
Dôvodová správa k Občianskemu zákonníku z r. 1950 

 

K § 10: 

 

Věk zletilosti se uvádí v souladu s věkem potřebným pro dosažení aktivního volebního práva 

do zastupitelských sborů podle Ústavy 9. května, jak se stalo již v § 1 zák. č. 266/ 1949 Sb. 

Vzhledem k tomuto snížení věkové hranice rozhodné pro dosažení zletilosti, pozbyl účelnosti 

dosavadní institut prohlášení zletilým, stejně jako nebylo pojato do zákona už zbytečné 

prodlužování rodičovské moci na dobu po 18. roku věku dítěte, když toto může být za 

podmínek §§ 15 a 16 zbaveno svéprávnosti. 

 

Také zde vyzdvihuje osnova důležitou společenskou funkci manželství tím, že prohlašuje 

okamžikem uzavření manželství za zletilé i osoby mladší než 18 let. Protože by nebylo dobře 

možné ani účelné vracet takové osoby do postavení nezletilců v případech když jejich 

manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, neztrácejí osoby mladší než 18 let 

zletilosti dosažené uzavřením manželství, ani když manželství prohlášeno neplatným nebo 

bude rozvedeno anebo zanikne smrtí druhého manžela (stejně v § 1 zák. č. 266/1949 Sb. ). 

 

K § 12: 

 

Dětem starším než 6 let je třeba přiznat způsobilost k právním úkonům, které jsou výlučně k 

jejich prospěchu, při nichž nemohou žádné újmy utrpět (na př. přijetí daru) a k samostatnému 

uzavírání smluv, při kterých se plní hned při jejich uzavření a které jsou jejich věku přiměřené 

(na př. koupě školních potřeb, potravin a t. p.). Jejich rozumová schopnost totiž dovoluje 

pochopit význam těchto drobných právních úkonů. 

 

Děti starší než 15 let nabyly zpravidla ve škole určitého stupně rozumové vyspělosti. Není 

proto dobře možné jim bránit, aby třebas bez přivolení svých zákonných zástupců vstoupily 

do pracovního poměru a pak disponovaly s tím, co si vydělaly. Práce je občanskou povinností 

a ony jsou již s to v zájmu společnosti ji plnit. Proto je osnova v tomto směru vybavuje plnou 

způsobilostí. O potřebnou opravu rozhodnutí dětí při volbě povolání se postarají tam, kde se 

nevystačí s rozumnou radou rodičů nebo jiných zákonných zástupců, referáty práce a sociální 

péče a event. i opatrovnický (poručenský) soud. Srov. také ustanovení § 14 a jeho 

odůvodnění. 

 

Doplňkem ustanovení o způsobilosti vlastními úkony se zavazovat je v oboru práva 

procesního § 24 osnovy obč. soud. řádu. V stejném rozsahu, v jakém se někdo může 

samostatně zavazovat, má i způsobilost procesní. 

 

K § 13: 

 

Na způsobilost člověka k právním úkonům má mimo nedostatek věku vliv i duševní porucha; 

takto postižení lidé nemají možnost rozvážit a hodnotit důsledky svých činů. 

 

Se stupněm duševní poruchy souvisí i způsob a míra nutné ochrany. Proto je třeba chránit 

osoby zbavené svéprávnosti a ty které pro duševní poruchu nejsou vůbec schopny si samy své 

věci obstarat, tak jako děti mladší než 6 let a odnít jim způsobilost k právním úkonům vůbec; 

osoby částečně zbavené svéprávnosti anebo pro duševní poruchu neschopné, aby si samy své 

věci obstaraly náležitě, je vhodné chránit tak jako nezletilce starší než 15 let. 

 

 

 



K § 23: 

 

Stejně jako se osnova musí zabývat právními podměty (osobami), je nutné upravit i předměty 

právních poměrů. 

