
1. Funkce bezdÛvodného
obohacení

§ 451 obã. zák.

I. BezdÛvodné obohacení je jedním
z právních dÛvodÛ vzniku závazkÛ, a je
tedy samostatn˘m zavazovacím dÛvo-
dem. Právní úprava bezdÛvodného obo-
hacení poskytuje ochranu majetkov˘m
vztahÛm a zabezpeãuje, aby ten, kdo se
na úkor jiného bezdÛvodnû obohatil, toto
obohacení vydal. Je tak zaji‰tûno odãer-
pání neoprávnûnû získan˘ch hodnot a zá-
roveÀ realizována jedna ze základních
zásad obãanského práva, tj. zákaz bezdÛ-
vodnû se obohatit na úkor druhého.

V. Právní úprava bezdÛvodného obo-
hacení plní funkci reparaãní a pÛsobí zá-
roveÀ preventivnû a v˘chovnû. Z hlediska
rozsahu práva na vydání bezdÛvodného
obohacení není rozhodující, jaká majet-
ková újma vznikla jinému, n˘brÏ jak˘
majetkov˘ prospûch získal obohacen˘
v okamÏiku, kdy prospûch získal.

Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
23. 5. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2442/2007

ASPI ID: JUD132392CZ

Z odÛvodnûní:

Podle ustanovení § 451 obã. zák. kdo se
na úkor jiného bezdÛvodnû obohatí, musí
obohacení vydat (odst. 1). BezdÛvodn˘m
obohacením je majetkov˘ prospûch získa-
n˘ plnûním bez právního dÛvodu, plnûním
z neplatného právního úkonu nebo plnû-
ním z právního dÛvodu, kter˘ odpadl, ja-
koÏ i majetkov˘ prospûch získan˘ z nepo-
ctiv˘ch zdrojÛ (odst. 2).

BezdÛvodné obohacení je jedním z práv-
ních dÛvodÛ vzniku závazkÛ (§ 489 obã.
zák.), a je tedy samostatn˘m zavazovacím
dÛvodem. Právní úprava bezdÛvodného
obohacení poskytuje ochranu majetkov˘m
vztahÛm a zabezpeãuje, aby ten, kdo se na
úkor jiného bezdÛvodnû obohatil, toto obo-
hacení vydal. Je tak zaji‰tûno odãerpání
neoprávnûnû získan˘ch hodnot a zároveÀ
realizována jedna ze základních zásad ob-
ãanského práva, tj. zákaz bezdÛvodnû se
obohatit na úkor druhého. Povinnost k vy-
dání bezdÛvodného obohacení nastupuje,
jestliÏe k vrácení neoprávnûnû získan˘ch
majetkov˘ch hodnot nemÛÏe dojít v rámci
konkrétního právního vztahu mezi úãastní-
ky podle pfiíslu‰n˘ch ustanovení, jeÏ se na
dan˘ právní pomûr vztahují, a nepfiichází-li
v úvahu ani odpovûdnost za ‰kodu. O bez-
dÛvodné obohacení nejde, je-li povinnost
dána na základû jiného ustanovení zákona
nebo je-li zaloÏena smluvnû. Pfiedpokla-
dem vzniku právního vztahu z bezdÛvod-
ného obohacení je neoprávnûné získání
majetkov˘ch hodnot jedním subjektem (kdy
se jeho majetkov˘ stav zvût‰il, nebo, aã se
tak mûlo stát, se nesníÏil), a to na úkor jiné-
ho, v jehoÏ majetkov˘ch pomûrech se tato
zmûna negativnû projevila. K neoprávnûné-
mu získání prospûchu se nevyÏaduje proti-
právní úkon, n˘brÏ jde o objektivnû vznikl˘
stav, kdy ne z právem uznaného dÛvodu do-
‰lo k pfiesunu majetkov˘ch hodnot od jed-
noho subjektu k druhému. Právní úprava
bezdÛvodného obohacení plní funkci repa-
raãní a pÛsobí zároveÀ preventivnû a v˘-
chovnû. Z hlediska rozsahu práva na vydání
bezdÛvodného obohacení není rozhodující,
jaká majetková újma vznikla jinému, n˘brÏ
jak˘ majetkov˘ prospûch získal obohacen˘
v okamÏiku, kdy prospûch získal. V usta-
novení § 451 odst. 2 obã. zák. je bezdÛ-
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vodné obohacení vyjádfieno jako pfiedmût,
jehoÏ se závazek z bezdÛvodného obohace-
ní t˘ká, tedy jako majetkov˘ prospûch získa-
n˘ jednak plnûním bez právního dÛvodu, dá-
le z plnûní na základû neplatného právního
úkonu (absolutnû i relativnû neplatného), ta-
ké plnûním z právního dÛvodu, kter˘ odpa-
dl, a posléze prospûch získan˘ z nepocti-
v˘ch zdrojÛ. Ustanovení § 454 obã. zák.
doplÀuje, Ïe se bezdÛvodnû obohatil i ten,
za nûhoÏ bylo plnûno, co mûl po právu pl-
nit sám. S ohledem na skutkov˘ základ po-
suzované vûci je pak tfieba konstatovat, Ïe
o plnûní bez právního dÛvodu jde, jestliÏe
právní dÛvod k plnûní od poãátku vÛbec
neexistoval (napfi. právû plnûní poskytnuté
omylem tomu, kdo nebyl vûfiitelem, plnû-
ní poskytnuté v domnûní, Ïe je jím plnûn
dluh, aãkoliv Ïádn˘ neexistoval, apod.).
K bezdÛvodnému obohacení dochází
v okamÏiku, kdy obohacen˘ plnûní pfiijal.

