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6. Přednáška



Soukromá listina a veřejná listina

Soukromá listina

§ 565 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.

VOŠ ČUS, s.r.o. 2



Soukromá listina a veřejná listina

Veřejná listina

§ 567 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.

§ 568

(1) 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.

VOŠ ČUS, s.r.o. 3



Právní jednání vůči nepřítomné osobě

§ 570

(1) Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí 

projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že 

řádně došlo.

§ 572 Osoba jednající v písemné formě, může svůj projev vůle odvolat, 

dojde-li odvolání druhé straně nejpozději současně s původním 

projevem vůle.

§ 573 Domněnka doby dojití

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.

VOŠ ČUS, s.r.o. 4



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

§ 976 

Absolutní majetková práva působí vůči každému, nestanoví-li něco 

jiného zákon.

§ 977 

Jen zákon stanoví, která práva k majetku jsou absolutní.

VOŠ ČUS, s.r.o. 5



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - VĚCNÁ PRÁVA

§ 980

(1) Je-li do veřejného seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho 

neznalost zapsaného údaje. Stanoví-li to právní předpis, zapíše se do 

veřejného seznamu kromě věcného práva i právo užívání nebo 

požívání, jakož i omezení rozsahu nebo způsobu užívání nebo 

požívání věci spoluvlastníky.

(2) Je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo 

zapsáno v souladu se skutečným právním stavem. Bylo-li právo k věci 

z veřejného seznamu vymazáno, má se za to, že neexistuje.

VOŠ ČUS, s.r.o. 6



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Držba
§ 987 

Držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe.

§ 988

(1) Držet lze právo, které lze právním jednáním převést na jiného a které 
připouští trvalý nebo opakovaný výkon.

(2) Osobní právo není předmětem držby ani vydržení. Kdo však vykonává 
osobní právo poctivě, je oprávněn své domnělé právo vykonávat a 
hájit.

§ 989

(1) Vlastnické právo drží ten, kdo se věci ujal, aby ji měl jako 
vlastník.

(2) Jiné právo drží ten, kdo je počal vykonávat jako osoba, jíž takové 
právo podle zákona náleží, a komu jiné osoby ve shodě s ním plní.

VOŠ ČUS, s.r.o. 7



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Držba

§ 990

(1) Držbu lze nabýt bezprostředně tím, že se jí držitel ujme svou mocí. 

Bezprostředně se držba nabývá v rozsahu, v jakém se jí držitel 

skutečně ujal.

(2) Držbu lze nabýt odvozeně tím, že dosavadní držitel převede svou 

držbu na nového držitele, nebo tím, že se nový držitel ujme držby jako 

právní nástupce dosavadního držitele. Odvozeně se nabývá držba v 

rozsahu, v jakém ji měl dosavadní držitel a v jakém ji na nového 

držitele převedl.

VOŠ ČUS, s.r.o. 8



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Držba

§ 991 Řádná držba

Držba je řádná, pokud se zakládá na platném právním důvodu. Kdo se 

ujme držby bezprostředně, aniž ruší cizí držbu, nebo kdo se ujme držby z 

vůle předchozího držitele nebo na základě výroku orgánu veřejné moci, je 

řádným držitelem.

§ 992 Poctivá držba

(1) 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.

(3) Poctivému držiteli náleží stejná práva jako držiteli řádnému.

VOŠ ČUS, s.r.o. 9



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Držba

§ 993 Pravá držba

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.

§ 994

Má se za to, že držba je řádná, poctivá a pravá.

VOŠ ČUS, s.r.o. 10



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Držba

Držba vlastnického práva

§ 996

(1) Poctivý držitel smí v mezích právního řádu věc držet a užívat ji, ba ji i 

zničit nebo s ní i jinak nakládat, a není z toho nikomu odpovědný.

(2) Poctivému držiteli náležejí všechny plody věci, jakmile se oddělí. Jeho 

jsou také všechny již vybrané užitky, které za držby dospěly.

§ 1000 

Nepoctivý držitel vydá veškerý užitek, kterého držbou nabyl, a 

nahradí ten, který by získala zkrácená osoba, jakož i všechnu škodu, 

která vzešla z jeho držby.

VOŠ ČUS, s.r.o. 11



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Vlastnictví

§ 1011 

Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho 

vlastnictvím.

§ 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.

VOŠ ČUS, s.r.o. 12



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Vlastnictví

§ 1013

(1) 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. 

Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez 

ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže 

se to opírá o zvláštní právní důvod.