 

Na rozdíl od dosavadního práva, podle něhož se pod pojmem věcí nerozuměly jen předměty 

hmotné, ale i práva jako věci nehmotné, což odporuje lidovému chápání, rozumí osnova 

věcmi v právním smyslu jen předměty hmotné a přírodní síly, které v důsledku technických 

vynálezů nové doby také slouží k úkoji lidských potřeb (na př. elektřina) a jsou předmětem 

právních poměrů upravujících hospodářský styk lidí. Aby nebylo pochybnosti o rozsahu 

pojmu věci, vytýká zákon společný znak věcí; rozhoduje zdali slouží lidské potřebě, t. j. zdali 

mají povahu prostředků úkojných a zdali jsou podrobitelné lidské moci a jí ovladatelné. 

 

K § 25: 

 

Osnova vyhovuje v § 25 požadavku, aby byla opuštěna stará zásada, že stavba je součástí 

pozemku ("superficies solo cedit"). Napříště budou samostatnými věcmi nejen stavby dočasné 

(na př. weekendové chaty, kiosky), nýbrž i veškeré budovy a jiné stavby trvalého charakteru. 

S ustanovením § 25 věty druhé souvisí úzce nová úprava vlastnictví k stavbě a práva stavby 

(§§ 155 a násl. ). 

 

K §§ 100-106: 

 

Komentár zo všeobecnej časti dôvodovej správy: 

 

Vlastnictví se stává společenským, stává se výrobním vztahem lidí, který je dán novou 

hospodářskou a společenskou strukturou na podkladě socialistickém. 

 

Opouští se stará zásada římského práva podle níž se považuje každá trvalá stavba za součást 

pozemku. Rozvoj JZD a zemědělskou politiku vůbec by však tato dosavadní zásada mohla 

brzdit. Důsledné její zachování by vedlo k tomu, že stavby družstva na soukromé půdě by 

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

Nový charakter trvalých staveb jako samostatného předmětu vlastnictví přispěje vedle toho i k 

dalšímu rozvoji osobního vlastnictví k rodinným domkům které si pracující postaví na 

pozemcích družstevních nebo státních. Proto osnova razí zásadu novou, podle níž stavby 

nejsou součástí pozemku. To má v zápětí, že vlastnické právo ke stavbám se může posuzovat 

zcela samostatně bez ohledu na vlastnické právo k pozemku. 

 

Socialistické vlastnictví se stává základem a páteří nového občanského práva, jehož těžisko se 

přesunuje na pole práva věcného. Buržoasní pojetí vlastnictví jako vlastnictví soukromého, 

,,jediného" a ,,universálního", je rozbit a vytváří se konkrétní pojem vlastnictví jako práva 

jednotlivce anebo kolektivu používat výrobních prostředků a výrobků svou mocí a ve svém 

zájmu na základě soustavy třídních poměrů, existujících v dané společenské soustavě a v 

souladu s touto soustavou. 

 

Typ a forma tohoto vlastnictví jsou různé podle obsahu práva vlastnického, podle jeho 

subjektu a předmětu. Především rozhoduje vztah pracujícího člověka k výrobním 

prostředkům, v čí rukou jsou výrobní prostředky neboť na formě výroby je přímo závislá i 

forma vlastnictví. V lidově demokratickém státě mohou být výrobní prostředky zásadně jen 

ve vlastnictví socialistickém, t. j. mohou být jen majetkem národním nebo majetkem lidových 

družstev. Soukromé vlastnictví k výrobním prostředkům je v hospodářské soustavě lidové 



demokracie slučitelné s vůlí pracujícího lidu jen v drobném podnikání, které je založeno na 

osobní práci a které není podkladem vykořisťování. 

 

Osnova rozeznává proto dva různorodé typy vlastnictví: vlastnictví socialistické a vlastnictví 

soukromé, ústředním problémem nového občanského práva, jež vychází z ústavy 9. května, 

jsou ovšem nové formy socialistického vlastnictví, které je nedotknutelným základem 

společenského zřízení Československé republiky, záštitou proti vykořisťování člověka 

člověkem a zárukou vzrůstu blahobytu pracujícího lidu. 

