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Občanský zákoník c. 89/2012 Sb.  

• Účinnost 1.1.2014
• Celkem 3081paragrafů
• Zrušeno 238 předpisů
• Doprovodné  zákony

• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích)

• Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
• Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
• Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
• Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob
• Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,  o dani z nabytí 

nemovitých věcí, schváleno usnesením Poslanecké sněmovny č. 
• Zákonné opatření Senátu 344/2013 Sb., o změně daňových 

zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně 
některých zákonů

Občanský zákoník 

• Část první Obecná část
• Část druhá Rodinné právo
• Část třetí Absolutní majetková práva
• Část čtvrtá Relativní majetková práva
• Část pátá Ustanovení společná, přechodná a 

závěrečná
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Část první Obecná část 
§ 1 až 654

• Hlava I Předmět úpravy a její základní zásady
• Hlava II Osoby
• Hlava III Zastoupení
• Hlava IV Věci a jejich rozdělení
• Hlava V Právní skutečnosti

Část druhá Rodinné právo 
§ 655 až 975       

• Hlava I Manželství
• Hlava II Příbuzenství a švagrovství
• Hlava III Poručenství a jiné formy péče o dítě

Část třetí Absolutní majetková práva
§ 976  až 1720

• Hlava I Všeobecná ustanovení
• Hlava II Věcná práva
• Hlava III Dědické právo
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Část čtvrtá Relativní majetková práva
§ 1721 až 3014

• Hlava I Všeobecná ustanovení o závazcích 
• Hlava II Závazky z právních jednání
• Hlava III Závazky z deliktů

Část pátá Ustanovení společná, 
přechodná a závěrečná § 3015 až 3081

• Hlava I Ustanovení společná
• Hlava II Ustanovení přechodná a závěrečná

Část první Obecná část
Hlava I Předmět úpravy a její zákl. zásady

• Ustanovení právního řádu upravující vzájemná 
práva a povinnosti osob vytváření ve svém 
souhrnu soukromé právo.

• Uplatňování soukromého práva je nezávislé na 
uplatňování práva veřejného.

• Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si 
osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od 
zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré 
mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se 
postavení osob, včetně práva na ochranu 
osobnosti. (kogentní a dispozitivní ustanovení)
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Část první Obecná část
Hlava I Předmět úpravy a její zákl. zásady

• Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný 
význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v 
jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu 
zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat 
slov právního předpisu proti jeho smyslu.p p p p j y

• Výklad a použití právního předpisu nesmí být v 
rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke 
krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné 
lidské cítění.

Část první Obecná část
Hlava I Předmět úpravy a její zákl. zásady

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

jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu 
druhým.

• 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) di dič t í ž l t í ží jí lášt í ák é h– b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany,

– c) nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého 
postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z 
vlastní neschopnosti k újmě druhých,

– d) daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny,
– e) vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak 

vlastnické právo vzniká a zaniká, a
– f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží. 

• Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad 
spravedlnosti a práva.

Část první Obecná část
Hlava I Předmět úpravy a její zákl. zásady

• Má se za to, že každá svéprávná osoba 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.

• Činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí 
vědomosti, má se na mysli vědomost, jakou si 
důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení 
okolností, které jí musely být v jejím postavení 
zřejmé. To platí obdobně, pokud právní řád spojuje 
určitý následek s existencí pochybnosti.
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Část první Obecná část
Hlava I Předmět úpravy a její zákl. zásady

• Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí 
k odbornému výkonu jako příslušník určitého 
povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je 
schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s 
jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez 
tét db é éč jd t k j h tížitéto odborné péče, jde to k jeho tíži.

• Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu 
nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal 
ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, 
nebo komu je činnost zakázána.

Část první Obecná část
Hlava I Předmět úpravy a její zákl. zásady

• Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.
(zákon ukládá povinnost jednat poctivě)

• Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo 
protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního 
stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

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

(presumpce poctivosti)

• Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.
(odnětí právní ochrany při zneužití práva)

Část první Obecná část
Hlava I Předmět úpravy a její zákl. zásady

• Občanský zákoník upravuje osobní stav osob.
•
• Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se řídí 

občanským zákoníkem v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné 
právní předpisy. K zvyklostem lze hledět tehdy, dovolává-li se jich 
zákon.

• Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovnéhoNelze li právní případ rozhodnout na základě výslovného 
ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního 
případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu 
nejbližšího.

• Není-li takové ustanovení, posoudí se právní případ podle principů 
spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá tento zákon, tak, aby se 
dospělo se zřetelem k zvyklostem soukromého života a s 
přihlédnutím k stavu právní nauky i ustálené rozhodovací praxi k 
dobrému uspořádání práv a povinností.

(Soudy jako tvůrci práva)
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Část první Obecná část
Hlava I Předmět úpravy a její zákl. zásady

• 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.

• 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.

(sjednocování judikatury soudy)

• 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.

• 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.

Část první Obecná část
Hlava II Osoby

• Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a 
povinnosti. 

(dříve způsobilost mít práva a povinnosti)
•
• Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním 

jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). 
(dříve způsobilost k právním úkonům)

• Právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; 
učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.

• Práva může mít a vykonávat jen osoba. Povinnost lze uložit jen 
osobě a jen vůči ní lze plnění povinnosti vymáhat.

• Osoba je fyzická a právnická.

Část první Obecná část
Hlava II Osoby

• Každý člověk má vrozená, již samotným 
rozumem a citem poznatelná přirozená práva, 
a tudíž se považuje za osobu. Zákon stanoví jen 
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. Nepřihlíží se ani k 
omezení těchto práv v míře odporující zákonu, 
dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.
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Část první Obecná část
Hlava II Osoby

• Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém 
zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož 
právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může 
bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a 
povinnosti, které se slučují s její právní povahou.

•
P á i ké b ř j éh á dléh jí• Právnické osoby veřejného práva podléhají 
zákonům, podle nichž byly zřízeny; ustanovení 
tohoto zákona se použijí jen tehdy, slučuje-li se to s 
právní povahou těchto osob.

• Stát se v oblasti soukromého práva považuje za 
právnickou osobu. Jiný právní předpis stanoví, jak 
stát právně jedná.

Část první Obecná část
Hlava II Osoby

• Osoba blízká je 
– příbuzný v řadě přímé, 
– sourozenec a 
– manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího 

registrované partnerství (dále jen „partner“); 
jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se– jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se 
pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by 
újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně 
pociťovala jako újmu vlastní. 

– má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby 
(vyvratitelná domněnka)

• sešvagřené nebo 
• osoby, které spolu trvale žijí.

Část první Obecná část
Hlava II Osoby

• Člověk má právní osobnost od narození až do smrti.

• 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.

• Na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to 
vyhovuje jeho zájmům. Má se za to, že se dítě narodilo 
živé. Nenarodí-li se však živé, hledí se na ně, jako by nikdy 
nebylo.

• Smrt člověka se prokazuje veřejnou listinou vystavenou 
po prohlédnutí těla mrtvého stanoveným způsobem.
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Část první Obecná část
Hlava II Osoby

• Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při 
současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně 
pohlavních orgánů. Má se za to, že dnem změny pohlaví je den 
uvedený v potvrzení vydaném poskytovatelem zdravotních služeb.

•
• Změna pohlaví nemá vliv na osobní stav člověka, ani na jeho 

osobní a majetkové poměry; manželství nebo registrované 
partnerství však zaniká. Soud rozhodne, a to i bez návrhu, jak bude 
k ždý dičů říště l č é dítě č tkaždý z rodičů napříště o společné dítě pečovat.

• Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá 
dovršením osmnáctého roku věku.

•
• Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním 

svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. Svéprávnost nabytá 
uzavřením manželství se neztrácí ani zánikem manželství, ani 
prohlášením manželství za neplatné.

Část první Obecná část
Hlava II Osoby

• 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. K platnosti 
souhlasu se vyžaduje přivolení soudu.

• Přivolení soudu nahrazuje podmínku určitého věku, je-li stanovena 
pro výkon určité výdělečné činnosti jiným právním předpisem.

• Souhlas může zákonný zástupce odvolat jen s přivolením soudu.

• Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo 
nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je 
zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, 
reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených jiným 
právním předpisem.

Část první Obecná část
Hlava II Osoby

• Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu 
soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví,
– pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, 
– pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat 

si své záležitosti a 
– pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého.

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

• V očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat může 
člověk projevit vůli, aby byly jeho záležitosti spravovány 
určitým způsobem, nebo aby je spravovala určitá osoba, 
nebo aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem.
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Část první Obecná část
Hlava II Osoby

• K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v 
zájmu člověka, jehož se to týká, po jeho 
zhlédnutí a s plným uznáváním jeho práv a jeho 
osobní jedinečnosti. Přitom musí být důkladně 
vzaty v úvahu rozsah i stupeň neschopnosti 
člověka postarat se o vlastní záležitostičlověka postarat se o vlastní záležitosti.

• Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, 
hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-
li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně 
omezující opatření.

• Omezit svéprávnost člověka může jen soud.

Část první Obecná část
Hlava II Osoby

• Jméno člověka je jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho 
další jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí. 

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

• Právní jednání pod pseudonymem není na újmu platnosti, je-li 
zřejmé, kdo jednal, a nemůže-li druhá strana mít pochybnost o osobě 
jednajícího.j j

• 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. 

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

Část první Obecná část
Hlava II Osoby

• Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby 
podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je 
možné jen s jeho svolením.

• Člověk je nedotknutelný.
• Mimo případ stanovený zákonem nesmí nikdo zasáhnout 

do integrity jiného člověka bez jeho souhlasu udělenéhodo integrity jiného člověka bez jeho souhlasu uděleného 
s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných následcích. 

• Převzít člověka bez jeho souhlasu do zařízení 
poskytujícího zdravotní péči nebo ho v něm bez jeho 
souhlasu držet lze jen z důvodu stanoveného zákonem a 
za podmínky, že nezbytnou péči o jeho osobu nelze 
zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením. 

• Nakládání s částmi lidského těla
• Ochrana lidského těla po smrti člověka
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Část první Obecná část
Hlava II Osoby

• Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého 
zániku.

• Do veřejného rejstříku se o právnické osobě zapíše alespoň den 
jejího vzniku, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den 
jejího zániku, jakož i její název, adresa sídla a předmět činnosti, jméno 
a adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu 
s uvedením způsobu, jakým tento orgán právnickou osobu zastupuje, a 
údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.
V ř j é j třík d d l kt i k j ji i dl ák č• Veřejné rejstříky vede soud a elektronicky a jsou jimi podle zákona č. 
304/2013 Sb.:

– spolkový rejstřík (dálkově přístupný až od 1.1.2017), 
– nadační rejstřík, 
– rejstřík ústavů, 
– rejstřík společenství vlastníků jednotek, 
– obchodní rejstřík a
– rejstřík obecně prospěšných společností.

• Ustanovení o právnické osobě dále § 118 až (vznik, změna, korporace, 
spolek, fundace, nadace, ústav,

Část první Obecná část
Hlava II Osoby

• Ustanovení o právnické osobě (vznik, změna, zánik, likvidace) 
– Korporace (korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství 

osob) – spolky, obchodní společnosti, družstva (upraveno 
zákonem č. 90/2012 Sb. – 786 paragrafů)  

– Fundace (fundace je právnická osoba vytvořená majetkem 
vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k 
němuž byla zřízena)

• nadace (zakladatel zakládá nadaci k trvalé službě společensky ( p y
nebo hospodářsky užitečnému účelu. Účel nadace může být 
veřejně prospěšný, spočívá-li v podpoře obecného blaha, i 
dobročinný, spočívá-li v podpoře určitého okruhu osob určených 
jednotlivě či jinak),

• nadační fond (zakladatel zakládá nadační fond k účelu 
užitečnému společensky nebo hospodářsky, název nadačního 
fondu musí obsahovat slova „nadační fond“).

– Ústav  (ústav je právnická osoba ustavená za účelem 
provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky 
s využitím své osobní a majetkové složky). 

Část první Obecná část
Hlava II Osoby

• Spotřebitel 
– 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.

• Podnikatel
Je považován za podnikatele kdo– Je považován za podnikatele, kdo

• samostatně vykonává 
• na vlastní účet a 
• odpovědnost výdělečnou činnost 
• živnostenským nebo obdobným způsobem 
• se záměrem činit tak soustavně
• za účelem dosažení zisku, 
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Část první Obecná část
Hlava III Zastoupení

• Smluvní zastoupení
– ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v 

ujednaném rozsahu jako zmocněnec.
• Prokura 

– udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v 
obchodním rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke 
kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě ý p p , p p p
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.

• Zákonné zastoupení a opatrovnictví 
– člověka, 
– právnické osoby - soud jmenuje opatrovníka právnické 

osobě, která to potřebuje, aby mohly být spravovány 
její záležitosti nebo aby mohla být hájena její práva.

Část první Obecná část
Hlava IV Věci 

• Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je 
rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.

• Věc určená k obecnému užívání je veřejný statek.
• Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své 

přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým 
účelovým určením a přiměřeně k němu ať súčelovým určením a přiměřeně k němu, ať s 
přičiněním člověka nebo bez něho.

• Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své 
právní povahy.

• 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.

Část první Obecná část
Hlava IV Věci 

• Lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla 
odděleny, nejsou věcí.

• Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako 
smysly nadaný živý tvor. 
Ži é íř í ě í t í ě h ži é• Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé 
zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to 
neodporuje jeho povaze.

• Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. 
• Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích 

dluhů.
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Část první Obecná část
Hlava IV Věci 

• Rozdělení věcí
– Hmotné (ovladatelná část vnějšího světa) 
– Nehmotné (práva a věci bez hmotné podstaty)

– Nemovité
– pozemky a
– podzemní stavby se samostatným účelovým určenímpodzemní stavby se samostatným účelovým určením,
– jakož i věcná práva k nim, a 
– práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. 
– Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí 

pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez 
porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

– Movité 

– Zastupitelná věc 

Část první Obecná část
Hlava IV Věci 

• Zuživatelná věc 
• Hromadná věc (soubor jednotlivých věcí náležejících 

téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako 
takový nesoucí společné označení)

• Obchodní závod (organizovaný soubor jmění, který ( g ý j , ý
podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k 
provozování jeho činnosti). 

• Pobočka (taková část závodu, která vykazuje 
hospodářskou a funkční samostatnost a o které 
podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. Je-li zapsána 
do OR, jedná se o odštěpný závod)

Část první Obecná část
Hlava IV Věci 

• Součást věci je vše, co k ní podle její povahy 
náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se 
tím věc znehodnotí.