Odvolací soud napaden˘ rozsudek zbu-
doval na základní úvaze, Ïe Ïalovan˘ sám
zaplatil autodílnû opravu automobilu, za-
tímco leasingov˘ nájemce M. V. (z tohoto
titulu) Ïádnou ãástku neuhradil. Pokud se
Ïalobkynû domáhala po Ïalovaném zapla-
cení pfiedmûtné ãástky jako bezdÛvodného
obohacení, pak Ïalovan˘ Ïádnou finanãní
ãástku na úkor Ïalované nepfiijal a ve vzta-
hu k ní se neobohatil, neboÈ pokud za opra-
vu automobilu zaplatil panu J. K., plnil tak
za Ïalobkyni. BlíÏe v‰ak tuto úvahu neroz-
vedl. Není proto prakticky zfiejmé, z jak˘ch
okolností dovodil, Ïe Ïalovan ,̆ pokud sám
opravu pfiedmûtného vozidla uhradil, plnil
za Ïalobkyni. Pfiitom dosavadní skutková
zji‰tûní spí‰e smûfiují k pravdûpodobné
úvaze, Ïe v tomto pfiípadû Ïalovan ,̆ pokud
opravu vozidla v servisu zaplatil, plnil zfiej-
mû svoji smluvní povinnost vÛãi panu J. K.
za situace, kdy sám nebyl leasingov˘m ná-
jemcem. JestliÏe se odvolací soud v napa-
deném rozsudku okolnostmi a dÛvodem,
které vedly Ïalovaného k úhradû opravy
automobilu, blíÏe nezab˘val, je tfieba jeho

závûry, Ïe Ïalovan˘ takto plnil za Ïalobky-
ni, hodnotit jako více neÏ pfiedãasné, resp.
ve své podstatû neodÛvodnûné. V daném
pfiípadû se pfiitom naznaãuje, Ïe pokud Ïa-
lobkynû vyplatila Ïalovanému spornou ãást-
ku, plnila tak, aniÏ by pro to svûdãil jak˘-
koliv pfiípadn˘ právní dÛvod (plnûní bez
právního dÛvodu). Odvolací soud se v‰ak
s otázkou pfiípadn˘ch práv a povinností
úãastníkÛ fiízení (resp. souãasnû téÏ dal‰ích
osob, jichÏ se pfiípad t˘kal), které vypl̆ valy
z dané pojistné události, resp. z dal‰ích okol-
ností pfiípadu, pfiesvûdãivûji nevypofiádal.