 

Vyšší formou socialistického vlastnictví je státní socialistické vlastnictví. Spolu s ním se v 

socialistické společnosti rozvíjí jednak vlastnictví lidových družstev a jednak osobní 

vlastnicnictví k předmětům osobní potřeby. Formy socialistického vlastnictví, t. j. forma 

socialistického vlastnictví státního a forma socialistického vlastnictví družstevního a k nim se 

řadící vlastnictví osobní, mají jeden společný specifický znak: žádná z těchto forem není a 

nemůže být podkladem vykořisťování. Dalším znakem osobního vlastnictví je fakt, že vzniká 

jen z pracovního důchodu. V socialistické společnosti je vůbec nerozlučně spjato se 

socialistickou zásadou odměny podle práce a představuje právo k oné části výdělku, resp. 

výsledku společenské práce, kterou zaměstnanec v socialistické společnosti za svou práci 

dostává. V naší společnosti, která socialismus buduje, je však ještě třeba za předmět osobního 

vlastnictví uznat i takové předměty, jichž nabytí nebylo výsledkem vlastní práce vlastníka. 

Osobním majetkem mohou ovšem být jen věci, které slouží spotřebě vlastníka. Osobní 

vlastnictví se uskutečňuje za bezpodmínečného sladění osobních zájmů se zájmy společnosti; 

je proto třeba brát zároveň zřetel i na práva zaručená občanu i na jeho závazky vůči 

socialistické společnosti. 

 

Vedle těchto pokrokových forem vlastnictví, které jsou specifické pro socialistické výrobní 

poměry, zabývá se osnova také vlastnictvím soukromým. Vychází se ze zásadního rozdílu, 

zdali jsou výrobní prostředky v rukou kapitalisty, či slouží-li jen malému nebo střednímu 

podnikání, a zda napomáhají vykořisťovat cizí práci. V průmyslu i dopravě a obchodě nehraje 

dnes vykořisťovatelský sektor již rozhodující roli. V zemědělství ovšem jeho zástupcem je 

vesnický boháč. Jeho vytlačení z našeho hospodářského života je však věcí zemědělské 

politiky a věcí provádění zemědělských norem. Proto se osnova zabývá jen soukromým 

vlastnictvím drobných výrobců, zejména drobných a středních rolníků kteří pracují na půdě 

sami a nevykořisťují pracovní sílu jiných. 

 

Socialistické vlastnictví má tedy buď formu státního socialistického vlastnictví, jehož 

předmětem je společný majetek všeho lidu (národní majetek), anebo formu socialistického 

vlastnictví družstevního, jehož předmětem je majetek lidových družstev. 

 

Socialistickými vlastníky mohou proto být jen stát nebo lidová družstva. Stát může národní 

majetek buď spravovat přímo svými orgány (ministerstvy a pod.) anebo může části národního 

majetku svěřit národním a komunálním podnikům, které s těmito svěřenými majetkovými 

podstatami hospodaří v rámci hospodářského plánu podle předpisů zvlášť o tom vydaných. 

 

Komentár z osobitnej časti dôvodovej správy: 

 

Podle §§ 101 a 102 má socialistické vlastnictví buď formu státního vlastnictví, jehož 

předmětem je společný majetek všeho lidu (národní majetek), anebo formu vlastnictví 

družstevního, jehož předmětem je majetek lidových družstev, a jež se, jak zkušenost ukazuje, 

vyvíjí pomaleji než státní socialistické vlastnictví ... 

 



Některé hospodářské hodnoty, některé výrobní prostředky a předměty a zařízení mohou být 

podle ústavy (§§ 147 a 148) jen národním majetkem, některé nabudou povahy národního 

majetku tím, že se stanou předmětem státního vlastnictví. 