VOŠ ČUS, s.r.o. 13



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Vlastnictví

§ 1014

(1) Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc, vydá ji vlastník pozemku bez 

zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě tomu, kdo ji měl u 

sebe; jinak mu umožní vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a 

odnést. Stejně tak může vlastník stíhat na cizím pozemku chované 

zvíře nebo roj včel; vletí-li však roj včel do cizího obsazeného úlu, 

nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji, aniž je povinen k náhradě.

(2) Způsobí-li věc, zvíře, roj včel nebo výkon práva podle odstavce 1 na 

pozemku škodu, má vlastník pozemku právo na její náhradu.

VOŠ ČUS, s.r.o. 14



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Vlastnictví

§ 1015 

Způsobila-li movitá věc na cizím pozemku škodu, může ji vlastník 

pozemku zadržet, dokud neobdrží jinou jistotu nebo náhradu škody.

§ 1016

(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží 

vlastníkovi sousedního pozemku. 

To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.

(2) 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.

VOŠ ČUS, s.r.o. 15



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Vlastnictví

§ 1017

(1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby 

se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice 

pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. 

Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí 

něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 

m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro 

ostatní stromy 1,5 m.

§ 1018 

Pozemek nesmí být upraven tak, aby sousední pozemek ztratil náležitou 

oporu, ledaže se provede jiné dostatečné upevnění.

VOŠ ČUS, s.r.o. 16



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Vlastnictví

§ 1019

(1) Vlastník pozemku má právo požadovat, aby soused upravil stavbu na 

sousedním pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal 

sníh nebo led na jeho pozemek. Stéká-li však na pozemek přirozeným 

způsobem z výše položeného pozemku voda, zejména pokud tam 

pramení či v důsledku deště nebo oblevy, nemůže soused požadovat, 

aby vlastník tohoto pozemku svůj pozemek upravil.

(2) Je-li pro níže položený pozemek nutný přítok vody, může soused na 

vlastníku výše položeného pozemku požadovat, aby odtoku vody 

nebránil v rozsahu, ve kterém vodu sám nepotřebuje.

VOŠ ČUS, s.r.o. 17



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Vlastnictví

§ 1020 

Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby 

se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku v těsné 

blízkosti společné hranice pozemků.

§ 1022

(1) Nemůže-li se stavba stavět nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit 

nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník právo 

po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co je pro 

tyto práce potřebné.

(2) Žádosti nelze vyhovět, převyšuje-li sousedův zájem na nerušeném 

užívání pozemku zájem na provedení prací.

VOŠ ČUS, s.r.o. 18



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Vlastnictví

Rozhrady

§ 1024

(1) Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené 

nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné.

(2) 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 zeď ohrozí nebo co sousedovi překáží v užívání 

jeho části.

§ 1025 

Kde jsou rozhrady dvojité nebo kde je vlastnictví rozděleno, udržuje 

každý svým nákladem, co je jeho.

VOŠ ČUS, s.r.o. 19



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Vlastnictví

Rozhrady

§ 1027 

Na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud 

uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k 

zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to 

účelnému užívání dalších pozemků.

§ 1028 

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.

VOŠ ČUS, s.r.o. 20



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Vlastnictví

Nezbytná cesta

§ 1029

(1) 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 

pozemek.

(2) 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. 

VOŠ ČUS, s.r.o. 21



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Vlastnictví

Vyvlastnění a omezení vlastnického práva

§ 1037 

Ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu lze na nezbytnou 
dobu a v nezbytné míře použít vlastníkovu věc, pokud účelu nelze 
dosáhnout jinak.

§ 1038 

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

§ 1039

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

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

VOŠ ČUS, s.r.o. 22



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA - Vlastnictví

Ochrana vlastnického práva

§ 1040

(1) Kdo věc neprávem zadržuje, může být vlastníkem žalován, aby ji 

vydal.

(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.

VOŠ ČUS, s.r.o. 23



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Nabytí vlastnického práva

Přivlastnění

§ 1045

(1) 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.

(2) Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.

VOŠ ČUS, s.r.o. 24



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Nabytí vlastnického práva
Přivlastnění

§ 1046

(1) Divoké zvíře je bez pána, dokud žije na svobodě.

(2) Zajaté zvíře se stane zvířetem bez pána, jakmile získá svobodu a jeho 

vlastník je bez prodlení a soustavně nestíhá nebo nehledá ve snaze je 

znovu zajmout. 

