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PETR BùLOVSK ,̄ PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY

KARLOVY, KATEDRA PRÁVNÍCH DùJIN

S nov˘m obãansk˘m zákoníkem jsou do na‰eho
právního fiádu uvedeny nejen instituty, které ma-
jí svoji historickou tradici v ãeském právu, po-
taÏmo v kontinentálním právním systému.
Spoleãnû s nimi byly zavedeny také instituty zce-
la nové, které v historii na‰ich soukromoprávních

kodexÛ nemají obdoby. Jeden z nich pfiedstavuje
pomûrnû unikátní koncepce drÏby vlastnického
práva, která vychází z unifikovaného chápání
drÏby, tedy spojení drÏby vûci a drÏby práva,
a to vãetnû vlastnického práva. Ustanovení 
§ 989, odst. 1 NOZ tak zní: „Vlastnické právo dr-
Ïí ten, kdo se vûci ujal, aby ji mûl jako vlastník.“
Následnû § 1089 odst. 1 NOZ stanoví: „DrÏí-li
poctiv˘ drÏitel vlastnické právo po urãenou do-
bu, vydrÏí je a nabude vûc do vlastnictví.“

Hovofií-li Petr Lavick˘ o tom, Ïe neexistuje
jednotné kritérium pro urãení pravomoci civil-
ních a správních soudÛ, pfiiãemÏ v dÛsledku to-
ho Ïalobci pfii podávání sv˘ch Ïalob ãasto
chybují, ale i pfiesto jim zákonodárce poskytuje
zejména prostfiednictvím ust. § 104b o. s. fi. 
a § 46 odst. 2 s. fi. s. moÏnost nápravy, jeÏ sice ne-
ní ideální, neznamená v‰ak odepfiení pfiístupu
k soudu, kladu si tedy otázku, zda dÛsledky v˘-
kladu pfiijatého Nejvy‰‰ím soudem v usnesení
sp. zn. 29 Cdo 1578/2008 jsou i v tomto kontex-
tu akceptovatelné. V pfiípadû fie‰ení otázek pra-
vomoci ve smyslu § 37 zákona o mezinárodním
právu soukromém a procesním se totiÏ Ïalobce
ani chybného urãení pravomoci dopustit nemu-
sí, neboÈ kupfi. v prÛbûhu fiízení nastalá okol-
nost znamenající nedostatek pravomoci soudÛ
jde zcela mimo jeho sféru vlivu.

Závûry

V˘‰e jsem se snaÏil ukázat, Ïe otázku trvání me-
zinárodní pfiíslu‰nosti státu (respektive trvání
pravomoci jeho soudu) fie‰ili, byÈ ponûkud v ji-
né souvislosti, i v Rakousku. Tamní teorie a ju-
dikatura se nakonec ujednotila na závûru, Ïe
pfied polemikou o dostateãnû silném vztahu
k Rakousku (a od toho odvislé pravomoci ra-
kousk˘ch soudÛ) je tfieba dát pfiednost právní ji-
stotû úãastníkÛ fiízení. Takov˘to pfiístup
koneckoncÛ odpovídá jiÏ fiímskoprávním zákla-
dÛm na‰í právní kultury. Ostatnû i fie‰ení zakot-
vené v obãanském soudním fiádu a v soudním
fiádu správním pro vymezení vztahu mezi civil-
ním a správním soudnictvím naznaãen˘m úva-
hám odpovídá. V neposlední fiadû nelze
pfiehlédnout ani rozmûr, na nûjÏ ve shora cito-

vaném usnesení sp. zn. IV. ÚS 3778/12 upozor-
nil Ústavní soud. Ten, aãkoliv ústavní stíÏnost
odmítl, neboÈ se stûÏovatelka – spoleãnost Hon-
ba – domáhala konstatování prÛtahÛ v fiízení,
byÈ tomu nepfiizpÛsobila formulaci petitu
ústavní stíÏnosti, zároveÀ naznaãil, Ïe obecné
soudy mûly zváÏit v kontextu tohoto konkrétní-
ho pfiípadu moderaci povinnosti stûÏovatelky
nahradit spoleãnosti Nomura náklady fiízení.37

S tím lze jen souhlasit. Rozhodovat za dané si-
tuace o povinnosti nahradit náklady fiízení toli-
ko na základû kritéria zavinûní není – v souladu
s argumentací citovaného usnesení Ústavního
soudu – plnû pfiiléhavé.

Nezb˘vá mi tedy neÏ vûfiit, Ïe se Nejvy‰‰í
soud bude moci k uplatnûní zásady trvání pfií-
slu‰nosti v fiízení s mezinárodním prvkem zno-
vu vyjádfiit, a to uÏ jen proto, Ïe ust. § 6 zákona
ã. 91/2012 Sb. je jazykovû i obsahovû do znaãné
míry s ust. § 37 zákona o mezinárodním právu
soukromém a procesním totoÏné.

37 Ústavní soud v usnesení z 1. 11. 2012, sp. zn. IV. ÚS 3778/12
zopakoval, Ïe do otázek nákladÛ fiízení ingeruje jen velmi
zdrÏenlivû – zvlá‰tû mûl-li by obecn˘m soudÛm stanovit
povinnost aplikace § 150 o. s. fi. v konkrétní vûci. Vzhledem
k relaci mezi stûÏovatelkou jako právnickou osobou a v˘‰í
náhrady nákladÛ fiízení v tomto pfiípadû stanovenou pak ani
k zásahu do ústavní stíÏností napaden˘ch rozhodnutí
nepfiistoupil. Ústavní soud navíc nepfiehlédl, Ïe z odvolání
stûÏovatelky nebylo patrné, Ïe by moderaci v tomto smûru
navrhovala. Pokud stûÏovatelka po Ústavním soudu koneãnû
Ïádala, aby pfiezkoumal, zda skuteãnû není dána pfiíslu‰nost
(a tím i pravomoc) zejména s ohledem k ostatním stûÏovatelkou
tvrzen˘m ekonomick˘m aktivitám spoleãnosti Nomura na území
âeské republiky, pak tato otázka – podle v˘slovné dikce právû
parafrázovaného usnesení sp. zn. IV. ÚS 3778/12 –
zamûstnávala obecné soudy nûkolik pfiedchozích let a Ústavní
soud zde diskrepanci ústavnûprávního rozmûru nezjistil.