 

Ve vlastnictví lidového družstva je zejména majetek vnesený jeho členy a majetek nabytý 

společnou prací členů, kteří se dobrovolně sdružili do vyšší formy kolektivního podnikání ve 

snaze dosáhnout dokonalejšími pracovními methodami a zvýšenou produktivitou práce nejen 

vzestupu životní úrovně vlastní, nýbrž i ostatního pracujícího lidu. 

 

Osobním vlastnictvím (§ 105) a soukromým vlastnictvím (§ 106) se zabývá důvodová zpráva 

již v obecné části. Na tomto místě proto postačí poznamenat, že vývoj osobního vlastnictví je 

u nás teprve v začátcích a proto se v osnově neupravuje podrobné. Osobním majetkem mohou 

být jen věci, které slouží spotřebě vlastníka. Jakmile se věc určená osobní spotřebě stane 

svým způsobem použití prostředkem výrobním nebo zbožím, změní se tím i typ vlastnictví; 

věc přestane být majetkem osobním a stane se předmětem vlastnictví soukromého. 

Soukromým vlastníkem může ovšem být i nesocialistická osoba právnická (srov. §§ 18, 21, 

103). 

 

K § 509: 

 

Dědictvím rozumí osnova soubor práv a závazků zůstavitelových, které jeho smrtí nezanikají. 

V souladu s ústavou 9. května půjde převážně o zůstavitelův osobní majetek. 

 

Podle práva platného dosud v českých krajích nabývá se dědictví teprve soudním odevzdáním 

pozůstalosti. V mezidobí od zůstavitelova úmrtí do soudního odevzdání dědictví je tu t. zv. 

"ležící pozůstalost" (hereditas iacens), t. j. jmění, které už nepatří zůstaviteli a které ještě 

nepatří dědici, neboť mu nebylo dosud soudem odevzdáno, jmění, nadané vlastní způsobilostí 

mít práva a povinnosti. 

 

Tento umělý institut, i v právní theorii v podrobnostech ne zcela ujasněný, je však cizí 

nazírání lidu, který spatřuje přechod zanechaného jmění na dědice již v okamžiku 

zustavitelova úmrtí. 

 

Podle osnovy nabývá proto dědic dědictví již zůstavitelovou smrtí, jak je tomu ostatně i v 

dnešním právu slovenském. 

 

K § 541: 

 

Odchylně od dřívějšího stavu připouští osnova jen písemnou závěť, aby bylo zabráněno 

projevům neuváženým, jakož i sporům mezi dědici, jimiž budou nejčastěji členové 

zůstavitelovy rodiny. 

 

Právní bezpečnost vyžaduje též — zejména, bude-li několik závětí téhož zůstavitele — aby v 

závěti byl uveden den, měsíc a rok, kdy byla sepsána. Od dalších formalit, totiž od udání 

místa, kdy byla sepsána, bylo upuštěno, neboť k zamezení sporů stačí, bude li v závěti přesné 

datum. 

 

K §§ 542 až 545: 

 

Ustanovení o náležitostech písemné závěti byla zjednodušena a formálnosti byly omezeny na 

míní přiměřenou vyspělosti našeho lidu, jeho kulturní a sociální úrovni. 

 



Ustanovení, že závěť musí býti vlastní rukou podepsána, vyjadřuje, že pořizovatel nesmí 

závěť podepsat mechanickým prostředkem (na př. psacím strojem). Na druhé straně nelze toto 

ustanovení vykládati tak úzce, že by byl vyloučen na př. podpis osoby bezruké, provedený 

způsobem, jakým taková osoba bez pomoci psacího stroje může psáti. 

