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Úvod
Tématem diplomové práce je občanskoprávní institut služebností, jehož kořeny
lze nalézt již v právu římském a který se jako pojem do českého právního řádu vrátil
po více než šedesáti letech nabytím účinnosti současného občanského zákoníku.
Cílem práce je poskytnout komplexní charakteristiku služebností s přihlédnutím
k současné

judikatuře

českých

soudů

a

rovněž

s přihlédnutím

k judikatuře

prvorepublikové, kterou lze považovat za relevantní zejména z toho důvodu,
že je současná právní úprava právě zněním Obecného zákoníku občanského účinným
za první republiky výrazně inspirována.
Služebnosti jsou věcnými právy k věci cizí a společně s reálnými břemeny patří
do společné skupiny věcných břemen. Pro ucelený pohled bude tedy o věcných právech
k věci cizí a věcných břemenech podán krátký výklad, který umožní lépe pochopit
institut služebností a jejich zařazení v občanském zákoníku.
Nezbytným předpokladem pochopení a jakékoli analýzy či jiného zkoumání je rovněž
alespoň stručný historický úvod. Text se bude věnovat pojetí služebností v právu
římském s přihlédnutím k některým odlišnostem od jejich koncepce a úpravy
v současnosti, služebnostem ve středověku a následně bude podán podrobnější výklad
k moderním právním úpravám služebností v občanských zákonících od již zmiňovaného
Obecného zákoníku občanského přes občanské zákoníky přijaté za komunistického
režimu v letech 1950 a 1964, a to včetně zohlednění jejich podstatných novel. Je nutno
uvést, že právě občanský zákoník z roku 1950 pojem služebností vypustil a přinesl
do českého právního řádu nový pojem věcných břemen, který v něm přetrval
až do současnosti navzdory návratu k tradičnímu pojmosloví služebností a reálných
břemen.
Největší prostor bude v diplomové práci věnován současnému stavu právní úpravy
služebností v občanském zákoníku. Autorka se pokusí poskytnout ucelený výklad
k jednotlivým aspektům vztahujícím se ke služebnostem. S odkazem na zákonná
ustanovení

budou

rozebrány možnosti

vzniku,

zániku,

ochrany služebností,

jakož i jejich podstata a jednotlivé druhy. Velká část textu bude rovněž věnována
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charakteristice v občanském zákoníku pojmenovaných a typizovaných služebností,
a to jak pozemkových, tak osobních. Výklad bude nadto podáván s přihlédnutím
k rozhodovací

praxi

soudů

a

ke

srovnání

současné

právní

úpravy

s těmi, které ji předcházely.
Závěrečná část diplomové práce bude zaměřena na podání uceleného výkladu
o pojímání institutu služebností v USA. Ač je právo anglosaské v mnohém od práva
kontinentálního odlišné, v oblasti služebností lze spatřovat velkou podobnost,
a to navzdory skutečnosti, že institut služebností se v anglosaském právu začal
objevovat až v devatenáctém století. Příčinu takové podobnosti je možné spatřovat
především v tom, že jak služebnosti v kontinentálním právu, tak služebnosti v právu
anglosaském, vycházejí ze stejného historického základu, a to z práva římského.
Služebnosti jsou historickým právním institutem, ale stále neztrácejí na své aktuálnosti
a společenské potřebnosti. Jsou institutem dynamickým a stále se rozvíjejícím,
který musí reagovat na měnící se potřeby společnosti. V diplomové práci bude zmíněno
právě i to, do jaké míry současná právní úprava odpovídá dnešním potřebám
a v jaké části se jí to nedaří.
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1 Pojmy věcné právo k věci cizí, věcné břemeno a služebnost
1.1 Věcná práva k věci cizí
Věcná práva se rozdělují na dvě základní skupiny, a to věcná práva k věci vlastní
(iura in re sua – propria) a věcná práva k věci cizí (iura in re alinea). O věcných
právech k věci cizí bude v rámci této kapitoly podán krátký výklad v zájmu pochopení
institutu služebností jako jednoho z jejich druhů.
Platí, že se jedná o absolutní majetková práva (§ 976 až § 978 OZ1), jejichž podstatnou
odlišnost od majetkových práv relativních představuje skutečnost, že působí vůči všem
(erga omnes), nikoli pouze mezi konkrétními stranami právního poměru (inter partes).
„Věcná

práva

k věci

cizí

(iura

in

re

alinea)

jsou

věcná

práva,

pro něž je charakteristické, že poskytují oprávněné osobě (nevlastníkovi) možnost
v mezích zákona vykonávat přímé, resp. bezprostřední, právní panství nad individuálně
určenou věcí, avšak obsah tohoto právního panství nespočívá v libovolném nakládání
s věcí, jako je tomu u vlastnického práva, nýbrž jen v určitém zvlášť vymezeném
(částečném) nakládání, ke kterému věcné právo oprávněnou osobu opravňuje“.2
Na rozdíl od věcných práv k věci vlastní je tady omezena dispozice s věcí na takové
nakládaní, ke kterému je nevlastník ve vztahu k věci oprávněn,3 přičemž změna
vlastnického práva k věci se věcného práva k věci cizí nedotýká.4 Nevlastník
má možnost vykonávat dané právo libovolně ve svěřeném rozsahu a nemá v něm být
rušen. V případě, že dojde k rušení výkonu věcného práva k věci cizí, existují zde stejné
možnosti ochrany jako u práva vlastnického.

1

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva.
Praha: WoltersKluwer, 2015, s. 24-25. ISBN 978-80-7478-935-9.
3
TILSCH, E. Občanské právo. Část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 97.
ISBN 978-80-7357-897-8.
4
SPÁČIL, J. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Praha: C. H. Beck,
2018, s. 10. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-711-8.
2

3

Mezi věcná práva k věci cizí jsou v současné české právní úpravě zařazena tato práva:
1) právo stavby (§ 1240 až § 1256 OZ), které prolamuje superficiální zásadu5
a představuje právo oprávněného zřídit si stavbu na pozemku, který tento oprávněný
nevlastní;
2) věcná břemena (§ 1257 až § 1308 OZ), která jsou v OZ dělena na služebnosti
a reálná břemena a jejichž vymezením se bude podrobněji zabývat následující
kapitola 1.2;
3) právo zástavní (§ 1309 až § 1389 OZ), které představuje zajišťovací prostředek
věcněprávní povahy a spočívá v zajištění pohledávky věřitele obchodovatelnou věcí,
prostřednictvím jejíž hodnoty se může věřitel uspokojit v případě neplnění dlužníka;
4) podzástavní právo (§ 1390 až § 1394 OZ), které spočívá v zastavení pohledávky
věřitele, která je sama zajištěna zástavním právem;
5) zadržovací právo (§ 1395 až § 1399 OZ), které představuje zajišťovací prostředek
a spočívá v právu nevydat movitou věc vlastníkovi, který neplní splatný dluh;
6) předkupní právo zákonné (§ 1124 OZ), které mají spoluvlastníci nemovité věci,
pokud dochází k převodu spoluvlastnického podílu (toto neplatí, pokud se jedná
o převod osobě blízké);
7) předkupní právo smluvní zřízené jako věcné (§ 2144 OZ), které se na rozdíl
od obligačního předkupního práva váže na předmět předkupního práva a předkupník
se ho může domáhat i vůči nástupci druhé strany.

1.2 Věcná břemena
Věcná břemena jsou upravena v ustanoveních § 1257 až § 1308 OZ. Pojem věcných
břemen se v české právní úpravě objevil poprvé až v OZ 19506 a zůstal v ní ponechán
i vydáním v současné době účinného OZ. Pro lepší přehlednost a porozumění institutu
služebností je nutné o něm podat krátký výklad, přičemž genezi pojmu věcných břemen
se bude věnovat kapitola 2.4 a z toho důvodu na tomto místě nebude rozebrán.
5

Superficiání zásadou se rozumí římskoprávní zásada „Superficies solo cedit“, tedy doslova „Povrch
ustupuje půdě“, která presumuje, že vše, co je pevně a neoddělitelně spojeno s povrchem, je jeho součástí,
tedy vše, co je spojeno s pozemkem, je součástí pozemku.
6
Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, v původním znění.
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OZ se navrací k původní koncepci dělení věcných břemen na služebnosti a reálná
břemena. Věcná břemena nejsou v OZ samostatně nijak definována, právní úprava
se omezuje pouze na úpravu služebností a reálných břemen jako dvou skupin věcných
břemen. V tomto případě by si autorka dovolila podrobit současnou právní úpravu
kritice, zařazení pojmu věcných břemen se zdá nadbytečné a matoucí. Při návratu
k původní koncepci bylo možné tento pojem vypustit a samostatně upravit služebnosti
a reálná břemena jako podtypy věcných práv k věci cizí vedle práva stavby, práva
zástavního a dalších. Jejich podřazení pod věcná břemena se jeví příliš komplikované
a v dřívějších úpravách

nemá oporu.

Spáčil

toto rovněž

podrobuje kritice,

dle jeho názoru byla předchozí úprava v OZ 19647 přehledná a dostačující a rozdělení
věcných břemen na služebnosti a reálná břemena považuje za krok zpět.8
Věcná břemena jsou zařazena mezi věcná práva k věci cizí, o nichž bylo pojednáno
již v předchozí kapitole a jsou chápána jako právní zatížení věci, z kterého pro osobu
vlastníka dané věci plyne povinnost poskytovat osobě z věcného břemene oprávněné
určité plnění. Toto plnění spočívá buď v povinnosti něco dávat (dare), konat (facere),
v takovém případě se jedná o reálné břemeno, nebo něco trpět (pati), něčeho se zdržet
(omittere), zde se jedná o služebnost.9 Právní úprava služebností i reálných břemen
ve znění, v němž byla schválena, se nechala inspirovat především úpravou obsaženou
ve vládním návrhu občanského zákoníku z roku 1937.10
Samotné odlišování služebností a reálných břemen nebývá vždy zcela bez obtíží. Vždy
je nutné zkoumat, v čem spočívá hlavní plnění, jaká je podstata daného věcného
břemena. U služebností může docházet k situacím, že vedle hlavní povinnosti něco
strpět zde existuje další vedlejší povinnost spočívající v konání (např. u služebnosti
cesty existuje vedlejší povinnost cestu udržovat nebo přispívat na její údržbu).

7

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje
a upravuje občanský zákoník.
8
SPÁČIL, J. Nad návrhem nového občanského zákoníku, zejména nad úpravou některých věcných práv.
Právní zpravodaj 6/2003, s. II. ISSN 1212-8694.
9
SPÁČIL, J. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Praha: C. H. Beck,
2018, s. 175. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-711-8.
10
ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012,
s. 540-554. ISBN 978-80-7208-922-2.

5

Pro povahu věcného břemene bude určující plnění hlavní, nikoliv vedlejší.11 Pro reálná
břemena je tedy určující to, že hlavní povinnost spočívá v konání.
Jak již bylo uvedeno výše, věcné břemeno představuje právní zatížení věci, a tedy
povinnost

z něho

plynoucí

se

vztahuje

pouze

na

vlastníka

zatížené

věci

(§ 1106 až § 1108 OZ). Typickým znakem věcného břemena je to, že pokud dojde
ke změně vlastníka zatížené věci, spolu s vlastnickým právem na nového vlastníka
přechází i povinnosti z věcného břemena na věci váznoucí. Tento znak určuje
věcněprávní charakter věcných břemen a odlišuje je od obdobných práv a povinností
plynoucího z obligačního vztahu, který zavazuje pouze strany smlouvy.12
Jak služebnosti, tak reálná břemena jsou považovány za věci nehmotné ve smyslu
§ 496 odst. 2 OZ, přičemž v případě, že je jimi zatížena věc nemovitá, samy jsou také
věcí nemovitou ve smyslu § 498 odst. 1 OZ. Reálné břemeno je možné zřídit pouze
k věci zapsané ve veřejném seznamu (§ 1303 OZ), a to na rozdíl od služebností,
kde tato podmínka stanovena není. Služebnost může být zřízena jak k věcem
nemovitým, tak věcem movitým (např. automobil), a to jak zapsaným ve veřejném
seznamu, tak nezapsaným.13 Na rozdíl od služebností, které je možné zřídit na dobu
neurčitou bez omezení, v případě reálných břemen je to možné jen tehdy, pokud takové
časově neomezené břemeno je vykupitelné a podmínky výkupu jsou stanoveny
při jeho zřízení (§ 1304 OZ).

1.3 Služebnosti
Institut služebností, který byl znám již v římském právu, je v OZ upraven
v ustanoveních § 1257 až § 1302, přičemž tato právní úprava se nechala inspirovat
právní úpravou služebností v OZO14 a dále ve vládním návrhu občanského zákoníku
z roku 1937. Došlo dokonce k převzetí některých částí právní úpravy obsažené v OZO,
a to především těch, které se týkaly jednotlivých typů pozemkových služebností a zásad
11

SPÁČIL, J. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Praha: C. H. Beck,
2018, s. 176-177. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-711-8.
12
SPÁČIL, J. Věcná práva: věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. Praha: C. H. Beck,
2018, s. 175. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-711-8.
13
SPÁČIL, J.; HRABÁNEK, D. a kol. Sousedská práva podle nového občanského zákoníku.
Praha: Leges, 2015, s. 110. ISBN 978-80-7502-073-4.
14
Zákon č. 946/1811 Sb. z. s., Obecný zákoník občanský.
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vztahujících se k obsahu a rozsahu služebností.15 Služebnosti patří k věcným právům
k věci cizí a v systematice OZ jsou zařazeny vedle reálných břemen do nejednotné
a nikterak nevymezené skupiny věcných břemen. V podstatě se jedná o částečné právní
panství nad věcí cizí,16 jehož základním účelem je dokonalejší využití takové věci.17
OZ služebnosti dělí, ač ne výslovně, na služebností pozemkové (ad rem) a služebnosti
osobní (ad personam). To lze dovodit z ustanovení § 1265 OZ, který ve svém prvním
odstavci výslovně zmiňuje služebnost pozemkovou a ve druhém služebnost osobní,
definici pojmů ovšem neobsahuje.

K oběma druhům služebností bude v rámci

diplomové práce podán výklad v kapitole 3.4.
Služebnost je vymezena v ustanovení § 1257 odst. 1 OZ deskriptivně a spočívá
v povinnosti vlastníka věci služebné (výklad v podkapitole 3.1.1) něco strpět
ve prospěch osoby ze služebnosti oprávněné, popř. se ve prospěch takové osoby něčeho
zdržet. To vychází z obecné římskoprávní zásady, že služebnost nespočívá v konání.
V tomto lze spatřovat zásadní rozdíl mezi služebnostmi a reálnými břemeny,
které představují druhou skupinu práv v rámci věcných břemen. Reálná břemena
totiž dle ustanovení § 1303 odst. 1 naopak spočívají v povinnosti vlastníka reálným
břemenem zatížené věci konat něco ve prospěch oprávněné osoby.18
Jednotlivým aspektům institutu služebností, včetně jejich historickému vývoji na našem
území, budou věnovány následující kapitoly.

15

KABELKOVÁ, E. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2013, s. XIV. ISBN 978-80-7400-461-2.
16
Výjimkou je vlastníkova služebnost podle ustanovení § 1257 odst. 2 OZ, o níž bude podán výklad
v kapitole 3.1.2.
17
LASÁK, J. – HRABÁNEK, D. in SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 907. ISBN 978-80-7400-499-5.
18
THÖNDEL, A. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanská zákoník. Komentář. Svazek
III. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 858. ISBN 978-80-7478-546-7.
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2 Historická geneze právního institutu služebnosti
Následující kapitoly budou věnovány historickému vývoji institutu služebností. Nejprve
bude podán výklad o jejich vzniku a úpravě v právu římském a následně bude
podrobněji pojednáno o jejich vývoji na našem území, a to od středověku až po úpravu,
která zde existovala před nabytím účinnosti OZ.

