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Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Vydržení vlastnického práva paní Ing. M.M. k pozemku p.č. 479/24 v k.ú. Předmostí ve 

smyslu ust. § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni 

vydržení vlastnického práva 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1.  rozhoduje, že statutární město Přerov uznává nabytí vlastnického práva Ing. M*** M***, 

bytem ***, k pozemku p.č. 479/24 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 292 m2 v k.ú. 

Předmostí jeho vydržením ve smyslu ust. § 134 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického práva. 

 

2.  schvaluje uzavření souhlasného prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 

Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, mezi 

statutárním městem Přerov a Ing. M*** M***, bytem ***, o nabytí vlastnického práva Ing. 

M*** M*** k pozemku p.č. 479/24 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 292 m2 v k.ú. 

Předmostí jeho vydržením ve smyslu ust. § 134 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického práva. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Místní výbor v Předmostí: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal Místní výbor v Předmostí o projednání vydržení 

vlastnického práva paní Ing. M.M. k pozemku p.č. 479/24 v k.ú. Předmostí ve smyslu ust. § 134 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického práva, dne 

10.6.2020.  Místní výbor v Předmostí měl projednávat předmětnou záležitost na svém 14. jednání, 

které se konalo dne 8.9.2020. Ke dni odevzdání předlohy nebylo stanovisko zasláno. 

 

 



Koordinační skupina: 

Koordinační skupina na svém 10. jednání, které se konalo dne 19.6.2020, vzala na vědomí informaci o 

stavu řešení oznámení paní M. o vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 479/24 v k.ú. Předmostí. 

 

Komise pro majetkové záležitosti: 

Komise pro majetkové záležitosti měla projednávat předmětnou záležitost na svém 14. zasedání, které 

se mělo konat dne 16.9.2020, zasedání Komise pro majetkové záležitosti však bylo s ohledem na 

zhoršenou epidemiologickou situaci zrušeno. 

 

Rada města Přerova: 

Rada města Přerova přijala na své 47. schůzi konané dne 1.10.2020 usnesení č. 1760/47/7/2020, 

kterým podala návrh Zastupitelstvu města Přerova rozhodnout a schválit usnesení v navrženém znění.  

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov je vlastníkem pozemku p.č. 479/24 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 

292 m2 v k.ú. Předmostí, který se nachází na ulici Tyršova v místní části Přerov II-Předmostí. 

Předmětný pozemek vznikl oddělením z pozemku p.č. 479/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o původní 

výměře 6 824 m2 v k.ú. Předmostí na základě geometrického plánu č. 1289-27/2020 ze dne 18.2.2020, 

kterým byla zaměřena část pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí jako předmět vydržení vlastnického 

práva. 

  

Pozemek p.č. 479/24 v k.ú. Předmostí je již od roku 1995 připlocen k pozemku p.č. 479/12 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 600 m2 v k.ú. Předmostí a tvoří s ním jeden funkční celek, který je 

užíván vlastníky pozemku p.č. 479/12 v k.ú. Předmostí (tj. nejprve paní Ing. M*** M*** a následně 

panem P*** M*** – viz níže) jako zahrada. 

  

Odbor správy majetku a komunálních služeb svým sdělením ze dne 16.8.2016 upozornil pana P*** 

M***, bytem ***, který je na základě darovací smlouvy, kterou uzavřel jako obdarovaný dne 

12.4.2010 s paní Ing. M*** M***, bytem ***, jako dárkyní, od 19.4.2010 vlastníkem pozemku p.č. 

479/12 v k.ú. Předmostí, na skutečnost, že oplocení jeho pozemku p.č. 479/12 v k.ú. Předmostí je 

posunuto do pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí a současně ho požádalo, aby doložil mj. listiny 

prokazující oprávněnost umístění plotu na pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova a jeho oprávnění užívat část pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

V návaznosti na výše uvedené sdělení se na odbor správy majetku a komunálních služeb dostavila dne 

14.9.2016 paní Ing. M*** M*** jako zástupce pana P*** M***, přičemž na jednání s ní bylo 

odborem správy majetku a komunálních služeb mj. konstatováno, že stávající oplocení pozemku u 

chodníku může být zachováno, ale v části, kde je umístěna za oplocením lampa veřejného osvětlení, je 

požadováno jeho přemístění tak, aby lampa veřejného osvětlení nebyla za oplocením, což bylo 

následně panem P*** M*** realizováno. Paní Ing. M*** M*** na jednání do protokolu uvedla, že 

pan P*** M*** má zájem užívat předmětný pozemek i nadále a požádala v jeho zastoupení o uzavření 

nájemní (pachtovní) smlouvy s tím, že v budoucnu předmětný pozemek odkoupí.  