2. Povaha § 451 odst. 1 obãanského
zákoníku a pfiedpoklady
bezdÛvodného obohacení

§ 451 odst. 1 obã. zák.

I. Ustanovení § 451 obã. zák. vyjad-
fiuje obecnou zásadu obãanského práva,
podle které se nikdo nesmí bezdÛvodnû
obohacovat na úkor jiného. BezdÛvodné
obohacení je pfiitom chápáno jako záva-
zek, z nûhoÏ vzniká tomu, kdo se oboha-
til, povinnost vydat to, o co se bezdÛvodnû
obohatil, a tomu, na jehoÏ úkor k oboha-
cení do‰lo, právo poÏadovat vydání pfied-
mûtu bezdÛvodného obohacení.

II.Vûcnou legitimací (aÈ jiÏ aktivní ãi
pasivní) je stav vypl˘vající z hmotného
práva. Kdo je v rámci odpovûdnosti za
bezdÛvodné obohacení pasivnû legiti-
mován, vypl˘vá z § 451 odst. 1 obã. zák.
Je jím ten, jehoÏ majetek se na úkor
druhého neoprávnûnû zvût‰il nebo u ko-
ho nedo‰lo ke zmen‰ení majetku, aã
k tomu mûlo v souladu s právem dojít.
Tak je tomu proto, Ïe pfiedpokladem od-
povûdnosti za získané bezdÛvodné obo-
hacení, které se musí vydat, není proti-
právní úkon obohaceného ani jeho
zavinûní, n˘brÏ objektivnû vznikl˘ stav
obohacení (pfiesun majetkov˘ch hod-
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not), k nûmuÏ do‰lo zpÛsobem, kter˘
právní fiád neuznává.

Usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne
17. 12. 2008, sp. zn. 30 Cdo 2634/2007

ASPI ID: JUD144916CZ

Z odÛvodnûní:

Ustanovení § 451 obã. zák. vyjadfiuje
obecnou zásadu obãanského práva, podle
které se nikdo nesmí bezdÛvodnû obohaco-
vat na úkor jiného. BezdÛvodné obohacení
je pfiitom chápáno jako závazek (§ 489
obã. zák.), z nûhoÏ vzniká tomu, kdo se
obohatil, povinnost vydat to, o co se bez-
dÛvodnû obohatil, a tomu, na jehoÏ úkor
k obohacení do‰lo, právo poÏadovat vy-
dání pfiedmûtu bezdÛvodného obohacení.
Vûcnou legitimací (aÈ jiÏ aktivní ãi pasivní)
je stav vypl˘vající z hmotného práva. Kdo
je v rámci odpovûdnosti za bezdÛvodné
obohacení pasivnû legitimován, vypl˘vá
z § 451 odst. 1 obã. zák. Je jím ten, jehoÏ
majetek se na úkor druhého neoprávnûnû
zvût‰il nebo u koho nedo‰lo ke zmen‰ení
majetku, aã k tomu mûlo v souladu s prá-
vem dojít. Tak je tomu proto, Ïe pfiedpo-
kladem odpovûdnosti za získané bezdÛ-
vodné obohacení, které se musí vydat,
není protiprávní úkon obohaceného ani je-
ho zavinûní, n˘brÏ objektivnû vznikl˘ stav
obohacení (pfiesun majetkov˘ch hodnot),
k nûmuÏ do‰lo zpÛsobem, kter˘ právní fiád
neuznává.

Rozhodnutí odvolacího soudu je v dané
vûci zaloÏeno na skutkovém závûru (kter˘
není pfiedmûtem dovolacího pfiezkumu), Ïe
Ïalovan˘ v dobû od 5. 4. 2000 do 18. 5.
2000 uÏíval bezesmluvnû ke své provoz-
ní ãinnosti ãást prostor v domû ãp. 68
v k. ú. S. v P. ve vlastnictví hl. m. P.,
k nimÏ Ïalobkyni svûdãí právo hospodafie-
ní, a to v rozsahu zji‰tûném znaleck˘m po-
sudkem a listinn˘mi dÛkazy, aniÏ by za to
cokoli zaplatil.