Kontext drÏby a vydrÏení vlastnického
práva v novém obãanském zákoníku
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Aãkoli institut drÏby vlastnického práva ne-
vychází z fiímského práva jakoÏto staronového
ideového zdroje nového kodexu, není pfiesto
zcela pÛvodní. Jako s teoretick˘m konceptem se
s ní setkáváme jiÏ za první republiky, kdy byla
prosazována mimo jiné i do osnovy pfiipravova-
ného, ov‰em nakonec neuskuteãnûného, civilní-
ho kodexu. Ustanovení § 247 prvorepublikové
osnovy tehdy znûlo: „DrÏbu vlastnického práva
k vûcem movit˘m zejména získá, kdo se jich
uchopí, je odvede nebo k sobû vezme, k vûcem
nemovit˘m, kdo na nû vstoupí, kdo je vymezí,
ohradí, oznaãí nebo na nich hospodafií.“

JiÏ za první republiky se v diskuzích nad
osnovou setkala tato koncepce se znaãnou kriti-
kou, av‰ak neÏ mohlo b˘t o vítûzi rozhodnuto,
celá osnova byla, i s nov˘m konceptem drÏby,
odloÏena na neurãito.

Autofii nového obãanského zákoníku se tedy
v tomto smûru inspirovali prvorepublikovou
osnovou. Na jednu stranu v tom lze vidût urãi-
tou logiku. Jde o elegantní zjednodu‰ení drÏby
a tedy i následného vydrÏení, aniÏ bychom mu-
seli zkoumat, zda pfiedmûtem má b˘t vûc, ane-
bo právo, s nímÏ vûc souvisí. Na druhou stranu
jde v‰ak souãasnû o dosud prakticky nevyzkou-
‰en˘ koncept a tedy legislativní experiment.
Tento ãlánek si klade za cíl pojednat o kontextu
v˘voje institutu drÏby práva, z níÏ uvedená
koncepce drÏby vlastnického práva my‰lenko-
vû vychází. Následující pojednání se tak zamûfií
na v˘voj pojetí drÏby práva na bázi práva fiím-
ského a jeho vliv na dal‰í osudy tohoto institu-
tu v kodifikacích civilního práva platn˘ch na
na‰em území.

Historické kofieny

¤ímské právo pÛvodnû nerozli‰ovalo mezi drÏ-
bou vûci a drÏbou práva, ov‰em z jin˘ch pfiíãin,
neÏ dnes. Possessio se t˘kalo v˘luãnû vûcí hmot-
n˘ch, jelikoÏ pouze u takov˘ch vûcí bylo moÏné
naplnit vnûj‰í znaky drÏby.1 Teprve za principá-
tu se vytváfií zvlá‰tní právní konstrukce, tzv.
quasi possessio, která má umoÏnit interdiktní
ochranu a vydrÏení sluÏebností prostfiednic-
tvím institucionální analogie k drÏbû. Samotnou
drÏbu práva, posessio iuris, v‰ak klasické fiímské
právo neznalo, coÏ vypl˘vá z fragmentu práv-
níka Paula, citovaného v Digestech ze 6. století:
possideri possunt quae sunt corporalia, „pfiedmû-
tem drÏby mohou b˘t v˘luãnû vûci hmotné.“2

V pfiirozenoprávních kodexech 19. století se
stalo rozli‰ování drÏby vûci a drÏby práva, pod
vlivem studia fiímského práva ve stfiedovûku
a novovûku, jiÏ bûÏn˘m jevem, a uvedené dûle-
ní provádí také ABGB. V âeskoslovensku se jiÏ
za první republiky nicménû setkáváme se sna-

hou oba pojmy sjednotit. V zájmu zjednodu‰ení
úpravy drÏby se tak nicménû dûlo zpÛsobem,
kter˘ vná‰el do pojetí drÏby je‰tû více zmatku.
Autofii osnovy ãeskoslovenského obãanského
zákoníku z 30. let pfiedstavili koncepci, která
mûla sjednotit drÏbu vûci a drÏbu práva pod
jednotn˘ pojem. Mûlo se tak stát zavedením po-
jmu „drÏba vlastnického práva“, kter˘ by stál
vedle drÏby ostatních práv, zejména pak slu-
Ïebností. Vycházelo se z pfiedstavy, Ïe drÏba je
hlavním projevem vlastnického práva a tudíÏ
drÏením se fakticky vykonává vlastnictví v jeho
vnûj‰ím projevu. Navíc bylo konstatováno, Ïe
pfii drÏbû vûci jde ve skuteãnosti o v˘kon práva
k vûci, coÏ se projevuje tím, Ïe dlouhodob˘m
faktick˘m vykonáváním vlastnického práva vû-
ci jeho drÏbou se za urãit˘ch podmínek mÛÏe
tento stav stát trval˘m, a to prostfiednictvím vy-
drÏení.3 Zastáncem konstrukce drÏby vlastnic-
kého práva na úkor drÏby vûci byl u nás
pfiedev‰ím Jan Krãmáfi.4