 

Prohlášení poslední vůle do úředního zápisu před soudem nebo notářem a s tím souvisící 

úřední uložení takové písemné závěti je nejbezpečnější formou nejen proto, aby byla 

vyjádřena pravá vůle zustavitelova, ale i pro uchránění závěti před jejím potlačením nebo 

zničením anebo ztrátou. Závazná je tato forma závěti, pořizují-li osoby, které je třeba zvláště 

chránit pro jejich mládí anebo pro jejich sníženou vnímací nebo sdělovací schopnost (§ 545 

odst. 2). 

 

T. zv. privilegované testamenty pro dobu války nebo epidemií osnova nezná. Souvisí to 

jednak s tím, že se preferuje dědění ze zákona, jednak s tím, že se nový občanský zákoník 

tvoří pro údobí mírového budování socialismu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dôvodová správa k Občianskemu zákonníku z r. 1964 

 

Socialistické organizace 

 

Pojem a postavení socialistické organizace vymezuje osnova shodně s hospodářským 

zákoníkem. Účastníkem občanskoprávního vztahu může být kterákoli socialistická 

organizace. 

 

Právní úkony jménem socialistické organizace činí její pracovníci a členové, a to v mezích 

svých oprávnění; tato oprávnění jsou dána především náplní pracovních úkolů. Práva a 

povinnosti z jejich úkonů vznikají přímo organizaci. Tito pracovníci nebo členové vystupují 

tedy jako orgány organizace, přičemž se nerozlišuje, zda jde o orgány statutární nebo jiné. V 

zájmu právní jistoty a k ochraně občanů jednajících v dobré víře se stanoví, že socialistickou 

organizaci zavazují i takové úkony jejích pracovníků nebo členů, které vybočují z mezí jejich 

oprávnění, jestliže jde o úkony, které se týkají úkolů organizace; v případě, že by se 

prokázalo, že druhý účastník o překročení věděl, není však tato ochrana na místě a právní 

úkon, jimž pracovník překročil své oprávnění, je v tomto případě neplatný. 

 

Socialistické společenské vlastnictví a uspokojování potřeb občanů 

 

Socialistické společenské vlastnictví výrobních prostředků je základem rozvoje společenské 

výroby, životní úrovně občanů, jakož i osobního vlastnictví. V socialistickém společenském 

vlastnictví nejsou však jen výrobní prostředky, nýbrž i produkce socialistické výroby. Z této 

produkce zůstávají trvale v socialistickém společenském vlastnictví předměty, které jsou svou 

povahou určeny k tomu, aby jích občané užívali společně. Jde o různé druhy zařízení 

sloužících například k účelům dopravním, zdravotním, kulturním, sociálním, tělovýchovným 

apod. Ostatní předměty osobní spotřeby nabývají občané ze socialistického společenského 

vlastnictví buď do osobního vlastnictví, anebo jsou jim přenechávány do individuálního 

osobního užívání. 

 

V nerozlučné souvislosti se socialistickým vlastnictvím vzniká a rozvíjí se vlastnictví osobní. 

Poměr každého občana k socialistickému vlastnictví je určen především pravidly 

socialistického soužití, která se promítají i do jednotlivých ustanovení osnovy. Proto osnova 

již v hlavních zásadách občanskoprávních vztahů vyžaduje od všech občanů, aby dbali o 

ochranu, upevnění a další rozvoj socialistického společenského vlastnictví. 

 



Osobní vlastnictví 

 

Zdroj a účel osobního vlastnictví 

 

Úprava osobního vlastnictví vychází z jeho nerozlučné spojitosti se společenským 

socialistickým vlastnictvím. Pouto mezi socialistickým a osobním vlastnictvím tvoří 

především práce občana ve prospěch společnosti; tato práce je současně i hlavním zdrojem 

osobního vlastnictví. Každý občan se má proto podílet na vytvoření prostředků, jichž je třeba 

k zajištění uspokojování osobních potřeb, jakož i všech potřeb společnosti. Protějškem této 

povinnosti je jeho právo osobního vlastnictví, jehož úkolem a smyslem je; aby sloužilo k 

uspokojování hmotných a kulturních potřeb občanů. I jiným účelům, například k výrobě zboží 

na trh, nesmí být tohoto práva zneužíváno. 

