
Záväzky z bezdôvodného obohatenia 

 

Uznesenie NS SR, spis. zn. 2 Cdo 92/2010 z 19.01.2012 

Teda podstatou bezdôvodného obohatenia je zákonom stanovená povinnosť toho, kto sa na úkor 

iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu, na koho úkor bol predmet 

bezdôvodného obohatenia získaný. Právny vzťah bezdôvodného obohatenia je samostatným 

vzťahom, ktorý vznikne v dôsledku porušenia iného právneho vzťahu alebo na základe určitej 

právnej skutočnosti (podľa zákonom definovaného pojmu bezdôvodného obohatenia ). 

Záväzkový právny vzťah z bezdôvodného obohatenia vznikne však len za splnenia určitých ( 

zákonných ) predpokladov, ktorými sú získanie bezdôvodného obohatenia na strane určitej 

osoby ( obohateného ), protiprávnosť získania bezdôvodného obohatenia, majetková ujma, 

ktorá postihuje inú určitú osobu ( postihnutého ) a príčinná súvislosť medzi protiprávnym 

získaním bezdôvodného obohatenia určitou osobou a majetkovou ujmou inej určitej osoby. 

Napokon, že nejde o prípad, kedy Občiansky zákonník napriek majetkovému prospech 

bezdôvodné obohatenie výslovne vylučuje. Splnenie týchto predpokladov musí preukázať ten, 

kto tvrdí, že na jeho úkor bolo bezdôvodné obohatenie získané. 

 

R 25/1986 

Pre vznik záväzku na vydanie neoprávneného majetkového prospechu sa zásadne nevyžaduje, 

aby takýto prospech bol získaný zavineným protiprávnym úkonom. Podľa ustanovenia § 451 

O. z. musí ten, kto na úkor občana alebo organizácie neoprávnene získa majetkový prospech, 

tento prospech vydať. Znenie citovaného ustanovenia svedčí o tom, že zodpovednosť za 

neoprávnene získaný majetkový prospech, ktorý sa musí vydať, vzniká bez zreteľa na 

zavinenie. 

 

Rozsudok NS ČR, spis. zn. 28 Cdo 3464/2010 zo dňa 12.01.2011 

Dovolatel správně rozlišuje dva různé nároky se samostatným (odlišným) skutkovým 

základem. Zhodnotil-li na svůj náklad nemovitost žalované bez jakéhokoliv právního důvodu, 

popřípadě z právního důvodu, který odpadl, vzniklo na její straně bezdůvodné obohacení, jehož 

výše je dána částkou odpovídající zvýšení ceny nemovitosti, neboť výše bezdůvodného 

obohacení je dána prospěchem nabytým obohaceným, a nikoliv náklady vynaloženými tím, na 

jehož úkor k obohacení došlo (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 

2003, sp. zn. 33 Odo 477/2003, publikovaný v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu 

pod C 2291, sešit 28/2004). Převzala-li současně žalovaná závazek, dle slov dovolatele morální 

i právní, převést nemovitost na něj a tuto svou povinnost porušila, nelze vyloučit její 

odpovědnost za škodu, kterou mu takto způsobila (např. dle § 420 obč. zák.).  

Není tedy přiléhavé, tak jak činí odvolací soud, směšovat tyto dva odlišné skutkové nároky 

obecným odůvodněním, že náhrada škody je již obsažena v přiznaném bezdůvodném 

obohacení, neboť odpovědnost z obou těchto rozdílných titulů vychází z jiných předpokladů a 

vyžaduje splnění odlišných podmínek. Tvrdí-li tedy dovolatel, že mu vznikla škoda v příčinné 

souvislosti se zaviněným porušením konkrétní povinnosti žalované, pak nelze uzavřít, že bylo-



li již přiznáno bezdůvodné obohacení, není možné přisoudit samostatně požadovanou náhradu 

škody, když vznik bezdůvodného obohacení se odvíjí v tomto případě pouze od zhodnocení 

nemovitosti při současném naplnění podmínek daných § 451 a násl. obč. zák., zatímco při řešení 

otázky vzniku odpovědnosti za škodu je třeba vycházet z odlišných skutečností odpovídajících 

podmínkám, s nimiž zákon spojuje vznik této odpovědnosti. 

 

Rozsudok NS ČR, spis. zn. 33 Odo 221/2002 zo dňa 26.05.2004 

Povinnost vydat plnění získané bez právního důvodu vzniká podle zákona tomu, kdo je získal. 

Tím, kdo plnění získal, není osoba, která má předmět plnění aktuálně ve svém držení nebo 

osoba, která jej skutečně spotřebovala, nýbrž ten, komu bylo bez právního důvodu plněno. 

Osobou povinnou vydat plnění získané bez právního důvodu je tudíž adresát tohoto plnění. 

Nabude-li následně předmět plnění třetí osoba, povinnost vydat bezdůvodné obohacení na ni s 

předmětem bezdůvodného obohacení nepřechází, neboť odpovědnostní závazkový vztah z 

bezdůvodného obohacení vzniká podle zákona jen mezi tím, kdo se bezdůvodně obohatil, a tím, 

na jehož úkor bezdůvodné obohacení vzniklo; tím ovšem není vyloučeno, domoci se vůči této 

třetí osobě vydání předmětu bezdůvodného obohacení žalobou z titulu silnějšího obvykle 

vlastnického práva, jestliže to povaha předmětu bezdůvodného obohacení připouští. V praxi to 

znamená, že převedla-li osoba A na osobu B bez právního důvodu peníze, které osoba B 

následně darovala osobě C, právo na vydání peněz svědčí z titulu bezdůvodného obohacení 

osobě A i nadále proti osobě B, a nikoli vůči osobě C, ačkoli ta je konečným příjemcem 

předmětu bezdůvodného obohacení.  

