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Občanské právo I 
 

Seznam kapitol 

1. Soukromé právo v systému práva – soukromé vs. veřejné právo, soukromoprávní odvětví, kogentní a 

dispozitivní právo  

2. Třídění subjektivních soukromých práv a jejich ochrana. Vztah soukromého a procesního práva 

3. Výklad a dotváření soukromého práva 

4. Zásady soukromého práva 

5. Člověk – právní osobnost, nezvěstnost 

6. Člověk – svéprávnost, podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat 

7. Ochrana osobnosti včetně ochrany jména. Druhy přirozených práv člověka. Druhy zákonných dovolení. 

Nároky na ochranu. Bydliště 

8. Právnická osoba – pojem, znaky, typologie. Korporace a fundace – pojem, znaky, rozdíly. Druhy 

civilních a obchodních korporací. Zásady spolkového práva, nadačního práva a práva ústavů 

9. Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Druhy rejstříkových orgánů  

10. Ustavení a vznik právnické osoby. Název. Sídlo. Účel právnických osob 

11. Orgány právnické osoby. Jednání za právnickou osobu. Péče řádného hospodáře, odborná péče.  

12. Neplatnost právnické osoby. Zrušení, zánik a likvidace právnické osoby 

13. Podnikání. Podnikatel. Spotřebitel. Obchodní firma. Obchodní závod.  Pobočka obchodního závodu 

14. Zastoupení – smluvní zastoupení, prokura 

15. Zastoupení – zákonné zastoupení, opatrovnictví 

16. Věc v právním smyslu – pojem, rozdělení, součást a příslušenství.  Jiné předměty soukromých práv 

17. Právní jednání – pojem, druhy, výklad, podmínky, doložení času 

18. Právní jednání – náležitosti 

19. Právní jednání – následky vad 

20. Čas jako právní skutečnost – lhůty, doby, promlčení, prekluze 

21. Věcná práva – pojem, typy, veřejné seznamy (zvláště katastr nemovitostí) 

22. Držba – pojem, typy, vznik, zánik. Vydržení 

23. Vlastnické právo – pojem, obsah, předmět, ochrana 

24. Omezení vlastnického práva, sousedská práva, rozhrady, nezbytná cesta 

25. Nabytí vlastnického práva na základě smlouvy 

26. Nabytí vlastnického práva jinak než na základě smlouvy 

27. Podílové a přídatné spoluvlastnictví 

28. Bytové spoluvlastnictví 

29. Věcná práva k věci cizí – právo stavby 

30. Věcná práva k věci cizí – věcná břemena 

31. Věcná práva k věci cizí – zástavní a zadržovací právo 
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A. Obecná část soukromého práva 
 

 

1. 

Soukromé právo v systému práva – soukromé vs. veřejné právo, soukromoprávní 

odvětví, kogentní a dispozitivní právo 
 
 

Struktura okruhu 

1.1 Východiska občanského práva 

1.2 Stručný vývoj soukromého práva 

1.3 Soukromé právo x právo veřejné 

1.4 Soukromoprávní odvětví 

1.5 Kogentní a dispozitivní právo 
 

1.1 Východiska občanského práva 
 

Právo je normativním, současně zobecňujícím a schematickým odrazem společenské reality, tedy vzájemných vazeb mezi lidmi 

ve společnosti. 

➢ Právo – dialekt individuálního a sociálního prvku zachyceného ve společenských vztazích (občanskoprávní vztahy) 
 

Podstata, smysl a cíl občanského práva 

➢ Regulace společenské dimenze lidské existence za maximálního respektování a ochrany dimenze individuální. 

o Cíl: dosáhnout proporce mezi individuální a sociální dimenzí 

➢ Tvořit a realizovat občanské právo znamená dokázat vnímat vnější svět, jeho základní rozpory a hybatele vývoje a dokázat 

zapojit občanské právo do tohoto procesu 
 

1.2 Stručný vývoj soukromého práva 
 

Vývoj vnitřního uspořádání práva jako celku a vazby jeho jednotlivých částí (systém práva) sehrál významnou roli za poslední 

dvě tisíciletí. Historické mezníky: 

• Římské právo 

• Středověk 

• Počáteční liberalismus (konec 18. století až polovina 19. století) 

• Autoritativní režimy (20. století) 

• Československo v letech 1950-1989 

• Vývoj po roce 1989 

• Současný stav 
 

Římské právo a antika 

✓ Členění práva na soukromé a veřejné 

o V historii záviselo na postavení jednotlivce ve společnosti 

o Klasická římská společnost – v popředí je individum 

o Zakladatel základního členění je Ulpiánus (zájmové teorie) 

✓ Uspořádání vnitřního systému soukromého práva (osoby, věci a žaloby) 

o Zakladatel vnitřního členění soukromého práva je Gaius 

o K římskoprávnímu členění se v průběhu 19. století přidalo další členění (občanské, pracovní, rodinné, obchodní, 

mezinárodní právo soukromé) 

✓ Antické Řecko 

o Jednotlivec je součástí celku 
 

Středověk 

✓ Systém vazalských vztahů 

✓ Právo veřejné a soukromé se členilo podle svých pramenů 

o Veřejné právo – výsledky legislativní činnosti panovníka 

o Soukromé právo – zvykové (obyčejové právo) 
 

Počáteční liberalismus a evropské osvícenství (konec 18. století až polovina 19. století) 

✓ Vznik velkých kodifikací civilního práva 

✓ Pokračování v tradičním členění soukromého a veřejného práva 

✓ Akcent na svobodu jednotlivce a pojetí státu jako „nočního hlídače“ 

✓ ABGB 1811 (Racionalistická koncepce přirozeného práva) 

✓ Code Civil 1804 (Teorie přirozenoprávní – dualismus práva, J.J. Rousseau) 
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✓ V průběhu 19. století se vyčleňují právní odvětví – pracovní, obchodní, rodinné právo – podrobeny výraznější veřejnoprávní 

regulaci (stávají se samostatnými odvětvími nebo alespoň částečně). 
 

Autoritativní režimy (20. století) 

✓ Nacistické, fašistické a komunistické režimy (marxistická právní teorie) 

✓ Potlačení role individua ve společnosti a prosazován společných hodnot a cílů společnosti 

✓ Potlačení dělení soukromého a veřejného práva – dominance veřejného zájmu 
 

Československo v letech 1950-1989 

✓ 1950-1994 Hybridní model právního řádu – prvky direktivního řízení i klasické právní instituty 

✓ Po přijetí socialistické ústavy (1960) – opuštění dominance individuální autonomie, prosazení rovnostářských přístupů ve 

společnosti jako celku 

✓ Z tržního hospodářství se stalo centrální řízení  

o Zrušení konkurenčního prostředí (trhu) 

o Nová vlastnická soustava  

▪ Státní vlastnictví 

▪ Družstevní vlastnictví 

▪ Vlastnictví socialistických společenských organizací 

✓ Příklad: Rozhodnutí o přidělení podnikového bytu (veřejnoprávní titul) a následné potvrzení soukromoprávním titulem – 

zápis o dohodě o odevzdání a převzetí bytu. 
 

Vývoj po roce 1989 

✓ Zásadní a dlouhodobá rekonstrukce právního řádu 

✓ Návrat k členění na soukromé a veřejné právo 

✓ Konec bipolarity kapitalismu a socialismu (zápas x východ) 

✓ Posílení soukromoprávních pozic 

✓ Obnovení tržního hospodářství 

✓ Privatizace 

✓ První transformace ze socialistického práva – velká novela občanského zákoníku (509/1991 Sb.) 
 

Současný stav 

✓ Sjednocování pravidel v rámci EU (harmonizace) 

✓ 1992 a 1996 – schválení věcného záměru nového občanského zákoníku 

✓ Nový občanský zákoník 
 

1.3 Soukromé právo x veřejné právo 
 

➢ vznik mnoha teorií, které se snaží vymezit rozdíly pro jednoznačné rozlišení obou kategorií 

➢ 3 základní (zájmová, mocenská a organická) 
 

A. Teorie zájmová (Ulpianus1) 

• Nejstarší teorie 

• Určujícím hlediskem pro rozlišení veřejného práva od soukromého je zájem, kterého se právní vztah týká (veřejný zájem = 

veřejné právo; soukromý zájem = soukromé právo). 

• Otázka je, kde jsou hranice soukromého a veřejného zájmu (tato teorie se neužívá). Např. právo je vymáháno zásadně je 

veřejném zájmu (civilní soudnictví). 
 

B. Teorie mocenská (subordinační) 

• Kritériem je vztah účastníků: jsou navzájem ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti (subordinace) 

• Ovšem nepřesné – v případě veřejnoprávních smluv jako institutu práva veřejného je postavení stran rovnoprávné (tato teorie 

se spíše také neužívá, ale zastáncem je ÚS ve svém usnesení) 2 
 

C. Teorie organická (subjektů – Hoetzel) 

• V českých podmínkách – zejm. prof. Pražák) 

• Kritériem je právní poměr, v němž se ocitá subjekt (členství - příslušnost subjektu v některé veřejné korporaci = veřejné 

právo; subjekt není členem veřejné korporace = soukromé právo)  

• Modernější varianta organické teorie je materiální organická teorie (veřejné právo = soubor právních norem, v nichž alespoň 

1 subjekt právního vztahu je nositelem veřejné moci).  

• Přiklání se i NOZ 
 

D. Teorie tzv. metody právní regulace 

• Brněnská právnická fakulta (J. Macura). 

• Specifický způsob právního regulování, vyjadřující povahu a míru působení jednotlivých účastníků právního vztahu na vznik 

a rozvíjení tohoto vztahu, resp. vyjadřující povahu míru účasti subjektů právního vztahu na formování jeho obsahu.  

                                                           
1 Publicum ius est, quod ad statum rei romane spectat; privatum, quod ad singulorum utilitatem 
2 Usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 6. 1995, sp. zn. II ÚS 86/95 
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Hranice veřejného a soukromého práva 

• Hranice mezi oběma oblastmi nelze jednoznačně vymezit, různě se posunují, občas dochází k jejich stírání, existuje mezi 

nimi pásmo sporné povahy právní = pásmo hybridní 

• Dochází k míšení veřejného práva s právem soukromým – pracovní právo, nájem bytu, stavební řízení, v němž lze uplatňovat 

námitky veřejnoprávní i soukromoprávní 

• V soukromoprávní oblasti vzniká jednotlivci oprávnění z jeho vlastní vůle, kdežto veřejné právo zakládá jednotlivci nárok 

aktem veřejné moci 

• Nález ÚS – v moderní společnosti se prvky soukromého a veřejného práva prolínají, nelze jednoznačně veškerou činnost 

některé instituce označit pouze za veřejnoprávní / soukromoprávní, záleží na povaze konkrétního druhu činnosti 

• Hranice veřejného a soukromého práva v ústavních předpisech:  

o Ústava, čl. 2 = soukromé právo (občanské, obchodní, rodinné, pracovní) X veřejné právo (ústavní, správní, 

finanční, trestní, MPV, nově i PŽP, PRSZ) 

o Zák. č. 131/2002 Sb., kompetenční zákon – zvláštní senát rozhoduje, zda je věc soukromoprávní / veřejnoprávní 
 

Veřejné právo Soukromé právo 

Upravuje vztahy k veřejné moci – zejména vůči státu Upravuje vztahy mezi soukromými subjekty (FO nebo PO) 

Uplatňuje se široce zásada legality Uplatňuje se široce zásada autonomie vůle a rovnosti účastníků 

Uplatňování státní moci: V případech, v mezích a způsoby 

stanovené zákony 
Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a 

nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá 

Jeden z účastníků právního vztahu je v nadřazený  
 

Nový občanský zákoník a vztah soukromého a veřejného práva 

Nezávislost uplatňování soukromého práva na uplatňování práva veřejného 

➢ Inspirace v čl. 7 Code civil 

➢ Předpoklady aplikace soukromého práva mají být hledány primárně v právu soukromém 

➢ Není přípustné mechanické působení veřejnoprávních norem do soukromoprávní regulace 

➢ Právo veřejné a soukromé nejsou dva oddělené světy 

➢ Rozhoduje primárně smysl a účel dotčených ustanovení 

➢ Aspekty: 

o Vliv veřejnoprávních zákazů na platnost soukromoprávního jednání (např. zákaz prodeje vadných hraček) 

o Zákaz podnikání a smlouvy vzniklé za trvání tohoto zákazu (§ 5 odst. 2 OZ - z hlediska soukromého práva platné) 

o Vymezení předmětu smlouvy o nájmu bytu (smlouva je platná, i když byt není zkolaudovaný) 

➢ Použití veřejného práva na soukromé právo: 

o Zejm. pokud jde o pojmy: např. banka, narození, smrt, lidské ostatky… 

o Zápis do katastru nemovitostí 

o Zabrání věci ve smyslu trestního zákoníku x nabytí od neoprávněného 
 

1.4 Soukromoprávní odvětví 
 

• Občanské právo obecné je právem podpůrným ve vztahu k ostatním odvětvím soukromého práva 

• Pokud jsou některé soukromoprávní otázky řešeny speciálním zákonem, pak se občanského práva obecného (zejména OZ) 

užije subsidiárně → např. § 4 zákoníku práce. 

• § 1 odst. 1, věta první NOZ: Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém 

souhrnu soukromé právo. 

• První věta odstavce 1 poukazuje na objektivní soukromé právo důrazem na jeho základní pojmové znaky → ovšemže 

všechna ustanovení právního řádu nevytvářejí soukromé právo, ale jen ta, která upravují soukromá práva a soukromé 

povinnosti subjektivní povahy 

• Soukromá subjektivní práva a soukromé subjektivní povinnosti se charakterizují jako vzájemná soukromá práva a 

vzájemné soukromé povinnosti osob → tím se klade důraz na jejich soukromou sféru a vyjadřuje se, že tato práva a 

tyto povinnosti vznikají mezi osobami v jejich vzájemném styku (nikoli tedy mezi osobou a orgánem veřejné moci nebo 

mezi orgány veřejné moci navzájem); soukromé právo se týká privátního života lidí, jde o jejich právo uplatňované ve 

společnosti.  

• § 1 odst. 1, věta druhá NOZ: Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného. 

• Zásada druhé věty prvního odstavce nezpochybňuje, že hranice mezi soukromým a veřejným právem není pevně dána 

jednou provždy 

▪ jev zvaný publicizace soukromého práva – dílčí úpravy útvarů původně pojímaných ryze soukromoprávně 

(rodina, vlastnictví, smlouva) proniká veřejnoprávní regulace → dokonce i celé právní disciplíny mění svůj 

charakter ze soukromoprávních na převážně veřejnoprávní např. horní právo 
 

1.5 Kogentní a dispozitivní právo 
 

Dispozitivní normy – jsou právní normy, od kterých se lze odchýlit, na základě ujednání mezi stranami smluvního vztahu.  

Kogentní normy – jsou právní normy, od kterých se odchýlit nelze. Jsou stanoveny tedy kategoricky a bezpodmínečně. U 

kogentních norem je omezena autonomie vůle smluvních stran. Smluvní strany právního vztahu si nesměji ujednat nic, co by 
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kogentní normě odporovalo, a to pod sankcí neplatnosti (nebo nicotnosti). Kogentní normy mohou existovat a existují i v obdobě 

alternativy, např. v právu trestním.3 

 

Dispozitivní norma: Funkce podpůrná (aplikují se tehdy, neujednaly si strany něco jiného) a interpretační (určitá otázka upravená 

dispozitivní normou je v právním úkonu (pozn. jednáním) stipulována nejasně = vyloží se podle dispozitivní normy).   

Kogentní norma a její vyjádření 

➢ Explicitní vyjádření (přímý nebo nepřímý zákaz) 

o Přímý zákaz rozpoznáme podle formule „zakazuje se“.  

o Nepřímý zákaz je pak formulován obecně následujícím způsobem: „pokud si tak strany ujednají, nepřihlíží se tomu 

nebo je takové ujednání neplatné“. 

➢ Neexplicitní vyjádření (interpretace pomocí teleologického výkladu) 

o Přijaté řešení v § 1 odst. 2 NOZ je po vzoru švýcarského občanského zákoníku 
 

Doc. Melzer shrnuje ve svém článku, že: „Právní norma je kogentní, pokud: 

1. Přestavuje pravidlo, u kterého by odchýlení se od něj eo ipso představovalo rozpor s dobrými mravy 

2. Představuje pravidlo, které by odchýlení se od něj eo ipso představovalo rozpor s veřejným pořádkem; do této kategorie 

spadá i odchýlení se od práva týkajícího se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti, a odchýlení se, ve které by 

nepřípustně zasáhlo do práv třetích osob. 

3. jejím účelem je ochrana slabší strany a odchýlení se směřuje v neprospěch této slabší strany. 

4. její účel a smysl v jiných případech odporuje tomu, aby se strany mohly od této normy vlastním právním jednáním odchýlit. 

Pokud bude naplněn některý z důvodů kogentnosti uvedený v tomto testu, jde o kogentní normu, jinak je dispozitivní“ 4 
 

➢ Závěr o dispozitivním nebo kogentním charakteru právní normy bude proto záležet na tom, dospěje-li v konkrétním případě 

soud k závěru, že takové ujednání neporušuje dobré mravy, veřejný pořádek nebo se netýká postavení osob 
 

2. 

Třídění subjektivních soukromých práv a jejich ochrana. Vztah soukromého a 

procesního práva 
 

 

Struktura okruhu 

2.1 Občanské právo v subjektivním smyslu 

2.2 Třídění subjektivních soukromých práv 

2.3 Ochrana subjektivních soukromých práv 

2.4 Vztah soukromého a procesního práva 
 

2.1 Soukromé právo v subjektivním smyslu 
 

• Subjektivní právně pojmový význam: oprávnění, jež vyplývá z právního řádu (subjektivní právně pojmový význam); 

možnost chování v mezích právního řádu, např. právo vlastnické 

• Objektivní právně pojmový význam: Soukromoprávní část právního řádu 
 

Občanské právo v subjektivním smyslu 

• Míra a způsob chování osob občanského práva (FO a PO), v mezích objektivního občanského práva, které je zároveň tímto 

objektivním občanským právem zaručeno a chráněno, a to zpravidla poskytnutím státního donucení k jeho prosazení, zejména 

prostředky soudní moci. 

• Tři složky: 

o Možnost chovat se určitým (zákonem vymezeným, možným) způsobem 

• např. užívat předmět svého subjektivního vlastnického práva, nakládat se svou pohledávkou, aj. 

o Možnost požadovat určité chování od jiné osoby občanského práva. 

• např. možnost věřitele požadovat, aby mu dlužník řádně a včas splnil dluh, nebo možnost vlastníka požadovat, 

aby ho nikdo nerušil ve výkonu jeho vlastnického práva. 

o Možnost požadovat po státu (v občanskoprávní oblasti zpravidla od soudu) poskytnutí právní ochrany v případě, že 

dojde k neoprávněnému rušení soukromého subjektivního práva ze strany jiné osoby 

• S pojmem soukromého subjektivního práva je úzce spojen pojem soukromoprávní nárok 

o tj. vlastnost soukromého subjektivního práva, která spočívá v tom, že není-li povinnost odpovídající právu plněna 

dobrovolně, může subjekt práva plnění povinnost vymáhat, a to i proti vůli povinné osoby, tj. autoritativně 

• zpravidla prostřednictvím soudního donucení 

• Vzájemný vztah mezi soukromým subjektivním právem a soukromoprávním nárokem: 

o Soukromé subjektivní právo může vzniknout a existovat i bez nároku, tj. aniž by bylo (úspěšně) vymahatelné 

o Naproti tomu soukromoprávní nárok sám o sobě bez spojení se soukromoprávním subjektivním právem vzniknout a 

existovat nemůže 

                                                           
3 Kogentní normu, která působí alternativně, nalezneme např. ve výčtu druhů trestů nebo v rozpětí trestní sazby 
4 MELZER, FILIP. Dispozitivní a kogentní normy v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, roč. 21, č. 7/2013, s. 260. 



6 
 

o Soukromoprávní nárok může trvat jen po tu dobu, po kterou trvá soukromé subjektivní právo  

 

2.2 Třídění subjektivních soukromých práv 
 

A. Základní třídění 

a. Absolutní subjektivní práva 

b. Relativní subjektivní práva 

B. Dle jiných kritérií 

a. Osobní práva 

b. Rodinná práva 

c. Majetková práva 

C. Základní práva občanů 
 

2.2.1 Základní třízení subjektivních práv 
 

Absolutní subjektivní práva 

• Ta, u kterých právu určité osoby odpovídá povinnost neurčitého počtu všech ostatních, povinných osob. 

• Povinnost všech ostatních osob spočívá ve zdržení se všeho, co by rušilo subjektivní právo oprávněné osoby. 

• Znakem je jejich působení proti všem – erga omnes. 

• Např. právo vlastnické i ostatní věcná práva, všeobecné osobnostní právo. 
 

Relativní subjektivní práva 

• Ta, u kterých právu určité osoby odpovídá povinnost jiné rovněž určité osoby. 

• Povinnost všech ostatních osob spočívá jak v konání, tak i nekonání. 

• Osoby mají práva a povinnosti mezi sebou navzájem – inter partes. 

• Např. právo na plnění, pohledávka, kterou má věřitel vůči dlužníkovi. 

▪ tomuto odpovídá relativní povinnost – dlužník je povinen splnit věřiteli dluh. 

• Vzniká nejen tak, že si je strany ujednají (závazkové právo), ale také porušením občanského subjektivního práva absolutní 

povahy, věcného práva, osobnostního práva, povinnosti nerušit, resp. neškodit. 

 

2.2.2 Třízení dle jiných kritérií: 
 

Osobní práva 

• Práva osobního stavu osob – statusová 

o jak u osob fyzických, tak právnických 

• Všeobecné ryze osobní – osobnostní práva 

o osobní práva jsou práva absolutní povahy 

Rodinná práva 

• Mají převážně povahu práv absolutních  

• Některá z nich mají povahu práv relativních – např. právo na výživu nezletilého dítěte vůči jeho rodiči v rámci zákonné 

vyživovací povinnosti 

Majetková práva 

• Věcná práva 

o Držba, vlastnické právo, věcná práva k věci cizí 

o Jsou to práva absolutní povahy 

• Dědické právo 

o Rovněž absolutní povahy 

• Práva závazková 

o Jde o práva relativní povahy, která vznikají zejména z právních jednání, převážně ze smluv, ale také z protiprávních 

činů 
 

Základní práva občanů 

• základní lidská a občanská práva 

o vyhlášená a garantována v LZPS, tvoří součást ústavního pořádku 

o jsou to práva nezadatelná, nezcizitelná, nezměnitelná a nepromlčitelná 

o žádná osoba jich nemůže být zbavena a žádná osoba se jich nemůže sama platně vzdát 
 

2.3 Ochrana soukromých práv 
 

• Soukromé právo v subjektivním smyslu je chráněno celým právním řádem  → jde o komplementární ochranu 

• Jednání, kterým je toto subjektivní právo porušováno, je protiprávní, a to nejen z hlediska soukromého práva, nýbrž i 

z hlediska jiných částí právního řádu, zejména práva trestního či správního 

• Ochrana je založena zásadně na aktivitě toho, komu náleží právo, do něhož bylo protiprávně zasaženo 
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Ochrana takového práva se uskutečňuje: 

A. V soudním sporném řízení – řízení v občanskoprávních věcech 

B. Svépomoc – dovolena za zvláštních okolností 

C. Ochrana držby – je zvláštním případem svépomoci 

 

2.3.1 Soudní ochrana 
 

• Ochraně i realizaci soukromého práva slouží občanské, resp. civilní procesní právo  

o Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc:  

• Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud. 

• Soud přitom postupuje podle předpisů občanského, resp. civilního procesního práva. 

• V občanskoprávním, resp. civilním nalézacím řízení se především rozhodují spory o subjektivní osobní, rodinné a 

majetkové právo, které bylo porušeno nebo ohroženo a jehož ochrany se dotčený subjekt domáhá. 

• Rozhodujícím orgánem je soud (nezávislý a nestranný), není-li výjimečně zákonem nebo rozhodčí smlouvou povolán někdo 

jiný (rozhodčí soud – stálý / ad hoc). 

• Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný 

právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích → byl-li právní 

případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky . 

o Má chránit procesní strany před tzv. překvapivými rozhodnutími. 

o Princip důvodného očekávání, princip předvídatelnosti. 

• Zásadně platí, že soudní rozhodnutí je závazné pouze pro strany sporu – inter partes. 

• Právo na soudní ochranu patří k základním lidským právům, je zakotveno jak v Listině, tak i v řadě mezinárodních 

dokumentů. 

o Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod dává každému možnost obrátit se i na Evropský soud pro lidská 

práva. 
 

2.3.2 Svépomoc 
 

• K ochraně ohrožených, popř. právně dotčených občanských subjektivních práv slouží výjimečně také svépomoc. 

• § 14 odst. 1 nejprve obecně stanoví, že každý si může přiměřeným způsobem pomoci ke svému právu sám v případě, že: 

a) jeho občanské subjektivní právo je ohroženo, a zároveň že 

b) je zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. 

• Svépomoc – ochrana občanského subjektivního práva uskutečněná vlastním jednáním, a tedy vlastní silou a vlastními 

prostředky, a to v mezích zákona a bez pomoci třetích osob, zejména orgánu veřejné moci. 

o Splňuje-li svépomoc podmínky předvídané zákonem, tj. zůstává-li v mezích zákona, jde o svépomoc dovolenou 

o Svépomoc je nutné přísně odlišovat od svémoci, resp. od svémocného jednání, které právem upraveno ani předvídáno 

není, takže je nedovolené – např. neoprávněné odnětí věci jiné osobě 

• § 14 odst. 2 stanovil dva zvláštní případy svépomoci: 

o § 14 odst. 2 věta první – hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, 

vlastním úsilím odvrátit, pokud přitom použije prostředky, které by se každému v jeho postavení vzhledem 

k okolnostem konkrétního případu, intenzitě a způsobu zásahu, jevily jako přiměřené. 

▪ Účelem odvrácení neoprávněného a bezprostředního hrozícího zásahu je zachovat vlastním úsilím a 

přiměřenými prostředky bez pomoci někoho třetího, zejména veřejné moci, stávající stav, který se navenek 

jeví jako pokojný, anebo tento stav obnovit. 

▪ Svépomocně jednat je oprávněn ten, jehož právo je bezprostředně ohroženo, popř. jeho zástupce (zákonný nebo 

zmocněný), nikoliv třetí osoba. 

o Dle § 14 odst. 2 věta druhá – situace, kdy svépomocné jednání má pouze zajistit právo, které by jinak bylo zmařeno – 

např. zadržení zloděje. 

▪ Ten, kdo ke svépomocnému jednání přikročil, je povinen obrátit se bez zbytečného odkladu na příslušný orgán 

veřejné moci 

Druhy svépomoci je možné rozlišovat na svépomoc: 

A. Obrannou 

• defenzivní 

• cílem je odvracet (v souladu se zákonem) bezprostřední ohrožení, tedy zachovat existující pokojný stav 

B. Útočnou 

• ofenzivní 

• cílem je existující pokojný stav změnit → proto není útočná svépomoc právem dovolena 

• Svépomoc je právem, nikoliv povinností nositele ohroženého subjektivního práva. 

o Nevyužití svépomoci nezbavuje nositele ohroženého práva možnosti požadovat ochranu od příslušného orgánu veřejné 

moci. 
 

2.3.3 Ochrana držby 
 

• § 1006 – držitel má právo vzepřít se svémocnému rušení držby odnětím věci a odňaté věci se zmocnit, pokud přitom 

nevykročí z mezí nutné obrany. 
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• Soudní ochrana držby (posesorní ochrana) ať věci, či práva přichází v úvahu v případech porušení pokojné držby 

svémocným jednáním rušitele spočívajícím buď v rušení držby, či dokonce ve vypuzení z držby.  

o Třeba odlišovat od soudní ochrany petitorní, která je ochranou samotného občanského subjektivního práva – např. 

vlastnického práva. 

o Posesorní ochrana má předběžný charakter. 

• Účelem je chránit poslední pokojný stav existující držby, tj. stav, který existoval před tím, než došlo k rušení držby.  

• Dva druhy žalob na ochranu porušené držby: 

o Žaloba proti rušení držby – § 1003: 

• držbu jiného není nikdo oprávněn svémocným jednáním rušit. 

• stane-li se tak a dojde-li ke svémocnému zásahu do držby, může se držitel na rušiteli domáhat toho, aby se 

dalšího rušení zdržel (žaloba zdržovací, negatorní) a zároveň aby vše uvedl do původního stavu (žaloba 

odstraňovací, restituční) 

o Žaloba na uchování držby – § 1007: 

• dle § 1006 ve spojení s § 14 se držitel může svémocnému rušení držby vzepřít a věci, jež mu byla odňata se 

znovu zmocnit za předpokladu, že tím nepřekročí meze nutné obrany. 

• Posesorní žaloba musí být podána v krátké lhůtě 6ti týdnů poté, co se držitel dozvěděl o svém právu domáhat se ochrany, 

jakož i o osobě, která držbu ohrožuje nebo ruší 

o Nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy držitel mohl své právo uplatnit poprvé 
 

2.4 Vztah soukromého a procesního práva 
 

V samotném vnitřním systému soukromého práva zaujímá ústřední postavení občanské civilní právo. 

• Proto se také občanské právo považuje v civilistické literatuře za obecné soukromé právo, resp. za jádro soukromého práva. 
 

Objektivní právo hmotné 

Upravuje dovolené chování nebo zakazuje nedovolené chování anebo stanoví určité povinnosti lidí a jiných subjektů práva 

v jejich vzájemných společenských vztazích osobních, rodinných a majetkových. 
 

Objektivní právo procesní 

o Upravuje postup při realizaci či ochraně hmotného práva prostřednictvím ochrany subjektivních práv. 

o Zároveň upravuje procesní práva a povinnosti, která přitom subjektům procesu vznikají. 

o Charakteristické je, že v něm vždy vystupuje autoritativní orgán (soud, správní úřad, aj.) nadaný pravomocí autoritativně a 

závazně rozhodnout o právech a povinnostech. 

• Pravomocné a konečné rozhodnutí je vynutitelné s použitím státního donucení 
 

 

3. 

Výklad a dotváření soukromého práva 
 
Struktura okruhu 

3.1 Realizace a aplikace práva 

3.2 Výklad a analogie 
 

3.1 Realizace a aplikace práva 
 

• Zvláštnost norem občanského práva hmotného spočívá v tom, že k jejich realizaci dochází většinou bez státního donucení. 

• Subjektivní občanská práva obvykle vznikají, mění se a zanikají dobrovolným chováním adresátů norem občanského práva. 

• V případě aplikace se nejedná o dobrovolné plnění právních povinností, nýbrž o plnění povinností, ke kterému jsou adresáti 

norem občanského práva donuceni veřejnou mocí. 

o většinou se jedná o soud, popř. o tzv. alternativní metody řešení sporů, zejména rozhodčí řízení. 

• Aplikace práva představuje proces, v němž se tradičně rozlišují tři fáze: 

1. fáze 

• dochází ke zjišťování skutkových otázek, což je předpokladem pro podřazení zjištěných skutkových okolností 

po konkrétní normu občanského práva 

• uskutečňuje se pomocí dokazování s cílem zjistit skutkový stav v rozsahu, v jakém to umožňují procesní 

předpisy 

2. fáze 

• zjišťování právních otázek, což znamená rekonstrukci normy občanského práva, zejména ustanovení 

občanského zákoníku 

• je třeba ověřit, zdali je u aplikovatelné normy občanského práva dána též její věcná, prostorová, osobní a časová 

působnost 

3. fáze (vydání rozhodnutí soudu) 

 

3.2 Výklad a dotváření práva 
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Výklad – řešení významových nejasností pojmů, kdy se stále pohybuje v rámci možného jazykového významu pojmu 

Dotváření práva – aplikace práva, která nemá přímou oporu v textu právního předpisu 

Základní metody výkladu: jazykový výklad, subjektivně historický výklad, formálně systematický výklad a objektivně 

teleologický výklad. Objektivně teleologický výklad má v sobě také axiologický výklad - požadavek hodnotové bezrozpornosti 

právního řádu a také požadavek ústavně konformního výkladu. Poměr jednotlivých výkladových metod je založen na subsidiaritě. 

A. Jazykový výklad 

o První krok ke zjištění obsahu právního předpisu, a to pomocí jazykových pravidel (gramatika, syntaxe a morfologie)  

o Zásadně je relevantní obecný význam slov (x nejednoznačnost termínů) 

o K odstraňování sémantických nejasností je zapotřebí použít další výkladové metody 

o Legální definice – vymezí-li se význam pomocí legální definice, je relevantní takto specifikovaný význam, a nikoli 

význam obecný (např. § 22 odst. 1, § 606 odst. 1 nebo § 1618) 

B. Subjektivní historický výklad 

o Zkoumáme, jak by příslušnou interpretační otázku zodpověděl historický zákonodárce 

o Historický zákonodárce - všechny osoby, které se podílely na tvorbě daného právního předpisu (rekodifikační komise, 

stanoviska, důvodová zpráva) 

o Hledáme výslovnou odpověď zákonodárce na výkladovou otázku 

o Subjektivní teleologický výklad - hledáme účel, kterého historický zákonodárce zamýšlel dosáhnout 

o Nepravý subjektivně historický výklad - posuzujeme vůli historického zákonodárce z jiných objektivních okolností, 

které zde existovaly v době přijímání zákona 

C. Objektivně recentní výklad 

o Vychází ze dvou výkladových metod: formálně systematický výklad a objektivní teleologický výklad 

o Formálně systematický výklad - zohledňujeme formální vazby interpretovaného ustanovení uvnitř daného předpisu i 

v rámci systému právních systému (struktura OZ, společná ustanovení, ustanovení o závazcích - § 11) 

o Objektivně teleologický výklad - požadavek bezrozpornosti práva; lze ho vnitřně členit: 

➢ Vlastní objektivně teleologický výklad - upřednostňujeme z několika jazykově možných řešení to, které co 

nejvíce odpovídá účelu, které příslušné ustanovení sleduje (jaký racionální účel zákonodárce by tímto sledoval) 

➢ Axiologický výklad - upřednostňujeme takový výkladový výsledek, který je možná co nejvíce v souladu s 

existující hodnotovými rozhodnutími zákonodárce (výklad podle nosných právních principů - poměřování) 

➢ Výklad podle nadřazeného práva - ústavně konformní výklad a eurokonformní výklad 

o Závěr dosažený pomocí objektivně teleologického výkladu se prosadí dokonce i proti dikci příslušného ustanovení. 

 

Dotváření práva 

• Základním zdrojem je § 7 OZO a čl. 1 odst. 2 a 3 ZGB 

• Dotváření práva – aplikace práva, která buď přesahuje rámec nejširšího možného jazykového významu příslušného 

ustanovení právního předpisu, nebo, která je dokonce v rozporu s jazykově jednoznačnou dikcí právního předpisu. 

• Základní legitimační důvody pro dotváření práva: 

o Princip účelnosti, princip bezrozpornosti právního řádu 

• Pl. ÚS 21/96: Soud není absolutně vázán doslovným zněním zákonného ustanovení, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit 

v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý 

z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku. Je nutno se přitom vyvarovat 

libovůle; rozhodnutí soudu se musí opírat o racionální argumentaci. 

• Základním předpokladem dotváření práva je existence mezery v zákoně 

o Mezera – protiplánová neúplnost zákona 

▪ Pravá (logická, technika) mezera – pokud aplikace jedné normy nutně předpokládá jinou právní úpravu, 

která však chybí 

▪ Nepravá (teleologická) mezera – jde o neúplnost explicitní zákonné úpravy, která se podává v rozporu 

mezi smyslem a účelem zákonné úpravy na straně jedné a jeho doslovného významu na straně druhé 

▪ Otevřená mezera – Zákonodárce řekl méně, než by odpovídalo smyslu jeho regulace (dříve např. 

internetové zpravodajství, se kterým OZ 1964 výslovně nepočítal, pro účely pořizování podobizen, snímků 

nebo záznamů) 

▪ Zakrytá mezera – zákonodárce řekl více, než by odpovídalo smyslu jeho regulace. Mezera v zákoně je 

tedy zdánlivě zakryta výslovnou úpravou, která však na daný případ podle svého smyslu a účelu nedopadá. 

• Právně metodologický nástroj u uzavření této metody je buď analogie, nebo teleologická redukce 

o Analogie – nástroj pro uzavírání pravých a otevřených teleologických mezer v zákoně 

▪ Dotváření práva pomocí analogie není vyloučeno ani v případě taxativních výčtů, případně pravidla, které 

je formulováno jako výjimečné pravidlo. 

▪ Analogie legis – přenesení určitého explicitního řešení i na případy, které explicitně řešeny nejsou. 

▪ Analogie iuris – představuje způsob uzavření otevřené mezery v právu v případě, kdy zákon neposkytuje 

konkrétní záchytný bod, tj. existující hodnotové rozhodnutí, které by bylo možno použít pomocí analogie 

zákona. Pak je třeba vyjít z teleologického pozadí řešeného problému, tj. ze základních principů celého 

právního řádu, soukromého práva a konkrétního právního institutu, popřípadě je v daném případě podrobit 

poměřování. 

• Principy spravedlnosti – zdroj, který je vně OZ (zejm. princip právní jistoty, principy právního 

státu, princip vázanosti základními právy a svobodami) 

• Zásady, na kterých spočívá občanský zákoník – zejm. § 3 OZ 
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o Teleologická redukce – Nástroj pro uzavírání zakrytých mezer v zákoně. Jde o nalézání práva contra legem, 

přesněji: contra verba sed secundum rationem legis (proti slovům, avšak v souladu se smyslem a účelem zákona). 

▪ Jedná se o omezení věcného rozsahu právní normy jejím účelem 

▪ Analogii, která je zrcadlovou obdobou teleologické redukce, bychom mohli obdobně označit jako 

teleologickou extenzi. 
 

 

 

4. 

Zásady soukromého práva 
 

 

Struktura okruhu 

4.1 Obecně k zásadám soukromého práva 

4.2 Jednotlivé zásady soukromého práva 
 

4.1 Obecně k zásadám soukromého práva 
 

• Zásada: základní hodnotový soud, který podstatně ovlivňuje dotčenou právní materii, určité východisko právní úpravy (vůdčí 

právní idea) 

• Zásada x princip 

o zásada je odvětvová, zatímco princip je vlastní celému právu, případně je ústavní 

o někdy jsou však tyto pojmy směšovány 

• Zásady mohou být psané i nepsané 

o nepsané dovodíme analýzou příslušné právní úpravy 

• Zásady mají význam:  

o při tvorbě práva  

• orgán má povinnost je respektovat při tvorbě nových právních předpisů, nové právní předpisy musí být 

v souladu se zásadami 

o při aplikaci práva 

Použití zásad (§ 3030) - i na práva a povinnosti, která se posuzují dle dosavadních předpisů, se použijí základních zásad 

soukromého práva dle části první hlavy I. NOZ (případ tzv. pravé retroaktivity) 
 

Přehled zásad soukromého práva 

1. Nezávislost uplatňování soukromého práva na uplatňování práva veřejného (§ 1 odst. 1) 

2. Zásada dispozitivnosti soukromého práva – autonomie vůle (§ 1 odst. 2) 

3. Zásady týkající se interpretace a aplikace norem soukromého práva (§ 2) 

4. Pacta sunt servanda 

5. Ochrana slabší strany 

6. Presumpce dobré víry 

7. Poctivost 

8. Zásada subsidiarity  

9. Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany 

10. Analogie 

11. Ochrana soukromých práv 

12. Legitimní očekávání 
 

4.2 Jednotlivé zásady soukromého práva 
 

Zásada nezávislosti uplatňování soukromého práva na uplatňování práva veřejného (§ 1 odst. 1) 

• V rámci jednotného právního řádu sleduje soukromé a veřejné právo různé cíle 

• Soukromé právo:  

o co nejširší prostor soukromé iniciativě jednotlivce a svobodnému utváření soukromého života, pokrývají vzájemný styk 

osob, autonomie vůle 

• Veřejné právo:  

o organizace, činnost a působnost orgánů veřejné moci, pokrývají styk osoby a orgánů veřejné moci, či těchto orgánů 

navzájem, zásada objektivity – moc uplatňována k zákonnému účelu a zákonem stanoveným způsobem. 
 

Zásada dispozitivnosti soukromého práva – autonomie vůle (§ 1 odst. 2) 

• Vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno 

• Možnost osob ujednat si práva a povinnosti odchylně od zákona, jestliže takové ujednání: 

o jedná se o vůdčí zásadu, která stojí na prvním místě 

o není výslovně zakázáno zákonem  

• srov. čl. 2 odst. 3 LZPS: „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co 

zákon neukládá.“ 

o neporušuje dobré mravy  
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• srov. usnesení II. ÚS 249/97: Dobré mravy „jsou souhrnem etických, obecně zachovávaných a uznávaných 

zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s 

obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. Tento obecný horizont, který vývojem společnosti 

rozvíjí i svůj morální obsah v prostoru a času, musí být posuzován z hlediska konkrétního případu také právě v 

daném čase, na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu.“ 

o neporušuje veřejný pořádek  

• veřejný pořádek = pravidla, na nichž leží základy společenského řádu zdejší společnosti 

o neporušuje právo týkající se postavení osob (vč. práva na ochranu osobnosti) 

o dispozitivita = zásada, kogentnost = výjimečně 

o Vliv na procesní právo: možnost uzavření smíru, dohoda a prorogaci) 

• Projevy:  

o Svoboda učinit určitý úkon (X smluvní přímus) 

o Svoboda volby adresáta  

o Svoboda volby obsahu (srov. dispozitivnost norem občanského práva) 

o Svoboda volby formy právního jednání (§ 507 NOZ) 
 

Ochrana důstojnosti a svobody (§ 3 odst. 1) 

• Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověku i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo 

lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým 

• Ochrana důstojnosti a svobody člověka, autonomie vůle člověka, limitem je nezpůsobení újmy druhým 

• § 3 má interpretační význam a zdůrazňuje přirozenoprávní principy, vyjádření účelu zákona, vodítko pro řešení složitých 

právních případů, kombinace 2 základních zásad soukromého práva: autonomie vůle + neškodit druhým (neminem laedere) 

• Oproti tomu totalitarismus: stát ví nejlépe, co je štěstí a snaží se ho člověku vnutit i proti jeho vůli 
 

Demonstrativní výčet zásad soukromého práva (§ 3 odst. 2) 

• soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že: 

a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí 

b) zvláštní zákonná ochrana rodiny, rodičovství a manželství 

c) nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; zároveň platí, že 

nikdo nesmí těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých → ochrana slabší strany 

d) daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny → pacta sunt servanda 

e) zákonná ochrana vlastnického práva, jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká 

f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží 
 

Pacta sunt servanda (§ 3 odst. 2 písm. d) 

• navazuje na zásadu autonomie vůle 

• smlouvy mají být plněny 

• Daný slib zavazuje a smlouvy mají být plněny 

• § 1759 „Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran, anebo z jiných zákonných důvodů. 

Vůči jiným osobám smlouva působí jen v případech stanovených v zákoně.“ 

• X změna okolností – tak dramatická změna, že by bylo nespravedlivé trvat na smlouvě 

o zásah do právní jistoty, do zásady pacta sund servanda  

o cílem obnovit rovnováhu – § 1766 „Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoliv z nich 

rozhodnout, že závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za 

podmínek určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán.“ 
 

Ochrana slabší strany (§ 3 odst. 2 písm. c) 

• Zpravidla spotřebitel, nájemník vůči pronajímateli, zaměstnanec, osoba, která není ekonomicky, intelektuálně, juristicky tak 

silná, aby mohla být partnerem druhé strany 

• § 3 odst. 2 písm. c) „nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo závislosti svého postavení utrpět bezdůvodnou újmu; 

nikdo však nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých“ 

• § 1796 lichva: „Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 

nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému 

plnění v hrubém nepoměru.“ 
 

§ 4 odst. 1 a § 5 

• projevuje se orientace soukromého práva na běžného člověka, zároveň snaha o objektivizaci (běžný člověk), účelem je 

stanovit minimální předvídatelnost a schopnost jejího vyhodnocení 
 

A. Presumpce u svéprávné osoby (§ 4 odst. 1) 

• presumpce u svéprávné osoby: rozum průměrného člověka (tj. průměrně inteligentního) i schopnost tohoto rozumu užívat 

s běžnou péčí a opatrností, a že to od ní každý může v právním styku očekávat 
 

B. Odborníci (§ 5) 

• Jednání s osobou, která se hlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu; dále proti vůli dotčené 

strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné 
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oprávnění, nebo komu je činnost zakázána, jestliže taková osoba nejedná, jak by vzhledem k prohlašovanému měla, nejedná 

tedy lege artis, má jí to jít k tíži 
 

Zásady „čestného žití“ (§ 6) 

• Standardní občanské zákoníky spojují výkon subjektivních práv a plnění právních povinností s kritériem čestnosti a absencí 

zlé vůle i podvodného úmyslu 

• Odpovídá zásadě čestného žití (honeste vivere) → je třeba chránit dobrou víru 

• Naopak mala fide nelze získat právem aprobovanou výhodu 
 

A. Poctivé jednání a dobré mravy (§ 6 odst. 1) 

• Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě, v souladu s dobrými mravy 

• Poctivost = objektivní dobrá víra (dobrá víra je klasicky subjektivní) 

• Princip poctivosti (Treu und Glauben): přikazuje, aby jednání zohledňovalo i zjevné zájmy druhé strany. Tomu odpovídá 

právo druhé strany spoléhat se na, že druhá strana jedná poctivě (např. nechce ji doběhnout).  

• Dobré mravy: jsou souhrnem etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy 

zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické 

společnosti. 

o Tento obecný horizont, který vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální obsah v prostoru a čase, musí být posuzován z 

hlediska konkrétního případu také právě v daném čase, na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního 

vztahu. 
 

B. Zásada, že nikdo nesmí těžit z (§ 6 odst. 2): 

• vlastního nepoctivého nebo protiprávního činu 

• protiprávního stavu, ať už ho vyvolal, nebo nad ním má kontrolu 
 

Zásada presumpce dobré víry (§ 7) 

• Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře 

o Důkazní břemeno nese ten, kdo dobrou víru popírá 

o Předešlý OZ je spolu se slovenským OZ jediný v Evropě, který nezakotvil zásadu presumpce dobré víry 

o Dále např. § 984 – při nesouladu stavu zapsaném ve veřejném seznamu se skutečným právním stavem svědčí stav 

zapsaný ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle 

zapsaného stavu, či § 1109 n. – nabytí vlastnického práva od neoprávněného atd. 
 

Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany (§ 8) 

• Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého 

• Zdánlivý výkon subjektivního práva = dosažení nedovoleného výsledku dovolenou formou 

• Zneužití práva (abusus iuris) = reprobované chování, obecný zákaz zneužití práva je jedna z hlavních právních zásad  

• Neminem laedid qui iure suo utitur – Kdo vykonává svoje právo, nikomu neškodí 

• Mal enim iure nostra uti non debemus – Nemáme však zneužívat svoje právo 

• Nezakazuje se výkon práva, jímž se právo zneužívá, zneužití totiž není výkonem práva, ale protiprávním (nedovoleným) 

činem, proto mu nelze přiznat ochranu 

• I zákaz zneužití může být zneužit, proto – důraz na zákaz činu, jimiž je zjevně zneužito právo 

o nesmí být pochybnost o naplnění skutkové podstaty 

• Jde o zneužití práva, které lze prokázat 

• V pochybnostech musí být chráněn ten, kdo subjektivní právo má a dovolává se jej 

• Sankce za zneužití práva = neposkytnutí právní ochrany zdánlivého výkonu práva 

• Jde o širší úpravu než v čl. 11 odst. 3 LZPS, kde se hovoří jen o majetkových právech 

• Šikana = zvláštní zneužití práva, zneužití práva za účelem způsobení škody druhé straně 

o 22 Cdo 1567/2004 - Šikanou je takový výkon práva, jehož jediným cílem je poškodit jiného. Jednání, které je 

šikanózní anebo které je zneužitím práva, platný OZ výslovně nepostihuje; takové jednání je však v rozporu s dobrými 

mravy (§ 3 odst. 1 OZ), a proto mu lze za podmínek v tomto ustanovení uvedených odepřít ochranu. 
 

Ochrana soukromých práv (§ 12) 

• právo každého, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, domáhat se ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc (orgán veřejné 

moci) 

• při absenci zákonného ustanovení je tímto orgánem veřejné moci soud  

o Srov. čl. 36 odst. 1 LZPS: „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného 

soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“ 
 

Legitimní očekávání, předvídatelnost rozhodování (§ 13) 

• Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný 

případ, který již byl rozhodnut, předpokladem je shoda v podstatných znacích právního případu 

• Ustanovení zároveň zakládá právo každého, aby rozhodnutí, které se odchyluje od rozhodnutí v obdobných případech, 

obsahovalo přesvědčivé odůvodnění odchylky 
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• Ustanovení zdůrazňuje význam rozhodovací praxe při konkretizaci abstraktních normativních konstrukcí právních předpisů, 

nalézání konkrétního obsahu neurčitých právních pojmů, dotváření práva 

• Princip právního státu a úcta k právům člověka a občana 

• Legitimní očekávání X překvapivá rozhodnutí 

• K otázce legitimního očekávání srov. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2054/10: „Ústavní soud ovšem dodává, že legitimní 

očekávání nepůsobí bezprostředně mezi subjekty občanskoprávních vztahů, nýbrž jde o ústavním pořádkem jednotlivcům 

garantované základní právo, které v daném případě působí ve vztahu jednotlivce vůči obecným soudům, tj. státní moci. 

Soudy jsou pak zavázány (čl. 4 Ústavy České republiky) poskytovat tomuto základnímu právu ochranu cestou interpretace a 

aplikace příslušných norem jednoduchého práva.“ 
 

 

5.  

Člověk – právní osobnost, nezvěstnost 
 
 

Struktura okruhu 

5.1 Právní osobnost 

5.2 Nezvěstnost 
 

5.1 Právní osobnost 
 

• Dříve právní subjektivita 

• Je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti 

o Práva může mít a vykonávat jen osoba a povinnosti lze uložit jen osobě a jen vůči ní lze plnění povinnosti vymáhat 

• Osoba je fyzická nebo právnická 

o Zřídí-li někdo právo nebo uloží-li povinnost tomu, co osobou není, přičte se právo nebo povinnost osobě, které podle 

povahy právního případu náleží 

• Člověk má právní osobnost od narození až do smrti 

o právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo ani zčásti nemůže vzdát → učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu 
 

Narození 

• Na počaté dítě se hledí jako již na narozené, ale pouze pokud to vyhovuje jeho zájmům – nutno vždy zkoumat např. nemůže 

se narodit již obtěžkáno dluhy 

o v pochybnostech je stanovena vyvratitelná domněnka, že se dítě narodilo živé 

o nenarodí-li se však živé, hledí se na něho jakoby nikdy nebylo 

• Okamžik narození: opuštění dítěte z lůna matky 

 

Smrt  

➢ Smrt: Ireverzibilní (nenávratná) zástava celovztaženého harmonického uspořádání organismu (zejm. smrt mozku) 
 

A. Důkaz smrti 

• smrt člověka se prokazuje veřejnou listinou po prohlédnutí těla mrtvého stanoveným způsobem (tj. úmrtním listem) 

• nelze-li tělo takto prohlédnout, prohlásí soud člověka za mrtvého i bez návrhu, pokud byl člověk obětí takové události, že se 

jeho smrt vzhledem k okolnostem jeví jako jistá + soud v rozhodnutí určí den, který platí za den smrti 

o Př.: Při letecké havárii se letadlo zřítí do moře. Prokáže-li se, že letadlem cestovala určitá osoba, přichází v úvahu 

důkaz smrti. 
 

B. Domněnka smrti 

o soud prohlásí za mrtvého člověka, o němž lze mít důvodně za to, že zemřel, a určí den, který se pokládá za den jeho smrti, 

na návrh osoby, která na tom má právní zájem 

• Př.: Účastník turistického zájezdu po afrických státech byl unesen teroristy a od únosu o něm není žádná zpráva. Pak 

může být po uplynutí stanovené doby (zpravidla sedmi let) prohlášen za mrtvého, navrhne-li to soudu např. jeho 

manželka. 

o na člověka, který byl prohlášen za mrtvého, se hledí, jako by zemřel 

o prohlášením manžela za mrtvého zaniká manželství dnem, který se pokládá za den jeho smrti, totéž platí o registrovaném 

partnerství 

o prohlášení za mrtvého, nevylučuje důkaz, že zemřel dříve nebo později, anebo že je ještě naživu 

o zjistí-li se, že je naživu, k prohlášení za mrtvého se nepřihlíží, manželství nebo registrované partnerství se však 

neobnovuje!!!  

• za současného stavu se manželství neobnovuje, pouze pokud druhý manžel uzavřel manželství nové! 

o zákon stanoví lhůty, po jejichž uplynutí je možné člověka prohlásit za mrtvého 

• 5 let od konce roku, v němž došlo k prohlášení za nezvěstného – u člověka, který byl prohlášen za nezvěstného 

• 7 let od konce roku, v němž se objevila zpráva, z níž lze usuzovat, že je ještě na živu – u člověka, který nebyl prohlášen 

za nezvěstného, ale není o něm známo, kde se zdržuje ani nepodal o sobě zprávu 
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• 3 roky od konce roku, v němž se o něm objevila poslední zpráva – u člověka, který se stal nezvěstný v důsledku 

události, při níž byl v ohrožení života větší počet osob 

• ti, kdo se stali nezvěstnými jako nezletilí – lze prohlásit až uplynutím 25 let od jejich narození 
 

C. Domněnka současné smrti 

o Závisí-li právní následek na skutečnosti, že určitý člověk přežil jiného člověka, a není-li jisto, který z nich zemřel jako první, 

má se za to, že všichni zemřeli současně 
 

D. Domněnka místa úmrtí 

o Není-li známo, kde člověk zemřel, má se za to, že se tak stalo tam, kde bylo nalezeno jeho tělo 

o Za místo, kde zemřel člověk prohlášený za mrtvého, platí to, kde naposledy pobýval živý 
 

5.2 Nezvěstnost 
 

• Soud může prohlásit za nezvěstného svéprávného člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není o něm 

známo, kde se zdržuje 

o Soud uvede v rozhodnutí den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti 

o Pouze na návrh osoby, která na tom má právní zájem – zejména manžela, spoluvlastníka, zaměstnavatele, 

korporace, na níž má tento člověk účast 

• Při posuzování jednání, k nimž je jinak potřebné udělení souhlasu, přivolení, odevzdání hlasu nebo jiného konání osoby 

prohlášené za nezvěstnou, se k této potřebnosti nepřihlíží 

o to však neplatí, jedná-li se o záležitost jeho osobního stavu.  

• Kdo jedná, v záležitosti nezvěstného, musí tak činit i s přihlédnutím k jeho zájmům 

o Př.: K určitým majetkoprávním úkonům je potřeba souhlas manžela, a když je manžel nepřítomen nemůže manželka 

s majetkem disponovat, proto může požádat o prohlášení za nezvěstného a k jeho souhlasu se nebude přihlížet. 

• Navrátí-li se člověk prohlášený za nezvěstného nebo jmenuje-li správce svého jmění, pozbývá prohlášení za nezvěstného 

účinků 

o Prohlášení pozbývá účinků i dnem, který platí za den smrti nezvěstného 

• Kdo byl prohlášen za nezvěstného, nemůže namítat neplatnost nebo neúčinnost právního jednání učiněného za jeho 

nepřítomnosti, k němuž došlo za účinků takového prohlášení, pro to, že se při nich projev jeho vůle nevyžadoval  

• Bude-li za nezvěstného prohlášen ten, kdo ustavil správce svého majetku, nejsou tím dotčena práva a povinnosti ustaveného 

správce 

o To neplatí, jestliže správce není znám, odmítne jednat v zájmu nezvěstného, svá jednání v zájmu nezvěstného 

zanedbává, nebo jednat vůbec nemůže 

 

6. 

Člověk – svéprávnost, podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně 

jednat 
 
Struktura okruhu 

6.1 Pojem svéprávnost 

6.2 Nezletilý v soukromém právu 

6.3 Deliktní způsobilost 

6.4 Omezení svéprávnosti 

6.5 Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat 
 

6.1 Svéprávnost 
 

• Před 1. lednem 2014 tzv. způsobilost k právním úkonům. 

• Definice: způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). 

• Plně svéprávným se člověk stává zletilostí (zletilost = dovršení 18 let). 