Za takto zji‰tûného skutkového stavu
vûci nelze odvolacímu soudu vyt˘kat ne-
správné právní posouzení vûci, dospûl-li –
shodnû se soudem prvního stupnû – k zá-
vûru, Ïe Ïalovan˘ je v daném sporu o vy-
dání plnûní z bezdÛvodného obohacení
pasivnû vûcnû legitimován, kdyÏ mezi
úãastníky nebyla v uvedené dobû uzavfiena
nájemní smlouva o nájmu prostor v ozna-
ãeném domû a Ïalovan˘ ani nemûl jin˘ práv-
ní dÛvod k jejich uÏívání ve zji‰tûném rozsa-
hu. Aplikace ustanovení § 451 obã. zák. na
dan˘ pfiípad je tak v souladu s hmotn˘m
právem, neboÈ Ïalovan˘ je tím, kdo se na
úkor jiného bezdÛvodnû obohatil plnûním
bez právního dÛvodu, které je povinen vy-
dat (§ 458 obã. zák.).

3. Formy obohacení

§ 451 a násl. obã. zák.

I. BezdÛvodné obohacení je podle ob-
ãanského zákoníku jedním z dÛvodÛ vzni-
ku závazkÛ. K obecn˘m pfiedpokladÛm
vzniku závazkÛ z bezdÛvodného obohace-
ní patfií pfiedev‰ím skuteãnost, Ïe do‰lo
k získání urãitého majetkového prospûchu
na stranû neoprávnûného nabyvatele.

II. Obohacení mÛÏe mít rÛznou po-
dobou, napfi. vûcného ãi penûÏitého plnû-
ní, ale i prospûchu z uÏívání cizí vûci ãi
z v˘konÛ, které jsou pro obohaceného
provedeny; vÏdy je v‰ak nezbytné, aby
mûlo majetkovou hodnotu a bylo objek-
tivnû vyjádfiitelné v penûzích. V majet-
kové sféfie obohaceného se projeví buì
ve zvût‰ení jeho majetku (aktiv), nebo
v tom, Ïe nedojde ke zmen‰ení jeho ma-
jetku (pasiv), aã se tak po právu mûlo
stát (tzv. obohacení nepfiímé). K oboha-
cení jednoho subjektu musí souãasnû
dojít na úkor subjektu druhého, tedy to,
co pfiedstavuje obohacení jedné strany,
je souãasnû újmou strany druhé.
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III. BezdÛvodn˘m obohacením je pfie-
dev‰ím majetkov˘ prospûch získan˘ plnû-
ním bez právního dÛvodu. Pfiedpokladem
vzniku daného závazku je zde skuteãnost,
Ïe bylo plnûno (tj. Ïe do‰lo k pfiesunu ma-
jetkové hodnoty z majetkové sféry jedno-
ho subjektu do majetkové sféry subjektu
druhého) a Ïe pro toto plnûní nebylo Ïád-
ného právního dÛvodu.

Usnesení Nejvy‰‰ího soudu ze dne
18. 12. 2008, sp. zn. 30 Cdo 4131/2007

ASPI ID: JUD143998CZ

Z odÛvodnûní:

Podle ustanovení § 451 obã. zák. kdo
se na úkor jiného bezdÛvodnû obohatí,
musí obohacení vydat (odst. 1). BezdÛ-
vodn˘m obohacením je majetkov˘ pro-
spûch získan˘ plnûním bez právního dÛvo-
du, plnûním z neplatného právního úkonu
nebo plnûním z právního dÛvodu, kter˘
odpadl, jakoÏ i majetkov˘ prospûch získa-
n˘ z nepoctiv˘ch zdrojÛ (odst. 2).