• Součástí pozemku je prostor nad povrchem i 
pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a 
ji á ří í (dál j t b “) ýji kjiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou 
staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno 
v pozemku nebo upevněno ve zdech. (superficies
solo cedit)

• Součástí pozemku je rostlinstvo na něm 
vzešlé.
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Část první Obecná část
Hlava IV Věci 

• Stroj nebo jiné upevněné zařízení (dále jen „stroj“) 
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 seznamuoprávněná k tomu podle zápisu ve veřejném seznamu, 
že se vlastník nemovité věci stal vlastníkem stroje.

•
• 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.

Část první Obecná část
Hlava IV Věci 

• Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u 
věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí 
trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci 
jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc 
od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává p , p
být příslušenstvím.

• Má se za to, že se právní jednání a práva i 
povinnosti týkající se hlavní věci týkají i jejího 
příslušenství.

Část první Obecná část
Hlava IV Věci 

• 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.

• Cenný papír
– je listina, se kterou je právo spojeno takovým 

způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze 
bez této listiny uplatnit ani převést. se kterou
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Část první Obecná část
Hlava V Právní skutečnosti 

• Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou 
v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze 
zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe 
stran.

• Právně lze jednat konáním nebo opomenutím; může 
t k tátse tak stát 

– výslovně nebo 
– jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co 

jednající osoba chtěla projevit.

• Právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat 
dobrým mravům i zákonu.

Část první Obecná část
Hlava V Právní skutečnosti 

• Vznik, změnu nebo zánik práv lze vázat na splnění
podmínky. Je-li zánik práva nebo povinnosti vázán na 
nemožnou podmínku, nepřihlíží se k ní.

•
• 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.

• Zdánlivé právní jednání
– O právní jednání nejde

• chybí-li vůle jednající osoby
• nebyla-li zjevně projevena vážná vůle
• nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani 

výkladem.
– Ke zdánlivému právnímu jednání se nepřihlíží.

Část první Obecná část
Hlava V Právní skutečnosti 

• Formy právních jednání

• Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy 
omezen ujednáním nebo zákonem.

•
• Písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k 

nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší.
•
• K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednajícího. 

Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Jiný právníPodpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Jiný právní 
předpis stanoví, jak lze při právním jednání učiněném elektronickými prostředky písemnost 
elektronicky podepsat.

•
• Jedná-li více osob, vyžadují se jejich projevy na téže listině při právním jednání, kterým se 

zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, anebo kterým se takové právo mění 
nebo ruší.

•
• Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými 

technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
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Část první Obecná část
Hlava V Právní skutečnosti 

• Soukromá listina 

• Je na každém, kdo se dovolává soukromé listiny, aby dokázal její pravost a 
správnost. Je-li soukromá listina použita proti osobě, která listinu zjevně 
podepsala, nebo proti jejímu dědici nebo proti tomu, kdo nabyl jmění při 
přeměně právnické osoby jako její právní nástupce, má se za to, že pravost a 
správnost listiny byla uznána.

•
• Veřejná listinaVeřejná listina

• Veřejná listina je listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho 
pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou listinu prohlásí zákon; to neplatí, 
pokud trpí takovými vadami, že se na ni hledí, jako by veřejnou listinou nebyla.

•
• Je-li nějaká skutečnost potvrzena ve veřejné listině, zakládá to vůči každému 

plný důkaz o původu listiny od orgánu nebo osoby, které ji zřídily, o době 
pořízení listiny, jakož i o skutečnosti, o níž původce veřejné listiny potvrdil, že se 
za jeho přítomnosti udála nebo byla provedena, dokud není prokázán opak.

Část první Obecná část
Hlava V Právní skutečnosti 

• 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.p

Část první Obecná část
Hlava V Právní skutečnosti 

• Neplatnost právních jednání
• Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné. 
• Chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu, je-li jeho význam 

nepochybný.

• Relativní neplatnost 
– Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, 

ůž é t á itk l t ti j t t bmůže vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.
– Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní 

jednání za platné.
•
• Absolutní neplatnost

– Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí 
dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný 
pořádek. 
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Část první Obecná část
Hlava V Právní skutečnosti

• Zákon stanoví, která práva a které povinnosti vznikají, mění se 
nebo zanikají z právních skutečností nezávislých na vůli osoby. 

• 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.

•
• 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.

• Práva a povinnosti zaniknou uplynutím doby, na kterou byly 
omezeny.

Část první Obecná část
Hlava V Právní skutečnosti

• Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí 
se a dlužník není povinen plnit. Plnil-li však dlužník po 
uplynutí promlčecí lhůty, nemůže požadovat vrácení 
toho, co plnil.

• K promlčení soud přihlédne, jen namítne-li dlužník, 
že je právo promlčeno.
P lč jí š h j tk á á ýji k• Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou 
případů stanovených zákonem.

• Nepromlčuje se 
– vlastnické právo ani
– právo domáhat se rozdělení společné věci, 
– právo na zřízení nezbytné cesty a 
– právo na vykoupení reálného břemene.

Část první Obecná část
Hlava V Právní skutečnosti

• Promlčí-li se právo zapsané ve veřejném 
seznamu nebo v rejstříku zástav, vymaže z něj 
promlčené právo ten, kdo veřejný seznam nebo 
rejstřík zástav vede, na návrh osoby, která má 
na výmazu právní zájem.ý p j

• Promlčecí lhůta trvá tři roky.
• Majetkové právo se promlčí nejpozději 

uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo, 
ledaže zákon zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu.
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Část první Obecná část
Hlava V Právní skutečnosti

• Bylo-li  právo zapsáno do veřejného seznamu, promlčí se 
za 10 let ode dne, kdy mohlo být vykonáno poprvé.

• Bylo-li do veřejného seznamu zapsáno právo, které může 
být vykonáváno nepřetržitě nebo opakovaně, promlčí se, 
pokud není vykonáváno po dobu deseti let. Bylo-li však do 
veřejného seznamu zapsáno právo, které se vykonává jen 
řídk ž d j b b kt é á ál ží ělzřídka, vyžaduje se, aby osoba, které právo náleží, měla v 

průběhu deseti let alespoň třikrát příležitost je vykonat a 
nikdy je nevykonala; nevyskytne-li se v průběhu deseti let 
příležitost právo vykonat třikrát, prodlužuje se promlčecí lhůta, 
dokud nebude využita žádná ze tří příležitostí.

• Brání-li osoba zavázaná z věcného břemene výkonu práva, 
promlčí se věcné břemeno, pokud oprávněná osoba neuplatní 
své právo do tří let.

Část první Obecná část
Hlava V Právní skutečnosti

• Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí 
nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma 
vznikla.

•
• Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se 

právo na její náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy 
škoda nebo újma vznikla. To platí i v případě vzniku škody j p p p y
nebo újmy porušením povinnosti v důsledku úplatkářství 
spočívajícího v nabídce, slibu nebo dání úplatku jiným než 
poškozeným nebo v přímém či nepřímém vyžádání úplatku 
od poškozeného.

•
• Pro právo vzniklé z újmy na svobodě, životě nebo na 

zdraví se odstavce 1 a 2 nepoužijí.

Část první Obecná část
Hlava V Právní skutečnosti

• Prekluze 
– Nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, 

zanikne jen v případech stanovených zákonem 
výslovně. 
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Část druhá Rodinné právo

• Hlava I Manželství (manželské majetkové právo)
• Hlava II Příbuzenství a švagrovství
• Hlava III Poručenství a jiné formy péče o dítě 

– Poručenství (nejsou-li rodiče)
O ( ů )– Opatrovnictví (hrozí střet zájmů dítěte a jiné osoby)

– Opatrovník pro správu jmění dítěte osoby
– Svěření dítěte do péče jiné osoby (o dítě nemůže 

pečovat žádný z rodičů ani poručník)
– Pěstounství
– Ústavní výchova

Část třetí Absolutní majetková práva  

• Hlava I Všeobecná ustanovení 
• Hlava II Věcná práva
• Hlava III Dědické právo

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava I Všeobecná ustanovení 

• Absolutní majetková práva působí vůči každému, 
nestanoví-li něco jiného zákon.
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Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• Držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe.
• Držet lze právo, které lze právním jednáním převést 

na jiného a které připouští trvalý nebo opakovaný 
výkon.

• Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i 
nehmotné je jeho vlastnictvímnehmotné, je jeho vlastnictvím.

• 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.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• 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. 

• Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek 
náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li 

d í k ř j ý t tksousední pozemek veřejným statkem.
• Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to 

soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve 
vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu 
přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo 
jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování 
stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví 
získá.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• Vlastník umožní sousedovi vstup na svůj 
pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou 
nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k 
hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu 
dosáhnout jinak; soused však nahradí vlastníku 
pozemku škodu tím způsobenoupozemku škodu tím způsobenou.

• Vlastník pozemku musí snášet užívání 
prostoru nad pozemkem nebo pod pozemkem, 
je-li pro to důležitý důvod a děje-li se to takovým 
způsobem, že vlastník nemůže mít rozumný 
důvod tomu bránit.



Občanský zákoník (20)

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• Rozhrady
– Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné 

přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními 
pozemky jsou společné.

– Společnou zeď může každý užívat na své straně až do 
poloviny její tloušťky a zřídit v ní výklenky tam, kde na 
druhé straně nejsou. Nesmí však učinit nic, co zeďdruhé straně nejsou. Nesmí však učinit nic, co zeď 
ohrozí nebo co sousedovi překáží v užívání jeho části.

– Kde jsou rozhrady dvojité nebo kde je vlastnictví 
rozděleno, udržuje každý svým nákladem, co je jeho.

– Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo 
pochybné, má každý soused právo požadovat, aby je 
soud určil podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji 
zjistit, určí soud hranici podle slušného uvážení.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• Nezbytná cesta
– Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit 
či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně 
spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu 
soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes 
svůj pozemeksvůj pozemek.

– Nezbytnou cestu může soud povolit v rozsahu, který 
odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji 
užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako 
služebnost. Zároveň musí být dbáno, aby soused byl 
zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně 
obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen. 

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• Vyvlastnění a omezení vlastnického práva
– Ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu lze na 

nezbytnou dobu a v nezbytné míře použít vlastníkovu věc, pokud 
účelu nelze dosáhnout jinak.

– Ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak, a jen na základě 
zákona lze vlastnické právo omezit nebo věc vyvlastnit.

– Za omezení vlastnického práva nebo vyvlastnění věci náleží 
vlastníkovi plná náhrada odpovídající míře, v jaké byl jehovlastníkovi plná náhrada odpovídající míře, v jaké byl jeho 
majetek těmito opatřeními dotčen.

– Náhrada se poskytuje v penězích. Lze ji však poskytnout i jiným 
způsobem, pokud si to strany ujednají.

• Ochrana vlastnického práva
– Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo 

neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší 
jinak než tím, že mu věc zadržuje.
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Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• Nabytí vlastnického práva
• Přivlastnění

– Věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu 
zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Movitá věc, kterou vlastník 
opustil, protože ji nechce jako svou držet, nikomu nepatří.

– Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.
– Divoké zvíře je bez pána, dokud žije na svobodě.
– Zajaté zvíře se stane zvířetem bez pána, jakmile získá svobodu a jeho 

l t ík j b dl í t ě tíhá b hl dá jvlastník je bez prodlení a soustavně nestíhá nebo nehledá ve snaze je 
znovu zajmout. Takové zvíře se však zvířetem bez pána nestane, je-li 
označeno takovým způsobem, že lze jeho vlastníka zjistit.

– Domácí zvíře se považuje za opuštěné, pokud je z okolností zřejmý 
vlastníkův úmysl zbavit se zvířete nebo je vyhnat. To platí i o zvířeti v 
zájmovém chovu.

– Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu tří let, má 
se za to, že ji opustil..

– Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti 
let, má se za to, že ji opustil.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• Nález
– Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že 

nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji 
bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si 
ji.

– Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená 
věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejíhověc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího 
vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážen

• Přírůstek nemovité věci
– Plody, které pozemek vydává sám od sebe, aniž je 

obděláván, náleží vlastníkovi pozemku. 
– Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. 

Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých 
vlastníků, je strom společný.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• Naplavenina a strž
– Zemina naplavená poznenáhla na břeh náleží 

vlastníkovi pobřežního pozemku. To platí i o 
přírůstcích vzniklých působením větru nebo jiných 
přírodních sil.

• Přírůstek movité věci
• Zpracování
• Smísení 
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Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• Stavba
• Užije-li někdo cizí věc pro stavbu na svém pozemku, stane se 

stavba součástí pozemku. Vlastník pozemku nahradí vlastníku 
užité věci její hodnotu.

• Stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku.
• Vlastník pozemku nahradí osobě, která zřídila na cizím pozemku 

stavbu v dobré víře, účelně vynaložené náklady.
• Soud může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout že ten kdoSoud může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že ten, kdo 

zřídil stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo, musí vlastním 
nákladem stavbu odstranit a uvést pozemek do předešlého stavu. 

• Kdo v dobré víře zřídil na cizím pozemku stavbu, má právo 
domáhat se po vlastníku pozemku, který o zřizování stavby věděl a 
bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu pozemek převedl za 
obvyklou cenu. 

• Soud na návrh některé ze stran přikáže pozemek do vlastnictví 
zřizovatele stavby a rozhodne o jeho povinnosti zaplatit vlastníku 
pozemku náhradu.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• Přestavek
– Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen 

malou částí na malou část cizího pozemku, stane se část 
pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele 
stavby; to neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře.

– Kdo stavěl v dobré víře, nahradí vlastníku pozemku, jehož část 
byla zastavěna přestavkem, obvyklou cenu nabytého pozemku.

• Řádné vydrženíŘádné vydržení 
– Drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a 

nabude věc do vlastnictví.
– movitá věc – 3 roky, nemovitá věc 10 let.

• Mimořádné vydržení
– Uplyne-li doba dvojnásobně dlouhá, než jaké by bylo jinak 

zapotřebí, vydrží držitel vlastnické právo, i když neprokáže právní 
důvod, na kterém se jeho držba zakládá. To neplatí, pokud se 
mu prokáže nepoctivý úmysl.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• Převod vlastnického práva
– Vlastnické právo k věci určené jednotlivě se převádí už 

samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, ledaže je 
jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem.

• Převod vlastnického práva k nemovité věci
– Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané 

ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví 
zápisem do takového seznamu.

• Nabytí vlastnického práva 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. 
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Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• Spoluvlastnictví 
– Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou 

spoluvlastníky.
– Každý spoluvlastník má právo k celé věci. Toto právo je 

omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka.
– Každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu.
– Spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle. 

Takové nakládání však nesmí být na újmu právům ostatníchTakové nakládání však nesmí být na újmu právům ostatních 
spoluvlastníků bez zřetele k tomu, z čeho vyplývají.

– Každý ze spoluvlastníků je oprávněn k účasti na správě 
společné věci.