§ 1047

(1) Zkrocené zvíře, které vlastník nestíhá a které se ani samo k 

vlastníkovi v přiměřené době nevrátí, ač mu v tom nikdo nebrání, se 

stává zvířetem bez pána a smí si je přivlastnit na soukromém 

pozemku jeho vlastník, na veřejném statku pak kdokoli. 

Platí, že přiměřenou dobou pro návrat zvířete k vlastníkovi je doba 

šesti týdnů. 

VOŠ ČUS, s.r.o. 25



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Nabytí vlastnického práva

§ 1050

(1) Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k movité věci po dobu tří 

let, má se za to, že ji opustil. Byla-li movitá věc, která pro vlastníka 

měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném 

veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího.

(2) Nevykonává-li vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu 

deseti let, má se za to, že ji opustil.

VOŠ ČUS, s.r.o. 26



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Nabytí vlastnického práva

Nález

§ 1051 

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.

§ 1052

(1) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti 
úhradě nutných nákladů a nálezného.

(2) Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li 
se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález 
obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však 
věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním 
prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení. 

VOŠ ČUS, s.r.o. 27



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Nabytí vlastnického práva

§ 1056

(1) Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze 

znamení na věci, nebo z jiných okolností.

(2) Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu 

jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci 

nálezné podle slušného uvážení.

§ 1057

(1) Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, 

může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s 

věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je 

tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku za věc strženém.

VOŠ ČUS, s.r.o. 28



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Nabytí vlastnického práva

§ 1061 

Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své 

povinnosti, nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt 

k němu vlastnické právo podle ustanovení tohoto zákona o nálezu. Tím 

není dotčena jeho povinnost nahradit škodu.

VOŠ ČUS, s.r.o. 29



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Nabytí vlastnického práva

Přírůstek nemovité věci

§ 1066 

Plody, které pozemek vydává sám od sebe, aniž je obděláván, náleží 

vlastníkovi pozemku. Totéž obdobně platí o přirozených plodech jiných 

nemovitých věcí.

§ 1067 

Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. Vyrůstá-li kmen na 

hranici pozemků různých vlastníků, je strom společný.

VOŠ ČUS, s.r.o. 30



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Nabytí vlastnického práva

Naplavenina a strž

§ 1068 

Zemina naplavená poznenáhla na břeh náleží vlastníkovi pobřežního 

pozemku. To platí i o přírůstcích vzniklých působením větru nebo jiných 

přírodních sil.

§ 1069 

Velká a rozeznatelná část pozemku, kterou vodní tok odplaví k jinému 

břehu, se stává součástí pobřežního pozemku, pokud původní vlastník k 

odplavenému pozemku neuplatní své právo po dobu jednoho roku.

VOŠ ČUS, s.r.o. 31



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Nabytí vlastnického práva

Přírůstek movité věci

§ 1072 Přirozený přírůstek movité věci náleží jejímu vlastníkovi.

§ 1073

(1) Plody, které vydává zvíře, náleží vlastníku zvířete.

(2) Za oplodnění zvířete lze žádat odměnu, jen byla-li ujednána.

VOŠ ČUS, s.r.o. 32



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Nabytí vlastnického práva

Zpracování

§ 1074

(1) Nová věc vzniklá zpracováním movitých věcí několika vlastníků tak, 

že zpracované věci nelze uvést do předešlého stavu buď vůbec, anebo 

jen se značným nákladem nebo se značnou ztrátou, náleží jako 

vlastníkovi tomu, kdo materiálem nebo prací nejvíc přispěl hodnotě 

výsledku.

(2) Vlastník nové věci zaplatí tomu, kdo vlastnické právo pozbyl, 

hodnotu zpracované věci a tomu, kdo se na výsledku podílel prací, 

odměnu za práci.

VOŠ ČUS, s.r.o. 33



ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
Nabytí vlastnického práva

Stavba

§ 1083

(1) Užije-li někdo cizí věc pro stavbu na svém pozemku, stane se stavba 

součástí pozemku. 

Vlastník pozemku nahradí vlastníku užité věci její hodnotu.

(2) Kdo nebyl při užití cizí věci pro stavbu v dobré víře, nahradí 

vlastníku užité věci také ušlý zisk; skutečnou škodu hradí však jen v 

tom rozsahu, v jakém vlastník nedosáhl její náhrady podle odstavce 

1.

VOŠ ČUS, s.r.o. 34



Děkuji za pozornost.
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