2.1 Služebnosti v římském právu
Věcná práva k věci cizí je pojem, který nebyl v římském právu znám a používán. Jeho
vznik je datován až do období středověku, přičemž velký podíl na jeho vzniku měly
především středověké římskoprávní školy.19 Navzdory skutečnosti, že tento pojem znám
nebyl, fakticky věcná práva k věci cizí v římském právu civilním existovala,
a to konkrétně práva, která Římané označovali jako služebnosti, právo zástavní20
a instituty nazývané emphyteusis21 a superficies.22 V dalším textu se bude autorka
podrobněji zabývat pouze institutem služebností, který je tématem diplomové práce.
Služebnosti jsou nejstarším typem věcných práv k věci cizí, který se v římském právu
objevil, přičemž první zmínky o právní regulaci služebností je možné dohledat
již v Zákoně dvanácti desek (lex duodecim tabularum) z 5. st. př. n. l.23 Zprvu římské
právo znalo pouze služebnosti pozemkové, ale později se začaly prosazovat
i služebnosti osobní, a to především právo požívací (usufructus) a právo užívací (usus).
Oba druhy služebností spojovaly dva základní znaky. Prvním z nich byla skutečnost,
že osoba oprávněná ze služebnosti nesměla být vlastníkem předmětu služebnosti,
což vyplývalo ze zásady, že nikdo nemůže mít služebnost k vlastní věci.24 V okamžiku,
19

KINCL, J.; URFUS, V.; SKŘEJPEK, M. Římské právo. 3. dotisk prvního vydání. Praha: Beck, 1995,
s. 190. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1.
20
Zástavní právo bylo věcné právo k věci cizí, které představovalo záruku věcného charakteru zajišťující
pohledávku věřitele a zvyšující jistotu, že bude uspokojena.
21
Emphyteusis byl dlouhodobý pacht polních pozemků, který byl v Justiniánském právu chápán
jako dědičný, zcizitelný a trvalý.
22
Superficies bylo právo stavby, z něhož vyplývalo oprávnění postavit na pozemku stavbu a povinnost
platit pravidelný plat pro osobu označovanou jako superficiář, která byla z práva stavby oprávněna
a která byla odlišná od vlastníka.
23
FIALA, J. Věcná břemena. 1. vydání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1988, s. 10. ISBN 80-210-0064-3.
24
V současné právní úpravě v OZ je tato zásada prolomena institutem vlastníkovy služebnost,
který je blíže rozebrán v kapitole 3.1.2.
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kdy se vlastníkem věci služebné stala osoba ze služebnosti oprávněná, služebnost
zanikala tzv. konfusí.25 Druhý společný znak spočíval v tom, že vlastníkovi věci
nemohla služebnost založit jakoukoli povinnost něco konat vyplývající ze zásady,
že služebnost nemůže záležet v konání (povinnost vlastníka spočívala pouze ve strpění
omezení).26 Ve druhém případě existovala jedna výjimka, za niž je považována
služebnost označována jako tzv. servitus oneris ferendi, která vlastníkovi pozemku
ukládala povinnost udržovat zeď či sloup, o nějž se opírala sousední stavba,
tedy ukládala vlastníkovi povinnost něco konat.
Dále se v římském právu služebnosti dělily na služebnosti pozitivní (affirmativní)
a služebnosti negativní. Služebnosti pozitivní spočívaly v oprávnění k určité činnosti
na cizí věci a v povinnosti vlastníka dané věci takovouto činnost strpět. Oproti tomu
služebnosti negativní ukládaly povinnost zdržení se určitého působení na služebnou věc
a opravňovaly takovéto zdržení vyžadovat.27

2.1.1 Služebnosti pozemkové
Pozemkové služebnosti (servitutes rerum, iura praediorum) poskytovaly vlastníkovi
panujícího pozemku oprávnění v omezeném rozsahu užívat služebný pozemek,
zpravidla se jednalo o pozemek sousední. Vymezení pozemkových služebností
v římském právu se tedy výrazně neodlišovalo od jejich současného chápání, bylo
je rovněž možné zřizovat pouze k pozemkům.28 Pozemkové služebnosti byly
zařazovány mezi věci mancipační (res mancipi), které představovaly věci základního
hospodářského významu pro zemědělskou usedlost staré římské rodiny29 a které mohly
být převáděny pouze slavnostními a ceremoniálními formami, jakými byly mancipace

25

SKŘEJPEK, M.; BĚLOVSKÝ, P.; ŠEJDL, J.; FALADA, D. Římské právo v občanském zákoníku:
Komentář a prameny. Věcná práva. Praha: Auditorium, 2017, s. 210. ISBN 978-80-87284-65-0.
26
KINCL, J.; URFUS, V.; SKŘEJPEK, M. Římské právo. 3. dotisk prvního vydání. Praha: Beck, 1995,
s. 190-192. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1.
27
FIALA, J. Věcná břemena. 1. vydání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1988, s. 10. ISBN 80-210-0064-3.
28
HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. Díl 1. 7. vydání. Bratislava: Právnická
fakulta Univerzity Komenského, 1929, s. 259.
29
„Drobná usedlost, která vznikala rozpadem římské sousedské očiny a která se do lidové tradice
a legend promítla jako usedlost o 2 jitrech půdy, přidělených každé rodině králem.“ (KINCL, J.; URFUS,
V.; SKŘEJPEK, M. Římské právo. 3. dotisk prvního vydání. Praha: Beck, 1995, s. 88. Právnické
učebnice. ISBN 80-7179-031-1.)
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(mancipatio) a injurecesse (in iure cessio). Dělení věcí na mancipační a nemancipační
bylo odstraněno až Justiniánem v 6. století.30
Dělení tohoto typu služebností vycházelo z povahy pozemků, kterých se týkaly,
tedy zda se jednalo o pozemky zastavěné či nikoliv, a to na služebnosti polní
a služebnosti domovní.31 Ze skupiny služebností polních lze zmínit právo stezky
(iter) považované za jednu z nejstarších služebností vůbec, které umožňovalo přecházet
přes cizí služebný pozemek, nebo právo vodovodu (aquaeductus), které umožňovalo
odebírat vodu z cizího pozemku pomocí zvláštního zařízení. Mezi domovní služebnosti
patřily služebnosti okapu (servitus stillicidii) opravňující svádění dešťové vody na cizí
pozemek či služebnost stoky (kloaky) umožňující svádět nečistoty na cizí pozemek.32
Při výkonu všech typů pozemkových služebností se muselo dbát o to, aby byl vlastník
panujícího pozemku co nejméně obtěžován (civiliter) a aby byly vykonávány
ve prospěch daných pozemků. Pozemkové služebnosti byly chápány jako práva nedílná,
nebylo tedy možné je zřídit pouze pro určitou část pozemku, a to se týkalo jak pozemku
panujícího, tak pozemku služebného.33

2.1.2 Služebnosti osobní
Za služebnosti osobní (servitutes personarum) se za Justiniána začaly považovat
usufructus, usus, habitatio34 a operae.35 Do té doby nebyly podřazovány pod žádné
společné označení.36 Společným znakem tohoto typu služebností a zároveň základním
odlišením od služebností pozemkových byla skutečnost, že práva z nich vyplývající
náležela pouze oprávněnému, byla s ním nerozlučně spojena a zanikala jeho smrtí,
nebylo tedy možné jejich dědění. Služebnosti pozemkové na druhé straně byly spjaty

30

KINCL, J.; URFUS, V.; SKŘEJPEK, M. Římské právo. 3. dotisk prvního vydání. Praha: Beck, 1995,
s. 88. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1.
31
HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. Díl 1. 7. vydání. Bratislava: Právnická
fakulta Univerzity Komenského, 1929, str. 260.
32
KINCL, J.; URFUS, V.; SKŘEJPEK, M. Římské právo. 3. dotisk prvního vydání. Praha: Beck, 1995,
s. 194. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-031-1.
33
SOMMER, O.; SPÁČIL, J. Učebnice soukromého práva římského. I. a II. Díl. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2011, s. 245. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7357-616-5.
34
Habitatio byla osobní služebnost spočívající v právu užívat byt v cizím domě.
35
Operea byla osobní služebnsot spočívající v právu osobně užívat služeb cizího otroka či zvířete.
36
SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského. Praha: WoltersKluwer ČR, 2011, II. sv. s. 249.
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s pozemkem, nikoliv s osobou vlastníka pozemku, a změnou osoby oprávněné
nezanikaly.
Nejvýznamnějšími osobními služebnostmi byly právo požívací (ususfructus) a právo
užívací (usus). Právo požívací spočívalo v oprávnění užívat cizí věc a těžit z ní plody
takovým způsobem, při kterém nedocházelo ke změně podstaty této věci. Předmětem
práva požívacího mohla být věc movitá i nemovitá, nikoliv ovšem věc zuživatelná,
u níž z podstaty věci byla tato osobní služebnost vyloučena. Právo užívací na druhé
straně přiznávalo osobě oprávněné právo cizí věc užívat bez možnosti těžit plody,
přičemž věc musela být užívána osobně a nebylo možné toto oprávnění převést
na nikoho jiného ani úplatně, ani bezúplatně.37

2.2 Služebnosti ve středověku
Pojem římskoprávní služebnosti nebyl na českém území dlouhou dobu používán, místo
něj se pro obdobná oprávnění používal termín svoboda či zvóle (libertas). Obsahem
těchto svobod bylo oprávnění nevlastníka v určitém stanoveném rozsahu užívat cizích
pozemků, v čemž se dá spatřovat jejich podobnost ke služebnostem v římskoprávním
pojetí. Podle J. Fialy: „Rozdíl mezi svobodami v uvedeném pojetí a služebnostmi
v římskoprávním pojetí není – dle našeho názoru – nepřeklenutelný. Římskoprávní
koncepce totiž zdůrazňuje povinnost vlastníka zatíženého pozemku, na druhé straně,
středověké pojetí preferuje právo oprávněného subjektu užívat cizího pozemku,
což odpovídá charakteru tehdejšího historického typu práva, jako souhru privilegií
pro každou vrstvu obyvatelstva zvlášť.“38
Postupně docházelo na českém území k recepci římského práva, a to i v oblasti věcných
práv k věci cizí. Již Koldín ve svém díle uvádí a používá pojem služebnosti,
který definuje takto: „Služebnost slovo právo, jímž my někomu aneb zase někdo
nám zavázán jest tak, abychom nětším my jemu, aneb on zase nám z povinnosti
posluhovati povinen byl.“39 Služebnosti dále dělí na služebnosti reálné (servitus realis),
37

HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. Díl 1. 7. vydání. Bratislava: Právnická
fakulta Univerzity Komenského, 1929, str. 264.
38
FIALA, J. Věcná břemena. 1. vydání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1988, s. 17. ISBN 80-210-0064-3.
39
KOLDÍN, K. P. Práva městská království Českého a markrabství Moravského. Praha: [s.n.], 1876.
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které odpovídaly současným služebnostem pozemkovým, tedy služebnostem spojeným
s věcí nemovitou, a služebnosti osobní (servitus personalis), které odpovídaly
současným služebnostem osobním spojeným s individuálně určenou osobou.
Nejtypičtějšími služebnostmi na českém území v období středověku byly zejména právo
pastvy či právo stezky a cesty. Za jednu z nejstarších služebností se považuje tzv. právo
kobylího pole, které opravňovalo vlastníka chovných klisen vypouštět je v zimním
období na sousední pozemky a které bylo využíváno již v době předhusitské.
Jedním z případů reálné služebnosti byly tzv. holé platy (census), jejichž obsahem bylo
právo vlastníka nemovitosti na určitou peněžitou částku od jiné osoby a jeho závazek
vyplácet této jiné osobě, zpravidla dvakrát ročně, určenou částku. Zprvu byl odváděn
plat váznoucí na nemovitosti nevyplatitelný a měl být placen navždy, v 15. století
pak došlo ke stanovení podmínek, za nichž bylo možné plat vyplatit. Specifickým
typem holého platu byly tzv. železné krávy nebo železné včely, reálné služebnosti
spočívající v tom, že církevní instituce svěřila krávy či včely jednomu ze svých farníků
a ten se jí za to zavázal vyplácet drobný poplatek.40

2.3 Služebnosti a jejich právní úprava v OZO
Na českém území se za první komplexní úpravu institutu věcných práv k věci cizí,
a to konkrétně služebností a reálných břemen, považuje OZO z roku 1811.41 Pojem
služebnost byla v tomto zákoně definována v ustanovení § 472 takto „Právem
služebnosti jest vlastník zavázán, aby ku prospěchu jiné osoby vzhledem ku své věci
něco trpěl nebo opomíjel. Je to věcné proti každému držiteli služebné věci účinné
právo.“
OZO vycházel z římskoprávního rozdělení služebností na pozemkové a osobní,
přičemž v ustanovení § 473 vymezil pozemkovou služebnost jako služebnost spojenou
s držbou pozemku, která měla vést k efektivnějšímu užívání daného pozemku.
Z toho lze dovodit, že by se existence pozemkové služebnosti, která by pro lepší užívání