Zámûr podfiadit drÏbu vûci pod drÏbu práva
zavedením drÏby vlastnického práva se v‰ak jiÏ
v dobû svého vzniku setkal s kritikou. Miroslav
Boháãek napfiíklad poukazuje na § 244 navrho-
vané osnovy nového obãanského zákoníku z ro-
ku 1936, podle kterého „drÏitelem jest, kdo
vykonává právo pro sebe“, z nûhoÏ podle nûj
Ïádn˘m zpÛsobem nevypl˘vá, Ïe drÏba sama
by mûla b˘t pouh˘m v˘konem práva.5

Zámûr autorÛ osnovy byl patrnû inspirován
star‰í literaturou, zejména pak Antonínem Ran-
dou. Ten ve své známé studii o drÏbû totiÏ sku-
teãnû uvádí, Ïe drÏbu vûcí a drÏbu práv je
zapotfiebí povaÏovat za soubûÏné pojmy, podfia-
zené jakémusi vy‰‰ímu pojmu drÏby, kterou
Randa navíc definuje jako „skutkem zaloÏenou
faktickou moÏnosÈ opûtovného v˘konu jistého
práva.6 NejblíÏe se Randa konstrukci vydrÏení
vlastnického práva, která se nakonec prosadila
do NOZ, pfiiblíÏil ve svém ãlánku publikova-
ném v ãasopise Právník v roce 1871, sugestivnû
nazvaném O vydrÏení vlastnictví. V tomto smû-
ru je tfieba dodat, Ïe tento ãlánek v ãasovém sle-
du pfiedchází v˘znamnûj‰í Randovû monografii
DrÏba dle rakouského práva v pofiadu systema-
tickém, která u nás vy‰la v roce 1890.

Autofii tehdej‰í osnovy, odkazující na Randu
jakoÏto proklamovaného pÛvodce konceptu

1 Blaho P. ; Holländer P., Postavenie práva v systéme metód
‰tátneho riadenia spoloãnosti, Bratislava 1989, str. 164 a násl.

2 Paulus Dig. 41, 2, 3 pr.
3 Boháãek, M. K snahám o jednotnou konstrukci drÏby, RandÛv

jubilejní památník, Praha 1934, str. 347.
4 Krãmáfi, J. Základy pfiedná‰ek o právu obãanském, díl II., Praha

1925, str. 78. Krãmáfi jednotnou koncepci drÏby vûci a drÏby práva
uvádí jiÏ ve své drobné monografii DrÏení z roku 1919. Zde uvádí:
„V drÏení b˘ti mohou: právo vlastnické. DrÏení práva vlastnického
spadá v‰ak v jedno s drÏením vûcí a platí o nûm ustanovení
zvlá‰tní.“ (str. 7). Dále v‰ak Krãmáfi jiÏ tuto teorii nerozebírá.

5 Boháãek, M. K snahám o jednotnou konstrukci drÏby, str. 348.
6 Randa, A. DrÏba dle rakouského práva v pofiadu
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sjednocení drÏby vûci a drÏby práva, v‰ak opo-
menuli (vûdomû ãi nevûdomû) Randovo dÛrazné
upozornûní, Ïe v˘kon práva nelze ztotoÏÀovat
s drÏbou práva, kdy v˘kon urãitého práva pou-
ze zakládá drÏbu.7 Tato nedÛslednost se proje-
vila jak ve zmínûném § 244 osnovy, kter˘ se
dikcí tohoto omylu dopou‰tí tím, Ïe za drÏitele
oznaãuje toho, kdo vykonává právo pro sebe.
Navíc, jak správnû upozorÀuje Boháãek, Randa
svojí jedinou vûtou, pfiipou‰tûjící souvislost me-
zi drÏbou vûci a drÏbou práva, navíc v krátké
jednostránkové kapitole o pojmu drÏby práva,
zjevnû neusiloval o zavedení zcela nového poje-
tí drÏby, které by nerozli‰ovalo drÏbu práva od
drÏby vlastnického práva.8 Je to patrné mimo ji-
né z toho, Ïe Randa dále ve svém spise stále dÛ-
slednû rozli‰uje pojmy ‘drÏba vûci’ a ‘drÏba
práva’. Kromû toho Randa téÏ v˘slovnû uvádí:
„Jest-li moÏnosÈ ta (opûtovného v˘konu práva –
pozn. aut.) moÏností v˘konu obsahu práva vlast-
nického, shledáváme drÏbu vûci; poskytuje-li
skutek moÏnosÈ v˘konu práva jiného, shledává-
me drÏbu práva.“9 Odkazovat na uãení A. Randy,
ve snaze najít oporu pro jednotné chápání drÏby
vûci a drÏby práva, proto není opodstatnûné.

Randa své stanovisko navíc opírá o názory
fiímské jurisprudence, kterou z podobn˘ch
úvah, jaké prezentoval Krãmáfi, rozhodnû nelze
podezírat. ¤ímsk˘ právník Javolenus napfiíklad
v˘slovnû uvádí: ego puto usum eius iuris pro tra-
ditione possessionis accipiendum esse ideoque et in-
terdicta veluti possessoria constituta sunt, „myslím,
Ïe v˘kon takového práva by mûl b˘t povaÏován
za doruãení (tradici) drÏby a Ïe právû z tohoto
dÛvodu byly interdikty zavedeny jako analogie
drÏebním interdiktÛm.“10 Tento fragment byl
tedy pravdûpodobnû podkladem pro Randovo
tvrzení o tom, Ïe v˘kon práva pouze zakládá
drÏbu a není tedy drÏbou samotnou. V tomto
fragmentu v‰ak Javolenus navíc dokazuje, Ïe
drÏbu práva (v tomto pfiípadû se jedná o drÏbu
sluÏebnosti) je zapotfiebí odli‰it od drÏby jako
takové, kdyÏ drÏební interdikty na ochranu drÏ-
by se nevztahovaly na ochranu drÏby napfi. po-
zemkov˘ch sluÏebností.11