• Před dosažením zletilosti se plné svéprávnosti nabývá:  

o Uzavřením manželství – svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani 

prohlášením manželství za neplatné 

o Přiznáním svéprávnosti (tzv. emancipace) 

➢ Svéprávným se fyzická osoba stává: dosažením zletilosti, uzavřením manželství a přiznáním svéprávnosti. 
 

6.2 Nezletilí 
 

• Domněnka způsobilosti nezletilého: Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním 

jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.  

o Př.: Když dítě má 10 let, ale je rozumově vyspělé na 3 roky – nebude vázán. Naopak pokud 10letý chlapec je 

prokazatelně rozumově vyspělý na 15 –takovéto jednání platné. 
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Souhlas zákonného zástupce 

• Souhlasí-li zákonný zástupce, aby nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, něco učinil – jednotlivé právní jednání nebo 

komplex jednání (tento komplex musí být vždy vztažený k určitému účelu), je nezletilý schopen v mezích souhlasu sám 

právně jednat, pokud to není zákonem zvlášť zakázáno 

• Náročnost a rozsah jednání nezletilého nesmí vybočovat z mezí zvyklostí společenského života. 

• Souhlas může být následně omezen i vzat zpět 

• Př.: Matka přivede do obchodu s elektronikou dvanáctiletého syna, dá mu svoji platební kartu a řekne: „Ať si koupí, co 

chce,“ a odejde ke kadeřníkovi. Syn si vybere mobilní telefon za 25 000 Kč a zaplatí jej. Nebude již možné namítat 

neplatnost smlouvy z toho důvodu, že nezletilý neměl souhlas ke koupi určité věci nebo že chyběl souhlas jeho otce. 
 

Souhlas zákonného zástupce k provozování obchodního závodu 

• Udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního 

závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. 

• Vhledem k závažnosti tohoto opatření pro nezletilé se k platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu – to nahrazuje 

podmínku určitého věku, pokud je stanovena pro výkon určité výdělečné činnosti. 

• Souhlas může zákonný zástupce odvolat jen s přivolením soudu. 

Přiznání svéprávnosti, tzv. emancipace 

• Na návrh nezletilého, který není plně svéprávný nebo na návrh zákonného zástupce se souhlasem nezletilého. 

• Soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl 16 let a prokáže svoji soběstačnost – tj. schopnost sám se živit a obstarat si své 

záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. 

• Př.: Sedmnáctiletý má už rok vlastní zaměstnání, nastěhoval se do vlastního bytu, na rodičích není hmotně závislý. 

Prokáže-li, že je dostatečně vyspělý, aby si své záležitosti zařizoval sám, bude mu přiznána svéprávnost a jeho vůle v 

jeho soukromých věcech nebude podmiňována souhlasem rodičů (např. smlouvy o poskytování elektrické energie 

apod.) 

• V ostatních případech soud návrhu vyhoví, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého 

• Př.: Může jít třeba o dítě, které má oba rodiče alkoholiky, jež se o něj příliš nestarají, nedávají mu žádné peníze. Nebo 

by mohlo jít o případy týraných dětí či oběti domácího násilí. Nicméně i tyto děti musejí u soudu prokázat, že jsou 

schopni sami se uživit. Podmínkou svéprávnosti nemusí být samostatná domácnost dětí, klidně mohou i nadále žít u 

rodičů či příbuzných. Ti navíc budou mít i po prohlášení svéprávnosti jejich potomka i nadále vůči němu vyživovací 

povinnost. 

 

Pracovně právní ustanovení o nezletilých 

Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do 

práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku. 
 

6.3 Deliktní způsobilost 
 

• § 24 – Každý člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a ovládnout. Kdo se vlastní vinou přivede do stavu, 

v němž by jinak za své jednání odpovědný nebyl, odpovídá za jednání v tomto stavu učiněná. 

• Způsobilost k protiprávnímu jednání neexistuje 

• Je způsobilost, kde se také zohledňuje volní a rozumová složka – pro účely náhrady škody 

• Osoba je odpovědná pouze za takové jednání, kdy může odhadnout důsledky jednání a kdy je schopna své jednání ovládnout – 

způsobilost k zavinění 

• I ten, kdo není deliktně způsobilý, může jednat protiprávně (objektivní kategorie), ale není způsobilý k zavinění (subjektivní 

kategorie). 

• Vztah ke zvláštní skutkové podstatě náhrady újmy dle § 2920. 
 

6.4 Omezení svéprávnosti 
 

• K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen tehdy, hrozila-li by závažná újma a nepostačují-li mírnější a méně omezující 

opatření (nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti). 

• Nově není možné ÚPLNĚ zbavit svéprávnosti (i když fakticky lze omezit až do té míry, že mu zůstanou jen úkony běžného 

života – zbavení svéprávnosti bylo v ČR nadužíváno). 

• Omezit svéprávnost lze pouze rozhodnutím soudu. 

• Soud musí uvést v jakém rozsahu je způsobilost člověka právně jednat dotčena. 

• K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáním jeho 

práv a jeho osobní jedinečnosti → přitom musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah i stupeň neschopnosti člověka 

postarat se o vlastní záležitost 

o jen v jeho zájmu dotyčného člověka, po jeho zhlédnutí a po vyvinutí potřebného úsilí, aby byl zjištěn jeho názor člověka, 

o jehož svéprávnosti se rozhoduje 

• Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nijak nedotýká schopnosti dotčené osoby rozhodovat o sobě v mimoprávních otázkách 

(jako jsou např. volba oblečení nebo místa pobytu, svobodný pohyb atp.). 

• Pouze pro duševní poruchu, která není jen přechodná, pokud dosáhne takového stupně, že člověku brání v určitých 

záležitostech samostatně právně jednat – avšak není potřeba, aby se jednalo o chorobu nevyléčitelnou 
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• Přechodná duševní porucha (vyvolaná stresem, alkoholickým opojením nebo vlivem jiné drogy…) není důvodem pro 

zásah do svéprávnosti jejím soudním omezením; jednání v této poruše se posoudí se zřetelem ke konkrétním 

okolnostem případu 

• Omezení svéprávnosti je nově pojato jako dočasné. 

o pokud jde o omezení v souvislosti s určitou záležitostí (např. koupě domu) je možné omezit pouze na dobu nutnou pro 

její vyřízení 

o pokud jde o omezení vymezením okruhu právního jednání, k nimž člověk není způsobilý, je možné omezit na 3 roky 

o Je-li zjevné, že se stav člověka v této době nezlepší, může soud svéprávnost omezit na dobu delší, nejdéle však na pět 

let. 

o pokud bude v této době zahájeno řízení o prodloužení omezení, budou účinky původního rozhodnutí trvat i po dobu 

tohoto řízení, max. po dobu 1 roku 
 

• Pokud se změní okolnosti, soud své rozhodnutí bezodkladně změní nebo zruší, i bez návrhu 

• V rozhodnutí soud jmenuje opatrovníka. 

• Přihlédne k přání opatrovance, jeho potřebě, podnětům blízkých osob – sledují-li jeho prospěch 

• Nelze jmenovat:  

o osobu nezpůsobilou právně jednat 

o osobu, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy opatrovance 

o provozovatele zařízení, kde opatrovanec pobývá či které mu poskytuje služby 

o osobu závislou na takovémto zařízení 

• Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního 

života. 

o i když je člověk omezen, nelze se tedy dovolávat neplatnosti koupě běžných potravin, lístků do kina atd. 

o avšak pokud by člověk chodil a kupoval denně 5000 rohlíků, asi by ho bylo nutno omezit i v tomto jednání, protože by 

se tímto sebepoškozoval. 

• Důsledek situací, kdy opatrovanec jedná samostatně, ačkoli nemohl jednat bez opatrovníka. 

o takové jednání lze prohlásit za neplatné pouze, pokud opatrovanci působí újmu. 

• Lze zachovat platnost právního jednání i v případě, kdy k obnovení v právech a povinnostech stran postačí soudní moderace. 

• Neplatnost lze zhojit i dodatečným schválením jednání opatrovníka, případně schválením jednajícího, poté co nabyl 

svéprávnosti 
 

6.5 Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat 
 

A. Předběžné prohlášení 

B. Nápomoc při rozhodování 

C. Zastoupení členem domácnosti 
 

A. Předběžné prohlášení 
• Jde o v podstatě o jakousi „mentální závěť“ 

• Umožňuje člověku v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat (zejména když u sebe pozoruje postupné rozvíjení 

duševní poruchy např. Alzheimerovu chorobu), projevit závazně svoji vůli, aby jeho záležitosti byly spravovány určitým 

způsobem, nebo aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem 

o soud je prohlášením vázán, omezí se jen na přezkum, zda je osoba způsobilá být opatrovníkem, zda nehrozí konflikt 

zájmů 

• Vzhledem k vážnosti opatření přísné formální požadavky – lze ve formě veřejné listiny, nebo ve formě soukromé – ale 

s datem a podpisy dvou svědků (ti nesmějí mít na obsahu zájem, nesmí být nevidomí, neslyšící, němí, znalí daného jazyka) 

• Stejné náležitosti platí pro odvolání prohlášení, účinky odvolání má i zničení listiny, tím, kdo jej učinil 

• Je-li prohlášení nebo odvolání neplatné, např. pro nedostatek formy, soud vezme takové prohlášení v úvahu, nelze li 

pochybovat o vůli toho, kdo jej učinil 

• Pokud se týká prohlášení jiné záležitosti než povolání opatrovníka a je-li účinnost vázána na podmínku – rozhodne o 

splnění této podmínky soud 

• V případě, že se změní okolnosti zjevně tak podstatným způsobem, že člověk, by za takových okolností prohlášení neučinil, 

nebo by jej učinil s jiným obsahem, soud takové prohlášení změní nebo zruší, pokud by jinak tomuto člověku hrozila 

závažná újma 

• Soud vyvine potřebné úsilí, aby zjistil názor člověka, o jehož prohlášení rozhoduje 

o Př.: Prohlášením je povolán za opatrovníka manžel nebo osvojenec dotčené osoby, a manželství či osvojení později 

zanikne. 
 

B. Nápomoc při rozhodování 

• Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu v tom duševní porucha působí obtíže, i pokud není omezen ve 

svéprávnosti, může si s podpůrcem ujednat poskytování podpory 

o podpůrců může být i více 

• Smlouvou o nápomoci se podpůrce zavazuje podporovanému, že bude s jeho souhlasem přítomen při jeho právních jednáních, 

že mu zajistí potřebné údaje a sdělení a že mu bude nápomocen radami 
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• Podpůrce na rozdíl od opatrovníka nejedná namísto osoby se zdravotním postižením, ale jedná současně s ní – nejedná se o 

zastoupení 

• K účinnosti smlouvy je třeba schválení soudem 

• Není-li smlouva uzavřena v písemné formě, je nutné, aby strany projevily vůli uzavřít smlouvu před soudem 

o soud smlouvu neschválí, odporují-li zájmy podpůrce zájmům podporovaného 

• Odpůrce nesmí ohrozit zájmy podporovaného nevhodným ovlivňováním, ani se na úkor podporovaného bezdůvodně obohatit 

• Podpůrce postupuje při plnění svých povinností v souladu s rozhodnutími podporovaného 

• Pokud podporovaný právně jedná v písemné formě, může podpůrce připojit svůj podpis s uvedením své funkce, popřípadě i s 

údajem o podpoře, kterou podporovanému poskytl 

• Podpůrce má i právo namítat neplatnost právního jednání podporovaného 
 

C. Zastoupení členem domácnosti 
• Není to už pouze nápomoc, ale skutečně zastoupení 

• Pokud duševní porucha brání zletilému samostatně právně jednat a pokud nemá jiného zástupce, může ho zastupovat jeho 

potomek, předek, sourozenec, manžel, partner nebo osoba, která se zastoupeným žila před vnikem zastoupení ve společné 

domácnosti alespoň 3 roky 

• Zástupce dá zastoupenému na vědomí, že ho bude zastupovat, a srozumitelně mu vysvětlí povahu a následky zastoupení 

o odmítne-li to člověk, který má být zastoupen, zastoupení nevznikne 

o k odmítnutí postačí schopnost projevit přání 

• Ke vzniku zastoupením nutné schválení soudu 

• Před vydáním rozhodnutí soud vyvine potřebné úsilí, aby zjistil názor zastoupeného 

• Zástupce dbá o ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv  

• Zastoupení se vztahuje na obvyklé záležitosti, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného 

• Zástupce však není oprávněn udělit souhlas k zásahu do duševní nebo tělesné integrity člověka s trvalými následky 

• Zástupce může nakládat s příjmy zastoupeného v rozsahu potřebném pro obstarání obvyklých záležitostí, jak to odpovídá 

životním poměrům zastoupeného 

o s peněžními prostředky na účtu zastoupeného však může nakládat jen v rozsahu nepřesahujícím měsíčně výši životního 

minima jednotlivce  

• Má-li zastoupený více zástupců, postačí, pokud jedná jeden z nich 

• Jedná-li však vůči další osobě více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného z nich. 

• Zastoupení zaniká, pokud se jej zástupce vzdá nebo pokud zastoupený odmítne, aby ho zástupce dále zastupoval  

o k odmítnutí postačí schopnost projevit přání 

• Rovněž zaniká, pokud soud jmenuje zastoupenému opatrovníka 

• Je-li uzavřena smlouva o nápomoci, zanikne zastoupení účinností smlouvy v tom rozsahu, v jakém je zastoupený způsobilý 

právně jednat 

 

7. 

Ochrana osobnosti včetně ochrany jména. Druhy přirozených práv člověka. Pojem 

souhlasu. Druhy zákonných dovolení. Nároky na ochranu. Bydliště 
 
 

Struktura okruhu 

7.1 Ochrana osobnosti - obecně, prameny 

7.2 Přirozená práva 

7.3 Zákonná dovolení - licence 

7.4 Nároky na ochranu osobnostních práv 

7.5 Bydliště 

 

7.1 Ochrana osobnosti - obecně, prameny 
 

Všeobecné osobností právo - práva nerozlučně spjatá s každou fyzickou osobou.  

Zvláštní osobnostní práva - práva, která vznikají až v důsledku projevu určité tvůrčí schopnosti fyzické osoby (autorské právo, 

právo k vynálezu, právo k průmyslovému vzoru apod.) 

Předmět všeobecného osobnostního práva - osobnost každé fyzické osoby jako individuality a suveréna, resp. jednotlivé 

hodnoty - dílčí osobnostní práva (právo na osobní svobodu, život, zdraví, šest dobrou pověst apod.). tvořící celistvost její 

osobnosti v její fyzické a morální jednotě. 
 

Ústavní základ 

Čl. 7 LZPS: 

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. 

Čl. 10 LZPS: 

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.  

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. 
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(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své 

osobě. 
 

Generální klauzule (§ 81 NOZ): 
➢ Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít 

podle svého. 

➢ Demonstrativní výčet: Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním 

prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. 
 

Právní úprava 

• § 77-117 NOZ  

• Úprava užití jména člověka v názvu PO - § 133 NOZ  

• Ochrana PO proti zásahům do jména a její pověsti či soukromí - § 134 - 135 NOZ 

• Náhrada újmy § 2956 - 2968 NOZ 

• Bezdůvodné obohacení ze zásahu do osobnostních práv – § 3004 odst. 2 NOZ 

• § 612 nepromlčitelnost osobnostních práv – promlčení podléhají pouze práva na odčinění újmy 

 

7.2 Přirozená práva 
 

✓ Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu (za 

subjekt práva) 

o zákon stanoví meze uplatňování přirozených práv člověka a způsob jejich ochrany 

✓ Přirozená práva spojená s osobností člověka nelze zcizit a nelze se jich vzdát → stane-li se tak, nepřihlíží se k tomu 

o nepřihlíží se ani k omezení těchto práv v míře odporující zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku 
 

Druhy přirozených práv člověka 

1. právo na život 

2. právo brát se o štěstí (žít podle svých představ) 

3. právo na jméno 

4. právo na osobní svobodu 

5. právo na občanskou čest a důstojnost  

6. právo na tělesnou a duševní integritu (zdraví, život a tělo) 

7. právo na podobu a právo k podobizně 

8. právo na soukromí 

9. právo k projevům osobní povahy 

10. právo žít v příznivém životním prostředí 

11. práva dítěte a rodičů 

12. jiná práva lidství (např. právo na rodičovství, právo k výtvorům, atd.) 
 

A. Jméno 

• Jménem je – osobní jméno a příjmení, rodné příjmení, další jména (např. ruské otčestvo) 

• Každý má právo užívat své jméno, právo na ochranu a úctu ke jménu 

• Užívá-li někdo jiné jméno než své vlastní (ať jméno cizí či smyšlené) nese následky z omylů a újem, které tímto jednáním 

vzniknou 

• Ochrana jména - před situací, kdy někdo zpochybňuje něčí právo na jeho jméno (např. neoprávněným užitím jména) 

• Nemůže-li dotčená osoba uplatnit právo na ochranu jména sama (např. je nepřítomná, nezvěstná, nesvéprávná), může ochranu 

uplatnit manžel, potomek, předek nebo partner → to neplatí, dala-li dotčená osoba (svéprávná) výslovně najevo, že si to 

nepřeje 

• Jde-li o neoprávněný zásah do příjmení nebo je-li pro to jiný důvod spočívající v důležitém zájmu na ochraně rodiny, 

může se práva na ochranu osoby domáhat manžel nebo jiná blízká osoba (a to navzdory tomu, že do jejich práva ke jménu 

přímo zasaženo nebylo). 
 

B. Pseudonym 

• Člověk může pro určitý obor své činnosti nebo i pro soukromý styk přijmout pseudonym 

• Dříve chráněn jen autorským zákonem a zákonem o ochranných známkách 

• Právní jednání pod pseudonymem nepůsobí jeho neplatnost, je-li zřejmé, kdo jednal, a nemůže-li druhá strana mít 

pochybnost  o osobě jednajícího (např. Rytmus) 

• Vejde-li pseudonym ve známost, požívá stejné ochrany jako jméno (ve známost - postačí i pro konkrétní skupinu) 
 

C. Podoba a soukromí 

• Zachytit a rozšiřovat jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné 

jen s jeho svolením.  

• Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že zobrazení bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho 

rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat 

• Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod: 
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o zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho „soukromé prostory“ (pojem širší než pojem „obydlí“ – v souladu 

s judikaturou ESLP i místo, kde vykonává svou obvyklou profesi) 

o dále nelze sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné 

záznamy třetí osobou nebo takové záznamy šířit 

o stejně se chrání i soukromé písemnosti osobní povahy 

• Odvolání souhlasu: svolení k použití písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu 

týkajícího se člověka nebo jeho projevů osobní povahy, může člověk kdykoliv odvolat (a to i v případě, že je udělil na určitou 

dobu) 

o Bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný 

důvod, nahradí odvolatel svolení vzniklou škodu 

• Svolení není třeba: 

• pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv 

• v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě 

zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu (tzv. zákonná úřední 

licence) 

• podobiznu nebo zvukový či obrazový záznam lze bez souhlasu pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému 

nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství (tzv. zákonná vědecká, umělecká a 

reportážní licence) 

• Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní povahy nebo zvukového či 

obrazového záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka 
 

D. Duševní a tělesná integrita 

• Obsah pojmu tělesná integrita: život, zdraví a lidské tělo  

o Zdraví - nutno vykládat i jako zdraví fyzické i psychické 

o Lidské tělo - Tělo je integrální součástí člověka jako právního subjektu (orgány, tkáně i neživé věci trvale spojené) 

• Lidské tělo nesmí být zdrojem finančního prospěch  

• Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka – je zakázáno nakládat nedůstojně s lidskými ostatky a pozůstatky 

• Právo na vydání ostatků: nejsou-li lidské ostatky uloženy na veřejném pohřebišti, má na jejich vydání právo:  

o osoba mrtvým výslovně určená → manžel → dítě → rodič (nastupují postupně – není-li taková osoba nebo pokud 

převzetí odmítla) 

o pokud není žádná z výše uvedených osob nebo pokud všechny odmítnou má povinnost převzít ostatky dědic 

zemřelého (subsidiární povinnost dědice převzít ostatky). 
 

Nakládání s částmi lidského těla 

• O tom, co má původ v lidském těle (např. moč, sperma), platí obdobně to, co o částech lidského těla (např. vlasy)  

• zakazuje se nakládat s odňatou částí lidského těla způsobem pro člověka nedůstojným nebo ohrožujícím veřejné zdraví  

o veřejným zdravím se rozumí shodně se zákonem č. 258/2000 Sb. „zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin“ – 

samozřejmě se uplatní i další zásady soukromého práva, např. dobré mravy a veřejný pořádek 

• Člověk, jemuž byla odňata část těla, má právo dozvědět se, jak s ní bylo naloženo 

• Odňatou část těla člověka lze za jeho života použít k účelům zdravotnickým, výzkumným nebo vědeckým, pokud k tomu dal 

souhlas. 

• K použití odňaté části těla člověka ke svou povahou neobvyklému účelu se vyžaduje vždy jeho výslovný souhlas  

o např. je-li někdo ostříhán u holiče, lze předpokládat, že s jeho ostříhanými vlasy bude naloženo obvyklým způsobem, 

tedy jako s odpadem a že nebudou použity k jinému účelu 

o např. půjde-li o známou osobnost – že nebudou rozprodávány jeho ctitelům, pokud by měly být takto použity, byl by 

nutný souhlas dotčené osoby 

• Člověk může přenechat část svého těla jinému jen za podmínek uvedených ve zvláštních právních předpisech  

o vyjma vlasy nebo podobné části lidského těla (nehty, chlupy, obočí, hlen), které lze bezbolestně odejmout bez 

znecitlivění a které se přirozeně obnovují lze přenechat jinému i za odměnu (považují se za věc movitou) 
 

Ochrana lidského těla po smrti člověka 

• Člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem = výslovná formulace doposud neupravené 

zásady, podle níž se ochrana osobnosti vztahuje i na lidské ostatky 

• Člověk je oprávněn rozhodnout, jaký má mít pohřeb; nezanechá-li o tom výslovné rozhodnutí, rozhodne o jeho pohřbu: 

manžel → děti → rodiče → sourozenci 

o nežijí-li, pak rozhodnou jejich děti → kterákoli z osob blízkých → a není-li žádná z těchto osob, pak rozhodne obec, 

na jejímž území člověk zemřel 
 

7.3 Zákonná dovolení - licence 
 

Legálně dovolené zásahy (oprávněný zásah) 

➢ výjimečná soukromoprávní norma dovolující cizí zásah do práva 

➢ právním důvodem (titulem) zásahu je zákon (ex lege) 
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Zásady použití zákona 

1. Bezúplatnost 

2. Účelovost 

3. Přiměřenost 
 

Druhy zákonných dovolení 

Na co se vztahují: Podobizna, zvukový či obrazový záznam a písemnosti osobní povahy 

o Pořízení  - např. nakreslení, nahrání 

o Použití - vystavení, přehrání 
 

Druhy zákonných licencí 

1. Výkon nebo ochrana jiných práv či právem chráněných zájmů jiných osob - (poměrnost při střetu hodnot), generální 

klauzule - princip proporcionality 

2. Úřední dle zákona - např. použití podobizny na občanský průkaz 

3. Veřejná vystoupení ve věcech veřejného zájmu - např. zasedání krajského či obecního zastupitelstva 

4. Vědecký nebo umělecký účel - např. lékařský výzkum při zdravotním zákroku 

5. Zpravodajský účel - např. zpravodajská portál na internetu 
 

Okolnosti vylučující protiprávnost 

o Svolení dotčeného 

o Zákonné dovolení 

o Výkon zákonné povinnosti 

o Nutná obrana 

o Krajní nouze 

o Situačně upřednostněný výkon jiného kolidujícího práva, svobody nebo požívání obecného dobra (např. svobody projevu 

jiného člověka či dobra veřejného zdraví všech lidí před právem osobnostním konkrétního člověka) 
 

7.4 Nároky na ochranu osobnostních práv 
 

A. Soukromoprávní  - NOZ, Autorský zákon, zákoník práce atd. 

B. Správněprávní - tiskový zákon a zákon o rozhlasovém a televizním vysílání – právo na odpověď a dodatečné sdělení; zákon 

o ochraně osobních údajů, lustrační zákon atd. 

C. Trestněprávní - část druhá, hlava II, díl 2 TZ – TČ proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství – 

např. pomluva, poškozování cizích práv, porušení tajemství dopravovaných zpráv 
 

Zvláštní soukromoprávní nároky 

A. Zakazovací, negatorní – žaloba zdržovací  

• aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno 

B. Restituční – žaloba odstraňovací  

• aby byl následek neoprávněného zásahu odstraněn 

• v NOZ (§ 78 odst. 1 a § 82 odst. 1) vyjádřeny žaloby alternativně – zdržovací nebo odstraňovací – teorie se však domnívá, že 

se lze domáhat obou současně, jinak by to postrádalo logiku 

C. Satisfakční, zadostiučiňovací – náhrada majetkové a nemajetkové újmy (v penězích i jinak - např. omluvou) 

• upraveno jednotně v rámci závazků z deliktů § 2956 - 2968 NOZ 

D. Jiný nárok 

• Informační – např. sdělit údaj o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny projevu osobní povahy 

• Určovací – uznání protiprávnosti zásahu 
 

Aktivní legitimace u ochrany osobnosti 

• Primárně poškozený 

• Po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z jemu blízkých osob  

• Souvisí-li neoprávněný zásah do osobnosti člověka s jeho činností v PO, může právo na ochranu jeho osobnosti uplatnit i tato 

PO (obdoba § 14 OZ – derogován v r. 1991) 

o za života člověka jen jeho jménem a s jeho souhlasem (souhlasu není třeba, není-li schopen projevit vůli pro 

nepřítomnost nebo neschopnost úsudku)  

o po smrti člověka se právnická osoba může domáhat, aby od neoprávněného zásahu bylo upuštěno a aby byly 

odstraněny jeho následky 
 

Aktivní legitimace u ochrany jména 

• Primárně poškozený 

• Nelze-li, tak manžel, potomek, předek nebo partner → to neplatí, dala-li dotčená osoba (svéprávná) výslovně najevo, že si to 

nepřeje. 

• Jde-li o neoprávněný zásah do příjmení nebo je-li pro to jiný důvod spočívající v důležitém zájmu na ochraně rodiny, 

může se práva na ochranu osoby domáhat manžel nebo jiná blízká osoba (a to navzdory tomu, že do jejich práva ke jménu 

přímo zasaženo nebylo). 
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7.5 Bydliště 
 

• Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale → takový úmysl může 

vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu 

• Uvádí-li člověk jako své bydliště jiné místo než své skutečné bydliště, může se každý dovolat i jeho skutečného bydliště 

o proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá uvedeného místa, nemůže člověk namítat, že má své skutečné bydliště v jiném 

místě 

• Nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije 

o nelze-li takové místo zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, 

kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy 
 

 

8. 

Právnická osoba – pojem, znaky, typologie. Korporace a fundace – pojem, znaky, 

rozdíly. Druhy civilních a obchodních korporací. Zásady spolkového práva, nadačního 

práva a práva ústavů.  
    
 

Struktura okruhu 
8.1 Právní úprava 

8.2 Právnická osoba - Pojem, znaky a typologie 

8.3 Korporace a fundace – pojem, znaky, rozdíly 

8.4 Ústav 

8.5 Zásady spolkového práva, nadačního práva a práva ústavů. 
 

8.1 Právní úprava 
 

• NOZ vymezuje základní atributy pro všechny typy právnických osob → na ní navazují speciální úpravy (např.: Zákon o 

obchodních korporacích) 

• Co upravuje NOZ: Řeší například problematiku orgánů právnických osob, jejich odpovědnosti za výkon funkce, přeměny, 

likvidaci či přemisťování sídla do / ze zahraničí 
 

NOZ rozeznává tři typy právnických osob: korporace, fundace a ústavy 

A. pro korporace (§ 205 – 298) je příznačné, že je tvoří členové nebo společníci neboli osobní složka (corpus = tělo) 

B. pro fundace (§ 299 – 384) je naopak typické, že jejich základ (fundus) tvoří majetek určený k určitému účelu 

C. v ústavech (§ 385 – 392) je osobní i majetková složka propojena: ústav nemá členy jako korporace, ale zaměstnance, a 

majetek ústavu není tak chráněn jako u fundací 
 

8.2 Právnická osoba - Pojem, znaky a typologie  
 

Pojem 

• Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost 

zákon uzná (teorie fikce s prvky uznání) 

• Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou 

• Právnické osoby veřejného práva podléhají zákonům, podle nichž byly zřízeny 

o  ustanovení NOZ se použijí jen tehdy, slučuje-li se to s právní povahou těchto osob.  

• Z povahy věci je nesvéprávná, proto musí být zastoupena 

• Právnická osoba je právní fikce – bez práva by přirozeně neexistovala 

• Je-li fikce a nesvéprávná, její „vůle“ je také fikcí 

• Řešení: Vůle vytváří v orgánech právnické osoby (§ 151 odst. 1) 

• Každá právnická osoba má nejméně nejvyšší orgán a statutární orgán 

• Znaky právnické osoby: subjektivita, majetková autonomie, deliktní způsobilost, způsobilost k právním jednáním, 

organizační celek, účel 

• Společnost a tichá společnost (§ 2713 a násl.) není právnickou osobu, nýbrž společenská smlouva společníky uzavřená, je 

pouze obligačním vztahem. 
 

Teorie právnických osob 

• Teorie fikce (F.C. von Savigny) - právnické osoby fungují na základě právních konstrukcí). Hlásí se k ní i NOZ, byť s 

určitými výhradami. 

• Teorie reality (O. F. von Gierke) - určité útvary vznikají samostatně a reálně existují. Role práva spočívá v uznání těchto 

útvarů za právnické osoby. 

• Kompromisní teorie - zahrnuje oba hlediska uvedená v teorii fikce a reality. 
 

Typologie 
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A. Právnické osoby soukromého práva (Spolky, společenství vlastníků, organizace zaměstnavatelů, nadace, nadační fond, 

ústavy soukromého práva) 

o právnické osoby občanského práva (spolek, nadace, nadační fond, ústav, společenství vlastníků apod.) 

o právnické osoby obchodního práva (obchodní společnosti a družstva, evropské korporace) 

B. Právnické osoby veřejného práva (zde platí zásada slučitelnosti s občanským zákoníkem (použitelnost NOZ). - ustanovení 

o péči řádného hospodáře) 
o např. kraje, obce, Česká advokátní komora 

o profesní komory, jednotky územní samosprávy 

C. Stát, např. Česká republika, Švédské království, může vstupovat do soukromých poměrů jako každý jiný. Za stát vystupují 

organizační jednotky. 
 

Znaky 
 

A. Korporace (§ 205 – 298) 

➢ Je obecně tvořena společenstvím osob, nicméně může být tvořena i jediným členem (např. s.r.o. nebo a.s.) 

➢ Korporace je subjekt práva odlišný od svých členů 

➢ Pro korporace je příznačné, že je tvoří členové nebo společníci neboli osobní složka (corpus = tělo) 

➢ Účelem korporace je sdružit se a společnou aktivitou lépe a trvale dosahovat společných cílů a také oddělit majetek vlastní a 

majetek korporace 

Korporacemi jsou:   

✓ Obchodní korporace – obchodní společnosti a družstva, 

✓ Spolky, tj. svazky minimálně tří členů vedených společným zájmem 

✓ Společenství vlastníků, honební společenost 

✓ Veřejnoprávní korporace (obec, kraj) 
 

B. Fundace (§ 299 – 384) 

➢ Jsou naopak tvořeny majetkem vyčleněným k určitému účelu, jsou jimi:  

✓ Nadace   

✓ Nadační fondy 

➢ Účelem nadací je dát možnost účelově shromážděnému majetku být rozmnožován a použit na dobročinný účel, jemuž by se 

příčilo odepření možnosti nadace dědit 

➢ U nadace existuje zájem, aby její majetek zůstal zachován bez ohledu na personální změny a je tedy subjektem práv, nikoli 

pouhým objektem, jenž může být volně zcizován 
 

C. Ústavy (§ 385 – 392) 

➢ V ústavech je osobní i majetková složka propojena:  

• ústav nemá členy jako korporace, ale zaměstnance, a majetek ústavu není tak chráněn jako u fundací 

➢ Do popředí vystupují vztahy mezi ústavem a uživateli jeho služeb – destinatáři 

➢ Vykonává činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky 

➢ Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených 

➢ Statutárním orgánem bývá ředitel, který odpovídá správní radě 

➢ Ústavy mohou být soukromoprávní i veřejnoprávní 

➢ Účelem je poskytování trvalých nebo dlouhodobých služeb nějakému prospěšnému účelu 

➢ Do této kategorie lze zařadit především obecně prospěšné společnosti, školy, muzea, nemocnice, vědecké a výzkumné ústavy, 

galerie, medicínské instituty atp.   
 

Podstatné náležitosti osoby v právním smyslu 

1. Právní osobnost (vznik; zánik) 

2. Svéprávnost (dnes pojatá jako nesvéprávná, za ní rozhodují členové orgánů – statutární orgán). Teorie přičitatelnosti – 

jednání zástupců právnické osoby se přičítá právnické osobě 

3. Deliktní způsobilost  

4. Název (obchodní firma) 

5. Sídlo 

6. Zástupčí oprávnění (statutární orgán) 

7. Vnitřní poměry (např. mezi orgány) 

8. Majetková samostatnost x státní podnik (hospodaří s majetkem státu a vlastní majetek nemá) 

9. Neomezení předmětem činnosti (může dělat vše, co není zakázáno) x právní doktrína ultra vires (např. zákaz podnikání 

politických stran a hnutí či omezenou činnost společenství vlastníků jednotek jen k účelu správy domu a pozemku). 
 

Vyřešení přechodu ze staré právní úpravy PO k NOZ 

• Právní povaha již existujících právnických osob, které upravuje také NOZ, se bude řídit ustanoveními NOZ ode dne nabytí 

jeho účinnosti 

• Nutnost přizpůsobit obsah dosavadních společenských smluv, stanov, statutů nebo jiných zakladatelských dokumentů úpravě 

v NOZ - tříletá lhůta ode dne účinnost NOZ 

• Možnost do 2 let ode dne účinnosti ZOK zvolit, jestli se chtějí plně podřídit režimu ZOK, anebo částečně zůstanou v režimu 

dosavadních předpisů 
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• U některých právnických osob pak NOZ umožňuje jejich přeměnu na právní formu, kterou sám upravuje 
 

8.3 Korporace a fundace – pojem, znaky, rozdíly 
 

Korporace §§ 210 – 213  

• Korporace je chápána jako společenství (nejméně tedy dvou) osob, je možná i unipersonální (jednočlenná) korporace, ale jen 

na základě zvláštní zákonné úpravy a výjimečně (např. ZOK - s.r.o. nebo a.s.) 

• § 213 upravuje tzv. reflexní škodu: myšlenka, že způsobí-li škůdce škodu několika osobám – korporaci i jejím členům – a 

nahradí-li se škoda způsobená korporaci, je tím sanována i škoda způsobená na účastech členů korporace (protože hodnota 

jejich účastí na společnosti se opět zvýší) 
 

Obchodní korporace 

1. VOS 

2. KS 

3. KS na investiční listy 

4. SRO 

5. AS 

6. AS s proměnným základním kapitálem 

7. Evropská společnost 

8. Evropské hospodářské zájmové sdružení 

9. Družstvo (obecné, bytové a sociální) 

10. Evropská družstevní společnost 

11. Korporace podobné obchodním (např. komoditní burzy) 
 

8.3.1 Spolek  § 214 – 302 
 

Definice: alespoň 3 osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný 

svazek členů a spolčovat se v něm 
 

Znaky:  

o Samospráva 

o Dobrovolnost členství 

o Oddělení majetkových sfér spolku a jeho členů 

o Vedle hlavní činnosti může spolek vykonávat i činnost vedlejší (a to i výdělečnou, ale jen za účelem podpory vlastní 

spolkové činnosti) 
 

• Možnost vytvořit i nový spolek jako svaz spolků (k uplatňování společného zájmu) 

• Dřívější označení: „občanské sdružení“, dnes „spolek“ 

• V názvu „spolek“, „zapsaný spolek“, „z. k.“ 

• Hlavní činnost (nesmí být podnikání nebo jiná výdělečná činnost) X vedlejší činnost (smí být podnikání nebo jiná výdělečná 

činnost) 
 

Založení a Vznik (§§ 218-227): 

Založení:   

1) přijetím stanov jako smlouvou uzavřenou konvenčním způsobem nebo 

2) přijetím stanov na ustanovující schůzi 

Ustanovující schůze (§ 222-225):  svolatel, zakladatelé, stanovy, listina přítomných, přihláška do spolku, průběh schůze 

o vznik dnem zápisu do veřejného rejstříku, je zde i fikce zapsání (§ 226 odst. 3) 
 

Pobočný spolek § 228 – 231 - organizační jednotka podniku s vlastní právní subjektivitou 
 

Členství: 

Vznik:  1) při zakládání spolku zapsáním zakládajících členů do listiny přítomných 

             2) za trvání spolku podáním a přijetím členské přihlášky 
 

Zánik:  1) vystoupením 

            2) vyloučením 

            3) zánik členství pro neplacení členského příspěvku 
 

Organizace spolku: 

Orgány spolku jsou: statutární orgán, nejvyšší orgán (většinou členská schůze), fakultativně dále kontrolní komise, rozhodčí 

komise a další orgány určené ve stanovách 

Statutární orgán (§ 244-246): 

• Orgán exekutivní, zastupuje spolek navenek v právním styku 

• Kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda) 

• Funkční období pětileté, neurčí-li stanovy jinak 
 



24 
 

Nejvyšší orgán: 

• Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku 

• Většinou členská schůze, ale nejvyšším orgánem může být také statutární orgán 
 

Členská schůze (§ 247-257): 

• Svolávání, zasedání, pozvánka 

• Usnášeníschopnost: za účasti většiny členů spolku 

• Usnesení přijímá prostou většinou 

• Každý člen = 1hlas 

• Zápis ze zasedání 

• Modifikace: „Dílčí“ členská schůze, „Shromáždění delegátů“, „Náhradní zasedání“ členské schůze 
 

Kontrolní komise: 

• Fakultativní orgán 

• Alespoň 3 členové, neslučitelnost funkcí 
 

Rozhodčí komise: 

• Fakultativní orgán 

• Alespoň 3 členové, neslučitelnost funkcí 

• Řízení před rozhodčí komisí upravuje jiný právní předpis (OPP) 
 

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku: 

Právo podat návrh na vydání rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku má:  

▪ každý člen spolku 

▪ ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany 

• Důvody: Pro rozpor se zákonem nebo stanovami 

• Zánik práva dovolat se neplatnosti (S: 3 měsíce/ O: 1 rok) 

• Právo na přiměřené zadostiučinění 
 

Zrušení a zánik spolku: 

• Vzhledem k obecné úpravě zrušení PO i k tomu, že o dobrovolném zrušení spolku rozhoduje členská schůze, řeší právní 

úprava jen nucené zrušení rozhodnutím org. veř. moci 

• Navazuje na obecnou úpravu PO v §171 
 

   zrušení s likvidací 

fáze:  zrušení:    

      zánik bez likvidace – přeměna spolku 

 

A. Zrušení s likvidací (§ 269-273): 

• Likvidace spolku se podrobuje obecné úpravě v ustanovení § 187 až 211 

• Ustanovení v oblasti spolku řeší jen dílčí a specifické otázky 

• Cílem likvidace není vzhledem k účelu spolkového jmění rozdělení likvidačního zůstatku mezi členy spolku, proto také není  

• nutné zpeněžovat likvidační podstatu celou. 

• Likvidátor, soupis jmění, likvidační podstata 
 

B. Přeměna (§ 274-302): 

       sloučením (smlouva o sloučení spolků) 

   fúze spolku:   

       splynutím (smlouva o splynutí spolků) 

 

   sloučením (smlouva o rozdělení) 

 rozdělení spolku: 

   se založením nových spolku (projekt rozdělení) 
 

8.3.2 Fundace 
 

• Jsou to PO vytvořené majetkem vyčleněným k určitému účelu  

• Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena 

• Společné označení pro nadace a nadační fondy, antonymum k výrazu „korporace“ 

Ustanovuje se: 1) zakladatelským právním jednáním 

           2) zákonem 

• vnitřní poměry upravuje její statut 
 

1. Nadace § 306 – 393 

• Zakladatel zakládá nadaci (na rozdíl od nadačních fondů) k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu 
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• Účel může být:  

o veřejně prospěšný - spočívá v podpoře obecného blaha 

o dobročinný  - spočívá v podpoře určitého okruhu osob – např. rodinná nadace 

o Význam: zejména daňové účely (zákon o daních z příjmů) 

• Zakazuje se zřídit nadaci pro podporu politických stran a hnutí nebo jiné účasti na jejich činnosti 

• Obecně nadace může podnikat, pokud to je její vedlejší účel (lze vyloučit v nadační listině) 

• V názvu „nadace“, pravidelnou součástí názvu je i její účel 
 

Založení a vznik (§ 309-315): 

Nadace se zakládá nadační listinou, kterou může být:   

• zakládací listina 

• pořízení pro případ smrti (= závěť, dědická smlouva, dovětek) 

Statut nadace (§ 314):  - upravuje vnitřní poměry nadace, je to základní právní a organizační dokument nadace 

                                       - nadace vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku 
 

• Změna nadační listiny (§ 317-320) 

• Změna účelu nadace (§ 321-326) 
 

Vklady do nadace (§ 327-334): - předměty vkladů jsou peněžité a nepeněžité 

• 3 pojmy:    

o vkladová povinnost - povinnost splacení nebo vnesení vkladu 

o vklad – souhrn majetkových hodnot vnesených do nadace 

o předmět vkladu – jednotlivá hmotná věc, jednotlivé právo nebo jiná majetková hodnota, která se vnesením   

• vkladu na nadaci převádí 

• Rozlišuje se:  - splacení vkladu – je-li předmět vkladu peněžitý x vnesení vkladu – je-li předmět vkladu nepeněžitý 

• Při vzniku nadace musí souhrnná výše vkladů činit alespoň 500 000 Kč 

• Správce vkladu, splnění vkladové povinnosti, potvrzení o splnění vkladové povinnosti 
 

Majetek nadace (§ 335-352): 

• Majetek tvoří nadační jistina a ostatní majetek 

• Nadační jistina – tvořen souborem předmětů vkladů popř. nadačními dary, musí mít celkovou hodnotu odpovídající 

alespoň výši 500 000 Kč 

• Nadační kapitál – peněžní vyjádření nadační jistiny, jeho výše se zapisuje do veřejného rejstříku 

• Majetek nelze zastavit ani jinak použít k úhradě dluhu, zcizit lze jen za určitých podmínek 

• Zvýšení a snížení nadačního kapitálu 

• Přidružený fond (§ 349-352) 
 

Nadační příspěvek (§ 353-356): 

• Poskytování příspěvků stanoveným způsobem je hlavní činnosti nadace 

• Poskytnutí jednorázové X opakovaně  

• Na neurčitě dlouhou dobu (např. renta) X na určitý čas (např. stipendium) 

• Okruh osob, kterým se nesmí poskytnout nadační příspěvek 

• Výroční zpráva (§ 358-361) - prostředek veřejné kontroly nad činností nadace 
 

Organizace nadace (§ 362-375): 

➢ Správní rada: statutární orgán, alespoň 3 členové 

➢ Dozorčí rada: kontrolní a revizní orgán, alespoň 3 členové 

➢ Revizor: není-li zřízena dozorčí rada, vykonává její působnost 
 

Zrušení a zánik (§ 376-393): 

• Bylo-li dosazeno účelu nadace, je nadace zrušena a správní rada zvolí likvidátora (dobrovolné zrušení) 

• Jinak zruší soud na návrh / i bez návrhu s likvidací za podmínek v § 377 
 

    zrušení   s likvidací 

         fáze:    zrušení:  

      zánik   bez likvidace – přeměna nadace 

 

A. Zrušení s likvidací (§ 377-381): 

• Ustanovení o zrušení nadace likvidací obsahují jen některé odchylky ve vztahu k obecné úpravě u PO 

• Zakazuje se zpeněžení likvidační podstaty nad rámec potřeby vyrovnat dluhy nadace 

• Zbývající část má být zachována a naloženo s ní tak, aby mohla sloužit účelu, jemuž byl majetek nadace svěřen 

• Likvidátor, likvidační zůstatek 
 

B. Přeměna (§ 382-393): 

fúze nadace: sloučením s jinou nadací nebo nadačním fondem 
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změna právní formy na nadační fond (pouze nouzové řešení) 
 

2. Nadační fond 
➢ Zakladatel zakládá nadační fond k účelu užitečnému společensky nebo hospodářsky 

➢ Název musí obsahovat „nadační fond“ 
 

Založení a vznik: 

Zakládá se:  1) zakládací listinou  

      2) pořízením pro případ smrti 

o vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku 
 

Majetek:   

• Soubor vzniklý z vkladů a darů, jejichž předmět nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu 

• Nadační fond nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál 

• Změna právní formy na nadaci 
 

Zánik a zrušení: o zrušení a nařízení likvidace rozhodne: správní rada nebo soud 
 

8.4 Ústav 
 

• Je to PO ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a 

majetkové složky 

• Výsledky této činnosti jsou všem rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených  

• V názvu je „zapsaný ústav“nebo „z .ú.“ 
 

Založení a vznik: 

Zakládá se:  1) zakládací listinou 

                    2) pořízením pro případ smrti 

o vzniká zápisem do veřejného rejstříku 
 

Organizace: 

Ředitel – statutární orgán ústavu 

Správní rada 

Statut ústavu: upravuje se v něm vnitřní organizace ústavu a podrobnosti o jeho činnosti 

výroční zpráva 
 

Zrušení a zánik: - nenaplňuje-li dlouhodobě svůj účel, zruší jej soud na návrh 

                     - v ostatním se na právní poměry ústavu použijí obdobně ustanovení o nadaci 
 

8.5 Zásady spolkového práva, nadačního práva a práva ústavů 
 

Zásady spolkového práva 

• Spolčení minimálně 3 osob ve společném soukromém nebo veřejném zájmu 

• Nevýdělečný hlavní účel založení (např. sběratelství) 

• Dobrovolnost (zásada smluvní, dobrovolný svazek) 

• Spolková samospráva 

• Bez zákonného ručení člena za dluhy spolku 

• Osobní účast 

• Nepřevoditelnost členství 

• Bez vkladové povinnosti 

• Bez základního kapitálu 
 

Zásady nadačního práva 

• Účelové vyčlenění majetku (majetkové zajištění účelu) →  „vstup“ 

• Účelem vázaná činnost poskytování nadačních příspěvků → „výstup“ 

• Trvalost (nadace)  

• Užitečnost  

• Vkladová povinnost zakladatele  

• Nezcizitelná a nespotřebitelná nadační jistina (nadační kapitál)  

• Bez majetkové účasti (podílu) zakladatele X ev. podíl na likvidačním zůstatku  

• Bez členství (bez osobní účasti členů)  

• Ochrana hlavní činnosti (užitečnosti) před újmou z vedlejší činnosti  

• Průhlednost (výroční zprávy) X omezená anonymita dárců a příjemců  
 

Zásady práva ústavů 
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• Užitečnost (užitečná účelovost)  

• Veřejné služby vč. výroby (rovnoprávnost příjemců) - viz např. sociální služby  

• Ochrana hlavní činnosti (užitečnosti) před újmou z vedlejší činnosti  

• Vkladová povinnost zakladatele  

• Základní kapitál   

• Neexistence nadační jistiny (a nadačního kapitálu) 

• Neexistence majetkové účasti (podílu) zakladatele X ev. podíl na likvidačním zůstatku  

• Omezenost nakládání se ziskem - nerozdělitelnost zisku  

• Průhlednost - viz výroční zprávy a ověřování auditorem  

• Neexistence samosprávy  - hierarchické řízení monokratem – ředitelem 

 

9. 

Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Druhy rejstříkových orgánů 
 

Struktura okruhu 

9.1 Veřejné rejstříky PO a FO 

9.2 Principy publicity 

9.3 Druhy veřejných rejstříků PO 

9.4 Druhy rejstříkových orgánů 
 

9.1 Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob  
 

• Informační systém veřejné správy v České republice, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje zejména o právnických   

       osobách a v případě obchodního rejstříku i o podnikajících fyzických osobách 

o jejich název či jméno, sídlo, právní forma, předmět činnosti, statutární orgán apod. 

• Zatímco NOZ obecně stanoví pouze minimální okruh zapisovaných údajů, konkrétní úprava veřejných rejstříků je obsažena  

ve zvláštním právním předpise, a to v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

• Za účinnosti tohoto zákona vedou tyto rejstříky rejstříkové soudy 

o příslušným rejstříkovým soudem je krajský soud, v jehož obvodu sídlí daná právnická osoba nebo pod který spadá daná 

podnikající fyzická osoba, pokud by zákon neurčil příslušnost jiného soudu 
 

9.2 Princip publicity 
 

Zákon vždy chrání toho, kdo jedná v důvěře v zápis, a sankcionuje situace, kdy dobrá víra dána není. Předpoklad jednání v 

dobré víře je tak základním předpokladem toho, aby mohla být 3. osoba chráněna principem publicity. 
 

A. Princip formální publicity (§3-7 ZOVŘ, §120 NOZ) 

• Spočívá v neomezeném přístupu k zapsaným informacím 

• Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osoby a listiny ze sbírky způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní získat 

ověřený elektronický opis 

• Na žádost vydá rejstříkový soud i listinný úředně ověření opis zápisu (úplný i částečný) 

• Srozumitelněji definováno v NOZ – OR je každému přístupný – každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si kopie, opisy a 

výpisy 
 

B. Princip materiální publicity (§8-9 ZOVŘ, §121 NOZ) 

• Spočívá v ochraně osoby jednající v dobré víře v to, že zapsaný stav odpovídá skutečnosti 

• Osoba, která jedná v důvěře v zápis požívá zvláštní ochrany. 

• Negativní stránka materiální publicity - proti osobě, kde je v dobré víře, že je údaj v OR pravdivý – nemůže ten, jehož 

se zápis týká namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti 

• Pozitivní stránka materiální publicity - údaje a obsah listin zapsaných v OR může zapsaná osoba namítat vůči třetím 

osobám až od okamžiku jejich zveřejnění (ledaže by prokázala, že byly osobě známy již dříve) 
 

9.3 Druhy veřejných rejstříků právnických osob 
  
Soudní (KS) 

1. Spolkový rejstřík  

2. Nadační rejstřík  

3. Rejstřík ústavů  

4. Rejstřík společenství vlastníků jednotek  

5. Obchodní rejstřík  

6. Rejstřík obecně prospěšných „společností“ 

o veřejné sbírky listin  

o ev. zápis notářem (podkladový notářský zápis) 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m_ve%C5%99ejn%C3%A9_spr%C3%A1vy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%BD_soud
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Správní 

1. Církví a náboženských společností (MK)  

2. Svazů církví a náboženských společností (MK)  

3. Evidovaných právnických osob založených církvemi a náboženskými společnostmi (MK)  

4. Politických stran a politických hnutí (MV) 

5. Honebních společenstev (OÚ obcí s rozšířenou působností)  

6. Školských právnických osob (MŠMT)  

7. Dobrovolných svazků obcí (KÚ v přenesené působnosti)  

8. Evropských seskupení pro územní spolupráci sídlem v CZ (MMR)  

9. Veřejných výzkumných institucí, v. v. i. (MŠMT) 
 

Veřejné rejstříky FO (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) 

Obchodní rejstřík 

Zapisují se zde: -  

A. obchodní společnosti a družstva podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev 

B. fyzické osoby - které jsou podnikateli, mají bydliště v České republice a požádají o zápis 

C. uvedené v § 43, které podnikají na území České republiky, a požádají o zápis 

D. další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu tento nebo jiný zákon 
 

FO podnikající na území ČR se do OR zapíše vždy – pokud výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané 

hodnoty dosáhla nebo přesáhla za 2 po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 000 000 Kč. 
 

• Návrh na zápis založené veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti do obchodního rejstříku podávají všichni 

společníci 

• Návrh na zápis založené společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku podávají všichni jednatelé 

• Návrh na zápis založené akciové společnosti do obchodního rejstříku podávají všichni členové představenstva nebo statutární 

ředitel 

• Návrh na zápis založeného družstva do obchodního rejstříku podávají všichni členové představenstva nebo předseda družstva 

• Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba, která se do obchodního rejstříku zapisuje 

• Podrobněji §§ 42 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
 

Provedení zápisu do OR notářem (§108-118 ZOVR) 

o ZOVR umožňuje, aby za určitých podmínek provedl zápis do OR notář sepisující notářský zápis 

o zápis notářem se považuje za výkon notářství podle zvláštního předpisu (nikoli za občanské soudní řízení) 

o dochází k přenesení části agendy rejstříkových soudů na notáře 

 

9.4 Druhy rejstříkových orgánů 
 

• Spolkový rejstřík - zapisují se zde: 

o spolky 

o odborové organizace 

o mezinárodní odborové organizace 

o organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů 

o pobočné spolky, pobočné organizace odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace 

zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů 

o a dále další osoby, o nichž tak stanoví jiný zákon 

• Nadační rejstřík - zapisují se zde nadace a nadační fondy ve smyslu § 303 a násl. NOZ 

• Rejstřík ústavů - zapisují se zde ústavy ve smyslu § 402 a násl. NOZ 

• Rejstřík společenství vlastníků jednotek - zapisují se zde společenství vlastníku jednotek ve smyslu § 1194 a násl. NOZ 

• Obchodní rejstřík - viz veřejné rejstříky FO 

• Rejstřík obecně prospěšných společností - zapisují se zde obecně prospěšné společnosti ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., 

o obecně prospěšných společnostech 
 

Veřejnoprávní statistické registry 

• Registr ekonomických subjektů - pro veřejnoprávní účely statistické - bez právně konstitutivního významu (bez vlivu na 

civilní status) 

• zákon č. 89/95 Sb., o státní statistické službě 
 

Veřejnoprávní základní registry 

• Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 

• Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spolkov%C3%BD_rejst%C5%99%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nada%C4%8Dn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rejst%C5%99%C3%ADk_%C3%BAstav%C5%AF&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rejst%C5%99%C3%ADk_spole%C4%8Denstv%C3%AD_vlastn%C3%ADk%C5%AF_jednotek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rejst%C5%99%C3%ADk_obecn%C4%9B_prosp%C4%9B%C5%A1n%C3%BDch_spole%C4%8Dnost%C3%AD&action=edit&redlink=1
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10. 

          Ustavení a vznik právnické osoby. Název. Sídlo. Účel právnických osob 
 
 

Struktura okruhu 

10.1 Ustanovení a vznik právnické osoby 

10.2 Název 

10.3 Sídlo 

10.4 Účel právnických osob 
 

10.1 Ustanovení a vznik právnické osoby 
 

✓ Vznik a zánik PO časově vymezují počátek a konec její subjektivity.  

✓ Vznik a zánik veřejnoprávních subjektů je často stanoven přímo zákonem anebo závisí na rozhodnutí orgánu veřejné moci. 