– Dohodnou-li se spoluvlastníci nemovité věci o její správě 
jinak, vyžaduje dohoda formu veřejné listiny. Dohoda se založí 
do sbírky listin u orgánu, u něhož je nemovitá věc zapsána ve 
veřejném seznamu.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení 
spoluvlastnictví
– Nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví 

setrvat.
– Každý ze spoluvlastníků může kdykoli žádatKaždý ze spoluvlastníků může kdykoli žádat 

• o své oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět 
spoluvlastnictví rozdělit, nebo 

• o zrušení spoluvlastnictví. 
Nesmí tak ale žádat v nevhodnou dobu nebo jen k 
újmě některého ze spoluvlastníků.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Jedná-li se o společnou věc, která má jako celek sloužit k 
určitému účelu, není její rozdělení možné.

• Zemědělský pozemek může být rozdělen jen tak, aby 
dělením vznikly pozemky účelně obdělávatelné jak 
vzhledem k rozloze, tak i k možnosti stálého přístupu. To 
neplatí, pokud má být pozemek rozdělen za účelem zřízení 
t b b t k ý úč l kt ý l kstavby nebo za takovým účelem, pro který lze pozemek 

vyvlastnit.
• Není-li rozdělení společné věci dobře možné, přikáže ji 

soud za přiměřenou náhradu jednomu nebo více 
spoluvlastníkům. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, 
nařídí soud prodej věci ve veřejné dražbě; v 
odůvodněném případě může soud rozhodnout, že věc bude 
dražena jen mezi spoluvlastníky.
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Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci
• Rozdělení společné věci není na újmu osobě, která 

má věcné právo ke společné věci.
• Při rozdělení panující věci trvá věcné břemeno pro 

všechny díly zpravidla nadále, nesmí však být y y p , ý
rozšířeno, ani se stát obtížnějším. Prospívá-li věcné 
břemeno jen některým dílům, zanikne vzhledem k 
dílům ostatním.

• Rozdělí-li se zatížená věc a postihuje-li věcné 
břemeno jen některý díl, zaniká na dílech 
ostatních.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Odklad zrušení spoluvlastnictví
• Ujednají-li si spoluvlastníci, že nebudou žádat zrušení 

spoluvlastnictví po určitou dobu, nejvýše však po dobu 
deseti let, nemůže tím být vyloučeno jakékoli jiné pozdější 
ujednání. Byl-li odklad zrušení spoluvlastnictví ujednán na 
dobu delší deseti let, považuje se za ujednaný na deset let. 
Odklad zrušení spoluvlastnictví lze ujednat i opakovaně.
Má li j d á í dkl d š í l l t i t í t i• Má-li ujednání odkladu zrušení spoluvlastnictví zavazovat i 
právní nástupce spoluvlastníků, jejichž právní nástupnictví 
vznikne jinak než děděním nebo přeměnou právnické 
osoby, musí to být výslovně ujednáno.

• Ujednání o odkladu zrušení spoluvlastnictví vyžaduje 
formu veřejné listiny; týká-li se ujednání nemovité věci 
zapsané do veřejného seznamu, zapíše se odklad zrušení 
spoluvlastnictví do veřejného seznamu.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Bytové spoluvlastnictví
• Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité 

věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové 
spoluvlastnictví může vzniknout, pokud je součástí 
nemovité věci dům alespoň s dvěma byty.

• Jednotka zahrnuje 
– byt jako prostorově oddělenou část domu abyt jako prostorově oddělenou část domu a 
– podíl na společných částech nemovité věci vzájemně 

spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.
• Vznik jednotky

– Zavázaly-li se k tomu strany v souvislosti se stavbou domu 
nebo jeho změnou, vznikne jednotka výstavbou, pokud 
je dům alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je 
již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní 
konstrukcí a byt je uzavřen obvodovými stěnami.
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Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Zápisem do veřejného seznamu jednotka vznikne, pokud 
vlastník nebo osoba k tomu oprávněná z jiného věcného 
práva prohlášením rozdělí své právo k domu a pozemku 
na vlastnické právo k jednotkám.

• Zápisem do veřejného seznamu jednotka vznikne i v 
případě, že si to ujednají spoluvlastníci při oddělení ze 

l l t i t í b ři j h š í řádá íspoluvlastnictví nebo při jeho zrušení a vypořádání, 
nebo že si to ujednají manželé při změně rozsahu nebo při 
vypořádání společného jmění. Ustanovení o prohlášení se 
na tato ujednání použijí přiměřeně.

• Jednotka vznikne, pokud o tom rozhodne soud při 
oddělení ze spoluvlastnictví, při zrušení a vypořádání 
spoluvlastnictví, při zúžení společného jmění nebo při 
vypořádání společného jmění.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Prohlášení 
• Při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k 

jednotkám se uvedou alespoň
• a) údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území,
• b) údaje o jednotce, zejména

– 1. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň 
číslem a umístěním s určením účelu užíváníčíslem a umístěním s určením účelu užívání,

– 2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich 
stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným 
určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání 
vlastníku určité jednotky,

– 3. velikost podílů na společných částech, 
• c) jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se 

vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky 
jednotek nebo na některé z nich.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž 
mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, 
uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství 
vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků“). 
Nevznikne-li v souvislosti s rozdělením společenství vlastníků, 
určí prohlášení správce pravidla pro správu domu, pravidla 
pro užívání společných částí a příspěvky na náklady 
spojené se správou domu a pozemku.spojené se správou domu a pozemku.

• K prohlášení se přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě 
jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, 
spolu s údaji o podlahových plochách bytů.

• Dojde-li k zápisu vlastnického práva k jednotkám do 
veřejného seznamu, nelze prohlášení prohlásit za neplatné 
ani nelze určit, že vlastnické právo k jednotce nevzniklo, v 
případě, že věcné právo k jednotce nabyla další osoba.



Občanský zákoník (26)

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Společenství vlastníků
• Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem 

zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu 
je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. 
Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo 

í á í ůpodílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich 
společníkem nebo členem.

• Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s 
vlastnictvím jednotky. Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho 
člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

• Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním 
pouze pro účely správy domu a pozemku.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Společenství vlastníků se založí schválením stanov. 
Nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o 
rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k 
jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, 
vyžaduje se ke schválení stanov souhlas vlastníků 
všech jednotek.

• Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do 
ř j éh j tříkveřejného rejstříku.

• Společenství vlastníků se zrušuje dnem zániku 
vlastnického práva ke všem jednotkám v domě.

• Změní-li se prohlášení, vyhotoví jeho úplné znění osoba 
odpovědná za správu domu a bez zbytečného odkladu 
je založí do sbírky listin u orgánu, u něhož je nemovitá 
věc zapsána ve veřejném seznamu; to platí i v případě, že 
jsou náležitosti prohlášení obsaženy ve smlouvě o výstavbě.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Přídatné spoluvlastnictví
• Věc náležící společně několika vlastníkům samostatných 

věcí určených k takovému užívání, že tyto věci vytvářejí 
místně i účelem vymezený celek, a která slouží společnému 
účelu tak, že bez ní není užívání samostatných věcí dobře 
možné, je v přídatném spoluvlastnictví těchto vlastníků. 

• Týká-li se přídatné spoluvlastnictví nemovité věci zapisované 
d ř j éh íš d ř j éh ido veřejného seznamu, zapíše se do veřejného seznamu i 
přídatné spoluvlastnictví.

• Podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví lze převést jen za 
současného převodu vlastnického práva k věci, k jejímuž 
využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží. Převádí-li se 
vlastnické právo k takové věci, platí, že se převod vztahuje i 
na podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví.



Občanský zákoník (27)

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Právo stavby
• 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.

