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AKTUALITY Z EU 

Podpora investic včetně poradenství přitom bude dostupná nejen 
velkým podnikům, ale rovněž podnikům středním a malým.

Více informací ZDE.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

Držba a její ochrana

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek v poslanecké 
sněmovně

Vláda schválila návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Tento návrh zapracovává nejnovější evropské směrnice a výrazně 
mění některé aspekty zadávacího řízení. Návrh zákona bude v 
nejbližší budoucnosti projednávat poslanecká sněmovna, již dnes se 
však v článku na následujícím odkaze můžete seznámit s 
nejzajímavějšími prvky navrhované nové úpravy.

Více informací ZDE. 

AKTUALITY Z JUDIKATURY ČR

Může vlastník držet pozemek, na který nevstupuje a 
neudržuje jej?
V rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 204/2013, ze dne 
25. 3. 2015 se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou faktické držby věci 
a jejími projevy.  
V dané věci se žalobkyně domáhala určovací žalobou určení 
vlastnického práva k pozemkům. Vlastnické právo k těmto 
pozemkům nabyla žalobkyně na základě kupní smlouvy s právním 
předchůdcem žalovaných. Tento převod však nebyl zapsán do 
příslušné evidence nemovitého majetku (pozemkové knihy). Podle 
práva platného v době uzavření kupní smlouvy bylo vlastnické právo 
totiž převedeno již samotnou smlouvou, nikoliv až zápisem do 
příslušné evidence. 

Evropský fond strategických investic má zajistit investice 
ve výši 315 miliard EUR
EU zřídila Evropský fond strategických investic a Evropské investiční 
poradenské místo, jejichž cílem je přivést do evropské ekonomiky do 
konce roku 2017 investice ze soukromých i veřejných prostředků v 
objemu až 315 miliard EUR.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 (dále 
jen „NOZ“) přinesl mnoho změn, přičemž jedna z nich se týká i 
změny institutu držby. 

Držba je v NOZ upravena v ustanoveních § 987 až 1010 a řadí se 
mezi absolutní majetková práva, specificky práva věcná. Nová 
úprava je daleko obsáhlejší a je jí věnováno celkem 22 paragrafů 
(na rozdíl od občanského zákoníku č. 40/1964, účinného do 31. 
prosince 2013 (dále jen „OZ“), v němž byly držbě věnovány pouhé 
tři paragrafy).
Účelem tohoto článku je rámcově přiblížit nové možnosti ochrany 
držby a jejich praktické využití. 
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