Idea drÏby práva tedy nebyla fiímskému prá-
vu zcela neznámá, ov‰em nejednalo se o drÏbu
v pravém slova smyslu. JiÏ v nejstar‰ích dobách
mûla otázka drÏby práva praktick˘ rozmûr pfii
fie‰ení moÏnosti vydrÏení sluÏebnosti. ¤ímská
jurisprudence spojovala totiÏ otázku vydrÏení
sluÏebnosti právû s otázkou drÏby práva.12

Vznik sluÏebnosti prostfiednictvím vydrÏení ius
civile pÛvodnû pfiipou‰tûlo, a to bez zpochybnû-
ní drÏby pfii v˘konu sluÏebnosti. DÛvodem by-
la pfiedstava, Ïe drÏba pfii v˘konu sluÏebnosti se
t˘ká pfiedmûtu sluÏebnosti a nikoli sluÏebnosti
samotné.

V roce 216 pfi. n. l. v‰ak lex Scribonia vydrÏení
sluÏebností zakázal, ãímÏ se otázka drÏby práva
obecnû dostala do pozadí. V dobû klasické v‰ak
zásluhou právní vûdy byla pfiedstavena kon-
strukce, která vycházela z my‰lenky specifické-
ho druhu drÏby, oznaãené jako quasi possessio
(kvazidrÏba), která mûla zejména umoÏnit jed-
nak interdiktní (tj. drÏební) ochranu sluÏebnos-
tí a jednak jejich vydrÏení. Z názvu quasi
possessio je patrné, Ïe fiímská jurisprudence tedy
neakceptovala my‰lenku, Ïe by právo mohlo
b˘t pfiedmûtem drÏení, n˘brÏ pracovala s insti-
tutem odli‰n˘m. Jasn˘m dokladem toho je napfi.
Juliánovo tvrzení natura enim servitutium ea est,
ut possideri non possint, „povaha sluÏebností je ta-
ková, Ïe vyluãuje jejich drÏbu“.13 I nadále tedy
sluÏebnost nemohla b˘t pfiedmûtem possessionis,
n˘brÏ quasi possessionis a mohla b˘t tedy pouze
„jakoby“ drÏena. Také proto fiímské prameny
neoznaãují po zavedení kvazidrÏby drÏbu vûci
obratem possessio rei, ale prostû jen possessio.

Quasi possessio v‰ak nelze bez dal‰ího ztotoÏ-
Àovat s dne‰ní drÏbou práva. Její v˘znam byl
v fiímském právu zúÏen totiÏ pfieváÏnû jen na
vûcná práva k vûci cizí, a to pfiedev‰ím na slu-
Ïebnosti, jejichÏ vydrÏení bylo díky elegantní-
mu fie‰ení klasické jurisprudence v prÛbûhu
principátu opût pfiipu‰tûno. SluÏebnosti navíc
spadaly do kategorie res incorporales14 a v pojetí
fiímského práva ‰lo tedy technicky o vûci.

O specifickém pojetí kvazidrÏby svûdãí také
zvlá‰tní podmínky drÏby sluÏebností. Pro kva-
zidrÏbu sluÏebnosti se vyÏaduje, tak jako u drÏ-
by vûci, soubûh obou hlavních znakÛ – corporalis
possessio a animus possidendi. Pojetí corporalis pos-
sessio se v‰ak li‰ilo u rÛzn˘ch typÛ sluÏebnosti,
coÏ odpovídalo jejich faktické povaze. Zatímco
pro sluÏebnosti osobní se vyÏadovala bûÏná
aprehenze smûfiující k nabytí detence vûci, byla

systematickém, Praha 1890, str. 13.
7 Randa, A. K snahám o jednotnou konstrukci drÏby, str. 13,

pozn. 5.
8 Boháãek, M. K snahám o jednotnou konstrukci drÏby, str. 349.
9 Randa, A. DrÏba dle rakouského práva v pofiadu

systematickém, str. 13.
10 Iavolenus Dig. 8, 1, 20.
11 JiÏ v klasické dobû fiímské podléhal interdiktní drÏební ochranû

usus i ususfructus, jakoÏto osobní sluÏebnosti. Ov‰em podmínky
této ochrany se li‰ily od ochrany drÏby natolik, Ïe nelze hovofiit
o totoÏném zpÛsobu ochrany, viz Bonfante P., Instituce fiímského
práva, Brno 1932, str. 397.

12 ¤ímskému právu byl neznám˘ pojem vûcí nehmotn˘ch tak, jak
jej chápeme v moderním právu. Nicménû jiÏ u Gaius operuje
s termínem res incorporalis, kter˘ ov‰em zahrnuje kontrakty,
sluÏebnosti a dal‰í právní instituty.

13 Iulianus Dig. 8, 1, 32. A dále Julianus pokraãuje: sed intellegatur
possessionem earum habere, qui aedes possidet, ale kdo drÏí
dÛm, je to jakoby drÏel sluÏebnost, která se ho t˘ká.

