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Věci a jejich dělení 
podle nového občanského zákoníku 

1. členění

2. členění

3. členění

4. členění

Věc

NEMOVITÁ – Nemovité věci jsou: 
Pozemky (§ 506 NOZ) a podzemní stavby se 
samostatným účelovým určením, jakož i  

Věc

Věc 

HMOTNÁ – ovladatelná část vnějšího světa, 
která má povahu samostatného předmětu – 

§ 496/1 NOZ

NEHMOTNÁ – práva, jejichž povaha to připouští 
a jiné věci bez hmotné podstaty § 496/2 NOZ 

 Věc 

VII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 500/2002 Sb. - podnikatelé
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Věci (věc v právním smyslu) –  první část OBECNÁ ČÁST - 
Věcná práva - 

Věc § 489 NOZ 

Co není věcí: 

Součást věci § 505 NOZ 

Pozemek - § 506/1 NOZ 

Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo jiné energetické či jiné vedení § 509 NOZ 

Zákon č. 458/2000 Sb. zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
§ 45  - Elektrická přípojka

Citace z http://www.kancelare.cz/poradna/pravni-povaha-inzenyrskych-siti 

Příslušenství věci § 510 - § 513 NOZ 
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