  

Koordinanční skupina na svém 17. zasedání, které se konalo dne 16.9.2016, v záležitosti 

majetkoprávního řešení užívání části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí panem P*** M*** zaujala 

stanovisko, že nemá námitky k navrženému řešení, tj. propachtování částí pozemku a jejich 

následnému převodu. 

  

Komise pro záměry na svém 21. zasedání, které se konalo dne 19.10.2016, doporučila Radě města 



Přerova schválit záměr statutárního města Přerova – pacht části pozemku p.č. 479/1 (ostatní plocha) v 

k.ú. Předmostí o výměře cca 215 m2. 

  

Rada města Přerova na své 56. schůzi, která se konala dne 3.11.2016, přijala usnesení č. 

2103/56/7/2016, kterým schválila záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku 

p.č. 479/1 (ostatní plocha) v k.ú. Předmostí o výměře cca 215 m2. 

  

V návaznosti na usnesení Rady města Přerova zaslal odbor správy majetku a komunálních služeb panu 

P*** M*** k vyplnění formuláře nezbytné k administraci žádosti o převod části pozemku p.č. 479/1 v 

k.ú. Předmostí do jeho vlastnictví (souhlas s úhradou nákladů za vyhotovení geometrického plánu na 

rozdělení pozemku a znaleckého posudku pro určení výše kupní ceny, prohlášení o dluzích vůči 

statutárnímu městu Přerov a jím založeným subjektům a zproštění mlčenlivosti). Přestože tyto listiny 

podepsané panem P*** M*** byly doručeny statutárnímu městu Přerov dne 20.9.2017 společně s 

žádostí pana P*** M*** o převod pozemku části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví pana P***a M***a, předmětný převod nebyl realizován.  

  

Dne 2.5.2019 bylo statutárnímu městu Přerov doručeno sdělení paní Ing. M*** M***, 

zastoupené na základě plné moci ze dne 29.4.2019 advokátem Mgr. V.S., kterým jmenovaná 

oznámila statutárnímu městu Přerov vydržení vlastnického práva dle ust. § 134 zákona č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni vydržení, k části pozemku p.č. 479/1 

(ostatní plocha – jiná plocha) v k.ú. Předmostí o výměře cca 230 m2 a současně vyzvala 

statutární město Přerov k poskytnutí součinnosti při zápisu jejího vlastnického práva do 

katastru nemovitostí.  
Vzhledem k tomu, že v posuzovaném případě nastaly všechny právní skutečnosti, s nimiž právní 

předpisy spojují vydržení, přede dnem 1.1.2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, je třeba posuzovat otázku nabytí vlastnického práva vydržením podle příslušných ustanovení 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jako „OZ“), účinného do 31.12.2013. 

  

Podle ust. § 134 odst. 1 OZ platilo, že: „Oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě 

v držbě po dobu tří let, jde-li o movitou věc, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitou věc.“  

  

Podle ust. § 129 odst. 1 OZ platilo, že: „Držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo kdo 

vykonává právo pro sebe.“  

  

Podle ust. § 130 odst. 1 OZ platilo, že: „Je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o 

tom, že mu věc nebo právo patří, je držitelem oprávněným. V pochybnostech se má za to, že držba je 

oprávněná.“ 

  

Z výše uvedených ustanovení a ustálené judikatury Nejvyššího soudu, kterému přísluší sjednocovat 

judikaturu obecných soudů a tím (spolu)vytvářet první jistotu, vyplývá, že držitel nabude vlastnické 

právo k nemovité věci vydržením pouze tehdy, pokud je oprávněným držitelem nemovité věci (tj. 

osobou, která drží nemovitou věc v dobré víře, že jí věc patří a která je v této dobré víře se zřetelem ke 

všem okolnostem, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně) a pokud drží nemovitou 

věc nepřetržitě po dobu deseti let. 