 

Osnova vytyčuje tři stěžejní znaky osobního vlastnictví. Je to za prvé jeho nerozlučná 

souvislost se socialistickým společenským vlastnictvím. Za druhé je ke vzniku osobního 

vlastnictví třeba; aby jeho zdroj byl poctivý; tímto zdrojem je především práce občana ve 

prospěch společnosti. Za třetí je znakem osobního vlastnictví jeho spotřební charakter. 

 

Předmět osobního vlastnictví 

 

V úpravě osobního vlastnictví je dbáno toho, aby jako hlavní forma osobní spotřeby v naší 

společnosti mělo společensky žádoucí míru a aby se nestávalo samoúčelným. Spotřebnímu 

charakteru tohoto vlastnictví proto odpovídá, že jeho předmětem mohou být toliko věci 

sloužící k uspokojování hmotných a kulturních potřeb pracujících, a to v takovém rozsahu, 

aby osobní potřeby vlastníka mohly být náležitě uspokojeny. V osobním vlastnictví mohou 

tedy být pouze spotřební předměty, jako bytové zařízení, knihovny, umělecké předměty, 

osobní dopravní prostředky, rodinný domek, rekreační chata a garáž apod. V určení povahy 

rodinného domku se osnova neodchyluje od dosavadní úpravy a shoduje se s úpravou zákona 

o hospodaření s byty a nebytovými prostory. Za stejných podmínek, za kterých je obytný dům 

rodinným domkem, se za rodinný domek považuje i obytná část zemědělské usedlosti. Jde 

tedy jen o onu stavební složku zemědělského podniku, která je určena k obývání vlastníka, 

jeho rodiny a domácnosti a nikoli o místnosti a prostory sloužící zemědělské výrobě. Na tyto 

místnosti a prostory se proto ustanovení občanského zákoníku ani ustanovení zákona o 

hospodaření s byty a nebytovými prostory týkající se rodinných domků nevztahují. 

 

Pojem rekreační není třeba v osnově vymezit, poněvadž je určen v jiných právních předpisech 

(např. směrnice k provádění výstavby rodinných domků a ostatních drobných staveb 

jednotlivci, částka 6/1961 Sbírky směrnic pro národní výbory). Z povahy této stavby vyplývá, 

že nemůže jít o stavbu sloužící k trvalému bydlení. Zásadu, že v osobním vlastnictví může být 

jen jeden rodinný domek, nutno vztáhnout i na rekreační chatu. 

 

Osnova připouští, aby v osobním vlastnictví mohly být i jednotlivé byty. Úprava bude 

provedena zvláštním zákonem. 

 

Obsah a ochrana osobního vlastnictví 

 

Vlastník má právo užívat osobního majetku tak, aby to odpovídalo spotřebnímu určení tohoto 

majetku, zejména užívat ho pro potřeby své, své rodiny a domácnosti. Nadměrné hromadění 

věcí osobní spotřeby v rozporu se zájmy společnosti, k němuž může dojít zejména v důsledku 

trestní činnosti, není přípustné. Takto nahromaděné věci nemohou požívat ochrany osobního 

vlastnictví. 

 



V souladu s ústavou chrání osnova nedotknutelnost osobního vlastnictví a poskytuje vlastníku 