• Právo stavby může být zřízeno tak, že se vztahuje i na 
pozemek, kterého sice není pro stavbu zapotřebí, ale p , p p ,
slouží k jejímu lepšímu užívání.

• Právo stavby nelze zřídit k pozemku, na kterém vázne 
právo příčící se účelu stavby. Je-li pozemek zatížen 
zástavním právem, lze jej zatížit právem stavby jen se 
souhlasem zástavního věřitele.

• Právo stavby je věc nemovitá. Stavba vyhovující právu 
stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovením o 
nemovitých věcech.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Právo stavby se nabývá 
– smlouvou, 
– vydržením, anebo, 
– stanoví-li tak zákon, 
– rozhodnutím orgánu veřejné moci.

• Právo stavby zřízené smlouvou vzniká zápisem do y p
veřejného seznamu. Zápisu do veřejného seznamu 
podléhá i právo stavby vzniklé rozhodnutím orgánu 
veřejné moci.

• Právo stavby lze zřídit jen jako dočasné; nesmí být 
zřízeno na více než 99 let. Poslední den doby, na 
kterou je právo stavby zřízeno, musí být patrný z 
veřejného seznamu.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Právo stavby lze převést i zatížit.
• 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 stavbyveřejného seznamu zapsat zatížení práva stavby 
jen se souhlasem vlastníka pozemku.

• Právo stavby přechází na dědice i na jiného 
všeobecného právního nástupce.



Občanský zákoník (28)

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• 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.

• Není-li nic jiného ujednáno dá vlastník stavebníhoNení li nic jiného ujednáno, dá vlastník stavebního 
pozemku stavebníkovi při zániku práva stavby 
uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, za stavbu 
náhradu. Náhrada činí polovinu hodnoty 
stavby v době zániku práva stavby, ledaže si 
strany ujednají jinak.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Věcná břemena
• Věc může být zatížena služebností, která postihuje 

vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch 
jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet.

• Vlastník může zatížit svůj pozemek služebností ve 
prospěch jiného svého pozemku.

• Služebnost se nabývá 
– smlouvou, 
– pořízením pro případ smrti nebo 
– vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického 

práva k věci, která má být služebností zatížena. 
Ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci se 
služebnost nabývá v případech stanovených zákonem.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Zřizuje-li se právním jednáním služebnost k věci 
zapsané ve veřejném seznamu, vzniká zápisem 
do takového seznamu. Vzniká-li služebnost k 
věci zapsané do veřejného seznamu na základě 
jiné právní skutečnosti, zapíše se do veřejného j p , p j
seznamu i v takovém případě.

• Zřizuje-li se služebnost k věci nezapsané ve 
veřejném seznamu, vzniká účinností smlouvy.



Občanský zákoník (29)

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Pozemkové služebnosti
– Služebnost inženýrské sítě 

• zakládá právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit 
na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, kanalizační, 
energetické nebo jiné vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník pozemku se 
zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li to s ním předem 
projednáno, umožní oprávněné osobě vstup na pozemek po nezbytnou dobu a v 
nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě.

– Oprava cizí stavby
– Služebnost okapup
– Právo na svod dešťové vody
– Právo na vodu
– Služebnost rozlivu
– Služebnost stezky, průhonu a cesty
– Právo pastvy

• Osobní služebnosti
• Užívací právo
• Požívací právo služebnost bytu

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Dohodnou-li se strany o zrušení služebnosti zapsané 
ve veřejném seznamu, zanikne služebnost výmazem 
z veřejného seznamu.

• Spojením vlastnictví panující a služebné věci v 
jedné osobě služebnost nezaniká.

• Osobní služebnost zaniká smrtí oprávněné osoby; 
ři šíř í l ž b ti i dědi á t žpři 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.

• Slouží-li služebnost provozu závodu, nezaniká 
převodem nebo přechodem závodu nebo takové 
jeho části, která bude provozována jako 
samostatný závod.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Reálná břemena
• Je-li věc zapsána do veřejného seznamu, může být 

zatížena reálným břemenem tak, že dočasný 
vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči 
oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat.

• Časově neomezené reálné břemeno může být zřízeno 
jen jako vykupitelné a podmínky výkupu musí být 
předem určeny již při zřízení reálného břemene.

• Zřizuje-li se reálné břemeno právním jednáním, 
vzniká zápisem do veřejného seznamu.



Občanský zákoník (30)

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Zástavní právo
• 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.

• Ujednání zakazující zřídit zástavní právo má účinky vůči 
tř tí bě j j li t t ák á d j třík á ttřetí osobě, jen je-li tento zákaz zapsán do rejstříku zástav 
podle jiného právního předpisu nebo do veřejného 
seznamu, anebo byl-li jí znám.

• Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat.
• Zástavní právo lze zřídit i k věci, k níž zástavnímu dlužníku 

vznikne vlastnické právo teprve v budoucnu. Je-li taková věc 
zapsána ve veřejném seznamu nebo v rejstříku zástav, zapíše 
se k ní zástavní právo, pokud s tím vlastník věci souhlasí.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Zakazují se ujednání, podle kterých dlužník nebo 
zástavce nesmí zástavu vyplatit.

• Dokud zajištěný dluh nedospěje, zakazuje se ujednat, že
• a) zástavní věřitel se nebude domáhat uspokojení ze 

zástavy,
• b) věřitel může zástavu zpeněžit libovolným způsobem ) p ý p

nebo si ji za libovolnou, anebo předem určenou cenu může 
ponechat nebo

• c) věřitel může brát ze zástavy plody nebo užitky. 

• Zástavní právo k věci zapsané ve veřejném seznamu vzniká 
zápisem v tomto seznamu, ledaže jiný právní předpis 
stanoví jinak.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Má-li se stát zástavou věc, k níž má zástavnímu 
dlužníku vzniknout zástavní právo teprve v 
budoucnu, vznikne zástavní právo nabytím 
vlastnického práva zástavním dlužníkem.

• Vyžaduje-li se ke vzniku zástavního právaVyžaduje li se ke vzniku zástavního práva 
zápis do veřejného seznamu nebo do rejstříku 
zástav a bylo-li tam zapsáno budoucí zástavní 
právo, vznikne zástavní právo nabytím 
vlastnického práva zástavním dlužníkem.



Občanský zákoník (31)

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Zřizuje-li se zástavní právo rozhodnutím orgánu 
veřejné moci, vzniká zástavní právo vykonatelností 
rozhodnutí, ledaže je v něm stanovena doba pozdější. 
Je-li jinak ke vzniku zástavního práva potřebný zápis 
do rejstříku zástav nebo do zvláštního veřejného 
seznamu, zástavní právo se tam zapíše., p p

• Zástavce může dát jako zástavu cizí věc jen se 
souhlasem vlastníka.

• Pro týž dluh lze zastavit vespolek i několik věcí. 
Zajišťuje-li týž dluh několik samostatných zástav, může 
se zástavní věřitel uspokojit z kterékoli z nich, anebo 
ze všech zástav.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Při rozdělení zastavené věci zatíží zástavní právo 
všechny věci vzniklé rozdělením.

• Jakmile je zajištěný dluh splatný, může se zástavní věřitel 
uspokojit způsobem, o němž se dohodl se zástavcem, 
popřípadě zástavním dlužníkem, v písemné formě, jinak z 
výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z 

d j á t dl ji éh ákprodeje zástavy podle jiného zákona. 
• 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.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Bylo-li započetí výkonu zástavního práva 
oznámeno zástavnímu dlužníku, nesmí bez 
souhlasu zástavního věřitele zástavu zcizit. 
Porušení zákazu se nedotýká práv nabyvatele, na 
něhož zástavce převedl vlastnické právo k věci v p p
rámci běžného obchodního styku při svém 
podnikání, ledaže nabyvatel věděl nebo z 
okolností musel vědět, že s výkonem zástavního 
práva bylo započato.