  

Dobrá víra je vnitřní, psychický stav držitele – takový držitel se domnívá, že je vlastníkem věci, kterou 

drží, anebo subjektem práva, které vykonává, resp. že jsou dány právní skutečnosti, které mají za 

následek vznik vlastnického nebo vykonávaného práva, ačkoliv tomu tak ve skutečnosti není. Ze 

zákona vyplývá, že držitel musí být v dobré víře „se zřetelem ke všem okolnostem.“ Dobrá víra musí 

být podložena konkrétními okolnostmi, z nichž lze soudit, že toto přesvědčení držitele bylo po celou 

vydržecí dobu důvodné.  

  

Okolnosti, které mohou svědčit pro závěr o existenci dobré víry, jsou zpravidla okolnosti týkající se 

právního důvodu nabytí práva a svědčící o poctivosti nabytí, tedy tzv. titul uchopení se držby 



(objektivně oprávněný důvod nabytí držby, např. existence smlouvy, která je pro určitou vadu 

neplatná). To ovšem neznamená, že takový titul musí skutečně existovat; postačí, aby tu byl domnělý 

právní důvod (tzv. putativní titul), tj. právní skutečnost způsobilá k nabytí vlastnického práva (kupní či 

darovací smlouva, závěť či rozhodnutí v dědickém řízení apod.), která má za následek nabytí 

vlastnického práva ke skutečně nabytému pozemku, tedy aby byl držitel se zřetelem ke všem 

okolnostem v dobré víře, že mu takový právní titul svědčí.  

  

Skutečnost, je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc nebo právo náleží, je 

třeba vždy hodnotit objektivně a nikoli pouze ze subjektivního hlediska (osobního přesvědčení) 

držitele. Držitel není v dobré víře „se zřetelem ke všem okolnostem“ v případě, je-li sice subjektivně 

přesvědčen, že mu věc nebo právo patří, avšak při zachování obvyklé (běžné, normální) opatrnosti, 

kterou lze s ohledem na okolnosti a povahu daného případu po každém průměrném člověku 

požadovat, neměl resp. nemohl mít po celou vydržecí dobu důvodné pochybnosti o tom, že mu věc 

nebo právo patří.  

  

Hodnocení dobé víry je vždy věcí individuálního posouzení a je třeba brát do úvahy všechny okolnosti 

věci, tj. všechny okolnosti, za nichž byla držba uchopena a vykonávána. Okolnosti a z nich vyplývající 

právní důsledky uchopení držby je tedy třeba zkoumat u každého držitele zvlášť, a to individuálně a v 

konkrétních souvislostech případu. Význam jednotlivých okolností při hodnocení dobré víry přitom 

nelze absolutizovat; i když některá okolnost výrazně hovoří pro určitý závěr, mohou ji okolnosti 

ostatní převážit a odůvodnit závěr opačný. Je třeba poměřovat všechna relevantní hlediska a dospět tak 

k závěru, která hlediska – nejen co do kvantity, ale i co do svého významu (intenzity naplnění) - ve 

svém výsledku převažují. 

  

Vzhledem k tomu, že každý případ má svoje zvláštnosti, v jejichž souhrnu se liší od jiných případů, je 

třeba při posuzování otázky, zda držitel byl se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc 

nebo právo patří, často hodnotit řadu skutečností, které mohou vést ke zcela odlišným závěrům; často 

lze s jistou mírou přesvědčivosti zdůvodnit dobrou víru držitele, nebo naopak objektivně danou dobrou 

víru držitele vyloučit. Proto ust. § 130 odst. 1 OZ stanoví, že v pochybnostech se má za to, že držba je 

oprávněná. 

  

Vzhledem k tomu, že v pochybnostech se má za to, že držba je oprávněná, jsou skutečnosti, které by 

mohly oprávněnost držby zpochybnit, významné jen v případě, že by dobrou víru držitele vyvrátily, 

nebo alespoň závažně zpochybnily. Neboli jinak řečeno, jsou-li dány skutečnosti, které svědčí ve 

prospěch dobré víry držitele pozemku, pak lze dobrou víru držitele vyloučit jen v případě, že jsou tu 

okolnosti, ze kterých vyplývá, že držitel věděl nebo musel vědět, že drží cizí pozemek (jeho část).  