40

VOJÁČEK, L.; SCHELLE, K.; KNOLL, V. České právní dějiny. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016,
s. 163. ISBN 978-80-7380-575-3.
41
BRADÁČ, A.; FIALA. J.; HÁBA, J. Věcná práva od A do Z. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde,
2009, s. 19. ISBN 978-80-7201-761-4.
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služebného pozemku neměla význam, příčila tomuto ustanovení, a že v případě,
že by služebnost pozbyla svého významu, znamenalo by to její zánik.42 Pozemkové
služebnosti OZO dělil na služebnosti domovní (např. právo zřídit okno v cizí zdi
či povinnost neodnímat panujícímu stavení světlo a vzduch) a polní (např. právo stezky,
průhonu či právo kácení dřeva), jejichž rozlišení vycházelo z toho, k jaké potřebě byly
zřízeny. V § 474 OZO bylo stanoveno, že polní služebnosti sloužily potřebám polního
hospodářství a domovní služebnosti potřebám jiným. Jednotlivé typizované pozemkové
služebnosti byly v OZO dále konkretizovány v následujících ustanoveních.
Osobní služebnosti byly v OZO chápány jako kategorie služebností, které nesplňují
znaky pozemkové služebnosti uvedené v § 473. Obdobně jako v OZ i úprava OZO
znala tři typy osobních služebností, a to právo užívání, právo požívání a služebnost
bytu. V tomto lze spatřovat, že OZO bylo velkou inspirací pro současný OZ.
Vedle dělení na služebnosti osobní a pozemkové, OZO dále po vzoru římského práva
rozlišovalo služebnosti jistivé (affirmativní) a záporné (negativní). Toto dělení
vycházelo z již zmiňovaného § 472 OZO, přičemž za jistivou služebnost se považovala
ta, která ukládala vlastníkovi služebné věci něco strpět (např. právo svést okap na cizí
pozemek), a za služebnost zápornou ta, která ukládala vlastníkovi služebné věci něčeho
se zdržet (např. povinnost nezvyšovat dům).43
Zvláště byly v OZO upraveny tzv. služebnosti nepravidelné a zdánlivé (§ 479 OZO).
Nepravidelná služebnost byla vymezena jako služebnost pozemková, která ovšem byla
vázána na konkrétní osobu, tedy působila jako služebnost osobní. K tomu se vyjádřil
i Nejvyšší soud, když rozhodl, že služebnosti, které bývají samy o sobě služebnostmi
pozemkovými, ale které jsou v konkrétním případě zřízeny ve prospěch individuálně
určené osoby, je nutné považovat za nepravidelné osobní služebnosti.44 Služebnost
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KRČMÁŘ, J. Právo občanské II. Práva věcná. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 246.
ISBN 978-80-7478-411-8.
43
BRADÁČ, A.; FIALA. J.; HÁBA, J. Věcná práva od A do Z. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde,
2009, s. 20. ISBN 978-80-7201-761-4.
44
Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 23. března 1920, sp. zn. Rv II 26/20
(Vážný 463).
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zdánlivá byla vymezena jako služebnost, která je pouze dočasná a trvá pouze do jejího
odvolání,45 nenaplňuje tedy obecnou zásadu, že služebnost je trvalá, resp. doživotní.
OZO rozlišoval v ustanovení § 480 tři způsoby vzniku služebnosti, a to:
1) dobrovolné právo služebnosti, tedy vznik služebnosti na základě smlouvy
či poslední vůle zůstavitele;
2) soudcovské právo služebnosti, tedy vznik služebnosti na základě právního výroku
o rozdělení společné věci;
3) zákonné právo služebnosti, tedy vznik služebnosti ze zákona.
Od zákonného práva služebnosti bylo třeba odlišovat tzv. zákonné služebnosti,
jejichž obsahem byla povinnost vlastníka služebné věci vyplývající ze zákona,
které neodpovídalo oprávnění jiné konkrétní osoby (např. strpět na svém pozemku
stezku k tahání lodí podle zákona o právu vodním46). Hlavním rozdílem tedy bylo,
že služebnost obecně sloužila vždy pouze potřebě určité osoby nebo věci,
zatímco zákonná služebnost spočívala v prospěchu neurčitého okruhu osob.47
Nabývání služebností upravoval § 481 OZO, který rozlišoval, zda se jednalo o nabytí
služebnosti k věci zapsané do veřejných knih nebo věci do veřejných knih nezapsané.
U věci zapsané ve veřejných knihách k nabytí služebnosti docházelo zápisem
do těchto knih. V případě služebností k věcem nezapsaným bylo nutné odlišovat,
zda se jednalo o věc movitou či nemovitou. V případě věci nemovité nezapsané
docházelo k nabytí okamžikem soudního uložení ověřené listiny vydané o zřízení
služebnosti,

v ostatních

případech

k nabytí

docházelo

obvyklým

způsobem,

tedy odevzdáním.48
OZO vymezoval dva základní způsoby zániku služebností, a to všeobecné platné
pro zánik práv a závazků (§ 524 OZO) a zvláštní platné pouze pro zánik služebností
(§ 525 až § 529 OZO). Mezi všeobecné způsoby zániku služebnosti se řadil:
45

KRČMÁŘ, J. Právo občanské II. Práva věcná. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 264.
ISBN 978-80-7478-411-8.
46
Zákon č. 93/1869 ř. z., jenž se týče ustanovení o právu vodním, vyhražených zákonodárství říšskému.
47
RANDA, A; SPÁČIL, J. I. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: II. Právo vlastnické
dle rakouského práva v pořádku systematickém. Praha: ASPI, 2008, s. 47. Klasická právnická díla.
ISBN 978-80-7357-389-8.
48
BRADÁČ, A.; FIALA. J.; HÁBA, J. Věcná práva od A do Z. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde,
2009, s. 22. ISBN 978-80-7201-761-4.
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1) zánik služebnosti zřeknutím, tedy jednostranným konkludentním či výslovným
úkonem;
2) zánik služebnosti promlčením, přičemž promlčecí doba byla stanovena na 30 let.49
Mezi zvláštní způsoby zániku služebnosti se řadil:
1) zánik služebného či panujícího pozemku, který vedl pouze ke stavění služebnosti
a v případě, že došlo k navrácení pozemku do původního stavu, obnovoval se stav
před jeho zánikem;
2) zánik spojením vlastnického práva k služebnému a panujícímu pozemku v jedné
osobě, přičemž nedošlo-li k výmazu služebnosti z veřejných knih a v budoucnu
se vlastníkem jednoho ze spojených pozemků stala opět rozdílná osoba, došlo
k znovuobnovení služebnosti;50
3) zánik uplynutím času, který byl možný u služebností zřízených na určitou dobu;
4) specifický způsob zániku služebnosti uplynutím času, při němž byl zánik spojený
s dosažením určitého věku třetí osoby;
5) zánik osobní služebnosti smrtí oprávněného, přičemž pokud byla oprávněným
z osobní služebnosti obec nebo jiná právnická osoba, tak služebnost zanikala
jejich zánikem.51
Na závěr výkladu o právní úpravě služebností v OZO je potřeba zmínit způsob
jejich evidence ve veřejných knihách. Dle ustanovení § 431 OZO bylo k převodu
vlastnictví k nemovité věci potřeba, aby nabývací jednání bylo zapsáno do veřejných
knih. Dle ustanovení § 444 OZO platilo, že takové vlastnictví zanikalo jen výmazem
z veřejných knih, a v ustanovení § 445 OZO byla tato ustanovení § 431 a § 444 OZO
vtažena i na další věcná práva k nemovitým věcem, tedy i na služebnosti.52

49

V případě právnických osob jako subjektů daných práv byla promlčecí doba 40 let.
KRČMÁŘ, J. Právo občanské II. Práva věcná. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 270.
ISBN 978-80-7478-411-8.
51
BRADÁČ, A.; FIALA. J.; HÁBA, J. Věcná práva od A do Z. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde,
2009, s. 21-23. ISBN 978-80-7201-761-4.
52
SCHROTZ, K.; ANDRES, B.; FAJNOR V.; ZÁTURECKÝ, A.; HARTMANN, F.; ROUČEK, F.;
SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku a občanské právo platné
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Reprodukované původní vydání z r. 1935. Praha: Codex
Bohemia, 1998, s. 524. ISBN 80-85963-61-2.
50
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Nemovité věci a práva na nich váznoucí, včetně věcných práv k věci cizí, byla
podle knihovního zákona53 zapisována do veřejných knih, kterými byly knihy
pozemkové. Pozemkové knihy se skládaly z knihy hlavní a ze sbírky nebo knihy listin
(§ 1 knihovního zákona), přičemž hlavní kniha byla tvořena z knihovních vložek,
které byly určeny k zápisu knihovních těles, tedy nemovitých věcí, a věcných práv
k nim se vztahujících (§ 2 knihovního zákona). Každá knihovní vložka měla tři
oddělení, která se nazývala listy (zpravidla byly tři, a to A, B, C). Dle § 9 knihovního
zákona byly služebnosti považovány za knihovní práva a dle § 4 knihovního zákona
mohly být nabývány, převáděny, omezeny a zrušeny pouze zápisem do hlavní knihy,
zapisovaly se do listu C, tedy do listu závad.54

2.4 Věcná břemena a jejich právní úprava v OZ 1950
Velká změna v pojetí věcných práv k věci cizí nastala s přijetím OZ 1950. Ten zavedl
pojem věcných břemen jako pojem, jenž nahradil koncepci služebností a reálných
břemen. Pojem ovšem zcela neznámý nebyl, jelikož již za účinnosti OZO se objevoval
v judikatuře, literatuře a právních předpisech, a to např. v ustanovení § 48 náhradového
zákona:55 „Hodnotu knihovně zajištěných služebností, pokud nebudou převzaty,
výměnku a jiných věcných břemen, určí soud, přibera jednoho nebo dva znalce,
a to dle průměrné hodnoty oprávnění nebo plnění v letech 1913 až 1915.“56 Ke změně
došlo z toho důvodu, že koncepce služebností a reálných břemen byla dle důvodové
zprávy považována za příliš formální a hospodářsky a sociálně neúčelnou. Vzhledem
k přechodu

k socialistickému

způsobu

vlastnictví

byla

vnímána

za

přežitek

soukromokapitalistické doby.57 Věcná břemena vymezoval § 166 OZ 1950 takto:

53

Zákon č. 95/1871 ř.z. o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách.
SCHROTZ, K.; ANDRES, B.; FAJNOR V.; ZÁTURECKÝ, A.; HARTMANN, F.; ROUČEK, F.;
SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku a občanské právo platné
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Reprodukované původní vydání z r. 1935. Praha: Codex
Bohemia, 1998, s. 511-517. ISBN 80-85963-61-2.
55
Zákon č. 329/1920 Sb., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový, ve znění novely
č. 220/1920 Sb.
56
THÖNDEL, A. Služebnosti: Vybrané aspekty starého právního institutu. Právník 10/2014, roč. 153,
s. 917-936. ISSN 0231-6625.
57
PĚCHA, F. K rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena. Právní rozhledy 9/2009,
s. 326. ISSN 1210-6410.
54
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„Věcná břemena omezují vlastníka věci ve prospěch někoho jiného, a to tak, že vlastník
je povinen buď trpět, nebo se něčeho zdržet, anebo něco činit.“
OZ 1950 v ustanovení § 167 rozlišoval věcná břemena, která byla spojena s určitou
nemovitostí (in rem), tedy obdobně jako v předcházející úpravě služebnosti pozemkové,
a která svědčila určité osobě (in personam), tedy obdobně jako služebnosti osobní.
Věcné břemeno in rem bylo zakázáno vykonávat vůči jiné nemovité věci než té,
která byla věcným břemenem zatížena, a na jeho existenci neměla vliv změna v osobě
vlastníka. Na druhé straně věcné břemeno in personam svědčící individuálně určené
osobě bylo vázáno na tuto osobu a při její změně docházelo k jeho zániku (§ 169 první
věta před středníkem OZ 1950).
Na rozdíl od předcházející úpravy nebyla ani demonstrativně věcná břemena
in rem konkretizována a nebyly ani kazuisticky stanoveny jejich nejtypičtější případy.
Jejich zřízení bylo ponecháno na dohodě stran, popř. na další způsoby vzniku
podle jiných právních předpisů. Jiný přístup zvolil (obdobný jako v OZO) v případě
věcných břemen in personam, u nichž výslovně upravil právo užívání a požívání
k vlastní potřebě a výměnku (§ 172 až § 185 OZ 1950).
Úprava výměnku v OZ 1950 představovala první komplexní úpravu tohoto institutu
na českém území a byly jí věnovány ustanovení § 181 až § 185. Jeho hlavním cílem
bylo zajistit osobu dosavadního vlastníka zemědělské nemovitosti při jejím postoupení,
popř. na dobu potřeby i jinou osobu, jestliže ta byla odkázána svou výživou
na dosavadního vlastníka. Obsahem výměnku bylo zejména oprávnění k užívání bytu,
poskytování naturálních dávek, peněžitého důchodu či užívání pozemku.
Nabývání věcných břemen se podle ustanovení § 168 odst. 1 OZ 1950 řídilo
ustanoveními

upravujícími

nabývání

vlastnického

práva,

tedy

ustanoveními

§ 111 až § 129 OZ 1950. Věcná břemena tedy mohla vzniknout na základě:
1) smlouvy;
2) úředního rozhodnutí (zejména v případě rozdělení společné věci);
3) zákona;
4) vydržení;
5) závěti.
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Věcná břemena k věcem zapsaným ve veřejných knihách vznikala bez ohledu na zápis
do těchto knih, jejich zápis se tedy oproti předchozí úpravě stal deklaratorním.
Nicméně ve vztahu k socialistickým právnickým osobám působila až ve chvíli, kdy byla
zapsána do veřejných knih nebo byla o jejich zřízení uložena u soudu listina
(§ 168 odst. 8 věta první OZ 1950). To neplatilo, jestliže byla smluvní stranou smlouvy
o zřízení věcného břemene socialistická právnická osoba nebo bylo věcné břemeno
zřízeno přímo zákonem či úředním výrokem (§ 168 odst. 2 věta druhá OZ 1950).
Obdobně jako v předchozí úpravě OZO i OZ 1950 upravoval dvě skupiny způsobů
zániku věcných břemen, a to obecnou pro zánik práv a povinností a zvláštní vztahující
se pouze na věcná břemena (§ 186 a § 187 OZ 1950). Mezi obecné způsoby zániku práv
a povinností řadil zánik na základě:
1) zákona;
2) úředního rozhodnutí;
3) splynutí.
Mezi zvláštní způsoby zániku věcných břemen řadil:
1) zánik na základě skutečnosti, že věc nemůže již sloužit potřebám oprávněné osoby,
přičemž přechodná nemožnost vykonávat právo zánik věcného břemena nepůsobila;
2) zánik na základě takové změny poměrů, která je v hrubém nepoměru k výhodě
oprávněné osoby nebo její nemovitosti;
3) zánik smrtí nebo zánikem osoby oprávněné v případě věcných břemen in personam.

2.5 Věcná břemena a jejich právní úprava v OZ 1964
2.5.1 Věcná břemena v OZ 1964 do roku 1982
Další změnu úprava věcných břemen zaznamenala přijetím OZ 1964 (v rámci
této podkapitoly bude rozebírána právní úprava OZ 1964 účinná do konce roku 1982).
V důsledku převládajícího názoru, že se bude význam věcných břemen vzhledem
k přechodu k socialistické společnosti a kolektivnímu vlastnictví zmenšovat, byla jejich
úpravě věnována pouze dvě ustanovení, a to § 495 a § 506 OZ 1964. Definice věcných
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břemen byla obsažena v § 495 odst. 3 a zněla takto: „Věcná břemena omezují vlastníka
věci tak, že je povinen něco trpět nebo činit anebo něčeho se zdržet.“
Významnou odlišností od dosavadní právní úpravy v OZ 1950 byla možnost vzniku
věcných břemen. V § 495 odst. 1 bylo výslovně stanoveno, že věcné břemeno může
vzniknout jen ze zákona. Extenzivním výkladem tohoto ustanovení se ovšem došlo
k závěru, že existují dva způsoby vzniku věcných břemen. Bylo i uváděno, že se jedná
o zkratku zahrnující dva způsoby nabytí, a to ze zákona v užším smyslu a rozhodnutím
státního orgánu na základě zákonného zmocnění.58 Tomuto výkladu bylo vytýkáno
především to, že pokud by úmyslem zákonodárce bylo umožnit vznik věcných břemen
na základě rozhodnutí státního orgánu, výslovně by to upravil, jako se tomu tak stalo
v OZ 1950.59 Vznik věcných břemen jinými způsoby nebyl možný, na věcná břemena
vzniklá před účinností OZ 1964 se vztahoval § 495 a zůstávala v platnosti.60
Úprava vzniku věcných břemen byla kritizována z důvodu neupravení možnosti vzniku
věcného

břemene

dohodou.

Tento

problém

byl

řešen

zprvu

uzavíráním

nepojmenovaných smluv, které ovšem měly povahu obligační, nikoli věcněprávní.
Konečné řešení přinesla až novelizace OZ 1964 novelou OZ,61 o níž bude pojednáno
podrobněji níže.
Způsoby zániku věcných břemen nebyly v OZ 1964 upraveny komplexně. Jako jediný
způsob zániku věcného břemene byl uveden zánik na základě rozhodnutí soudu
(§ 506 odst. 2 OZ 1964), na ostatní způsoby se vztahovala obecná ustanovení o zániku
práv a povinností.
Zvláštním

případem

zániku

věcného

břemene

byl

zánik

nabytím

majetku

do celospolečenského vlastnictví zakotvený v § 396 zákona č. 109/1964, hospodářský
zákoník, který na našem území platil až do konce roku 1991.62
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Změnu zaznamenal i systém evidence nemovitostí a tedy i věcných břemen do té doby
upravený zejména knihovním zákonem. Evidence věcných břemen byla upravena nově
v zákoně

o

evidenci

nemovitostí,63

který

zrušil

původní

knihovní

zákon.