14 Pojem res incorporales nelze ztotoÏÀovat s moderním pojmem
vûcí nehmotn˘ch, kter˘ byl fiímskému právu v této podobû
neznám˘. Gaius (Institutiones 2, 14) vysvûtluje pojem res
incorporales demonstrativním v˘ãtem: incorporales sunt quae
tangi non possunt, qualia sunt ea quae iure consistunt, sicut
hereditas, ususfructus, obligationes, netûlesné jsou ty, kter˘ch
není moÏno se dotknout; takové jsou vûci, jejichÏ podstatou je
právo, napfiíklad pozÛstalost, ususfructus ãi závazky.



podmínka faktického ovládání vûci u pozemko-
v˘ch sluÏebností splnûna tehdy, jestliÏe byl alespoÀ
jednou vykonán obsah sluÏebnosti. U tohoto ty-
pu sluÏebnosti se navíc rozli‰ovaly podmínky
pro nabytí afirmativních i negativních sluÏeb-
ností. U afirmativních sluÏebností (napfi. právo
cesty) mÛÏe kvazidrÏbu sluÏebnosti nab˘t 
ten, kdo je k v˘konu sluÏebnosti oprávnûn.
Naproti tomu u negativních, zakazujících slu-
Ïebností, ji musí ji vykonávat ten, proti nûmuÏ
sluÏebnost fakticky smûfiuje, tedy zejména
vlastník sousedního pozemku. Obdobnû upra-
vuje vydrÏení práva také OZO, kdyÏ v § 313
rozli‰uje drÏbu práva pozitivního, spoãívajícího
v dare nebo facere, a práva negativního, zaloÏe-
ného na omitere.15

Navzdory terminologickému odli‰ení drÏby
od kvazidrÏby se pfiesto objevily mezi romanis-
ty snahy o prokázání existence drÏby práva ve
smyslu possessio iuris v fiímském právu. V justi-
niánské kodifikaci (z 6. století) se lze totiÏ setkat
s obraty possessio iuris, tedy ve smyslu drÏby
práva. Konkrétnû pak v Kodexu nalezneme
fragment Konstantinovy konstituce, jenÏ tento
obrat uÏívá.16 Tyto zmínky jsou v‰ak povaÏová-
ny za produkty pozdûj‰í interpolace a podle
soudob˘ch názorÛ neodpovídají pfiedstavám
klasické fiímské jurisprudence, jak uvádí napfi.
Boháãek. Proto novovûké snahy opfiít argumen-
ty podporující institut drÏby práva o antické
prameny je zapotfiebí brát s rezervou.

DrÏbu vlastnického práva tedy lze pfiipustit
jedinû tehdy, jestliÏe pfiipustíme drÏbu práva
obecnû. Je ov‰em zapotfiebí mít na vûdomí, jak
správnû poznamenává Marta Knappová,17 Ïe
nejen v fiímském právu, ale do znaãné míry pod
jeho vlivem ani ãeskoslovenské civilní kodexy
nikdy neupravovaly drÏbu vûci a drÏbu práva
jednotnû. DrÏba práva, navzdory svému názvu,
tedy navazovala na rozli‰ení possessio – quasi
possessio, pfii kterém se drÏba práva (navzdory
oznaãení „drÏba“) fiídí odli‰n˘mi principy neÏ
drÏba vûci. Pokud tedy drÏba práva není drÏ-
bou v pravém slova smyslu (n˘brÏ quasi posses-
sio), pak z teoretického hlediska není pfiípustná
ani drÏba vlastnického práva.

DrÏba práva
v ãeskoslovensk˘ch civilních
kodexech

Rozdílné pojetí drÏby vûci a drÏby práva se
z fiímského práva, které odli‰ovalo possessio
(drÏbu vûcí) od quasi possessio (drÏbu práv, resp.
vûcn˘ch práv k vûci cizí) pfieneslo do ãeskoslo-
venk˘ch civilních kodexÛ. OZO v‰ak vymezuje
drÏbu práva velmi lakonicky, kdyÏ v § 311 za-
hrnuje nehmotné vûci mezi pfiedmûty drÏby

a v § 312 upravuje souhrnnû nab˘vání drÏby
nehmotn˘ch vûcí a práv. Povahu drÏby práva
ani její pojmové znaky dále neupfiesÀuje a proto
tento úkol pfiipadl právní nauce, která vy‰la
z uveden˘ch ustanovení, jakoÏ i z ustanovení 
§ 351, jeÏ upravuje zánik drÏby práv.

Z teoretického hlediska bylo zapotfiebí vyjasnit
pfiedev‰ím pomûr obecné právní úpravy drÏby
vÛãi drÏbû vûcí. DrÏba práva totiÏ vzhledem ke
své povaze vykazuje jistá specifika, a proto pfie-
dev‰ím pojmové znaky drÏby nelze bez dal‰ího
aplikovat per analogiam. Pfiedev‰ím bylo zapotfie-
bí zab˘vat se otázkou charakteru corporalis pos-
sessio pfii drÏení práv, která se nutnû li‰í od
fyzické dispozice s hmotnou vûcí. Ve shodû
s hmotn˘mi vûcmi vyÏaduje drÏba práv moÏnost
trvalého ãi opakovaného v˘konu, kteráÏto pod-
mínka u hmotn˘ch vûcí vedla k diskvalifikaci
generick˘ch vûcí zuÏivatelné povahy z drÏby.

Pfiedmûtem drÏby mohla tedy b˘t podle OZO
pouze subjektivní práva dovolená zákonem. Jis-
tou otázkou, nad kterou se pozastavuje mimo ji-
né Randa, byla pfiípustnost drÏby obligaãních
práv, kdyÏ vycházel právû z fiímskoprávního
v˘znamu kvazidrÏby ve vztahu k vûcn˘m prá-
vÛm k vûci cizí.18 Jejich drÏbu v‰ak Randa pfieci
jen pfiipou‰tí, stejnû jako Krãmáfi, av‰ak pod
podmínkou moÏnosti jejich opûtovného v˘ko-
nu.19 Tato podmínka, vycházející z fiímského
práva, ov‰em platila téÏ pro vûcná práva, a tedy
pfiedmûtem vydrÏení nemohla b˘t ta vûcná prá-
va, jejichÏ opûtovn˘ v˘kon byl vylouãen, resp.
jejichÏ v˘kon mohl b˘t proveden pouze jednou.
MoÏnost opûtovného v˘konu chápal OZO po-
mûrnû volnû. Postaãilo, kdyÏ právo bylo moÏné
vykonat alespoÀ tfiikrát v období speciální tfiice-
tileté lhÛty, stanovené pro tyto pfiípady (§ 1471
OZO). VydrÏecí doba zaãínala bûÏet prvním v˘-
konem práva (nikoli ov‰em prvním moÏn˘m
v˘konem), protoÏe v˘kon práva byl chápán ja-
ko analogie k podmínce corporalis possessio
u drÏby vûci.