  

Dobrá víra, která je dána "se zřetelem ke všem okolnostem", zaniká v okamžiku, kdy se držitel seznámí 

jakýmkoli způsobem se skutečnostmi, které u něj objektivně musí vyvolat pochybnost o tom, že mu 

věc po právu patří nebo že je subjektem práva, jehož obsah vykonává. Nic na tom nemění skutečnost, 

že držitel může být v tomto případě nadále subjektivně v dobré víře, že mu věc nebo právo patří. Není 

přitom rozhodné, zda vlastník, případně jiná osoba informující držitele o skutečném vlastnictví, svá 

tvrzení doloží, ale zcela postačí, že tato ingerence je způsobilá vyvolat u držitele pochybnosti o 

oprávněnosti držby.  

Z judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že oprávněná držba se zakládá na omylu držitele, který se 

domnívá, že je vlastníkem držené věci. Omyl držitele, ze kterého jeho přesvědčení o existenci 

drženého práva vychází, přitom musí být omluvitelný, tj. takový, ke kterému došlo přesto, že mýlící se 

subjekt postupoval s obvyklou (normální) mírou opatrnosti, kterou lze se zřetelem k okolnostem 

konkrétního případu po každém požadovat a při které neměl resp. nemohl mít po celou vydržecí dobu 

důvodné pochybnosti o tom, že mu věc nebo právo patří. Pokud omyl přesahuje rámec běžného, 

obvyklého posuzování věcí z objektivního hlediska, kterému se mohl držitel při normální opatrnosti 

vyhnout, není omluvitelný. Držitel, který drží věc na základě takového omylu, může být sice v dobré 

víře, avšak nikoliv se zřetelem ke všem okolnostem, a proto nemůže být držitelem oprávněným.  

  

Při posuzování omluvitelnosti omylu držitele se nepovažuje za rozhodující, zda stav, který vznikl v 



důsledku uchopení držby, byl v souladu s údaji uvedenými v katastru nemovitostí, o kterých se držitel 

nepřesvědčil, ale požaduje se posouzení všech okolností držby. Pouhý nesoulad skutečného stavu se 

stavem uvedeným v katastru nemovitostí a ani samotná skutečnost, že se držitel nepřesvědčil o hranici 

jím nabývaných pozemků podle katastru nemovitostí, nemůže vyloučit dobrou víru držitele, že je 

vlastníkem užívaného pozemku. Kdyby tomu tak nebylo, bylo by prakticky nemožné, aby držitel 

nemovité věci, kterou nabyl do držby na základě právního omylu v rozporu s údaji v katastru 

nemovitosti, mohl tuto věc vydržet.  

  

Judikatura Nejvyššího soudu požaduje, aby při posuzování dobré víry držitele byla podpůrně 

zvažována všechny relevantní hlediska, samotná judikatura však neobsahuje taxativní výčet těchto 

hledisek. Z judikatury Nejvyššího soudu lze jako podpůrná hlediska při posuzování dobré víry držitele 

dovodit mj. poměr vykoupeného a omylem drženého pozemku, zda byly v terénu vytyčeny hranice 

pozemku, zda právním předchůdcem držitele byla osoba mu blízká a zda držený pozemek byl nabýván 

držitelem úplatně nebo bezúplatně, zda nabytý a držený pozemek tvoří ohrazený ucelený funkční 

celek, zda byl držený pozemek předán držiteli převodcem a rovněž postoj vlastníka držené části 

pozemku k držbě držitele. 

  

Na základě všech známých skutečností a dostupných podkladů lze považovat za nesporné 

následující skutečnosti: 

  

a) paní Ing. M*** M*** nabyla dne 1.1.1992 na základě dohody o zřízení práva osobního 

užívání, kterou uzavřela dne 1.9.1980 s Městským národním výborem v Přerově a která byla 

registrována Státním notářstvím v Přerově dne 20.10.1980 pod RII 261/1980, podle ust. § 872 

odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni 1.1.1992, vlastnické 

právo k pozemku p.č. 479/12 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 600 m2 v k.ú. Předmostí, 

b) paní Ing. M*** M*** se při započetí užívání pozemku p.č. 479/12 v k.ú. Předmostí v průběhu 

roku 1992 chopila na základě dohody o zřízení práva osobního užívání ze dne 1.9.1980 rovněž 

držby části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí, která byla zaměřena geometrickým plánem č. 