Uvedené principy je třeba vztáhnout i na případ, kdy bez právního důvodu je plněna peněžitá 

částka pouze některému z manželů. Úvahy v tom směru, zda se předmět plnění následně stal 

součástí společného jmění manželů, když jednomu z manželů bylo plněno za trvání manželství, 

jsou z pohledu odpovědnosti za bezdůvodné obohacení nadbytečné. Účastníkem 

odpovědnostního závazkového vztahu z bezdůvodného obohacení zůstává pouze ten z manželů, 

kterému bylo bez právního důvodu plněno. 

 

Rozsudok NS ČR, spis. zn. 25 Cdo 2616/1999 zo dňa 22.02.2001 

V případě, že spoluvlastník neužívá (nemůže užívat) společnou věc v rozsahu odpovídajícím 

jeho spoluvlastnickému podílu bez toho, že by mezi ním a druhým spoluvlastníkem (ostatními 

spoluvlastníky) byla uzavřena nájemní či jiná smlouva, spočívá obohacení druhého 

spoluvlastníka (ostatních spoluvlastníků) v užívání většího rozsahu předmětu spoluvlastnictví 

(než který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu) bez placení úhrady za užívání tohoto 

podílu. Vzhledem k tomu, že spoluvlastník, který takto věc užívá nad rozsah svého 

spoluvlastnického podílu, není schopen takto spotřebované plnění v podobě výkonu práva 

nájmu vrátit, musí poskytnout peněžitou náhradu jako ekonomickou protihodnotu toho, co 

nemůže být vydáno. 

 

 

 



Rozsudok NS ČR, spis. zn. 25 Cdo 2145/2004 zo dňa 18.10.2005 

Zhodnocení cizího pozemku výsadbou trvalých porostů je tzv. investicí do cizího. Jde-li o 

případ zhodnocení bez jakékoliv předchozí domluvy s vlastníkem pozemku, jedná se o získání 

bezdůvodného obohacení plněním bez právního důvodu (§ 451 obč. zák.). Došlo-li k výsadbě 

na základě dohody s vlastníkem, záleží na jejím obsahu, jaký právní vztah mezi nimi vznikl. 

Osobou obohacenou, a tedy povinnou k vydání bezdůvodného obohacení je ten, kdo se na úkor 

jiného obohatil (§ 451 odst. 1 obč. zák.), tj. vlastník pozemku. 

Rozsah práva na vydání bezdůvodného obohacení není dán tím, jaká majetková újma vznikla 

jinému, nýbrž jaký majetkový prospěch získal obohacený v okamžiku jeho získání (předmětem 

bezdůvodného obohacení není hodnota vynaložených prostředků, nýbrž zhodnocení věci, jež 

se obohacenému dostalo). Na povinnost toho, kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatil, nemá 

vliv, co se s předmětem bezdůvodného obohacení stalo poté, co jej obohacený získal, zda jej 

např. zničil, a nezáleží ani na tom, zda v době rozhodování soudu a popř. v jakém rozsahu 

obohacenému ještě nějaký prospěch zůstal.  

Jak vyplývá z výsledků řízení v projednávané věci, žalobci vysadili okrasné dřeviny, aniž měli 

k tomuto pozemku vlastnické právo, které ani dodatečně nezískali. Pokud jim (ať již z 

jakéhokoliv důvodu) vzniklo právo na vydání bezdůvodného obohacení, které získal obohacený 

(vlastník pozemku), nemohlo jim toto právo zaniknout v důsledku toho, že žalovaný poškodil 

předmět bezdůvodného obohacení (zničil okrasné dřeviny). 

 

Uznesenie NS ČR, spis. zn. 33 Odo 791/2005 z 23.08.2007 

Podle § 107 odst. 3 obč. zák. platí, že jsou-li účastníci neplatné nebo zrušené smlouvy povinni 

vzájemně si vrátit vše, co podle ní dostali, přihlédne soud k námitce promlčení jen tehdy, jestliže 

by i druhý účastník mohl promlčení namítat. Toto ustanovení tak míří pouze na ty případy 

synallagmatických závazků, kdy na jedné straně stojí právo, které se promlčuje, a na druhé 

straně právo nepromlčitelné, tedy případy, kdy oproti sobě stojí právo na vydání peněžitého 

plnění vůči vlastnickému právu, tedy jedinému majetkovému právu, které se podle občanského 

zákoníku nepromlčuje (s výjimkou práv z vkladů na vkladních knížkách po dobu trvání 

vkladového vztahu - § 100 odst. 3 obč. zák.). Na základě neplatné smlouvy o nájmu nebytových 

prostor ze dne 21. 1. 1991 se žalobkyni dostalo finančního plnění a žalovaná získala možnost 

užívat její nemovitost. Nebylo však namístě aplikovat § 107 odst. 3 obč. zák., jelikož v dané 

věci stojí proti sobě dvě práva na peněžité plnění, tedy dvě promlčitelná práva. Na straně 

žalované je to právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení ve výši finanční částky 

poskytnuté žalobkyni žalovanou na nájemné, na straně žalobkyně právo na vydání plnění z 

bezdůvodného obohacení spočívající v náhradě za užívání nemovitosti žalovanou. 