Praktická stránka drÏby obligaãních práv nic-
ménû zÛstala pozadu za drÏbou vûcn˘ch práv
vzhledem k tomu, Ïe vût‰ina obligaãních práv
není zpÛsobilá k vydrÏení. Aãkoli § 1455 OZO
stanoví, Ïe vûci, které mohou b˘t pfiedmûtem
drÏby, mohou b˘t také pfiedmûtem vydrÏení,
právní doktrína pfiesto zúÏila (rovnûÏ pod vli-
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15 Krãmáfi, J. Základy pfiedná‰ek, díl II. str. 14–15. §313 OZO:
„Práva jest uÏito, kdyÏ nûkdo na jiném nûco jako povinnost Ïádá
a tento mu to plní; rovnûÏ, kdyÏ nûkdo vûci jinému náleÏející s jeho
dovolením pouÏije ke svému uÏitku; koneãnû kdyÏ jiná osoba na
cizí zákaz opomine to, co by jinak byla oprávnûna ãiniti.“

16 Codex 7, 32, 10; Dig 43, 26, 2, 3 ad. Viz napfi. Brassloff,
Possessio in den Schriften der römischen Juristen, 1928.

17 Knappová, M. DrÏba, Právo a zákonnost 10/1992, str. 582.
18 Randa, A. DrÏba dle rakouského práva v pofiadu

systematickém, str. 95.
19 Krãmáfi, J. Základy pfiedná‰ek o právu obãanském, str. 7.
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vem fiímského práva) vydrÏení práva prakticky
jen na vûcná práva, a to navíc v omezené mífie.
Pfiedmûtem vydrÏení tak nemohlo b˘t zástavní
právo, dûdická práva, rodinná práva a právo
stavby. Obligaãní práva byla rovnûÏ prakticky
vyfiazena z vydrÏení, protoÏe podle mínûní
právní doktríny v˘kon pohledávky tuto pohle-
dávku dostateãnû neindividualizuje pro úãely
vydrÏení. V˘jimkou bylo vydrÏení práva poÏa-
dovat placení úrokÛ v urãité mûnû.20 Ov‰em ta-
ké drÏba práva byla znaãnû limitována v dal‰ích
oblastech obãanského práva. Zatímco práce by-
la uznána jako potenciální pfiedmût drÏby (ja-
koÏto res incorporalis), vylouãena z drÏby byla
naopak práva osobnostní, práva rodinná,21 stej-
nû jako i dal‰í extrakomerciální práva. Pfiedmût
drÏby tak doktrína, v návaznosti na § 311 OZO,
zuÏovala prakticky jen na majetková práva,
resp. objekty právního obchodu. Kromû vybra-
n˘ch obligaãních práv (umoÏÀující opûtovn˘
v˘kon) tak mohlo b˘t drÏeno právo sluÏebnos-
ti, mobiliární právo zástavní, práva autorská,
patentní, známková, vzorková, firemní. Dále se
pfiipou‰tûla téÏ drÏba práva vodního, honební-
ho, práva rybolovu a práva stavby.22

Není ov‰em bez zajímavosti, Ïe mezi pfied-
mûty drÏby Komentáfi (díl z roku 1935) zafiadil
v˘slovnû téÏ právo vlastnické. Jsem ov‰em pfie-
svûdãen, Ïe F. Rouãek, jenÏ je autorem komen-
táfie k § 311 OZO, jednodu‰e bez dal‰ího pfievzal
pfiíslu‰nou pasáÏ Krãmáfiovy monografie DrÏe-
ní, která uvádí témûfi shodn˘ v˘ãet pfiípustn˘ch
objektÛ drÏby.23

V˘‰e popsan˘ pfiístup k institutu drÏby a vy-
drÏení práv pak pfietrval ve v‰ech obdobích ães-
koslovenské civilistiky, kdy také ve smyslu OZ
1964 (po novele ã. 131/1982 Sb. a zfietelnûji po no-
vele ã. 509/91 Sb.) doktrína neuznávala moÏnost
vydrÏení obligaãních práv, zatímco drÏbu práva
jako takovou pfiipou‰tûla.24 Za úãinnosti OZ 1964
pochopitelnû v mezích, jaké dovolovalo omezení
zákonné úpravy drÏby a vydrÏení obecnû.

Aãkoli tedy byly podle OZ 1964 praktické dÛ-
sledky drÏby práva v praxi znaãnû omezené,
byl po formální stránce opûtovn˘ v˘kon pod-
mínkou drÏby práv, která supluje corporalis pos-
sessio. Ov‰em k zaloÏení drÏby vykonáváním
zásadnû staãil jedin˘ v˘kon, pfiiãemÏ bylo do-
staãující, kdyÏ opûtovn˘ v˘kon byl pouze moÏn˘.
Samotná moÏnost v˘konu práva, bez jediného
reálného v˘konu, na druhou stranu nestaãí. Ne-
moÏnost v˘konu byla pak dÛvodem pro zánik
drÏby práva corpore, aãkoli taková nemoÏnost
musela b˘t opût trvalá a nikoli jen doãasná.
U sluÏebností pak v souladu s principy fiímského
práva drÏba zanikala rovnûÏ nikoli pouh˘m ne-
vykonáváním, ale vyÏadovala se usucapio liberta-
tis, tj. nemoÏnost v˘konu sluÏebnosti.