Místo pozemkových knih vznikla evidence nemovitostí, kde byly dle § 2 tohoto zákona
vyznačovány „veškeré nemovitosti s uvedením druhů pozemků (kultur), výměr
a způsobu užívání; dále vlastnické vztahy, správa národního majetku, právo trvalého
užívání národního majetku, právo osobního užívání pozemků, omezení vlastnických práv
a jiné skutečnosti týkající se nemovitostí potřebné pro národní hospodářství.“

2.5.2 Věcná břemena v OZ 1964 po roce 1982
Věcná břemena byla po novele OZ nově vymezena v § 135b OZ 1964 (v rámci této
podkapitoly bude rozebrána právní úprava účinná od roku 1983) takto: „Věcná břemena
omezují vlastníka nemovité věci a toho, komu náleží právo osobního užívání pozemku,
ve prospěch někoho jiného tak, že jsou povinni něco trpět, něco konat nebo něčeho
se zdržet. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité
nemovitosti, nebo s osobním užíváním určitého pozemku, anebo náležejí určité osobě.“
V porovnání s předchozím vymezením věcných břemen v § 495 OZ 1964 nedošlo
ke změně v chápání věcných břemen, nicméně změna nastala především v oblasti
úpravy jejich vzniku a zániku, která byla podstatně rozšířena.
Ustanovení § 135c odst. 1 věta první OZ 1964 umožňovalo vznik věcných břemen
buď ze zákona, nebo na základě rozhodnutí oprávněného orgánu, písemné smlouvy,
závěti či výkonem práva. Nadto bylo stanoveno, že podmínkou účinnosti smlouvy
o zřízení věcného břemene byla registrace státního notářství (§ 135c odst. 1 věta druhá
OZ 1964). Způsoby vzniku byly tedy podstatně rozšířeny, jelikož původní úprava
umožňovala pouze vznik ze zákona, popř. na základě rozhodnutí státního orgánu.
V tomto ohledu měla velký význam především možnost vzniku věcného břemene
na základě smlouvy, která byla v předchozí úpravě opomenuta a toto opomenutí
z důvodů potřeb společnosti kritizováno. Mezi osoby, které mohly smlouvu o zřízení
věcného břemene uzavřít, patřili vlastníci nemovitých věcí, osobní uživatelé pozemků
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Zákon č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí.
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se souhlasem vlastníků těchto pozemků a socialistické organizace s právem věc užívat
na základě zvláštního předpisu (§ 135c odst. 2 OZ 1964).
Změna nastala i u způsobů zániku věcných břemen, kdy v původní úpravě byl upraven
pouze zánik rozhodnutím soudu. Po novelizaci bylo v § 135c odst. 4 až 7 OZ 1964
stanoveno, že věcné břemeno může zaniknout ze zákona, na základě rozhodnutí
oprávněného orgánu, smlouvou (vyžadována písemná forma a registrace u státního
notářství), smrtí osoby oprávněné, splynutím osoby oprávněné a povinné či na základě
uplynutí doby, na níž bylo věcné břemeno zřízeno.64

2.5.3 Věcná břemena v OZ 1964 po roce 1991
Věcná břemena byla po novele OZ 1964 (v rámci této podkapitoly bude rozebrána
právní úprava účinná od roku 1992) č. 509/1991 Sb., která nabyla účinnosti
1. ledna 1992, nově upravena v ustanoveních § 151n až § 151r. Novelou č. 264/1992
Sb. s účinností 1. ledna 1993 bylo dále vypuštěno ustanovení § 151r OZ 1964,
které stanovovalo, že vznik a zánik věcného břemene se vyznačuje v evidenci
nemovitostí. Touto druhou novelou byla vypuštěna i povinnost registrace smlouvy,
na jejímž základě dochází k nabytí (§ 151o odst. 1 věta třetí OZ 1964) nebo zániku
(§ 151p odst. 1 věta druhá OZ 1964) práv odpovídajících věcným břemenům, státním
notářstvím podmiňující účinnost takové smlouvy.
Věcné břemeno bylo definováno v ustanovení § 151 odst. 1 OZ 1964 takto: „Věcná
břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen
něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům
jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě.“ Na rozdíl
od současné právní

úpravy nebylo

možné

zatížit věcným

břemenem

jinou

než nemovitou věc a nebyla zde ani možnost existence tzv. vlastníkovy služebnosti,
tedy existence věcného břemene k věci vlastní.65 Z ustanovení je patrné, že byla věcná
břemena nadále, ač ne výslovně, dělena na pozemková a osobní.
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Ustanovení § 151o odst. 1 OZ 1964 upravovalo způsoby vzniku věcných břemen,
a to vznik ze zákona, rozhodnutím příslušného orgánu, písemnou smlouvou, na základě
závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví, vydržením nebo na základě schválené
dohody dědiců. Novelou č. 367/2000 Sb. byl do tohoto ustanovení § 151o vložen
odst. 3, který umožňoval zřízení věcného břemeno v případě tzv. nezbytné cesty
rozhodnutím soudu.66 Na tomto místě je nutné zmínit, že pro nabytí práva
odpovídajícího věcnému břemeni byl vyžadován jeho vklad do katastru nemovitostí
(§ 151o odst. 1 věta třetí OZ 1964). Toto vedlo k pochybnostem, zda je vůbec možné
zřídit věcné břemeno k nemovité věci v katastru nemovitostí nezapsané.67 Na základě
analogie ve smyslu ustanovení § 853 OZ 1964 se v tomto případě na zřizování věcných
břemen aplikovala ustanovení o vzniku vlastnického práva k neevidovaným nemovitým
věcem, podle nichž takové vlastnické právo vznikalo okamžikem účinnosti smlouvy.
Věcné břemeno k věci nemovité v katastru nemovitostí nezapsané tedy vznikalo
účinností smlouvy o jeho zřízení.68
Obsah věcných břemen byl vymezen vždy v konkrétním případě právní skutečností,
na jejímž základě věcné břemeno vzniklo. Povinnosti vlastníka zatížené nemovité věci
spočívaly v konání něčeho, strpění něčeho nebo zdržení se něčeho a jim odpovídalo
právo osoby oprávněné takové chování vlastníka vyžadovat. Do obsahu patřila
i povinnost osoby oprávněné nést přiměřené náklady na zachování a opravy zatížené
věci, pokud nebylo dohodnuto jinak (§ 151n odst. 3 věta před středníkem OZ 1964).
Obdobně jako v nynějším OZ v případě, že zatíženou věc užíval i její vlastník, náklady
nesli

vlastník

a osoba

oprávněná

společně

podle

míry

jejich

spoluužívání

(§ 151n odst. 3 věta za středníkem OZ 1964).69
Dle ustanovení § 151p OZ 1964 věcná břemena zanikala ze zákona, na základě
rozhodnutí příslušného orgánu, smlouvou, smrtí či zánikem osoby oprávněné, splynutím
osoby povinné a oprávněné v jedné osobě nebo uplynutím doby. V ustanovení
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§ 109 OZ 1964 bylo dále stanoveno, že právo odpovídající věcnému břemeni
se jeho nevykonáváním po dobu deseti let promlčovalo, což sice nevedlo k zániku
věcného břemene, avšak nárok se stával podmíněným.70
Pro úplnost autorka uvádí, že v tomto období došlo k přijetí právních předpisů,
kterými se změnil systém evidence nemovitostí a práv na nich váznoucích. Zákonem
o katastru

nemovitostí

České

republiky71

byl

zřízen

katastr

nemovitostí,

který dle ustanovení § 1 odst. 2 představoval soubor údajů o nemovitostech na území
České republiky, jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení, a jehož součástí
byla evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí
nahradil dosavadní evidenci nemovitostí dle zákona o evidence nemovitostí. Dalším
významným právním předpisem přijatým v této době byl zákon o zápisech vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem,72 který podrobněji stanovoval pravidla
pro zápisy práv k nemovitostem (např. vlastnické právo, práva odpovídající věcnému
břemeni). Oba tyto zákony byly zrušeny a nahrazeny katastrálním zákonem.73
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3 Současná právní úprava institutu služebností
3.1 Obecná úprava služebností
Následující kapitola představuje těžiště diplomové práce a bude podrobně pojednávat
o právní úpravě služebností v současné právní úpravě. Postupně bude řešit jednotlivé
aspekty služebností, jejich nabývání, zánik a poskytne výklad o jednotlivých druzích
služebností.
Služebnosti jsou v OZ vymezeny deskriptivně, 74 a to v ustanovení § 1257 odst. 1: „Věc
může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak,
že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet.“ Blíže se pojmu
služebností a jejich teoretickému vymezení věnovala kapitola 1.3, a proto v rámci
této kapitoly dále nebude rozebírán.

3.1.1 Služebná věc
Služebnou věcí se rozumí předmět služebnosti, kterým může být jakákoli cizí věc, může
se jednat o věc movitou, nemovitou, hmotnou, nehmotnou, individuálně či druhově
určenou.75 V podstatě je možné služebností zatížit jakoukoli věc, která splňuje základní
podmínku, že se jedná o věc cizí, protože OZ žádné jiné podmínky nestanovuje.
Nicméně u věcí zuživatelných je obecně z jejich povahy zřízení služebnosti nemožné,
a to s ohledem na zásadu, že ze strany oprávněného nesmí dojít k zásahu do samotné
podstaty služebnosti (nesmí ji zničit, poškodit).76
Zde je ovšem nutné zmínit ustanovení § 1294 OZ, které ve své první větě upravuje
možnost zřízení práva užívacího a požívacího i k věcem zuživatelným a zastupitelným
(např. obilí ve skladu). Tyto věci nemohou být samy o sobě předmětem služebnosti,
předmětem služebnosti se stává pouze jejich hodnota a osoba oprávněná je po skončení
74
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služebnosti povinna tuto hodnotu nahradit tak, že poskytne stejné množství věci
stejného druhu a jakosti (§ 1294 věta druhá OZ).77 Stejný přístup byl zvolen i v OZO,
který taktéž stanovoval, že v případě zřízení požívacího práva k věci spotřebitelné, není
předmětem požívacího práva samotná věc, nýbrž její hodnota (§ 510 OZO).78 Tento typ
služebností je označován jako quasiusus či quasiususfructus a poskytuje osobě
oprávněné právo s věcí nakládat podle jejího volného uvážení,79 může ji i zcizit,
což je obecně u práva požívacího a užívacího vyloučeno. Z tohoto ustanovení
tedy plyne, že služebnost k věcem zuživatelným a nezastupitelným zřídit nelze.
Věc je možné zatížit služebností buď celou, nebo jen její určitou část. Nicméně je nutné
zmínit, že v případě, že služebnou věcí je pozemek a služebností je zatížena
pouze jeho část, je nutné toto vyznačit na geometrickém plánu při zápisu služebnosti
do katastru nemovitostí. Velmi zajímavá je taktéž problematika spoluvlastnictví
z pohledu

služebností

a

služebné

věci.

Při

zřizování

služebnosti

k věci

ve spoluvlastnictví je totiž zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny spoluvlastníků,80
protože zřízení služebnosti je zpravidla považováno za významnou záležitost ve smyslu
ustanovení § 1129 odst. 1 OZ, která představuje výrazný zásah do ekonomické podstaty
společné věci.81 K otázce možnosti zatížit služebností, resp. věcným břemenem,
pouze spoluvlastnický podíl se věnoval Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 11. listopadu
1986, sp. zn. NS Cpj 44/86, kde došel k závěru: „…;v případech, v nichž věcné břemeno
omezuje pouze práva jednoho z podílových spoluvlastníků ve prospěch oprávněného
z věcného břemene (např. osobní plnění jen jednoho ze spoluvlastníků), takový závazek
nezatěžuje celou nemovitost, ale jen spoluvlastníka, který smlouvu uzavřel,
popř. jeho právní nástupce ve vlastnictví jeho podílu, v takovém případě není potřeba
ani souhlasu podílových spoluvlastníků.“82
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Počet služebností zatěžujících jednu služebnou věc není dle ustanovení § 1266 OZ nijak
omezen. Jedinou podmínkou je, že právo novější nesmí být na újmu právům starším.
Dokonce je možné, aby věc byla zatížena i dalšími druhy věcných práv k věci cizí.
Není důležité, zda se jedná o práva stejná (např. několik služebností) nebo různá
(např. služebnost a právo zástavní).83 V případě kolize jednotlivých práv (např. dvě
služebnosti chůze přes tutéž vymezenou část pozemku) obecně platí, že přednost mají
práva starší (dříve vzniklé) před těmi novějšími. Pro vznik služebnosti k věci nezapsané
do veřejného seznamu je rozhodující okamžik nabytí účinnosti právního jednání,
na jehož základě byla zřízena, a pro vznik služebnosti k věci zapsané do veřejného
seznamu je rozhodující zápis do příslušného veřejného seznamu, resp. okamžik podání
návrhu na zápis.84 Ustanovení § 1266 OZ dopadá podle komentáře Lasáka a Hrabánka
pouze na služebnosti vzniklé na základě soukromoprávního jednání (např. smlouva),
což je možné dovodit z použitého sousloví „zřízení služebnosti“, a v případě služebností
vzniklých na základě jiné právní skutečnosti (např. ze zákona) se neaplikuje.85 Thöndel
má názor odlišný a dle jeho komentáře ustanovení § 1266 OZ dopadá i na služebnosti
vzniklé jinak než soukromoprávním jednáním (např. na základě rozhodnutí soudu).86

3.1.2 Vlastníkova služebnost
Institut vlastníkovy služebnosti představuje výjimku z obecného pravidla, že služebnost
lze zřídit pouze k věci cizí87 a je jím tedy prolomen princip, že nikomu neslouží věc
vlastní (neminem re sua servit), který má své kořeny v římském právu. OZ vlastníkovu
služebnost, ačkoli ji tak explicitně nenazývá, vymezuje v ustanovení § 1257 odst. 2,
a to deskriptivním způsobem: „Vlastník může zatížit svůj pozemek služebností
ve prospěch jiného svého pozemku.“ Nadto může vlastníkova služebnost vzniknout
i na základě toho, že vlastník věci služebné se stane rovněž vlastníkem věci panující
83
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(či naopak), a to v souladu s ustanovením § 1301 OZ, který s touto právní skutečností
nespojuje zánik služebnosti. Služebnost nadále trvá, ačkoli není vykonávána.
Je poté plně na vůli vlastníka, který se stává jak osobou povinnou, tak osobou
oprávněnou, zda služebnost zruší či nikoliv. Lze dovodit, že v případě, že se rozhodne
služebnost zrušit, bude tak muset učinit jednostranným prohlášením, a v případě,
že služebnost ponechá, ta tzv. obživne v okamžiku, kdy se vlastníky pozemku
panujícího a služebného opět stanou jiné osoby.88
OZ přímo uvádí, že vlastníkova služebnost může existovat jen ve vztahu k pozemku,
přičemž služebností je zatížena i stavba na takovém pozemku v souladu se superficiální
zásadou. Nedostatek současné právní úpravy lze spatřovat v absenci uvedení možností
vzniku

takového

typu

služebností.