✓ Počátek existence PO probíhá ve 2 fází: 

1. Ustavení (nebo také založení) 

2. Vznik (aplikace zásady registrační) 

✓ Obecně zákon nestanovuje maximální lhůtu mezi založením a vznikem právnické osoby 

➢ Specialita: § 9 ZOK: Není-li návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podán do 6 měsíců ode dne jejího 

založení, platí, že nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy (lhůtu lze ve společenské smlouvy změnit) 
 

Právnickou osobu lze ustavit (soukromoprávní PO založit): 

A. Zakladatelským právním jednáním 

B. Zákonem 

C. Rozhodnutím orgánu veřejné moci 

D. Popřípadě jiným způsobem, který stanoví jiný právní předpis 
 

• Účel: Právnickou osobu lze ustavit ve veřejném nebo v soukromém zájmu 

• Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo právnické osoby, předmět činnosti, jaký má právnická osoba statutární  

       orgán a jak se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo; určí též, kdo jsou první členové statutárního orgánu 

• Pro zakladatelské právní jednání se vyžaduje písemná forma (někdy je stanovena vyšší forma - notářský zápis) 

• Neuvede-li se, na jaký čas se právnická osoba ustavuje, platí, že je ustavena na dobu neurčitou 

• Více zakladatelů zakládá právnickou osobu přijetím stanov nebo uzavřením jiné smlouvy (např. společenské smlouvy) 

• Zákon stanoví, ve kterých případech lze právnickou osobu založit i právním jednáním jedné osoby obsaženým v 

zakladatelské listině (např. s.r.o. nebo a.s.; v případě nadace může jít o závěť) 
 

PO vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku 

• Je-li právnická osoba zřízena zákonem, vzniká dnem nabytí jeho účinnosti, nestanoví-li zákon den pozdější 

• Zákon stanoví, ve kterých dalších případech není zápis do veřejného rejstříku potřebný ke vzniku právnické osoby 

• Zákon stanoví, ve kterých případech je k založení nebo ke vzniku právnické osoby potřebné rozhodnutí orgánu veřejné moci 

(např. některé finanční instituce: banky, pojišťovny) 

• Jednání před vznikem: Za právnickou osobu lze jednat jejím jménem již před jejím vznikem 

➢ kdo takto jedná, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám 

➢ jedná-li více osob, jsou oprávněny a zavázány společně a nerozdílně 

➢ právnická osoba může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít 

➢ V takovém případě platí, že je z těchto jednání oprávněna a zavázána od počátku (ex tunc) 

➢ Převezme-li je, dá dalším zúčastněným najevo, že tak učinila 

• Po vzniku právnické osoby se nelze domáhat určení, že nevznikla, a nelze z toho důvodu zrušit její zápis do veřejného 

rejstříku 
 

10.2 Název 
 

• Název, sídlo a zápis do veřejného rejstříku jsou skutečnosti, které vyjadřují individualizaci PO (identifikační znaky) 

• Každá PO musí být svůj název (obdobná funkce jako u FO - jméno a příjmení) 
 

Základní podmínky pro užívání názvu 

➢ název musí odlišit PO od jiných,  

➢ musí obsahovat označení právní formy a  

➢ nesmí být klamavý 
 

Další podmínky užívání názvu právnické osoby 

• Název může obsahovat jméno člověka, k němuž má právnická osoba zvláštní vztah 

• Je-li člověk živ, lze užít jeho jméno v názvu právnické osoby jen s jeho souhlasem → zemřel-li, aniž dal souhlas, vyžaduje se 

souhlas jeho manžela, a pokud není, souhlas zletilého potomka, a pokud není on, souhlas předka 

o Možnost odvolání souhlasu, a to i když jej osoba udělila na určitou dobu; odlišné ujednání je nicotné, odůvodňuje-li 

odvolání souhlasu podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod 
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o Náhrada škody - byl-li souhlas odvolán, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolnosti nebo jiný rozumný důvod 

• Název právnické osoby může obsahovat některý příznačný prvek názvu jiné právnické osoby, je-li pro to důvod v jejich 

vzájemném vztahu  

o V tom případě musí být veřejnost schopna oba názvy dostatečně rozlišit 

o Příznačný prvek názvu jiné právnické osoby nelze v názvu použít bez jejího souhlasu 

• Právo na ochranu názvu: Právnická osoba, která byla dotčena zpochybněním svého práva k názvu nebo která utrpěla 

újmu pro neoprávněný zásah do tohoto práva, nebo které taková újma hrozí, zejména neoprávněným užitím názvu, se 

může domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek 

o Stejná ochrana náleží právnické osobě proti tomu, kdo bez zákonného důvodu zasahuje do její pověsti nebo 

soukromí, ledaže se jedná o účely vědecké či umělecké nebo o tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné 

zpravodajství → ani takový zásah však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy právnické osoby 
 

10.3 Sídlo 
 

• Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo 

• Význam: hlavně pro komunikaci s PO 

• NOZ preferuje tzv. skutečné sídlo, tj. místo, na němž se nacházejí řídící orgány PO a jehož se může každý dovolat. 

• Rozdíl adresa x sídlo: adresa je pouhým označením místa. 

• Nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě (např. u nájmu bytu sloužícího k bydlení) 

• Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud zakladatelské právní jednání uvede název obce, kde je 

sídlo právnické osoby  

o do veřejného rejstříku však právnická osoba navrhne zapsat plnou adresu sídla 

• Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby 

o proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné 

sídlo v jiném místě 
 

10.4 Účel právnických osob 
 

✓ Účel je do značné míry určující pro předmět činnosti právnické osoby 

✓ Účel často vyplývá ze zakládacího dokumentu nebo z celkové činnosti právnické osoby 

✓ Povaha PO – tj. zda je ve veřejném nebo soukromém zájmu, se posuzuje podle její hlavní činnosti  

✓ Právnické osoby lze dle účelu členit také na ziskové a neziskové. 

✓ Zákon stanoví, ke kterým účelům lze ustavit právnickou osobu jen při splnění zvláštních podmínek 
 

Zakazuje se založit právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem; 

zejména je-li jejím účelem: 

• popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo 

jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení 

• rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti 

• podpora násilí  

• řízení orgánu veřejné moci nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění 
 

Dále se zakazuje založit právnickou osobu: ozbrojenou nebo s ozbrojenými složkami; výjimky, jedná-li se:  

➢ PO zřízenou zákonem, jíž zákon ozbrojení nebo vytvoření ozbrojené složky výslovně dovoluje nebo ukládá 

➢ PO nakládající se zbraněmi v souvislosti se svým podnikáním podle jiného právního předpisu 

➢ PO, jejíž členové drží nebo užívají zbraně pro sportovní nebo kulturní účely či k myslivosti nebo k plnění úkolů podle jiného 

právního předpisu 
 

 

11.                                                                                                                          

Orgány právnické osoby. Jednání za právnickou osobu. Péče řádného hospodáře, 

odborná péče.  
 
Struktura okruhu 

11.1 Orgány právnické osoby 

11.2 Jednání za právnickou osobu 

11.3 Péče řádného hospodáře 

11.4 Odborná péče 

11.5 Střet zájmů 
 

11.1 Orgány právnické osoby 
 

• Orgánem právnické osoby se rozumí její složka (vnitřní útvar), která má vyhrazené postavení v organizační struktuře 

právnické osoby. 



31 
 

• Obecně jsou dány právními předpisy s možností jejich specifikace v zakládacích aktech 

• NOZ: pouze obecná úprava týkající se všech orgánů právnické osoby. 

• Nejvyšší orgán - shromáždění všech společníků nebo členů (valná hromada nebo členská schůze), která má generální 

působnost. 

• Statutární orgán - jedná ve vnějších právních poměrech právnické osoby (jedná na venek PO). 

o Individuální (ředitel, jediný jednatel) 

o Kolektivní (představenstvo, výbor) 

• Kontrolní orgán (dozorčí rada, kontrolní komise) 

• Další orgány (např. rozhodčí komise) 

• Zákon stanoví nebo zakladatelské právní jednání určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu členové orgánů PO za ni rozhodují 

a nahrazují její vůli 

o dobrá víra členů orgánu PO se přičítá právnické osobě 
 

Obecné požadavky na člena orgánu právnické osoby 

• FO, která je členem orgánu právnické osoby, a která je do funkce volena, jmenována či jinak povolána, musí být plně 

svéprávná, to platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem voleného orgánu jiné právnické osoby 

 

• Členem voleného kolektivního orgánu PO může být i osoba nezletilá nebo osoba s omezenou svéprávností → týká-li se 

hlavní činnost PO nezletilých nebo osob s omezenou svéprávností, a pokud není hlavním účelem právnické osoby podnikání 

o určí se zakladatelským právním jednání 

• Vliv insolvence: Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem voleného orgánu, oznámila-li to předem tomu, kdo ji 

do funkce povolává  - není třeba, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky 

• Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je členem voleného orgánu, oznámí to tato osoba bez zbytečného odkladu tomu, kdo ji 

do funkce povolal 

o Jinak může každý, kdo má na tom právní zájem, žádat odvolání této osoby z funkce 

• Je-li členem voleného orgánu PO jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala 

o jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu 

• Byl-li členem voleného orgánu povolán ten, kdo k tomu není podle zákona způsobilý, hledí se na jeho povolání do funkce, 

jako by se nestalo 

• Ztratí-li člen voleného orgánu po svém povolání do funkce zákonnou způsobilost být členem voleného orgánu, jeho funkce 

zaniká - zánik funkce právnické osobě oznámí bez zbytečného odkladu 

• Hledí-li se na povolání osoby do funkce člena voleného orgánu, jako by se nestalo, nebo je-li povolání neplatné, nedotýká se 

to práva nabytého v dobré víře 
 

Kolektivní orgán (orgán o více členech) 

• Rozhoduje ve sboru 

• Usnášeníschopnost a rozhodování:- je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou 

hlasů zúčastněných členů → tohle neplatí, pokud je působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena podle určitých oborů 

o Rozdělení působnosti nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti právnické osoby spravovány 

• Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena voleného orgánu, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor 

o byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí 
 

Další ustanovení 

➢ Zakladatelské právní jednání může stanovit:  

o vyšší počet zúčastněných pro schopnost orgánu usnášet se 

o vyžádat pro přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů  

o stanovit postup, kterým lze způsob rozhodování orgánu měnit 

➢ Zakladatelské právní jednání může připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků (např. per rollam) 

➢ Zakladatelské právní jednání může určit, že v případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování voleného orgánu právnické  

osoby rozhoduje hlas předsedajícího 

➢ Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně → to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného 

člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval 

➢ Odstoupení člena voleného orgánu ze své funkce lze prohlášením došlým právnické osobě 

o funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení 
 

11.2 Jednání za právnickou osobu 
 

• PO mají svojí právní subjektivitu, avšak nemohou samy jednat. 

• Za PO jednají fyzické osoby - zastoupení 

• Právnickou osobu zastupují“ 

a) statutární orgány, popř. jejich členové 

b) zaměstnanci nebo členové v rozsahu, který odpovídá jejich zařazení nebo funkci 

c) smluvní zmocněnci (nejčastěji na základě příkazní smlouvy) 

d) prokuristé 
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• Kdo PO zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností 

• Kdo za PO podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení 

• Zastupuje-li PO člen jejího orgánu způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, nelze namítat, že PO nepřijala potřebné 

usnesení, že usnesení bylo stiženo vadou, nebo že člen orgánu přijaté usnesení porušil 

• Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné 

moci nesvěří jinému orgánu PO 

• Člen statutárního orgánu může zastupovat PO ve všech záležitostech 

• Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární orgán 

o neurčí-li zakladatelské právní jednání, jak jeho členové právnickou osobu zastupují, činí tak každý člen samostatně 

o vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen PO zastoupit 

jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání 

• Má-li PO s kolektivním statutárním orgánem zaměstnance, pověří jednoho člena statutárního orgánu právním jednáním vůči 

zaměstnancům → jinak tuto působnost vykonává předseda statutárního orgánu 

• Doplnění člena statutárního orgánu: Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na 

návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v 

zakladatelském právním jednání 

o jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví 

• Soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy 

právnické osoby a nemá-li právnická osoba jiného člena orgánu schopného ji zastupovat 

• Zaměstnanci PO: PO zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci → přitom 

rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti 

o co je stanoveno o zastoupení právnické osoby zaměstnancem, platí obdobně pro zastoupení právnické osoby jejím 

členem nebo členem jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku 

• Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem PO má účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo 

• PO zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil:  -  

o člen voleného orgánu 

o zaměstnanec  

o jiný její zástupce vůči třetí osobě 
 

11.3 Péče řádného hospodáře 
 

• Právní úprava v NOZ (§ 159) i ZOK (§ 51) 

• Tzv. vztah principal - agent - vztah společníků, kteří svěřili korporaci svoje majetkové investice a osob, které jsou jako 

členové výkonného orgánu korporace povolání o její majetek pečovat. 

• Péče řádného hospodáře - právní regulace, jejímž cílem je zabezpečit, aby členové výkonných orgánů plnili povinnosti 

spojené s jejich funkcí řádně ve prospěch korporace. 

• V ČR od roku 2001 

• Obecná vyjádření péče řádného hospodáře - Objektivní standard jednání - rozhodování nezávislým měřítkem; zahrnuje: 

znalosti, dovednosti, zkušenosti, pečlivost, pozornost či svědomitost, aktivní jednání, obětavost či nápaditost. 

✓ Loajalita - jednoznačná preference zájmů a potřeb společnosti  

✓ Znalosti 

✓ Pečlivost 

• § 159 odst. 1 NOZ: Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s 

potřebnými znalostmi a pečlivostí 

o Vyvratitelná domněnka: má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel 

zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky → jako např. vzdání se funkce nebo 

alespoň osvojení si určitých dovedností 

• Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně → to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného 

člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval 

• nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli 

byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel 

plnění na právnické osobě nemůže domoci 

• Charakteristika úpravy v ZOKU: objektivní kritérium doplněné požadavkem posouzení konkrétní situace, v níž se člen 

orgánu nacházel: 

• Dle § 51 odst. 1 ZOK s péčí řádného hospodáře jedná ten, kdo jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi a zároveň při 

podnikatelském rozhodování, v němž mohl v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v 

obhajitelném zájmu obchodní korporace 

o to ovšem neplatí, pokud nejde o rozhodování učiněné s nezbytnou loajalitou k obchodní korporaci 

o Nevyžaduje se péče veškerá možná, ale přiměřená - objektivně. 

• Vzniká zde zákonné ručení osoby (v případě, že nevydá prospěch a nenahradí újmu), která nejednala s péči řádného 

hospodáře, a to věřitelům právnické osoby. 
 

Pojmovými atributy péče řádného hospodáře podle ZOK: 

✓ pečlivost 
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✓ potřebné znalosti 

✓ podnikatelské rozhodování 

✓ dobrá víra 

✓ rozumný předpoklad 

✓ informované jednání 

✓ jednání v obhajitelném zájmu obchodní korporace 

✓ nezbytná loajalita 
 

• Institut péče řádného hospodáře se užívá jenom v případech, kdy dochází k podnikatelskému rozhodování → každopádně je 

velice obtížné rozlišit, co je a co není podnikatelské rozhodování, záležet tak bude většinou ad hoc na dané situaci 

• Dle § 52 odst. 1 ZOK se jednání s péčí řádného hospodáře má vždy posuzovat s přihlédnutím k péči, jakou by v 

obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, pokud by byla v obdobném postavení 

• Porušení může spočívat i v omisivním jednání 

• Vydání prospěchu (§ 53 odst. 1 ZOK): osoba, která povinnost péče řádného hospodáře poruší, je povinna obchodní 

korporaci vydat prospěch (peněžní, nelze-li jiný), který v souvislosti s takovým svým jednáním získala 

o Lze uzavřít smlouvu ohledně vypořádání (není nutné žalovat); smlouva však vyžaduje schválení alespoň 2/3 všech 

společníků 

o Žádat lze majetkovou i nemajetkovou újmu 

o Člen nese důkazní břemeno, o tom, zda péči řádného hospodáře naplnil 

o Náhradu újmy mohou nárokovat i společníci - tzv. derivativní žaloby. 
 

11.4 Odborná péče 
 

• Běžná péče: domněnka toho, že každý svéprávný má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a 

opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat (presumuje se běžná péče a opatrnost). 

• Odborná péče: Vyjadřuje objektivní měřítko, avšak na kvalitativně vyšší úrovni odborníka.  

• Inspirace: § 1299 OZO 

• Odborné znalosti a pečlivost se nepresumují (na rozdíl od § 4 - běžná péče se presumuje u svéprávné osoby, která má rozum 

průměrného člověka) 

• Povinnost jednat s touto znalostí a pečlivostí nastupuje tehdy, pokud se někdo k odbornému výkonu přihlásí. 
 

Objektivní měřítko průměrného profesionála (odborníka): 

➢ Vyšší standart očekávání, než u běžné péče 

➢ Platí jak pro profese, u nichž má výsledek činnosti profesionála hmotnou podobu, tak i pro ty, které spočívají pouze v 

poskytování služeb, informací, porad apod. (např. právník, student lékařské fakulty) 

➢ Dopadá na příslušníky jakékoliv profese v nejširším slova smyslu, jejíž výkon předpokládá určité odborné znalosti, 

dovednosti či schopnosti. 

➢ Objektivní měřítko se může uplatňovat v rámci jednotlivých profesí diferencovaně. Kupř. vyšší úroveň znalostí v rámci své 

specializace musí mít lékař specialista, než praktický lékař. 

➢ Přihlásit se lze veřejné (např. reklamou, inzercí) nebo ve styku s konkrétní osobu (ústní nebo písemná komunikace) 

➢ Tím, kdo se přihlásí k odbornému výkonu, nemusí být jenom skutečný příslušník určité profese, ale může jít též o někoho, 

kdo se za něj jenom vydává = jde k jeho újmě a považuje se za skutečného profesionála 

➢ Odpovědnost dle § 2950 (škoda způsobená informací nebo radou) a § 2912 odst. 2 
 

Zakázané nebo neoprávněné jednání 

• Jedná-li někdo navzdory tomu, že mu k takovému jednání schází oprávnění (je-li jej třeba), nebo i přesto, že je mu určitá 

činnost zakázána, nesmí mít toto porušení veřejnoprávních povinností negativní dopady na druhou stranu 

soukromoprávního vztahu. Ta by naopak měla být chráněna.  

• Nemá tím být zpochybněna platnost právního jednání bez dalšího (pokud zde není jiný důvod - např. veřejný pořádek) 

• Př. Bude-li soudce podnikat, přestože mu to § 85 SSZ zakazuje, nemá to vliv na platnost jednání v podnikání učiněná v 

soukromoprávním měřítku 

• Povaha nebo platnost právního jednání nemůže být podle § 5 odst. 2 ObčZ zpochybněna proti vůli dotčené strany = 

neplatnost relativní 
 

 

12. 

Neplatnost právnické osoby. Zrušení, zánik a likvidace právnické osoby 

 
Struktura okruhu: 

12.1 Neplatnost právnické osoby 

12.2 Zrušení právnické osoby 

12.3 Zánik právnické osoby 

12.4 Likvidace právnické osoby 
 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6nroobtdqni
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmni
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12.1 Neplatnost právnické osoby 
 

• Vznikne-li právnická fakulta, nelze jí již zrušit zápis ve veřejném rejstříku 

• Důvody, kdy soud prohlásí právnickou osobu za neplatnou i bez návrhu: 

a) zakladatelské právní jednání chybí (společenská smlouva, zakladatelská listina) 

b) zakladatelské právní jednání nemá náležitost nezbytnou pro právní existenci právnické osoby 

c) právní jednání zakladatelů odporuje § 145 o zákazu založení PO, jejímž účelem je porušení práva nebo dosažení 

nějakého cíle nezákonným způsobem, 

d) právnickou osobu založilo méně osob, než je k tomu podle zákona třeba (např. v.o.s. založila pouze jedna osoba) 

• Dnem, kdy je právnická osoba prohlášena za neplatnou, vstupuje do likvidace 

• Před rozhodnutím o neplatnosti poskytne soud právnické osobě přiměřenou lhůtu k zjednání nápravy, jedná-li se o závadu, 

kterou lze odstranit. 

• Prohlášení PO za neplatnou nemá vliv na práva a povinnosti, jichž nabyla (ex nunc) 
 

12.2 Zrušení právnické osoby 
 

➢ Úprava konce subjektivity právnické osoby je dvoufázová (zrušení a zánik) 

➢ Právnická osoba se zrušuje: 

o právním jednáním (dohoda; rozhodnutí nejvyššího orgánu apod.) 

o uplynutím doby (jinak platí, že byla založena na neurčitou dobu) 

o rozhodnutím orgánu veřejné moci (zpravidla sankční charakter) 

o dosažením účelu, pro který byla ustavena (např. spolek nebo nadace, ale i s.r.o.) 

o z dalších důvodů stanovených zákonem (např. Společenství vlastníků coby právnická osoba se zrušuje dnem zániku 

vlastnického práva ke všem jednotkám v domě; Družstevní záložna se zrušuje dnem nabytí právní moci odnětí 

povolení). 

➢ Dobrovolném zrušení právnické osoby rozhoduje její příslušný orgán (typicky valná hromada) 
 

Formy zrušení právnické osoby 

A. S likvidací - vypořádání majetku právnické osoby, vyrovnání jejích dluhů a dispozice s majetkovým zůstatkem 

B. Bez likvidace - celé jmění právnické osoby přechází na jejího právnického nástupce (přeměny právnické osoby). Bez 

likvidace se právnická osoba zrušuje také v důsledku konkurzu, ledaže by po jeho skončení ještě měla nějaký majetek. 
 

• Neplyne-li z právního jednání o zrušení právnické osoby, zda je rušena s likvidací nebo bez likvidace, platí, že je 

zrušena s likvidací 

• Kdo rozhodl o zrušení právnické osoby s likvidací, může rozhodnutí změnit, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace 
 

S likvidací se právnická osoba zrušuje: 

a) uplynutím doby, na kterou byla založena 

b) dosažením účelu, pro který byla založena (např. s.r.o. bylo založeno pouze za účelem výstavby konkrétního záměru) 

c) dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti 

d) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější 

• Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší právnickou osobu a nařídí její 

likvidaci, jestliže 

o vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek 

o již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem 

o nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se 

o stanoví tak zákon 

• Umožňuje-li zákon soudu zrušit PO z důvodu, který lze odstranit, soud jí před vydáním rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu 

k odstranění nedostatků 

• Zrušuje-li se PO při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny 

• Byl-li osvědčen úpadek PO, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením 

konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující → do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení 

nějaký majetek 
 

12.3 Zánik právnické osoby 
 

• Zánikem právnické osoby zaniká její právní subjektivita 

• Uplatňuje se registrační zásada (stejně jako u vzniku právnické osoby) 

• PO zapsaná do veřejného rejstříku  - zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku 

• PO, která nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku - zaniká skončením likvidace 
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12.4 Likvidace právnické osoby 
 

Účel likvidace:  

• Vypořádat majetek zrušené právnické osoby – likvidační podstatu 

• Vyrovnat dluhy věřitelům  

• Naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace podle zákona  → s likvidačním zůstatkem 
 

PO vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena nebo prohlášena za neplatnou 

• Vstoupí-li PO zapsaná ve veřejném rejstříku do likvidace, navrhne likvidátor bez zbytečného odkladu zápis vstupu do 

likvidace do veřejného rejstříku. 

o po dobu likvidace užívá právnická osoba svůj název s dodatkem "v likvidaci" 

• Vstoupí-li PO do likvidace, nesmí za ni nikdo právně jednat mimo rozsah stanovený v § 196 od okamžiku, kdy se o jejím 

vstupu do likvidace dozvěděl nebo kdy se o něm dozvědět měl a mohl 
 

Při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán právnické osobě likvidátora 

➢ Likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu 

• Zanikne-li funkce likvidátora ještě před zánikem právnické osoby, povolá příslušný orgán právnické osobě bez zbytečného 

odkladu nového likvidátora 

• Je-li PO v likvidaci a nebyl-li likvidátor povolán, vykonávají jeho působnost všichni členové statutárního orgánu 

• Je-li k likvidaci PO povoláno několik likvidátorů, tvoří kolektivní orgán (jednají ve sboru) 

• PO, která vstoupila do likvidace, a nebyl povolán likvidátor podle předchozích ustanovení, jmenuje likvidátora soud, a to i 

bez návrhu 

✓ soud jmenuje likvidátora i v případě, že sám rozhodl o zrušení právnické osoby 

 Na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, soud odvolá likvidátora, který řádně neplní své povinnosti, a jmenuje 

nového likvidátora. 

 Nebyl-li podán jiný návrh či nelze-li návrhu vyhovět, může soud likvidátorem jmenovat člena statutárního orgánu i bez jeho 

souhlasu  

➢ takový likvidátor nemůže ze své funkce odstoupit 

➢ může však navrhnout soudu, aby ho funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby funkci 

vykonával 
 

Nelze-li likvidátora ani takto jmenovat, jmenuje ho soud z osob zapsaných do seznamu insolvenčních správců 

• Jmenoval-li likvidátora soud, poskytnou třetí osoby likvidátorovi součinnost ve stejném rozsahu, v jakém jsou povinny 

poskytnout ji insolvenčnímu správci 

• Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání 

o za řádný výkon funkce likvidátor odpovídá stejně jako člen statutárního orgánu (péče řádného hospodáře) 
 

Jen soud může odvolat z funkce likvidátora, kterého do funkce jmenoval 

• Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej povolal. 

• Činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace. 

• Nabyla-li PO dědictví nebo odkaz s podmínkou, doložením času nebo s příkazem, tato omezení likvidátor dodrží. 

o Jestliže však PO obdržela účelově vázané prostředky z veřejných rozpočtů, použije likvidátor tyto prostředky podle 

rozhodnutí orgánu, který je poskytl 

o Obdobně likvidátor postupuje, jestliže PO obdržela prostředky účelově vázané k dosažení veřejně prospěšného účelu 
 

• Likvidátor uspokojí v průběhu likvidace přednostně pohledávky zaměstnanců (např. mzdy) → to neplatí, je-li právnická 

osoba v úpadku. 

• Likvidátor oznámí vstup PO do likvidace všem známým věřitelům. 

o likvidátor zveřejní bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou alespoň s dvoutýdenním odstupem oznámení 

společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od 

druhého zveřejnění. 

• Likvidátor sestaví ke dni vstupu PO do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění PO. 

• Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému věřiteli, který o to požádá. 

• Zjistí-li likvidátor v průběhu likvidace, že PO je v úpadku, podá bez zbytečného odkladu insolvenční návrh 

o ledaže se jedná o případ podle § 173 odst. 2 NOZ a likvidační podstata nepostačuje k splnění všech dluhů, likvidátor z 

výtěžku uhradí: 

✓ v prvé skupině náklady likvidace,  

✓ ve druhé skupině ze zůstatku uspokojí pohledávky zaměstnanců  

✓ a poté hradí ve třetí skupině pohledávky ostatních věřitelů. 

o není-li možné plně vyrovnat pohledávky v téže skupině, uspokojí se poměrně. 
 

• Nezdaří-li se v přiměřené době celou likvidační podstatu zpeněžit, vyrovná likvidátor z částečného výtěžku přednostně 

náklady a pohledávky z první a pak z druhé skupiny, je-li to možné. 

o poté likvidátor nabídne věřitelům pohledávek třetí skupiny likvidační podstatu k převzetí na úhradu dluhů. 
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• Nezdaří-li se v přiměřené době zpeněžit likvidační podstatu ani zčásti, anebo nejsou-li z částečného výtěžku pohledávky 

první a druhé skupiny zcela vyrovnány, likvidátor nabídne likvidační podstatu k převzetí všem věřitelům. 

• O věřiteli, jemuž byla likvidační podstata nabídnuta, a do dvou měsíců se k nabídce nevyjádřil, platí, že nabídku přijal → 

tento účinek nenastane, nepoučil-li jej o tom likvidátor v nabídce. 

• Věřitelům, kteří převezmou likvidační podstatu, náleží každému podíl určený poměrem výše jejich pohledávek → ve zbytku 

jejich pohledávky zanikají. 

o odmítne-li některý z věřitelů účast na převzetí likvidační podstaty, považuje se jeho pohledávka za zaniklou → to 

neplatí, pokud se následně zjistí dosud neznámý majetek právnické osoby. 

• Odmítnou-li všichni věřitelé likvidační podstatu převzít, přechází likvidační podstata dnem zániku právnické osoby na stát → 

likvidátor to bez zbytečného odkladu oznámí orgánu příslušnému podle jiného zákona. 

• Věřiteli, který je podle jiného zákona věřitelem zajištěným, náleží uspokojení z jistoty, kterou byla jeho pohledávka zajištěna 

o nebude-li zajištěný věřitel takto plně uspokojen ve své pohledávce, náleží mu ve zbytku plnění . 
 

• Jakmile likvidátor dokončí vše, co předchází naložení s likvidačním zůstatkem nebo předání likvidační podstaty nebo 

oznámení, vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace. 

o v ní uvede, jak bylo s likvidační podstatou naloženo a popřípadě též návrh na použití likvidačního zůstatku. 

• K témuž dni likvidátor sestaví účetní závěrku. 

o likvidátor k účetní závěrce připojuje podpisový záznam. 

• Konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží likvidátor ke schválení tomu, kdo jej 

povolal do funkce. 

• Ten, kdo se stal likvidátorem podle § 189 odst. 1, předloží konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní 

závěrku tomu orgánu právnické osoby, který má působnost ho z funkce odvolat, popřípadě působnost ho kontrolovat  

o není-li takový orgán, předloží likvidátor tyto doklady a návrhy ke schválení soudu. 

• Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří své pohledávky přihlásili včas, nelze vyplácet podíl na likvidačním 

zůstatku ani ve formě zálohy, ani jej jinak použít. 

• Je-li pohledávka sporná nebo není-li ještě splatná, lze likvidační zůstatek použít jen, byla-li věřiteli poskytnuta dostatečná 

jistota. 
 

Likvidace končí  

✓ Použitím likvidačního zůstatku 

✓ Převzetím likvidační podstaty věřiteli nebo jejím odmítnutím 

 

• likvidátor podá do třiceti dnů od skončení likvidace návrh na výmaz PO z veřejného rejstříku 

• zjistí-li se ještě před výmazem PO z veřejného rejstříku její dosud neznámý majetek nebo objeví-li se potřeba jiných 

nezbytných opatření, likvidace neskončí a likvidátor tento majetek vypořádá nebo provede další nezbytná opatření 

• zjistí-li se neznámý majetek PO až po jejím výmazu z veřejného rejstříku nebo objeví-li se jiný zájem hodný právní 

ochrany, soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, zruší výmaz právnické osoby, rozhodne o její likvidaci a jmenuje 

likvidátora 

• ten kdo vede veřejný rejstřík, zapíše do něho podle tohoto rozhodnutí obnovení právnické osoby, skutečnost, že je v likvidaci 

a údaje o likvidátorovi 

• od obnovení se na právnickou osobu hledí, jako by nikdy nezanikla 

• byla-li PO obnovena vzhledem k zjištění neznámého majetku, obnoví se neuspokojené pohledávky jejích věřitelů 

 

13. 

Podnikání. Podnikatel. Spotřebitel. Obchodní firma. Obchodní závod. Pobočka 

obchodního závodu 
 

Struktura okruhu: 

13.1 Podnikání a podnikatel 

13.2 Spotřebitel 

13.3 Obchodní firma 

13.4 Obchodní závod a pobočka obchodního závodu 
 

13.1 Podnikání a podnikatel 
13.1.1 Podnikání 
 

• Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku 

• Přesná definice podnikání v NOZ neexistuje → v NOZ je uvedena pouze definice podnikatele v § 420 odst. 1, ze které se  

       vychází 
 

Znaky podnikání (kumulativně): 

1. Činnost výdělečná - činnost prováděna za úplatu 

2. Samostatnost 
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3. Živnostenským nebo obdobným způsobem 

4. Na vlastní účet a odpovědnost 

5. Soustavnost 

6. Za účelem dosažení zisku 
 

Soustavná činnost 

• neznamená činnost nepřetržitou, ale takovou, která je vykonávána s vidinou, že bude vykonávána i nadále 

• nesmí se jednat o činnost náhodnou, nahodilou nebo příležitostnou – ta není podnikáním 

• za soustavnou činnost však lze považovat i to, když je podnikatel zaměstnán a podniká pouze ve svém volném čase nebo 

podniká pouze v určité roční době 

o podnikáním je i činnost prováděná několikrát do roka s úmyslem ji opakovat 
 

Samostatná činnost 

• samostatnost se projevuje tak, že osoba, která činnost provozuje, může sama rozhodovat o době a místě výkonu činnosti a 

organizaci práce podle své vlastní svobodné úvahy a volby 

• dále osoba musí sama finančně zajišťovat chod podnikání a sama čerpat a rozhodovat o použití zisku z činnosti 

• pokud činnost nevykazuje tyto vlastnosti, nejedná se o samostatnou činnost, ale může se tak naplňovat charakteristika 

nezákonného švarcsystému  
 

Na vlastní účet 

• podnikatel provádí svoji činnost pod vlastním jménem, nebo je-li zapsán do obchodního rejstříku, tak pod názvem firmy 

• tím vystupuje z anonymity a osoby, které jednají podle jeho pokynů, musí jednat jeho jménem nebo jménem firmy → nelze 

tedy podnikat na účet někoho jiného 
 

Na vlastní zodpovědnost 

• důležitým rysem podnikání → nelze se zbavit rizika a odpovědnosti vyplývající z podnikání 

• podnikatel – fyzická osoba odpovídá za veškeré závazky vyplývající z jeho podnikání celým svým majetkem 

o to znamená nejen obchodním, ale i majetkem určeným pro vlastní potřebu 

o slovo "odpovídá" má v této souvislosti tvrdší význam, než slovo ručí 

o Např. společníci společnosti s ručením omezeným za závazky společnosti pouze ručí, a to pouze do výše svých 

nesplacených vkladů. Společnost s.r.o. za své závazky potom ručí prvotně celým svým základním jměním. 
 

Za účelem dosažení zisku 

• hlavním cílem podnikatelského snažení 

• za podnikání se obecně považuje i to, když hospodaření skončí ztrátou, nelze z toho však vyvozovat, že právě ztráta je 

smyslem podnikání 

• smyslem je neustálý růst hodnoty firmy a to bez dosahovaných zisků není možné 

• pokud není úmyslem dosahovat zisku, nejedná se o podnikání 
 

13.1.2 Podnikatel 
 

Definice (§ 420 odst. 1 OZ) – kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo 

obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za 

podnikatele 

 

Fikce podnikatele 

• osoba zapsaná v obchodním rejstříku (§ 421 NOZ) - okruh osob je uveden v zákoně o veřejných rejstřících 

• osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého 

povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (§ 420 odst. 2 NOZ) - platí čistě pro účely ochrany 

spotřebitele a pro ochranu podle § 1963 (závazky podnikatelů) 

o Např. obec, kraj nebo obecně veřejnoprávní korporace, nebo jiná nepodnikatelská právnická osoba, advokát, znalci 

 

Vyvratitelná právní domněnka podnikatele (§ 421 odst. 2 NOZ) 

• má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona 

• pokud podnikatel nemá obchodní firmu, právně jedná při svém podnikání vlastním jménem  

o pokud jsou k němu připojeny dodatky, které blíže charakterizují jeho osobu nebo obchodní závod, nesmí být 

klamavé 
 

13.2 Spotřebitel  
 

• Evropská ochrana spotřebitele - 1975 poprvé přijatý program na poli Rady EHS 

• Akční plán Komise, který navázal na Radu EHS definoval 5 základních spotřebitelských práv: právo na ochranu zdraví a 

bezpečnosti, ochranu hospodářských zájmů, náhradu utrpěné škody, informace a vzdělání a právo sdružovat se k ochraně 

svých zájmů. 

• Na evropském poli bylo přijato velké množství směrnic zabývajících se ochranou spotřebitele (implementovány do právního 

řádu ČR). 
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• Spotřebitelské právo: soubor norem, jejímž společným rysem je úsilí o dosažení rovnováhy mezi smluvními stranami tam, 

kde fakticky nerovnováha existuje. 

• Úprava je často kogentní. 

• Některé země mají kodifikované spotřebitelské právo (např. Code de la consommation, Codice del consumo) 
 

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého   

povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná  

• jedná se o soukromoprávní definici 

• veřejnoprávní definice je uvedena v zákoně č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele (spotřebitelem fyzická osoba, která 

nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) 

• Ekonomické hledisko: Spotřebitelem je osoba, která si opatřuje statky nebo služby pro účely osobní nebo rodinné 

• Spotřebitel je slabší stranou. 

• Spotřebitel je vždy jen fyzickou osobou. Právnické osoby chrání ustanovení obecné části (např. zákaz zneužití hospodářské 

soutěže či nekalá soutěž). 
 

Průměrný spotřebitel je vymezen tzv. normativním modelem → definice vychází z rozhodovací praxe soudů: 

• S tímto pojmem se lze setkat v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/29/ES ze dne 11. května 2005, o 

nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. 

• Průměrným spotřebitelem se podle této směrnice rozumí takový spotřebitel, který má dostatek informací a je v rozumné míře 

pozorný a opatrný, a to s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory. 

• Zvlášť zranitelný spotřebitel (§ 4 zákona o ochraně spotřebitele: Je-li obchodní praktika zaměřena na spotřebitele, kteří jsou 

z důvodu duševní nebo fyzické slabosti nebo věku zvlášť zranitelní, hodnotí se její nekalost z hlediska průměrného člena této 

skupiny; tím není dotčeno obvyklé reklamní přehánění). 
 

13.3 Obchodní firma  
 

• Základní funkce: identifikace podnikatele v právním jednání i ve vlastní podnikatelské činnosti 

• Definice: Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku  

o firma je pouze jméno, není to synonymum společnosti! 

o podnikatel nesmí mít více obchodních firem 

• Obchodní firmu může být fyzická i právnická osoba. 
 

Ochrana práv k obchodní firmě  

• náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé 

• kdo byl dotčen ve svém právu k obchodní firmě, má stejná práva jako při ochraně před nekalou soutěží: 

➢ právo, aby se rušitel svého neoprávněného jednání zdržel (např. změnou obchodní firmy) 

➢ právo, aby rušitel odstranil závadný stav, který svým neoprávněným jednáním způsobil 

➢ právo na přiměřené zadostiučinění (§ 2951 odst. 2) 

➢ právo na náhradu újmy (§ 2894 a násl.) 

➢ právo na vydání bezdůvodného obohacení (§ 2991 a násl.) 
 

Zásady tvorby obchodní firmy 

A. Zásada nezaměnitelnosti – obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou  

o k odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu 

o u fyzické osoby zpravidla postačí uvedení odlišného místa podnikání 

o výjimka z této zásady je, že pokud je několik podnikatelů spojeno do podnikatelského seskupení, mohou jejich jména 

nebo obchodní firmy obsahovat shodné prvky, veřejnost však musí být schopna je odlišit (§ 426 NOZ) 

B. Zásada klamavosti – obchodní firma nesmí působit klamavě, tedy že nesmí vzbuzovat klamnou představu o podnikateli a 

předmětu jeho podnikání. 
 

Podnikatel - fyzická osoba 

• člověk se zapíše do obchodního rejstříku pod obchodní firmou tvořenou zpravidla jeho jménem  

• změní-li se jméno člověka, může používat v obchodní firmě i původní jméno, ale změnu jména uveřejní  

o není to v rozporu klamavosti, protože se nemění osoba podnikatele, ale jen její jméno 

• pokud se člověk zapíše pod jinou obchodní firmou než pod svým jménem, musí být zřejmé, že nejde o obchodní firmu 

právnické osoby  
 

Převod obchodní firmy 

• pokud někdo nabude obchodní firmu, má právo ji používat, pokud k tomu má souhlas svého předchůdce nebo jeho 

právního nástupce – ale vyžaduje se, aby k obchodní firmě připojil údaj vyjadřující právní nástupnictví  

o postačí souhlas ústní nebo konkludentní 

• při přeměně právnické osoby přejde obchodní firma na právního nástupce, pokud ten s tím souhlasí – souhlas jiné 

osoby se nevyžaduje  

o pokud má více nástupců a neurčí se, na koho obchodní firma přechází, nepřejde na žádného z nich (a uvolní se) 
 

Odvolání souhlasu s užitím jména v obchodní firmě  
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• pokud má tak závažný důvod, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby jeho jméno bylo v obchodní firmě využíváno 

o zejména: změna převažující povahy podnikání nebo změna vlastnické struktury obchodní korporace 

• za těchto podmínek má právo odvolat souhlas i právní nástupce osoby, která souhlas udělila 
 

13.4 Obchodní závod a pobočka obchodní závodu 
 

• Organizovaný soubor jmění, který: 

A. podnikatel vytvořil a jenž 

B. z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti 

• Vyvratitelná domněnka, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu 

• Obchodní závod je objektem práv (předmětem občanského práva). 

• Obchodní závod je hromadnou věcí (univeritas rerum) - soubor věcí náležících téže osobě, považovaný za jeden celek, za 

jediná předmět práv a povinností a nesoucí společné označení.  

• Lidé nejsou součástí závodu ani jejich pracovní síla. 

• Hodnota závodu se určuje součtem ocenění všech jeho součástí.  

• Význam: koupě závodu, pacht závodu 
 

Pobočka obchodního závodu § 503 NOZ (tzv. filiálka) 

• taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou  

• Pobočka je určena subjektivně 

• Pobočka je pouhým objektem práva a povinností 

• pokud je pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod (nestane se však osobou v právním smyslu)  

• vedoucí odštěpného závodu – oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu, a to 

ode dne, ke kterému byl zapsán jako vedoucí odštěpného závodu do obchodního rejstříku 
 

Obchodní tajemství 

§ 504: Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 

nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich 

utajení (význam v rámci nekalé soutěže především jako delikt, někdo zneužívá know - how proti vůli vlastníka § 2985. 
 

 

14. 
                                    ZASTOUPENÍ – SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ, PROKURA 
 
 

Struktura okruhu 

14.1 Zastoupení obecně 

14.2 Smluvní zastoupení 

14.3 Prokura 
 

14.1 Zastoupení obecně 
 

Pojem 

Případ, kdy někdo právně jedná s účinky pro jiného (zvláštní vztah dvou osob, zástupce a zastoupeného, v důsledku kterého má 

zástupce právní možnost jednat na účet zastoupeného) 
 

A. Zastoupení přímé: Jednání jménem a na účet jiného (zastoupeného), § 436 

• právní účinky dopadají přímo zastoupenému 

• někdo mě požádá, abych koupil nové ÚZ NOZ a dá mi k vykonání této věci plnou moc - já se ani na vteřinu nestanu 

vlastníkem ÚZ, nevznikne mi povinnost zaplatit kupní cenu 

• když NOZ mluví o zastoupení, má na mysli zastoupení přímé 
 

B. Zastoupení nepřímé: Jednání vlastním jménem na účet jiného 

• Např. smlouva o obstarání věci (§ 2444) 

• např. koupím NOZ pro kamaráda, nejdřív zaplatím a pak mu to dám a on mi dá peníze nazpět 

• zástupce právně jedná sám 
 

Posel: právně nejedná („mluvící poštovní schránka“) 

• Význam: jeho jednání nemusí splňovat pojmové znaky a náležitosti právního jednání (např. posel nemusí být svéprávný atd.) 

• např. soused mi nabídne, abych koupil motorku, já si nechám čas na rozmyšlení a pak pošlu syna, aby vyřídil, že ji beru (není 

to právní jednání, pouze vzkazuje) 
 

Systematika úpravy 

• Všeobecná ustanovení (§ 436 - 440) – aplikovatelná na další ustanovení o zastoupení, ledaže se  nabízí odlišná úprava. 

• Smluvní zastoupení (§ 441 – 456) 

o Obecná ustanovení (§ 441 – 449) 
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o Prokura (§ 450- 456) 

• Zákonné zastoupení a opatrovnictví (§ 457 – 488) 

o Obecná ustanovení (§ 457 – 464) 

o Opatrovnictví člověka (§ 465 – 485) 

o Opatrovnictví právnické osoby (§ 486 – 488) 

• Další zvláštní úpravy 

o Zastoupení členem domácnosti (§ 49- 54) 

o Zastoupení při jednání právnických osob (§ 161 – 166) – právnická osoba nejedná (nemá vůli). Za právnickou osobu 

jedná zpravidla statutární orgán. 

o Zastoupení podnikatele (§ 430 – 431) 

o Vzájemné zastupování manželů (§ 696) 

o Zastoupení dítěte (§ 8892 – 895) 

o Opatrovnictví dítěte (§ 943 – 952) 
 

Dělení zastoupení 

• Dle titulu vzniku (smlouva, zákon, rozhodnutí orgánu veřejné moci) 

o Smluvní 

o Zákonné 

o Opatrovnictví 

• Dle účinků jednání zástupce 

o Přímé 

o Nepřímé 
 

Přípustnost zastoupení 

Zastoupení zejména u právních jednání ohledně majetkových práv (kupní smlouva, nájemní smlouva), avšak výjimečně při 

právních jednáních ohledně osobních práv (např. uzavření sňatku - § 669) 

▪ Pozn. V některých případech zastoupení vyloučeno i u majetkových jednání – např. § 1496 (právo povolat dědice je 

nepřenositelné) 
 

Zástupčí oprávnění (právní možnost jednat s účinky pro zastoupeného) 

• Vnější vztah – zástupčí oprávnění: působí vůči třetím osobám 

• Vnitřní vztah – (vnitřní pokyny) 
 

Rozsah zástupčího oprávnění vymezen 

• U smluvního zastoupení zejm. dohodou o zastoupení, popř. plnou mocí, popř. vnitřními pokyny, které jsou známy 3. osobám 

• U zákonného zastoupení zákonem 

• U opatrovnictví rozhodnutím orgánu veřejné moci 
 

§ 436 odst. 1 – tzv. přímé zastoupení (vznik právních následků přímo u zastoupeného) 

§ 436 odst. 1 in fine – princip zjevnosti zastoupení (Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem.) – 

ochrana třetí osoby. 
 

Omezení zastoupení 

• § 437 odst. 1 – omezení možnosti zastoupení (rozpor se zájmy zastoupeného). Ledaže při smluvním zastoupení zastoupený o 

takovém rozporu věděl nebo musel vědět. 

• § 437 odst. 2 -  Jednal-li zástupce, jehož zájem je v rozporu se zájmem zastoupeného, s třetí osobou a věděla-li tato osoba o 

této okolnosti nebo musela-li o ní vědět, může se toho zastoupený dovolat. Má se za to, že tu je rozpor v zájmech zástupce a 

zastoupeného, pokud zástupce jedná i za tuto třetí osobu nebo pokud jedná ve vlastní záležitosti (vyvratitelná domněnka – 

není možné dvojté zastoupení) 

o Jedná se o relativní neplatnost 
 

Substituce (§ 438) 

• Zpravidla jedná zástupce osobně 

• Je-li to ujednáno neb vyžaduje-li to nutná potřeba (např. zástupce nemůže jednat z objektivních důvodů) 

• Jak pro smluvní zastoupení, tak i pro zákonné zastoupení (i pro opatrovnictví) – srov. § 894 odst. 1 nebo § 26 zákona o 

advokacii 

• Z jednání substituta vznikají právní následky přímo zmocniteli 

• Srov. culpa in eligendo (§ 438, poslední věta) – odpovědnost za řádný výběr substituta 

• Substitut x substituent  
 

Více zástupců (§ 439) 

Má-li zastoupený pro tutéž záležitost více zástupců, má se za to, že každý z nich může jednat samostatně. 

• Vyvratitelná domněnka – mohou však jednat společně (jako kolegiálně). 

• Význam: víc hlav, víc ví 
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Překročení zastupčího oprávnění, jednání bez oprávnění 

• Překročení zástupčího oprávnění či jednání bez zastoupčího oprávnění (§ 440) – zastoupený není zavázán, ledaže je 

dodatečně exces zástupce schválí. 

o Zvýšená ochrana zastoupeného 

• U smluvního zastoupení (§ 446) – netýká se jednání bez zástupčího oprávnění. Pokud tady nějaké zástupčí oprávnění bylo, 

pouze ten zmocněnec překročil rozsah oprávnění – presumuje se souhlas. 

o Musí být tedy více aktivní, než klasický zástupce 

o Týká se pouze překročení zástupčního oprávnění 
 

14.2 Smluvní zastoupení  
 

• Terminologie: zmocnitel (zastoupený) a zmocněnec (zástupce) 

• Rozlišování  

o Zástupčí oprávnění 

o Plná moc (potvrzení či osvědčení o zástupčím oprávnění) 

• Zástupčí oprávnění: vzniká na základě dohody o zastoupení (§ 441 odst. 1), výjimečně i jednostranným jednáním 

zmocnitele, vyžaduje-li to ochrana dobré víry 3. osoby (§ 444 odst. 1). 

• Plná moc: Průkaz existence a rozsahu zástupčího oprávnění (§ 441 odst. 2). 

o Forma plné moci: § 441 odst. 2 (pravý smysl? Vztah k formě dohody o zastoupení?) 
 

Možnost vzdání se práva odvolat plnou moc (§ 442) 

Zmocnitel se nemůže vzdát práva odvolat zmocnění, ujednají-li si však strany pro jeho odvolání určité důvody, nelze zmocnění 

odvolat z jiného důvodu. To neplatí, má-li zmocnitel pro odvolání zmocnění zvlášť závažný důvod. 
 

§ 444 odst. 2  

Dal-li zmocnitel (zastoupený) jiné osobě najevo, že zmocněnce zmocnil k určitým právním jednáním, může se vůči ní dovolat, že 

zmocnění později zaniklo, jen pokud jí to před zmocněncovým jednáním oznámil, nebo pokud tato osoba při zmocněncově 

jednání o zániku věděla. 

• Pokud 3. osoba o zániku zástupčího oprávnění věděla 

• Pokud informační úkon o zániku zástupčího oprávnění byl oznámen před zmocněncovým jednáním 
 

Překročení zástupčího oprávnění (§ 446) 

• Srov. § 440 – obecné východisko 

• § 446 lex specialis pro smluvní zastoupení 

• Předpoklady 

o překročení zástupčího oprávnění (jen překročení, nikoli jednání bez oprávnění) 

o sdělení nesouhlasu zmocnitele bez zbytečného odkladu 3. osobě (jinak platí, že překročení bylo schváleno) 

o uvedené neplatí, pokud 3. osoba o překročení měla a mohla vědět 
 

§ 447 vnitřní pokyny a jiné omezení 

Jsou-li pokyny zmocnitele obsaženy v plné moci a (opr. má být nebo) musely-li být známy osobě, vůči níž zmocněnec jednal, 

považuje se jejich překročení za porušení zástupčího oprávnění. 

• V ostatních případech tyto pokyny třetí osobu nezavazuje 

• Legislativní chyba (místo „a“ má být „nebo“) 
 

Zánik zmocnění (§ 448 odst. 1) 

• Vykonáním jednání, na které bylo omezeno 

• Zmocnitel odvolá 

o práva odvolat zmocnění se nelze vzdát (§ 442) 

▪ lze sjednat důvody pro odvolání 

– avšak! vždy lze ze zvlášť závažného důvodu 

o trvání zmocnění v případě odvolání (§ 448 odst. 2)  

▪ dokud není odvolání zmocněnci známo – trvá (jinak by jednal bez zástupčího oprávnění) 

– to neplatí, když o odvolání ví třetí osoba 

• Zmocněnec vypoví  
 

Smrt a zánik zmocnění (§ 449) 

• Smrtí zmocněnce nebo zmocnitele zmocnění zásadně zaniká (§ 448 odst. 1) 

• I po zániku v důsledku smrti nebo výpovědí zmocněncem musí zmocněnec učinit neodkladná opatření (§ 449 odst. 1) 

o tímto opatřením může být i jednání za zmocnitele (§ 449 odst. 1) 

• Povinnost vydat vše, co bylo zastoupením získáno (§ 449 odst. 2) 
 

14.3 Prokura 
 

• Druh smluvního zastoupení 
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• Udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke kterým 

dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. 

Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je však prokurista oprávněn, je-li to výslovně uvedeno.  

• NOZ nespojuje účinnost udělení prokury s jejím zápisem do obchodního rejstříku (byť zapsán být musí - deklaratorní 

účinek). 

• Při udělení prokury musí být výslovně uvedeno, že jde o prokuru 

• Novinka - Uděluje-li podnikatel prokuru pro některou pobočku svého obchodního závodu nebo pro některý z několika 

svých obchodních závodů, označí výslovně pobočku nebo obchodní závod. 

o Nový institut prokury pro pobočku – má-li podnikatel obchodní závod s 1 či více pobočkami / více obchodních 

závodů, může udělit prokuru i jen pro určitou pobočku nebo pro určitý závod. 

• NOZ výslovně (stejně jako SOZ) neupravuje výslovně požadavek písemné formy pro udělení prokury. To vyplývá již 

z obecného ustanovení o plných mocích.  

• Smluvní vztah mezi prokuristou a podnikatelem proto může být založen jako vztah příkazní, případně pracovněprávní, neboť 

právní úprava nebrání tomu, aby byla prokura udělena též zaměstnanci podnikatele. 

• Zakazuje se udělit prokuru právnické osobě. 

• Podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku prokuru udělit nemůže 

• Je-li prokura udělena několika osobám, zastupuje každá z nich podnikatele samostatně, ledaže je při udělení prokury určeno 

něco jiného. 

• Omezení prokury vnitřními pokyny nemá účinky vůči třetím osobám, i když bylo zveřejněno 

• Osobní výkon funkce prokuristou (Nedovoluje proto, aby prokurista obsahem svého zmocnění pověřil jiného)  

o k opačným ujednáním se nepřihlíží. 
 

Podpis prokuristy  

• Prokurista se podepisuje tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj označující prokuru; byla-li prokura  

        udělena pro jednotlivou pobočku nebo jeden z více obchodních závodů, připojí také údaj označující pobočku nebo obchodní    

        závod. 

• Toto pravidlo má pouze instruktivní povahu: nemůže vést ke zmaření zastoupení nebo k neplatnosti právního jednání, plyne-li 

z okolností, že je právně jednáno v zastoupení (§ 161) 
 

Zánik prokury  

• Uplatní se především obecná pravidla o zániku smluvního zastoupení. 

• Prokura zaniká i převodem nebo pachtem obchodního závodu nebo pobočky, pro které byla udělena. Smrtí podnikatele 

prokura nezaniká, ledaže bylo ujednáno něco jiného. 
 

 

15. 

ZASTOUPENÍ – ZÁKONNÉ ZASTOUPENÍ, OPATROVNICTVÍ 
 

 

Struktura okruhu 

15.1 Obecně k zákonnému zastoupení a opatrovnictví 

15.2 Zákonné zastoupení 

15.3 Opatrovnictví obecně 

15.4 Opatrovnictví člověka 

15.5 Opatrovnictví právnické osoby 
 

15.1 Obecně k zákonnému zastoupení a opatrovnictví 
 

➢ Účel: Ochrana zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv 

➢ Zástupce ustanoven jinak než smlouvou 

➢ Zpravidla jen v majetkových věcech zastoupeného, ale i osobních 

➢ Nelze: právně jednat v záležitostech týkajících se vzniku a zániku manželství, výkonu rodičovských práv a povinností, jakož i 

pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva, dovětek) nebo prohlášení o vydědění a jejich odvolání. 

➢ Zástupce nesmí zastoupenému odejmout věc zvláštní obliby (§ 492 odst. 2) 

➢ Při střetu zájmů: nutno ustanovit kolizního opatrovníka (ustanovuje soud) 

➢ Hlavní důvod zastoupení a opatrovnictví: správa jmění zastoupeného - spravují běžnou správu (ostatní správa vyžaduje 

přivolující rozhodnutí soudu). 

➢ Zastoupení a opatrovnictví je zpravidla bezúplatné (nejde-li o správu jmění - tehdy lze žádat soud o přiznání odměny) 
 

15.2 Zákonné zastoupení 
 

Co to je zákonné zastoupení? 

• Zákonné zastoupení přichází v úvahu pouze ve vztahu k nezletilým, kteří nejsou plně svéprávní. 

• Zákonné zastoupení nezletilých, kteří nejsou plně svéprávní, je v prvé řadě součástí rodičovské odpovědnosti. 
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• Matka dítěte se stává jeho zákonnou zástupkyní okamžikem narození. U otce je vedle narození dítěte nutné nastoupení 

některé z domněnek otcovství, je tedy možné, aby se otec stal zákonným zástupcem dítěte i později 
 

Rozdíl mezi zákonným zastoupením a opatrovnictvím je v právním důvodu vzniku 

• Zastoupení vzniká ze zákona, opatrovnictví na základě rozhodnutí soudu 
 

Společné znaky: 

• zákonného zástupce i opatrovníka může mít osoba nesvéprávná 

• zákonný zástupce ani opatrovník nemají právo na odměnu vůči zastoupenému 

o výjimka – odměna za správu jmění (x správa cizího jmění podle části třetí) 

• oboje sleduje ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv. 
 

Případy zákonného zastoupení 

➢ Zákonní zástupci nesvéprávných dětí 

➢ Zástupci právnické osoby (právnická osoba je fikcí, za právnickou osobu jednají fyzické osoby) 

➢ Usnadnění právního styku (např. manželský pár vůči třetím osobám) 
 

Opatrovník x Opatrovanec 

• Opatrovníka jmenuje soud (+ určí rozsah práv a povinností)  

• Soud ho odvolá (+ zároveň jmenuje nového)  - Na žádost nebo pokud neplní své povinnosti 

• Lze jmenovat pouze 1 opatrovníka, nejedná-li se o správu jmění 

o Jmenuje-li soud více opatrovníků a nerozhodne-li, ve kterých záležitostech je každý z nich způsobilý právně jednat 

za opatrovance samostatně, jsou opatrovníci povinni jednat společně. 
 

15.3 Opatrovnictví obecně 

 

Opatrovnictví je takové zastoupení, které v případech předvídaných zákonem zakládá rozhodnutí soudu 

 

Opatrovník x Opatrovanec 

• Opatrovníka jmenuje soud (+ určí rozsah práv a povinností)  

• Soud ho odvolá (+ zároveň jmenuje nového)  - Na žádost nebo pokud neplní své povinnosti 

• Lze jmenovat pouze 1 opatrovníka, nejedná-li se o správu jmění 

o Jmenuje-li soud více opatrovníků a nerozhodne-li, ve kterých záležitostech je každý z nich způsobilý právně jednat 

za opatrovance samostatně, jsou opatrovníci povinni jednat společně. 
 