BezdÛvodné obohacení je podle obãan-
ského zákoníku jedním z dÛvodÛ vzniku zá-
vazkÛ (srov. § 489 obã. zák.). K obecn˘m
pfiedpokladÛm vzniku závazkÛ z bezdÛvod-
ného obohacení patfií pfiedev‰ím skuteã-
nost, Ïe do‰lo k získání urãitého majetko-
vého prospûchu na stranû neoprávnûného
nabyvatele. Obohacení mÛÏe mít rÛznou
podobou, napfi. vûcného ãi penûÏitého pl-
nûní, ale i prospûchu z uÏívání cizí vûci ãi
z v˘konÛ, které jsou pro obohaceného pro-
vedeny; vÏdy je v‰ak nezbytné, aby mûlo
majetkovou hodnotu a bylo objektivnû vy-
jádfiitelné v penûzích. V majetkové sféfie
obohaceného se projeví buì ve zvût‰ení je-
ho majetku (aktiv), nebo v tom, Ïe nedo-
jde ke zmen‰ení jeho majetku (pasiv), aã
se tak po právu mûlo stát (tzv. obohacení
nepfiímé). K obohacení jednoho subjektu
musí souãasnû dojít na úkor subjektu
druhého, tedy to, co pfiedstavuje oboha-

cení jedné strany, je souãasnû újmou stra-
ny druhé.

BezdÛvodn˘m obohacením je pfiede-
v‰ím majetkov˘ prospûch získan˘ plnûním
bez právního dÛvodu. Pfiedpokladem vzni-
ku daného závazku je zde skuteãnost, Ïe
bylo plnûno (tj. Ïe do‰lo k pfiesunu majet-
kové hodnoty z majetkové sféry jednoho
subjektu do majetkové sféry subjektu dru-
hého), a Ïe pro toto plnûní nebylo Ïádného
právního dÛvodu (J. Fiala, J. Hurdík, V.
Korecká, Obãansk˘ zákoník – komentáfi,
1999).

4. Podoby bezdÛvodného
obohacení

§ 451 obã. zák.

Neoprávnen˘ majetkov˘ prospech
vzniká predov‰etk˘m tak, Ïe sa doteraj‰í
majetok obohateného rozmnoÏí o nové
majetkové hodnoty, ale môÏe spoãívaÈ aj
v tom, Ïe sa jeho doteraj‰í majetok ne-
zmen‰il, hoci by k tomu inak do‰lo, keby
bol obohaten˘ plnil svoje povinnosti.

Zhodnotenie obãianskoprávneho kolé-
gia Najvy‰‰ieho súdu SSR zo dÀa 21. 12.
1978, sp. zn. Cpj 37/78

R 1/79

5. Majetkov˘ prospûch

§ 451, 458 obã. zák.

I. Za bezdÛvodné obohacení není
moÏno povaÏovat jak˘koliv prospûch,
jehoÏ by mohl teoreticky dosáhnout vlast-
ník vûci, n˘brÏ pouze ten prospûch, o nûjÏ
na jeho úkor obohacen˘ buì zv˘‰il svÛj
majetkov˘ stav, anebo o nûjÏ se jeho ma-
jetkov˘ stav nezmen‰il, aã by se tak za
bûÏn˘ch okolností stalo.
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Rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne
20. 3. 2001, sp. zn. 25 Cdo 845/99*)

ASPI ID: JUD24330CZ

Z odÛvodnûní:

Podle ustanovení § 451 odst. 1 obã. zák.
kdo se na úkor jiného bezdÛvodnû obohatí,
musí obohacení vydat. Podle odstavce 2
tohoto ustanovení bezdÛvodn˘m obohace-
ním je majetkov˘ prospûch získan˘ plnûním
bez právního dÛvodu, plnûním z neplatného
právního úkonu nebo plnûním z právního
dÛvodu, kter˘ odpadl, jakoÏ i majetkov˘
prospûch získan˘ z nepoctiv˘ch zdrojÛ. Po-
dle § 458 odst. 1 obã. zák. musí b˘t vydáno
v‰e, co bylo nabyto bezdÛvodn˘m obohace-
ním. Není-li to dobfie moÏné, zejména proto,
Ïe obohacení záleÏelo ve v˘konech, musí
b˘t poskytnuta penûÏitá náhrada.