Občanský zákoník (32)

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Zástavní věřitel může zástavu zpeněžit nejdříve po 
uplynutí třiceti dnů poté, co započetí výkonu 
zástavního práva zástavnímu dlužníkovi oznámil.

• Bylo-li započetí výkonu zástavního práva zapsáno 
do veřejného seznamu nebo do rejstříku zástav až 
poté co zástavní věřitel započetí výkonu zástavníhopoté, co zástavní věřitel započetí výkonu zástavního 
práva zástavnímu dlužníku oznámil, běží lhůta třiceti 
dnů až ode dne zápisu do veřejného seznamu 
nebo do rejstříku zástav.

• (3) Byla-li před oznámením ujednána lhůta kratší, 
nepřihlíží se k tomu.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Zanikne-li zajištěný dluh, zanikne i zástavní právo.
• Zástavní právo zanikne, ale pohledávka trvá,
• a) zanikne-li zástava,
• b) vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva,
• c) vrátí li zástavní věřitel zástavu zástavci nebo• c) vrátí-li zástavní věřitel zástavu zástavci nebo 

zástavnímu dlužníkovi,
• d) složí-li zástavce nebo zástavní dlužník zástavnímu 

věřiteli cenu zastavené věci, neb
• e) uplyne-li doba, na niž bylo zástavní právo zřízeno.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Zaniklo-li zástavní právo zapsané do rejstříku zástav, požádá zástavní 
věřitel bez zbytečného odkladu o jeho výmaz a zástavní právo se vymaže. 
To platí i v případě, že zástavní právo bylo zapsáno do veřejného seznamu, 
ledaže si strany ujednaly, že zástavní věřitel o výmaz zástavního práva 
nepožádá nebo vlastník požádal o zápis uvolněného zástavního práva.

• Zástavní dlužník má právo podat žádost o výmaz zástavního práva; 
nezaniklo-li zástavní právo uplynutím doby, vymaže se z rejstříku zástav nebo z 
veřejného seznamu, prokáže-li zástavní dlužník zánik zástavního práva listinou 
potvrzenou zástavním věřitelem nebo rozhodnutím soudu nebo jinou veřejnou 
listinou Nepotvrdí-li zástavní věřitel zástavnímu dlužníkovi na jeho žádost zániklistinou. Nepotvrdí-li zástavní věřitel zástavnímu dlužníkovi na jeho žádost zánik 
zástavního práva, nahradí škodu z toho vzniklou.

• 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.

• Požádá-li o to vlastník, zapíše se do veřejného seznamu, že je zástavní právo 
uvolněné a že zajištění původního dluhu pominulo, prokáže-li zánik zástavního 
práva listinou potvrzenou zástavním věřitelem nebo rozhodnutím soudu nebo 
jinou veřejnou listinou. Nezajistí-li vlastník uvolněným zástavním právem jiný 
dluh do deseti let od zápisu uvolnění zástavního práva, jeho právo učinit tak 
zaniká.



Občanský zákoník (33)

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• 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 
výtěžkuvýtěžku.

• Zaváže-li se vlastník při zřízení zástavního práva 
nebo později, že zástavním právem zapsaným ve 
výhodnějším pořadí nezajistí nový dluh, a bude-li 
to ve veřejném seznamu zapsáno, nelze uvolněným 
zástavním právem zajistit nový dluh, dokud trvá 
zástavní právo pro věřitele, v jehož prospěch se 
vlastník zavázal.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Záměna zástavního práva
– Bylo-li zástavní právo zapsáno do veřejného seznamu, může 

vlastník věci žádat, aby v pořadí zástavního práva váznoucího 
na věci a k zajištění dluhu, který nepřevyšuje původní dluh, 
bylo zapsáno zástavní právo pod podmínkou, že do roka po 
zápisu nového zástavního práva bude staré zástavní právo 
vymazáno.

– O výmaz starého zástavního práva může žádat vlastník věcí ý
nebo věřitel, v jehož prospěch má být nové zástavní právo 
zřízeno. Neučiní-li tak s úspěchem do roka, zanikne nové 
zástavní právo uplynutím této doby. Příslušný orgán veřejné 
moci nové zástavní právo vymaže i bez návrhu spolu se všemi 
zápisy, které se k němu vztahují.

– Zaváže-li se vlastník při zřízení zástavního práva nebo později, 
že neumožní zápis nového zástavního práva namísto starého, 
a bude-li to ve veřejném seznamu zapsáno, nelze staré 
zástavní právo v nové přeměnit.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva

• Správa cizího majetku
– Každý, komu je svěřena správa majetku, který 

mu nepatří, ve prospěch někoho jiného (dále jen 
„beneficient“), je správcem cizího majetku.

– Má se za to, že správce právně jedná jako 
zástupce vlastníkazástupce vlastníka.

• Správa cizího majetku může být 
– prostá (činí vše, co je nutné k zachování majetku) 

nebo 
– plná (správce dbá o jeho rozmnožení a uplatnění v 

zájmu beneficienta.
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Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava II Věcná práva 

• Svěřenský fond
• Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z 

vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci 
majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením 
pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže 
tento majetek držet a spravovat.

• Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a 
á i lé l i í čl ě éh j k ěř kýnezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský

správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho 
správy.

• Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu 
vykonává vlastním jménem na účet fondu 
svěřenský správce; majetek ve svěřenském fondu 
však není ani vlastnictvím správce, ani vlastnictvím 
zakladatele, ani vlastnictvím osoby, které má být ze 
svěřenského fondu plněno.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava III Dědické právo

• Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný 
podíl z ní. 

• Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a 
povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly 
jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci.

• Komu náleží dědické právo, je dědic, a pozůstalost ve 
vztahu k dědici je dědictvím.j

• Dědí se na základě
– dědické smlouvy, 
– ze závěti nebo 
– ze zákona. 

• Odkazem se odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání 
určité věci. 

• Odkazovník není dědicem.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava III Dědické právo

• Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. Kdo zemře 
před zůstavitelem, nebo současně s ním, nedědí.

• Zřeknutí se dědického práva
• Dědického práva se lze předem zříci smlouvou 

(vyžaduje se forma veřejné listiny) se zůstavitelem; 
není li jinak ujednáno působí zřeknutí i protinení-li jinak ujednáno, působí zřeknutí i proti 
potomkům. 

• Dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví 
odmítnout.   

• Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před 
soudem v řízení o dědictví vzdát ve prospěch 
druhého dědice.  
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Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava III Dědické právo

• Pořízení pro případ smrti jsou 
– závěť, 
– dědická smlouva nebo 
– dovětek (dovětkem může zůstavitel nařídit odkaz, stanovit odkazovníku nebo 

dědici podmínku nebo doložit čas anebo uložit odkazovníku nebo dědici příkaz).
• Zůstavitel může pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal za 

dědice, povolat této osobě náhradníka.  
• Zůstavitel může nařídit, že dědictví má přejít po smrti dědice nebo v určitých 

jiných případech na svěřenského nástupce jako následného dědice. j ý p p p j
• Forma závěti – soukromou listinou nebo veřejnou listinou
• Závěť vyžaduje písemnou formu, ledaže byla pořízena s úlevami.
• Závěť pořízená soukromou listinou

– Kdo chce pořizovat v písemné formě beze svědků, napíše celou závěť vlastní 
rukou a vlastní rukou ji podepíše.

– Závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a 
před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje 
jeho poslední vůli.

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava III Dědické právo

• Vedlejší doložky v závěti
– Podmínka (musí být vykonána po smrti zůstavitele)
– doložení času nebo 
– příkaz (např. nezcizí, nezatíží).

• Dědická smlouva 
– Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní 

stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka astranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a 
druhá strana to přijímá.

– Dědická smlouva vyžaduje formu veřejné listiny.
• Kde nedojde k posloupnosti podle dědické smlouvy nebo 

podle závěti, nastane zákonná dědická posloupnost k 
pozůstalosti nebo k její části. Není-li zákonný dědic, nebo 
nenabude-li dědictví, stávají se dědici odkazovníci podle 
poměru hodnoty svých odkazů.  

Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava III Dědické právo

• První třída dědiců 
• Dědí zůstavitelovy 

– děti a
– jeho manžel, 
– každý z nich stejným dílem.

• Druhá třída dědiců
• Dědí  

– manžel (nejméně polovinu), 
– zůstavitelovi rodiče a dále
– ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve 

společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost 
nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

• Třetí třída dědiců
• Dědí zůstavitelovi 

– sourozenci a
– ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve 

společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost 
nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
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Část třetí Absolutní majetková práva
Hlava III Dědické právo

• Čtvrtá třída dědiců
• Dědí prarodiče zůstavitele.
• Pátá třída dědiců
• Dědí prarodiče rodičů zůstavitele.  
• Šestá třída dědiců
• Dědí 

– děti dětí sourozenců zůstavitele a 
– děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem.

• Nabytí dědictví potvrzuje soud. Soud potvrdí nabytí 
dědictví osobě, jejíž dědické právo bylo prokázáno.

Část čtvrtá Relativní majetková práva

• Hlava I Všeobecná ustanovení
• Hlava II Závazky z právních jednání
• Hlava III Závazky z deliktů
• Hlava IV Závazky z jiných právních důvodů

Část čtvrtá Relativní majetková práva
Hlava I Všeobecná ust. o závazcích

• Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité 
plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto 
právo splněním dluhu uspokojit.

• Závazek vzniká 
– ze smlouvy, 
– z protiprávního činu, nebo p p
– z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního 

řádu způsobilá.
• Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek 

a řídit se obsahem smlouvy.
• Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její 

obsah. V mezích právního řádu je stranám ponecháno na 
vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah.
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Část čtvrtá Relativní majetková práva
Hlava I Všeobecná ust. o závazcích

• Z návrhu na uzavření smlouvy („nabídka“) musí být zřejmé, 
že ten, kdo jej činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s 
osobou, vůči níž nabídku činí.

• Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, 
pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby 
smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a 
nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle 
navrhovatele být smlouvou vázán bude li nabídka přijatanavrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

• Osoba, které je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s 
ní včas vůči navrhovateli souhlas. Mlčení nebo nečinnost 
samy o sobě přijetím nejsou.

• Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky 
nabývá účinnosti.

• Skutečnost, že strana nebyla při uzavření smlouvy 
oprávněna nakládat s tím, co má být podle smlouvy 
plněno, sama o sobě neplatnost smlouvy nevyvolává!!

Část čtvrtá Relativní majetková práva
Hlava I Všeobecná ust. o závazcích

• Zákaz zatížení nebo zcizení věci působí jen mezi stranami, 
pokud nebyl zřízen jako věcné právo. Takový zákaz je platný, 
pokud byl zřízen na dobu trvání svěřenského fondu, 
svěřenského nástupnictví, zastoupení nebo na jinou určitou a 
přiměřenou dobu v takovém zájmu strany, který je hodný 
právní ochrany.

• Zvláštní druhy uzavírání smlouvy
Při dražbě je smlouva uzavřena příklepem– Při dražbě je smlouva uzavřena příklepem.

– Kdo vyhlásí neurčitým osobám soutěž o nejvhodnější nabídku, činí 
tím výzvu k podávání nabídek. Vyhlašovatel vybere 
nejvhodnější z nabídek a oznámí její přijetí způsobem a ve 
lhůtě, které jsou určeny v podmínkách soutěže.

– Veřejná nabídka je projev vůle navrhovatele, kterým se obrací 
na neurčité osoby s návrhem na uzavření smlouvy. 
Navrhovatel oznámí příjemci uzavření smlouvy bez 
zbytečného odkladu po přijetí veřejné nabídky. Ostatním 
oznámí, že neuspěli.

Část čtvrtá Relativní majetková práva
Hlava I Všeobecná ust. o závazcích

• Smlouvou o smlouvě budoucí se nejméně jedna 
strana zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, 
jinak do jednoho roku, budoucí smlouvu, jejíž obsah 
je ujednán alespoň obecným způsobem.

• Zánik závazků – splněním dluhu závazek zaniká.
• Zajištění dluhu• Zajištění dluhu

– ručení
– finanční záruka 
– zajišťovací převod práva (není-li zajištěný dluh splněn, 

stane se převod práva nepodmíněným a dlužník předá 
věřiteli vše, co je nutné k plnému výkonu převedeného 
práva).
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Část čtvrtá Relativní majetková práva
Hlava II Závazky z právních jednání

• Převedení věci do vlastnictví jiného 
– Darování (darovací smlouvou dárce bezplatně převádí 

vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému 
věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar 
nebo nabídku přijímá).

• Darování podpory, darování pro případ smrti
• Odvolání daru pro nouzi odvolání daru pro nevděkOdvolání daru pro nouzi, odvolání daru pro nevděk

– Koupě  (kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že 
kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a 
umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se 
zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu 
kupní cenu).

• Při prodeji a koupi nemovité věci vyžaduje kupní 
smlouva formu podle § 560. 

Část čtvrtá Relativní majetková práva
Hlava I Všeobecná ust. o závazcích

– Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
» Výhrada vlastnického práva
» Výhrada zpětné koupě
» Výhrada zpětného prodeje
» Předkupní právo
» Koupě na zkoušku
» Výhrada lepšího kupce.

• Směna (směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje 
převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za 
závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci).

Část čtvrtá Relativní majetková práva
Hlava II Závazky z právních jednání

• Přenechání věci k užití jinému
– Výprosa (přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou 

se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat, vzniká výprosa)
– Výpůjčka (smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje 

se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání)
– Nájem 
– Pacht (zemědělský pacht, pacht závodu)
– Licence
– Zápůjčka (přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po p j (p p j y p y j p p

čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce)
– Úvěr

• Pracovní poměr
• Závazky ze schovacích smluv (úschova, skladování)
• Závazky ze zaopatřovacích smluv (důchod, výměnek)
• Společnost
• Tichá společnost
• Závazky z odvážných smluv (pojištění, sázka, hra a los)
• Závazky z právního jednání jedné osoby (veřejný příslib, slib odškodnění)
•
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Část čtvrtá Relativní majetková práva
Hlava III Závazky z deliktů

• Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
• Zneužití a omezení soutěže

Část čtvrtá Relativní majetková práva
Hlava IV Závazky z jiných práv. důvodů

• Bezdůvodné obohacení
• Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k 

prospěchu jiného

Část pátá Ustanovení společná, 
přechodná a závěrečná

• Hlava I Ustanovení společná 
• Hlava II Ustanovení přechodná a závěrečná
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