15.4 Opatrovnictví člověka 

 

Soud jmenuje opatrovníka člověku, je-li to potřeba k ochraně jeho zájmů, nebo vyžaduje-li to veřejný zájem 
 

Zejména je důvodem: 

• Omezení svéprávnosti 

• Nezvěstnost (není známo, kde pobývá) 

• Nepříznivý zdravotní stav 
 

➢ Opatrovnictví trvá, pokud to opatrovanec potřebuje, zemře-li opatrovník, tak dokud není další konkrétní osoba jako 

opatrovník jmenována, je člověk zastoupen veřejným opatrovníkem, tedy obcí, v níž má opatrovanec bydliště, anebo na 

místo obce právnická osoba, kterou obec zřídila k takovému účelu 
 

Povinnosti opatrovníka:  

• Udržovat s opatrovancem pravidelné spojení, projevovat skutečný zájem, dbát o jeho zdravotní stav, starat se o naplnění 

opatrovancových práv a chránit jeho zájmy. 

• Opatrovník dbá názorů opatrovance. 
 

§ 469 – možnost ustanovit opatrovníka bez toho, že by došlo k omezení svéprávnosti 

➢ Další alternativa k omezení svéprávnosti 

➢ Užije se v případech, kdy není obava, že aktivním právním jednáním vznikne dotčené osobě újma, ale naopak by újma mohla 

vzniknout v důsledku toho, že osoba by sama určité úkony neučinila (např. žádost o sociální dávky) 
 

• Rozhoduje-li soud o jmenování opatrovníka člověku, může tak učinit až po jeho zhlédnutí, (nebrání-li tomu nepřekonatelná 

překážka) + musí též vyslechnout jeho vyjádření nebo jinak zjistit jeho stanovisko + vycházet z něho. 
 

Soud jmenuje opatrovníkem osobu: 

1. kterou navrhl opatrovanec.  

2. není-li to možné, jmenuje soud opatrovníkem zpravidla příbuzného nebo jinou osobu opatrovanci blízkou, která osvědčí o 

opatrovance dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do budoucna.  

3. není-li možné ani to, jmenuje soud opatrovníkem jinou osobu, která splňuje podmínky pro to, aby se stala opatrovníkem, 

nebo veřejného opatrovníka (obec nebo obcí právnická osoba zřízena za tímto účelem) 
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Opatrovnická rada 

• Orgán: Kolektivní, konzultativní - ve vztahu k opatrovníkovi a kontrolní  

• alespoň 3-členný – složený z osob opatrovanci blízkých 

• tato rada může být zřízena, je-li o opatrovance zájem ze strany osob, kteří ji mohou vytvořit 

• není-li takový zájem, náleží rozhodovat v záležitostech, o nichž by se jinak opatrovnická usnášela, soudu 

• náleží jí zejména: dozor nad činností opatrovníka a zaujetí stanovisek k některým důležitým opatřením opatrovníka 

• rozhodnutí opatrovnické rady mohou být zrušena soudem! 
 

Působnost ve třech směrech: 

• Bez souhlasu rady nemůže opatrovník rozhodnout o podstatných změnách zasahujících významně do života opatrovance - 

např. Změna bydliště, umístění do ústavu, zásah do tělesné integrity, podstatnější zásahu do majetkových záležitostí.  

• Opatrovnická rada pravidelně dohlíží na činnost opatrovníka a může se domáhat jeho soudního odvolání 

• Na druhou stranu opatrovník nemůže být rukojmím opatrovnické rady: § 475 – oprávnění domoci se soudního vyslovení 

neplatnosti usnesení rady 
 

Zastoupení členem domácnosti - Viz otázka č. 6, méně formální než opatrovnictví 
 

Je poručník zákonný zástupce? 

Poručenství = institut v prvé řadě statusový, a to zejména v rovině právní ochrany dítěte. Poručník stojí na místě rodiče 

a poskytuje dítěti náležitou a úplnou ochranu jeho práv a zájmů. 

• Poručník ustanovený soudem (např. oba rodiče zemřeli) X zákonný poručník (případ zvláštního dočasného zákonného 

poručenství; do doby, než soud ustanoví rozsudkem poručníka, nebo do doby než se tento ustanovený poručník ujme funkce) 

+ dočasný poručník v případě osvojení 

• Poručník nemá povinnost pečovat o dítě osobně - důležitější je zde právní ochrana. Poručník je zákonným zástupce dítěte. 

V případě dítěte, jehož zákonným zástupcem nejsou rodiče, ale je jím soudem ustanovený poručník. Zřejmě to má povahu 

"opatrovnictví" 
 

15.5 Opatrovnictví Právnické osoby 

 

• Jmenuje soud – pokud to PO potřebuje, aby mohly být spravovány její záležitosti nebo aby mohla být hájena její práva. 

• Pouze osoba, která je způsobilá být členem statutárního orgánu (§ 151 a násl. OZ) 

• Určuje-li zakladatelské právní jednání, že má být právnické osobě jako opatrovník jmenována určitá osoba, soud takovou 

osobu opatrovníkem jmenuje, pokud je k tomu způsobilá a souhlasí se jmenováním. 
 

 

16. 

VĚC V PRÁVNÍM SMYSLU – POJEM, ROZDĚLENÍ, SOUČÁST A 

PŘÍSLUŠENSTVÍ.  JINÉ PŘEDMĚTY SOUKROMÝCH PRÁV 
 
 

Struktura okruhu: 

16.1 Věc v právním smyslu - pojem 

16.2 Rozdělení věcí 

16.3 Součást a příslušenství 

16.4 Další informace 
 

16.1 Věc v právním smyslu - pojem 
 

Věc ve smyslu právním a laickém 

• věc – lat. terminologie „res“ 

• odlišné chápání obsahu pojmu „věc“ v laickém a právním jazyce (ne všechno, co je věcí v reálném světě, se uznává za věc v 

právním smyslu) 

o právní definice věci není definicí reálnou (nevypovídá nic o reálném světě), nýbrž nominální (stanovení obsahu pojmu 

nezávisle na reálném světě) 

o věc v právním smyslu – specifický obsah pojmu 

• význam pro právo 

o věc jako objekt (předmět) právních poměrů – něco, k čemu mohou vznikat práva a povinnosti 

o základ věcných práv (zejména práva vlastnického)-  věcné práva mohou vznikat na věci, jdou aplikovat jen na věci 

hmotné = NOZ sjednocuje - nevznikají pouze na věci hmotné ale i nehmotné 

o §979 ustanovení aplikace práv na věci hmotné a nehmotné 

o Př. 1040 reivindikace - lze aplikovat jen na hmotné věci 

o § 1063 lze aplikovat jen na věci hmotné, nelze zakopat pohledávku 
 

Různé přístupy k pojetí věci ve smyslu právním 

• zásadně dvojí možný přístup k vymezení věci – úzké či široké vymezení 

• úzké vymezení – věcí je pouze hmotný předmět vnějšího  světa (res corporales) – např. Německo, Polsko, ČR dle OZ 1964 
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• široké vymezení – věcí jsou hmotné i nehmotné předměty (res incorporales) – např. Rakousko, Francie, ČR dle NOZ 

• příklady úzkého vymezení – židle, jízdní kolo, pozemek 

• příklady širokého vymezení – pohledávky, zaknihované cenné papíry, ochranné známky, patenty, software, know-how, 

klientela, práva 

• úzké či široké vymezení má vliv zejména na aplikaci ustanovení o věcných právech – srov. § 979 (podrobnější výklad v rámci 

výuky věcných práv) 
 

Věc dle NOZ 

• § 489: věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí 

o široká koncepce zahrnující i nehmotné předměty 

o inspirační zdroj – ABGB 

o jde ale spíše o programové prohlášení (srov. historické důvody široké koncepce v ABGB – odlišení člověka od právního 

objektu) 

o tato široká koncepce nemůže být přeceňována (srov. názory stávající rakouské nauky) 

o význam definice věci zejm. pro věcná práva, avšak ne vše, co je věcí, může být způsobilým objektem věcných práv! 

o  věc co není ve smyslu práva- kosmické záření, neumíme ho ovládat ani s ním obchodovat 

o Není to konstatní množina, stále se mění 
 

Negativní vymezení věcí 

• obecné vymezení doplněno o tzv. negativní definici věci – § 493 a 494 

• § 493: lidské tělo ani jeho oddělené části nejsou věcí (za dodržení určitých podmínek lze s nimi disponovat jako s 

věcmi, třeba při transplantaci orgánů), a to ani po smrti člověka 

o sporné případy – prehistorické nálezy (kosterní pozůstatky), mumie- 3 názory, někdy je věc, někdy ne, někdy je to na 

povážení( když vykopeme pozůstatky co vypadají jak člověk, chrání se osobnostní práva, když vykopu kost, žádná 

podoba tak je to věc atd. 

o umělé náhrady a doplňky lidského těla – v principu se na ně pohlíží jako na části lidského těla, dokud existuje jejich 

spojení (srov. ale existenci zvláštních – veřejnoprávních – předpisů, např. zákon o zdravotních službách a zákon č. 

123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích- co se děje s náhradami po smrti) 

o § 112: nakládání s určitými oddělenými částmi těla (fikce, že takové části těla jsou pro účely právních dispozic věcmi 

movitými) 

o veřejnoprávní úprava – zákon č. 285/2002 Sb. (transplantační zákon) - § 28 

• § 494: živé zvíře není věc (mrtvé zvíře může být věcí) ale i se živými zvířaty se obchoduje, musí na ně dopadat i 

majetkové práva 

o hodnotový a etický přístup (tzv. dereifikace zvířat). Užití ustanovení o věci jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje 

povaze zvířete (např. zřízení zástavního práva na psovi, exekuce na stádo krav apod. 

o mrtvé zvíře může být věcí – za podmínek § 489 

o srov. též § 2970 – významný pro případy tzv. totální škody (škoda způsobená zvířetem) 

o veřejnoprávní úprava – zákon č. 246/1992 Sb. (na ochranu zvířat proti týrání) – odlišné vymezení zvířete ve veřejném 

právu - § 3 písm. a- nepatří tam třeba medúza a jiní bezobratlovci) 

o jiné úpravy – odlišná terminologie (např. živočich, zvěř apod.) – srov. např. zákon o myslivosti, zákon o lesích atd. 

o Můžu zastavit třeba stádo krav 
 

Definiční znaky věci 

• Definiční znaky věci 

o odlišnost od osoby (lidského těla či jeho části) a živého zvířete 

o ovladatelnost (v objektivním smyslu), tj. objektivní možnost dostat daný předmět do sféry lidského vlivu – např. 

možnost využití vodní energie (srov. planety, vesmírný materiál atd.)posuzujeme na dlouhodobý účel, když momentálně 

auto nejede, neznamená, že přestává být věcí 

o užitečnost (v objektivním smyslu), tj. způsobilost přinášet užitek – hospodářský, estetický, vzdělávací apod. 

o u věcí hmotných samostatná existence ve vnějším světě (ne jako část jiného předmětu) 

• Marginální (ojedinělé) případy 

o zrnko písku 

o kapka tekutiny 

o tříska dřeva 

o v pochybnostech se případ posoudí dle zvyklostí a názorů obchodu 
 

Veřejný statek 

• § 490: veřejný statek – zvláštní druh věci (spíše však pojem veřejného práva, zpravidla to je věc nemovitá, nějaký pozemek, 

záleží zde na účelu) 

• věc určená k obecnému užívání 

o věc movitá i nemovitá 

o nerozhodné, kdo je jejím vlastníkem (veřejné či soukromé vlastnictví) 

o podstatný je chtěný (zamýšlený) účel užívání, nikoli faktický stav 

• příklady užití (spíše marginální situace) 

o § 1016 odst. 1 – plody spadlé na sousední pozemek, je-li veřejným statkem 

o § 1049 – vymezení zvířete bez pána 
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o 1260 odst. 2 - vydržení služebnosti odpovídající veřejnému statku (prakticky neaplikovatelný) 

o I na soukromém pozemku může být veřejné užívání (přecházení přes pozemek, vznikne tam pěšina, nebráníme se, 

vznikne cesta a my pak nemáme moc možností se proti tomu bránit) 
 

Plody a užitky věci (fructus) 

• § 491: věc plodonosná (hlavní) a plod, resp. Užitek (komu náleží věc, tomu zásadě náleží i majetkový prospěch, který 

je zapříčiněný vlastnictvím věci) 

• plod (fructusnaturales) – to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, ať již s přičiněním člověka či bez něho 

o plody dlouhodobé (vznikající opakovaně) – např. ovoce ze stromu, mláďata zvířete 

o plody jednorázové – např. kámen z kamenolomu 

• užitek (fructusciviles) – to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy (úroky z peněz, dividendy z akcií) 

• nejednotná terminologie zákona (srov. např. § 1000- nepoctivý držitel( třeba zloděj- držitel nepoctivý, je povinný nám 

vydat veškeré přírůstky v penězích a ukradenou věc, povinný vydat i plod)) 

• vlastník věci plodonosné je i vlastníkem plodů (užitků); důležitý okamžik nabytí vlastnického práva, zpravidla separací 

plodu od věci plodonosné (možnost odchylného ujednání) 
 

Cena věci - 2 druhy ceny 

• § 492: vymezení ceny pro účely soukromého práva. Možnost odchylného vymezení ve veřejném právu (např. účetní a daňové 

předpisy) 

o (1) Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného 

ujednáno nebo stanoveno zákonem 

o (2) Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit, s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo ke 

zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci( význam v ceně zvláštní obliby2969§) 

o tzv. cena zvláštní obliby (pretiumaffectionis) 

• § 2969 Náhrada při poškození věci 

o (1) Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k 

obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit 

o (2) Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby 
 

Cena obvyklá se určí podle objektivních kritérií, tam kde zákon mluví o ceně myslí cenu obvyklou. 

Mimořádná cena - př. fotka, která se dědí z generace na generaci 100 let, má velkou citovou hodnotu, ten co ví, že k ní mám 

takovou oblibu, ji zničí a podle starého OZ, zaplatil jen obvyklou cenu fotky 50 kč třeba, v tomto případě v NOZ může vyžadovat 

cenu zvláštní obliby, kdy cena bude vyšší, ale musíme prokázat zvláštní citový vztah 
 

Majetek a jmění 

• § 495: majetek (aktiva- to co někomu patří), jmění (souhrn aktiv a pasiv) 

• souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek 

• jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů 

• dosavadní vymezení: 

o ObchZ: (§ 6 – obchodní majetek, obchodní jmění, čistý obchodní majetek) 

o OZ 1964: majetek (např. § 42a, 135b, 143-146, 415), jmění (např. § 20a odst. 3, 143 a násl.) 

o Místy nesprávná terminologie- např. správa cizího majetku( §1400an.)- správně  mělo být správa cizího jmění 
 

16.2 Rozdělení věcí 
 

• obecně dle různých kritérií – ne všechna mají zásadní praktický význam! 

• evidované a neevidované ve veřejném seznamu (srov. § 980 an.) 

o důležitá publicita evidovaných věcí – vliv na ochranu dobré víry 3. osob 

• hmotné a nehmotné (§ 496) 

o hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu 

o nehmotná věc je právo, jehož povaha to připouští (tj. právo majetkové, nikoli právo osobní) a jiná věc bez hmotné 

podstaty (ochranná známka, know-how, klientela, receptury) 

• ovladatelné přírodní síly (§ 497)- použije se na ně ustanovení o věcech 

o na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, se použijí přiměřeně ustanovení o věcech hmotných 

o je ovladatelná přírodní síla (energie) věcí? 

• movité a nemovité (§ 498) – nejdůležitější kritérium dělení! 

• význam dělení (mluví se o tzv. mobiliárním a imobiliárním právu) 

o jiné druhy věcných práv 

o jiný právní režim při vzniku věcných práv 

o jiné formální požadavky na právní jednání 

o publicita věcných práv k nemovitým věcem (katastr nemovitostí) 

• rozdělení (pozn.: § 498 odst. 1 neobsahuje taxativní výčet!!) 

o nemovité (res imobiles): pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a 

práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (např. právo stavby). Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není 
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součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá( 

spor: jiný právní předpis, panuje doktrína stanoví- li Občanský zákonik, či jiný právní předpis) 

o Další nemovité věci: jednotka- byt nebo nebytový prostor( §1159), stavby dle §3055 odst.1, dočasné stavby dle 506 

odst.1 aj.( není definovaná dočasná stavba 

o movité (res mobiles): všechny ostatní věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná 

o další nemovité věci: jednotka – byt nebo nebytový prostor (§ 1159), stavby dle § 3055 odst. 1 
 

• Katastr nemovitostí - evidence nemovitých věcí, už od středověku se nějakým způsobem začaly evidovat věci 

• Právo stavby- je věc nemovitá, díky tomu, že vzniká na pozemku 

• § 506 stavby součásti pozemku, ve středověku to bylo jinak, stavba a pozemek byly oddělené, problémy, že třeba pozemek 

vlastnil stát a stavbu vlastnil soukromník, platí římská zásada, povrch ustupuje půdě 

• Předkupní právo majitele pozemků, velké problémy o sloučení pozemku a amajetku( dům, který stojí na pozemku) 
 

o pozemek a parcela 

• pozemek – věc nemovitá. Pozemek není v OZ definován. (část zemského povrchu blíže vymezená definice v § 2 

písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon) je pro soukromé právo zásadně nepoužitelná 

• parcela – způsob evidence pozemku v katastrální mapě (§ 2 písm. b) KatZ)( obrazec, určité ideální zobrazení, 

které je ideálně překresleno v katastrální mapě) 

o stavba – stavba v režimu soukromého (výsledek stavební činnosti člověka-statika) a veřejného práva (nutno 

rozlišovat!!) 

o soukromoprávní pojem stavby – právní objekt (věc) – byť je obvykle jen součástí pozemku, nikoli samostatným 

předmětem (rozdílně podzemní stavby se samostatným účelovým určením a dočasné stavby) 

o veřejnoprávní pojem stavby – stavba chápána zpravidla jako činnost vedoucí k určitému výsledku (stavební činnost) – 

srov. k tomu stavební zákon 
 

• Stavba v režimu soukromého práva 

o typové znaky stavby v režimu soukromého práva: stavba musí obsahovat všech 5 znaku, nebo zmiňovat je 

alespoň převážně 

• výsledek stavební činnosti člověka – (ne např. jeskyně či kaňon vytvořený prouděním vody) 

• materiální podstata stavby – (ne např. prostá díra v zemi) 

• vymezitelnost vůči okolnímu pozemku – (ne např. navezená a uválcovaná vrstva hlíny na pozemku; musí být 

jasné, kde stavba začíná a kde končí) 

• samostatná hospodářská funkce (účel) – (ne např. ploty o výšce méně než 100 cm – srov. Judikaturu NS- 

prohlásil to NS, stanovil to náhodně ) 

• kompaktnost materiálu – (ne např. antukové hřiště, golfové hřiště- nejsou stavby ve smyslu soukromého práva – 

tenisový kurt) 

o veřejné právo často užívá spojení „vlastník vodního díla“, „vlastník letiště“, apod., ačkoli z hlediska soukromého práva 

často nejde o právní objekty (věci – stavby) a tedy nemohou mít vlastníka (např. rybník je chápán jako vodní dílo, ale 

záleží na jeho stavebnětechnickém provedení, zda splňuje podmínky pro stavbu z hlediska soukromého práva) 

o Např. rybník není stavbou 
 

• Rozdělení věcí 

• určené individuálně (jednotlivě) a genericky (druhově) 

o individuálně určené: charakterizovány určitými individuálními znaky, resp. vlastnostmi, které nejsou typické pro jiné 

věci téhož druhu – např. originál obrazu, pozemek, bankovka označená sériovým číslem 

o genericky určené: nejsou charakterizovány žádnými zvláštními znaky, resp. vlastnostmi – např. pšenice, písek, voda 

o rozhodující je vůle stran a povaha právního jednání (např. peníze mohou být jak individuálně, tak i genericky určené) 

o dle některých teorií nelze o genericky určených věcech vůbec uvažovat – jedná se totiž o vymezení předmětu 

závazku, nikoli o věc! 

• význam dělení 

o různé druhy právních jednání 

o rozdílný okamžik vzniku některých práv 

o vliv zániku těchto věcí na trvání povinnosti plnit (druhově určené věci nezanikají) 
 

Rozdělení věcí další 

• zastupitelné a nezastupitelné (§ 499) 

o někdy toto dělení splývá s předchozím kritériem (nesprávný postup)  

o movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, je zastupitelná; ostatní věci jsou nezastupitelné. 

V pochybnostech se případ posoudí podle zvyklostí (objektivní kritérium) 

o rozhodující je faktická vlastnost jako objektivní stav (vůlí stran nelze tuto povahu věci změnit) 

• zuživatelné a nezuživatelné (§ 500) 

o movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i 

ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom, že jsou prodávány 

jednotlivě 
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Soubor věcí, věc hromadná 

• soubor věcí 

o není normativně definován, nejasný význam pojmu, pravděpodobně soubor samostatných věcí, které mají odlišnou 

hospodářskou funkci a mohou patřit i více různým vlastníkům 

o užití např. v § 2850 odst. 2 (pojištění souboru věcí) 

• věc hromadná (universitasrerum) 

o § 501: soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné 

označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc (např. čajový servis, pár bot, sbírka známek určité série apod.) 

o sporná koncepce věci hromadné a pochybný význam (některé právní řády věc hromadnou neuznávají př. německý)  

o užití např. v § 1347 (zástava hromadné věci- vztahuje se na každou část věci když prodáme část tak se osvobozuje od 

zástavního práva, prodám jednu knihu z knihovny nebo něco přikoupím), 2850 odst. 1 (pojištění hromadné věci)  
 

Věc hromadná nám vše kazí, co se týče věcných práv - vybavení prodejny, skladované věci. Účelné zjednodušení právního styku- 

zástavní smlouva( nemusí se jmenovat každá věc samostatně- řekne se celé vybavení prodejny př. Knihovna) chce koupit 

knihovnu jako věc hromadnou( problém = nevědí, co kupují, co prodávají, neví se co se plní v jaké to je kvalitě, neví se co je 

předmět koupě, neví se, jak to je s odpovědností za vady)  
 

16.3 Součást věci a příslušenství 
 

Součást věci 

• § 505: součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí 

• obecně – problematika věcí jednoduchých a složených 

• u věcí movitých i nemovitých 

• definiční znaky součásti věci: 

o hlavní věc a její součást (možná existence více součástí téže věci) 

o nutnost odlišovat součást věci od části věci 

o součást není samostatnou věcí v právním smyslu (neexistuje možnost samostatných věcněprávních dispozic jen se 

součástí, dokud trvá tento stav) 

o součást věci vždy sdílí právní osud věci hlavní 

o pevné (motor u auta) či volné (sluchátko telefonu, které není spojeno s telefonem šňůrou) spojení s hlavní věcí 

(hospodářská provázanost věci hlavní a součásti) 

o odnětí součásti má za následek zhoršení (zničení) věci hlavní, tj. její hospodářské, ale i estetické, vzdělávací a jiné 

hodnoty. Zhoršení součásti věci není relevantní 
 

• Věci složené z menších entit a těm říkáme části nebo součásti př. Budova - skládá se s menších celků, součást- sdílí osud věcí 

hlavní, nelze s ní samostatně disponovat, jestliže obchoduji s věci hlavní, disponuji i s jejími součástmi 

• Porušením hlavní věci může vzniknout nová věc- vybouráme do zdi díru a bude z toho okno 

• Nemůžeme zastavit motor v autě, ale když ho vymontuju, tak to jde, můžu s ním samostatně obchodovat 

• Součást- většinou je spojena pevně vs. Příslušenství- nemusí být pevně spojena 
 

Součást pozemku 

• § 506: součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, s výjimkou 

staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Není-li podzemní stavba nemovitou 

věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek 

• Prostor nad povrchem a pod povrchem jako součást pozemku- nesprávní kategorizace( má řešit v souvislosti s výkonem 

vlastnického práva k pozemku) srov. §1023 

• prostor nad povrchem a pod povrchem jako součásti pozemku – nesprávná kategorizace (má se řešit v souvislosti s výkonem 

vlastnického práva k pozemku) – srov. § 1023 

• stavby jako součásti pozemku – opuštění dosavadní koncepce (§ 120 odst. 2 OZ 1964) a návrat k tradiční zásadě superficies 

solo cedit (k pojmu stavby viz § 498 – vymezení podzemních staveb jako samostatných nemovitých věcí) 

• sjednocení právního režimu v rámci přechodných ustanovení (§ 3054 an.) 
 

• Vlastník má v dispozičním právu prostor nad i pod povrchem 

• Třetí osoby mohou zasáhnout, ledaže by měli relevantní důvod a my nemáme důvod se proti tomu bránit,  zasáhne- li v 

hloubce 50 metru dům svými základy několika centimetry na náš pozemek, tak se nemáme důvod bránit 

• Dočasná stavba- postavena na cizím pozemku, jejíž objektivní účel je takový aby byla na omezenou dobu( není to dočasná 

stavba jako je definovaná stavebním zákonem-nepoužitelná)- př. pódia, sportoviště, buňky pro dělníky, stánky 

• Horní zákon- zákon pod povrchem, máme tam nerost, může státní organizace přijet a začít kopat a my se proti tomu 

nemůžeme bránit 
 

Dočasná stavba 

• problematika tzv. dočasné stavby 

• dočasná stavba (tzv. superedifikát) – ze zákona není jasné kritérium dočasnosti 

o pravděpodobně jen stavba umístěná na cizím pozemku a patřící osobě odlišné od vlastníka pozemku 

• možná kritéria dočasnosti 
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o veřejnoprávní (§ 2 odst. 3 stavebního zákona) – nepoužitelné 

o soukromoprávní subjektivní – rozhodující je úmysl stavebníka (rizikové kritérium – úmysl nemusí být projeven 

navenek, může se měnit, může být předstírán atd.) 

o soukromoprávní objektivní – rozhodující je objektivní hospodářský účel stavby – nejvíce použitelné kritérium, neboť 

vyhovuje požadavku ochrany dobré víry 3. osob – srov. i § 3057 a 3058 odst. 2 – významný princip vnějšího zdání 

(jak se situace jeví být navenek) 
 

Součást pozemku 

• § 507: součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé 

• § 508: (1) Stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, byla-li se souhlasem 

jejího vlastníka zapsána do téhož seznamu výhrada, že stroj jeho vlastnictvím není. Výhrada bude vymazána, prokáže-li 

vlastník nemovité věci nebo jiná osoba oprávněná k tomu podle zápisu ve veřejném seznamu, že se vlastník nemovité věci 

stal vlastníkem stroje. (2) Má-li být takovým strojem nahrazen stroj, který je součástí nemovité věci, lze výhradu do 

veřejného seznamu zapsat, pokud proti tomu osoba zapsaná ve výhodnějším pořadí nevznese odpor. Právo odporu však nemá 

osoba, jejíž právo nemůže být zápisem výhrady zkráceno, ani osoba, jejíž pohledávka byla již splněna; za tím účelem může 

být splněna i pohledávka dosud nedospělá 

• praktické např. u koupě strojů na leasing, u spojení strojů s nemovitou věcí nájemcem či jiným uživatelem nemovité věci 

apod. 

• zápis výhrady do katastru ve formě tzv. poznámky – srov. § 23 odst. 1 písm. p) KatZ 
 

S výhradou vlastnického práva - prodávající vlastníkem do té doby než nezaplatím 100% kupní ceny, i když ji užíváme.  
 

• § 509: Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku. Má se za to, 

že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí 

• pravidlo nutno vyložit pomocí teleologické redukce – tj. pravidlo se neaplikuje na ty inženýrské sítě, které zasahují pouze 

jeden pozemek (aplikace je naopak rozumná tam, kde inženýrská síť zasahuje více pozemků společně) 

• speciální úprava – např. zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (veřejnoprávní úprava) 
 

Příslušenství věci 

• § 510: příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo s věcí hlavní 

v rámci jejich hospodářského určení 

• definiční znaky příslušenství: 

o hlavní věc a její příslušenství (možná existence více příslušenství téže věci hlavní) jsou ve vlastnictví jedné a téže 

osoby 

o příslušenství je samostatnou věcí v právním smyslu (existuje možnost samostatných právních dispozic jen s 

příslušenstvím (příslušenství nemusí nutně sdílet právní osud věci hlavní) 

o příslušenství slouží k lepšímu (snazšímu), prospěšnějšímu či efektivnějšímu hospodářskému či jinému využívání věci 

hlavní – existence funkčního svazku (faktické závislosti) mezi hlavní věcí a příslušenstvím (automobil nemůže být 

příslušenstvím šicího stroje) 

o pevné (sada nářadí u jízdního kola) či volné (dálkové ovládání televizoru) spojení s hlavní věcí 

o vůle vlastníka užívat vedlejší věc dlouhodobě (trvale) jako příslušenství (dočasné spojení věci hlavní a vedlejší 

nemá za následek vznik příslušenství) 

o dočasné odnětí vedlejší věci od věci hlavní nemá za následek zánik povahy vedlejší věci jako příslušenství (vlastník 

odejme z jízdního kola hustilku a zapůjčí ji na týden třetí osobě) 

• příslušenstvím nemovité věci může být jiná věc nemovitá (garáž jako příslušenství vily) či věc movitá (nábytek jako 

příslušenství domu 

• příslušenstvím movité věci může být zásadně jen věc movitá (teoreticky i věc nemovitá – sporné) 

• význam ustanovení o příslušenství 

o má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího příslušenství (§ 510 - 

vyvratitelná právní domněnka) – princip accessorium sequitur principale 

o jsou-li pochybnosti, zda je něco příslušenstvím věci, posoudí se případ podle zvyklostí (§ 511) – princip vnějšího zdání-

převzato z Rakouska, Německa, Švýcarska- v případě kdy vznikají pochybnosti, rozhodujeme se podle zvyklostí 
 

Příslušenství pozemku a pohledávky 

• příslušenství pozemku (§ 512) 

o je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím pozemku, je-li jejich účelem, aby se 

jich se stavbou nebo pozemkem v rámci jejich hospodářského účelu trvale užívalo 

• příslušenství pohledávky (§ 513) 

o úroky, úroky z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky 

o poplatky z prodlení (zákon č. 67/2013 Sb.) a smluvní pokuta (§ 2048 an.) nejsou příslušenstvím pohledávky!! 

o úrok – cena peněz (úplata za možnost disponovat s penězi) 

o úrok z prodlení – sankce při prodlení se splněním peněžitého dluhu 

o náklady spojené s uplatněním pohledávky 

o srov. k tomu § 1802 an., § 1970, nařízení vlády č. 351/2013 Sb.- podpůrně stanoví výši úroků z prodlení 
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16.4 Další informace 
 

Zvíře a živočich, terminologie, kategorizace zvířat 

• Terminologie se liší od termínů ve veřejnoprávních předpisech 

• Kategorie (s ohledem na „existencí, vznikem a zánikem vlastnického práva ke zvířeti a otázkami spojenými s povinností 

nahradit škodu způsobenou zvířetem“) 

o Zvířata s pánem a zvířata bez pána (§ 1046 odst. 1),  

o divoká zvířata (§ 1046 odst. 1),  

o zajatá zvířata (§ 1046 odst. 2),  

o zkrocená zvířata (§ 1047 odst. 1),  

o domácí zvířata (§ 1048),  

o chovaná zvířata (§ 1049),  

o hospodářská zvířata (§ 1279) 
 

Funkční význam živého zvířete 

➢ Předmět vlastnického práva a držby 

 jako předmětu vlastnického práva OZ specificky hovoří např. v souvislosti s nabytím vlastnického práva přivlastněním 

(§ 1046−1049), se ztrátou a nálezem (§ 1058−1059), s možností stíhat zvíře na cizím pozemku (§ 1014), nebo s plody 

zvířat (§ 1073) 

➢ Předmět sekundárního práva k věci cizí - služebnosti průhonu (§ 1275) či práva pastvy (§ 1279) 

➢ Předmětem primárního práva k věci cizí - zástavního práva (§ 1310) nebo práva zadržovacího (§ 1395) 

 bylo by v rozporu s povahou zvířete jako živého tvora použít jako zástavu psa lpícího na svém pánovi s tím, že pes bude 

předán zástavnímu věřiteli jako osobě zvířeti cizí a vystaven stresu 

 mohou být živá zvířata nepřímým předmětem závazků (koupě a prodej, darování, směna, výpůjčka, výprosa, nájem, 

pacht). 

➢ Zvláštní zacházení v rámci soukromého práva se týká hlavně zvířat domácích 

o méně příznivé, zacházení budou mít zvířata jateční [§ 3 písm. d) VetZ], pokusná [§ 3písm.j) TýrZv], toulavá [§ 3 písm. 

h) TýrZv] či zvěř [§ 2 písm. b) MyslZ]. Požadavek na „humánní“  
 

Soukromoprávní postavení mrtvého zvířete 

• na základě argumentu a contrario, věcí v právním smyslu je, a to věcí hmotnou (§ 496 odst. 1) a movitou (§ 498 odst. 2), 

věcí reálně dělitelnou a zuživatelnou (§ 500). 

• stává se věcí v právním smyslu okamžikem usmrcení,  nejen „jakýkoliv zákrok nebo jednání, které způsobí smrt zvířete“ 

[§ 3 písm. n) TýrZv], ale i právní událost vedoucí ke smrti zvířete (povodeň, zásah blesku, přirozené úmrtí, zemětřesení atd.). 

• Postmortální ochranu zvířat občanský zákoník neobsahuje, ochrana veřejnoprávní vyloučena není. 
 

Části lidského těla 

• Vychází zde z přirozeného všeobecného imperativu zachování respektu a úcty k lidskému tělu, která trvá i po smrti člověka 

• zvláštní úprava nakládání s lidským tělem v zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, jež má aplikační přednost před 

obecnými ustanoveními občanského zákoníku. 

• zakládá se zvláštní relativní osobnostní právo na poskytnutí informace o naložení s oddělenými částmi lidského těla + 

stanoví se některá zakázaná jednání při nakládání s těmito tělesnými součástmi a související způsob výkonu absolutního 

osobnostního práva 
 

Informace o naložení s odňatou částí těla 

• relativní osobnostní právo člověka, jehož část těla byla oddělena, na poskytnutí informace o osudu této tělesné součásti  

vzniká ex lege v okamžiku oddělení 

• Nerozhodné, zda k oddělení došlo po udělení informovaného souhlasu nebo v rámci poskytnutí zdravotní služby či nikoliv (i 

po oddělení zůstává částí osobnosti člověka) 

o dělení souhlasu s naložením s částí těla způsobem, který je nedůstojným nebo ohrožuje veřejné zdraví, je proto 

v tomto rozsahu neplatné (§ 580 OZ) 

• Osoba povinná – ten, kdo část oddělil, popř. kdokoli další, komu byla tato část těla předána 

• Lhůta není stanovena  bez zbytečného odkladu po výzvě ke splnění 

• Možno se práva vzdát (pokud to není v rozporu s dobrými mravy/veřejným pořádkem)  nejde o absolutně právní ochranu 

osobnosti; jde o právo relativní 

• Pokud povinná osoba nesplní – možná odpovědnost za škodu nebo újmu na přirozených právech člověka tím způsobenou 
 

Zakázané způsoby nakládání s odňatou částí těla 

• Z důvodu zachování mravnosti a veřejného pořádku jsou některé způsoby nakládání zakázány  omezení autonomie 

člověka (zakázané i tehdy, pokud k takovému nakládání dal dotčený člověk souhlas) 

• Jde především o jednání, při kterých dochází k nedůstojnému zacházení s odňatou částí těla; nakládat s odňatou částí 

způsobem ohrožujícím veřejné zdraví (zákon o ochraně veřejného zdraví) 

• Úprava je kogentní (za účelem vyloučení možnosti nabytí prospěchu z nakládání s lidským tělem) 

• v běžném životě se odebírání částí těl zásadně odehrává v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Pro tyto účely platí 

zvláštní kogentní úprava nakládání s odebranými částmi lidského těla (včetně plodu po potratu apod.) stanovená v § 91 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
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ZdravSl, která ukládá povinnost jejich zpopelnění (nedošlo-li k jejich použití pro zákonem stanovené účely) ve spalovně či 

krematoriu 
 

Použití odňatých částí 

• pouze se souhlasem člověka, jemuž byla část těla odňata (vyplývá z generální klauzule ochrany osobnosti, § 81) 

• pro případ užití částí těl odňatých v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb 

o stanovena v § 80 an. ZdravSl.  

o použije přednostně oproti obecným ustanovením občanského zákoníku, a to i v případě použití částí těla pro účely 

vědy, výzkumu, výuky.  

• Pro případ použití částí těla k transplantačním účelům platí úprava stanovená v zák. č. 285/2002 Sb., transplantační zákon 
 

Produkty tělesných procesů 

• to, co je stanoveno pro části lidského těla, platí obdobně i o všem, co má v těle původ (např. tělní tekutiny, zejména krev, 

nebo tělní výměšky, např. semeno, slina nebo moč apod.) 

• platí, že se jedná o předměty soukromých práv osobnostních, nejsou-li splněny podmínky fikce věci podle § 112 
 

Přenechání části těla jinému § 112 

• Ve vztahu k některým odděleným částem lidského těla zakotvena fikce – hledí se ně jako na předměty práv majetkových, 

což více odpovídá praktickým potřebám při nakládání s těmito specifickými tělesnými součástmi. 

o lidské tělo a jeho části jsou tradičně vyňaty ze soukromoprávního obratu za účelem obchodování + Lidské tělo, včetně 

jeho částí, představuje specifický (sui generis) předmět soukromého absolutního osobnostního práva (neznamená, že 

nejde zakotvit fikci) 

• fikce věci 

o vzniká v okamžiku oddělení příslušné části od zbytku lidského těla 

o Oddělením od zbytku těla se takové části těl jako věci nadále považují za předměty soukromých práv majetkových 

a vzniká k nim vlastnické právo. 

➢  originárním vlastníkem je člověk, jemuž byla část těla odňata 

➢ člověk, jemuž byly ostříhány vlasy, má mít právo bránit se tomu, aby s jeho vlasy nebylo naloženo neobvyklým 

způsobem, pak tímto právem je v tomto případě subjektivní vlastnické právo člověka k takto oddělené části těla, nikoli 

absolutní právo osobnostní, které oddělením zaniká. 

➢ S takovými částmi těl je možno jako s věcmi vlastnicky nakládat, včetně jejich převodu (zcizení), a to i za úplatu. 

➢  Rovněž se na ně vztahuje ochrana vlastnického práva cestou tzv. vlastnických žalob 
 

Podmínkou vzniku fikce je, že části těla 

➢ lze odejmout bezbolestně bez znecitlivění, přirozeně se obnovují. 

o jedná o vlasy nebo obdobné části těla, např. nehty, chlupy, obočí, přirozené tělesné výměšky 

                           krev a její součásti, kde se o bezbolestné odnětí již nejedná 
 

Ovladatelné přírodní síly 

• tzv. kvazihmotné věci a ustanovení o hmotných věcech se na ně použije přiměřeně 

o S tím se potom pojí především pravidla pro formu právních jednání (§ 560) nebo nabývání vlastnického práva 

smlouvou (§ 1099). 

• Přírodní síly - všechny druhy energií, které jsou fyzikálně měřitelné, popsatelné a uchopitelné vědeckými metodami. 

o Přestože zjevně jde o ovladatelné části vnějšího světa (tedy hmotné věci), nesplňují požadavek samostatného předmětu 

(§ 496 odst. 1), 

• Ovladatelné přírodní síly - Přírodní síly musí být ovladatelné.  

o Ovladatelnost = objektivní způsobilost k nepřímému volnímu ovládání, tedy ovládání strojem, zařízením nebo 

stavbou. S ovladatelností souvisí schopnost měřit objem či množství dané přírodní síly. 

• Přírodní síly budou obvykle ovladatelné tím způsobem, že jsou dodávány v rámci určitých soustav − sítí 

o Obchodovatelné přírodní síly - právní dovolenost být předmětem obchodování. 

 

 

17. 

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ – POJEM, DRUHY, VÝKLAD, PODMÍNKY, DOLOŽENÍ ČASU 
 
 

Struktura okruhu: 

17.1 Pojem právního jednání 

17.2 Druhy právního jednání 

17.3 Výklad právního jednání 

17.4 Podmínky 

17.5 Doložení času 
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17.1 Pojem právního jednání 
 

Pojem právní skutečnosti 

• Právní následky v soukromém právu pravidelně vznikají z určitého právního důvodu (titulu) 

• Právním důvodem vzniku právních následků je v soukromém právu 

o výjimečně zákon samotný (např. § 2344) 

o zásadně na základě zákona určitá skutečnost (právní skutečnost) 

• Právní skutečnost – faktická skutečnost, s níž zákon spojuje právní následky, tj. zejm. vznik, změnu či zánik subjektivních 

práv a povinností (právně relevantní skutečnost) 

• Srov. chůze na chodníku x chůze na chodníku, při níž dojde ke střetu s jiným 

• Právní následky vznikají v soukromém právu zásadně podmíněně (hypoteticky): nejsou přímým následkem existence 

samotného zákona, nýbrž k jejich vzniku se vyžaduje určitá právní skutečnost – např. právní jednání 

• Terminologie: např. nabývání práv „ze zákona“ (ex lege – tj. nepodmíněně) a „na základě zákona“ (tzn. sice ze zákona, ale ve 

spojení s určitou právní skutečností) 
 

Dělení právních skutečností 

• objektivní (nezávislé na lidské vůli – tzv. právní události) – např. smrt člověka, plynutí času 

• subjektivní (závislé na lidské vůli) – např. právní jednání, poskytnutí informace (tzv. informační úkon), konstitutivní 

rozhodnutí orgánu veřejné moci, vytvoření věci 

• smíšené – např. promlčení( pozoruje se jestli člověk jednal nebo nejednal) či prekluze (uplynutí zákonem stanovené lhůty 

spojené s opominutím věřitele vykonat své právo) 

• Právem aprobované – např. právní jednání 

• Právem reprobované – např. způsobení škody 
 

Rozhodnutí orgánu veřejné moci 

• Konstitutivní (právotvorné) – zakládá, mění či ruší subjektivní práva a povinnosti. Jen tato rozhodnutí jsou právními 

skutečnostmi hmotného práva (typické pro tzv. nesporná řízení). Tato rozhodnutí působí zásadně ex nunc (od teď do 

budoucnosti) 

• Deklaratorní (potvrzující) – pouze deklaruje již (ne)existující subjektivní právo či povinnost. Nejsou PS hmotného práva, ale 

mohou být PS práva procesního (typické pro tzv. sporná řízení). Tato rozhodnutí působí zásadně ex tunc (zpětně, od počátku) 

• nemají povahu hmotněprávní skutečnosti 
 

Úprava právních skutečností v OZ: 

• 1. část, Hlava V 

o Díl I: Právní jednání (§ 545-599) 

o Díl II: Právní události (§ 600-608)-nezávislé na lidské vůli 

o Díl III: Promlčení a prekluze (§ 609-654) 
 

Právní jednání 

• Terminologie OZ 1964: právní úkon (§ 34) „Právní úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch 

práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují.“ 

• Právní jednání je projev vůle, který směřuje k vyvolání právních následků, které právní řád s takovým projevem vůle 

spojuje. 

• Vznik právního jednání: perfekce = splnění pojmových znaků 

• § 545 OZ: (není definice) „Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky 

plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.“ 
 

Zdánlivé právní jednání (non negotium) 

• Jednání, které se jeví jako jednání právní, avšak  

✓ nevykazuje pojmové znaky právního jednání (Př. §551 - chybí vůle jednající osoby, 552 - nebyla-li projevena vážná 

vůle - simulované) 

✓ zákon je za zdánlivé prohlašuje (Př.: § 553 - nesrozumitelnost ani výkladem) 

✓ případně obojí  

• Důsledek: v prvním případě není, ve druhém na něj hledíme, jako by nebylo (§ 554)  

o Zásadně se však aplikují pravidla o částečné neplatnosti 

o Zásadně se neaplikují pravidla o náhradě škody (culpa in contrahendo, § 579 odst. 2) 
 

17.2 Druhy právního jednání 
 

• Podle úpravy v OZ   

➢ Typické (pojmenované) Jedná se o nejčastější právní jednání, ty občanský zákoník speciálně upravuje a pojmenovává 

➢ Atypické (nepojmenované) 

• Podle požadavku na existenci formy  

➢ Formální 

➢ Neformální 
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• Podle počtu stran  

➢ Jednostranné (výpověď závěť) 

➢ Dvoustranné (smlouva) 

➢ Vícestranné 

• Podle nutnosti dojití  

➢ Adresované - Musí být učiněny vůči určitým subjektům a zároveň se dostaly do sféry jejich dispozice 

➢ Neadresované - Nesměřují vůči určitým subjektům (např. veřejná soutěž, opuštění věci, závěť atd.) 

• Podle nutnosti vyjádření kauzy -  

➢ Abstraktní (např. směnka) 

➢ Kausální  

▪ požadavkem na kauzální právní úkon je i splnění nějaké kauzy, zatímco u abstraktního právního úkonu se 

splnění nějaké kauzy nevyžaduje, tedy je v zásadě jedno proč je činěno, ale důležité je, že je činěno. 

• Dle poměru majetkového plnění -  

➢ Úplatné (nájem, koupě) 

➢ Bezúplatné (výpůjčka, výprosa, darování) 

• Dle okamžiku zastoupení právního následku -  

➢ Mezi živými (inter vivos) 

➢ Pro případ smrti (mortis causa) 
 

17.3 Výklad právního jednání 
 

• Výkladem právního jednání zjišťujeme obsah (význam) 

o Právní jednání posuzujeme jen dle jeho obsahu (§ 555 odst. 1), nikoli dle označení 

▪ Srov. smluvní pokuta, resp. odstupné u rezervačních smluv, popř. půjčka auta 

▪ Označení bereme jako sekundární indicii 

• Pravidla o výkladu: § 555 odst. 2 – zastřené právní jednání, § 556 – 558 

• OZ 1964: § 35 – mimořádně problematický! 

• Pojem „výkladový materiál“ 
 

• Výkladový cíl - § 556 odst. 1, věta prvá – subjektivní výkladový cíl; § 556 odst. 1, věta druhá objektivní výkladový cíl. 

o Co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo 

musela-li o něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu zpravidla 

přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen. 

o Výkladový cíl – cíl, ke kterému směřuje výklad právního jednání (zjištění určitého právního jednání). Platí pouze 

pro adresovaná právní jednání. 

o Empirický a normativní výklad 

▪ Empirický výklad – subjektivní výkladový cíl (tj. skutečná vůle). Je-li zjištěn subjektivní výkladový cíl, 

normativní výklad odpadá. 

▪ Normativní výklad(teorie důvěry) – objektivní výkladový cíl (význam, který se jeví z horizontu adresáta), 

tj. normativní vůle oproti skutečné vůli. Nastupuje tehdy, není-li možné zjistit subjektivní výkladový cíl. 

o V obou případech jde o zohlednění objektivních okolností při zjišťování skutečné vůle jednajícího – u normativního 

výkladu však zohledňujeme jen ty, které mohl pozorovat adresát právního jednání. 

o Neadresovaná právní jednání: empirický výklad (závěť, listina o vydědění) 

o Adresovaná právní jednání 

▪ Adresovaná konkrétnímu adresátovi 

• Činěná ve srozumění: empirický výklad (subjektivní výkladový cíl) 

• Činěná bez srozumění: normativní vůle (objektivní výkladový cíl – výklad z pozice adresáta)  

▪ Adresovaná neurčitému okruhu adresátů 

• Prakticky budou obtížně činěny ve srozumění, proto: normativní vůle (objektivní výkladový cíl) 

• Zavedená praxe stran - § 556 odst. 2: smluvní strany používají výraz, který má jiný jazykový výklad než ten, který je ve 

shodné vůli stran 

• Contra proferentem- § 557 - Připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu 

použil jako první. 

• § 558 – výrazy užívané v obchodním styku a obchodní zvyklosti 
 

 

Zvyklosti a jejich význam 

➢ § 9 odst. 2: Ke zvyklostem lze hledět tehdy, dovolává-li se jich zákon 

➢ § 545: právní jednání vyvolává následky i ze zavedené praxe stran a zvyklostí. 
 

17.4 Podmínky 
 

• Právní účinky právního jednání nastávají okamžikem perfekce, ovšemnNastoupení účinků právního jednání však lze vázat na 

splnění podmínky nebo na určení času  

• Podmínkou je budoucí nejistá událost (x pokud by byla jistá, je to určení času) 
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o postavení podmínky i tzv. conditio in praesens vel praeteritum collata, tedy podmínka přítomná či minulá. Jedná se 

o podmínku, kdy jsou účinky právního jednání vázány na nějakou skutečnost, která již objektivně nastoupila, ovšem 

účastníci právního jednání o tom nevědí (tzv. zdánlivá podmínka) 

• Srov. římské právo 

o Dies certus an, incertus quando – víme, že nastane, ale nevíme kdy (smrt) 

o Dies certus an, certus quando  - víme, že nastane, i kdy (31.5.2016) 

o Dies incertus an, incertus quando – nevíme, jestli nastane a ani pokud by nastalo, tak nevíme kdy (uzavření sňatku) 

o Dies incertus an, certus quando – nevíme, jestli nastane, ale pokud se to stane, pak víme kdy (dosažení zletilosti) 

Dělení  

• Odkládací X rozvazovací (viz níže) 

• Náhodná (kauzální) X potestativní 

➢ Náhodná - takové skutečnosti, které nemohou strany právního jednání nijak ovlivnit (např. přírodní událost) 

➢ Potestativní - stranami právního jednání ovlivnitelné jsou, a to tak, že je vlastním jednáním mohou splnit, či jejich 

splnění významně ovlivnit (např. sňatek, uzavření smlouvy se třetí osobou apod.) 

Doba nejistoty 

• Podmínka nemá vliv na právní jednání jako takové, nýbrž pouze na jeho účinky.  

• Do doby splnění podmínky existuje nejistý stav  třeba obecné předpoklady platnosti právního jednání (např. svéprávnost, 

požadavky formy právního jednání) posuzovat k tomuto dni, nikoliv ke dni splnění podmínky 

• Ten, kdo se odvolává na to, že byla podmínka splněna, musí tuto skutečnost tvrdit a prokázat. Stejně tak ten, kdo tvrdí, že 

došlo k zmaření podmínky, nese ohledně toho důkazní břemeno 
 

Podmínka odkládací a rozvazovací 

✓ Podmínka je odkládací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky jednání nastanou.  

✓ Podmínka je rozvazovací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky již nastalé pominou.  

➢ Neplyne-li z právního jednání nebo jeho povahy něco jiného, má se za to, že podmínka je odkládací 
 

Odkládací (suspenzivní)  

• až splním podmínku, začne plnění (když udělám zkoušku, dostanu dárek) 

• účinky ex nunc 

• Pokud nebude možné odkládací podmínku splnit, právní jednání účinnosti nenabude.  

• Jestliže smlouva o převodu nemovité věci obsahuje odkládací podmínku, musí být tato odkládací podmínka splněna ještě do 

doby rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí  

• Podmínka odkládací: jako pravidlo (§ 548 odst. 3) 
 

Rozvazovací  

• Právní účinky nastávají ihned, ale končí splněním podmínky (něco dostanu, ale když neudělám zkoušku, musím vrátit), ex 

nunc k ukončení účinku právního jednání  

 

Podmínka nemožná 

Je-li zánik práva nebo povinnosti vázán na nemožnou podmínku, nepřihlíží se k ní. 

 nepřihlíží se k ní, právní jednání se považuje za nepodmíněné (§ 548 odst. 1) 

 musí se však jednat o nemožnost počáteční, tedy v době uskutečnění předmětného právního jednání.  

o Následná nemožnost podmínky totiž má za následek v případě podmínky odkládací to, že je právní jednání nadále 

neúčinné, a to s konečnou platností.  

o Následná nemožnost podmínky rozvazovací pak má za následek, že právní jednání je již natrvalo účinné, a to od 

počátku. 
 

17.5 Doložení času 
 

§ 550 Je-li k účinnosti právního jednání určena počáteční doba, použijí se obdobně § 548 a 549 o odkládací podmínce. Omezí-li 

se účinnost právního jednání konečnou dobou, použijí se obdobně § 548 a 549 o rozvazovací podmínce. 

• Odlišení od podmínky: podmínka se odlišuje v tom, že v případě doložení času je objektivně jisté, že určitá skutečnost 

nastane, neboť jsou zpravidla účinky právního jednání vázány na určité datum. V případě podmínky musí být naopak vždy 

nejisté, zda určitá skutečnost vůbec nastane. Kdy určitá skutečnost nastane, může být v případě podmínky jak jisté, tak 

nejisté. Například pokud jsou účinky právního jednání vázány na dosažení určitého věku účastníka právního jednání, pak se 

jedná o nejistou událost, o které se neví, zda nastane, ale ví se, kdy nastane. 

• Je vedlejší složkou právního jednání.  

• Jedná se o ujednání stran právního jednání, podle kterého nastávají účinky právního jednání buď od určeného budoucího 

časového okamžiku (dies a quo), nebo trvají pouze k tomuto okamžiku (dies ad quem). 

• Je objektivně jisté, že určitá skutečnost nastane, neboť jsou zpravidla účinky právního jednání vázány na určité datum. 

• Doložení času tehdy, pokud bude jisté, že určitá událost nastane. Nejčastěji se bude jednat o skutečnost, o které bude zároveň 

jisté, kdy nastane. 

• Kombinace podmínky a doložení času, např. kdy má stav nejistoty vázaný na odkládací podmínku nastat nejpozději v určený 

den, případně má být stav nejistoty vázaný na rozvazovací podmínku nejpozději v určený den ukončen. 
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18. 

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ – NÁLEŽITOSTI 
 
 

Struktura okruhu 

18.1 Pojmové znaky právního jednání 

18.2 Náležitosti subjektu 

18.3 Náležitosti vůle 

18.4 Náležitosti projevu 

18.5 Možnost a dovolenost právního jednání 
 

18.1 Pojmové znaky právního jednání 
 

Pojmové znaky a náležitosti právního jednání - odlišení: 

• Náležitosti právního jednání je třeba odlišovat od pojmových znaků 

• Pojmové znaky vymezují právní jednání jako takové (základ) 

• Náležitosti právního jednání zkoumáme až tehdy, jsou-li naplněny pojmové znaky. Ptáme se, zda existující právní jednání má 

takové vlastnosti, aby mohlo vyvolat chtěné právní následky 

o Př.: svéprávnost, svoboda vůle atd.  
 

Pojmové znaky právního jednání  

A. Projev vůle (x zdánlivé právní jednání) 
o Vůle je vnitřní psychický vztah jednajícího k zamýšlenému (chtěnému) právnímu následku. Vůle je založena na tom, 

jaké právní následky chce účastník svým jednáním vyvolat.  
o Má-li být vůle právně relevantní, musí být projevena navenek určitým objektivně poznatelným způsobem. Právní 

jednání je založeno na jednotě vůle a jejího projevu, základním pojmovým znakem každého právního jednání je 

projev vůle. 

o Samotná vůle bez projevu nemůže vést ke vzniku právního jednání (srov. § 551), o právní jednání však nejde ani 

v případě projevu, který není založen na vůli jednajícího (vedení ruky při podpisu, reflexní pohyby, mluvení ze spaní 

apod.). Vůle může být projevena konáním (komisivně), či nekonáním (omisivně). Komisivní jednání pak může být 

výslovné, či konkludentní (srov. § 546). 

B. Zaměřenost projevu vůle na vznik právních následků (x společenská úsluha, informační úkon) 

o Zaměření projevu vůle na vyvolání právních následků znamená, že jednající chce svým projevem vůle způsobit 

odpovídající právní následky, tedy že projevuje vůli proto, aby takové právní následky vyvolal. 

C. Aprobace právním řádem  

o (prohlašuji: „od nynějška nechť jsem vlastníkem Pražského hradu“)  

o Je nezbytné, aby zde existovala právní norma, která ve své hypotéze takové jednání předpokládá, a pro případ, že 

nastane, s ním příslušné právní následky spojuje. 