Obecné

způsoby

vzniku

služebnosti

(§ 1260 až § 1262 OZ) na tento případ totiž lze jen těžko aplikovat. Pro ilustraci
lze uvést způsob zřízení služebnosti na základě smlouvy, který je neaplikovatelný,
jelikož jedna osoba sama se sebou nemůže smlouvu uzavřít z podstaty smlouvy
jako dvoustranného (popř. vícestranného) právního jednání. Jako jediný způsob vzniku
vlastníkovy služebnosti se tedy jeví vznik na základě jednostranného prohlášení
vlastníka, tedy jednostranného právního jednání, které následně představuje podklad
pro zápis služebnosti do katastru nemovitostí.89
V rámci tohoto institutu a ve světle podaného výkladu je nutné poukázat právě
na zmiňovaný nedostatek v oblasti vzniku vlastníkovy služebnosti. Odborné komentáře
k danému ustanovení dopívají k závěru, že vlastníkova služebnost může vzniknout
jednostranným prohlášením. Jednostranné prohlášení vlastníka ovšem jako způsob
nabytí služebnosti není v textu OZ uveden. Pro větší právní jistotu a snazší
aplikovatelnost zákona by bylo tedy dle názoru autorky vhodné doplnit ustanovení
týkající se zřizování vlastníkových služebností a neponechávat

tuto oblast

pouze na odborný výklad.
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3.1.3 Obsah a rozsah služebnosti
Obsahem služebnosti se rozumí práva a povinnosti plynoucí osobě povinné a osobě
oprávněné a rozsahem služebnosti to, kam práva osoby oprávněné sahají.90 Výkladová
pravidla pro jejich určení obsahuje ustanovení § 1258 OZ,91 které ve své první větě
stanovuje, že služebnost zahrnuje vše, co je potřebné k jejímu výkonu, což vede
k výkladu, že zahrnuje nejen služebnou věc, ale i např. náklady na její údržbu.92
Zmiňované ustanovení dále upravuje, že určení obsahu a rozsahu bude primárně
vycházet ze skutečnosti, na jejímž základě služebnost vznikla dle ustanovení § 1260 OZ
(§ 1258 věta druhá před středníkem OZ). V případě, že tak nebude učiněno dostatečně,
použijí se pro určení obsahu a rozsahu subsidiárně místní zvyklosti (§ 1258 věta druhá
před středníkem OZ). Pokud ani místní zvyklosti nebudou dostatečně určující, aplikuje
se vyvratitelná domněnka, která stanovuje, že obsah a rozsah je spíše menší než větší93
(§ 1258 věta druhá za středníkem OZ).94
K otázce obsahu a rozsahu služebností se věnuje i judikatura, přičemž ve svých
závěrech dopívá k názoru, který potvrzuje římskoprávní zásadu, že služebnost má být
vykonávána, tak, aby co nejméně zasahovala do práv povinného a co nejméně
jej zatěžovala. Jako příklad lze uvést rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. února
2009, sp. zn. 22 Cdo 60/2008: „Nebyl-li při zřízení služebnosti (věcného břemene) blíže
určen rozsah a způsob jejího výkonu, je třeba vyjít z toho, že rozhodující je sice potřeba
panujícího pozemku nebo oprávněné osoby, věcné břemeno by však nemělo zatěžovat
povinného v rozsahu, na který on nebo jeho právní předchůdci při sjednání břemene
nemohli vzhledem k okolnostem konkrétního případu pomyslet…Při výkonu práva
odpovídajícího věcnému břemeni nezáleží tolik na totožnosti způsobu jeho výkonu,
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jako na tom, že tímto výkonem nesmí být povinný zatěžován nad dojednanou míru,
příp. nad míru, se kterou zřizovatelé věcného břemene měli a mohli s přihlédnutím
k okolnostem konkrétní věci počítat.“ Soud v daném rozhodnutí uvádí, že služebnost
lze vykonávat jiným způsobem, pokud to nepřinese podstatně větší zatížení služebné
věci. Jako příklad zmiňuje situaci, kdy není možné vyloučit výkon práva cesty
automobilem jen z toho důvodu, že v době zřízení služebnosti automobily
neexistovaly.95 Nejvyšší soud rovněž v dalším rozhodnutí ze dne 6. ledna 2006,
sp. zn. NS 22 Cdo 2647/2004, potvrzuje, že výkon služebnosti, resp. věcného břemene
může zatěžovat povinného jen v co možná nejmenší míře.96

3.1.4 Způsoby ochrany služebnosti
OZ služebnostem jako absolutním majetkovým právům přiznává obdobnou ochranu
jako právu vlastnickému. Toto vyplývá z dikce ustanovení § 1259 OZ, které stanovuje,
že se na ochranu služebností aplikují obdobně ustanovení § 1040 až § 1043 OZ,
tedy ustanovení upravující ochranu vlastnického práva, resp. domnělého vlastnického
práva. Osobě oprávněná ze služebnosti je tedy umožněno se bránit prostřednictvím
žaloby reivindikační, negatorní a žaloby z domnělého práva.97

Mimo tyto žaloby

připadá v úvahu navíc žaloba směřující k určení, zda právo ze služebnosti existuje
či nikoli podle § 80 OSŘ.98
Reivindikační žaloba je upravena v § 1040 OZ a lze se jí v případě služebností domáhat
ochrany proti takovému rušení výkonu služebnosti, které spočívá v jejím odnětí,
a to jak ze strany osoby povinné, tak ze strany třetích osob. Jako příklad lze uvést právo
osoby oprávněné ze služebnosti bytu domáhat se vydání nebo vyklizení daného bytu,
aby ho mohla nerušeně držet a užívat.99
Žaloba negatorní upravená v § 1042 OZ spočívá v obraně proti rušení výkonu
služebnosti, ale oproti žalobě reivindikační toto rušení nespočívá v odnětí držby
95
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služebnosti.100 Osoba ze služebnosti oprávněná se může domáhat, aby se osoba,
která do jejího práva neoprávněně zasahuje, zdržela takového jednání a popř. odstranila
následky, které již svým jednáním způsobila.101 Jak u žaloby reivindikační, tak u žaloby
negatorní je aktivně legitimována k jejich podání osoba ze služebnosti oprávněná,
popř. vlastník nebo každý spoluvlastník věci panující, a pasivně legitimována je osoba,
která ruší výkon práva ze služebnosti.
Žaloba z domnělého práva, které je věnován § 1043 OZ, je použitelná na situaci,
kdy je třeba vyřešit

otázku vlastnického práva, resp.

práva ze

služebnosti,

které si nárokuje více osob a je tedy nutné rozhodnout, kdo má lepší postavení
a kdo je z daného práva oprávněn. Lepší postavení má vždy poctivý a řádný držitel,
který nabyl držbu služebnosti za úplatu.102
Nakonec je uvedena žaloba určovací, kterou se lze domáhat vyslovení, zda tu právo
ze služebnosti je či není, popř. i určení obsahu či rozsahu služebnosti, který je sporný.
Podmínkou pro podání takovéto žaloby je existence naléhavého právního zájmu.103
Za naléhavý právní zájem se považuje například zájem na určení existence práva
ze služebnosti, jestliže účelem žaloby je výmaz či vklad takového práva do katastru
nemovitostí.104
Nadto je třeba služebnostem přiznat ochranu posesorní, tedy ochranu držby,
což vyplývá z povahy služebností jako práv, které lze ve smyslu § 987 OZ držet. Soudní
ochrana držby je upravena v § 1003 a § 1004 OZ. Držiteli služebnosti je přiznáno právo
se v mezích nutné obrany vzepřít svémocnému rušení držby a zmocnit se věci,
která mu byla odňata při rušebním činu podle § 1006 OZ. Dále je oprávněn se domáhat
na

vypuditeli

zdržení

se

dalšího

vypuzení

a

obnovení

původního

stavu

podle § 1007 OZ.105
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Mezi způsoby ochrany služebnosti patří bezesporu i ochrana svépomocí ve smyslu
§ 14 OZ, která se uplatní v případech, kdy hrozí, že zásah veřejné moci nepřijde včas.
Ačkoli je tento způsob uveden až po ochraně služebností prostřednictvím moci soudní,
což odpovídá i systematice OZ, lze se důvodně domnívat, že v praxi bude ochraně
ze strany moci veřejné spíše předcházet.106
Nakonec výkladu o ochraně služebností, který byl doposud zaměřen především
na ochranu osoby oprávněné, je vhodné zmínit i prostředky ochrany na straně osoby
povinné, tedy vlastníka služebné věci. Ten je oprávněn k žalobě na určení existence
práva ze služebnosti, k negatorní žalobě proti rušení ze strany osoby ze služebnosti
neoprávněné či ze strany osoby ze služebnosti oprávněné, která ovšem služebnost
vykonává ve větším rozsahu, než bylo dohodnuto, a nakonec i proti výkonu práva
ze služebnosti, který poškozuje věc služebnou.107

3.2 Nabytí služebnosti
Jednotlivé způsoby nabývaní služebností jsou vyjmenovány v § 1260 odst. 1 OZ.
Podle tohoto ustanovení může služebnost vzniknout buď na základě soukromoprávního
titulu (smlouva, pořízení pro případ smrti nebo vydržení), nebo ze zákona
či z rozhodnutí orgánu veřejné moci (zákonná služebnost).108 Podle Kabelkové se jedná
o výčet taxativní.109 Je ovšem nutno zmínit výjimku, a to že tyto způsoby vzniku
služebnosti nelze aplikovat na vznik vlastníkovy služebnosti dle § 1257 odst. 2 OZ.
Dovozuje se, že, jak již bylo uvedeno výše v podkapitole 3.1.2, vlastníkova služebnost
může vzniknout na základě jednostranného prohlášení v OZ jako způsobu nabytí
služebnosti

explicitně

neupraveného.

Výčet

způsobů

nabytí

služebnosti

v § 1260 odst. 1 OZ lze tedy obecně považovat za taxativní s výjimkou vlastníkovy
služebnosti vznikající jednostranným prohlášením.
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V následujících podkapitolách budou podrobněji rozebrány jednotlivé způsoby nabytí
služebnosti s přihlédnutím k rozhodovací praxi soudů a poslední podkapitola se zaměří
na specifika vzniku tzv. lesní služebnosti.

3.2.1 Nabytí služebnosti smlouvou
V praxi nejčastějším soukromoprávním titulem, na jehož základě dochází ke vzniku
služebnosti, je smlouva, tedy zpravidla dvoustranné právní jednání, na nějž se vztahují
výkladová pravidla stanovená v ustanoveních § 555 až § 558 OZ. Takovou smlouvu
lze uzavřít samostatně nebo jako součást smlouvy jiné, a to např. smlouvy kupní. 110
Stranami smlouvy jsou zpravidla osoba oprávněná ze služebnosti a osoba ze služebnosti
povinná (vlastník služebné věci). Není vyloučeno, aby byla služebnost zřízena
ve prospěch třetí osoby (§ 1767 až § 1769 OZ), přičemž ta musí být dostatečně
označena objektivními skutečnostmi, aby mohla být individualizována.111 V případě,
že služebnou věcí je věc ve spoluvlastnictví, pro platnost smlouvy o zřízení služebnosti
je rozhodující, aby všichni spoluvlastníci byly účastníky této smlouvy. Jednotlivý
spoluvlastník tedy není oprávněn samostatně bez souhlasu ostatních spoluvlastníků
zatížit společnou věc služebností.112
K otázce zřizování služebností, resp. věcných břemen, spoluvlastníky existuje ustálená
rozhodovací praxe. V rozhodnutí ze dne 17. září 1931, sp. zn. R I 1130/31,
se k ní Nejvyšší soud vyjádřil takto: „Tím, že spoluvlastník usedlosti zřídil třetí osobě
na své polovici usedlosti knihovně zajištěnou výměnu a služebnost bytu a trpěl výkon
těchto práv bez souhlasu druhého spoluvlastníka, předsevzal na společné věci takovou
změnu, kterou se dotkl jeho podílu (§ 828 OZO) a zasáhl neoprávněně a svémocně
do spoluvlastnického oprávnění druhého spoluvlastníka. Tento jest oprávněn domáhati
se žalobou podle § 523 OZO na onom spoluvlastníku, by byl uznán povinným uznati,
že třetí osoba bydlí v usedlosti bez právního důvodu a že služebnost bytu a výměna
nejsou po právu, a svoliti k výmazu služebnosti bytu i výměny, na třetí osobě pak,
by byla uznána povinnou, usedlost vykliditi, uznati, že služebnost bytu a výměna nejsou
110
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po právu, a svoliti k výmazu služebnosti bytu a výměny.“113 Z novější rozhodovací praxe
lze

zmínit

rozhodnutí

Nejvyššího

soudu

ze

dne

25.

února

2014,

sp. zn. 22 Cdo 2552/2013, kde uvádí, že judikatura nikdy neměla pochybnost o tom,
že spoluvlastník nemůže platně zřídit služebnost, resp. věcné břemeno, které zatěžuje
celou věc.114
Mezi

podstatné

náležitosti

smlouvy

o

zřízení

služebnosti

patří

vymezení

toho, co je obsahem služebnosti, jakým způsobem se bude určovat osoba oprávněná,
dostatečně určité označení věci služebné, popř. věci panující, a rovněž vymezení
toho, o jaký typ služebnosti se jedná (pozemková nebo osobní služebnost). Smlouva
by měla obsahovat i přesné určení rozsahu a způsobu výkonu dané služebnosti,115
přičemž nedostatek určení tohoto nemá pokaždé za následek neplatnost smlouvy,
což vyjádřil

Nejvyšší

soud

v rozhodnutí

ze

dne

16.

ledna

2015,

sp. zn. 22 Cdo 4153/2014.116
V případě, že předmětem služebnosti jsou věci nemovité evidované v katastru
nemovitostí,

je

potřeba

při

jejich

individualizaci

respektovat

ustanovení

§ 8 katastrálního zákona.117 V tomto ustanovení je stanoveno, že v listinách pro zápis
daného práva do katastru nemovitostí, se vyžaduje, aby byly nemovitosti označeny údaji
katastru, a to například pozemek parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního
území, ve kterém leží či budova, která není součástí pozemku ani práva stavby,
označením pozemku, na němž je postavena, číslem popisným nebo evidenčním
a příslušností budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu
katastrálního území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena
(§ 8 katastrálního zákona).
Služebnost lze sjednat úplatně i bezúplatně, přičemž platí, že pokud smlouva úplatnost
služebnosti neupravuje, jedná se o služebnost bezúplatnou. Obdobná vyvratitelná
domněnka se vztahuje i na trvání služebnosti, služebnost může být sjednána na dobu
určitou i neurčitou a v případě neujednáni si doby trvaní se má za služebnost na dobu
113
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neurčitou.118 Na tomto místě je nutné zmínit odlišnost mezi služebnostmi a reálnými
břemeny, na rozdíl od služebností mohou být reálná břemena totiž zřízena na dobu
neurčitou jen jako vykupitelná (§ 1304 OZ). U časově neomezených služebností
podmínka obligatorní vykupitelnosti stanovena není a vykupitelnost, tedy předem
stanovená částka a podmínky jejího splacení, kterými se osoba povinná může
ze služebnosti vykoupit, je možné dohodnout fakultativně. Písemná forma smlouvy
se vyžaduje pouze v případě služebností zatěžujících věci nemovité.119