Plnûní bez právního dÛvodu je jednou
ze skutkov˘ch podstat bezdÛvodného obo-
hacení zaloÏenou na tom, Ïe mezi zúãast-
nûn˘mi osobami chybí od poãátku právní
vztah, kter˘ by zakládal právní nárok na
pfiedmûtné plnûní, jeÏ mÛÏe spoãívat na-
pfiíklad v tom, Ïe bylo nûco dáno nebo
bylo ve prospûch nûkoho konáno. O obo-
hacení lze hovofiit tehdy, dostalo-li se ta-
kov˘m plnûním majetkové hodnoty tomu,
komu bylo plnûno, takÏe v jeho majetku
do‰lo buì ke zv˘‰ení aktiv nebo ke sníÏe-
ní pasiv, pfiípadnû se jeho majetkov˘ stav
nezmen‰il, aã by se tak za bûÏn˘ch okol-
ností stalo. Pfiíkladem plnûní bez právního
dÛvodu je i uÏívání cizího pozemku bez
nájemní smlouvy ãi jiného titulu oprav-
Àujícího uÏívat cizí vûc; prospûch vzniká
tomu, kdo realizuje uÏivatelská oprávnû-
ní, aniÏ by za to platil úhradu a aniÏ by se
tedy jeho majetkov˘ stav zmen‰il o pro-
stfiedky vynaloÏené v souvislosti s práv-
ním vztahem, kter˘ zakládá právo vûc
uÏívat.

Takov˘ uÏivatel pfiirozenû není scho-
pen spotfiebované plnûní v podobû v˘konu
práva uÏívání cizí vûci vrátit, a je proto po-
vinen nahradit bezdÛvodné obohacení pe-
nûÏitou formou; pokud její v˘‰e není pfied-
pisem stanovena, urãí ji soud postupem
podle § 136 o. s. fi. opírajícím se o jeho vol-
nou úvahu. Tato úvaha musí vycházet z fi-
nanãního ocenûní prospûchu, kter˘ úãast-
níku uÏíváním vûci vznikl. Majetkov˘m
vyjádfiením tohoto prospûchu je penûÏitá
ãástka, která odpovídá ãástkám vynaklá-
dan˘m obvykle v daném místû a ãase na
uÏívání vûci i s pfiihlédnutím k druhu práv-
ního dÛvodu (smluvního typu ãi vûcného
práva k vûci cizí), kter˘m se zpravidla prá-
vo uÏívání vûci vzhledem k jeho rozsahu
a zpÛsobu zakládá; nejãastûji jde o nájem-
ní smlouvu, kdy se v˘‰e náhrady pomûfiu-
je s obvyklou hladinou nájemného, které
by byl nájemce za obvykl˘ch okolností po-
vinen plnit, uÏíval-li by vûc na základû
platné nájemní smlouvy (srov. téÏ rozhod-
nutí Nejvy‰‰ího soudu âR publikované
pod ã. 53 ve Sbírce soudních rozhodnutí
a stanovisek, roãník 2000). JestliÏe je v da-
n˘ch pomûrech v˘‰e obvyklé úplaty závis-
lá i na úãelu a zpÛsobu uÏívání, pfiípadnû
i na právní formû, jíÏ se obdobn˘ zpÛsob
uÏívání za bûÏn˘ch okolností realizuje,
musí soud zkoumat konkrétní okolnosti
pfiípadu a pfiihlédnout k úãelu, jemuÏ vûc
zpravidla slouÏí, a k tomu, jak ten, kdo se
tímto zpÛsobem obohatil, vûc skuteãnû
uÏíval a jakou úplatu by za takové uÏívání
vûci byl nucen za normálních okolností
platit.

Vzhledem k tomu, Ïe institut bezdÛ-
vodného obohacení smûfiuje k odãerpání
prostfiedkÛ od osoby, která je získala nû-
kterou ze skutkov˘ch podstat uveden˘ch
v ustanovení § 451 a § 454 obã. zák., od-
vozuje se v˘‰e plnûní za uÏívání cizí vûci
(pozemku) bez právního dÛvodu od pro-
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*) Obdobnû srov. rozsudek Nejvy‰‰ího soudu ze dne 29. 1. 2008, sp. zn. 30 Cdo 68/2007.