• Nesprávně: nastoupení právních následků (to je až následkem platného právního jednání)  
 

Vznik právního jednání: Jakmile jsou naplněny pojmové znaky (tzv. perfekce právního jednání). Jednání, které nemá splněny 

všechny pojmové znaky nazýváme zdánlivým právním jednáním (non negotium) 
 

Náležitosti právního jednání 

A. Náležitosti subjektu 

B. Náležitosti vůle 

C. Náležitosti projevu 

D. Možnost a dovolenost  
 

Náležitosti právního jednání: vlastnosti, které musí existující právní jednání splňovat, abychom je mohli považovat za bezvadné 
 

18.2 Náležitosti subjektu  
 

• Právní osobnost (§ 15 a násl.)  

• Svéprávnost (§ 30 a násl.) 

➢ Plná svéprávnost se nabývá: 

✓ Zletilost (§ 30) 

✓ Emancipace – přiznání svéprávnosti (§ 37) 

✓ Uzavření manželství  

• Omezená svéprávnost  - Nezletilci (§ 31) + Souhlas zákonného zástupce (§ 32, 33) 

• Svéprávnost pro oblast pracovního práva (§ 34, 35)  -  

• § 581: neplatnost, stejně i nezpůsobilost ad hoc (věta 2.) 
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18.3 Náležitosti vůle  
 

Vůle musí být: 

➢ svobodná 

➢ prostá omylu 
 

Svoboda vůle 

• Vis compulsiva – bezprávná výhružka (§ 587): neplatnost – vůle sice je, ale je poskvrněná 

o Kdo byl k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného nebo duševního násilí vyvolávající vzhledem k významu a 

pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním vlastnostem toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu, 

má právo namítnout neplatnost právního jednání. 

o Hrozba násilím, tj. způsobením tělesných či duševních útrap (např. i hrozbou majetkové újmy)  

o X nepříznivá (tíživá) situace – srov. § 1793 a násl. 

o Důvodná bázeň (Hrozba musí být takového druhu a takové intenzity, že je způsobilá vyvolat u jednajícího důvodnou 

obavu (strach). Způsobilost hrozby vyvolat u jednajícího obavu se posuzuje individuálně podle okolností konkrétního 

případu a podle osobních vlastností jednajícího za předpokladu, že byly druhé straně známy. Hrozba nemusí směřovat 

přímo vůči jednajícímu, může směřovat i vůči osobám jemu blízkým, pokud vyvolá u jednajícího obavu 

o Protiprávnost výhružky:   

➢ Hrozba zakázaným jednáním – zabiju tě, když nepodepíšeš 

➢ Protiprávnost účelu: jednání, kterým je vyhrožováno, je samo o sobě legální, avšak nelze jím vynucovat jiné 

(např. ne-podání trestního oznámení) - Výhrůžka je bezprávná i tehdy, pokud účastník hrozí provedením 

něčeho, co je oprávněn provést, není však oprávněn hrozbou použití takového prostředku nutit jiného 

k provedení právního jednání (např. donucení k provedení právního jednání pod hrozbou podání trestního 

oznámení pro trestný čin, který druhý účastník skutečně spáchal). 

o NŠ: § 587 odst. 2 

o relativní neplatnost 

• Vis absolutna – zdánlivé právní jednání (chybí projev vůle jako pojmový znak) – užití síly, drog, hypnózy atd. – vůle chybí 

úplně, vůle je úplně vyloučena 
 

Vůle prosta omylu 

➢ Omyl: nesoulad mezi subjektivní představou jednajícího a skutečností 
 

Druhy omylu: 

• Omyl při tvorbě vůle:  Omyl v pohnutce: zásadně právně irelevantní (Př.: Koupě snubního prstenu, ona jej však nechce; 

Vedoucí obchodu objedná určitý druh zboží, protože si myslí, že již došlo. Posléze uvidí, že se mýlí). 

✓ Výjimka: omyl vyvolaný lstí – ten je právně relevantní (Př.: Vedoucího obchodu oklame vedoucí velkoobchodu, že 

mu již určitý druh zboží došel, aby si u něj objednal další zboží). 

• Omyl týkající se projevu:  

➢ Omyl v projevu  - Přepsání, přeřeknutí, vadný přenos informací (srov. § 571) 

➢ Omyl v obsahu jednání  - Týká se smluvního typu – chci prodat, ale on si myslí, že mu to daruji 

➢ Předmětu jednání  

➢ Identity osoby – např. banka jedná s někým, kdo se vydává za milionáře 

➢ Jednání bez úmyslu právně jednat  
 

Základní úprava právně relevantního omylu:  

✓ Být podstatný: musí se týkat rozhodující okolnosti 

o Musí být pro právní jednání kausální: kdyby to byl jednající věděl, pak by takto nejednal  

• Posuzuje se objektivně nebo tuto skutečnosti za rozhodující prohlásí strany (srov. § 584 odst. 2) 

• Omyl musel být vyvolán druhou stranou (nevyžaduje se zavinění – nemusel to vědět) Následek: neplatnost (§ 583) 
 

Nepodstatný omyl (omyl se týká vedlejší okolnosti, kterou ani strany neprohlásily za rozhodující) 

• Zásadně nezpůsobuje neplatnost  

• Výjimka: lest - § 584 odst. 2 – úmyslné klamání, byť se jedná o nepodstatný omyl, způsobuje relativní neplatnost 

• Právo na přiměřenou náhradu - § 584 odst. 1 
 

Omyl způsobený třetí osobou 

• Právně relevantní, jen pokud osoba, s níž se právně jednalo, o omylu věděla či musela vědět  

• Podle své povahy buď podstatný, nebo nepodstatný 

• Původní vlastník auta je přítomen jednání a lže, prodejce je přítomen a ví, že lže, ale nic neřekne. Pak se nemůže vymlouvat,  

• že on nic lživého neřekl 
 

Omluvitelnost omylu 

• Je dnes založen pouze na judikatuře 

• Dovozuje ho z toho, že ustanovení o relativní neplatnosti v § 40a StOZ – pokud šlo omyl lehce prokouknout, nemůžu se ho 

dovolat, protože jsem ho způsobil já sám svou neopatrností. 
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Podvod 

➢ z pohledu občanského práva je to pouze omyl – lest, tím pádem relativní neplatnost 

• Zvláštní případy: § 578: chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam nepochybný. Kdy 

je „jeho význam nepochybný“:  

o Př.: Je zřejmé, že pro jednajícího nebyly relevantní jednotlivé položky, nýbrž výsledná suma. – bylo by to ok 

o Př.: „Mám zde 500 Kč. Dejte mi za to zboží.“ – omyl 
 

18.4 Náležitosti projevu  
 

Náležitostmi projevu jsou: 

➢ Srozumitelnost 

➢ Určitost 

 

Srozumitelnost (§ 553) – je nesrozumitelný v okamžiku, kdy nejsme schopní zjistit, co měl dotyčný na mysli 

Určitost (§ 553): předpokládá, že ji nebylo možno odstranit výkladem, příp. aplikací zákonných ustanovení (dispozitivních). 

Máme sice k dispozici srozumitelný text, ale nejsme schopní identifikovat, k jakým právním následkům projev vůle směřuje. 

• Právní jednání má být spíše platné než neplatné. Neplatnost je až poslední možnost, pokud jsme zkusili všechno a 

nevyšlo to. 

• Pokud nelze obsah právního jednání pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit, nejde o právní jednání (zdánlivé právní 

jednání). 

• Dodatečné vyjasnění projevu vůle – K vadě se nepřihlíží, a to ex tunc – od samotného počátku (§ 553 odst. 2) 
 

Forma právního jednání – Zásada neformálnosti právního jednání (jako projev autonomie vůle), § 559 

• Ze zásady neformálnosti právních jednání plyne, že právní jednání lze provést platně v jakékoli formě, pokud není forma 

zvláště stanovena zákonem 

o Tj. lze je činit ústně i konkludentně. Aby bylo nezbytné aplikovat zvláštní formu, je třeba, aby to zákon nařizoval. 

o Např. § 560 

o Lze však jednat i v přísnější formě (§ 564), Písemná forma (§ 561 a násl.) 

o Podpis jednajícího – Ručně, Elektronicky (§ 561 odst. 1 věta třetí); Podpis může být nahrazen mechanickými 

prostředky, je-li to obvyklé – např. výpis z účtu – razítko, nebo natištěn  

o Bez podpisu: právní jednání učiněno elektronickými nebo jinými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a 

určení jednající osoby (§ 562 odst. 1): 

o Fax je v pořádku, podepíšu se na papír a odešlu celý papír i s podpisem 

• Email je sporný, tam, kde to je obvyklé, by email mohl být dostatečný 
 

Funkce formy 

Požadavky na formu právních jednání stanovené zákonem mají určité funkce, za základní funkce formy jsou obvykle považovány 

následující (Palm in Westermannn a kol., 2004, s. 264–265, Ellenberger in Palandt, 2009, s. 102): 

A. Varovná – v případě jednání, která mají pro jeho účastníky závažné následky, má požadavek formy jednajícího varovat před 

nepromyšleným či unáhleným jednáním 

B. Důkazní a vysvětlující – forma má v těchto případech zajistit existenci důkazního prostředku, který účastníkům usnadní 

jejich pozici, pokud vzniknou pochybnosti o existenci právního jednání či o jeho obsahu. Listina či jiný formální dokument 

může sloužit účastníkům také jako zdroj informací o provedeném jednání, aby věděli, jaká mají z takového jednání práva 

a povinnosti, popř. jak mají při jejich plnění postupovat. 

C. Poradní – tuto funkci plní forma veřejné listiny, kdy osoba, která veřejnou listinu sepisuje, by měla být schopna poskytnout 

účastníkům odborné poradenství týkající se daného právního jednání. 

D. Kontrolní – tato funkce má umožnit veřejnou kontrolu ve vztahu k danému právnímu jednání. 
 

Následky nedodržení formy (§582) 

➢ Není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu 

dodatečně zhojí. Zahrnuje-li projev vůle současně více právních jednání, nepůsobí nedostatek formy vyžadované pro některé 

z nich sám o sobě neplatnost ostatních. 

➢ Není-li dodržena forma právního jednání ujednaná stranami, lze neplatnost namítnout, jen nebylo-li již plněno. To platí i 

tehdy, vyžadují-li formu určitého právního jednání ustanovení části čtvrté tohoto zákona. 
 

✓ Pokud z požadavku formy stanoveného zákonem vyplývá, že účelu formy nemůže být dosaženo bez jejího naplnění (což bude 

pravidlem), je třeba právní jednání, které zákonnou formu nemá, považovat za absolutně neplatné a nevyvolávající právní 

následky; stejný závěr pak platí pro právní jednání, u kterých by porušení požadavku formy vedlo k narušení veřejného 

pořádku. 

✓ Pokud je však forma stanovena pouze za účelem ochrany některého účastníka právního jednání a tohoto účelu může být 

dosaženo tím, že se dotčený účastník nedostatku formy následně dovolá, má porušení formy za následek pouze relativní 

neplatnost (§ 586 odst. 1). O formu stanovenou pouze na ochranu některého účastníka půjde především tehdy, pokud má 

forma tzv. varovnou funkci, tedy pokud je její funkcí varovat jednajícího před nepromyšleným či unáhleným jednáním. 

V takovém případě je věcí dotčeného účastníka, zda neplatnost jednání namítne, anebo zda se rozhodne být z jednání zavázán 

i přes nedostatek formy. 
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Jednání osob, které nemohou číst a psát (§ 563) 

• Pokud v písemné formě právně jedná ten, kdo nemůže číst a psát, ale je schopen seznámit se s obsahem právního jednání 

pomocí přístrojů či speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, opatří listinu podpisem; není-li s to 

se podepsat, učiní namísto podpisu před alespoň dvěma svědky na listině rukou nebo jinak vlastní znamení, ke kterému jeden 

ze svědků připíše jméno jednajícího. 

• Nelze-li postupovat podle odstavce 1, vyžaduje se k jednání osoby, která nemůže číst a psát, forma veřejné listiny. Taková 

forma se vyžaduje i tehdy, stanoví-li zákon, že projev vůle jednajícího musí být na listině napsán vlastní rukou. Je-li toho 

jednající schopen, připojí na zápis o svém právním jednání vlastní znamení. 
 

Soukromá listina x veřejná listina x forma veřejné listiny 

• Listina (x list papíru)  

o § 3026 odst. 1: nevylučuje-li to povaha písemnosti, i pro elektronické dokumenty 

o i sešité listy mohou být jedna listina 

• Forma veřejné listiny § 3026 odst. 2  

➢ Třeba odlišovat od pojmu „veřejná listina“ – srov. § 567 

➢ Soukromá x veřejná listina – slouží k vymezení síly písemností – veřejná listina je vymezena orgánem v rozsahu její 

pravomoci - domněnka, že co je tam zapsáno, je pravda, není-li prokázán opak. Toto neplatí u soukromých listin 

o Forma veřejné listiny je jen notářský zápis 
 

Změna právního jednání, pro kterou je stanovena, nebo sjednána zvláštní forma (§ 564) 

• Zákon stanovuje: pak i pro změnu je třeba tato forma 

• Stanoví ujednání stran: pak zvláštní forma musí být zvláště sjednána i pro změnu 
 

18.5 Možnost a dovolenost právního jednání 
 

Možnost: § 580 odst. 2 – pokud není možné plnění poskytnout 

• Počáteční nemožnost plnění – nesmyslné, aby právní jednání vůbec vzniklo – maximálně přiřknout náhradu újmy 

• Následná nemožnost plnění: § 2006 a násl. - závazek zaniká 

• Následek počáteční nemožnosti: absolutní neplatnost: § 588.  

• Počáteční nemožnost plnění může být buď faktická, nebo právní. To, zda o počáteční nemožnosti subjekty právního úkonu 

věděly či nikoliv, je právně bezvýznamné 

• Počáteční nemožnost může být objektivní a výjimečně i subjektivní 

• Počáteční právní nemožnost plnění je dána tam, kde neexistuje podle norem platného práva žádná možnost, že dojde ke 

splnění závazku (Příkladem počáteční nemožnosti právního jednání může být např. smlouva o převodu vlastnického práva 

k nesamostatné součásti věci, nebo např. smlouva o omezení pořizovací způsobilosti). 

• Nemožná může být také pouze část plnění (analogie - § 2007) 
 

Dovolenost: § 547 

• Srov. Obcházení zákona – NOZ nepoužívá tento pojem 

• jednání, které je sice formálně s dikcí zákona, ale je v rozporu s jeho smyslem a účelem 

o § 547 – Právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům i zákonu. 

o § 580 – Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje 

zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje. 

o zkoumáme, jestli účel a smysl zákona vyžaduje, aby se od něj strany neodchylovaly 
 

• Soukromé právo vychází ze široce koncipované zásady autonomie vůle a umožňuje právním subjektům, aby si vzájemná 

práva a povinnosti upravily tak, jak samy chtějí, současně však na ochranu těchto subjektů stanoví určité meze, ve kterých se 

jejich autonomní vůle musí realizovat. K omezení autonomní vůle účastníků dochází jednak prostřednictvím zákona, jednak 

s využitím obecných korektivů, mezi které patří tradičně i dobré mravy. 

• Obsah právního jednání je v rozporu se zákonem či dobrými mravy jak v případě, že se do rozporu s těmito korektivy dostane 

přímý předmět právního jednání (vlastní chování, k němuž právní jednání zavazuje či opravňuje), tak v případě, že se vada 

vztahuje na jeho předmět nepřímý (např. porušení zákazu nakládat s určitou věcí, majetkovou či nemajetkovou hodnotou). 

• Účelem právního jednání je to, kvůli čemu je právní jednání provedeno a čeho se snaží dosáhnout.  

• Účel je právně významný tehdy, pokud je součástí projevené vůle, anebo pokud o něm účastníci právního jednání věděli 

(např. je-li zbraň kupována za účelem spáchání trestného činu, je tento účel významný pouze tehdy, pokud je znám 

i prodávajícímu). 

 

19. 

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ – NÁSLEDKY VAD 
 

Struktura okruhu: 

19.1 Neplatnost z důvodu rozporu se zákonem 

19.2 Neplatnost jako následek rozporu s požadavkem formy 

19.3 Následky vad 
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➢ V některých případech následky právních jednání nenastávají, neboť jednání nesplňují zákonem stanovené náležitosti 

➢ Vady právního jednání se sankcionují  
 

➢ Neplatnost jako důsledek vady právního jednání (absence některé náležitosti právního jednání) 

➢ Východisko neplatnosti - § 574: Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné (favor negotii) – 

neplatnost jako ultima ratio. 
 

Důvody neplatnosti: 

✓ Právní jednání odporuje zákonu (pouze tehdy, pokut to smysl a účel takového zákona vyžaduje) 

✓ Právní jednání se příčí dobrým mravům 

✓ Nemožné plnění 

✓ Právní jednání ne plně svéprávné osoby, ke kterému není způsobilá 

✓ Právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jedna 

✓ Nedostatek formy právního jednání 

✓ Omyl o rozhodující okolnosti, pokud byla jednající osoba uvedena v omyl druhou stranou 

 

19.1 Neplatnost z důvodu rozporu se zákonem 
  
• Rozpor s kogentními normami  - Soukromé právo: § 1 odst. 2 X Srov. obcházení: § 547 i rozpor s veřejným právem  

• Ne každý rozpor se zákonem má však za následek neplatnost 

o uplatnění soukromého práva je nezávislé na uplatnění práva veřejného 

o II. ÚS 87/04 

➢ V daném případě starosta obce uzavřel bez souhlasu obecní rady dodatek k nájemní smlouvě, kterým bylo 

zvýšeno nájemné. Otázkou bylo, zda absence předchozího schválení obecní radou má za následek neplatnost 

tohoto dodatku či nikoli:  

➢ „Závěr, že určitý právní úkon je neplatný pro rozpor se zákonem nebo proto, že zákon obchází, se musí opírat o 

rozumný výklad dotčeného zákonného ustanovení. Nelze vystačit pouze s gramatickým výkladem. Významnou 

roli zde hraje především výklad teleologický. Je proto nutné se vždy ptát po účelu zákonného příkazu či 

zákazu.“ 

➢ „v soukromoprávní sféře ne každý rozpor se zákonem má automaticky za následek absolutní neplatnost 

právního úkonu. Smyslem ochrany legality v soukromoprávní sféře není jen ochrana zájmů státu, ale 

především ochrana soukromoprávních vztahů, tedy především ochrana smluvních vztahů podle zásady „pacta 

sunt servanda“ (smlouvy se musí dodržovat)“. 

• § 580: „Neplatné je … právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.“ 

o Př.: Koupě hračky, která nesplňuje zvláštní bezpečnostní standardy pro děti (veřejné právo) – smlouva není 

automaticky neplatná, nemusí to dávat dětem – relativní neplatnost 

o Př.: Koupě samopalu, jehož prodej veřejné právo též zakazuje – smlouva je absolutně neplatná 

• Nezákonné určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu: platnost zachovávající redukce (§ 577) - takové 

jednání nemá být celé neplatné, ale soud má provézt platnost-zachovávající redukci (sníží to na přijatelnou výši)  

o X u spotřebitelského práva by to platné být nemělo 
 

19.2 Neplatnost jako následek rozporu s požadavkem formy 
 

• Jde o podskupinu případů rozporu se zákonem: je třeba zkoumat, zda smysl a účel stanovení formy tento následek 

vyžaduje 

• Jestliže smyslem uzákonění písemné formy byla: 

o Varující funkce: varuje před negativními následky právního jednání 

➢ Neplatnost nikoli poté, co obě strany plnily, už by to bylo zbytečné, není před čím varovat, když už plnily 

o Důkazní funkce: Zákonodárce chce, aby byl vytvořen trvalý důkaz, který může pomoci řešení sporů 

➢ Opět není neplatné, můžou prokázat jinak 

o Zajišťovací funkce: zajištění právního styku v zájmu třetích osob nebo ve veřejném zájmu: neplatnost 

➢ právní jednání má být v písemné formě, aby to pak mohlo být podkladem pro další právní jednání 

➢ Např. písemná smlouva prodeje nemovitosti, aby to pak mohlo být založeno do katastru nemovitostí 
 

Konvalidace (zplatnění) 

• Tím, že obě strany plnily - původně neplatné jednání se stane platným (později to sepíšou, aby to platné bylo) 

o Forma ujednaná stranami (§ 582 odst. 2) 

o Forma stanovená částí čtvrtou OZ 

o možná pouze u varující funkce 

• Možnost konvalidace dodatečným napravením vady - § 582 odst. 1 věta první. 
 

19.3 Následky vad 
 

• Základem je relativní neplatnost, absolutní neplatnost pouze v případech, které stanoví § 580  

• 2 úrovně zjišťování neplatnosti  
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o § 580 – řekne nám, zda je to neplatné (je-li naplněn důvod neplatnosti) 

o § 586 / § 588 – řekne, zda jde o absolutní či relativní neplatnost 

• Jestli smysl a účel směřuje k ochraně stran = neplatnost relativní (neplatnost od počátku, předpokladem je, že se někdo 

dovolá neplatnosti). 

• Aspekt k dotčení veřejného pořádku nebo dobrých mravů (základní etické aspekty) = absolutní neplatnost (od počátku, 

deklaruje se) 
 

Absolutní neplatnost (dříve: naříkatelnost)  

• Soud k ní přihlíží i bez návrhu; výrok má deklaratorní povahu 

• Nastává ipso iure, tj. dokonáním (perfekcí) projevu vůle, jenž je zatížen „absolutní“ vadou 

• Působí erga omnes 

• Neznamená, že takové právní jednání je neexistující. I toto jednání je uskutečněný akt vůle, tedy určitá právní skutečnost. 

Jsou mu však zapovězeny právní následky, které mělo vyvolat 

• § 588:  Zjevně se příčí dobrým mravům – 2 výklady: 

o tak intenzivní rozpor s dobrými mravy, že je to jasné 

o jedná se o zřetelnost (je to očividné) 

• Rozpor se zákonem + rozpor s veřejným pořádkem  

o veřejný pořádek – pravidla, na kterých je třeba ve společnosti trvat (veřejný zájem na tom, aby takové jednání bylo 

neplatné) 

• Počáteční nemožnost plnění  
 

Relativní neplatnost  

• Na vady právního jednání mohou upozornit a jejich neplatnost požadovat jen osoby, které jsou, či mohou být následky těchto 

vadných právních jednání dotčeny. 

• Musí být namítnuta oprávněnou osobou, jinak k ní soud nemůže přihlédnout  

• Když nic nenamítá, jednání je platné 

• § 586: ochrana zájmu určité osoby 
 

Námitka neplatnosti 

• Jednostranný projev vůle, jenž má konstitutivní význam 

• Forma není zákonem předepsána 

• Z námitky neplatnosti musí být zřejmé, že se jednající neplatnosti domáhá, že tedy nehodlá ponechat právní jednání 

v platnosti. 

• Musí být zřejmé, že jednající se hodlá domáhat neplatnosti právního jednání od jeho samotného počátku (ex tunc), nebo 

naopak zamýšlí, že mu jde o odstoupení, resp. o výpověď, a domáhá se odstranění právního jednání ex nunc. 

• V případě více jednajících je každý oprávněn námitku uplatnit. 

• Právo dovolat se (namítnout) relativní neplatnosti se promlčuje  

• Promlčecí doba je tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé 

• Námitku neplatnosti se vznáší přímo  
 

Následky neplatnosti 
 

A. Z hlediska vzniku - neplatnost ex tunc (od počátku):  

• Od samého začátku nemá právní jednání následky 

• do té doby platné právní následky se zpětně odstraňují 

• Výjimky z neplatnosti od samého počátku 

➢ omezení zpětné časové působnosti neplatnosti (pracovní smlouva může být napadena se všemi zpětně působícími 

následky jen v případě, jestliže zaměstnanec ještě nezačal plnit pracovní úkoly) 
 

B. Z hlediska časové působnosti 

Dočasně (přechodně) neplatné právní jednání 

• Mnohá právní jednání sestávají z celé řady aktů. Jsou jimi nejen projevy vůle stran, ale i právní akty v podobě úředních 

rozhodnutí apod.  

•  V důsledku toho se stává, že mnohá jednání jsou platná, ale vzdor tomu nezpůsobují stranami zamýšlené právní účinky. 

Může tomu tak být např. proto, že (ještě) nebyl dán souhlas třetí osoby k jednání, anebo proto, že smlouva v některém aspektu 

nebyla akceptována orgánem státu, či nebylo ještě vydáno povolení, o něž strany požádaly 

• Případy dočasné neúčinnosti se vždy vztahují k absenci určitého zákonem předepsaného předpokladu. Jestliže je účinnost 

právního jednání závislá na stranami dohodnuté, ještě neznámé budoucí okolnosti, jedná se o právní jednání podmíněné. 

Stav dočasnosti 

• Uvažovat o stavu dočasnosti lze jen tehdy, pokud pozdější uskutečnění předpokladu účinnosti není jisté.  

• O stav dočasnosti se nejedná, jestliže je jisté, že účinnost byla jenom odsunuta (lhůtované právní jednání) 

Ukončení stavu dočasnosti 

• Dočasně neúčinné právní jednání se stane účinným, jakmile se chybějící předpoklad účinnosti splní 

• právní následky nastávají teprve perfekcí právního jednání, tj. ex nunc 
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• V některých případech, zejména při dodatečném souhlasu třetích osob, je právní jednání platné (účinné) „zpětně“  To se 

týká právních jednání vyžadujících ke své perfekci úřední povolení a jiné právní akty. 

„Předběžné“ následky 

• určité účinky ještě předtím, než dosáhne své perfekce. Jednotlivé projevy vůle mohou zakládat právní vztahy a plnění mohou 

být poskytována dokonce ještě před perfekcí celého právního jednání. 

Dočasně platné právní jednání 

• Celá řada právních jednání, která jsou stižena vadami, je ohrožena neplatností – v případech, kdy platí zákonná domněnka 

platnosti do okamžiku úspěšného uplatnění důvodu neplatnosti. Vady těchto právních jednání však nejsou tak závažné, aby 

platila sankce absolutní neplatnosti.  

• Patří sem právní jednání, jejichž následky mohou být odstraněny prostřednictvím odstoupení od smlouvy či jejím zrušení. 

Především se jedná o smlouvy, jejichž neplatnosti se mohou strany nejen dovolat, ale též tohoto práva nevyužít. 

• vyznačují se tím, že za svého vzniku způsobují právní účinky, avšak tyto následky jsou rázem zpochybněny v okamžiku, kdy 

je právní jednání zrušeno, je od něho odstoupeno anebo je prohlášeno za neplatné.  
 

C. Z hlediska věcné působnosti. Dílčí neplatnost 
 

Platnost zbylé části jednání v důsledku ustanovení zákona 

• Platnost zbytku jednání z důvodu účelu zákona 

• Platnost zbytku právního jednání na základě výkladu zákonného předpisu 

• Platnost zbytku na základě dohody stran 
 

Částečná neplatnost 

• Důvod neplatnosti se týká jen části právního jednání.  

• Zbytek zůstane platný, pokud:   

o Lze jej od neplatného jednání oddělit (např. nejde o essentialia negotii)  

o Je to v souladu s hypotetickou vůlí stran – chtěly by strany takové jednání učinit, i kdyby  věděly, že tato část jednání 

tam nebude? 

Dohoda stran 

• Stanoví-li strany v textu smlouvy, že pro případ neplatnosti některých jejích ustanovení bude zbytek smlouvy nadále platit, 

má toto ujednání přednost před dalšími shora uvedenými řešeními 

Jediné právní jednání 

• Předpokladem další existence platného zbytku právního jednání je, že se jedná o samostatné právní jednání 

• O tom, zda se jedná o jediné, samostatné právní jednání, rozhoduje vůle stran. 

Dělitelnost právních jednání 

• Podstatou je, že součást, která má nadále platně trvat, je samostatným právním jednáním 

Hypotetická vůle stran 

• § 577 OZ Neprojevily-li strany vůli ohledně zachování právního jednání, je třeba zjistit, na čem by se bývaly dohodly, byly-li 

by při uzavírání smlouvy postaveny před otázku, zda by si přály uspořádat své vztahy platně i bez části právního jednání, 

která je neplatná 

Omezení v důsledku zásady dobré víry 

• je nepřípustné, aby se platnosti zbytku smlouvy dovolávala jedna strana, pokud neplatná část smlouvy sloužila ku prospěchu 

druhé strany. Pak by totiž její jednání bylo zneužitím práva v rozporu s dobrou vírou druhé strany.  

• neplatnosti se nesmí ke svému prospěchu dovolávat strana, která tuto dílčí neplatnost způsobila. 

 

Zachování právního jednání 

Konverze 

• přeměna neplatného právního jednání do režimu jiného platného právního jednání 

• je aplikovatelná na každé přechodně (dočasně) neúčinné právní jednání 

o nelze použít na právní jednání, jehož neplatnost není konečná (definitivní) + ani na právní jednání, které lze 

napadnout pro (relativní) neplatnost, pokud neplatnost ještě nebyla namítnuta 

• Nedohodnou-li se strany na konverzi, nelze o ní uvažovat 

• Nejdříve je třeba zjistit „procesní“ řešení. Vychází se totiž z toho, že výklad má přednost před konverzí. Lze-li zjistit 

skutečnou vůli stran, která vypovídá o tom, co má v případě neplatnosti právního jednání nastat, je tato okolnost, i s ohledem 

na zásadu smluvní autonomie, prioritní. Teprve nevede-li výklad ke kýženému výsledku, přichází v úvahu konverze. 

Hypotetická vůle stran 

• nelze-li zjistit reálnou vůli stran, je pak, obdobně jako u dílčí neplatnosti rozhodující hypotetická vůle stran, tedy to, co by 

strany bývaly preferovaly, byla-li by jim známa neplatnost primárně zvoleného jednání 

Zhojení 

• výjimkou z pravidla, že neplatné právní jednání se nemůže stát dodatečně platným. Strany totiž mohou společným projevem 

vůle důvod neplatnosti, resp. vady, jež neplatnost právního jednání způsobují, dodatečně zhojit 

• Předmětem zhojení není právní jednání, které je dočasně platné. Jinak řečeno, právní jednání nelze konvalidovat předtím, než 

bylo námitkou neplatnosti napadeno 

• Formy  -  

o V úzkém slova smyslu – nastává ze zákona 
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o nové provedení právního jednání ve smyslu zopakování předpokladů vyžadovaných zákonem pro platné právní  

jednání 

o Potvrzení (ratihabice) – PJ ze zákona neplatné 

• účinné od okamžiku jeho uskutečnění 
 

Odstoupení, zrušení, odvolání 

• Odstoupení - Odstoupení ukončuje právní vztah 

              - Znamená obvykle zánik (zrušení) právního jednání od počátku 

              - Odstoupení od smlouvy je adresovaným jednostranným právním úkonem, k jehož účinnosti je třeba, aby došel  

                 druhému účastníkovi smlouvy; 

• Odvolání - celá řada jednostranných projevů vůle s rozdílnými účinky 

           - např. použitelné u darovací smlouvy 

           - Způsobuje zánik obligačního vztahu 

 

20.  

ČAS JAKO PRÁVNÍ SKUTEČNOST  

LHŮTY, DOBY, PROMLČENÍ, PREKLUZE 
 

Struktura okruhu: 

20.1 Čas v právu - pojem 

20.2 Lhůty a doby 

20.3 Promlčení 

20.4 Prekluze 
 

20.1 Čas v právu - pojem 
 

Právní úprava 

• Čas a jeho počítaní (§ 550, § 601 – 608) 

• Promlčení (§ 609 – 653, další zvláštní ustanovení) 

• Prekluze (§ 654, další zvláštní ustanovení) 
 

Čas 

• Čas jako právní skutečnost nezávislá na lidské vůli (někdy i v kombinaci se skutečností záislou na lidské vůli) 

o Zvláštní právní pravidla odlišná od obecných časových pravidel (např. středem měsíce je patnáctý den) 

• Význam času v právu 

o Působí následky (tj. zejména vznik či zánik subjektivních práv) 

▪ Sám (jednoduchá právní skutečnost) – např. uplynutí doby nájmu 

▪ Ve spojení s jinou skutečností – např. s neuplatněním práva v promlčecí lhůtě (složená právní skutečnost) 

• Kdo určuje relevanci času? 

o Zákon (§ 30 odst. 1 – nabytí zletilosti) 

o Na základě zákona: právní jednání (obecně § 600) či soud (např. § 26 odst. 2 poslední věta – prohlášení za mrtvého 

• Určitost stanovení časového údaje 

o Určité (např. 1. 1. 2020, zítra do 15:00 hodin) 

o Relativně určité (bez zbytečného odkladu, neprodleně) 

o Neurčitě (dlužník splní dle svého uvážení, nájem na dobu neurčitou) 

• 3 podoby času 

o Určitý okamžik (den, hodina, minuta) 

o Plynutí času (doba, lhůta) 

o Dovršení časového úseku (dosažení zletilosti) 
 

➢ Čas, od kterého následky (účinky) počínají (dies a quo) – suspenzivní podmínka 

➢ Čas, kterým následky (účinky) končí (dies od quem) – rezolutivní podmínka 
 

Konec plynutí času – 4 modality 

1. Dies certus an, certus quando (§ 550) – tzv. doložení času (uplynutí záruční doby) – je jasné, kdy ten den nastane a že nastane 

2. Dies certus an, incertus quando (smrt člověka) – je jasné že nastane, ale nevíme kdy 

3. Dies incertus an, certus quando (nabytí zletilosti) – nevíme, jestli nastane, ale když nastane, víme kdy 

4. Dies incertus an, incertus quando (uzavření manželství) – nevím, že nastane a ani nevím kdy nastane 
 

Domněnky spojené s časem 

• § 27: Závisí-li právní následek na skutečnosti, že určitý člověk přežil jiného člověka, a není-li jisto, který z nich zemřel jako 

první, má se za to, že všichni zemřeli současně 

o 1479: Kdo zemře před zůstavitelem, nebo současně s ním, nedědí 
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• § 573: Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, 

byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání (musí být jisté, že zásilka došla) – 

domněnka doby dojití 
 

Význam času při nabytí a pozbytí práv a povinností 

✓ § 601 odst. 1: Nabývá-li se právo nebo vzniká-li povinnost v určitý den, nabude se nebo vznikne počátkem toho dne; zaniká-li 

právo nebo povinnost v určitý den, zanikne koncem toho dne. To neplatí, vylučuje-li to povaha právního případu. 

✓ § 601 odst. 2: Podmiňuje-li zánik určitého práva vznik jiného práva ve vzájemné návaznosti, nastává oboje v týž okamžik. 

Není-li ujednáno nebo stanoveno něco jiného, nastane takový právní účinek koncem dne (zejména u vydržení). 

✓ § 602: Má-li se právo vykonat nebo povinnost splnit v určitý den nebo do určitého dne, vyžaduje se, aby se tak stalo v 

obvyklou denní dobu, ledaže něco jiného plyne ze zvyklostí, ze zavedené praxe stran, popřípadě ze zvláštních okolností 

případu (projev principu poctivosti). 

✓ § 603: Práva a povinnosti zaniknou uplynutím doby, na kterou byly omezeny (x § 654) 

✓ § 604: Změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá vliv na běh doby nebo lhůty (věřitel postoupí na postoupeného 

pohledávku, promlčecí lhůty se postoupením nemění). Výjimka - § 643 odst. 1. 
 

20.2 Doba a lhůta 
 

Doba – časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo nebo povinnost bez dalšího, aniž je třeba za účelem dosažení tohoto následku 

zvláště právně jednat (např. nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou). 
 

Lhůta – časový úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany, jiné osoby, soudu či jiného orgánu (promlčecí lhůta, prekluzivní 

lhůta). 

• pozn.: pro doby i lhůty platí částečně stejná, částečně však odlišná pravidla (viz dále) 
 

Některé druhy časových úseků (zejm. lhůt) 

A. Hmotněprávní (promlčecí lhůta) a procesněprávní (lhůta pro podání odvolání) 

B. Zákonné (3 roky – promlčecí lhůta), smluvní (specificky právním jednáním), soudcovské (uložení povinnosti a splnění do 

určitě doby) 

C. Pořádkové (jejich zmeškání nemá negativní následky)  
 

Pravidla počítání času  

• § 605 odst. 1: Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (48 h 

≠ 2 dny). 

• § 605 odst. 2: Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo 

číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním 

měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce. 

• § 606 odst. 1: Polovinou měsíce se rozumí patnáct dnů a středem měsíce jeho patnáctý den. 

• § 606 odst. 2: Je-li lhůta nebo doba určena na jeden nebo více měsíců a část měsíce, počítá se část měsíce naposled. 

• § 607: Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže 

následující. (netýká se to dob). 

• § 608: Lhůta nebo doba určená v kratších časových jednotkách, než jsou dny, se počítá od okamžiku, kdy začne, do 

okamžiku, kdy skončí(hodiny, minuty a sekundy). 
 

Zachování lhůt v případech poštovní přepravy 

Zachování dob či lhůt v případech právních jednání, která měla být vykonána v určité době či lhůtě, pokud se doručují adresátovi 

poštou: 

• Hmotněprávní jednání (např. akceptace návrhu na uzavření smlouvy) – poslední den doby musí adresátovi dojít 

• Procesní úkony (např. odvolání proti rozsudku) – poslední den odvolací lhůty musí být odevzdány k poštovní přepravě (čas, 

po který je zásilka dopravována, se do lhůty nevčítá) 

 

20.3 Promlčení  
 

Právní úprava 

• Obecně (§ 609-653) 

• Zvláštní pravidla o promlčení (např. § 1945, 2025, 2771 aj.)  
 

Podstata promlčení 

• Jeden z právních důsledků marného uplynutí času (vedle prekluze a vydržení). 

• Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužníkova povinnost plnit věřiteli zaniká (právo plnit však trvá i 

nadále) a dlužník má právo odmítnout plnění. 

• Plní-li dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, může si věřitel plnění ponechat (dlužník nemůže plnění požadovat zpět). 
 

Funkce promlčení 

• Zachování právní jistoty – veřejný zájem (časová limitace možného uplatnění soukromých subjektivních práv – např. z 

důvodů důkazních) 
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• Nucení věřitele ke včasnému uplatnění svého práva (projev zásady vigilantibus iura) 

• Ochrana dlužníka před časově neomezenou možností věřitele uplatňovat svá práva (např. úroky z prodlení). 
 

Námitka promlčení 

• Může ji uplatnit jen dlužník (nebo právní zástupce či právní nástupce – univerzální sukcesor) 

• Soud nepřihlíží k promlčení ex offo, ale jen k námitce dlužníka 

• Vzdá-li se někdo předem námitky promlčení, nepřihlíží se k tomu (vzdát se lze až poté, co promlčecí lhůta uplynula) § 610 

odst. 1 

• Výjimečně soud nepřihlédne k námitce promlčení (§ 610 odst. 2)  

• Může být uplatněna contra bonos mores (pak se k ní nepřihlíží) 

o Byla poskytnuta půjčka z matky na syna, dohodnuta byla splatnost, syn se dostal do prodlení a tehdy začalo běžet 

promlčení. Syn jí pořád říkal, že jí to zaplatí apod. až do té doby, kdy došlo k promlčení – tady soud konstatoval, že šlo 

o rozpor s dobrými mravy. (nepoctivé jednání)  

• Soud nepoučuje o promlčení 

• Námitka se uplatňuje pouze v civilním soudnictví (x relativní neplatnost i mimo procesně vůči straně) 

• Jsou-li si strany povinny vrátit, co nabyly podle neplatné smlouvy nebo zdánlivého právního jednání nebo ze zrušeného 

závazku, přihlédne soud k námitce promlčení, jen pokud by promlčení mohla namítnout i druhá strana.  
 

Důsledky námitky promlčení 

• Zánik nároku jakožto složky subjektivního práva umožňující jeho vynutitelnost (prosaditelnost) – naturální obligace 

• Subjektivní právo trvá dál a může být proto splněno 
 

Předmět promlčení 

• Promlčují se subjektivní soukromá práva (§ 609, 611), a to 

o všechna majetková práva s výjimkou případů stanovených zákonem 

▪ např. promlčení práva na vyslovení relativní neplatnosti (obecně 3 roky) 

o jiná práva než majetková (osobní) jen tehdy, pokud to zákon stanoví 

• Nepromlčují se (§ 612-615) 

o práva osobní – promlčují se však práva na odčinění újmy způsobené na těchto právech (§ 612) 

o právo na výživné (§ 697, 760 aj.) – promlčují se však práva na jednotlivá opětující se plnění výživného 

o právo vlastnické (§ 1011), právo domáhat se rozdělení společné věci (§ 1140), právo na zřízení nezbytné cesty (§ 

1029), právo vykoupit reálné břemeno – skutečnost, kdy jsem vlastníkem určité věci a ta se eviduje ve veřejném 

seznamu a já se zavážu, že budu konat pozitivní povinnost ke třetí osobě (§ 1304) 

o Zástavní právo se nepromlčuje dříve než zajištěná pohledávka 

o Zástavní práva se nepromlčí dříve než sám dluh. 
 

Promlčení 

§ 617 – výjimka z obecných důsledků promlčení 

• i po uplynutí promlčecí lhůty se strana může dovolat svého práva při obraně proti právu uplatněnému druhou stranou, pokud 

se obě práva vztahují k téže smlouvě nebo k několika smlouvám uzavřeným co do účelu v závislosti na sobě 

• i po uplynutí promlčecí lhůty se strana může dovolat svého práva při započtení, pokud mohlo být k započtení přistoupeno 

kdykoli před uplynutím promlčecí lhůty 

§ 618 – důsledky promlčení práva zapsaného ve veřejném seznamu nebo rejstříku zástav  
 

Počátek promlčecích lhůt (§ 619-628) 

• objektivní a subjektivní kritérium stanovení počátku promlčecí lhůty 
 

A. Objektivní kritérium – počátek je nezávislý na vědomosti oprávněného subjektu o rozhodujících skutečnostech 

B. Subjektivní kritérium – počátek je závislý na vědomosti oprávněného subjektu o rozhodujících skutečnostech 

C. Subjektivní objektivizované kritérium (nepravá subjektivní promlčecí lhůta - v podstatě objektivní) – počátek je závislý na 

tom, že oprávněný o rozhodujících skutečnostech sice nevěděl, ale vědět o nich měl a mohl (hrubá nedbalost) 

• čisté objektivní kritérium má ve svých důsledcích funkci vyvlastnění (právněpoliticky neudržitelná koncepce) 

• kritéria jsou u jednotlivých promlčecích lhůt stanovena buď: 

o výlučně (§ 636 odst. 1, 2 – objektivní), nebo  

o kumulativně (bezdůvodné obohacení: § 621 – subjektivní a § 638 – objektivní) 

• vztah obou kritérií a jejich vliv na okamžik promlčení práva 

• § 636 odst. 3 – náhrada újmy na svobodě, životě nebo na zdraví = subjektivní dle § 620 
 

Počátek promlčecích lhůt 
 

Příklady 

• jedná-li se o právo vymahatelné u orgánu veřejné moci, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 

poprvé. Právo může být uplatněno poprvé, pokud se oprávněná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných pro počátek běhu 

promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla 

• okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu škody zahrnují vědomost o škodě a osobě povinné k 

její náhradě. To platí obdobně i pro odčinění újmy 
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• okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu škody způsobené vadou výrobku podle § 2939 

zahrnují vědomost o škodě, vadě a totožnosti výrobce 

• okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na vydání bezdůvodného obohacení zahrnují vědomost, že k 

bezdůvodnému obohacení došlo, a o osobě povinné k jeho vydání 

• jedná-li se o újmu na zdraví nezletilého, který není plně svéprávný, počne promlčecí lhůta nejdříve běžet, až se nezletilý stane 

plně svéprávným. Nenabude-li plné svéprávnosti, nepočne promlčecí lhůta běžet, dokud mu po dovršení zletilosti nebude 

jmenován opatrovník 

• při dílčích plněních dluhu počne promlčecí lhůta běžet u každého dílčího plnění ode dne jeho dospělosti. Dospěje-li pro 

nesplnění některého dílčího plnění celý dluh, počne pro celý dluh běžet promlčecí lhůta ode dne dospělosti nesplněného 

dílčího plnění 

• má-li být podle zvyklosti nebo podle praxe, kterou strany mezi sebou zavedly, pohledávka vyrovnána na základě vyúčtování 

předkládaného koncem určitého období, počne promlčecí lhůta běžet ode dne následujícího po konci období, kdy vyúčtování 

mělo být předloženo 

• u práva, které musí být uplatněno nejprve u příslušné osoby, počne promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy u ní bylo právo takto 

uplatněno 
 

Délka promlčecích lhůt 

• Obecné ustanovení (§ 629) – 2 druhy lhůt: 

o 3 roky (objektivní či subjektivní lhůta) – nestanoví-li zákon odlišnou délku promlčecí lhůty (zejména však subjektivní 

lhůta) 

o 10 let (jen objektivní lhůta počítaná od okamžiku dospělosti práva – uplatní se tehdy, není-li to zvláštním 

ustanovením vyloučeno – např. § 636 odst. 3) 

• Délka promlčecích lhůt je stanovena dispozitivně (§ 630) 

o lze ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu, nejméně však 1 rok a nejdéle 15 let 

o nelze ujednat kratší ani delší lhůtu, bylo-li by to v neprospěch slabší strany (např. spotřebitele) 

o nelze ujednat kratší lhůtu, jde-li o právo na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví, nebo o právo 

vzniklé z úmyslného porušení povinnosti 
 

Zvláštní ustanovení o délce lhůt (§ 631 an.) 

• V rámci těchto ustanovení je pro některé případy speciálně stanoven i počátek promlčecí lhůty (např. § 636, 637, 638) 
 

Běh promlčecích lhůt 

• promlčecí lhůta běží zásadně nepřerušeně od počátku do konce 

• změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá vliv na běh doby nebo lhůty (§ 604) – obecné pravidlo 

• výjimky z pravidla – překážky, které brání řádnému běhu lhůty 

• vliv překážek na běh promlčecí lhůty – stavení p. l. a nový počátek p. l. 

• Stavení promlčecí lhůty 

o lhůta nepočne běžet, dokud překážka trvá (§ 646) 

o již započatá lhůta neběží po dobu trvání překážky (§ 646) 

o již započatá lhůta běží přes existenci překážky dále, ale neskončí dříve, než v určité době po odpadnutí překážky (§ 

645, 652) 

• Nový počátek promlčecí lhůty (přetržení promlčecí lhůty) 

o uznání dluhu dlužníkem či přiznání práva rozhodnutím orgánu veřejné moci (§ 653) – 10 let. 
 

Případy překážek běhu promlčecí lhůty 

• osoba, která má mít zákonného zástupce či opatrovníka (645) 

• promlčení mezi manžely (§ 646) 

• dohoda o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka (§ 647) 

• uplatnění práva u orgánu veřejné moci (§ 648, 649, 3017 – spol. ust.) 

• bránění věřiteli v uplatnění práva (§ 650) 

• existence vyšší moci (§ 651) 

 

• Důsledky odpadnutí překážky dle 646 - 651 – v některých případech prodloužení promlčecí lhůty o 6 měsíců (§ 652) 

• Důsledky uznání promlčeného dluhu dlužníkem, resp. přiznání promlčeného práva rozhodnutím orgánu veřejné moci 

(§ 653) – viz též § 639 a 640) 
 

20.4 Prekluze  
 

• Obecné ustanovení o prekluzi (§ 654) 

• Zvláštní ustanovení o prekluzi (příklady)  

o § 1187 odst. 1 

o § 1325 

o § 2148 odst. 1 

• Nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, zanikne jen v případech stanovených zákonem výslovně 

podstata prekluze 
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• Zánik subjektivního práva (nikoli jen nároku) 

• K zániku práva soud přihlédne, i když to dlužník nenamítne 

ustanovení zákona o běhu promlčecí lhůty platí obdobně i pro prekluzivní lhůtu 

 

B. Věcná práva 
 

21. Věcná práva – pojem, typy, veřejné seznamy (zvláště katastr nemovitostí) 
Pojem věcných práv (latinsky iura in rem) 

- věcné právo = takové soukromé subjektivní právo majetkového charakteru, které je právem absolutním, majícím za svůj 

předmět věc ve smyslu práva 

- pojem nenajdeme v právu veřejném, ale projevy v právu veřejném najdeme 

- VP v objektivním smyslu rozumíme souhrn právních norem regulujících určitou výseč soukromých společenských vztahů, 

jejichž předmětem je věc (regulace práv, která vznikají určité osobě v přímém, tj. bezprostředním, poměru k určité věci) 

- základ institutu v ŘP, původem však není římskoprávní (byl vytvořen pozdější naukou v době recepce ŘP) 

- neexistence jednotné koncepce VP v Evropě (NOZ nejvíce ovlivněn rakouskou úpravou) 

- VP se většinou vymezují proti právu obligačnímu (závazkovému), tj. tvoří k právu obligačnímu párovou kategorii (pro 

věcná práva platí opačné principy než pro práva obligační), rozdíly se však postupně stírají 

o OP předpokládá vztahy mezi více subjekty. Je pro ně typické, že určitý subjekt má proti jinému určitému subjektu 

právo na určité pozitivní plnění (dání, konání) či negativní plnění (zdržení se něčeho, strpění něčeho). VP (zejména 

právo vlastnické) žádné vztahy mezi více subjekty nepředpokládají (vlastník může vykonávat své vlastnické právo 

nezávisle na třetích osobách) 

o VP se vysvětlují jako vztah osoby k věci, OP jako vztah dvou či více osob navzájem 

- VP zprostředkovávají oprávněnému přímé (bezprostřední) „panství nad věcí“ 

- VP zpravidla tvoří v systematice občanského práva jednu z jeho pěti hlavních částí vedle obecné části, práva závazkového, 

práva rodinného a práva dědického (záleží však na metodice dělení) 

o soukromé právo → práva majetková → absolutní majetková práva (VP a dědické) → VP k věci cizí + VP k věci 

vlastní 

o s VP souvisí i smluvní závazkové právo (smlouvy jsou nejčastějším důvodem vzniku VP) 

 

Principy VP 

- princip rozdílné regulace VP u věcí movitých a nemovitých 

o jiný způsob vzniku 

o jiné formální požadavky na právní jednání 

o jiné druhy věcných práv na movitých a nemovitých věcech 

o jiná publicita věcných práv na mov. a nem. věcech 

o jiné působení veřejného práva na právní režim mov. a nem. věcí (u nem. věcí je patrná silnější provázanost 

s veřejným právem, např. katastr nemovitostí- je to veřejnoprávní orgán, řídí se správním řádem) 

- princip absolutních účinků (vůči všem - erga omnes) - § 976 OZ (X OP působí jen mezi stranami závazku) 

o VP jsou absolutní v tom smyslu, že každý má povinnost do takových práv nezasahovat (je jejich existencí vázán), a 

to ani fakticky, ani právně 

o VP tedy mohou být uplatňována vůči všem 

o problém – relativizace věcných práv 

▪ VP k věci cizí mají i svoji „obligační stránku“ – např. u věcných břemen (oprávnění užívat cizí nemovitou věc), 

rozlišujeme tzv. vnitřní poměr a vnější poměr 

• vnitřní poměr (mezi oprávněným a povinným z VB) má relativní povahu – smlouva mezi vlastníkem a 

oprávněným z věcného břemene, čistě obligační poměr, účinky smlouvy jsou pouze mezi stranami 

smlouvy, pokud je však břemeno zapsáno v katastru, pak je 3. osoba povinna dodržet existenci břemena 

• vnější poměr (mezi oprávněným a 3. osobami) má absolutní povahu 

- princip uzavřeného okruhu (numerus fixus, numerus clausus) - § 977 OZ (X u OP neexistuje uzavřený výčet) 

o § 977 NOZ („jen zákon stanoví, která práva k majetku jsou absolutní…“) 

o X u obligačních práv neexistuje uzavřený výčet (§ 17465 odst. 2 NOZ), obligace ze smluv jsou dispozitivní 

o zákaz smluvního rozšiřování množiny věcných práv a jejich obsahu bez zákonného zmocnění 

- princip převážné kogentnosti právní úpravy - § 978 OZ (X u OP převážná dispozitivnost) 

o § 978 NOZ: od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to 

zákon 

- princip specializace (individualizace) 

o VP mohou vznikat vždy pouze na věci existující, individuálně určené a jen na věci jako celku (X OP mohou 

vznikat i na věcech dosud neexistujících, druhově určených i na částech věci) 

- princip publicity (veřejnosti) 

o VP k některým věcem jsou předmětem evidence ve veřejných seznamech, z nichž lze zjistit jejich existenci 

o VP k nemovitým věcem jsou evidována v KN 

o VP k movitým věcem evidována nejsou (výjimka – rejstřík ochranných známek, letecký rejstřík, rejstřík zástav) 
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o u movitých věcí plní funkci veřejného seznamu fakt držby (z držby lze zpravidla usuzovat na vlastnické právo 

držitele – tzv. legitimační funkce držby) – pokud nakládám s movitou věcí, má se za to, že jsem jejím vlastníkem 

(např. používám mobil, nosím oblečení) 

o X obligační práva zpravidla nejsou předmětem evidence 

▪ např. z katastru vyčtu vlastníka nemovitosti, ale ne třeba nájemce 

 

Typy, dělení VP 

- věcná práva k věci vlastní (iura in re proprieta) 

o držba (spor, jestli je to právo, nebo faktický stav) – v NOZ je označeno jako věcné právo 

o vlastnické právo (zahrnuje ještě dvě rozdílné formy – podílové spoluvlastnictví, SJM) 

- věcná práva k věci cizí (iura in re aliena) 

o právo stavby 

o věcná břemena 

▪ služebnosti 

▪ reálná břemena 

o zástavní a podzástavní právo 

o zadržovací (retenční) právo 

o správa cizího majetku (zvláštní institut) – jen legislativně připojeno 

- další druhy VP – práva, která mohou být sjednána s účinky VP (nejde o „čistá“ VP) 

o zákaz zřízení zástavního práva (§ 1309/2) 

o zákaz zatížení nebo zcizení (§ 1761) 

o výhrada vlastnického práva (§ 2134) 

o předkupní právo (§ 2144) 

o nájem (2203), pacht (§ 2333) 

o výměnek (§ 2708) 

 

Vztah VP k věci 

- základní koncepce VP v OZ - § 979 

o ustanovení této hlavy se použijí na věci hmotné i nehmotné, na práva však jen potud, připouští-li to jejich povaha a 

neplyne-li ze zákona něco jiného 

- na všechny VP mohou vznikat na všech věcech 

o držba – právo vlastnické a jiná majetková práva, která připouští trvalý nebo opakovaný výkon 

o vlastnické právo – všechny věci 

o právo stavby – jen pozemek 

o věcná břemena – služebnosti (věci obecně), reálná břemena (věci evidované ve veřejném seznamu) 

o zadržovací právo – movité věci 

 

Veřejné seznamy 

Pojem 

- pojem veřejného seznamu v NOZ nedefinován, vymezováno právní vědou a judikaturou 

- seznamy zřízené za účelem evidence určitých objektů a práv k nim 

- jsou veřejně přístupné 

- vedené orgány veřejné moci (soudy, správními orgány) 

- registry zřízené za účelem evidence určitých subjektů se nazývají veřejné rejstříky (např. obchodní rejstřík) – nejednotná 

terminologie (rejstřík zástav, rejstřík ochranných známek) 

o veřejný seznam – evidence objektů 

o veřejný rejstřík – evidence subjektů 

- meritum věci je v tom, že do něj lze nahlédnout bez větších formálních překážek, aniž by bylo nutné prokazovat právní zájem  

 

Funkce 

- funkce evidenční - slouží k evidenci různých objektů a práv k nim 

- funkce informační - zprostředkovává informace o evidovaných skutečnostech (je veřejně přístupný) 

- funkce ochranná - zajišťuje bezpečnost a jistotu právního styku při nakládání s evidovanými objekty (prostředkem tzv. 

veřejné víry) 

 

Jak je poznat 

 1. výslovné uvedený v zákoně (např. § 1 odst. 1 KatZ)  

 2. další možností je zkoumat, zda daný seznam má kumulativně dva níže uvedené atributy: 

o formální publicita (možnost veřejného nahlížení bez nutnosti překonání formálních překážek) 

o materiální publicita (ochrana důvěry v pravdivost a úplnost zápisů v seznamu) 

 

Příklady veřejných seznamů 

- KN, plavební rejstřík, letecký rejstřík, rejstřík ochranných známek 

- rejstřík zástav (de lege lata není veřejným seznamem, de lege ferenda nejasné pojetí tohoto seznamu) 
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KATASTR NEMOVITOSTÍ 

Vymezení 

- veřejný seznam sloužící k evidenci nemovitých věcí na území ČR a právních vztahů k nim 

- evidované údaje spočívají v soupisu, popisu, geometrickém zobrazení a označení polohy nemovitostí podle katastrálních 

území včetně právních vztahů 

- veden správními orgány 

 

Struktura orgánů vedoucích KN 

- Český úřad zeměměřický a katastrální (ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí ČR se sídlem v Praze) 

- zeměměřický úřad (jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní působností) 

- zeměměřické a katastrální inspektoráty a katastrální úřady (jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí ČR) 

 

Předmět evidence KN - § 3 KatZ 

- pozemky v podobě parcel 

o parcela = pozemek, který je geometricky a polohově určen, je zakreslen v katastrální mapě a má své parcelní číslo 

(srov. § 2, písm. a,b,c) KatZ) 

- budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby 

- budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní 

stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby 

- jednotky vymezené podle NOZ včetně rozestavěných (§ 1159 NOZ) 

- jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (srov. § 3063 NOZ) 

- právo stavby  

- nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis (§ 498 odst. 1) 

 

Práva zapisovaná do KN - § 11 KatZ 

- vlastnické právo 

- právo stavby 

- zástavní právo a podzástavní právo 

- budoucí zástavní právo 

- věcná břemena (služebnosti a reálná břemena) 

- předkupní právo s účinky práva věcného 

- budoucí výměnek 

- přídatné (akcesorické) spoluvlastnictví 

- správa svěřeneckého fondu (nejedná se věcné právo) 

- výhrada vlastnického práva 

- výhrada práva zpětné koupě 

- výhrada práva zpětného prodeje 

- zákaz zcizení nebo zatížení 

- výhrada práva lepšího kupce  

- ujednání o koupi na zkoušku  

- nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka 

- pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka 

o (dvě výše jmenované se nestávají věcným právem ani zápisem v katastru) 

- vzdání se práva na náhradu škody na pozemku 

- práva se zapisují jen k evidovaným nemovitostem 

o výjimky ze zapisovaných práv - nezapisují se např. tzv. zákonná věcná břemena, zákonné předkupní právo (§ 

3056), apod. 