3.2.2 Nabytí služebnosti pořízením pro případ smrti
Pořízením pro případ smrti se rozumí závěť, dědická smlouva a dovětek (§ 1491 OZ),
přičemž služebnost může být zřízena rovněž dohodou dědiců o rozdělení pozůstalosti
(§ 1695 a § 1696 OZ), a to v případě, že není žádného pořízení pro případ smrti
nebo taková dohoda není v rozporu s existujícím pořízením pro případ smrti a tedy vůlí
zůstavitele.120 Vůle zůstavitele je v OZ určující a musí být respektována,
což je významný rozdíl od předchozí úpravy v OZ 1964, která umožňovala uzavřít
dědickou dohodu, která byla s vůlí zůstavitele v rozporu.121 Co se týče náležitostí
pořízení pro případ smrti, lze konstatovat, že se uplatní obdobné podmínky
jako v případě smlouvy o zřízení služebnosti.
Je nutné rozlišovat mezi služebností a institutem doživotního užívání. Zůstavitel může
v pořízení pro případ smrti uložit dědici povinnost poskytovat určité osobě právo
doživotního užívání, nejedná se ovšem o věcné právo působící vůči všem (erga omnes),
ale pouze o vztah obligační mezi určitými subjekty (inter partes).122 Nejvyšší soud
se k tomuto vyjádřil v rozhodnutí ze dne 31. března 2004, sp. zn. 22 Cdo 2402/2003,
kde uvedl, že smlouva o doživotním užívání je smlouvou nepojmenovanou
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bez věcněprávních účinků, a proto ani na základě analogie nelze ustanovení o zániku
práva, které odpovídá věcnému břemeni, aplikovat na zánik práva z této smlouvy.123

3.2.3 Nabytí služebnosti vydržením
K nabytí služebnosti vydržením může dojít za splnění tří základních podmínek. První
z nich je existence věci, kterou je možné služebností zatížit, přičemž jsou vyloučeny
věci, které nemohou být předmětem vlastnického práva (extra commercium). Druhou
podmínkou je pravá držba poctivého držitele, která se zakládá na právním důvodu
postačujícím pro vznik služebnosti (§ 1090 odst. 1 OZ), přičemž za poctivého držitele
se považuje osoba, která je přesvědčena o tom, že právo ze služebnosti vykonává
v dobré víře, že jí náleží. V případě, že je daná osoba přesvědčena o tom, že věc vlastní,
nikoli pouze o tom, že je oprávněná vykonávat služebnost, služebnost vydržením
nemůže vzniknout. V tomto případě v úvahu připadá vydržení vlastnického práva.
Služebnost nemůže vzniknout vydržením rovněž v případě, že tvrzené právo
je vykonáváno se souhlasem vlastníka nebo může být vykonáváno neurčeným okruhem
osob.124 Jako příklad z rozhodovací praxe lze uvést rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne
9. září 1926, sp. zn. RV I 995/26, který se vyjádřil, že do vydržecí doby pro nabytí
služebnosti cesty nelze započítat dobu, po kterou cesta sloužila jako veřejná obecní
cesta.125
Nakonec třetí podmínkou je uplynutí zákonné vydržecí doby, která pro věci movité
představuje tři roky a pro věci nemovité deset let (§ 1091 OZ).126 Na vydržení
služebnosti se aplikují rovněž ustanovení o mimořádném vydržení (§ 1095 OZ),
která umožňují vydržet služebnost i bez prokázání řádného důvodu po uplynutí
dvojnásobně dlouhé zákonné vydržecí doby, tedy šest let u movité věci a dvacet
let u věci nemovité. Běh vydržecí doby se přerušuje v okamžiku, kdy držitel služebnost
více než jeden rok nevykonává (§ 1093 OZ).
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V rámci výkladu o nabytí služebnosti vydržením bude vysvětleno i vydržení
služebnosti, která odpovídá veřejnému statku, jemuž se věnuje § 1260 odst. 2 OZ.
Osobou, která může takovou služebnost vydržet, je v tomto případě pouze obec,
na jejímž území se věc zatížená služebností nachází. Veřejným statkem se rozumí
jak věc

movitá,

tak

nemovitá

určená

k obecnému

užívání.

Nutno

dodat,

že se toto ustanovení bude zpravidla aplikovat na věci nemovité, tedy na pozemky
nacházející se na území obce.127 Obecně se na tento specifický způsob vydržení
služebnosti vztahují obdobná pravidla jako na nabytí služebnosti řádným vydržením.

3.2.4 Nabytí služebnosti ze zákona
Služebnosti mohou vzniknout i na základě speciálních zákonů, které upravují vlastní
podmínky pro jejich vznik, postavení osoby oprávněné, popř. mohou obsahovat
i specifikaci věci služebné, a to vždy s přihlédnutím na zájmy, které daný speciální
zákon sleduje.128 Jedná se o omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu,
přičemž soukromoprávní

prvek

je

spatřován

v omezení

vlastníka

věci,

který má povinnost něco strpět, něčeho se zdržet či něco konat.
Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 25. ledna 2005 Pl. ÚS 25/04 k problematice
služebností vzniklých ze zákona vyjádřil takto: „Věcná břemena zřízená na základě
zákona (tedy nejen podle energetického zákona) mají specifický režim, upravený
veřejnoprávními předpisy, na jejichž základě byla zřízena. I když mají nesporný
veřejnoprávní prvek daný způsobem jejich vzniku a účelem, kterému slouží,
nelze přehlížet, že mají i významný prvek soukromoprávní. Občanské právo definuje
věcné břemeno jako právo někoho jiného než vlastníka věci, které ho omezuje tak,
že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Tzv. zákonná věcná břemena
tento charakter mají také. Ostatně zákony, podle nichž vznikají, je tímto pojmem
označují. Jejich režim však není zcela totožný s režimem smluvních věcných břemen,
neboť se řídí speciální úpravou právních předpisů, které upravují činnosti,
k jejichž provozování vznikly. Nejde však o úpravu komplexní, která by vylučovala
127
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použití obecné úpravy občanského práva o věcných břemenech. Proto pokud tyto
speciální předpisy nemají zvláštní úpravu, řídí se jejich režim obecnou úpravou
občanskoprávní.“129
Nadto je nutné zdůraznit, že je třeba odlišovat institut služebností vzniklých ze zákona
od generálního omezení vlastnického práva (např. ochranné pásmo). Služebnosti
totiž zatěžují buď konkrétní osobu (osobní služebnost) nebo konkrétní věc (pozemková
služebnost), zatímco generální omezení se vztahuje k neurčitému okruhu osob a věcí.130
Například energetický zákon131 ve svém ustanovení § 24 odst. 4 upravuje institut
služebnosti,

resp.

věcného

břemene,

jako

institut

práva

soukromého

a ve svém ustanovení § 46 institut ochranného pásma jako institut práva veřejného.132
Speciálních zákonů, na jejichž základě může vzniknout služebnost, je velké množství
a velmi často se stává, že upravují podmínky vzniku služebnosti bez explicitního
vyjádření, že se jedná o služebnost, resp. věcné břemeno. Práva vlastníků zatížených
věcí jsou omezována za účelem naplnění účelů daných zákonů, jsou jimi zakazovány
určité činnosti, a to především v souvislosti s ochranou určitého zvláštního zařízení
nebo v souvislosti s tím, že se nemovitosti nacházejí ve zvláštním režimu ochrany
či ve zvláštním pásmu.133 Jako příklad lze uvést ustanovení § 10 zákona o drahách,134
který ukládá vlastníkům nemovitostí nacházejících se v sousedství dráhy povinnost,
aby strpěli na svých pozemcích nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání
kamenů, lavin, stromů, a to v případě, že tato nebezpečí byla vyvolána stavbou
nebo provozováním dráhy.135
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3.2.5 Nabytí služebnosti rozhodnutím orgánu veřejné moci
Služebnosti, které vzniknou na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, jsou rovněž
označovány za služebnosti zákonné. Vznikají okamžikem právní moci daného
rozhodnutí,

popř.

okamžikem

pozdějším,

který

je

v rozhodnutí

uveden,

a vždy pouze v případech, u nichž to zákon explicitně umožňuje.136 Služebnosti vznikají
buď na základě rozhodnutí orgánu státní správy, nebo na základě rozhodnutí soudu.
Orgány státní správy rozhodují o vzniku služebnosti na základě speciálních zákonů
a podmínek v nich stanovených, přičemž se nejedná o rozhodnutí v soukromoprávní
věci v mezích zákonné pravomoci soudního orgánu ve smyslu § 68 písm. b) SŘS.137
Přezkum tedy spadá do pravomoci správních soudů, nikoli do pravomoci soudů
civilních.138
Soud je oprávněn rozhodnout o zřízení služebnosti pouze ve třech případech,
a to při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozdělením věci, v případě
nezbytné cesty a na základě splnění podmínek stanovených v § 36 zákona o pozemních
komunikacích.139 Soud je omezen na zřízení služebnosti pouze na případy,
u nichž to umožňuje zákon,140 z čehož vyplývá, že není možná analogická aplikace
zákona.141

3.2.6 Nabytí lesní služebnosti
OZ v ustanovení § 1261 stanovuje zvláštní pravidla pro zřízení služebnosti
pro pozemky, které jsou určeny pro plnění funkcí lesa. Tyto pozemky jsou definovány
v ustanovení § 3 lesního zákona.142 Ve zmíněném ustanovení § 1261 OZ je stanoveno,
že k nim lze zřídit služebnost pozemkovou, služebnost pastvy a služebnost braní lesních
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plodů,143 a to pouze na základě smlouvy, pořízení pro případ smrti, anebo rozhodnutí
orgánu veřejné moci, přičemž taková služebnost může být zřízena jen jako vykupitelná
s určením podmínek výkupu předem. Zákon tedy vylučuje nabytí vyjmenovaných typů
služebností na základě vydržení, což představuje ochranu lesních pozemků
před vznikem služebností jejich pouhým užíváním.144
Z výše podaného výkladu lze dojít k závěru, že omezení vzniku pozemkových
služebností se nevztahuje na služebnosti v zákoně explicitně neuvedené, tedy osobní
služebnosti, které mohou tedy vzniknout i na základě vydržení (např. právo požívací
k lesnímu pozemku). I v jejich případě lze ovšem s přihlédnutím k účelu daného
ustanovení uvažovat, zda by se v situacích, kdy by výkonem osobní služebnosti mohlo
dojít k poškození lesa (např. právo kácet v lese dřevo), nemělo dané omezení
aplikovat.145
Otázce vykupitelnosti služebnosti zatěžující lesní pozemek bude věnována podkapitola
3.5.9.

3.2.7 Zřízení služebnosti k věci zapsané ve veřejném seznamu
Vznik

služebností

k věcem

zapsaným

do

veřejného seznamu

je podmíněn

jejich zápisem do tohoto seznamu (§ 1262 odst. 1 OZ). Jestliže je služebnost zřizována
na základě právního jednání, tedy smlouvou, nebo jednostranným právním jednáním
ve smyslu § 1257 odst. 2 OZ, jedná se o zápis konstitutivní. Naopak v případě,
že služebnost vzniká na základě závěti či jiné právní skutečnosti, tedy na základě
zákona, rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo vydržením, jedná se o zápis deklaratorní.
Ve většině případů se bude jednat o zápis do katastru nemovitostí, který nabyde
účinnosti zpětně ke dni, kdy došlo k podání návrhu na vklad, a to příslušenému
katastrálnímu úřadu (ten, v jehož správním obvodu je příslušná nemovitost).146
143

Ve smyslu ustanovení § 1261 občanského zákoníku se jedná pouze o braní lesních plodů pro komerční
účely, protože pro vlastní potřebu je oprávněn brát lesní plody každý dle § 19 odst. 1 lesního zákona.
144
LASÁK, J. – HRABÁNEK, D. in SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 937. ISBN 978-80-7400-499-5.
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Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 938. ISBN 978-80-7400-499-5.
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Okamžik dojití návrhu na vklad příslušnému katastru nemovitostí bude rozhodující
zejména pro pořadí zápisů práv (§ 9 odst. 2 katastrálního zákona), přičemž se eviduje
datum a čas dojití s přesností na minuty (§ 19 katastrální vyhlášky147). Uplatní
se zde tedy zásada priority, dříve podaný návrh na vklad bude mít přednost před později
podaným návrhem, což je zásada obecně upravená v ustanovení § 982 odst. 1 OZ.
Veřejné seznamy, resp. zápisy v nich jsou ovládány zásadami formální a materiální
publicity. Formální publicita je chápána jako zpřístupnění zapsaných údajů v katastru
nemovitostí, a tudíž v případě zápisu práva k věci do veřejného seznamu nikoho
neomlouvá neznalost takto zapsaného údaje (§ 980 odst. 1 OZ). Naopak princip
materiální publicity představuje veřejnou víru v pravdivost údajů zapsaných v katastru
nemovitostí a je vyjádřen v ustanovení § 980 odst. 2 OZ takto: „Je-li právo k věci
zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným
právním stavem. Bylo-li právo k věci z veřejného seznamu vymazáno, má se za to,
že neexistuje.“
Jestliže je ve veřejném seznamu evidována pouze věc služebná, služebnost vzniká
okamžikem zápisu do tohoto seznamu. To samé platí pro situaci, kdy je do veřejného
seznamu zapsána pouze věc panující. Existuje ovšem i jiný pohled na věc, který byl
vyjádřen

v rozhodnutí

Městského

soudu

v Praze

dne

30.

dubna

1997,

sp. zn. 33 Ca 42/97, a to, že pro určení, zda se služebnost zapisuje do veřejného
seznamu, je rozhodující, zda je v takovém seznamu zapsána věc služebná, nikoli věc
panující.148

3.3 Právní poměry ze služebnosti
Právním poměrům ze služebnosti se věnují ustanovení § 1263 až § 1266 OZ,
a to konkrétně

nákladům

spojeným

se

služebností,

otázce

míry služebnosti,

převoditelnosti služebnosti, právům a povinnostem vyplývajícím ze služebnosti
k prostoru pod povrchem, a nakonec konkurenci služebností zatěžujících jednu
služebnou věc. V následujících podkapitolách o nich bude podán krátký výklad.

147

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 1997, sp. zn. 33 Ca 42/97.
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3.3.1 Náklady spojené se služebností
Obecně platí, že náklady spojené se zachováním, údržbou a opravami věci služebné
nese osoba oprávněná (§ 1263 odst. 1 věta první OZ). To neplatí za situace, že je věc
služebná užívána i osobou povinnou. Ta je v takovém případě povinna nést určitou část
nákladů, a to v rozsahu, který odpovídá míře jejího užívání (§ 1263 odst. 1 věta druhá
OZ). Těmito náklady se rozumí pouze ty, které slouží k udržení věci v původním stavu,
tedy ve stavu, v jakém věc byla při vzniku služebnosti, přičemž náklady na zlepšování
věci co do kvality či kvantity a náklady mimořádné, nese i nyní pouze vlastník služebné
věci.149 Zvláštní úpravu nákladů spojených se služebností mají právo užívací (více
v podkapitole 3.4.2.1) a požívací (více v podkapitole 3.4.2.2).