Animus se u drÏby práva analogicky odvozo-
vala od drÏby vûcí. DrÏitel musel b˘t pfiesvûd-
ãen, Ïe vykonává právo pro sebe. Nestaãilo
pfiitom, aby toto právo vykonával jen z nouze
anebo jako právo vefiejné. Ne‰lo tedy o drÏbu
práva, jestliÏe nûkdo vykonával právo (napfi.
prÛchodu pfies cizí pozemek) s pfiesvûdãením,
Ïe mu takov˘ v˘kon bude tolerován z pfiátelství
k vlastníkovi pozemku. Ke ztrátû drÏby animo
v pfiípadû subjektivního práva docházelo tak, Ïe
se drÏitel drÏby práva dobrovolnû vzdal.

Úprava drÏby v OZ1950, vãetnû úpravy drÏ-
by práv, byla pod zfieteln˘m vlivem Krãmáfio-
v˘m a do urãité míry navazovala na osnovu OZ
z 30. let. Oproti ní se ov‰em neprosadilo sjedno-
cení drÏby vûci a drÏby práva pod drÏbu vlast-
nického práva, aãkoli Krãmáfi sám drÏbu
vlastnického práva prosazoval a pfiestoÏe této
drÏbû pfiisuzoval specifika oproti drÏbû dal‰ích
práv.25 Po vzoru pfiedchozí úpravy, a do znaãné
míry ve shodû s fiímskoprávní koncepcí odli‰u-
jící possessio a quasipossessio, je zde tedy uprave-
na drÏba vûci a drÏba práva oddûlenû. 

Krãmáfiem kritizovaná formulace drÏby vûci
OZO byla pozmûnûna. Zmûna se t˘kala pfiede-
v‰ím animu, kter˘ v § 309 OZO byl definován
jako „vÛle podrÏet vûc za vlastní“.26 Krãmáfiem
navrhovaná, a nakonec také pfievzatá, formula-
ce ustanovení § 143 OZ 1950, které rovnûÏ vy-
mezuje drÏitele, znûla „drÏitelem je, kdo s vûcí
nakládá jako se svou“. Jak jiÏ bylo zmínûno v˘-
‰e, Krãmáfi formulaci OZO vyt˘kal pfiíli‰ úzké
vymezení animu, omezující se prakticky na opi-
nio domini, tzn. pfiesvûdãení o vlastnictví vûci.
V nové formulaci § 143 OZ 1950 tedy pfiibylo
zdánlivû bezv˘znamné slovo „jako“, které pod-
le Krãmáfie zásadním zpÛsobem roz‰ifiuje oblast
drÏby. OZ 1950 jiÏ také ve své definici v˘slovnû
nezahrnuje slovo „vÛle“. DÛvodem bylo to, Ïe
definice drÏitele OZO pojmovû vycházela z de-
tentora (majitele), kterého odli‰uje právû nedo-
statkem animu. Naproti tomu OZ 1950 jiÏ
detentora v˘slovnû nevymezuje. Formulace
drÏby práva byla pfiímo pfievzata z § 244 navr-
hované osnovy OZ z 30. let: „DrÏitelem je, (...)
kdo vykonává právo pro sebe.“ § 144 pak v˘-
slovnû uvádí, Ïe drÏet lze vûci stejnû jako práva.

Dal‰í osudy vztahu drÏby vûci a drÏby práva
v legislativní úpravû byly poznamenány vylou-

20 Rouãek – Sedláãek, Komentáfi k ãsl. obecnému zákoníku
obãanskému, díl VI., str. 444.

21 V tomto smûru ov‰em mûla osnova OZ z 30. let stanovit
v˘jimku, kdyÏ v § 277 osnovy pfiiznávala posessorní ochranu
tomu, kdo vykonává rodinné právo poctivû.

22 Rouãek – Sedláãek, Komentáfi, díl II., str. 79.
23 Srov. Krãmáfi, DrÏení, str. 7.
24 Knappová, M. DrÏba, Právo a zákonnost 10/1992, str. 592.
25 Srovnej Krãmáfiovy Základy pfiedná‰ek, vydání 1925 (str. 7)

a 1934 (str. 78).
26 Krãmáfi, J. Základy pfiedná‰ek o právu obãanském, díl II., str. 4.



ãením úpravy drÏby jako takové ze znûní OZ
1964. V platném právu se udrÏela pouze v zá-
koníku mezinárodního obchodu ã. 101/1963 Sb.
Není bez zajímavosti, Ïe názory o zbyteãnosti
právní úpravy drÏby v obãanském zákoníku se
objevují jiÏ za první republiky. V diskusním
ãlánku z roku 1924 napfi. dr. Cibulka nabádá
k eliminaci úpravy drÏby s odkazem na faktic-
k˘ a nikoli právní základ drÏby: „JeÏto drÏba ve
skuteãnosti jest pouze dokumentováním toho
kterého práva a nikoliv samostatn˘m ústavem
právním, postrádá ve‰kerého právního podkla-
du a ponûvadÏ se také snadno lze bez ní obejíti.
(...) V dobû ústnosti a bezprostfiednosti jednání,
rychlého rozhodování, snahy po zlep‰ení fiízení
a koneãném fie‰ení sporÛ postrádá ústav drÏby
a její ochrana svého pÛvodního odÛvodnûní,
pfiestává b˘ti úãelnou a lze ji proto odstraniti
a to tím spí‰e, kdyÏ vÛbec není zapotfiebí za nû
nûjaké náhrady.“ Uvedením OZ 1964 byla reali-
zace této my‰lenky de facto uskuteãnûna, aãkoli
pod zcela odli‰nou argumentací.