▪ např. právo majitele elektrické sítě vstoupit na pozemek a spravovat elektrické vedení (viz § 24 zákona č. 

458/2000 Sb., energetický zákon) 

 

Druhy zápisů do KN 

- Vklad 

o zápis, kterým se zapisují věcná práva, práva s povahou věcných práv a práva ujednaná jako věcná práva (+ popř. 

nájem a pacht) – formu vkladu má asi 95 % zápisů 

▪ vkladem se do katastru zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto 

práv: 

• vlastnického práva, práva stavby, věcného břemene (služebnosti či reálného břemene), zástavního práva, 

budoucího zástavního práva, podzástavního práva, předkupního práva, budoucího výměnku atd. 

▪ účastníkem řízení o povolení vkladu je osoba, jejíž právo vzniká, mění se nebo rozšiřuje, a osoba, jejíž právo 

zaniká nebo se omezuje 

▪ vklad lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení 

▪ vklad může mít konstitutivní, tak deklaratorní účinky!  

• např. při vyvlastnění – vlastnické právo se v tomto případně nenabývá zápisem, ale už právní mocí 

rozhodnutí o vyvlastnění; zápis měl tedy účinky deklaratorní (k nabytí vl. práva došlo mimoknihovně) 
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• dále např. trest propadnutí majetku (§ 52, odst. 1, písm. d) trestního zákoníku) – stát se stává vlastníkem 

už v okamžiku právní moci rozhodnutí; ale je zde mezidobí, kdy je v katastru stále původní vlastník  

• 10. ledna je vynesen rozsudek – nemovitost přechází na stát, až po nějaké době je to doloženo vkladovou 

listinou na katastr, třeba až 1. března, řízení skončí 1. dubna (v tu chvíli je zapsán stát jako vlastník – 

zapsán vkladem – ale tento má jen deklaratorní účinky)  

• je-li však právo zapisováno na základě smlouvy (např. pozemek daruji darovací smlouvu státu) – až zápis 

má zde konstitutivní účinky 

o řízení o vkladu 

▪ v zásadě probíhá na návrh, účastníkem řízení o povolení vkladu je ten, jehož právo vzniká, mění se nebo 

rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje (legislativní neschopnost zákonodárce – změna je 

přece i rozšíření, resp. zrušení) 

▪ vklad lze provést na základě pravomocného rozhodnutí k. ú. o jeho povolení (§ 12) – postup dle správního řádu  

▪ rozlišujeme dvě fáze: 

• 1. povolení vkladu 

➢ nabývá právní moci zápisem do spisu k. ú., rozhodnutí se nikomu nedoručuje (je to čistě interní 

záležitost) 

• 2. provedení vkladu (poté, co byl povolen) 

o lhůty pro zápis do katastru (§ 33): Katastrální úřad provede 

▪ a) vklad na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu bez zbytečného odkladu od povolení vkladu, 

▪ b) záznam do 30 dnů od doručení rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo jiné listiny potvrzující nebo osvědčující 

práva, 

▪ c) poznámku do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k vyznačení poznámky v katastru; poznámku katastrální 

úřad vymaže do 30 dnů od doručení listiny, na základě které důvody pro její vyznačení pominuly, 

▪ d) zápis jiného údaje do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k vyznačení zápisu v katastru 

o návrh na vklad (§ 14) 

▪ podaný účastníkem řízení (na obligatorně stanoveném formuláři) 

▪ kat. úřadu dojde od soudu nebo soudního exekutora jeho rozhodnutí nebo potvrzení o právu, které se do 

katastru zapisuje vkladem 

▪ specifický způsob zahájení řízení, neznámý správnímu řádu (jen pro účely katastrálního řízení) – nevybírá se 

spr. poplatek 

▪ vkladová listina nemusí být doložena návrhem na vklad 

▪ k. ú.sám posoudí, z jakého důvodu mu byla listina zaslána 

o kat. úřad vyrozumí účastníky řízení 

o neobsahuje-li vkladová listina všechny náležitosti, pak postup dle § 15 odst. 3 – výzva účastníkům k doplnění (pokud 

nedoplní, k.ú. řízení zastaví) 

o postupu dle § 14 odst. 2 nebrání, aby byl návrh podán přímo některým z účastníků (nemusí čekat na aktivitu soudu) 

o vyrozumění o zahájení vkladového řízení (§ 16) – novinka (kritika – prodloužení řízení) 

o ve správním řízení o povolení vkladu katastrální úřad zkoumá taxativně vypočtené náležitosti uvedené v § 17 KatZ 

– jsou-li splněny, vklad povolí, v opačném případě návrh zamítne 

▪ často katastrální úřad zkoumá, co se mu zachce – to ale nemůže, je to prostě taxativně stanovené 

o proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení, 

obnova řízení ani žaloba podle části páté OSŘ 

o proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu je přípustná žaloba podle části páté OSŘ (do 30 dnů od doručení rozhodnutí) 

– soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu (věcně příslušný soud bude KS, odvolací soud bude VS, v určitých 

případech pak ještě dovolání k NS) 

- Záznam 

o záznam je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva 

o záznamem se do katastru zapisují 

• příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu 

• právo hospodařit s majetkem státu 

• správa nemovitostí ve vlastnictví státu 

• majetek hlavního města Prahy svěřený městským částem hlavního města Prahy 

• majetek města svěřený městským obvodům nebo městským částem statutárních měst 

• majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu 

vlastnímu hospodářskému využití 

• majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný příspěvkové organizaci k hospodaření 

• (jedná se tedy v podstatě o „veřejnoprávní způsobilosti“) 

o návrh na záznam může podat ten, kdo má na jeho provedení právní zájem, orgán veřejné moci nebo územní 

samosprávný celek, který o skutečnosti zapisované záznamem rozhodl nebo ji osvědčil 

o návrh na záznam musí být doložen listinou, která dokládá skutečnost, která má být zapsána, nebo její úředně 

ověřenou kopií 

o o návrhu se nevede řízení 

o katastrální úřad zjistí, zda je návrh na záznam podán oprávněnou osobou, zda je předložená listina bez chyb v psaní a 

počtech a bez jiných zřejmých nesprávností, a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru 
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o je-li listina způsobilá k tomu, aby na základě ní byl proveden záznam do katastru, katastrální úřad záznam provede, 

jinak tomu, kdo listinu předložil, sdělí písemně důvody, pro které záznam proveden nebyl, a listinu mu vrátí 

- Poznámka 

o je zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí 

nebo v katastru nemovitostí zapsaných vlastníků a jiných oprávněných 

o poznámku zapíše katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, správce 

obchodního závodu, vyvlastňovacího úřadu, pozemkového úřadu, soudního exekutora, osoby oprávněné provádět 

veřejné dražby podle jiného právního předpisu, insolvenčního správce či k doloženému návrhu toho, v jehož 

prospěch má být poznámka zapsána. Pokud se poznámka zapisuje na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, 

nemusí být toto rozhodnutí opatřeno doložkou právní moci ani doložkou vykonatelnosti 

o dva druhy poznámek: 

▪ poznámky k nemovitostem (§ 23)  

▪ a poznámky k osobám (§ 25) 

o při zápisu a výmazu poznámky se postupuje přiměřeně jako při zápisu záznamem 

o k nemovitosti se zapisují poznámky např. o 

▪ podaném návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti a zřízením soudcovského zástavního 

práva na nemovitosti 

▪ exekučním příkazu k prodeji nemovitosti 

▪ exekučním příkazu k prodeji obchodního závodu 

▪ usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti a o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem 

obchodního závodu 

▪ usnesení o dražební vyhlášce o prodeji nemovitosti 

▪ vyrozumění insolvenčního správce o soupisu nemovitostí, které jsou podle katastru nemovitostí ve vlastnictví 

jiné osoby než dlužníka 

▪ o spornosti zápisu dle § 985 a 986 NOZ 

o k osobě se zapisují poznámky o 

▪ usnesení o nařízení exekuce, pokud povinným není stát 

▪ usnesení o předběžném opatření, podle kterého nemůže dlužník nakládat s majetkovou podstatou nebo může 

dlužník nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce 

▪ vyrozumění insolvenčního soudu o vydání rozhodnutí o úpadku 

▪ rozhodnutí o prohlášení konkursu 

▪ jiném rozhodnutí, podle kterého osoba nesmí nakládat se svou majetkovou podstatou nebo její přesně 

nevymezenou částí 

- právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy byl návrh na zápis doručen příslušnému katastrálnímu úřadu (§ 10 KatZ) - 

pravidlo o zpětných účincích zápisu 

o vždy je mezi návrhem na zápis a provedením zápisu prodleva 

▪ příklad: 1. ledna podepíšeme kupní smlouvu (kdy A prodává pozemek B), 10. je podán návrh na vklad a zápis 

je proveden 15. února – kdy se stal nabyvatel vlastníkem? 

• ne 15. února a zpětně v okamžiku podání – z tohoto tedy plyne nejistota (v mezidobí nevíme, kdo je 

vlastníkem) a mohou vznikat otázky jako třeba to, kdo má nemovitost pojistit, atd. 

 

Zásady vedení KN 

- zásada intabulační (zásada vkládání) 

o věcná práva k nemovitostem vznikají zásadně vkladem do katastru nemovitostí 

o zásada se uplatní pouze u derivativního (odvozeného), tj. smluvního nabývání věcných práv k nemovitostem 

o výjimky ze zásady intabulační: vznik věcného práva na základě jiných právních skutečností než je smlouva (tzv. 

mimoknihovní skutečnosti) – např. vyvlastnění, vydržení, vznik vlastnického práva ze zákona atd. 

▪ vyvlastněním majetku státem vzniká vlastnické právo státu ihned vyvlastněním, zápis do katastru je pouze 

evidenční 

▪ zásada výslovně nevyjádřena v NKatZ, je nutno ji dovodit z úpravy NOZ, popř. jiných předpisů 

- zásada legality 

o při katastrálním řízení o povolení vkladu věcného práva (které je správním řízením podle správního řádu) probíhá 

přezkum vkladových listin 

o rozsah přezkumu uveden taxativně v § 17 NKatZ (katastrální úřad nesmí přezkoumávat listiny z jiných než 

uvedených důvodů) 

- zásada speciality 

o požadavek, aby zápisy objektů a právních vztahů k nim byly provedeny pokud možno přesně 

- zásada dispoziční (zásada žádosti o vklad, zásada volnosti) 

o zápisy do katastru vkladem se provádějí zásadně na návrh oprávněné osoby (nikoli z úřední povinnosti – ex offo) 

o k podání návrhu na zápis není nikdo nucen 

▪ i ÚS se vyslovil k tomu, že zde není žádná lhůta – vklad do katastru nemovitostí můžu podat třeba i 10 let po 

uzavření kupní smlouvy na nemovitost 

o doručením návrhu na vklad dochází k zahájení správního řízení u příslušného katastrálního úřadu (KÚ, v jehož 

obvodu leží nemovitost, které se návrh na vklad týká) 

- zásada priority (prior tempore, potior iure – první v čase, lepší v právu) - § 982 
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o pořadí zápisů právních vztahů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, okamžikem, ve kterém návrh na 

zápis do katastru byl doručen katastrálnímu úřadu (§ 9 odst. 3 NKatZ) 

o zásadně nerozhoduje doba, kdy byly vytvořeny listiny (smlouvy) sloužící jako podklad pro zápis do katastru 

o nový návrh (a o něm probíhající řízení) je vyznačen v katastru pomocí tzv. plomby („P“), plomba je odstraněna 

provedením zápisu (povolením vkladu) nebo zamítnutím návrhu na zápis 

o návrhy došlé současně mají stejné pořadí (důsledky rozdílné podle toho, zda tyto návrhy vedle sebe obstojí) 

▪ pokud vedle sebe neobstojí (např. prodání pozemku dvěma různým lidem), tak katastr nemůže rozhodnout ve 

prospěch nikoho, katastr tedy oba návrhy zamítne 

▪ pokud vedle sebe obstojí (např. A zapíšu věcné břemeno chodit pro vodu a B zapíšu věcné břemeno přecházet 

přes můj pozemek), tak katastrální úřad zapíše obě dvě 

o § 981-983 NOZ – doplnění principu priority 

- zásada formální publicity (zásada veřejnosti) 

o každý má právo do katastru nahlížet, pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj 

údaje ze sbírky listin, pokud není stanoveno jinak (§ 52) 

o každý má právo nahlédnout do přehledu doručených návrhů na vklad (§ 9) 

o poskytování údajů z katastru (§ 55) – dálkový přístup do katastru – poskytuje ČÚZK formou vlastní aplikace či 

webové služby (za úplatu) 

- zásada materiální publicity (zásada veřejné víry) 

o účel zásady: ochrana důvěry (dobré víry) v pravdivost a úplnost zápisu v katastru (ochranný účel katastru) 

o je-li stav zapsaný v katastru nemovitostí v rozporu se skutečným právním stavem, platí pro osobu jednající v dobré 

víře zapsaný stav tak, jako kdyby odpovídal skutečnosti (preference formální pravdy před pravdou materiální) 

o 2 stránky publicity: pozitivní publicita („co je psáno, je dáno“), negativní publicita („co není psáno, není dáno“) 

o NOZ: stanovení systému domněnek spojených se zápisy ve veřejném seznamu (§ 980) 

▪ domněnka existence zapsaného práva 

▪ domněnka neexistence vymazaného práva 

▪ nikoho neomlouvá neznalost zapsaného (avšak ani vymazaného) údaje 

o materiální publicita (§ 984 odst. 1 NOZ) - § 984 odst. 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 

▪ základní předpoklady uplatnění principu materiální publicity 

• dobrá víra 

• úplatnost nabytí práva (sporné příklady – např. zástavní právo) 

• od oprávněné osoby 

• + se nejedná o výjimku z odst. 2 

▪ výjimky z materiální publicity (§ 984 odst. 2) – nezbytná cesta, výměnek, VP vznikající ze zákona 

o prostředky odstranění rozporu mezi skutečností a evidovaným stavem 

▪ § 985 – zápis v seznamu byl původně v souladu se skutečným právním stavem, ale posléze se dostal do rozporu 

v důsledku mimoknihovních skutečností (např. vznik ze zákona, rozhodnutím orgánu veřejné moci) 

• ten, jehož věcné právo je dotčeno, se může kdykoli domáhat odstranění nesouladu (určovací žalobou) 

• časově neomezená lhůta – ale nabyvatelé v dobré víře jsou chráněni 

▪ § 986 – zápis v seznamu je od počátku neplatný (např. hacker se naboural do katastru a zapsal se tam jako 

vlastník, někdo se vydává za vlastníka a přepíše pozemek někomu jinému) 

 

22. Držba – pojem, typy, vznik, zánik, ochrana. Vydržení 
Pojem (lat. possessio) 

- OZ řadí držbu mezi věcná práva k věci vlastní (důvody: analogie vlastnického práva, ale pojem širší než vlastnické právo) 

o historický spor o charakter držby – subjektivní majetkové právo? faktický stav? 

- 2 podoby držby 

o držba vlastníka jako součást obsahu jeho vlastnického práva (tzv. ius possidendi) – ten kdo je vlastníkem, je 

většinou i držitelem 

o držba nevlastníka (důležitá z hlediska ochrany držitele, vypořádání držitele s vlastníkem a možnosti vydržení práva) 

– držba u někoho, komu nepřísluší subjektivní právo (např. zloděj) 

- smysl držby 

o ochrana držitele, resp. ochrana faktického stavu, i když nemusí být v souladu s právním stavem (tzv. possessorní 

ochrana) 

▪ nelze začít brát věc jejímu držiteli svépomocně, i když mám právo na vlastnictví té věci; je třeba to řešit 

soudně 

o transformace dlouhodobého faktického stavu na stav právní 

▪ pokud někdo v dobré víře užívá cizí věc v přesvědčení, že je vlastníkem věci a používá ji po určitou dobu, 

tak se stává vlastníkem věc 

▪ např. prodej nějaké věci na základě absolutně neplatné smlouvy – jsem přesvědčený, že jsem vlastník – 

jsem ale pouze v postavení držitele. Pokud jsem v dobré víře, že je smlouva platná po dobu 3 let, tak ten 

předmět stejně vydržím 
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o legitimační funkce (z držby lze usuzovat na určité subjektivní právo držitele k věci, zejm. na jeho vlastnické právo) 

▪ pokud má někdo faktickou moc nad věcí, platí domněnka, že je držitel vlastníkem 

▪ v SOZ tato domněnka vyjádřena nebyla, v NOZ už je výslovně stanovena 

- držitel: ten, kdo vykonává právo pro sebe (§ 987)  

- pojmové znaky držby 

o oba dva znaky musí být zásadně splněny současně (k výjimkám dále) 

o 1. faktická možnost vykonávat subjektivní právo (corpus possessionis) 

▪ objektivní složka (možnost vykonávat vlastnické právo) – usuzujeme ji z objektivních okolností 

▪ držitel je schopen vykonávat držené právo, resp. má věc ve své skutečné (faktické) moci (musí mít možnost 

na věc fyzicky působit, věc fyzicky ovládat) 

▪ není možné ji chápat absolutně - corpus je zachován i tehdy, pokud držitel nemá věc bezprostředně u sebe, 

ale ví, kde se věc nachází, věc se tam nachází z jeho vůle (s jeho souhlasem) a držitel má možnost věc 

fakticky nabýt zpět do své bezprostřední moci – např. půjčení či pronájem drženého mobilu třetí osobě na 

dobu 2 měsíců (nájemce drží věc pro pronajímatele, resp. pronajímatel vykonává držbu prostřednictvím 3. 

osoby – nájemce) 

▪ nemožnost stanovení jasné dělící linie mezi případy, kdy corpus již zanikl a kdy ještě ne (nutnost 

individuálního posouzení každé situace) 

• jsem držitel věci a zloděj mi ji sebere – pokud vím, kdo to byl a kde ta věc je – pořád mi držba 

nezaniká – pokud by mi tu věc ale někdo sebral a já nevěděl, kdo to byl, pak držba zaniká 

▪ corpus zaniká, pokud se věc dostane trvale z moci držitele (např. ztráta, opuštění věci, odcizení apod.); 

dočasný zánik možnosti disponovat s věcí zánik držby nezpůsobuje (např. zloděj ukradne držiteli věc, ten 

jej ale pronásleduje a vymáhá na něm věc zpátky) 

o 2. úmysl vykonávat právo pro sebe (animus possidendi) 

▪ subjektivní složka (ale projevuje se v objektivních skutečnostech) 

▪ držitel sám sebe považuje za vlastníka, resp. za oprávněného z jiného práva, tj. chová se jako vlastník, resp. 

jiný oprávněný – např. užívá věc, platí daň z nemovitosti, hradí náklady spojené s užíváním věci, brání se 

proti zásahům do svého domnělého práva atd. 

▪ animus může mít držitel bez ohledu na kvalitu jeho držby (např. i zloděj může vykonávat právo, jako kdyby 

mu patřilo) 

• zloděj je držitelem nepoctivým (má menší míru ochrany než poctivý držitel) 

o problematika držby solo animo či solo corpore 

▪ obecně se vyžaduje stav animo et corpore (naplněny oba pojmové znaky držby) 

▪ otázka, zda je pro účinky držby a vydržení dostatečné splnění jen jedné z obou složek? 

▪ držba solo corpore (sine animo) není možná (bezvýjimečně) – jedná se o detenci 

• je pouze faktická možnost právo vykonávat, ale nemá vůli k tomu, věc užívat pro sebe 

• např. nájemce (ví, že věc není jeho, chybí vůle vykonávat právo sebe jako vlastník) 

▪ držba solo animo (sine corpore) je možná ve výjimečných případech (např. tehdy, neví-li držitel zcela 

přesně, kde se držená věc v daném momentu nachází (ví, že ji zapomněl na některém z více možných míst, 

ale neví přesně na kterém) a věc je stále v jeho dispoziční moci (držitel věc neprodleně začne hledat a má 

vůli ji i nadále užívat jako vlastní) 

• mám vůli používat věc pro sebe, ale momentálně nemám faktickou možnost právo vykonávat 

- předmět držby - § 988 

o předmětem držby je subjektivní právo majetkové 

▪ OZ 1964 rozlišoval držbu věci a držbu práva, NOZ – držba věci = držba vlastnického práva 

▪ ale i NOZ někdy mluví o držbě věci (např. § 996/1, § 1004) 

o majetkové právo, které je převoditelné na jiného a připouští dlouhodobý či opakovaný výkon (§ 988 odst. 1) 

▪ lze držet zároveň obligační a věcná práva? 

• lze držet věcná práva, která připouštějí dlouhodobý výkon – právo vlastnické, právo stavby, 

služebnosti, reálná břemena atd. (Eliáš si myslí, že se reálná břemena nedají vydržet, Tégl a spol. si 

myslí, že lze) 

• ale obligační právo – lze držet třeba nájem? 

o někteří právníci říkají, že ano, někteří ne 

o Tégl – nelze – jsem v domě a myslím si, že mám nájem. Mohu ho vydržet? 

Pravděpodobně ne – vydržel bych práva a povinnosti smluvní strany. Předmětem 

držby může být pouze právo, nemůže být povinnost 

▪ § 2238: „Užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po 

právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou.“ 

• pokud uzavřu absolutně neplatnou nájemní smlouvu a žiji v dobré 

víře, že je platná, a nájem vykonávám po dobu alespoň 3 let, pak je 

zde fikce, že nájem vznikl 

• vyplývá, že nelze vydržet nájemní právo, a právě proto je zde třeba 

toto ustanovení 

▪ osobní práva nejsou předmětem držby ani vydržení, jsou však předmětem ochrany (§ 988 odst. 2) 

• např. rodičovská práva k dítěti – kauza vyměněných dětí – jeho právo na výchovu dětí je právně 

chráněno 
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• např. ochrana pseudonymu – zásah do jména 

o u práv, která připouštějí dlouhodobý či opakovaný výkon, lze teoreticky uvažovat jen o držbě věcného práva, nikoli 

práva obligačního, a to navíc jen některých věcných práv (právo vlastnické, práva odpovídající věcnému břemenu 

– služebnost a reálné břemeno, právo stavby) 

 

Nabytí držby 

- bezprostřední – ujmutí se držby svou mocí, a to v rozsahu, v němž se držitel držby skutečně ujal, bez ohledu na to, zda držbu 

zprostředkovala 3. osoba 

- odvozené (prostředečné) – dosavadní držitel převede svou držbu na nového držitele, nebo se nový držitel ujme držby jako 

právní nástupce dosavadního držitele, a to v rozsahu, v němž ji měl dosavadní držitel a v jakém ji na nového držitele převedl, 

resp. v jakém na držitele přešla 

 

Typy držby 

- vlastnická držba 

o jsem současně vlastník i držitel – tužka, kterou píšu a je má (když ji ztratím, tak jsem vlastníkem a nemám držbu) 

- oprávněná držba věci cizí 

o nemám k věci vlastnické právo, a přesto ji držím – půjčení, pronájem 

 

Druhy držby 

- řádná držba (§ 991): taková, která se zakládá na platném právním titulu. Kdo se ujme držby bezprostředně, aniž tím ruší 

cizí držbu, nebo kdo se ujme držby z vůle předchozího držitele nebo na základě výroku orgánu veřejné moci, je řádným 

držitelem 

▪ neřádný držitel je např. ten, komu byla židle převedena na základě absolutně neplatné smlouvy 

- poctivá držba (§ 992): kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává, je poctivý držitel. 

Nepoctivě drží ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, které mu nenáleží 

o hlavní kritérium = dobrá víra držitele (pro dobrou víru je důležitá existence právního důvodu, o který lze opřít 

závěr o subjektivním právu (i tzv. putativní titul) 

o držitel je v dobré víře, že mu držba patří (byť je např. držitel neřádný, protože je smlouva neplatná) 

- pravá držba (§ 993): neprokáže-li se, že se někdo vetřel v držbu svémocně, nebo že se v ni vloudil potajmu nebo lstí, anebo 

že někdo usiluje proměnit v trvalé právo to, co mu bylo povoleno jen výprosou, jde o pravou držbu 

o svémocně – např. zloděj 

o hlavní kritérium = fakticita získání držby 

o tripartice – VI (vis, svémocně), CLAM (lest, klam), PRECARIO (výprosa) 

o rozhoduje, zda jsme se držby ujaly proti vůli nebo se souhlasem dosavadního držitele 

- právní důsledky má především držba POCTIVÁ (rozhodující prvek) 

- má se za to, že držba je řádná, poctivá a pravá (§ 994) = presumpce poctivé a dobré víry 

▪ pouze poctivý držitel může vydržet vlastnické právo 

▪ vykonává-li někdo nějaké právo, hledíme na něj jako na subjekt, kterému právo skutečně náleží 

▪ platí i pro zloděje, platí dokud se neprokáže opak 

- držba vlastnického práva 

o podrobná úprava práv a povinností poctivého držitele vlastnického práva (např. právo věc užívat, zničit ji, 

spotřebovat atd.) 

▪ jako držitel můžu věc zničit a pokud jsem byl poctivý držitel a ze všech objektivních skutečností je jasné, že 

jsem byl v dobré víře, nejsem z toho vlastníkovi odpovědný, pokud se o tu věc bude hlásit 

• jedná se o náhodu z hlediska práva 

o vypořádání poctivého a nepoctivého držitele a vlastníka 

o možnost vydržení vlastnického práva (úprava v § 1089 a následující) 

- držba jiných práv 

o přiměřená aplikace ustanovení o držbě vlastnického práva 

 

Vznik, nabytí držby (§ 990) 

- bezprostřední – ujmutí se držby svou mocí, a to v rozsahu, v němž se držitel držby skutečně ujal, bez ohledu na to, zda držbu 

zprostředkovala 3. osoba 

- odvozené (prostředečné) – dosavadní držitel převede svou držbu na nového držitele, nebo se nový držitel ujme držby jako 

právní nástupce dosavadního držitele, a to v rozsahu, v němž ji měl dosavadní držitel a v jakém ji na nového držitele převedl, 

resp. v jakém na držitele přešla 

Zánik držby 

- držba zaniká 

o vzdá-li se jí držitel, nebo ztratí-li trvale možnost vykonávat obsah práva, které dosud vykonával 

o  je-li z ní držitel vypuzen a neuchová si ji svépomocí nebo žalobou 

- držba NEZANIKÁ  

o nevykonává-li držitel držbu  

o smrtí držitele nebo jeho zánikem 

Vypořádání držitele a vlastníka 

- pro případ, že vlastník získá věc na držiteli 
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- poctivý držitel 

o povinnost vydat věc vlastníkovi (přestat vykonávat domnělé právo) 

o právo na ponechání si oddělených plodů a užitků získaných v dobré víře 

o právo poškodit věc, zničit ji, spotřebovat ji apod. (držitel za to není vlastníku povinen náhradou) 

o právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na věc po dobu poctivé držby, a to v rozsahu odpovídajícím 

zhodnocení věci ke dni jejího vrácení; obvyklé náklady související s údržbou a provozem se nenahrazují 

- nepoctivý držitel 

o povinnost vydat věc vlastníkovi spolu s oddělenými plody a užitky (popř. nahradit jejich hodnotu) 

o právo na odpočítání vynaložených nákladů nutných pro údržbu a provoz věci 

o právo na oddělení toho, čím byla věc nákladem držitele zhodnocena, je-li to možné bez zhoršení podstaty věci 

Ochrana 

- tzv. posesorní ochrana  

o svépomocná 

o soudní – v málo formálním soudním řízení (je třeba chránit rychle, neformálně a účinně) 

▪ v § 1008 – lhůty na podání posesorní ochrany – 6týdenní subjektivní, roční objektivní 

- subsidiární charakter ochrany držby 

o ochrana držby praktická i pro vlastníka, který není schopen prokázat vlastnický titul, ale je schopen prokázat držbu, 

resp. pro jiné držitele, jimž skutečně náleží držené právo, ale nejsou schopni je prokázat 

- 1. svépomocná ochrana držby (§ 1006 an.: držitel se smí svémocnému rušení vzepřít a věci, jež mu byla odňata, při 

rušebním činu znovu zmocnit, nepřekročí-li přitom meze nutné obrany) 

- 2. soudní ochrana držby 

o není ochranou petitorní, tj. ochranou subjektivního práva (to by byla ochrana vlastnického práva), nýbrž ochranou 

faktického stavu (námitky o právu jsou zde irelevantní) 

▪ tzv. vlastnická žaloba (petitorní ochrana) – podám vindikační žalobu a musím prokázat vlastnické právo X 

posesorní ochrana (stačí prokázat držbu) 

▪ vlastník si může vybrat, jestli chce bránit svoje vlastnictví (vindikační žaloba) nebo svoji držbu 

• problém je, že prokázat vlastnictví je problém v 90 % příkladů 

▪ posesorní ochrana je velmi příznivá – nemusí prokazovat žádné subjektivní právo, ale stačí prokázat, že měl 

držbu a že ho o tu držbu někdo připravil 

o § 1003: kdo je v držbě rušen, může se domáhat, aby rušení bylo zakázáno a vše uvedeno v předešlý stav 

o § 1007: byl-li držitel z držby vypuzen, může se na vypuditeli domáhat, aby se zdržel dalšího vypuzení a obnovil 

původní stav 

o OSŘ de lege ferenda: zvláštní ustanovení pro řízení o žalobách z rušené držby 

▪ v řízení se soud omezí na zjištění poslední držby a jejího svémocného rušení a nepřihlédne k námitkám o 

právu k držbě a o povaze držby (uplatnění námitky žalovaného, že žalobce proti žalovanému získal nepravou 

držbu nebo ho z držby vypudil, tím není dotčeno) 

▪ v řízení nelze rozhodnout o náhradě újmy vzniklé rušením držby 

▪ proti rozhodnutí nejsou přípustné mimořádné opravné prostředky 

- 3. + institut fungující vedle ochrany držby – Publiciánská žaloba (§ 1043 a § 1044) = žaloba na ochranu domnělého 

vlastnického práva 

o znovu zavedl NOZ 

o ochrany držby dle § 1003 se může domáhat jakýkoli držitel (aniž je jeho držba řádná, poctivá a pravá) 

o publikánská žaloba je možná tehdy, pokud někdo nabyl držbu poctivě, řádně a pravým způsobem – držba musí mít 

nějakou kvalitu) 

o kdo věc drží poctivě a oprávněně, má vůči všem, kdo mají slabší právo, stejnou možnost žalovat jako má vlastník 

o zvláštní ochrana toho, kdo není vlastníkem, ale má k věci domnělé vlastnické právo (smysl – chránit i ty subjekty, 

které nemají VP, ale nabyly držbu určitým podobným způsobem) 

o Vlastníka okradou a my tuto věc koupíme. Nestaneme s vlastníky (§ 1109 a § 1111). Když nám tu věc zase někdo 

ukradne a zase to prodá → 2 držitelé (jeden aktuální a druhý okradený) – jaký je jejich vztah? Nutno podat 

publiciánskou žalobu – stav prvního držitele (první kvalitní dobrá víra), který se stane vlastníkem § 1043 

o žalobce nemusí dokazovat, že je vlastníkem věci, postačí, když prokáže skutečnost, na kterou zákon váže držbu 

způsobilou k vydržení 

o poskytnutí ochrany kvalifikovanému držiteli 

▪ Kvalifikovaný držitel – držba řádná, pravá, poctivá 

▪ Žaloba obdobná žalobám § 1040 a násl. 

▪ účastník nemusí dokazovat skutečnosti, na které právo váže vlastnictví, postačí, když prokáže kvalifikovanou 

držbu 

o ulehčení důkazního břemene vlastníkovi 

▪ postačí, prokáže-li, že držbu věci nabyl způsobem postačujícím k vydržení vlastnického práva.  

▪ X v případě, že by žalovaný prokázal stejně silný důvod k držbě, a to i s přihlédnutím k § 1043 odst. 2 OZ, 

musel by žalobce prokázat vlastnické právo 

o předpoklady 

▪ na toho, kdo nabyl držby vlastnického práva poctivě, řádně a pravým způsobem, se hledí jako na vlastníka 

proti tomu, kdo mu věc zadržuje či ho jinak ruší, aniž k tomu má právní důvod, nebo pokud k tomu má právní 

důvod stejně silný či slabší 
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▪ nabyl-li někdo držby vlastnického práva bezúplatně a jiný za úplatu, považuje se bezúplatné nabytí za slabší 

právní důvod  

o ochrana podle § 1044: Má-li někdo věc u sebe, aniž mu svědčí domněnka podle § 1043, může uplatnit právo 

náležející vlastníku na ochranu svým vlastním jménem 

▪ ochrana zde poskytnutá se týká toho, kdo „je oprávněn mít věc u sebe“ 

• vztahuje se zejména na osoby obligačně oprávněné 

▪ jsou obligace absolutně chráněny? - dva názory: 

• absolutní ochrana obligačních práv 

• zakládá pouze negatorní nárok a ne kvazivindikační nárok (Melzer) 

▪ rozsah ochrany dle § 1044 – pochybný – ochrana zřejmě poskytována všem, kdo mají věc u sebe z jakéhokoli 

právního důvodu či bez právního důvodu a žalobce proti nim neprokáže lepší právo 

▪ další problém – „domněnka dle § 1043“, tam ale žádná domněnka není 

▪ náležitosti a hmotněprávní podmínky žaloby zde upravené jsou shodné s vlastnickými žalobami, ovšem s tím 

rozdílem, že žalobce neprokazuje vlastnictví, ale jiné právo mít věc u sebe 

▪ máme věc u sebe, ale nenabyli jsme ji řádně, poctově a právě – můžeme se domáhat ochrany ze strany 3. osob 

(zákon tak dovoluje, aby zloděj touto žalobou žaloval vlastníka, proti takové žalobě by ale byla námitka 

vlastnického práva vlastníka) 

Vydržení 

- způsob nabytí vlastnického práva na základě dlouhodobé nepřerušované poctivé držby (3 roky movité věci, 10 let 

nemovité věci 

- Drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví 

o právo uznává, že pokud někdo v dobré víře drží věc po nějakou dobu, stane se z faktického stavu subjektivní 

právo 

- 2 druhy vydržení 

o řádné (kratší doby, vyšší kvalita držby) 

o mimořádné (dvojnásobná doba, nižší kvalita držby) 

- předpoklady řádného vydržení: 

o poctivost držby – jsme v dobré víře, že nám věc náleží (nepoctivost předchůdce irelevantní) 

o pravost držby (nepravost držby škodí i právnímu nástupci § 1090) 

o řádnost držby - § 1090 

o uplynutí zákonem stanovené doby (3 roky movité věci, 10 let nemovité věci)  

▪ (jako v SOZ lze započíst dobu vydržení předchůdce) 

- předpoklady mimořádného vydržení: 

o poctivost a pravost držby 

o nevyžaduje se řádnost držby (platný titul) 

o uplynutí zákonem stanovené doby (6 let movité věci, 20 let nemovité věci) 

o Nesmí být prokázán nepoctivý úmysl – může být i nedbalost; nemusí být řádná držba 

▪ X hrubá nedbalost – Rolex na nádraží za 500,- - jde o nepoctivý úmysl (postačí, že to musí být zřejmé) 

▪ Běžná nedbalost na nepoctivý úmysl nestačí 

- poskytuje ochranu faktickým stavům, jejichž základ je sice pochybný/sporný, ale tvrzené nebo domnělé vlastnictví trvá 

značně dlouhou dobu  

- Zákaz vydržení – vlastnické právo nemůže vydržet zákonný zástupce proti zastoupenému a naopak (obdobně platí pro 

opatrovníka a opatrovance/poručníka a poručence) 

- Zastavení vydržecí doby – mezi manžely nezačne běžet vydržecí doba, dokud trvá manželství (to platí i pro osoby žijící ve 

společné domácnosti, zákonného zástupce a zastoupeného,….) 

 

Detence 

- pojmové znaky 

o faktická moc nad věcí (corpus detinendi) 

o úmysl nakládat s věcí jako s cizí (animus detinendi) 

- příklady – nájem, výpůjčka, úschova 

- detence se může změnit v držbu (i držba v detenci) 

o např. se k věci začnu chovat jako k věci vlastní (držba, ale jsem nepoctivý držitel) 

- ochrana detence - § 1044 

 

23. Vlastnické právo – pojem, obsah, předmět, ochrana 
Pojem (lat. dominium, proprietas) 

- nejširší a nejméně omezené majetkové právo, v jehož v rámci mohou vznikat všechna ostatní věcná práva (VP k věci cizí) 

či obligační práva, zásadně časově neomezené 

- zajišťuje oprávněnému subjektu tzv. přímé (nezprostředkované) panství nad věcí 

- jeden ze tří pilířů soukromého práva: člověk-vlastnictví-smlouva 

- institut práva soukromého i veřejného (např. zákon o vyvlastnění, trestní zákoník), chráněný na ústavní úrovni 

o Článek 11 LZPS:  (1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah 

a ochranu. (2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního 
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hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může 

také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České 

- terminologie 

o vlastnictví X vlastnické právo (SOZ nerozlišuje, NOZ rozlišuje, vzor ABGB) 

▪ ve smyslu subjektivním (vlastnické právo) a objektivním (předmět tohoto práva) 

▪ § 1011: Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím = objekt 

▪ § 1099: vlastnické právo k věci určené jednotlivě se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, 

ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem (subjektivní význam) = vztah subjektu k věci 

- vlastnictví všech požívá stejné právní ochrany (obsaženo i v Dodatkovém protokolu k Úmluvě) 

o do roku 1989 různé druhy vlastnictví (státní socialistické vlastnictví na 1. místě a některé věci v tomto vlastnictví 

nemohly být předmětem držby a vydržení), dnes je jen jedno vlastnické právo se stejnou ochranou, všichni vlastníci 

(FO, PO, stát) mají stejná P a P 

- vlastnictví zavazuje! (pojmovým znakem vlastnictví a je třeba to vykládat tak, že vlastnictví jako právní institut nespočívá 

jen v právu jednoho a v povinnosti ostatních ho nerušit, nýbrž tak, že i vlastník sám má z důvodu svého vlastnictví určité 

povinnosti vznikající mu přímo ze zákona) 

- zákaz zneužití vlastnického práva na újmu práv druhých / v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy 

 

Principy vlastnického práva 

- princip rovnosti vlastnických práv všech subjektů (čl. 11 odst. 1 Listiny – historické důvody) 

o vlastnictví státu (zák. č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jeho vystupování v právních vztazích, zák. č. 128/2000 Sb., o 

obcích, zák. č. 129/2000 Sb., o krajích) 

o = princip jednotnosti věcných práv 

- princip zásadní neomezenosti nabývání vlastnického práva: každý může nabývat vlastnické právo ke všem věcem, není-li 

z tohoto práva v konkrétním případě vyloučen (čl. 11 odst. 2 Listiny), a to v neomezeném rozsahu (historické příklady – 

omezení nabývání vlastnického práva k půdě apod.) 

o výjimky – někdy existuje limitace (tam, kde je nějaký veřejný zájem) 

▪ např. nerostná ložiska – můžu mít svůj pozemek a normálně by platilo, že jsem vlastník všeho na mém 

pozemku i pod ním, ale pokud jsou tam nerostná ložiska, tak je to státu 

▪ další výjimka např. nabývání zbraní 

- princip zásadně volné převoditelnosti vlastnického práva 

o rychlá a neformální výměna statků 

o žádná podmínka pro formu – výjimka u nemovitostí (stát chce mít přehled) 

 

Subjekty vlastnického práva 

- fyzické osoby, právnické osoby, stát 

- jedna věc může být v tomtéž okamžiku buď 

o ve výlučném vlastnictví jedné osoby (fyzické osoby, právnické osoby, stát) 

o ve spoluvlastnictví dvou či více osob společně nebo 

o ve společném jmění manželů  

o (není možné, aby v tomtéž okamžiku bylo více vlastníků jedné věci (X duplicitní zápis v KN – teoreticky mohou být 

2 vlastníci) 

Obsah 

- § 1012: vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. 

Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž 

hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit 

- obsahem jsou práva a povinnosti vlastníka (např. věc užívat či neužívat, zničit, poškodit, převést na jiného atd.) 

Předmět  

- Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím (objektivní význam - co může být 

předmětem) 

o tedy věci v právním smyslu 

 

Výkon vlastnického práva 

- konáním (aktivní přístup k vlastnickému právu) či nekonáním 

o vlastnické právo vykonávám tím, že sedím na své židli i tím, že na ní nesedím 

- právním jednáním či faktickou činností (reálným úkonem) 

o prodej věci je výkon vlastnického práva právním jednáním (smlouva), jízda na kole je výkon vlastnického práva 

faktickou činností 

- meze výkonu vlastnického práva: (§ 1012 – právní řád); zákaz zneužití práva a šikany (obecný institut) 

Ochrana 

- ochrana obecná (ochrana všech subjektivních práv) a ochrana zvláštní (vlastnické žaloby) 

 

Ochrana obecná (ochrana subjektivních práv) 

Rozlišuje se ochrana státní (vykonávána orgány veřejné moci) a svépomocná (X svémoc) 

- STÁTNÍ (SOUDNÍ OCHRANA)  

o § 12 NOZ: Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou 

moc. Není-li v zákoně stanoveno jinak, je tímto orgánem soud. 
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o § 13 NOZ: Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut 

obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných 

znacích; byl-li právní případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé 

vysvětlení důvodu této odchylky  

▪ „o stejném ať s rozhodne stejně“ 

▪ soudní rozhodnutí působí sice jen inter partes, nicméně existuje subsidiární závaznost judikatury vyšších soudů 

(lze se odchýlit, ale musí být přesvědčivě zdůvodněno) 

▪ význam pro právní jistotu 

- SVÉPOMOC (§14 NOZ) 

o Zavádí se dvě skutkové podstaty 

o 1. § 14 – obecná ochrana svépomocí 

▪ § 14 odst. 1: Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li 

zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě 

▪ § 14 odst. 2: Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit 

úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. Směřuje-

li však svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez 

zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné moci 

• opouští se objektivně posuzované kritérium „přiměřeného způsobu“, jímž má být nepřiměřený zásah 

odvrácen, dovolenost způsobu svépomoci je nově podmíněna tím, jak by se jevila osobě v postavení 

ohrožené strany 

o 2. zvláštní úprava svépomoci (obsahuje další podmínky, resp. kritéria) 

▪ např. § 1006 – svépomoc při rušení držby 

• držitel se může vzepřít a věci, jež mu byla odňata, se znovu zmocnit, nesmí však překročit meze nutné 

obrany! 

- § 12, § 13 a § 14 = obecná úprava všech subjektivních práv (nejen vlastnického) 

 

Ochrana vlastnického práva 

- ochrana vlastnického práva 

o čl. 11 LZPS – rovnost ochrany vlastnických práv, OZ jako nižší předpis nesmí být v rozporu 

o vlastnické žaloby -  rozvedení obecné soudní ochrany podle § 12, lex specialis vůči § 12 

▪ 2 základní druhy vlastnických žalob (obě jsou to žaloby na plnění) 

• žaloba na vydání věci (§ 1040, § 1041) 

• žaloba zápůrčí, negatorní (§ 1042) 

o Publiciánská žaloba (žaloba na ochranu domnělého vlastnického práva) - § 1043, § 1044 – nově v OZ 

 

ŽALOBY NA OCHRANU VLASTNICKÉHO PRÁVA 

Žaloba na vydání věci (actio rei vindicatio) - § 1040, 1041 

- žaloba na vydání movité věci nebo vyklizení nemovité věci (hmotné právo nezná pojem vyklizení, zná ho OSŘ) 

o NE žaloba na vrácení věci – terminologie!!!  

- tzv. vindikační či reivindikační žaloba (actio rei vindicatio) 

- aktivně věcně legitimován (žalobce) je vlastník věci (popř. kterýkoli spoluvlastník či jeden z manželů v případě SJM) 

- pasivně věcně legitimován (žalovaný) je ten, kdo věc neprávem zadržuje (má ji u sebe bez právního důvodu) 

- petit žaloby: žalovaný je povinen vydat žalobci automobil zn. XY, výrobní č. YZ, do 3 dnů od právní moci rozsudku 

- nutná individualizace věci (§ 1041) 

o popsat věc takovými znaky, které věc odlišují od jiné věci téhož druhu 

o odst. 1: věc musí být popsána takovými znaky, kterými se rozeznává od jiných věcí téhož druhu  

▪ každé soudní rozhodnutí musí být vykonatelné, pokud žalovaný uloženou povinnost nesplní dobrovolně, tak 

nastupuje nucený výkon rozhodnutí, aby státní moc mohla chování žalovaného vynutit, tak musí vědět, co se 

rozhodnutím uložilo, pokud by se nevědělo, co se má plnit, v jakém rozsahu atd., nebylo by to vykonatelné 

o odst. 2: vydání movité věci, kterou nelze rozeznat podle odstavce 1, zejména jedná-li se o peníze nebo o cenné papíry 

na doručitele smíšené s jinými věcmi téhož druhu, se lze domáhat, jen lze-li z okolností seznat vlastnické právo 

osoby, jež právo uplatňuje, a nedostatek dobré víry osoby, na níž je požadováno vydání věci 

▪ u věcí druhově určených není možná vindikační žaloba – lze pouze požadovat náhradu v penězích 

▪ není vyloučeno vindikovat věc obecně sice druhově určenou, pokud bude individualizována jinak (např. určité 

množství písku uloženého v konkrétním skladu – pak se již jedná o věc individualizovanou) 

- vyloučení vindikace § 1040 odst. 2: Žalovat o vydání věci nemůže ten, kdo věc svým jménem nabyvateli zcizil, aniž byl jejím 

vlastníkem, a teprve poté k ní vlastnické právo nabyl; nabytím vlastnického práva zcizitelem se nabyvatel stává vlastníkem 

věci 

- neomezená doba pro podání žaloby (vlastnické právo se nepromlčuje), ALE! možnost vydržení (§ 1089 an., jediná limitace 

nepromlčení vlastnického práva) 

 

Zápůrčí, negatorní žaloba (actio negatoria) - § 1042 

- žaloba na zdržení se jiných zásahů do vlastnického práva než je neoprávněné zadržování věci (např. neoprávněné 

přecházení přes cizí pozemek) 

- není právní důvod → porušení vlastnického práva 
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- typicky žaloby z titulu sousedských práv – př. včely (přelétávají na pozemek dotčeného vlastníka, ruší výkon vlastnického 

práva jinak než zadržením) 

o petit nesmí směřovat na aktivní plnění, ale jen na zdržení se zásahu – viz předchozí přednáška 

- aktivně věcně legitimován (žalobce) je vlastník věci (popř. kterýkoli spoluvlastník či jeden z manželů v případě SJM) 

- pasivně věcně legitimován (žalovaný) je ten, kdo do vlastnického práva zasahuje jinak než tím, že věc neoprávněně zadržuje 

o dovolení 3. osobě – výpůjčka, nájem, služebnost, odvození práva ze zákona (př. dovolení vstupu na pozemek za 

účelem umístění sloupů vysokého napětí) – legitimizace právního titulu (zákon, smlouva, souhlas…) – k rušení má 

oprávněný titul, má možnost se bránit 

▪ pokud by se žalovaný bránil – k zástavnímu právu má svolení vlastníka a žaloba by byla zamítnuta (nemá 

povinnost vrátit) 

- petit žaloby: žalovaný je povinen zdržet se zásahů do vlastnického práva žalobce k pozemku p. č. 34/5 v katastrálním území 

Suchá Mokrá, způsobených vstupováním na pozemek a přecházením přes pozemek, do 3 dnů od právní moci rozsudku 

o petit nesměřuje na vydání věci! 

o jasná specifikace způsobu rušení 

- neomezená lhůta pro podání žaloby, není časová limitace, ALE námitka vydržení práva – za určitých okolností možné, může 

se právo služebnosti vydržet, pokud ho vykonával po určitou dobu a byl držitel v dobré víře (i na základě neprávního titulu) 

 

Žaloba na ochranu domnělého vlastnického práva (§ 1043, § 1044) 

- viz předchozí otázka 

 

Žaloba určovací – § 80 písm. c) OSŘ 

- institut obecný, netýká se pouze vztahu k vlastnickému právu, ale i k jiným právům 

- není žalobou na plnění – není to k tomu, aby se něčeho zdržel/choval (není nic uloženo),je to žaloba, kterou se žalobce 

domáhá toho, aby soud určil, jestli je tu nějaké právo nebo není 

o př. uzavření kupní smlouvy na věc, tuto věc ale prodávající nechce vydat, jelikož tvrdí, že je smlouva neplatná, 

já nejsem vlastníkem, nemám právní titul k věci a on mě zažaluje 

o v mnoha případech - určitá osoba může žalovat z titulu žalobu na plnění i určovací 

▪ prodej věci, já se domnívám, že na základě absolutně neplatné smlouvy, kupující řekne, smlouva je 

platná → spor o to, kde je vlastníkem 

▪ 1. žaloba na plnění (vindikační, vydání věci) - kupující mi věc bez právního důvodu zadržuje, protože 

smlouva byla neplatná, 3. osoba není vlastník 

▪ 2. žaloba určovací - nechci věc hned, ale chci, aby soud jasně řekl, kdo je vlastníkem, soud určí VP, 

nechci aktivní konání, spor o to, kdo je vlastníkem 

▪ NS - v případě, že jsou obě možnosti, tak musí primárně podat žalobu na plnění!!! 

• pokud první určovací – domoci se výroku, že nějaké právo je nebo není; petit – žalobce je 

vlastníkem XY věci – neukládá se povinnost 

• VP nepřešlo, smlouva je neplatná, není to vykonatelné rozhodnutí – není uložena povinnost, 

která by měla být splněna; poté nutné podat vindikační žalobu – 2x rozhoduje soud 

• v rámci vindikačního řízení – předběžná otázka – zjištění, kdo je vlastníkem; na vyřešení 

otázky záleží, zda zaváže žalovaného na vydání věci – konzumuje ustanovení o určovací 

žalobě 

o nelze podat žalobu na plnění, pouze určovací 

▪ smlouva zavazuje k předání věci, ale věc není předaná → smlouva absolutně neplatná, nevzniká 

povinnost vydat věc, věc je u mě, nezasahuji do VP – kupující začne ohrožovat VP, není jistý vlastník 

→ určovací žaloba – soud spor rozhodne – smlouva platně/neplatná 

▪ potencionální riziko sporu – možnost zásahu do práva 

o podmínkou přípustnosti žaloby je naléhavý právní zájem žalobce na určení (např. vlastnického práva) 

▪ PROCESNÍ PODMÍNKA přípustnosti žaloby – prokázání naléhavého právního zájmu § 80 písm. c) 

OSŘ 

o neomezená lhůta pro podání žaloby (vlastnické právo se nepromlčuje) – zase riziko vydržení 3. osobou  

o specifický projev žaloby na ochranu VP 

▪ § 1028: žaloba na určení sporných hranic mezi pozemky (actio finium regundorum) – speciální druh 

určovací žaloby ve vztahu k vlastnickému právu – mezi sousedními pozemky není určitá hranice 

• soud určí podle poslední pokojné držby 

• nelze určit – určí podle slušného uvážení 

 

24. Omezení vlastnického práva, sousedská práva, rozhrady, nezbytná cesta 
Omezení vlastnického práva  

- Právní omezení dovolenosti jeho výkonu neboli zákonná mez, při překročení se výkon stává nedovoleným 

- Spočívá v povinnosti něco nekonat, opomenout, strpět, výjimečně něco konat 

- KRITÉRIA DĚLENÍ OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

o Dle své povahy: 

▪ Vnitřní (vyplývají přímo z pojmu vlastnictví, lze dovodit ze zásady: vlastnictví zavazuje) 

▪ Vnější (vlastník si je ukládá sám, či soud, správní úřad anebo výjimečně zákon) 
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o Dle vzniku: 

▪ Daná zákonem (veřejnoprávní oblast, ale i soukromoprávní) 

▪ Uložená vlastníkovi soudem nebo správním úřadem 

▪ Založená právním úkonem 

o Soukromoprávní i veřejnoprávní 

- JEDNOTLIVÁ OMEZENÍ 

o čl. 11 odst. 3 Listiny – výkon vlastnického práva nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad 

míru stanovenou zákonem 

o § 1012: Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat 

takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit 

o Sousedská práva 

▪ § 1013:Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, 

otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené 

místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat.  

o Legální (zákonná) břemena 

o Oplocení pozemku (§ 1027) 

o Použití věci bez souhlasu vlastníka, vyvlastnění 

o Jiné druhy omezení (zástavní právo ze Z a z rozhodnutí orgánu VM) 

Sousedská práva (§1013 – 1037) 

- jsou rozšířením výkonu vlastnického práva (nikoli zúžením) 

- smysl: předcházení sporů při výkonu vlastnického práva vlastníky sousedních nemovitostí 

- analog. aplikace i na jiné oprávněné (nájemce) 

- sousední pozemek – všechny pozemky, které pociťují účinky mého konání (zapálím oheň, tam kam jde kouř, to je dle práva 

sousední pozemek) – pojem se vykládá extenzivně (každý pozemek zasažený imisemi) 

- IMISE 

o jakýkoli element mající původ na pozemku jednoho vlastníka a účinky na pozemku jiného vlastníka 

o v OZ vyjmenovány demonstrativně 

o dělení imisí: 

▪ pozitivní: vháním něco na pozemek 

▪ negativní: něčemu bráním (voda, vzduch, světlo) 

• výhled nejsou imise – není to běžný hospodářský způsob využití pozemku (NSS řekl, že jde o 

imisi) 

➢ otázka, zda může existovat imise pohledem – natočení okna na můj pozemek (mělo by 

se řešit ochranou základních práv), NS nicméně řekl, že může existovat imise 

pohledem 

▪ materiální: opravdu tam něco proniká (hluk, pyl) – lze vnímat smysly a měřit 

▪ imateriální: složení nebezpečného odpadu na sousední pozemek (sem by mělo patřit i obtěžování 

pohledem) – nelze měřit, působí na bezpečí, vkus, náboženské přesvědčení atd. 

▪ přímé: přímo záměrně vyvádím na jiný pozemek – jsou zakázány bez dalšího (bez ohledu na míru 

rušení) 

• nemůžu mu na pozemek vyvést okap, pokud se se sousedem nedomluvím 

▪ nepřímé: dostanou se tam, aniž by byly přímo přiváděny, v důsledku přirozené povahy věci (stékání 

dešťové vody, zalétávání včel) 

• jsou dovolené v případě, pokud jsou v míře přiměřené místním poměrům a podstatně to 

neomezuje souseda ve výkonu jeho vlastnického práva (kumulativně!) 

- ochrana proti imisím 

o tzv. Negatorní žaloba = zápůrčí (žaloba na zdržení se zásahů do vlastnického práva) 

▪ NIKDY nelze žádat uložení pozitivní činnosti (například odstranění včelího úlu), můžu jen žádat povinnost 

zdržet se obtěžování souseda způsobeného zalétáváním včel 

- střet soukromého a veřejného práva při obraně proti imisím - § 1013/2 

o Vylučuje možnost užití zdržovací žaloby pro imise způsobené závodem úředně schváleným – nesmí se jednat o 

imise přímé. Pokud ty nepřímé imise převyšují obvyklou míru, může žádat NŠ v penězích, nelze ale žádat restitutio 

in integrum – musel by se zrušit provoz závodu a toto ustanovení sleduje právě opačný cíl. 