1289-27/2020 ze dne 18.2.2020 jako pozemek p.č. 479/24 v k.ú. Předmostí,   

c) paní Ing. M*** M*** nechala zaplotit pozemek p.č. 479/12 v k.ú. Předmostí a část pozemku 

p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí, která byla zaměřena geometrickým plánem č. 1289-27/2020 ze dne 

18.2.2020 jako pozemek p.č. 479/24 v k.ú. Předmostí, v roce 1995 do jednoho funkčního celku, 

d) paní Ing. M*** M*** pozbyla dne 19.4.2010 na základě darovací smlouvy, kterou uzavřela 

jako dárce dne 12.4.2010 se svým synem P*** M*** jako obdarovaným a na jejímž základě byl 

povolen vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v řízení sp.zn. V-1533/2010-808 s 

právními účinky vkladu práva ke dni 19.4.2010, vlastnické právo k pozemku p.č. 479/12 v k.ú. 

Předmostí,  

e) paní Ing. M*** M*** užívala část pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí, která byla zaměřena 

geometrickým plánem č. 1289-27/2020 ze dne 18.2.2020 jako pozemek p.č. 479/24 v k.ú. 

Předmostí, jako vlastní, nepřetržitě a nerušeně ze strany třetích osob (tj. i ze strany statutárního 

města Přerova), ode dne započetí užívání pozemku p.č. 479/12 v k.ú. Předmostí v průběhu roku 

1992, s určitostí však již od 1.1.1993, až do 19.4.2010, kdy pozbyla vlastnické právo k pozemku 

p.č. 479/12 v k.ú. Předmostí (tj. po dobu více než deset let), 

f) paní Ing. M*** M*** byla se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že jí náleží vlastnické 

právo k části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí, která byla zaměřena geometrickým plánem č. 

1289-27/2020 ze dne 18.2.2020 jako pozemek p.č. 479/24 v k.ú. Předmostí, a podle ust. § 130 odst. 

1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického práva, 

tak byla oprávněným držitelem části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí, která byla zaměřena 

geometrickým plánem č. 1289-27/2020 ze dne 18.2.2020 jako pozemek p.č. 479/24 v k.ú. 

Předmostí. 
  

Ohledně vydržecí doby uvádíme, že odboru správy majetku a komunálních služeb není známo, že by 

paní Ing. M*** M*** byla až do doby, kdy se seznámila s obsahem sdělení odboru správy majetku a 

komunálních služeb panu Pavlu Markovi ze dne 16.8.2016, upozorněna statutárním městem Přerov 

nebo třetí osobou na to, že oplocení pozemku p.č. 479/12 v k.ú. Předmostí, jehož vlastníkem byla v 



době od 1.1.1993 do 19.4.2010, se nachází na pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí a že tak společně 

se svým pozemkem p.č. 479/12 v k.ú. Předmostí užívala rovněž část pozemku p.č. 479/1 v k.ú. 

Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerova. Vzhledem k tomu, že v důsledku absence 

aktivního jednání statutárního města Přerova nebo třetí osoby zřejmě nedošlo k narušení ani 

zpochybnění dobré víry paní Ing. M*** M*** v průběhu vydržecí doby, lze mít za to, že podmínka 

10leté vydržecí doby byla v případě paní Ing. M*** M*** naplněna. 

  

Vzhledem k tomu, že se oddělení majetkoprávní na základě posouzení všech známých skutečností a 

dostupných podkladů a s ohledem na stávající judikaturu kloní k závěru, že paní Ing. M*** M*** 

vydržela vlastnické právo k části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Přerov, které v současné době odpovídá 

pozemek p.č. 479/24 v k.ú. Předmostí, s tím, že pokud by ze strany paní Ing. M*** M***byla podána 

žaloba na určení jejího vlastnického práva k předmětnému pozemku, pak by soud s nejvyšší 

pravděpodobností takové žalobě vyhověl, doporučuje oddělení majetkoprávní předejít soudnímu řízení 

s předpokládaným nepříznivým výsledkem a tím i úhradě nákladů soudního řízení protistraně a uzavřít 

s paní Ing. M*** M*** souhlasné prohlášení dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o 

katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, o vydržení vlastnického 

práva paní Ing. M*** M*** k pozemku p.č. 479/24 v k.ú. Předmostí. 

  

Předmětem předlohy je uznání nabytí vlastnického práva paní Ing. M***M*** k pozemku p.č. 

479/24 v k.ú. Předmostí jeho vydržením ve smyslu ust. § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění platném ke dni vydržení vlastnického práva.  

 

 