3.3.2 Míra služebnosti a změna v rozsahu věci služebné či panující
Mírou služebnosti se rozumí to, v jaké kvalitě a intenzitě může být služebnost osobou
oprávněnou vykonávána. Obecně platí, že pro její určení je rozhodující obsah a rozsah
služebnosti,150 o nichž byl podán výklad v podkapitole 3.1.3. Zpravidla dojde k jejímu
určení již na základě smlouvy, pořízení pro případ smrti, rozhodnutí orgánu veřejné
moci či vydržení (zde bude určující rozsah, v němž byla služebnost během vydržecí
doby držena). V případě, že míra služebnosti takto určena není, je pro její určení
rozhodující potřeba pozemku panujícího v době, kdy vznikla (§ 1264 odst. 1 OZ).151
Obecně platí, že pokud se změní rozsah věci služebné či panující, na míru služebnosti,
její obsah a rozsah to nemá vliv (§ 1264 odst. 2 OZ). V případě, že je ovšem změna
takového charakteru, který znemožňuje trvale výkon služebnosti, služebnost zaniká.
Opět je zde vhodné odkázat na podkapitolu 3.1.3, kde je tato problematika rozebrána
podrobněji.
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1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 1263. ISBN 978-80-7400-653-1.
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1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 1263. ISBN 978-80-7400-653-1.
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THÖNDEL, A. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters
Kluwer, a. s., 2014, s. 755-756. ISBN: 978-80-7478-546-7.
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3.3.3 Nepřevoditelnost služebnosti
V ustanovení § 1265 odst. 1 OZ je stanoveno, že je vyloučeno, aby byla pozemková
služebnost spojena s jiným panujícím pozemkem, a tím tedy rozšiřována i na další
pozemek. Z toho vyplývá, že je tedy vyloučeno, aby došlo k převodu, resp. přenesení
práv plynoucích ze služebnosti na jiný pozemek, a to bez ohledu na to,
zda je ve vlastnictví osoby oprávněné či jiné. K převodu práv z pozemkové služebnosti
může dojít pouze převodem vlastnického práva k panujícímu pozemku.152
Převoditelnost ve vztahu k osobním služebnostem je upravena v § 1265 odst. 2 OZ.
Osobní služebnosti jsou podle tohoto ustanovení nepřevoditelné, což je dáno povahou
samotných osobních služebností, které spočívají v prospěchu konkrétní fyzické
či právnické osoby. Osobní služebnosti tedy zanikají nejpozději smrtí či zánikem takové
konkrétní osoby (neplatí v případě rozšíření služebnosti na dědice podle § 1302 věta
první za středníkem OZ).153 Navzdory tomuto ustanovení v praxi dochází k situacím,
kdy je věc zatížená služebností užívána i osobou odlišnou od osoby oprávněné.
Tato osoba ovšem není v pozici osoby oprávněné, není subjektem služebnosti,
pouze své právo ze služebnosti odvozuje od práva osoby oprávněné. Jedná se například
o situaci, kdy osoba oprávněná ze služebnosti bytu, má možnost do daného bytu přibrat
i další osoby (např. manžela, příbuzné v přímé linii), které nejsou osobami
ze služebnosti oprávněné, a přesto mohou byt užívat.154 Stále se zde ovšem musí
zohledňovat zásada, že služebnost nesmí být rozšiřována nad rámec toho, co při zřízení
služebnosti mohly strany předpokládat.155

3.3.4 Užívací práva k prostoru pod povrchem
Výjimku

z obecného

pravidla

nepřevoditelnosti

služebností

ve

smyslu

§ 1265 odst. 1 a 2 OZ představuje odstavec 3 daného ustanovení, na základě
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něhož lze zřídit služebnost k prostoru pod povrchem jako zcizitelnou a dědičnou. Jedná
se především o oprávnění spočívající v provozu důlní činnosti či silničního tunelu.
Je otázkou, zda se toto ustanovení uplatní jak pro služebnosti pozemkové, tak osobní,
protože samotné ustanovení hovoří neurčitě o užívacích věcných právech. Výkladem
se dospívá k názoru, že ustanovení

se dotýká pouze služebností

osobních,

protože pozemkové služebnosti jsou spojeny s vlastnictvím pozemku tak silně,
že je od něj nelze oddělit a následně zcizit či zdědit.156
Užívací práva k prostoru pod povrchem jsou tedy z dikce OZ zcizitelná a dědičná,
ale není upravena výjimka, která by umožňovala právní nástupnictví právnických osob.
Důvodová zpráva v tomto ohledu mlčí, jedná se tedy buď o záměr zákonodárce,
nebo o legislativní

opomenutí.

Autorka

se

přiklání

k názoru,

že

zde

došlo

k legislativnímu opomenutí, které může v praxi přinést obtíže především z toho důvodu,
že výjimka je ze své povahy taxativní a není ji tedy možné rozšiřovat na něco,
co pod ní nespadá, a právní nástupnictví právnických osob bude nadále vyloučeno
i v případě užívacího práva k prostoru pod povrchem.

3.3.5 Více služebností k téže věci
O problematice konkurence služebností bylo pojednáno v podkapitole 3.1.1. Nebude
tedy již na tomto místě dále rozebírána.

3.4 Dělení služebností
Důvodová zpráva k OZ uvádí, že dochází k návratu ke klasickému dělení služebností
na pozemkové a osobní.157 OZ tak ovšem nečiní explicitně, nepodává definici
ani pozemkové, ani osobní služebnosti, a omezuje se pouze na vymezení několika
konkrétních druhů pozemkových služebností a nejobvyklejších služebností osobních.
Je nutné

zdůraznit,

že

výčet

služebností

156

v zákoně

uvedených

LASÁK, J. – HRABÁNEK, D. in SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 946-947. ISBN 978-80-7400-499-5.
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ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012,
s. 541. ISBN 978-80-7208-922-2.
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je tedy pouze demonstrativní a předpokládá se vznik služebností zákonem výslovně
nepojmenovaných.
Platí, že služebnost je buď spojena s vlastnictvím určité věci (pozemková služebnost),
nebo patří konkrétní osobě (osobní služebnost). Hlavní rozdíl mezi služebnostmi
pozemkovými a osobními spočívá tedy v určení toho, kdo je osobou oprávněnou
(vlastník věci nebo konkrétní osoba, pro niž byla služebnost zřízena). Oba druhy spojuje
to, že změna osoby vlastníka služebné věci neovlivňuje trvání služebnosti.158 V dalším
textu bude podán výklad, jehož cílem bude postihnout základní charakteristiku obou
druhů služebností a jejich jednotlivých typů v OZ upravených.

3.4.1 Pozemkové služebnosti
Pro pozemkové služebnosti (ad rem) je zásadní existence dvou pozemků, a to pozemku
služebného a pozemku panujícího. Za osobu povinnou se považuje vlastník pozemku
služebného a za osobu oprávněnou vlastník pozemku panujícího. Obecně platí,
že k výkonu

služebnosti

je

oprávněn

pouze

vlastník

panujícího

pozemku.

Nicméně nelze dojít k závěru, že ve všech případech toto platí absolutně. Jako příklad
lze uvést služebnost cesty, kdy by bylo absurdní omezovat ji jen na osobu oprávněnou
a vylučovat z jejího využívání i návštěvy osoby oprávněné či poštovní doručovatele.159
Za hlavní účel pozemkové služebnosti je považováno efektivnější a ekonomičtější
využívání pozemku.
OZ upravuje deset typizovaných druhů pozemkových služebností v ustanoveních
§ 1267 až § 1282, jedná se o výčet demonstrativní. Strany jsou oprávněny zřizovat
služebnosti zvlášť neupravené a právní úprava služebností typizovaných jim může
sloužit jako vodítko, co vše je nutné ve smlouvě zohlednit a co nikoliv, aby se jednalo
o služebnost ve smyslu ustanovení § 1257 odst. 1 OZ.
Jelikož se pozemkové služebnosti zřizují zpravidla k nemovitostem zapsaným v katastru
nemovitostí, podléhají zpravidla evidenci v katastru nemovitostí podle katastrálního
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zákona, přičemž v ustanovení § 16 katastrální vyhlášky jsou stanovena zvláštní pravidla
pro jejich zápis. Pozemková služebnost se dle ustanovení § 16 odst. 2 katastrální
vyhlášky eviduje jak u nemovitosti panující, tak u nemovitosti služebné,
tedy jak u panujícího, tak i u služebného pozemku. V případě, že panující nemovitost
není zapsána v katastru nemovitostí, tak se služebnost eviduje pouze u nemovitosti
služebné (§ 16 odst. 4 katastrální vyhlášky) a v případě, že v katastru nemovitostí
není zapsána nemovitost služebná, tak dojde k zápisu služebnosti pouze u nemovitosti
panující (§ 16 odst. 5 katastrální vyhlášky). Na tomto místě autorka zmiňuje již výše
uvedené rozhodnutí Městského soudu v Praze dne 30. dubna 1997, sp. zn. 33 Ca 42/97,
kde je vysloven odlišný názor, a to, že pro určení, zda se služebnost zapisuje
do veřejného seznamu, je rozhodující, zda je v takovém seznamu zapsána věc služebná,
nikoli věc panující.
Dále bude podán výčet pozemkových služebností, které jsou v OZ upraveny s odkazy
na příslušná ustanovení a s jejich charakteristikou. Pro úplnost se uvádí, že pozemkové
služebnosti mohou být zřízeny i ve prospěch konkrétní osoby, tedy jako služebnosti
osobní, v takovém případě se jedná o služebnosti nepravidelné, které jsou rozebrány
v podkapitolách 2.3 a 3.4.2.
3.4.1.1 Služebnost inženýrské sítě
Služebnost inženýrské sítě je moderní služebností, která je v OZ upravena nově,
a to v ustanoveních § 1267 a § 1268. Inženýrskou sítí se rozumí soustava nadzemních
či podzemních vedení, která slouží k rozvádění či odvádění vzduchu, vody,
energií aj. OZ

nepodává

definici

pojmu

inženýrské

sítě

a

omezuje

se pouze na demonstrativní vyjmenování toho, co za inženýrskou síť považuje,
tedy vodovody, kanalizace a energetická nebo jiná vedení (§ 1267 odst. 1 věta první
OZ).160
Je nutné upozornit na skutečnost, že podle ustanovení § 509 OZ platí vyvratitelná
právní domněnka, že inženýrská síť není součástí pozemku, jde tedy o výjimku
ze zásady superficies solo cedit. Inženýrská síť je považována za samostatnou věc,
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v podstatě stavbu na cizím pozemku, k jejímuž využití je oprávněna osoba,
která je oprávněna ze služebnosti inženýrské sítě.161
Doposud tato služebnost nebyla vymezena v žádném soukromoprávním předpisu
a vznikala pouze na základě předpisů veřejnoprávních, jako tzv. zákonné věcné
břemeno (např. vedení telekomunikační sítě). Po obsahové stránce se ovšem
od zákonných věcných břemen v podstatě neliší. V současnosti je tedy možné zřídit
tento typ služebnosti buď na základě veřejnoprávní normy, nebo na základě OZ.162
Dle důvodové zprávy k OZ totiž soukromoprávní úprava této služebnosti nezasahuje
a nijak se nedotýká její úpravy ve veřejnoprávních předpisech.
Služebnost inženýrské sítě spočívá v povinnosti vlastníka zatíženého pozemku zdržet
se čehokoli, co ohrožuje inženýrskou síť. Nadto je takový vlastník po předchozím
projednání povinen umožnit osobě ze služebnosti oprávněné, aby po nezbytně dlouhou
dobu a v nutném rozsahu vstoupila na pozemek, a to za účelem prohlídky či údržby
inženýrské sítě (§ 1267 odst. 1 věta druhá OZ). Osoba ze služebnosti oprávněná
má především právo zřídit, provozovat a udržovat na služebném pozemku
či přes něj inženýrskou síť, a to na vlastní náklady vhodným a bezpečným způsobem
(§ 1267 odst. 1 věta první OZ).
Dále OZ uvádí, že je možné ujednat, aby součástí oprávnění plynoucího ze služebnosti
inženýrské sítě bylo i právo zřídit a udržovat potřebné obslužné zařízení a činit kroky
k modernizaci a zlepšení inženýrské sítě (§ 1267 odst. 2 OZ). Vlastník zatíženého
pozemku má právo na přístup k dokumentaci inženýrské sítě, a to buď v rozsahu
určeném smlouvou, nebo v rozsahu, který je nezbytný pro ochranu jeho práv
(§ 1267 odst. 3 OZ), což plyne ze zásady, že omezení vlastnického práva by mělo
být vždy seznatelné a předvídatelné.163
Ustanovení § 1268 OZ upravuje, jak se má postupovat, jestliže dojde k náhlé poruše
inženýrské sítě, která vyžaduje bezodkladnou opravu. Výslovně je zde uvedeno,
že v takovém případě osoba oprávněná není povinna toto předem projednat s vlastníkem
161
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zatíženého pozemku, je pouze povinna bez prodlení vše oznámit a místo provádění
opravy označit a zabezpečit. Po ukončení oprav je osoba oprávněná dále povinna uvést
zatížený pozemek do původního stavu a nahradit způsobenou škodu.
3.4.1.2 Opora cizí stavby
Služebnost opory cizí stavby byla známa již v římském právu a OZ ji upravuje
jako typizovanou služebnost v ustanovení § 1269. Spočívá v povinnosti vlastníka strpět
opírání nebo jiné fyzické zatěžování jeho zatížené nemovitosti (zpravidla zdi domu)
ze strany sousedovy stavby.164 Jedná se o situace, kdy se o zeď na služebném pozemku
opírá stavba stojící na pozemku panujícím nebo se stavba na panujícím pozemku
ve svažitém terénu opírá o stavbu na níže položeném sousedním služebném pozemku.165
Služebný pozemek musí vždy nést určitou tíži stavby na pozemku panujícím a nemůže
se jednat o pouhý dotek nemovitostí, v takovém případě by tento druh služebnosti
nepřipadal v úvahu.
Osoba vlastníka zatížené nemovitosti je povinna přispívat na údržbu zdí či podpěr,
a to poměrně podle míry jejího užívání těchto zdí a podpěr. V tomto případě se jedná
o konkretizaci ustanovení § 1263 OZ, osoba povinná a osoba oprávněná se dělí
o náklady spojené s údržbou zdi či podpěry podle toho, do jaké míry je každá
z nich užívá.166
Za problematické lze považovat to, že se tato služebnost může vztahovat
pouze ke stavbě na panujícím pozemku a nikoli k samotnému panujícímu pozemku.
Osoba povinná totiž dle dikce ustanovení § 1269 OZ není povinna k podpěře panujícího
pozemku. Například parkoviště se nepovažuje za stavbu ve smyslu občanského
práva,167 ale pouze za určitým způsobem zpracovaný povrch pozemku, nelze tedy zřídit
v jeho prospěch tento druh služebnosti a je nutné zřídit služebnost v zákoně
netypizovanou a nepojmenovanou (služebnost opory pozemku). Bude tedy vždy nutné
v každém jednotlivém případě zřizování služebnosti opory cizí stavby posoudit,
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zda se jedná o oporu stavby ve smyslu občanského zákoníku nebo o oporu panujícího
pozemku.168
3.4.1.3 Služebnost okapu
Služebnost okapu je služebnost rovněž známa již právu římskému a nyní upravená
v ustanovení § 1270 OZ. Spočívá v právu osoby oprávněné svádět dešťovou vodu
ze své střechy