Rozhrady 

- §1024-1028: rozhradou se rozumí plot, zeď, mez, strouha a další přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky 

- vyvratitelná právní domněnka, že se o rozhrady hospodaří společně (neřeší se vlastnický režim, ale správa a užívání věci), 

(zeď se užívá do poloviny tloušťky) 

o Tam, kde je jasné komu rozhrada náleží, musí ji tento udržovat v dobrém stavu, aby nevznikla škoda na sousedním 

pozemku – i když rozhrada spadne (nemusí-ji obnovit, ale udržet tak, aby nevznikla škoda) 

o Nejsou-li hranice znatelné, soud je určí dle poslední pokojné držby, nelze-li tak dle slušného uvážení 

- §1027 možnost soudního uložení povinnosti pozemek oplotit, není to povinnost ze zákona, může to být uloženo na návrh 

souseda a po zjištění stanoviska StavÚ, např. při chování nebezpečných zvířat 

Nezbytná cesta 

- nemovitost není dostatečně spojena s veřejnou s cestou tak, aby mohla být řádně užívána 

- soud zřizuje buď jako obligační právo, nebo jako služebnost za účelem možnosti užívání či obhospodařování nemovité věci 
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o Lepší je služebnost – další nabyvatelé budou oprávněni stejně, jako jsem oprávněn já 

o Je třeba i zvážit, jde-li o užívání již existující cesty nebo vybudování nové – významnější zásah – je možno 

požadovat odkoupení části pozemku tím, kdo cestu nárokuje (cena se zohlední i vzhledem ke znehodnocení 

původního pozemku). 

- jen za úplatu  

- princip subsidiarity (co nejmenší obtěžování dotčeného vlastníka), povolením nelze vlastníka nepřiměřeně omezit (např. 

žádá-li se cesta přes uzavřené prostory) + jen v rozsahu odpovídající potřebě vlastníka věc řádně užívat 

- případy, kdy nezbytná cesta nebude povolena: § 1032 

o Cestou nelze vlastníka nepřiměřeně omezit, rovněž nelze cestu zřídit, zničil-li si přístup hrubou nedbalostí ten, kdo 

cestu vyžaduje. Je-li více pozemků, cesta se zřídí pouze na jednom, na tom nejvhodnějším. 

 

Další omezení vlastnického práva 

- §1014(1): Řešení situace, kdy se  

o na cizím pozemku objeví cizí movitá věc. Důležitá je ochrana obou vlastníků. Vlastník pozemku je povinen 

věc vydat popř. umožnit vstup na pozemek za účelem vzetí si věci zpět vlastníkem movité věci. Neučiní-li tak: 

neoprávněné zadržení věci – reivindikační žaloba 

o Zvíře: jeho vlastník ho nesmí nechat vnikat na cizí pozemek (žádné – chované nebo i žijící na jeho pozemku 

divoce (myši)) a stane-li se, má právo jej na cizím pozemku stíhat, ale zde už pouze zvíře chované.  

o Speciální úprava roje včel: jednotlivé včely na cizím pozemku jsou věc ničí, můžou být i zabity. Roj včel je 

právně relevantní – vlétne-li roj na cizí pozemek, je stále majetkem původního vlastníka. Ale pokud roj vlétne 

do cizího obsazeného úlu, nabývá VP k roji vlastník úlu a není povinen k NŠ.  

o (2): NŠ způsobené movitou věcí nebo výkonem práva si jí vzít zpět – povinnost k NŠ. 

- §1015: Zadržovací právo k movité věci, která způsobila škodu, dokud tato nebude nahrazena nebo vlastník věci neposkytne 

jinou jistotu. 

- §1016: Plody náležejí vlastníku pozemku (dispozitivně), na který dopadly (změna dosavadního přístupu) – neplatí to, je- 

li pozemek veřejným statkem. Jsou-li stále na rostlinách a přesahují na cizí pozemku, musí být umožněno vlastníku rostliny, 

aby si je očesal. Nově musí soused vyzvat vlastníka stromu, aby odstranil větve nebo kořeny přesahující na jeho pozemek. 

Jestliže vlastník tak neučiní, může soused učinit tak sám – šetrně a ve vhodné době (nelze ve vegetačním období nebo pokud 

by ohrozil přežití stromu), pokud mu to působí škodu nebo jiné obtíže a náleží mu, co tím získá. Jiné části rostlin může 

odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení. 

- §1017: Právo souseda bránit sázení stromů v těsné blízkosti hraniční čáry je podmíněno rozumným důvodem – vlastník 

zemědělského pozemku, kterému by stromy vyčerpaly vláhu pozemku nebo je-li blízko dům a kořeny by mohly ohrozit jeho 

statiku. Pozor na veřejnoprávní omezení (památný strom, povolení ke kácení dřevin…), platí i zde. 

- §1018: Přejímá §127 (1) OZ -  vlastník nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku, které by 

ohrozili náležitou oporu sousedního pozemku. 

- §1019-1022: Úprava pozemků a stavebních prací na nich. Opatření předběžné, předcházení sporům. Blízkost stavby k hranici 

pozemku se posuzuje dle místních poměrů a druhu stavby. Soused má právo bránit zřízení stavby v příliš těsné blízkosti 

pozemku, chránit se před stékáním vody nebo padání sněhu či ledu na vlastní pozemek. §1021 a §1022: vlastníci 

sousedních pozemků jsou povinni umožnit si na ně vstup, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování staveb a 

pozemků – nelze-li účelu dosáhnout jinak. Za to je povinnost nahradit případnou škodu. 

- §1023: Mimořádné situace, kdy vlastník musí snášet užívání pozemku nebo prostoru pod ním, je-li pro to důležitý důvod a 

není-li rozumný důvod takovému užívání bránit. Odpadne-li důvod, vše se vrací zpět, nelze z toho odvozovat vznik nějakého 

práva z dočasného užívání. Bylo-li ale zřízeno nějaké úředně schválené zařízení, nemůže vlastník požadovat jeho odstranění, 

ale může chtít NŠ. 

- § 1037: použití věci bez souhlasu vlastníka 

o ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu 

o na nezbytnou dobu 

o v nezbytné míře 

o nelze účelu dosáhnout jinak 

- § 1038: omezení vlastnického práva a vyvlastnění  

o ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak 

o na základě zákona 

o za náhradu (v plné míře) 

 

25. Nabytí vlastnického práva na základě smlouvy 
- nabytí VP = případ, kdy se vlastníkem věci stane někdo, kdo jim doposud nebyl (vlastníkem byl někdo jiný nebo jím nebyl 

nikdo, protože věc nebyla předmětem VP) 

- nabývá se vždy vlastnické právo jako takové, ne tedy např. věc  

- dělení způsobů nabytí VP 

o originární (původní) X derivativní (odvozené) 

o úplatné X bezúplatné 

o mezi živými X pro případ smrti  

o na základě jednostranného právního jednání (okupace) X dvoustranného či vícestranného právního jednání 

(smlouva) X na základě právní události (přírůstek) 
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o ze zákona (nevyžaduje se jiná pr. skutečnost) X na základě zákona (vyžaduje se jiná pr. skutečnost, např. smlouva) 

o na základě soukromoprávních předpisů (OZ) X veřejnoprávních předpisů (TZ, z. o vyvlastnění) 

- vlastnické právo nelze nabýt protiprávním přisvojením si cizí věci (zejm. TČ) 

- derivativní nabývání (sukcese) 

o univerzální sukcese – nabytá majetkové masy jako celku, přechod celého jmění (např. dědění) = přechod 

o singulární sukcese – nabytí jednoho či více práv izolovaně = převod 

o transitivní nabytí – převod ve stejném rozsahu a obsahu, v jakém náleželo převodci 

o konstitutivní nabytí – v mezích dosavadního práva se zřizuje nové právo (např. zřízení služebnosti v rámci svého 

vlastnického práva) 

 

Nabytí VP na základě smlouvy (smluvní nabývání) = derivativní nabývání 

- derivativní nabývání 

o změna VP z vůle (se souhlasem) dosavadního vlastníka 

o nabyvatel odvozuje své VP od dosavadního vlastníka, vstupuje do jeho právního postavení a získává VP ve stejném 

rozsahu a obsahu 

o nedochází k zániku VP, mění se jen nositel práva (nikoli právo samotné) 

o mezi převodcem a nabyvatelem je právní vztah  

▪ X originární nabytí – změna VP bez vůle, nabyvatel není právním nástupcem, není žádný právní vztah mezi 

nabyvatelem a vlastníkem, není to změna původního práva, ale vznik nového 

o řadíme zde: 

▪ převod – na základě smlouvy 

▪ přechod – v důsledku dědění (bez ohledu na vůli) 

o jaká práva přechází společně s věcí? - základní a obecný princip: 

▪ v případě univerzální sukcese přecházejí všechna práva zatěžující věc (věcná i obligační) na nabyvatele 

(dědice) 

▪ v případě singulární sukcese přechází zásadně jen věcná práva (obligační zanikají) 

▪ u originárního nabytí zanikají všechna obligační i věcná práva zatěžující věc 

- převod § 1099 a následující (smluvní nabývání vlastnického práva)  - skupina nejpočetnějších případů převodu vlastníka 

- ZÁKLADNÍ PRINCIPY SMLUVNÍHO NABÝVÁNÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

o princip neformálnosti smluv – obecný, netýká se pouze smluv o převodu vlastnictví; jakákoli smlouva, v jakékoli 

formě, nestanoví-li zákon jinou formu (zejm. písemná)  

▪ výjimka: např. § 560 – zřízení, převod nebo omezení VP k nemovité věci - nutno aby smlouva měla 

písemnou formu 

o princip existence vlastnického práva zcizitele (tzv. dominium auctoris); nikdo nemůže na jiného převést více práv, 

než má sám  

▪ jakékoliv právo na nás může převést pouze osoba, které právo má 

• koupím si boty u Bati, zaplatím za ně kupní cenu, za pár let přijde, že je vlastníkem bot, a 

dokonce prokáže (Baťa neměl oprávnění je prodat, nebyl vlastníkem), že je vlastníkem (dle 

OZ – bychom museli boty vlastníkovi vydat, jelikož je nemohl převést, pokud skutečně to 

právo neměl × dle NOZu – míra výjimek z toho principu – v některých případech budeme 

chránit právo nabyvatele od nevlastníka, pokud budou splněny určité podmínky  

▪ výjimky NOZ: např. § 1109-1113 (nabytí vlastnického práva od neoprávněného), § 1343 odst. 2 

(zastavení cizí věci) – neživotný institut ve společnosti  

• 2 skupina – u těchto věcí chceme zajistit, abychom byli chráněni, pokud jsme v dobré víře, že 

nabýváme od vlastníka – vlastnické právo k neevidované věci, nám upravují § 1109 – § 1113 

• 1343 odst. 2 – jedná se o převod zástavního práva – někdo, kdo není vlastníkem určité věci 

(zloděj) – nevlastníkovi dán úvěr a k zajištění pohledávky proti insolvenci zřízeno zástavní právo, i 

když zřizovatel není vlastník  - ochrana nabytí zástavního práva nikoli vlastnického 

• §984 - princip materiální publicity umožňuje nabýt vlastnické právo od osoby, která je zapsána 

jako vlastník, ale které toto právo nepřísluší (1. okruh se jedná skupiny věcí, které jsou evidovány 

– veřejné seznamy) – nabytí od nevlastníka 

 

VĚC URČENÁ JEDNOTLIVĚ (INDIVIDUÁLNĚ) - movitá či nemovitá (obecný základní princip, z něhož jsou dále činěny 

výjimky) 

- § 1099: vlastnické právo k věci určené jednotlivě se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, ledaže je 

jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem (dispozitivní norma) 

o tzv. konsensuální princip nabývání vlastnického práva (tzv. translační účinek smlouvy – smlouva má nejen 

obligační, nýbrž i věcněprávní účinky; konsenzus vede ke změně VP, nevyžaduje se další jednání – př. předání nebo 

zaplacení věci) 

o kupní, darovací, směnná - VP se převádí v okamžiku účinnosti smlouvy (předmět + cena, platné uzavření smlouvy) 

– dispozitivně stanovený okamžik nabytí vlastnického práva, neformální změna VP 

o pokrývá věci hmotné i nehmotné 

o translační účinky převodní smlouvy – není pouze obligační (inter partes), smlouva samotná vede k převodu 

vlastnické práva – sama mění vlastnické právo, věcněprávní účinky  

▪ jakákoliv smlouva, která může vést k převodu vlastnického práva 
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▪ př. dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastníci, smlouva o dílo  

- možnost odchylného ujednání – ponecháno stranám na vůli, jestli to naváží na jinou skutečnost 

o výhrada vlastnického práva – zaplacení kupní ceny (§ 2132) – strany se mohou dohodnout, že vlastnické právo se 

nabývá úplným zaplacením kupní ceny (pouze u kupní smlouvy) 

o nabytí vlastnického práva k okamžiku předání a převzetí věci (princip tradiční – traditio) – vázání okamžiku změny 

VP až na předání a převzetí věci (možnost odchylně od zákona) – samotné uzavření převodní smlouvy nemá význam 

na převod vlastnictví, VP až po předání – tzv. tradiční princip (tradice ve smyslu TRADITIO – předání a převzetí 

věci); tradice může mít různou formu (krátká ruka, dlouhá ruka aj.) – tradováno = předáno nabyvateli 

o nabytí vlastnického práva vázáno na odkládací podmínku či doložku času atd. – vázat nabytí vlastnického práva na 

určitou budoucí podmínku nebo doložku času (zaplacení celé kupní ceny, předání věci aj.) – uzavře se platná kupní 

smlouva, kupující předá věc, jen se strany dohodnou, že vlastnictví přejde až za 2 týdny 

 

Dvojí zcizení jedné a téže věci 

- věc je předmětem evidence ve veřejném seznamu x není předmětem evidence 

- já jsem vlastníkem mobilu, se třemi uzavřu smlouvu o převodu VP – individuálně určená věc, platí pro ni § 1099 (VP se 

převádí samotnou smlouvou k okamžiku účinnosti) ⟶ jenže § 1100 stanovuje výjimku: vlastníkem je ten, kdo z těch 

nabyvatelů ZÍSKÁ věc jako první; pokud nenabyl ani jeden, pak je to dle § 1099, ten kdo ji uzavřel jako první (nabytí 

účinnosti), není dobrá víra 

o § 1100: převede-li strana postupně uzavřenými smlouvami různým osobám vlastnické právo k věci nezapsané ve 

veřejném seznamu, nabývá vlastnické právo osoba, které převodce vydal věc nejdříve. Není-li nikdo takový, nabývá 

vlastnické právo osoba, s níž byla uzavřena smlouva, která nabyla účinnosti jako první (kogentní norma) 

o 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 (kogentní norma) – zřízení 3 kupních smluv ve prospěch jedné nemovitosti – 

osoba, která v dobré víře a jejíž právo bylo zapsáno do veřejného seznamu jako první (ta která s ní doběhne jako první 

a požádá o vklad). Nemusí vědět, že byla převedena více osobám, byla v dobré víře! 

 

Movitá věc určená podle druhu (genericky) x nemovitá vždy individuálně určená 

- § 1101: vlastnické právo k movité věci určené podle druhu se nabývá nejdříve okamžikem, kdy lze věc určit dostatečným 

odlišením od jiných věcí téhož druhu (kog. norma) 

o např. koupě 1 metrák písku z hromady o hmotnosti 1t (dokud nebude 1q písku oddělen od zbytku hromady, nemůže na 

této dosud neoddělené části vzniknout vlastnické právo – ani žádné jiné věcné právo – VP může vzniknout pouze na 

existující, individualizované věci) 

 

Movitá věc zapsaná ve veřejném seznamu 

- § 1102: převede-li se vlastnické právo k movité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do 

takového seznamu, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak (kog. norma) – tzv. intabulační princip (viz dále) – strany si 

nemohou dohodnout něco jiného, ale zákon může stanovit něco jiného (změna není v dispozici smluvních stran) 

o až zápisem do veřejného seznamu, ne uzavřením smlouvy  

 

Cenné papíry (zvl. druh movité věci) - § 1103 a § 1104 

- NOZ obecně upravuje v závislosti na charakteru cenného papíru  

- vlastnické právo k cennému papíru na doručitele se převádí smlouvou k okamžiku jeho předání (kog. norma) 

- vlastnické právo k cennému papíru na řad se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání (kog. norma) – tzv. 

rubopis - připsání na rubu cenného papíru, kdo je vlastníkem, smlouva o převodu a předání  

- vlastnické právo k cennému papíru na jméno se převádí už samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti (kog. norma)  

- vlastnické právo k zaknihovanému cennému papíru se nabývá zápisem zaknihovaného cenného papíru na účet vlastníka. 

Zapisuje-li se zaknihovaný cenný papír i na účet zákazníků, nabývá se vlastnické právo k němu zápisem na účet zákazníků 

(kog. norma) – neexistuje ve formě listiny, údaje v evidenci střediska cenných papírů; vlastník se stává vlastníkem zápisem 

zaknihovaného cenného papíru na účet toho vlastníkem + smlouva 

- na nabývání vlastnického práva k imobilizovanému cennému papíru podle § 2413 odst. 1 se použijí obdobně ustanovení o 

nabývání vlastnictví k zaknihovaným cenným papírům (kog. norma) 

o všechny jsou kogentní u cenných papírů! 

 

Nemovitá věc zapsaná ve veřejném seznamu 

- § 1102: převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do 

takového seznamu (kog. norma) 

- totéž, co bylo u movité věci ve veřejném seznamu 

- zápisem vzniká VP, nikoli smlouvou 

- tzv. intabulační princip – VP až zápisem, tady je ten princip upraven kogentní normou 

Dvoufázové nabytí vlastnického práva 

- NAUKA O TITULU A MODU – rozlišení právního důvodu a právního způsobu nabytí vlastnického práva 

- právní důvod (iktus titulus adquirendi dominii) – smlouva, má jen obligační (transakční) účinky (nárok na převod VP k 

nemovitosti - transakční účinky smlouvy), nikoli však věcněprávní účinky (smlouva sama o sobě nepůsobí změnu 

vlastnického práva) 
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- právní způsob (modus adquirendi dominii) – zápis do veřejného seznamu (katastru) – tzv. intabulace (provádí se po 

proběhlém správním řízení o povolení zápisu práva do katastru) 

o vlastnické právo se nabývá zpětně, s účinky ke dni doručení návrhu na zápis práva do katastru katastrálnímu úřadu 

(bez výjimky), bez ohledu na zřizovací smlouvu 

o pouze obligační nárok na převod (smlouva), zavazuje prodávajícího – do zápisu nejsem vlastníkem 

- titulus: různé druhy smluv – kupní, směnná, darovací atd. 

- splnění obou je předpokladem nabytí VP 

- → 3 časové okamžiky:  

o uzavření smlouvy (pouze obligační účinky) 

o návrh na zápis VP do KN 

o povolení vkladu (VP s účinky od podání návrhu) 

 

Společná ustanovení o převodu vlastnického práva (§ 1106, 1107) 

- kdo nabude vlastnické právo, nabude také práva a povinnosti s věcí spojená 

- 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 

- závady, které nepřejdou, zanikají 

- § 1108: ustanovení § 1106 a 1107 platí obdobně také při nabytí vlastnického práva jinak než převodem (aplikace i na 

případy přechodu vlastnického práva a rovněž na případy originárního nabytí vlastnického práva) 

Nabývání od neoprávněného 

- výjimka z principu nemo dat quod non habet (nikdo nemůže převést něco, co nemá) 

o tento princip vznikl v ŘP; od 17. století se ovšem začalo uznávat, že převést vlastnické právo lze za určitých okolností, 

i když vlastnické právo nemá 

o OZ 1964 jen jedna výjimka (nabytí od neoprávněného dědice), ObchZ široká ochrana (dobrá víra) 

- § 1109: týká se věcí neevidovaných ve veřejném seznamu (evidovaných věcí se týká § 984) 

o taxativně vyjmenováno 6 privilegovaných skutkových podstat 

o vlastníkem věci se stane ten, kdo získal věc, která není zapsána ve veřejném seznamu, a byl vzhledem ke všem 

okolnostem v dobré víře v oprávnění druhé strany vlastnické právo převést na základě řádného titulu, pokud k nabytí 

došlo 

▪ ve veřejné dražbě, 

▪ od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku, 

▪ za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil, 

▪ od neoprávněného dědice, jemuž bylo nabytí dědictví potvrzeno, 

• např. fyzická osoba zemřela – má dvě děti, ale ví se jenom o jednom (jedno se třeba narodilo 

v zahraničí a příbuzní o něm neví) – obě dvě děti mají nabýt pozůstalost půl na půl – ta se má 

nabýt smrtí – dědictví je ale projednáno pouze s tím známým dědicem – jedná se o neoprávněného 

dědice, protože mu rozhodnutím soudu bylo přiznáno víc, než na co má nárok 

• pokud mu bude toto dědictví potvrzeno soudem, pak je držitelem – pokud to převede na třetí osobu 

a ta je v dobré víře, pak se stane vlastníkem 

▪ při obchodu s investičním nástrojem, cenným papírem nebo listinou vystavenými na doručitele, nebo 

▪ při obchodu na komoditní burze 

- je možné nabýt od nevlastníka – podmínky: 

o věc nesmí být zapsána ve veřejném seznamu 

o nabyvatel byl v dobré víře 

o titul byl řádný 

o musí se jednat o jednu z privilegovaných skutkových podstat 

- presumuje se dobrá víra § 7 (nemusí ji prokazovat) – ten, kdo bude tvrdit, že nabyvatel jednal ve zlé víře, to musí prokázat 

- problém kritéria úplatnosti nabytí? (zejm. písm. d) 

o chráněn je pouze ten, kdo nabyl úplatně 

o u písm. d) se nehovoří o úplatě (výjimka z kritéria úplatnosti) 

- § 1110 (bazary, zastavárny): získal-li někdo v dobré víře za úplatu použitou movitou věc od podnikatele, který při své 

podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku obchoduje takovými věcmi, vydá ji vlastníku, který prokáže, že věc 

pozbyl ztrátou nebo že mu věc byla odňata svémocně a že od ztráty nebo odnětí věci uplynuly nejvýše tři roky 

- § 1111: získal-li někdo movitou věc za jiných okolností, než které stanoví § 1109 nebo 1110, stane se vlastníkem věci, pokud 

prokáže dobrou víru v oprávnění převodce převést vlastnické právo k věci. To neplatí, pokud vlastník prokáže, že věc pozbyl 

ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu (sběrná skutková podstata – dobrou víru je nutno prokázat!!) 

o je možné nabýt od nevlastníka i v jiných případech, ale je nutné prokázat dobrou víru 

- § 1112 (změkčovací klauzule): vlastnického práva ani dobré víry svého předchůdce se nemůže k svému prospěchu dovolat 

ten, kdo získal movitou věc s vědomím, že vlastnické právo bylo nabyto od neoprávněného 

o např. A je vlastníkem věci, věc dá do nájmu B a B prodá věc osobě C, která je v dobré víře (§ 1109 písm. c).  C 

se stane vlastníkem. Posléze C jako vlastník převede věc zpět na B. B se nemůže stát vlastníkem, neboť ví o tom, 

že C nabyl vlastnické právo od nevlastníka. V takovém případě se vlastníkem nestane B, ale vlastnické právo se 

obnovuje u původního vlastníka A (teorie tzv. automatického obnovení vlastnického práva – jedna z možných 

teorií – Německo, Polsko) 
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26. Nabytí vlastnického práva jinak než na základě smlouvy kromě vydržení 
- vlastnictví se nabývá buď originárně (tj. původně) nebo derivativně (tj. odvozeně) 

o rozdílem mezi nimi je vůle původního vlastníka 

- originární nabytí VP 

o změna VP bez vůle (popř. proti vůli) dosavadního vlastníka 

o nabyvatel neodvozuje své VP od dosavadního vlastníka, není jeho právním nástupcem 

o mezi vlastníkem a nabyvatelem není právní vztah 

o není to změna původního práva, ale vznik nového práva 

- 2 skupiny případů originárního nabytí: 

o VP existovalo u jiného subjektu (např. při vyvlastnění) 

o VP dosud neexistovalo, dochází k prvnímu nabytí VP (např. vyrobení PCI, okupace) 

- práva váznoucí na věci – u originárního nabytí zanikají všechna obligační i věcná práva zatěžující věc 

- Originární nabytí 

o Vydržení 

o Zpracování cizí věci, tj. smísení věci vlastní s věcí cizí 

o Přírůstek (akcese) 

o Vyvlastnění 

o Přivlastnění - vlasnictví věcí ztracených, opuštěných, skrytých 

o Zhotovení nové věci 

o Ze zákona (výjimečně) 

o Rozhodnutím soudu/správního úřadu 

o Smluvní nabytí od nevlastníka tam, kde to zákon umožňuje 

o Přechod vlastnického práva = změna vlastnictví se opírá o jinou právní skutečnost 

 

Vytvoření, zhotovení věci (výroba) 

- zákonem neupraveno (není právní jednání, ale faktická činnost) 

 

Přivlastnění (§ 1045 an., ALE ve spojení s § 1051!) 

- princip okupační volnosti – týká se jen movitých věcí 

o každý si může přisvojit věc, která nikomu nepatří 

o § 1045 vykládat s § 1051 – vyvratitelná domněnka 

- VĚCI OPUŠTĚNÉ 

o Věc, která nikomu nepatří, si může každý přivlastnit, pokud tomu nebrání zvl. zákon => platí zde zásada okupační 

volnosti 

o Taková věc, kterou vlastník opustí s úmyslem již nebýt jejím vlastníkem  

▪ vztahuje se na movité i nemovité věci – domněnka a fikce opuštění movité a nemovité věci 

• movitá věc – nevykonává-li vlastník VP 3 roky (vyvrat. domněnka) 

• nemovitá věc – 10 let (vyvrat. domněnka) 

➢ Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu 

• vyvrácení domněnek zřejmě již pouhým tvrzením, nikoli důkazem opaku! 

• uplynutí lhůt zakládá dobrou víru 3. osob, že věc je opuštěná 

• movitá věc, která měmla pro vlastníka zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na veřejně 

přístupném místě, považuje se za opuštěnou bez dalšího (fikce opuštění) 

o Zvláštní ustanovení jsou věnována zvířatům 

▪ Divoká (tj. všechna zvířata, která nejsou domestikovaná) 

• Jsou bez pána, dokud žijí na svobodě – i zvířata, která jsou pro naši přírodu exotická a např. se sem 

zatoulají – není podstatné, zda bylo takové zvíře chované pro potěšení nebo jako společník či za 

výdělkem (např. činčila ☺ ) – pokud tato zvířata žijí ve volné přírodě, jsou zvířaty bez pána a 

nejsou objektem vlastnického práva 

• Pokud to nevylučují zvl.pr.předpisy, mohou být zajata – VP vzniká osobě, která ho zajala 

• VP k nim lze nabýt i jiným způsobem – smlouvou, děděním… 

• Unikne-li zvíře ze zajetí, dochází ke ztrátě vlastnického práva, pokud není vlastníkem bez prodlení 

a soustavně stíháno za účelem jeho opětovného zajetí. => dosáhne-li zvíře svobody a nestíhá-li je 

vlastní, stává se opět zvířetem bez pána (to neplatí u zvířat ze ZOO a o rybách v rybnících, které 

nejsou veřejným statkem) 

➢ Pokud je zvíře označeno tak, že lze poznat vlastníka, pak se zvířetem bez pána nestává 

• Zkrocená zvířata – zvl. kategorie divokých zvířat => taková zvířata, která zpravidla žijí ve volné 

přírodě jako ve svém přirozeném prostředí, ale jednotlivý kus se drží u člověka  

▪ Domácí (taková zvířata, jejichž druh se přidržuje člověka a na svobodě ve volné přírodě buď nežije vůbec 

(kůň), ne (holub). 

• Pokud se domácí zvíře zaběhne, uplatní se na ně právní pravidla o ztracené věci do té míry, pokud 

speciálně pro ně nejsou stanovena pravidla zvláštní  

➢ Např. §1048 – derelikce domácího zvířete  - z okolností musí být zřejmý úmysl zbavit se 

zvířete/vyhnat ho 



85 
 

- VĚCI NALEZENÉ 

o Vlastník ztrátou věci pozbyl její držbu, ale nikoli vlastnické právo k ní 

o Ztráta věci je právní skutečností (nezávislá na vůli) X opuštění věci je právní jednání 

▪ při opuštění dochází k zániku VP, u ztráty nedochází k žádné změně 

o základní princip: Má se za to, že každý si chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc 

najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.  

▪ vyvratitelná domněnka 

o Nalezená věc musí být vrácena vlastníku => není-li to možné, musí být nález oznámen obci (zpravidla do 3 dnů), ta 

nález věci oznámí na obvyklém místě a věc uschová => pokud se vlastník přihlásí do 1 roku, věc se mu vydá 

(odečtou se náklady na úschovu, náklady nálezce a nálezné) 

o Pokud se nepřihlásí, obec si věc ponechá v detenci => pokud se nepřihlásí do 3 let, nálezce se stane vlastníkem věci 

(ten toto právo může odmítnout a poté se stane vlastníkem obec) 

o Zvláštní pravidla pro nález věci ve veřejných budovách, MHD apod. – odevzdat provozovateli  

o Nálezné – poctivý nálezce 

▪ 10 % ceny nálezu 

▪ věc neocenitelná (hodnota jen pro vlastníka) – rozhodne soud podle slušného uvážení 

o Nalezené zvíře  - je zde povinnost pečovat o něj s péčí řádného hospodáře – lhůta se zde zkracuje => nálezce může 

nabýt vlastnické právo již po 2 měsících, jinak bude svěřeno do útulku – ten bude po 4 měsících oprávněn se 

zvířetem volně naložit (hl. nalézt mu nového pána) 

- VĚCI SKRYTÉ 

o Věci zakopané, zazděné, nebo jinak ukryté 

o Pokud je to v určitých případech možné, postupuje se jako u nálezu => jinak musí být nález oznámen obci a 

vlastníkovi pozemku, kde byla skrytá věc nalezena 

o Nálezné se neplatí, pokud vlastník pozemku o úkrytu věci věděl 

o Osoba zjednaná k nalezení věci není nálezcem – odměna jí přísluší, pouze pokud byla mezi ní a osobou, která si ji 

zjednala, sjednaná 

Přírůstek 

- přirozený – zejména u nemovitostí 

o Přirozené plody pozemků náleží vlastníku pozemku 

o Strom náleží tomu, z jeho pozemku vyrůstá kmen; Hraniční stromy => strom je společný 

o NAPLAVENINA A STRŽ – náleží vlastníku pozemku 

▪ Oddělí-li vodní tok od pozemku jeho část jako ostrov, vlastníkem je původní vlastník pozemku (v ostatních 

případech je vlastníkem vlastník koryta) 

o Přírůstek movité věci – náleží vlastníku movité věci 

▪ Plody zvířete => vlastníku zvířete (za oplodnění lze žádat odměnu, pokud byla sjednána) 

- umělý – zpracování, smísení, stavba, přestavek 

o Zpracování 

▪ Preferuje se především navrácení do předchozího stavu 

▪ Zpracování v dobré víře – výsledek náleží tomu, kdo se o vznik nové věci nejvíce přičinil => nový vlastník 

se musí vypořádat s ostatními a nahradit jim materiál/práci 

▪ Ochrana vlastníka, jehož věc byla použita v dobré víře – je mu přiznána volba mezi přivlastněním si nové 

věci + vyplacení ostatních, nebo nárok na náhradu  - ve lhůtě 1 měsíce 

▪ Pokud nelze určit nového vlastníka => vzniká spoluvlastnictví – spoluvlastníci zaplatí odměnu za 

zpracování věci solidárně (tomu, kdo ji zpracoval) 

▪ Použití cizí věci na opravu další věci =>opravená věc zůstává ve vlastnictví původního vlastníka a ten, 

jehož věc byla použita, má právo na náhradu 

o Smísení – nedochází zde k pracovnímu výkonu, který by měl být honorován 

▪ obnovení není možné, lze rozdělit na díly (bez porušení podstaty) – ponecháno na vůli, zda si vlastník 

oddělní poměrnou část nebo bude požadovat náhradu 

▪ smísení ve zlé víře – právo přenechat podíl na smísené věci za plnou náhradu 

o Stavba na pozemku 

▪ Užije-li někdo cizí věc (cizí materiál) pro stavbu na svém pozemku, stane se stavba součástí pozemku. 

Vlastník se musí s majitelem materiálu vypořádat 

▪ Stavba zřízená na cizím pozemku náleží vlastníku pozemku  - vlastník se musí vypořádat s tím, kdo stavěl 

(je necháno na jeho vůli, zda se bude domáhat odstranění neoprávněné stavby na náklady stavebníka) 

o Přestavek 

▪ zvláštní případ neoprávněné stavby – nepatrná část stavby zřízené na vlastním pozemku přesahuje na cizí 

pozemek => zastavěná část pozemku se stane vlastnictvím zřizovatele stavby (za předpokladu, že stavěl 

v dobré víře) => druhé straně pak náleží náhrada 

- smíšený - nejčastější; např. osetí cizího pozemku 

o Poté, co rostliny zapustí kořeny, náleží vlastníku pozemku, kde byly vysázeny 

 

Nabytí VP rozhodnutím orgánu veřejné moci 

- Rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci se vlastnického práva nabývá dnem, který je v něm určen. Není-li v 

rozhodnutí takový den určen, nabývá se vlastnického práva dnem právní moci rozhodnutí (§ 1114) 
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- např. při zřízení neoprávněné stavby na cizím pozemku, při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, při vypořádání 

SJM, příklepem při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí 

 

27. Podílové a přídatné spoluvlastnictví 
Pojem spoluvlastnictví obecně 

- situace, kdy jednu věc vlastní několik osob společně (ne však situace, kdy je 1 subjekt složen z více jiných subjektů – např. 

PO) 

- 3 vlastnické režimy – výlučný vlastník; spoluvlastnictví; SJM 

- rizikový institut (možné neshody mezi spoluvlastníky) 

- druhy spoluvlastnictví (majetkového společenství): 

o Spoluvlastnictví (podílové spoluvlastnictví) 

▪ Obecná úprava 

▪ Bytové spoluvlastnictví 

▪ Přídatné spoluvlastnictví 

▪ Společenství jmění 

o Společné jmění manželů 

- právní úprava spoluvlastnictví 

o 2. část OZ – Rodinné právo, § 708 - § 742 (SJM) 

o 3. část OZ – Absolutní majetková práva 

▪ spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví, přídatné spoluvlastnictví, zvláštní ustanovení o společenství jmění 

 

Základní principy podílového spoluvlastnictví 

- existence alespoň dvou osob majících společné vlastnické právo k jedné a téže věci 

o není možné, aby dvě osoby měly výhradní vlastnické právo k jedné a téže věci 

- každý ze spoluvlastníků má k věci spoluvlastnický podíl vyjádřený jako poměr části k celku (podílem ½, ¾, nebo 

procentem) 

o tento podíl slouží k určení váhy hlasu při rozhodování o osudu věci 

- vzhledem k věci jako celku se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba (§ 1116) 

- každý spoluvlastník má právo k celé věci, které je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka (§ 1117) 

- IDEÁLNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ – spoluvlastnickému podílu neodpovídá reálná (konkrétní) část věci 

o každý je vlastníkem věci jako celku, každý může užívat celou věc 

o je ale možné, aby si spoluvlastníci dohodli, že každý z nich bude používat jen určitou část věci (např. 1. patro domu) 

▪ k tomuto je ale třeba souhlas většiny spoluvlastníků 

- PRINCIP MAJORIZACE (§ 1126/2) – o správě společné věci se rozhoduje podle výše spoluvlastnických podílů, nikoliv 

podle počtu spoluvlastníků 

o většina se neodvozuje od počtu spoluvlastníků, ale od výše podílů (může být modifikováno) 

 

Vznik PS 

- zásadně platí stejné principy jako u vzniku vlastnictví (smlouva, vydržení, rozhodnutí orgánu veřejné moci, zákon atd.) 

 

Subjekty PS 

- fyzické i právnické osoby (včetně státu) – v zásadě bez jakéhokoli omezení (i FO a PO současně) 

 

Obsah PS (3 druhy vztahů) 

- mezi spoluvlastníky navzájem při hospodaření se společnou věcí = vnitřní vztah 

- mezi spoluvlastníky a třetími osobami ohledně společné věci jako celku 

- mezi každým spoluvlastníkem a třetí osobou ohledně spoluvlastnického podílu (spoluvlastník chce převést svůj podíl na 3. 

osobu) 

PODÍL 

- každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu 

o rozštěpení – každý je úplným vlastníkem svého podílu a zároveň spoluvlastník věci jako celku 

- § 1122 NOZ: podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a 

povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci 

o dispozitivní úprava - velikost podílu vyplývá z právní skutečnosti, na níž se zakládá spoluvlastnictví nebo účast 

spoluvlastníka ve spoluvlastnictví. To spoluvlastníkům nebrání, aby si velikost podílů ujednali jinak; takové 

ujednání musí splňovat náležitosti stanovené pro převod podílu 

- má se za to, že podíly jsou stejné (§ 1122/3) 

o 2 osoby kupují pozemek, jejich poměr stanoví smlouva (pokud nestanoví, uplatní se § 1122) 

- PRINCIPY NAKLÁDÁNÍ S PODÍLEM (§ 1123): spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle. Takové 

nakládání však nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků bez zřetele k tomu, z čeho vyplývají 

o princip volného nakládání 

o princip loajality vůči ostatním spoluvlastníkům – je to limitace principu volného nakládání 
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▪ dohoda mezi jednotlivými spoluvlastníky, jak se k majetku chovat, nebude mít efekt na nového 

spoluvlastníka v případě převodu – v takovém případě platí, že spoluvlastník nemůže spoluvlastnický podíl 

převést, protože by to poškodilo ostatní spoluvlastníky 

• převod sice bude platný, ale za újmu bude odpovídat ten spoluvlastník, který prodal svůj podíl 

▪ nikdo ale nesmí být nucen být ve společenství - spoluvlastník kdykoliv může požádat soud o zrušení 

spoluvlastnictví, ale nemůže tak učinit v nevhodnou dobu 

▪ NOZ je velmi liberální – říká, že si spoluvlastník může dělat, co chce, pokud nezasahuje ostatní 

spoluvlastníky 

▪ žádné zákonné předkupní právo neexistuje 

• jsou jen 2 výjimky – omezení dispozičních oprávnění spoluvlastníka: 

➢ § 1124 – dočasně předkupní právo pro mimořádné situace 

❖ pouze 6 měsíců od doby, kdy předkupní právo vzniklo + spoluvlastnictví vzniklo 

způsobem, u kterého neměli spoluvlastníci možnost ovlivnit svá práva a povinnosti od 

začátku (např. spoluvlastnictví vzniklé ze závěti) – pokud nabyli třeba smlouvou, pak 

předkupní právo neexistuje 

➢ § 1125 – předkupní právo k zemědělskému závodu – je to předkupní právo trvalé – ale opět 

nesměli mít možnost svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit 

• ačkoliv tato práva vznikají ze zákona, nic nebrání oprávněným, aby se tohoto práva vzdali 

• výjimky z předkupního práva 

➢ převod jinému spoluvlastníkovi, manželu, sourozenci či příbuznému v řadě přímé 

o opuštění podílu – neřeší zákon ani judikatura 

▪ zřejmě podíl přiroste poměrně (rovným dílem) ostatním spoluvlastníkům 

 

Správa společné věci 

- není ani nebylo definováno v zákoně, co to vlastně je – je to upraveno judikatorně - jsou to případy, kdy se věc užívá, kdy se 

udržuje, kdy se provádí opravy na věci, kdy se věc přetváří 

- každý spoluvlastník má právo účastnit se na správě věci 

- z právního jednání týkajícího se společné věci jsou všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně 

- ROZLIŠUJE SE SPRÁVA: 

o běžná – každodenní normální záležitosti – např. auto se dá do té a té myčky, natankuje se benzín ten a ten 

▪ rozhoduje se na základě principu majorizace (§ 1126 odst. 2 – je to ale dispozitivní) – prostá většina hlasů 

(podílů) 

▪ ale – všichni musí mít možnost hlasovat – všichni musí být vyrozuměni o tom, že se chystá nějaká údržba 

• v případě, že je všem spoluvlastníkům dána možnost se vyjádřit, pak má takové rozhodnutí účinky pro 

všechny spoluvlastníky 

• v případech, kdy bude rozhodnuto sice většinově, ale menšinovému vlastníkovi se nedá možnost se 

vyjádřit – § 1128 odst. 3 – vzhledem k tomu, že byl takhle opomenut, tak může žádat o to, aby toto 

rozhodnutí bylo proti němu neúčinné (návrh soudu) – je tu ale jen 30denní prekluzivní lhůta 

➢ § 1129 odst. 2 – soud má široké uvážení v tom, že může rozhodnutí většinových spoluvlastníků 

zrušit nebo nahradit svým rozhodnutím (podle slušného uvážení) 

o jiná než běžná (významné záležitosti) – mimořádná správa (§ 1129) 

▪ zákon nikde nevymezuje - např. změna účelového určení věci, např. o podstatném zlepšení nebo zhoršení 

věci, změně jejího účelu či o jejím zpracování (např. změna bytu na nebytový prostor, změna určení 

pozemku) 

▪ je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků 

• přehlasovaný spoluvlastník může žádat, aby rozhodl soud 

▪ soudní ochrana proti rozhodnutím většinového spoluvlastníka (§ 1128 odst. 2, 1129 odst. 2, 1130, 1139) 

• krátká prekluzivní lhůta pro podání žaloby (30 dnů) 

• soud může rozhodnutí modifikovat a uspořádat poměry mezi spoluvlastníky dle slušného uvážení, 

popř. zrušit 

• soud má rovněž možnost dočasně zakázat spoluvlastníkům jednat podle napadeného rozhodnutí (v 

úvahu připadá i možnost předběžného opatření dle OSŘ) 

- § 1132: zatížení společné věci (služebnost) či zrušení takového zatížení, omezení práv spoluvlastníků na dobu delší 10 let 

(nájem, výpůjčka) – souhlas všech 

o služebnost se ale může vztahovat pouze na konkrétní spoluvlastnický podíl – pak se může rozhodnout sám 

- § 1133: zastavení věci k zajištění pohledávky vzniklé při zlepšení věci nebo při její obnově – souhlas dvou třetin 

o např. vzali si úvěr na postavení chaty na pozemku 

o pokud pohledávka vzniká z jiných důvodů než splacení pohledávky, pak je třeba souhlas všech – podle § 1132 

▪ § 1133 je lex specialis k § 1132 

- Většinový spoluvlastník může menšinového spoluvlastníka dokonce úplně vyloučit z užívání věci. Ale to může být důvod 

pro žádost o zrušení spoluvlastnictví a o náhradu za nemožnost věc užívat. 

 

Správce společné věci 

- 3. osoba pověřená spoluvlastníky 

- o volbě a odvolání správce se rozhoduje stejně jako o záležitostech běžné správy 
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- správce jedná jako příkazník (§ 2430 an.: příkazní smlouva) 

- správa může být svěřena i více osobám, pak rozhodují většinou hlasů, každá z nich má jeden hlas (disp.) 

- dohodnou-li se spoluvlastníci nemovité věci o její správě jinak, vyžaduje dohoda formu veřejné listiny (notářského zápisu). 

Dohoda se založí do sbírky listin u orgánu, u něhož je nemovitá věc zapsána ve veřejném seznamu 

 

Oddělení z PS, zrušení PS 

- každý ze spoluvlastníků může kdykoli žádat o oddělení ze spoluvlastnictví (lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit) či 

zrušení spoluvlastnictví 

o nelze žádat v nevhodnou dobu či k újmě některého spoluvlastníka = princip loajality 

- principy zrušení spoluvlastnictví DOHODOU všech spoluvlastníků – je zde autonomie vůle (záleží na tom, jak se 

dohodnou) 

o 3 možnosti: rozdělením věci, prodejem z volné ruky či v dražbě s rozdělením výtěžku, převedením vlastnického 

práva některému či některým spoluvlastníkům s vyplacením ostatních 

▪ NS - nemovitá věc lze rozdělit pouze vertikálně, nikoliv horizontálně (pokud to stavba umožňuje – např. 

dvojdomek) 

• nelze rozdělit na patra, ale na místnosti ano 

▪ aby soud dovolil rozdělení stavby tímto způsobem, musí se splnit veřejnoprávní předpisy (např. souhlas 

katastrálního úřadu, přidělení dalšího čísla popisného, …) 

o jedná-li se o společnou věc, která má jako celek sloužit k určitému účelu, není její rozdělení možné (např. zvíře) 

o principy dělení zemědělského pozemku (§ 1142 odst. 2) 

- není-li dohoda, rozhodne SOUD NA NÁVRH (při zrušení rozhodne soud i o vypořádání spoluvlastníků) 

o principy zrušení spoluvlastnictví soudem 

▪ rozdělení věci (nelze, pokud by se tím podstatně snížila její hodnota) 

▪ nemožnost rozdělit věc na díly odpovídající spoluvlastnickým podílům nebrání rozdělení, vyrovnají-li se 

rozdíly v penězích 

▪ možnost zřídit služebnost či jiné věcné právo (např. právo stavby) 

• např. služebnost cesty, pokud by byl pozemek rozdělen tak, že by se k němu nedalo jinak dostat 

▪ společné listiny (např. akcie) nelze dělit 

▪ přikázání věci za náhradu spoluvlastníkům (jen s jejich souhlasem) – není-li rozdělení společné věci dobře 

možné 

▪ prodej věci (soud nařídí prodej ve veřejné dražbě, pokud se neprodá, musí se spoluvlastníci dohodnout, 

pokud se nedohodnou, spoluvlastnictví pokračuje) 

- při zrušení spoluvlastnictví dojde k vypořádání spoluvlastníků navzájem, spoluvlastníci si vydají potvrzení, jak se vypořádali 

- odklad zrušení a oddělení ze spoluvlastnictví 

o umožňuje se, aby se spoluvlastníci dohodli, že po určitou dobu (max. 10 let) je jejich spoluvlastnictví fixováno 

(nikdo nemůže žádat zrušení či vypořádání) 

o smlouvou max. na dobu deseti let (možno i opakovaně), možnost zavázat i právní nástupce 

o forma veřejné listiny (notářského zápisu); týká-li se ujednání nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, zapíše 

se odklad zrušení spoluvlastnictví do veřejného seznamu 

o rozhodnutím soudu na návrh, hrozí-li riziko majetkové ztráty či vážné ohrožení oprávněného zájmu spoluvlastníka, 

max. na dobu dvou let 

 

28. Bytové spoluvlastnictví 
- § 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví 

může vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dům alespoň s dvěma byty. (2) Co je stanoveno v tomto oddílu o bytu, platí 

také pro nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo nebytových prostorů. 

- = spoluvlastnictví nemovité věci 

a. věc - to, co je odlišné od osoby a slouží potřebě lidí 

b. širší pojetí věci – dopadá i na věci nehmotné 

c. nemovitá věc je pozemek, podzemní stavba, věcné právo (např. právo stavby), ale i samostatná stavba (viz § 3055 

NOZ) 

- bytové spoluvlastnictví může vzniknout, je-li součástí nemovité věci dům s alespoň dvěma byty nebo nebyty (viz 1158 odst. 

2) 

d. musí být dva byty (pluralita objektů) a dva spoluvlastníci (pluralita subjektů) – jinak by se jednalo buď o výhradní 

vlastnictví, nebo spoluvlastnictví budovy 

e. platí to i pro nebytové prostory 

Jednotka 

- ústřední pojem bytového spoluvlastnictví 

- 1159 NOZ 

o Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně 

spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá. 

▪ jednotku prohlašuje jako věc nemovitou 

▪ automaticky se ve smlouvě nebude hovořit nejen přímo o bytu, ale i o podílu na společných částech  

- vznik jednotky 
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o Výstavba na základě smlouvy o výstavbě (momentem rozestavěnosti – nemusí to být jen stavba nového domu, ale i 

při stavbě v již postaveném domě) 

o Zápis do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) – účinky okamžikem zavkladování 

▪ rozdělení věci prohlášením  

▪ oddělení ze spoluvlastnictví 

▪ zrušení a vypořádání spoluvlastnictví 

▪ změna rozsahu SJM (na základě dohody) 

o Rozhodnutí soudu (viz výše, není-li dohody) 

▪ právní účinky budou právní mocí rozhodnutí – konstitutivní rozhodnutí 

- převod jednotky 

o Shodná pravidla jako pro převod nemovité věci (jednotka je nemovitou věcí!) evidované ve veřejném seznamu, tj. 

smlouvy + návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

o Povinnosti ve vztahu k nabyvateli (potvrzení správce) + zákonné ručení za dluhy! 

▪ platby do fondu oprav – např. na zateplení – často jsou větší platby než za pronájem bytu 

o Při vzniku jednotky rozdělením věci prohlášením – předkupní právo nájemce (fyzické osoby) při prvním převodu (jiná 

úprava pro nebyt) předkupní právo zanikne po 6 měsících od účinnosti nabídky  

 

Společné části 

- Pozemek (je-li stavba součástí pozemku) 

- Věcné právo, jež zakládá vlastníkům jednotek právo mít na pozemku dům (např. právo stavby) 

- Podstatné stavební části nezbytné pro zachování domu (hlavní konstrukce aj.) 

- Podíly jsou (není-li určeno dle povahy, rozměrů a umístění bytu) stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu k 

celkové ploše všech bytů nevyvratitelná právní domněnka  

 

Definice bytu 

- Absence definice 

- Původně normoval § 62 zákona o hospodaření s byty č. 41/1961 Sb - ., bytem se rozumí, místnost nebo soubor místností, 

který je rozhodnutím stavebního úřadu určen k bydlení (…)  

o Rozhodující je tedy právní nikoliv faktický stav, resp. vůle stran - např. nájemní smlouvy  

o Administrativní pojetí (nutnost rozhodnutí státního orgánu; nesmyslné pojetí – vedlo k neplatnosti smluv) 

- Dle NOZ je hlavní vlastností bytu to, že musí jít o prostorově oddělenou část domu 

o To je podstatné a vylučuje to použití ustanovení o bytovém spoluvlastnictví na obytné prostory, které nejsou částí 

domu. 

o Rozdílně od současné úpravy není pojem bytu vázán na existenci rozhodnutí stavebního úřadu.  

 

Akcesorické (přídatné) spoluvlastnictví  

- Užívání společně s domem mohou sloužit i samostatné pozemky, zařízení, vedlejší stavby na jiných pozemcích s povahou 

samostatných věcí apod.  

o není možné převést podíl bez toho, aby byl převeden i byt 

o cílem je zabezpečit trvalost užívání těchto zařízení 

- Případné podíly vlastníků jednotek na těchto věcech nelze zahrnout do pojmu jednotky, protože jde o další samostatné věci v 

právním smyslu. V tom směru se uplatní ustanovení následujícího oddílu o přídatném spoluvlastnictví. 

- např. kotel vedle paneláku – v přídatném spoluvlastnictví (bez něj bychom byli odříznuti od tepla) 

 

Vlastnictví domu (budovy) 

- je rozdíl mezi tím, když jsem vlastník budovy a když jsem vlastníkem bytu 

- dům může být jak ve výhradním vlastnictví, podílovém spoluvlastnictví, tak ve společném jmění manželů – podíly jsou 

ideální a dohoda určuje konkrétní používání bytů 

- pokud jsem majitel budovy, nemůžu ji prodat jako byt, pokud tam není bytové spoluvlastnictví 

o pronajmout byty ale lze i bez bytového spoluvlastnictví (je to výkon vlastnického práva) 

- pokud bych ho chtěl prodat, musím vytvořit bytové spoluvlastnictví – tím, že zvláštním právním jednáním (prohlášením) 

vytvořím jednotlivé jednotky v domě 

 

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) 

- je to právnická osoba suigeneris (svého druhu) 

- netradičně založena na nuceném členství – vzniká a zaniká se vznikem/zánikem vlastnictví jednotky 

- speciální právní subjektivita – tzn., smí jen to, co jí zákonodárce dovolí – na rozdíl od všeobecné právní subjektivity 

(způsobilosti k právům a povinnostem) fyzické osoby 

- může nabývat jen taková práva, která souvisí se „správou domu“ 

- zákaz podnikatelské činnosti 

- zákonné ručení členů za dluhy SVJ 

- musí být v domech, kde je nejméně 5 jednotek; pokud je méně (4,3,2), pak souhlasí-li všichni vlastníci 

- vznik je nyní komplikovaně spojen s doručením listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí poslednímu z 

těchto vlastníků 

- nově dvoufázovost vzniku – založení + vznik (zápis do rejstříku SVJ) 
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- vnitřním předpisem jsou stanovy (dle nařízení vlády nebo vlastní) 

- zapisuje se do rejstříku vedeného soudy – rejstřík společenství vlastníků jednotek, ne do obchodního rejstříku 

- ORGÁNY 

o 2 obligatorní:  

▪ Shromáždění vlastníků (nejvyšší orgán) – tvoří je všichni vlastníci jednotek 

▪ Výbor společenství nebo předseda 

• výbor je zpravidla tříčlenný 

• v menších domech může být nahrazen předsedou, pokud je to ve stanovách 

o Statutární orgán – ten kdo jedná jménem právnické osoby (pozor na úpravu jednání jménem PO) 

o Další orgány 

 

Zrušení SVJ 

- Zrušuje se dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám v domě 

- Rozhodnutím vlastníků jednotek lze společenství vlastníků zrušit, pokud bylo založeno dobrovolně nebo pokud počet 

jednotek v domě klesl na méně než pět. V takovém případě vlastníci jednotek přijmou pravidla pro správu domu a pozemku a 

pro příspěvky na ní 

- Při zrušení se neprovádí likvidace 

- O zániku společenství vlastníků platí obecné ustanovení o právnických osobách, že právnická osoba zapsaná do veřejného 

rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku 

 

29. Věcná práva k věci cizí – právo stavby 
- věcná práva k věci cizí se dělí na DVĚ SKUPINY: 

o věcná práva užívací – užívání cizí věci – je pro ně zásadní užitná hodnota věci 

▪ např. právo stavby a věcná břemena 

o věcná práva zajišťovací – zajišťují věřitele před jeho dlužníkem – je pro ně zásadní jejich cena 

▪ právo zástavní a právo zadržovací 

Právo stavby 

- § 1240(1) Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku 

stavbu. Nezáleží na tom, zda se jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou. (2) Právo stavby může být zřízeno tak, že se 

vztahuje i na pozemek, kterého sice není pro stavbu zapotřebí, ale slouží k jejímu lepšímu užívání. 

- užívací věcné právo k věci cizí (§ 1240 a následující) 

o institut na pomezí vlastnického práva a věcného práva k věci cizí 

o doplnění principu superficies solo cedit (výjimka z principu s. s. c.) – je to nezbytný derivát 

▪ dovoluje, aby někdo postavil na cizím pozemku stavbu a tato stavba se nestala součástí pozemku 

 

Vymezení práva stavby 

- pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu 

o je to tedy věcné právo k věci cizí, které může být zřízeno pouze k pozemku 

o umožňuje nejen postavit stavbu, ale i právo mít ji tam 

- věcněprávní vada pozemku zapsaná ve veřejném seznamu (KN) 

- ke stavbě již zřízené či dosud nezřízené (např. z důvodů rekonstrukce) 

o pokud ještě není postavena, tak když se začíná budovat, nikdy neexistuje jako samostatný předmět práva, ihned se 

stává součástí práva stavby 

o pokud právo stavby vznikne k pozemku, který je už zastaven, tak v okamžiku, kdy vznikne, stavba se oddělí od 

pozemku, přestane být jeho součástí a stává se součástí práva stavby 

▪ bude to velmi praktické např. u církevních restitucí, při rekonstrukci 

- může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého sice není pro stavbu zapotřebí, ale slouží k jejímu lepšímu 

užívání (např. příjezdová cesta, manipulační plocha na sousedním pozemku atd.) 