Navzdory zfiejmému legislativnímu zámûru
vytlaãit drÏbu z ãeskoslovenského práva v‰ak
právní doktrína trvala na existenci drÏby v ães-
koslovenském právu s odkazem na nûkterá
obecná ustanovení obãanského zákoníku (zejm.
§ 4, 5, 220 a 228). V této situaci, kdy právní fiád
se snaÏil vytlaãit úpravu drÏby jako takovou,
nezbylo mnoho místa na diskuze o charakteru
drÏby práva ve vztahu k drÏbû vûci. Ke zmûnû
do‰lo teprve s novelou OZ 1964 zákonem 
ã. 131/1982 Sb., kter˘ úpravu drÏbu do znûní zá-
kona opût zahrnul, byÈ v mífie znaãnû omezené.

Navzdory lakonické úpravû drÏby bylo moÏ-
né dovodit, Ïe zákon uznává drÏbu práva odli‰-
nû od drÏby vûci, kdyÏ § 132a pfiiznává ochranu
„právÛm odpovídajícím vûcnému bfiemeni“.
Aãkoli takové ustanovení mÛÏeme chápat spí‰e
ve smyslu odmítnutí drÏby obligaãních práv,
lze z nûj dovozovat, Ïe pfiinejmen‰ím naznaãuje
distinkci drÏby vûci a drÏby (vûcn˘ch) práv.
Souãasnû je tfieba zdÛraznit, Ïe radikální zásahy
OZ 1964 do dosavadní struktury obãanského
práva postihly také relativnû zfiejmou hranici
mezi vûcn˘mi právy a právy obligaãními. Obra-
tem „práva odpovídající vûcnému bfiemeni“
mûl tak zákonodárce na mysli zejména tzv. prá-
vo osobního uÏívání, jehoÏ kvalifikace byla
v tomto smûru znaãnû obtíÏná.

Závûr

DrÏba práva je koncepce historicky i institucio-
nálnû pfiímo odvozená z drÏby vûci. Právní vû-
da se snaÏila vÏdy ospravedlnit drÏbu práva
a navazující úãinky kritérii platn˘mi pro drÏbu
vûci, coÏ se vzhledem k hmotné povaze vûcí
a nehmotné povaze práv vÏdy setkávalo s mno-

h˘mi problémy. V dÛsledku toho se zákonná
úprava drÏby práva zamûfiovala, resp. omezo-
vala, zejména na drÏbu vûcn˘ch práv.

Úzká vazba drÏby práva na vûcná práva
a souãasnû pfiíbuznost drÏby práva s drÏbou vû-
ci nicménû do jisté míry pochopiteln˘m zpÛso-
bem vyústily v ideu drÏby vlastnického práva,
která zdánlivû zjednodu‰uje zákonnou úpravu
ochranu drÏby i vydrÏení sjednocením drÏby
práva s drÏbou vûci. Je tfieba ov‰em upozornit,
Ïe institut drÏby jako takov˘ byl vytvofien za
úãelem fie‰ení rozporu mezi faktick˘m a práv-
ním stavem pfii dispozici s vûcí, ãemuÏ byl téÏ
uzpÛsoben mechanismus jeho aplikace. DrÏba
práva a jeho vydrÏení hrály v tomto smûru spí‰e
okrajovou roli, zamûfienou pfieváÏnû na vûcná
práva k vûci cizí. Pfienesením váhy z vûci na
právo v rámci konstrukce drÏby vlastnického
práva se tak znovu vystavujeme problémÛm
souvisejícím s aplikací mechanismÛ drÏby vûci
na drÏbu práva, které právní vûda neúspû‰nû
fie‰ila od antiky aÏ po 20. století. 

DrÏba mÛÏe tvofiit buìto souãást souboru
subjektivních oprávnûní vlastníka v podobû ius
possidendi, anebo je naopak od vlastnického práva
oddûlená (possessio), coÏ je dÛsledek její faktické
povahy oproti právnímu statutu vlastnictví.
DrÏba vlastnického práva v tomto smûru rozdíl
mezi drÏbou a vlastnick˘m právem stírá, ob-
dobnû jako se tak snaÏila ãinit dosavadní úprava
v pfiípadû tradiãní dichotomie drÏby a detence.27

Aãkoli tedy idea drÏby vlastnického práva
v novém obãanském zákoníku sleduje zejména
zjednodu‰ení terminologie, fakticky naru‰uje
tradiãní koncepci drÏby v jejích základech. Za-
vedení zákonné úpravy drÏby vlastnického prá-
va totiÏ zpÛsobuje de facto zánik institutu drÏby
vûci v na‰em právním fiádu, coÏ znamená váÏ-
n˘ zásah do tradiãního a funkãního pojetí drÏ-
by, jejíÏ reáln˘ v˘znam vÏdy spoãíval právû na
drÏbû vûci. V tomto ohledu nelze ignorovat sku-
teãnost, Ïe drÏba a vlastnické právo jsou v kon-
tinentálním právu chápány jako dva odli‰né
instituty pfies dva tisíce let. Argumentovat ná-
zory J. Krãmáfie, jenÏ ve své dobû za koncept vy-
drÏení vlastnického práva sklidil kritiku, je
navíc neoprávnûné.

Institut drÏby a vydrÏení vlastnického práva
je v mnohém krok do neznáma. Bude tedy bez-
esporu zajímavé pozorovat, jak se tento dosud
zcela teoretick˘ koncept osvûdãí v praxi.
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27 V tomto pfiípadû v‰ak byla snaha o sjednocení právní úpravy
ochrany drÏby a detence spí‰e pochopitelná, protoÏe do jisté
míry reflektovala dosud nevyjasnûné otázky ohlednû zmínek
o posessorní ochranû detence v antick˘ch pramenech, které se
také staly základem doktrinálního sporu o charakter drÏby mezi
Savignym a Iheringem. Sjednocování drÏby práva s drÏbou vûci
je naproti tomu dokonalé novum.