účinné právní prostředky ochrany. Tak se vlastník může u soudu domáhat vydání své věci na 

tom, kdo mu ji neprávem zadržuje; dále ochrany proti všem, kdo by jakýmkoli způsobem 

neoprávněně zasahovali do jeho vlastnického práva a jeho výkonu, například neoprávněně mu 

bránili v užívání věci anebo v nakládání s ní. Za neoprávněný zásah by však nebylo možno 

považovat, kdyby věc, která je v osobním vlastnictví, byla i bez svolení vlastníka dočasně 

použita v důležitém zájmu společnosti, který nelze jinak uspokojit, anebo kdyby její použití 

odůvodňovalo to, že je ohrožen život, zdraví nebo naléhavý zájem občana. Takové použití 

cizí věci musí se však stát jen v nezbytné míře, aby omezení vlastnického práva bylo co 

nejmenší a trvalo co nejkratší dobu. Za použití je nutno vždy zaplatit náhradu. Úprava vychází 

z předpokladu, že odepření souhlasu vlastníka v těchto naléhavých případech by odporovalo 

pravidlům socialistického soužití. 

 

V § 132 poskytuje osnova ochranu proti neoprávněným zásahům do vlastnického práva. 

Neoprávněnými nejsou ovšem takové zásahy, k nimž z důvodů obecného zájmu poskytují 

oprávnění zvláštní zákony (například zákon č. 33/1922 Sb., o užití dopravních cest a 

nemovitostí pro telegrafy, zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, a 

zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů). 

 

Vyvlastnění věci připouští osnova jen v důležitém zájmu společnosti, a to v případech 

stanovených v zákoně a za náhradu. Náhradou má být občanovi ekonomická protihodnota za 

věc, kterou měl v osobním vlastnictví. To vyplývá ze zásady nedotknutelnosti osobního 

vlastnictví, kterou stanoví ústava (čl. 10 ústavy). 

 

Soukromé vlastnictví 

 

Osnova v závěrečných ustanoveních upravuje i vlastnická práva jednotlivců k věcem v 

soukromém vlastnictví. Tato vlastnická práva vítězstvím socialismu ztratila svůj ekonomický 

význam. V současné době existují zejména ještě vlastnická práva jednotlivců k zemědělské 

půdě, většinou již sdružené v jednotných zemědělských družstvech, vlastnická práva k 

výrobním prostředkům jednotlivě hospodařících rolníků a vlastnická práva jednotlivců k 

nájemním domům. 

 

Vlastnická práva k zemědělské půdě byla upravována mimo rámec občanského zákoníku 

zvláštními předpisy, jimiž byly především stanovy jednotných zemědělských družstev 

(vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 49/1961 Sb., kterou se 

vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev), zákon č. 49/1959 Sb.; o 

jednotných zemědělských družstvech; a zákon č. 48/1959 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu. 

 

Úprava značné části domovního majetku se dostala zákonem o opatřeních týkajících se 

některého soukromého domovního majetku (č. 71/1959 Sb.) rovněž mimo rámec občanského 

zákoníků. Opatření národních výborů podle tohoto zákona, směřující k zvelebování a 

rozšiřování domovního fondu, vytvářejí hospodářské a právní předpoklady pro postupný 

přechod tohoto domovního majetku do státního socialistického vlastnictví. Z úpravy 

provedené citovaným zákonem č. 71/1959 Sb. jsou vyňaty obytné doby, které mají plnit účel 

rodinných domků (§ 3 vyhlášky č. 236/1959 Ú. l., kterou se provádí zákon o opatřeních 

týkajících se některého soukromého domovního majetku). Z tohoto důvodu ani osnova v § 

491 do práva vlastníků těchto obytných domů nezasahuje. 

 

Speciální úprava vlastnického práva k půdě i k nájemním domům vyhovuje nynějším 

požadavkům, a proto se jí osnova nedotýká. 



 

I soukromému vlastnictví zaručuje osnova v souladu s čl. 9 ústavy ochranu proti 

neoprávněným zásahům. O neoprávněnosti zásahu platí totéž, co bylo uvedeno v souvislosti s 

ochranou osobního vlastnictví a ochranou práva osobního užívání pozemku. 