- nelze zřídit k pozemku, na kterém vázne právo příčící se účelu stavby  

o nejtypičtější případ je existence věcného břemene v podobě služebnosti 

▪ např. někdo má právo chůze nebo jízdy – a já bych ve prospěch nějaké jiné osoby zřídil právo stavby – 

nešlo by to zřídit na místě, kde tato třetí osoba vykonává své právo, protože by jí to znemožnilo výkon 

jejího práva  

▪ nelze to ale zřídit, jen pokud se jedná o právo věcné – pokud se jedná jen o právo obligační, pak nic nebrání 

zřízení práva, protože obligační právo přecházet přes pozemek působí pouze inter partes – v takovém 

případě stavebník není obligačním právem vázán a nemusí ho respektovat, nicméně ten, kdo měl právo 

chůze, má právo na náhradu škody 

- je-li pozemek zatížen zástavním právem, lze jej zatížit právem stavby jen se souhlasem zástavního věřitele (zřízením práva 

stavby dochází k právnímu znehodnocení pozemku, tudíž k poškození věřitele) 

- právo stavby je věc nemovitá nehmotná. Stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovením o 

nemovitých věcech (např. vindikační žaloba – pokud by mi squatter zabral nemovitost, žaloval bych na vyklizení stavby – u 

práva stavby je to to stejné – stavba u práva stavby ale není věcí v právním slova smyslu) – je možná vindikace stavby, byť 

to věc vůbec není 
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o stavba se nestává součástí pozemku, ale stává se právní součástí práva stavby – hmotná entita se tedy 

stává právní součástí nehmotného práva! 

▪ pokud se pak tedy disponuje s právem stavby, disponuje se rovnou i se stavbou jako takovou 

 Zákonná ustanovení o nemovitých věcech se sice aplikují i na stavbu, k níž právo stavby svědčí, ta však není 

samostatnou věcí (§ 1242) 

o Stavba se pokládá za příslušenství práva stavby. Nutno ji spíše pokládat za přírůstek, takže právo stavby 

a stavba jsou vlastně jednotným celkem, zčásti věc hmotná, zčásti věc nehmotná, které sdílejí týž osud. 

Oprávněný ze stavby je vlastníkem stavení. 

o Za nemovitost se tedy nechápe stavba, k níž právo stavby svědčí, nýbrž se za nemovitost považuje samo 

právo stavby 

 zcizitelné, děditelné, zatížitelné právo 

o je pak možno postavenou stavbu pronajímat 

 

Subjekty PS 

- stavebník (oprávněný z práva stavby) – kdokoli 

- vlastník pozemku (povinný) – kdokoli (neexistuje žádné omezení známé předchozím úpravám či zahraničním zákonům – 

např. stát, církve, obce, jiné PO veřejného práva) 

o vzniklo to jako sociální právo právě pro dělníky – a nechtělo se, aby na tom vydělávali soukromníci, a proto právo 

stavby mohly zřizovat jen určité okruhy osob 

 

Vznik PS 

- smlouva + konstitutivní zápis do veřejného seznamu (intabulace) 

o samotná smlouva není zřízení právem stavby, je to pouze obligační důvod pro vznik práva stavby – vzniká až 

zápisem práva do katastru 

▪ vzniká zpětně ke dni, kdy byl návrh na vklad do katastru doručen 

- vydržení (dobrá víra, vydržecí doba 10 let) 

o stejné podmínky jako u vlastnického práva 

- rozhodnutí orgánu veřejné moci – prakticky jen dle § 1145 – zrušení spoluvlastnictví rozdělením společné věci → soud může 

zřídit služebnost nebo jiné věcné právo (následuje deklaratorní zápis do veřejného seznamu) 

 

Dočasnost PS 

- PS nesmí být zřízeno na více než 99 let (ale lze zřídit opakovaně); minimální délka není stanovena (na vůli stran) 

- poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno, musí být patrný z veřejného seznamu 

- nabyl-li stavebník právo stavby vydržením, nabývá je na dobu 40 let 

- jsou-li pro to spravedlivé důvody, může soud dobu, na kterou je právo stavby zřízeno, k návrhu dotčené strany zkrátit nebo 

prodloužit 

o je to rozhodnutí vždy jen na návrh, nemůže o něm rozhodovat bez návrhu 

o je otázka, jestli je možné prodloužením prodloužit nad dobu 99 let 

▪ stále ještě nedořešeno 

▪ je ale možné si ujednat, že po uplynutí doby 99 let bude uzavřeno další právo stavby na 99 let, ale tato 

smlouva nabude účinnosti den po ukončení platnosti smlouvy první 

• je to ale spíš hypotetické – je to nepraktické – kdo ví, jaký bude právní řád za 99 let? 

- trvání práva stavby lze prodloužit se souhlasem osob, pro které jsou na pozemku zapsána zatížení v pořadí za právem stavby 

o např. pozemek zatížen zástavním právem → jen se souhlasme zástavního věřitele 

- právo stavby nelze omezit rozvazovací podmínkou; byla-li rozvazovací podmínka ujednána, nepřihlíží se k ní 

o trvání PS musí být stanoveno buď konkrétním datem nebo dobou 

- samotný zánik stavby nemá vliv na trvání práva stavby! Proto i zaniklá stavba může být znovu postavena na základě 

téhož práva stavby v původně dohodnuté době 

o z PS neplyne povinnost stavbu postavit (samotná skutečnost, že stavba neexistuje, nemá vliv na PS) 

 

Úplatnost PS 

- právo stavby může být zřízeno jako úplatné či bezplatné 

- úplata jako jednorázové plnění či opětující se dávky 

- bylo-li právo stavby zřízeno za úplatu a ujednala-li se úplata v opětujících se dávkách jako stavební plat (dříve „stavební 

činže“ či „stavebné“), zatěžuje právo stavby jako reálné břemeno 

- 1 limitace - nepřihlíží se k ujednání, podle kterého změny výše stavebního platu závisí na nejisté budoucí události; to 

neplatí, ujedná-li se závislost výše stavebního platu na míře zhodnocování a znehodnocování peněz 

o je možné sjednat inflační doložku 

o je možné, aby se výše stavebního platu měnila, ale musí to být nepochybně určitelné 

o může být sjednáno, že prvních 5 let se bude platit 100.000,- Kč ročně, dalších 5 let 90.000,- Kč ročně atd. 

 

Právní poměry z PS 

- co do stavby vyhovující právu stavby má stavebník stejná práva jako vlastník; pokud se jedná o jiné užívání pozemku 

zatíženého právem stavby, má stejná práva jako poživatel (dispozitivní ustanovení) 

o jako vlastník (indikovat, pronajmout, zřídit služebnost apod.) 
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o poživatel (užívat pozemek a brát z něj plody a užitky) 

- smlouva může stavebníku uložit, aby stavbu provedl do určité doby 

o jinak je to porušení smluvní povinnosti (smluvní pokuta, právo na náhradu škody) 

- není-li nic jiného ujednáno, má stavebník povinnost udržovat stavbu v dobrém stavu. Smlouva může stavebníku uložit 

povinnost stavbu pojistit 

- vlastníku pozemku může být vyhrazeno schválení určitého faktického nebo právního jednání stavebníka, avšak ani je-li to 

vlastníku pozemku vyhrazeno, nemůže odepřít souhlas k právnímu jednání, které není k jeho újmě 

o faktické jednání – např. natření budovy nějakou barvou  

o 1 výjimka, kdy vlastník nemůže souhlas odmítnout – právní jednání, které není k jeho újmě 

- vyhradí-li si vlastník pozemku souhlas k zatížení práva stavby, zapíše se výhrada do veřejného seznamu. V takovém případě 

lze do veřejného seznamu zapsat zatížení práva stavby jen se souhlasem vlastníka pozemku 

- stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby. Ujednají-li si strany něco 

jiného, zapíše se to do veřejného seznamu 

o zákonné předkupní právo, působí erga omnes  

 

Zánik PS 

- vlastník stavebního pozemku dá stavebníkovi při zániku PS uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, za stavbu náhradu 

(dispozitivní ustanovení) 

o ex lege se stavba stává součástí pozemku 

- náhrada činí polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby (dispozitivní ustanovení) 

- zástavní a jiná práva váznoucí na právu stavby postihují náhradu (tj. pohledávku stavebníka na náhradu hodnoty stavby) 

- pokud PS zanikne, zanikne i zástava (zástavní právo se transformuje na pohledávku, kterou má např. developer dostat od 

obce) 

- zánik PS před uplynutím doby 

o při zániku práva stavby předtím, než uplyne jeho doba, nastanou právní následky výmazu práva stavby vůči 

věcnému právu náležejícímu osobě, pro kterou bylo k právu stavby do veřejného seznamu zapsáno věcné právo, až 

zánikem tohoto věcného práva. Jestliže však tato osoba k výmazu udělí souhlas, nastanou právní následky výmazu 

práva stavby vůči jejímu věcnému právu již tímto výmazem 

 

30. Věcná práva k věci cizí – věcná břemena 
Pojem a vymezení věcných břemen 

- 2 subkategorie 

o služebnosti (§ 1257 a následující) 

o reálná břemena (§ 1303 a následující) 

- SLUŽEBNOST (institut římského práva – servitutes) 

- mohou vznikat bez omezení na všech věcech – ať už movitých nebo nemovitých, ať už jsou předmětem evidence ve veřejném 

seznamu nebo ne 

- REÁLNÉ BŘEMENO (institut středověkého – zejm. německého – práva) 

o může vzniknout jen na věcech ve veřejném seznamu – tedy zejména na nemovitostech 

- historie 

o pojem věcná břemena zaveden do našeho práva až středním občanským zákoníkem (tento pojem nově sjednotil a 

nahradil dosavadní služebnosti i reálná břemena) 

o NOZ: opětovný návrat k dělení na služebnosti a reálná břemena pod společným označením věcná břemena 

- věcná břemena: věcná práva k věci cizí, která omezují vlastníka věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen 

o něco trpět či se něčeho zdržet (služebnosti) – pasivní povinnost 

o něco dát či něco konat (reálná břemena) – aktivní povinnost 

- věcné právo, které na zatížené věci lpí bez ohledu na to, kdo je jejím vlastníkem (věcné břemeno sleduje právní osud zatížené 

věci) – tím zaručuje oprávněnému subjektu silnější oprávnění k cizí věci než právo obligační (erga omnes účinky) 

o pokud je můj pozemek dotčen služebností třetí osoby a já ten pozemek prodám, služebnost bude muset strpět i nový 

vlastník pozemku 

- existence alespoň dvou subjektů, z nichž jeden je oprávněný z věcného břemena, jeden povinný z věcného břemena 

(výjimka: § 1257 odst. 2) 

- věcná břemena omezují vlastníka za účelem 

o věcná břemena in rem - prospěšnějšího využívání jiné věci jiným vlastníkem (věcné břemeno zřízené s ohledem na 

věc) 

▪ např. přecházení přes jeden pozemek (zatížený, povinný) za účelem dosažení pozemku jiného (panujícího, 

oprávněného) 

▪ pokud zemře oprávněný z věcného břemene in rem, tak na jeho místo nastupuje jeho dědic 

o věcná břemena in personam - jiného prospěchu určité fyzické nebo právnické osoby z takové věci (bez ohledu na 

případné vlastnictví jiné věci) 

▪ např. užívání bytu určitou osobou 

▪ nejedná se o konflikt dvou věcí, ale je zde oprávnění využívat věc bez jakékoliv souvislosti s jinou věcí 

▪ pokud zemře oprávněný z věcného břemene in personam, tak věcné břemeno zaniká 

- principy věcných břemen 
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o právo odpovídající VB musí mít opakující se charakter (není možný jednorázový výkon) 

o institut zajišťující oprávněnému subjektu hospodářské využití cizí věci (užívací věcné právo) 

o hospodářský význam zásadně stejný jako u práv obligačních (např. úplatné věcné břemeno užívání bytu a nájem 

bytu) 

 

SLUŽEBNOSTI 

- služebnost: věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch 

jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet (negativní povinnost) 

o strpění (pati) – např. strpění přecházení přes pozemek vlastníka, strpění čerpání vody ze studny 

o zdržení se něčeho (omittere) – např. nezastavění vyhlídky 

- vlastník dobrovolně omezuje své vlastnické právo 

- zatížená věc: movitá či nemovitá, zapsaná či nezapsaná ve veřejném seznamu (dle OZ 1964 jen nemovitá věc) 

- ochrana služebností: § 1259 (obdobná aplikace ustanovení o ochraně vlastnického práva) 

o klasické využití vindikační a negatorní žaloby – jako by byl vlastník 

- tradiční principy služebností: 

o nemini res sua servit (nikomu nemůže sloužit jeho vlastní věc, resp. nikdo nemůže mít služebnost ke své vlastní 

věci) 

▪ výjimka: § 1257 odst. 2 – tzv. vlastnická (vlastníkova) služebnost (pouze k pozemku!) 

▪ je to v podstatě uzavření smlouvy se sebou samým 

▪ vlastník pozemku, který bezprostředně sousedí s veřejnou cestou, zřizuje služebnost cesty pro svůj pozemek 

sousední (aby v případě prodeje měl služebnost cesty u pozemku, který nemá přístup k veřejné cestě) 

o servitus in faciendoconsisterenequit (služebnost nemůže spočívat v konání) 

o servitusservitutisesse non potest (ke služebnosti nelze zřídit služebnost) 

▪ není možné zřídit odvozené právo ze své služebnosti 

Třídění služebností 

- in rem (pozemková služebnost) – služebnost spojena s vlastnictvím určité věci (při změně vlastníka zatížené věci přechází s 

věcí na nového vlastníka a nezaniká) 

o zatěžuje každého dalšího nástupce (z oprávněného i služebného pozemku) 

- in personam (osobní služebnost) – služebnost spojena výlučně s určitou osobou (f. o. nebo p. o.); při smrti oprávněné f. o. 

nebo zániku p. o. služebnost zaniká (nedědí se, není převoditelná na třetího) – je to ale dispozitivní ustanovení a je možné si 

ujednat něco jiného 

- povinnost ze služebnosti je: 

o trvalá (není možný opakující se výkon) – opora sousední stavby, povinnost nezastavět vyhlídku (obligatio non 

altiustollendi) nebo 

o opakovaná – právo čerpání vody ze sousedovy studny, právo jízdy přes cizí pozemek 

o na dobu určitou či neurčitou 

o úplatná či bezúplatná služebnost apod. 

 

Vznik služebnosti 

- smlouva (nejrozšířenější titul) 

o pro formu smlouvy je důležitá povaha zatížené věci 

▪ pokud se zřizuje k nemovité věci, musí být smlouva uzavřena písemně, pokud k movité věci, postačuje 

ústní či konkludentní smlouva 

o zřizuje-li se právním jednáním služebnost k věci zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zápisem do takového 

seznamu (konstitutivní zápis) 

o vzniká-li služebnost k věci zapsané do veřejného seznamu na základě jiné právní skutečnosti než smlouvy, zapíše se 

do veřejného seznamu i v takovém případě (deklaratorní zápis) – mimoknihovní vznik 

▪ služebnost vzniká okamžikem PM rozhodnutí, zápis do KN jen deklaratorní 

o zřizuje-li se služebnost k věci nezapsané ve veřejném seznamu, vzniká účinností smlouvy 

o je-li služebností zatížena jen část nemovité věci (např. pozemku při zřízení cesty), je obligatorní přílohou smlouvy 

geometrický plán s vyznačením rozsahu zatížení nemovité věci (pro zápis do KN) 

▪ věcné právo zatěžuje pozemek jako celek – to stejné platí i o služebnosti, ale je možné se dohodnout, že 

se bude služebnost realizovat jen na určité části pozemku – soused bude chodit jen po určité části pozemku 

(ale služebnost je zřízena na celý pozemek) – je upraven jen reálný výkon služebnosti 

• není-li dohodnuto něco jiného, může osoba přecházet kdekoliv 

o oprávněný ze služebnosti musí být jasně specifikován (vlastnictvím jiné věci nebo osobně); nelze zřizovat služebnost 

pro neurčité osoby nebo neurčitý okruh osob (1. republika – judikatura připouštěla zřizovat služebnost pro „místní 

chudé“) 

- vydržení 

o za obdobných podmínek, za nichž dochází k vydržení vlastnického práva k věci (§ 1089 anásledující) 

o došlo-li k vydržení služebnosti na věci evidované v katastru nemovitostí, zapíše se po uplynutí vydržecí doby 

služebnost do katastru nemovitostí (deklaratorní zápis práva, které vzniklo mimoknihovně) 

o 2 možnosti 

▪ souhlasné prohlášení (nechám si potvrdit od vlastníka, že jsem vydržel) = nahrazuje smlouvu 

▪ žalovat o určení práva služebnosti (prokázat pravou, poctivou a řádnou držbu) 
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o u movité věci se vydržuje služebnost po 3 letech, u nemovité věci se vydržuje služebnost po 10 letech 

- zákon (ex lege) 

o služebnost vzniká nepodmíněně, již samotnou účinností právního předpisu (není třeba splnění jiné právní 

skutečnosti) 

o tzv. legální věcná břemena (vyplývají např. z vodního zákona) 

o nejasnost právní povahy tohoto druhu služebnosti 

o nejednotná judikatura: srov. Nejvyšší soud ČR (C 1302 Sou R NS) a Ústavní soud ČR (Pl. ÚS 25/04) 

▪ Nejvyšší soud: legální služebnosti nejsou soukromoprávním institutem, ale spíše druhem veřejnoprávního 

omezení vlastníka věci ve veřejném zájmu 

▪ Ústavní soud: analogicky se aplikuje občanský zákoník – jsou to veřejnoprávní věcná břemena, pouze to 

neplyne ze smlouvy ale za zákona 

▪ Tégl se kloní spíš ke stanovisku Nejvyššího soudu 

o např. provozovatel letiště může vstupovat na okruh okolo letiště – toto právo má přímo ze zákona a může zde 

odstraňovat překážky – sekat trávu, kácet stromy, atd. 

o např. ten, kdo provozuje kanalizace, má právo vstupovat na pozemky, kde jsou inženýrské sítě vedeny – kopat, 

opravovat, … 

o legální služebnosti se zásadně nezapisují do katastru nemovitostí! 

- rozhodnutí orgánu veřejné moci 

o soud, správní orgán (např. stavební úřad) 

o jen tehdy, je-li k tomu orgán veřejné moci výslovně zmocněn zákonem 

▪ státní orgán může činit jen to, co mu zákon výslovně dovolí = princip legality 

o příklady 

▪ soud – § 1029 odst. 2 (následuje deklaratorní zápis do veřejného seznamu) či § 1145 

▪ správní orgán (stavební úřad) – § 170 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

- § 1261: pozemek určený k plnění funkcí lesa lze zatížit pozemkovou služebností, služebností pastvy nebo služebností braní 

lesních plodů jen smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Taková služebnost může být 

zřízena jen jako vykupitelná a podmínky výkupu musí být již při zřízení služebnosti předem určeny 

 

Právní poměry ze služebností 

- závisí na právním důvodu vzniku služebnosti (zejména smlouva) 

- služebnost zahrnuje vše, co je nutné k jejímu výkonu (má-li např. někdo právo na vodu na cizím pozemku, má k ní také 

přístup) 

- sjednat obsah a rozsah práva, jaké osoby právo mají a další specifika 

- výkladová pravidla (dispozitivní, podpůrná pro případ, že si strany nedohodnou jinak): 

o § 1258: není-li obsah nebo rozsah služebnosti určen, posoudí se podle místní zvyklosti; není-li ani ta, má se za to, že 

je rozsah nebo obsah spíše menší než větší 

o § 1263: oprávněná osoba nese náklad na zachování a opravy věci, která je pro služebnost určena. Užívá-li však věci i 

ten, kdo je služebností obtížen, je povinen na náklad poměrně přispívat, anebo se užívání zdržet 

▪ běžné udržovací náklady 

o § 1264: není-li míra služebnosti určena, rozhoduje potřeba panujícího pozemku. Služebnost se nemění změnou v 

rozsahu služebné nebo panující věci, ani změnou hospodaření na panujícím pozemku 

▪ jedná se o speciální ustanovení – použije se pouze na pozemkovou služebnost in rem 

o § 1265 

▪ odst. 1: pozemkovou služebnost nelze spojit s jiným panujícím pozemkem 

▪ odst. 2: osobní služebnost nelze převést na jinou osobu 

• pokud zřídím služebnost na bezplatné bydlení v mém domě svým rodičům, rodiče nesmí převést 

tuto služebnost na někoho jiného 

▪ odst. 3: k prostoru pod povrchem lze zřídit užívací věcná práva jako zcizitelná a dědičná 

o § 1266: k věci lze zřídit i několik služebností, pokud není novější právo na újmu právům starším 

- zákaz rozšiřování výkonu služebnosti: je-li právo chůze, nelze rozšiřovat na právo jízdy; je-li osobní služebnost zřízena pro 

jednu osobu, nelze rozšiřovat na další osoby – výjimky (např. manželé, děti) 

o další výjimka je např. pozvání přátel na pozemek, přes který se dá dostat jen přes cizí pozemek, ke kterému mám 

právo cesty – ale nesmí to být nad míru – nesmím si tam pozvat 100 lidí, kteří sousedovi rozdupají celý pozemek 

 

Některé druhy služebností 

- tzv. pojmenované služebnosti (založené na výkladových ustanoveních) 

- některé pozemkové služebnosti (demonstrativní výčet) 

o služebnost inženýrské sítě 

o opora cizí stavby 

o služebnost okapu 

o právo na svod dešťové vody 

o právo na vodu 

o služebnost rozlivu 

o služebnost stezky, průhonu a cesty 

o právo pastvy 
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- některé osobní služebnosti 

o užívací právo 

o požívací právo 

 

Zánik služebností 

- § 1299 

o odst. 1: služebnost zaniká trvalou změnou, pro kterou služebná věc již nemůže sloužit panujícímu pozemku nebo 

oprávněné osobě 

o obecně: např. zánikem služebné věci 

o sporné příklady u služebností k pozemkům (pozemek přece nemůže zaniknout) 

▪ např. zřícení budovy zatížené služebností, ale i zánikem užitné hodnoty věci (např. vyschnutí studny, 

zhoršení kvality pozemku, trvalé zatopení pozemku vodou) 

▪ když zanikne stavba, zanikne i služebnost k ní? 

• hlavní proud názorů říká, že samo o sobě ta služebnost nezaniká – pokud bude stavba znovu 

postavena a bude mít stejnou hospodářskou funkci, tak břemeno obživne 

➢ pokud tam byl rodinný domek a pak tam vznikne továrna, není možné obnovení břemene 

➢ pokud je znovu postavena až za 10 let, pak služebnost zaniká, protože se promlčela 

o odst. 2: při trvalé změně vyvolávající hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího 

pozemku nebo oprávněné osoby se vlastník služebné věci může domáhat omezení nebo zrušení služebnosti za 

přiměřenou náhradu (trvalé snížení vodní hladiny ve studni, když oprávněný ze služebnosti má jinou možnost 

přístupu k vodě – např. vlastní vodovod) 

- § 1300 (zánik dohodou) 

o odst. 1: dohodnou-li se strany o zrušení služebnosti zapsané ve veřejném seznamu, zanikne služebnost výmazem z 

veřejného seznamu (jinak služebnost zaniká již účinností smlouvy) 

o odst. 2: uplynutím doby (dobu, na kterou byla někomu zřízena služebnost, lze ujednat i tak, že služebnost 

zanikne, dosáhne-li nějaká jiná osoba určitého věku; v takovém případě se má za to, že dřívější smrt této osoby 

nemá na trvání služebnosti vliv) 

- § 1301 

o spojením vlastnictví panující a služebné věci v jedné osobě služebnost nezaniká (u věcí evidovaných v katastru 

nemovitostí zaniká až výmazem z katastru nemovitostí) 

▪ např. soused mi zřídí právo cesty a já pak koupím jeho pozemek 

- § 1302 

o odst. 1: osobní služebnost zaniká smrtí oprávněné osoby; při rozšíření služebnosti i na dědice se má za to, že jimi 

jsou zákonní dědicové první třídy. Nabyla-li osobní služebnost právnická osoba, trvá služebnost potud, pokud trvá 

tato osoba 

o odst. 2: slouží-li služebnost provozu závodu, nezaniká převodem nebo přechodem závodu nebo takové jeho části, 

která bude provozována jako samostatný závod 

- promlčení služebnosti 

o § 632 a 633 (pokud nevykonávám služebnost po dobu 10 let, služebnost se promlčí) 

o § 618 (výmaz promlčené služebnosti z katastru nemovitostí, byla-li zřízena na věci evidované) 

 

Reálná břemena (§ 1303) 

- je-li věc zapsána do veřejného seznamu (zejména nemovitá), může být zatížena reálným břemenem tak, že dočasný 

vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat (pozitivní povinnost) 

o např. výměnek – rodiče přenechali dítěti statek a na oplátku rodiče mohly na statku dožít a navíc výměnek obsahoval 

právo na nějaké další plnění (naturálie, peníze) – tedy nejen povinnost něco strpět, ale i povinnost nějakého plnění 

- pro RB je typická jejich dočasnost, vykupitelnost a povinnost k pozitivnímu jednání (něco dát – dare, něco konat – facere) 

o většinou dočasné, ale v zákoně není zakázáno, aby bylo časově neomezené 

- RB zakládá vlastníku věci dočasnou povinnost k plnění s tím, že nebude-li plněno, transformuje se právo z reálného 

břemene v substituční oprávnění na peněžitou náhradu, pro niž je možné vést výkon rozhodnutí nebo exekuci na 

zatíženou věc obdobně jako při zástavním právu (hodnota věci tak zajišťuje plnění z RB) 

o pokud má někdo právo na plnění z reálného plnění a toto právo je spojeno s určitou věcí, tak v případě, že 

povinná osoba přestane plnit, tak se právo oprávněného subjektu transformuje na peněžní náhradu – pokud 

náhrada nebude vyplacena dobrovolně, tak může oprávněný navrhnout prodej věci a z ceny věci se uspokojit 

- pro totéž reálné břemeno lze zatížit i několik věcí (tzv. vespolné reálné břemeno) 

- příklady RB: povinnost vlastníka pozemku chovat obecního býka, povinnost udržovat v řádném stavu kostel, povinnost 

poskytovat oprávněnému peníze či jiné plnění (potraviny, otop) – tzv. výměnek 

- časově neomezené reálné břemeno může být zřízeno jen jako vykupitelné a podmínky výkupu musí být předem určeny již 

při zřízení reálného břemene 

- vlastník zatížené věci se zdrží všeho, čím by se věc zhoršila k újmě osoby oprávněné z reálného břemene 

- vznik 

o smlouva (nutný zápis do veřejného seznamu) – tedy intabulační princip – až zápisem právo jako takové vzniká 

o vydržení? – celkem jednoznačně se v zahraničí judikatuře konstatuje, že to lze – např. smlouva o zřízení reálného 

břemene, která je ale absolutně neplatná – pokud se vykonává toto právo po dobu 3 (10) let, pak je toto právo 

vydrženo (NOZ neřeší) 
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▪ profesor Eliáš ovšem tvrdí, že to nejde – bez jakéhokoliv rozumného argumentu 

- zánik 

o platí obdobně ustanovení o zániku služebnosti 

 

31. Věcná práva k věci cizí – zástavní a zadržovací právo 
ZÁSTAVNÍ PRÁVO 

- zajišťovací věcné právo k věci cizí (§ 1309 an.) – smyslem je zajistit věřitele a jeho právní postavení proti selhání věřitelova 

dlužníka (pokud má věřitel proti dlužníkovi nějakou pohledávku, je zde riziko, že dlužník svůj dluh nesplní a zákon stanovuje 

instituty, které mají věřiteli zajistit lepší právní postavení) 

- při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z 

výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení 

zástavy 

o zákon mluví o „zajištění dluhu“, ale přesnější by bylo „zajištění pohledávky“ 

- zastavena může být věc jen jako celek! 

 

Smysl a účel zástavního práva 

- způsob věcného zajištění věřitele (pohledávky, resp. dluhu), způsob náhradního uspokojení 

- na (části) majetku obligačního dlužníka či třetí osoby, tj. na věci (tzv. zástava) je zřízeno věcné právo s účinky erga omnes. 

Všechny třetí osoby jsou povinny toto právo respektovat, a to bez ohledu na to, kdo je vlastníkem zástavy (zástavní právo 

sleduje věc jako právní vada) 

- věřitel může zástavu jednostranně (za určitých podmínek) zpeněžit a z výtěžku se může uspokojit 

 

Funkce zástavního práva 

- zajišťovací 

o věřitel má cizí věc, která slouží k zajištění jeho pohledávky 

o jistota věřitele, ze které se může uspokojit pro případ dlužníkova prodlení se splněním dluhu 

o nemá žádné praktické důsledky – to má až funkce uhrazovací 

- uhrazovací 

o praktická funkce - v případě prodlení dlužníka může věřitel zpeněžit zástavu a uspokojit se z výtěžku zpeněžení (tzv. 

náhradní uspokojení věřitele) 

 

Principy zástavního práva 

- AKCESORITA 

o existenční a funkční (hospodářská) závislost zástavního práva na zajišťované pohledávce 

▪ ZP nemůže existovat samo o sobě bez toho, že by zajišťovalo nějakou konkrétní pohledávku (praktický 

účinek by byl nulový) – zástavní právo je tedy závislé na pohledávce, kterou zajišťuje 

o bez primární (hlavní, zajištěné) pohledávky (primárního právního vztahu) nemůže dojít ke vzniku ZP (výjimky) 

o ZP sleduje právní osud hlavní pohledávky 

▪ zanikne-li pohledávka (je-li dluh zaplacen), tak dochází k zániku zástavního práva 

▪ postoupení pohledávky – právo na zaplacení kupní ceny lze převádět - pokud je pohledávka na zaplacení 

kupní ceny zajištěna zástavním právem, tak spolu s pohledávkou automaticky ze zákona dochází k převodu 

zástavního práva 

o nepřevoditelnost zástavního práva bez současného převodu hlavní pohledávky (srov. § 1880 odst. 1 – 

postoupení pohledávky) 

o zástavní právo může vzniknout maximálně v rozsahu zajištěné pohledávky (resp. v rozsahu menším) 

▪ pohledávku na 1.000,- Kč nelze zajistit zástavním právem na 1.100,- Kč 

- SUBSIDIARITA 

o skutečnost, že účinky zástavního práva mohou nastat až v okamžiku prodlení dlužníka s plněním dluhu 

▪ zástavní právo nastupuje jako podpůrný (subsidiární), tj. náhradní zdroj uspokojení věřitele 

Druhy zástavního práva dle různých kritérií 

- na věcech movitých (ruční zástavní právo – pignus) – vzniká odevzdáním movité věci věřiteli (odevzdání z ruky do ruky) 

- na věcech nemovitých (hypotekární zástavní právo – hypotheka) 

- kauční zástavní právo (slouží k zajištění věřitele pro případ, že mu bude v budoucnosti dlužníkem způsobena škoda – tzv. 

cautiodamniinfecti) 

- simultánní (vespolné) zástavní právo (§ 1345) – jedna pohledávka (více pohledávek) je zajištěna na několika různých 

zástavách společně – vespolek (např. pro pohledávku ve výši 1 milionu Kč je zřízeno zástavní právo na budově, pozemku, 

cenném obrazu a na jízdním kole) 

o při rozdělení zástavy na více nových věcí zatěžuje každou nově vzniklou věc zástavní právo v původní výši (tj. 1 

milion Kč) – např. při rozdělení pozemku 

o pokud je takto zřízeno simultánní zástavní právo, tak je věřitel neomezen v tom, jakou věc prodá, pokud se dlužník 

dostane do prodlení 

o při rozdělení věci - zástavní právo zatěžuje každou novou věc – v tom případě každý nově vzniklý pozemek 

samostatnou zástavou a každý z nich zajišťuje zástavu do celé její výše 

▪ vlastník rozdělí pozemek na 2 nové, každý nový pozemek zajišťuje pohledávku do celé výše 

- Zástavní právo na věci nebrání vlastníkovi v dispozicích s věcí! 
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o může ji darovat, prodávat, vyměnit, zřizovat k ní další zástavní práva dalším věřitelům (tzv. pluralita zástav – výkon 

zástavního práva při více zástavních věřitelích viz § 1371 a následující), může k ní zřídit právo stavby (omezení § 

1241 – pouze se souhlasem zástavního věřitele), služebnost atd. 

o principem je však ochrana zástavního věřitele! 

▪ většinou je třeba souhlas zástavního věřitele, nebo sice souhlas nevyžaduje, ale pokud dojde k dispozici se 

zástavou, tak věřiteli vznikají sekundární práva (např. znehodnotím věc, tak věřiteli vzniká právo na 

doplnění zástavy – buď oprava mobilu nebo zastavení jiné věci) 

 

Terminologie 

- OBLIGAČNÍ VĚŘITEL – věřitel té pohledávky, která má být zajištěna zástavním právem 

- OBLIGAČNÍ DLUŽNÍK (osobní dlužník) – dlužník věřitele, jehož pohledávka má být zajištěna zástavním právem 

o strany právního vztahu, ve kterém vzniká určitý dluh nebo pohledávka, která má být zajištěna zástavním právem 

o např. banka dá žadateli úvěr, z úvěrové smlouvy vzniká právní vztah (obligace, závazek) a v tomto závazku vzniká 

bance pohledávka (právo na vrácení úvěru) a dlužníkovi povinnost pohledávku splnit 

▪ tomuto se říká hlavní závazek – stranami závazku jsou obligační věřitel (banka) a obligační dlužník 

(dlužník) 

▪ pokud banka dlužníkovi nevěří, tak si svou pohledávku nechá zajistit zástavním právem – stává se z ní 

zástavní věřitel 

- ZÁSTAVNÍ VĚŘITEL – obligační věřitel, jehož pohledávka byla zajištěna zástavním právem (zástavním věřitelem je 

vždy bez výjimky obligační věřitel!) 

- ZÁSTAVCE – subjekt, který zřídil ve prospěch zástavního věřitele zástavní právo (ten, kdo dal zástavu) – bude jím zásadně 

vlastník zástavy, ale není to bezvýjimečné (srov. § 1343 odst. 2); zástavce zároveň nemusí být obligačním dlužníkem 

(zástavu může poskytnout ve prospěch obligačního dlužníka někdo jiný) 

o zastavit věc může jen vlastník věci, ale je zde výjimka (pro nemovité věci § 984, pro věci, které nepodléhají evidenci 

ve veřejném seznamu - § 1343 odst. 2) 

o zástavcem bude v naprosté většině případů obligační dlužník, ale je zde i možnost, že to bude třetí osoba 

▪ např. rodiče budou ručit za pohledávku syna u banky 

- ZÁSTAVNÍ DLUŽNÍK – vlastník zástavy, ať již je či není zástavcem (např. ten, na něhož byla převedena zastavená věc) či 

obligačním dlužníkem 

o 2 základní případy, kdy zástavním dlužníkem nebude zástavce: 

▪ když zastaví věc osoba, která není vlastníkem 

▪ když zastavil skutečný vlastník, ale v okamžiku, kdy k zástavě došlo, převedl věc na někoho jiného (koupě 

už zatížené věci) 

- rodiče, kteří ručí za svého syna, tedy nebudou muset platit celý dluh syna, budou muset pouze strpět prodej zástavy 

 

Předpoklady vzniku zástavního práva 

- ZPŮSOBILÁ ZÁSTAVA (§ 1310) 

o zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat – může vznikat i na nehmotných věcech (platí obecné principy 

k převodu vlastnického práva) – to, k čemu lze nabýt vlastnické právo, může být i zástavou 

o zástavní právo lze zřídit i k věci, k níž zástavnímu dlužníku vznikne vlastnické právo teprve v budoucnu (§ 1341). 

Je-li taková věc zapsána ve veřejném seznamu nebo v rejstříku zástav, zapíše se k ní zástavní právo, pokud s tím 

vlastník věci souhlasí 

o věc movitá i nemovitá (některé věci mají zvláštní režim – např. letadla – § 4 a následující zákona č. 49/1997 Sb., o 

civilním letectví) 

o spoluvlastnický podíl na věci (k zastavení podílu se nevyžaduje souhlas spoluvlastníků – klidně i proti vůli 

spoluvlastníků) 

o podíl v obchodní korporaci (§ 1320 an.) 

o cenný papír a zaknihovaný cenný papír (§ 1328 an.) 

o účet vlastníka zaknihovaných cenných papírů (§ 1333 a následující) 

o pohledávka (§ 1335 a následující) 

o věc hromadná (§ 1347 a 1348) 

- § 1346: Zástavní právo se vztahuje na zástavu, na její přírůstek i příslušenství, ledaže zástavní smlouva určí něco jiného. Z 

plodů a užitků se zástavní právo vztahuje jen na ty, které nejsou odděleny. Je-li zastavena pohledávka, náleží zástavnímu 

věřiteli i každé právo, které pohledávku zajišťuje. 

o tento paragraf je v podstatě nepotřebný, protože to stejné řeší už § 510 odst. 2 – příslušenství sdílí právní osud věci 

hlavní 

- zastavení cizí věci (§ 1343 a 1344) 

o výjimka z principu nemo plus iuris (nemo dat quod non habet) 

o zástavce může dát jako zástavu cizí věc jen se souhlasem vlastníka (princip). Dá-li zástavce jako zástavu cizí 

movitou věc bez souhlasu vlastníka, vznikne zástavní právo, je-li věc odevzdána zástavnímu věřiteli a ten ji přijme v 

dobré víře, že zástavce je oprávněn věc zastavit 

▪ musí se jednat o movitou věc neevidovanou ve veřejném seznamu 

▪ je zde právo na náhradu škody, pokud bylo zástavní právo nabyto bez souhlasu vlastníka 

• § 1009 písm. c) – pokud koupím věc od nevlastníka, jemuž vlastník věc dobrovolně svěřil, nabydu 

vlastnické právo – to stejné platí u zástavního práva 
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o u věcí evidovaných ve veřejném seznamu (§ 984) – princip materiální publicity (ochrana dobré víry třetích osob) 

o zastavení cizí movité věci v zastavárenském závodu – vlastník má právo na vydání věci vůči provozovateli 

zastavárenského závodu, pokud prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu 

(vlastník nemá povinnost zaplatit za věc náhradu) 

• reaguje na prodej kradených věcí v bazarech – např. kradená autorádia 

- ZPŮSOBILÝ DLUH (POHLEDÁVKA) - (§ 1311) 

o zásadně jen dluh platný (i relativně neplatný) a existující 

▪ dluhy naturální? (nejednotný názor) 

• promlčené dluhy ano, dluhy, které jsou naturální od počátku ne 

➢ tzv. aleatorní (odvážné) dluhy 

➢ např. § 2878 – ustanovení o sázce, hře a losu – nemůže být platně zajištěna – jedná se o 

tzv. aleatorní (odvážné) závazky, obligace – dluh platně vznikl, ale není možné ho 

vymáhat 

➢ to se ale netýká např. Sportky – které jsou provozovány na základě úředního povolení – 

jedná se o veřejnoprávní záležitosti – ale v čistě soukromoprávní oblasti se jedná o 

aleatorní obligace 

- ZP lze zajistit dluh o určité výši nebo dluh, jehož výši lze určit kdykoli v době trvání zástavního práva 

- ZP lze zajistit dluh peněžitý i nepeněžitý, podmíněný nebo i takový, který má vzniknout teprve v budoucnu (nutnost 

dostatečné specifikace! – je nutné vědět, o jakou pohledávku se jedná a v jaké maximální výši) 

o peněžitý dluh – do celé jeho výše nebo do části (nikoli však ve vyšším rozsahu) 

o nepeněžitý dluh – do výše jeho obvyklé ceny v době vzniku zástavního práva (§ 1368 odst. 1) 

▪ pokud někdo má dluh, který spočívá v povinnosti natřít mu plot – je možné zřídit zástavní právo – a pokud 

bude dotyčný v prodlení, tak je možné zástavu realizovat (jelikož normálně se zástava prodává, je třeba 

nějak vyčíslit hodnotu plnění) – takže např. natření plotu běžně stojí tak 5.000,- Kč – je možné zástavu 

prodat a vzít si z ceny 5.000,- Kč 

- zástavním právem lze zajistit i dluhy určitého druhu vznikající dlužníkovi vůči zástavnímu věřiteli v určité době nebo i různé 

dluhy vznikající vůči zástavnímu věřiteli z téhož právního důvodu 

o z jedné smlouvy tedy může jednomu dlužníkovi vůči věřiteli vznikat více různých dluhů, ať už peněžitých nebo 

nepeněžitých – a všechny tyto dluhy mohou být zajištěny jedním zástavním právem („zástavní právo se zřizuje pro 

zajištění všech dluhů ze smlouvy č. xxx uzavřené X a Y dne xx.xx.xxxx“) 

 

Právní důvod vzniku (tzv. zřízení ZP) 

- smlouva (§ 1312 a následující) 

o smlouvou se zástavní právo zřizuje, ale vzniká až v důsledku dalších skutečností 

o ve smlouvě nutno vymezit zástavu a zajištěný dluh (právní důvod vzniku a rozsah, splatnost, popř. den vzniku) 

o zástavní právo zajišťuje i příslušenství dluhu; smluvní pokutu jen tehdy, je-li to ujednáno (z důvodu, že smluvní 

pokuta není příslušenstvím pohledávky) 

▪ opět vyplývá už z § 510 odst. 2 

▪ co je příslušenství dluhu je vymezeno v § 513 (je zde definováno příslušenství pohledávky) 

o forma smlouvy 

▪ písemná 

• obecně u věcí movitých (výjimka: ústní forma postačí dle § 1314 odst. 1 – je-li movitá věc jako 

zástava odevzdána zástavnímu věřiteli či třetí osobě při uzavření smlouvy) 

➢ u nemovité věci evidované ve veřejném seznamu (§ 560) 

▪ forma veřejné listiny (notářského zápisu) 

• je-li zástavou závod či jiná věc hromadná  

• je-li zástavou nemovitá věc neevidovaná ve veřejném seznamu 

• má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do rejstříku zástav 

o zakázaná ujednání (§ 1315) 

▪ podle Tégla je tento paragraf zbytečný a je napsán špatně 

o vznik zástavního práva na základě smlouvy 

▪ u věcí zapsaných ve veřejném seznamu (movité i nemovité) – až zápisem (§ 1316) 

▪ u movitých věcí nezapsaných ve veřejném seznamu (4 možnosti – záleží na dohodě stran) 

• odevzdáním zástavnímu věřiteli (§ 1317 odst. 1) 

• označením zástavy, tzv. znamením (§ 1317 odst. 2) – zůstává v rukou vlastníka, pouze se označí, 

aby bylo patrné, že je předmětem zástavy (značky na strojích, cejchy na dobytku) 

➢ kritizované - momentem, kdy označení zmizí, tak zástavní právo zaniká a třetí strany 

v dobré víře musí být chráněny 

• odevzdáním třetí osobě (úschova) - (§ 1318) 

• zápisem do rejstříku zástav vedeným notářskou komorou ČR (bez odevzdání) - (§ 1319 odst. 1) – 

smlouva musí mít formu veřejné listiny (§ 1314 odst. 2 písm. c)) 

➢ v současné době se jedná o jakýsi poloveřejný seznam 

▪ u nemovitých věcí nezapsaných ve veřejném seznamu, u závodu a movité věci hromadné 

• zápisem do rejstříku zástav (§ 1319 odst. 2) 
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o zvláštní pravidla o zastavení podílu v korporaci, cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru, účtu vlastníka 

zaknihovaných cenných papírů a pohledávky (§ 1320 a následující) 

o budoucí zástavní právo (§ 1341) 

▪ vazba na § 1310 odst. 2 

▪ terminologická chyba v zákoně!! § 1341 odst. 1: „má-li se stát zástavou věc, k níž má zástavnímu dlužníku 

vzniknout vlastnické právo…“  

• v zákoně je napsáno zástavní právo – je to blbost 

• např. zástavní právo k věci, kterou vyrobím – zástavní právo vznikne až v momentě, kdy věc 

vznikne 

o zákaz zastavení (negative pledge) – novinka v NOZ 

▪ § 1309 odst. 2 – nemožnost vlastníka zřídit na své věci zástavní právo – v některých případech má věřitel 

pohledávku proti dlužníkovi a má racionální hospodářské důvody, proč si nezřídit zástavní právo – bude mu 

stačit, když si dlužník nebude moci zřídit zástavní právo někomu jinému 

• banka půjčí Frantovi 1.000.000,- Kč – Franta se zaváže, že svůj pozemek po zastavení bance 

nezastaví nikomu jinému 

➢ pokud je zapsáno do katastru nemovitostí, tak platí § 980, že nikoho neomlouvá 

neznalost zápisu – účinek vůči třetím osobám 

➢ pokud by zapsáno nebylo, tak by účinky vůči třetím osobám měl, jen byl-li třetím 

osobám znám 

▪ vazba na § 1761 – účinky smlouvy – mluví nejen o zákazu zastavení, ale i zákazu zcizení 

- zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci (§ 1342) 

o zřizuje-li se zástavní právo rozhodnutím orgánu veřejné moci, vzniká zástavní právo vykonatelností rozhodnutí, 

ledaže je v něm stanovena doba pozdější (případně zápis do veřejného seznamu – pouze deklaratorní účinky) 

o př.: soudcovské zástavní právo na nemovité věci (§ 338b a následující OSŘ) 

▪ vzniká proti vůli zástavce na žádost věřitele jako druh výkonu rozhodnutí dle OSŘ 

▪ věřitel musí soudu označit nemovitost dlužníka (zástavce), k níž má být zástavní právo zřízeno a doložit, že 

je v dlužníkově vlastnictví a dále prokázat vykonatelné rozhodnutí soudu (exekuční titul) na peněžité plnění 

proti dlužníkovi 

▪ zástavní právo vzniká již samotným nařízením výkonu rozhodnutí, do katastru se zapisuje záznamem 

▪ účel soudcovského zástavního práva – snaha zachovat nemovitost pro její pozdější nucený prodej s 

vyhlídkou růstu její ceny 

▪ např. cena zastavené nemovitosti klesla a věřitel by z ní svoji pohledávku plně neuspokojil, tak si nechá 

zřídit zástavní právo i k jinému jeho pozemku 

• ale musí prokázat, že má vykonatelnou pohledávku (na kterou už má pravomocné rozhodnutí 

soudu), že dlužník má nemovitou věc 

- jiné důvody vzniku zástavního práva 

o zástavní právo vznikající na základě smlouvy ve spojení s rozhodnutím orgánu veřejné moci (např. § 1696 

odst. 1 a 2) – týká se dohody dědiců o vypořádání dědictví, v rámci této dohody se mohou dohodnout i o zřízení 

zástavního práva, ale k tomu je třeba souhlas soudu (např. případy, kdy je v dědictví jedna věc, tak se dohodnou, že 

ji dostane do vlastnictví jen jeden z nich a zaplatí druhému polovinu její ceny) 

- zástavní právo vznikající ze zákona (např. § 2344 – problematika pachtu) 

 

Rozsah zástavního práva (§ 1346 an.) 

- zejména přeměna zástavy na novou věc, spojení zástavy s jinou věcí, rozdělení zástavy, spojení dvou zástav (§ 1350) 

 

Práva a povinnosti ze zástavního práva 

- závisí zejména na obsahu smlouvy, jinak se aplikuje zákon 

- práva a povinnosti PŘED SPLATNOSTÍ ZAJIŠTĚNÉHO DLUHU 

o záleží na předmětu zástavy a na tom, kdo zástavu opatruje 

▪ pokud zástavní dlužník (§ 1353) – povinnost zdržet se všeho, čím se zástava zhoršuje na úkor zástavního 

věřitele (případně povinnost doplnit zástavu) 

• může tedy zástavu klidně používat, ale nesmí ji poškodit 

▪ pokud zástavní věřitel (§ 1356) – je oprávněn mít zástavu u sebe a povinen pečovat o ni jako řádný 

hospodář, užívat ji může pouze se souhlasem zástavního dlužníka 

▪ pokud třetí osoba (§ 1357) – nesmí ji užívat nebo umožnit její užití jinému 

- práva a povinnosti PO SPLATNOSTI ZAJIŠTĚNÉHO DLUHU (výkon zástavního práva) 

o možnost náhradního uspokojení – pouze právo, nikoli povinnost věřitele 

o běžné soudní řízení o zaplacení pohledávky s výkonem rozhodnutí či možnost zpeněžení zástavy 

o 3 možnosti zpeněžení zástavy na návrh zástavního věřitele (§ 1359) 

▪ realizace způsobem, na němž se zástavní věřitel dohodnul se zástavcem, resp. zástavním dlužníkem 

(zejména prodej „z volné ruky“, propadnutí zástavy za podmínek § 1315 apod.) – novinka podle NOZ – 

podle SOZ byly možné jen následující dvě možnosti 

• prodej z volné ruky – je zde ta nevýhoda, že je často prodáváno pod cenou – bylo by to velmi 

jednoduše zneužitelné – proto musí věřitel postupovat podle § 1365 – „obvyklé tržní podmínky“ – 

ochrana vlastníka 
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▪ soudní prodej zástavy (§ 200y a následující a § 338a a následující OSŘ) 

▪ prodej ve veřejné dražbě (zákon č. 26/2000 Sb.) 

 

Soudní prodej zástavy 

- 2 FÁZE 

o žaloba věřitele proti zástavnímu dlužníkovi o nařízení soudního prodeje zástavy (§ 200y a následující OSŘ) – 

důsledek: usnesení o nařízení prodeje zástavy (soud nařídí prodej zástavy, doloží-li věřitel zajištěnou pohledávku, 

zástavní právo k zástavě a kdo je zástavním dlužníkem) 

o dle vykonatelného usnesení o nařízení soudního prodeje zástavy lze na návrh věřitele nařídit výkon rozhodnutí 

prodejem zástavy (§ 338a a následující OSŘ) – užití ustanovení o výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí a 

nemovitostí 

- § 1362: započetí výkonu zástavního práva oznámí zástavní věřitel v písemné formě zástavnímu dlužníkovi; v oznámení 

uvede, jak se ze zástavy uspokojí. Je-li zástavní právo zapsáno ve veřejném seznamu nebo v rejstříku zástav, zajistí zástavní 

věřitel zápis započetí výkonu zástavního práva také v tomto rejstříku 

- § 1365: ujedná-li se, že zástavní věřitel může zástavu prodat jiným způsobem než ve veřejné dražbě, je povinen postupovat 

při prodeji s odbornou péčí v zájmu svém i v zájmu zástavního dlužníka tak, aby zástavu prodal za cenu, za kterou lze 

srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase. Poruší-li zástavní věřitel tuto 

povinnost, nedotýká se to práv třetích osob nabytých v dobré víře. Ujedná-li se, jak zástavní věřitel zástavu zpeněží, může 

věřitel kdykoli během výkonu zástavního práva jeho způsob změnit tak, že zástavu prodá ve veřejné dražbě nebo že ji zpeněží 

podle jiného zákona 

- § 1367: zástavní dlužník strpí výkon zástavního práva, vydá zástavnímu věřiteli zástavu i s listinami potřebnými k převzetí, 

prodeji a užívání a poskytne mu další potřebnou součinnost. Má-li zástavu nebo listiny u sebe třetí osoba, má stejnou 

povinnost. Kdo má zástavu u sebe, zdrží se všeho, čím by se hodnota zástavy zmenšila 

- § 1368: z výtěžku zpeněžení zástavy se hradí pohledávka včetně příslušenství a nákladů, na jejichž náhradu má zástavní 

věřitel právo. Byl-li zajištěn nepeněžitý dluh, má se za to, že věřiteli náleží peněžité plnění do výše obvyklé ceny pohledávky 

v době vzniku zástavního práva; to platí i tehdy, je-li příslušenství zajištěného dluhu nepeněžité. 

- úhradou pohledávky ze zpeněžené zástavy vznikají zástavnímu dlužníku stejná práva, jako by dluh splnil sám (tzv. zákonná 

subrogace – zástavní dlužník má nárok na náhradu proti obligačnímu dlužníkovi) 

- § 1370 – „Osobní dlužník zaplatí, čeho se nedostává, neutrží-li se při zpeněžení zástavy tolik, co činí pohledávka. Zástavnímu 

dlužníku náleží, oč se utrží více.“ 

o hyperocha – vyplatí se zpět vlastníkovi zástavy 

o pokud žádný přebytek není, tak si zástavní věřitel ponechá vše – pokud ještě něco zbývá, tak musí dlužník doplatit 

zbytek (ale to už není kryto žádným zástavním právem) 

 

Zánik zástavního práva 

- zánikem zajištěného dluhu, a to jakýmkoli způsobem (splnění, prominutí dluhu apod.) – důsledek principu akcesority 

zástavního práva 

- zástavní právo zanikne, ale pohledávka trvá 

o zanikne-li zástava 

o vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva 

o vrátí-li zástavní věřitel zástavu zástavci nebo zástavnímu dlužníkovi 

o složí-li zástavce nebo zástavní dlužník zástavnímu věřiteli cenu zastavené věci 

o uplyne-li doba, na niž bylo zástavní právo zřízeno 

- zástavní právo zanikne i tehdy, nabyla-li další osoba k zastavené věci vlastnické právo v dobré víře, že věc není zatížená 

zástavním právem. To neplatí, je-li zástavní právo zapsáno v rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu 

 

Uvolněné zástavní právo 

- uvolní-li se zástava zánikem zástavního práva a není-li ve veřejném seznamu zápis o zástavním právu ještě vymazán, 

považuje se zástavní právo za uvolněné a vlastník věci může spojit uvolněné zástavní právo s jiným dluhem, který 

nepřevyšuje původní dluh 

- nezajistí-li vlastník uvolněným zástavním právem jiný dluh do deseti let od zápisu uvolnění zástavního práva, jeho právo 

učinit tak zaniká 

- bylo-li do veřejného seznamu zapsáno uvolnění zástavního práva, lze je před uplynutím deseti let vymazat jen společně se 

zástavním právem 

- nezajistil-li vlastník uvolněným zástavním právem nový dluh, nepřihlíží se po zpeněžení zástavy k uvolněnému zástavnímu 

právu při rozdělení výtěžku 

ZADRŽOVACÍ PRÁVO (§ 1395 an.) 

- zajišťovací věcné právo k věci cizí, jehož účelem je zajištění pohledávky věřitele proti dlužníku (obecně stejné vymezení 

jako u zástavního práva – ve srovnání s ním však existují některé rozdíly) 

- způsob věcného zajištění věřitele s preferencí oprávněného před jinými věřiteli, a to i zástavními (§ 1398) 

- zadržovací právo má funkci zajišťovací i uhrazovací (věřitel může realizovat zadrženou věc dle § 1359 a následujících – 

analogická užití ustanovení o výkonu zástavního práva) 

- v praxi nepříliš využívaný institut (v důsledku toho i absentuje judikatura vysokých soudů) 

 

Vymezení 
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- kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, 

jíž by jinak měl věc vydat (tato osoba nemusí být nutně vlastníkem věci – např. nájemce dá pronajatou movitou věc do 

opravy) 

o srov. i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 2265/2005 

- zadržovací právo lze vykonat i k zajištění dosud nesplatného dluhu (§ 1395 odst. 2) 

- obecné (§ 1395 a následující) a zvláštní (např. § 1015) zadržovací právo 

 

Vznik 

- zadržovací právo vzniká jednostranným právním jednáním zadržovatele (zadržením movité věci), jímž vyjadřuje vůli 

zadržet věc 

- nevyžaduje se smlouva ani jiná další právní skutečnost (smlouva však není vyloučena) 

 

Povinnosti zadržovatele 

- § 1396: zadržet cizí věc nesmí ten, kdo ji má u sebe neprávem, zejména zmocnil-li se jí násilně nebo lstí. Zadržet cizí věc 

nesmí ani ten, komu bylo uloženo, aby s ní naložil způsobem neslučitelným s výkonem zadržovacího práva; to neplatí, měl-li 

věc u sebe v době zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka 

- povinnosti zadržovatele (§ 1397) 

o kdo zadržel cizí věc, vyrozumí dlužníka o jejím zadržení a jeho důvodu. Má-li věřitel věc u sebe na základě 

smlouvy uzavřené v písemné formě, vyžaduje i vyrozumění písemnou formu 

o věřitel je povinen pečovat o zadrženou věc jako řádný hospodář a má proti dlužníku právo na náhradu nákladů 

jako řádný držitel. Užívat zadrženou věc může věřitel jen se souhlasem dlužníka a způsobem pro dlužníka 

neškodným 

 

Zánik zadržovacího práva 

- § 1398: věřiteli, který zajistil svou pohledávku zadržovacím právem, náleží z výtěžku zpeněžení zadržené věci přednostní 

uspokojení před jiným věřitelem, a to i věřitelem zástavním. Pro zpeněžení zadržené věci věřitelem platí obdobně § 1359  

- zánik zadržovacího práva (§ 1399) 

o zánikem zajištěného dluhu, a to jakýmkoli způsobem (splnění, prominutí dluhu apod.) 

o zánikem zadržované věci 

o vzdáním se zadržovacího práva jednostranně věřitelem či dohodou s vlastníkem 

o dostane-li se věc trvale z moci věřitele 

o dáním jiné dostatečné jistoty věřiteli 

 