 

Osnova umožňuje převod i dědění věcí, jež jsou v soukromém vlastnictví. Pokud jde o převod 

movitých věcí, vztahují se na něj podle § 490 odst. 2 přiměřeně ustanovení, která upravují 

převod věcí v osobním vlastnictví. Ke smlouvě o převodu nemovitostí v tomto vlastnictví je 

třeba stejně jako k převodu nemovitosti v osobním vlastnictví (např. rodinného domku) její 

registrace státním notářstvím. Za účelem zamezení spekulace se však k převodu budovy nebo 

zemědělské půdy v soukromém vlastnictví mezi živými vyžaduje též souhlas okresního 

národního výboru. Protože jako převod nemovitostí je třeba posuzovat i její rozdělení, použijí 

se tato ustanovení i při rozdělení nemovitosti. Převod nezastavěných stavebních pozemků 

určených k výstavbě rodinných domků a pozemků k výstavbě rekreačních chat je však 

omezen potud, že tyto pozemky lze převádět jenom na stát nebo na socialistické organizace 

zvláštním předpisem k tomu oprávněné. Vyloučením možnosti převodu vlastnictví k těmto 

pozemkům na občana se má jednak zamezit spekulacím s nimi, jednak umožnit, aby stát nebo 

příslušná organizace jako vlastníci těchto pozemků mohly občanům; kteří chtějí stavět 

rodinné domky nebo rekreační chaty, zřizovat k nim právo osobního užívání. 

 

Ze zákazu smluvních převodů pozemků určených k výstavbě rodinných domků nebo 

rekreačních chat mezi občany osnova připouští výjimky. Tyto pozemky, pokud by vzhledem 

ke svému určení a výměře mohly být předmětem práva osobního užívání (§ 200), mohou 

občané darovat příbuzným v pokolení přímém a sourozencům. 

 

Na občanskoprávní vztahy; které vznikají ze soukromého vlastnictví, se vztahuje zásadně 

ustanovení § 496, pokud není jiné zvláštní úpravy. Osnova např. jinak upravuje 

spoluvlastnictví k věcem v soukromém vlastnictví potud; že na rozdíl od osobního 

spoluvlastnictví nevyžaduje k převodu spoluvlastnického podílu souhlasu všech 

spoluvlastníků. Tento rozdíl je odůvodněn rozdílným charakterem věcí v osobním a v 

soukromém vlastnictví. Zatímco předmětem osobního spoluvlastnictví jsou věci sloužící 

osobní potřebě občanů, u věcí, jež nemají spotřební charakter, je kladen důraz spíše na jejich 

majetkovou hodnotu, takže zde není důvodu pro omezení dispozičního práva 

spoluvlastnickým podílem. 

 

Užívání bytů a místností v nájemních domech v soukromém vlastnictví 

 

Osnova v třetí části neupravuje užívání bytů a jiných místností v nájemních domech, které 

jsou ještě ve vlastnictví jednotlivců. Aby nebyli poškozeni občané, kteří bydlí v takových 

domech anebo v nich užívají místnosti na základě dosavadního práva nájemního, stanoví 

osnova, že příslušná ustanovení třetí části platí přiměřeně, pokud to vzhledem k odlišné 

povaze subjektů je možné, též pro užívání bytů a jiných místností v domech, které jsou v 

soukromém vlastnictví. Tím se dostává uživatelům bytů a jiných místností v těchto domech 

stejného postavení, jaké vyplývá z úpravy bydlení v ostatních nedružstevních domech. 

 

Nájem zemědělských pozemků 

 

Nové nájemní poměry k zemědělským pozemkům budou přicházet v úvahu už zřídka. Pokud 

by k tomu došlo a nebylo-li by o tom zvláštních předpisů, bude pro ně platit přiměřeně 

ustanovení o užívání nemovitostí k dočasné potřebě (§ 397 a 398). Vždy však je k nájmu 

těchto pozemků třeba souhlasu okresního národního výboru, aby bylo zajištěno, že jich bude 

náležitě k zemědělským účelům využito (§ 490 odst. 2). 