na

pozemek

služebný,

a

to

buď

volně,

nebo

ve

žlabu,

tedy prostřednictvím okapu (§ 1270 odst. 1 věta první OZ).169 Tomuto právu odpovídá
povinnost vlastníka zatíženého pozemku zdržet se jednání, které by jakýmkoli
způsobem odtok vody z pozemku panujícího znemožňovalo či ztěžovalo. Služebnost
okapu se vztahuje pouze na odtok vody, který je určitým způsobem modifikován,
přirozený odtok vody z pozemku nelze považovat za omezení vlastnického práva
vlastníka pozemku služebného.170 Tento závěr lze podpořit i ustanovením § 1019 OZ,
který stanovuje, že přirozené stékání vody není imisí a není tedy možné
se proti němu bránit domáháním se úpravy sousední stavby či pozemku, z nichž voda
přirozeně stéká.171
Pokud by nebyla služebnost okapu zřízena a dešťová voda by byla i přesto na sousední
pozemek sváděna, docházelo by k nedovolenému zásahu do vlastnického práva
k danému sousednímu pozemku, tedy o přímou imisi (§ 1013 odst. 1 OZ). Služebnost
okapu v podstatě takový stav legalizuje a je právním důvodem ke svádění vody
na jiný pozemek.172
Osoba oprávněná ze služebnosti okapu je povinna udržovat svodní žlab v dobrém stavu,
aby mohl řádně plnit svůj účel, a v případě, že napadne velké množství sněhu,
takový sníh včas odklidit, aby nedošlo při oblevě či sesuvu sněhu k vzniku škod
na služebném pozemku (§ 127 odst. 2 OZ).173 Je rovněž zakázáno rozšiřovat rozsah
služebnosti změnou panující věci (§ 1264 OZ), což je poněkud těžkopádně vyjádřeno
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v ustanovení § 1270 OZ jako zákaz zvyšování střechy, jestliže by tím došlo k ztížení
služebnosti.
3.4.1.4 Právo na svod dešťové vody
Právo na svod dešťové vody představuje služebnost, která je v podstatě opakem
služebnosti okapu a je upravena v ustanovení § 1271 OZ. Spočívá v právu osoby
oprávněné na přivádění dešťové vody či vody z tajícího sněhu ze sousední střechy
na její pozemek. Rozdíl tedy spočívá v tom, že v případě služebnosti okapu má osoba
oprávněná zájem na odvod vody z jejího panujícího pozemku, zatímco u práva na svod
dešťové vody má naopak zájem na získání takové vody pro panující pozemek.
Pozemkem panujícím je tedy pozemek, na nějž je voda přiváděna a pozemkem
služebným je ten, z nějž voda odtéká.174
Osoba oprávněná je povinna nést náklady na zřízení a údržbu zařízení sloužícího
ke svádění vody a rovněž takové zařízení instalovat (§ 1271 OZ). Tomu odpovídá
povinnost vlastníka zatíženého pozemku umožnit přístup k takovým zařízením
za účelem jejich údržby, a to v nezbytném rozsahu. V případě, že dochází
ke spoluužívání daného zařízení osobou povinnou i oprávněnou, uplatní se ustanovení
§ 1263 OZ, podle nějž se náklady budou hradit poměrně podle míry jejich užívání.175
3.4.1.5 Právo na vodu
Právo na vodu je služebnost, kterou upravuje ustanovení § 1272 odst. 1 OZ a spočívá
v oprávnění čerpat vodu ze studně či jiného přírodního zdroje na služebném pozemku
a přístupu k ní. Jestliže se jedná o čerpání vody ze studně, je nutné posoudit,
zda se jedná o studni jako o součást služebného pozemku nebo o studni
jako samostatnou věc nemovitou. V případě studně jako samostatné věci nemovité
nepostačuje ke vzniku oprávnění k odběru vody pouhé právo na vodu na cizím
pozemku, protože takové právo zatěžuje pouze daný pozemek a nikoli studni
jako samostatnou věc nemovitou. Bude tedy nutné zřídit v zákoně netypizovanou
služebnost odběru vody ze studně na cizím pozemku.176 Množství odebírané vody
a způsob přístupu k ní se určuje podle potřeb panujícího pozemku, a to v době, kdy byla
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služebnost zřízena, pokud nebylo dohodnuto jinak. I zde je ovšem nutné zohlednit
zásadu, že služebnost má být vykonávána co nejšetrněji k pozemku služebnému. Osoba
oprávněná má rovněž povinnost nést náklady na údržbu daného vodního zdroje a cesty
k němu.177
V ustanovení § 1272 odst. 2 OZ je dále upraveno právo vodovodu, které spočívá
v oprávnění přivádění vody z pozemku služebného na pozemek panující, kde je vody
nedostatek nebo odvádění vody z pozemku panujícího, kde je vody dostatek
na pozemek služebný. K výkonu této služebnosti má osoba oprávněná právo ke zřízení
potřebných zařízení (např. potrubí, čerpadla, žlaby), prostřednictvím nichž dochází
k odběru vody. Oprávnění vstoupit na služebný pozemek má osoba oprávněná
jen za účelem

údržby

daných

zařízení

a vodního

zdroje178

a

nevztahuje

se tedy na ní oprávnění přístupu dle § 1272 odst. 1 OZ.
3.4.1.6 Služebnost rozlivu
Služebnost rozlivu je novou služebností upravenou v ustanovení § 1273 OZ a spočívá
v oprávnění vlastníka vodního díla rozlévat vodu na služebný pozemek v případě
povodně a to, pokud takové vodní dílo řízený rozliv povodně umožňuje
(§ 1273 odst. 1 věta první OZ). Definici vodního díla OZ neobsahuje, lze ji nalézt
v ustanovení § 55 vodního zákona,179 který rovněž uvádí demonstrativní výčet staveb,
které za vodní dílo považuje, a to například přehrady, hráze či vodní nádrže. Pojem
povodně je rovněž vymezen ve vodním zákoně, a to v ustanovení § 64 jako přechodné
výrazné zvýšení hladiny povrchových vod, při němž je zaplaveno i území
mimo jejich koryto a je způsobilé způsobit škody.180
Osoba oprávněná ze služebnosti rozlivu, tedy vlastník vodního díla, má právo zřizovat
a udržovat obslužná zařízení na služebném pozemku a v případě, že se s vlastníkem
pozemku služebného dohodnou, má i právo taková zařízení modernizovat a zlepšovat
jejich výkonnost (§ 1273 odst. 2 věta druhá OZ). Těmto oprávněním odpovídá
povinnost vlastníka služebného pozemku zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit vodní
177
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dílo či obslužná zařízení a po předchozím projednání umožnit osobě oprávněné
po nezbytnou

dobu a

v nezbytném

(§ 1273 odst. 2

OZ).

Na služebnost

§ 1273 odst. 3 OZ

použijí

obdobně

rozsahu vstoupit

na služebný pozemek

rozlivu

se

v souladu

s ustanovením

ustanovení

o

zpřístupnění

dokumentace

(§ 1267 odst. 3 OZ) a o náhlém poškození inženýrské sítě (§ 1268 OZ).
3.4.1.7 Služebnost stezky
Služebnost stezky je první ze tří typizovaných pozemkových služebností umožňujících
užívání cizího pozemku k dopravě, která je upravená v ustanovení § 1274 OZ. Spočívá
v oprávnění dopravovat se přes cizí pozemek vlastní silou (§ 1274 odst. 1 OZ). Thöndel
a Kabelková ve svých komentářích omezují služebnost stezky na pouhou chůzi,
tedy pěší pohyb a nezahrnují do ní právo jezdit po stezce jakýmikoli vozidly,
a to ani jízdním kolem, které je podle nich možné pouze vést. Tento výklad potvrzuje
i prvorepubliková judikatura.181 Odlišný názor zastávají Hrabánek, Lasák a Spáčil,
kteří za dopravu lidskou silou považují i dopravu pomocí technických prostředků,
které jsou poháněny lidskou silou (např. jízdní kolo, brusle, lyže). Všechny komentáře
se shodují na tom, že služebnost stezky nezahrnuje právo vjíždět na pozemek
na zvířatech či motorových vozidlech, jednalo by se totiž o její nepřiměřené rozšiřování.
Služebnost stezky a právo z ní vyplývající se vztahuje i na další osoby, a to zejména
na členy rodiny oprávněného, jeho návštěvy či nájemce panujícího pozemku,182
jakož i jeho

zaměstnance,

jestliže

slouží

panující

nemovitost

k podnikání

(§ 1274 odst. 1 OZ).183 Služebnost stezky nezahrnuje právo vláčení těžkých břemen
(klády, těžké stroje) a vjíždění na zvířatech, které by služebný pozemek mohly poškodit
(§ 1274 odst. 2 OZ).184
Co se týče překážek na stezce bránících výkonu služebnosti, vždy záleží,
zda takové překážky vznikly zaviněně nebo bez zavinění vlastníka služebného
pozemku. V případě, že vznikly bez zavinění, vlastník služebného pozemku
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není povinen je odstranit185 a je na oprávněném, zda je odstraní a bude moci nadále
vykonávat služebnost. V případě, že vlastník služebného pozemku sám umístil
na stezku

překážku,

oprávněný

se po něm může

domáhat

jejího

odstranění,

taková překážka bránící výkonu služebnosti může spočívat i například v ponechání
volně pobíhajícího psa.186
3.4.1.8 Služebnost průhonu
Služebnost průhonu je druhou typizovanou služebností umožňující pohyb na cizím
pozemku upravenou v ustanovení § 1275 OZ. Tato služebnost spočívá v oprávnění hnát
přes cizí pozemek určitým způsobem organizovaná zvířata (§ 1275 odst. 1 věta první
OZ), a to např. pastýřem či psem, a oprávnění jezdit přes daný pozemek vozidly
poháněnými lidskou (kolo) či zvířecí (bryčka) silou (§ 1275 odst. 1 věta druhá OZ).
Obsahem služebnosti tedy není umožnění volného pohybu zvířat bez jakéhokoli dozoru
či dokonce jejich pastva a jízda přes daný služebný pozemek motorovými vozidly.
Naopak jako součást služebnosti průhonu lze považovat oprávnění jízdy přes služebný
pozemek na zvířatech a všechna oprávnění plynoucí ze služebnosti stezky,
a to za předpokladu, že výkon těchto oprávnění souvisí s účelem služebnosti průhonu,
tedy s obhospodařováním zvířat.187 Zahrnutí oprávnění práva stezky do práva průhonu
souvisí s tzv. principem inkluzivity, který spočívá v pravidle, že intenzivnější
služebnost (v tomto případě služebnost průhonu) zahrnuje služebnost zatěžující
méně (tedy služebnost stezky).188 Obdobně jako u služebnosti stezky se zde uplatní
pravidlo, že k výkonu služebnosti jsou oprávněny i jiné osoby než vlastník pozemku
panujícího, a to např. členové domácnosti, zaměstnanci či návštěvy.
Služebnost průhonu podle ustanovení § 1275 odst. 2 věta první OZ nelze zřídit k tíži
pozemku, který je určený k plnění funkcí lesa podle ustanovení § 3 lesního zákona.
Účelem tohoto zákazu je především předejít škodám, které by na těchto pozemcích

185

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 18. ledna 1921, sp. zn. Rv II 285/20
(Vážný 881).
186
SPÁČIL, J. in PETROV, J.; VÝTISK, M.; BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2017, s. 1271. ISBN 978-80-7400-653-1.
187
HRABÁNEK, D. - LASÁK, J. in SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 983-984. ISBN 978-80-7400-499-5.
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mohly

vzniknout

že se ustanovení

průhonem
omezuje

dobytka.189

pouze

na

Je

zákaz

nutné

poukázat

služebnosti

na

skutečnost,

průhonu

dobytka,

kterým se rozumí sudokopytníci chované pro hospodářské účely (např. krávy, prasata,
ovce). Zákaz se tedy nebude vztahovat na pohyb jiných zvířat, která nejsou považována
za dobytek (např. koně, osly).190 V případě, že bude pozemek zatížený služebností
průhonu prohlášen za pozemek určený k plnění funkcí lesa příslušným orgánem veřejné
moci,

taková

služebnost

průhonu

(§ 1275 odst. 2 věta druhá OZ).

zanikne

ze

zákona

tímto

rozhodnutím

191

3.4.1.9 Služebnost cesty
Služebnost cesty je třetí v OZ typizovaná služebnost umožňující pohyb po cizím
pozemku a je jí věnováno ustanovení § 1276. Spočívá v oprávnění jízdy přes služebný
pozemek

jakýmkoli

vozidlem,

a

to

jak

nemotorovým,

tak

motorovým

(§ 1276 odst. 1 OZ). Obdobně jako u služebnosti průhonu se zde rovněž uplatní
tzv. princip inkluzivity, služebnost cesty tedy bude zahrnovat i oprávnění plynoucí
ze služebnosti stezky a částečně i služebnosti průhonu, a to konkrétně oprávnění
dopravovat se vozidly poháněnými lidskou či zvířecí silou. Služebnost cesty
podle ustanovení § 1276 odst. 2 OZ ale nezahrnuje právo průhonu zvířat a princip
inkluzivity se v tomto případě neuplatní.192
Rozsah služebnosti cesty je zpravidla určen skutečností, na jejímž základě služebnost
vznikla (např. smlouva o zřízení služebnosti). Není-li tomu tak, tak je rozsah určen
potřebou pozemku panujícího, a to v době zřízení služebnosti. Stejně jako u jiných
služebností i zde platí, že je nepřípustné rozšiřování rozsahu služebnosti nad určený
rozsah.193 Toto omezení nelze chápat absolutně a nepřihlížet k technickému rozvoji.
Již prvorepubliková judikatura dospěla k názoru, že jako nepřípustné rozšiřování
služebnosti jízdy nelze chápat jízdu přes služebný pozemek lehkým nákladním autem,
189
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ačkoli

byla služebnost

zřízena v době, kdy automobily ještě

neexistovaly,

a tedy její rozsah se na automobily nemohl vztahovat. Samozřejmostí je, že takový
automobil nesmí poškozovat daný služebný pozemek.194
Ustanovení § 1276 odst. 3 OZ představuje konkretizaci obecného ustanovení § 1263 OZ
a analogicky se aplikuje i na služebnost stezky a průhonu. Spočívá v povinnosti osoby
oprávněné i povinné podílet se a přispívat na udržování cesty a rovněž i staveb
potřebných pro její užívání (mosty, lávky), a to podle míry užívání a zatěžování
pozemku každé z nich. Vlastník služebného pozemku se povinnosti přispívat na údržbu
může zprostit pouze tím, že cestu užívat nebude.195
V rámci výkladu o služebnosti cesty bude rozebráno ustanovení § 1277 OZ,
které je společné pro všechny tři služebnosti umožňující dopravu po cizím pozemku.
V první větě daného ustanovení je stanoveno, že plocha pro vykonávání
těchto služebností musí být přiměřená potřebě a místu, přičemž musí být zohledněna
zásada, že služebná věc, resp. její vlastník, mají být zatěžováni co nejméně. Jedná
se ovšem o ustanovení dispozitivní, které se uplatní jen v případě, že si strany plochu
pro výkon služebnosti neurčí samy. Druhá věta vykládaného ustanovení se týká
skutečnosti, kdy se stezka, cesta či průhon stanou neschůdnými vlivem náhody
(např. podmáčení deštěm, zavalení sesuvem). V případě, že taková skutečnost nastane,
má osoba oprávněná po dobu, po kterou nebude obnoven stav předešlý, právo
na náhradní cestu.196
3.4.1.10 Právo pastvy
Právo pastvy je služebností upravenou v ustanoveních § 1278 až § 1282 OZ a spočívá
v oprávnění pást dobytek na cizím pozemku. Podle důvodové zprávy je tato služebnost
významná zejména pro malé farmy a drobné chovatele, kteří nedisponují dostatečnými
pozemky pro pastvu. Nadto má i význam ekologický, jelikož pravidelné pasení a péče
o pastviny brání zarůstání planin a horských luk břízou, hlohem či jinými náletovými
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dřevinami, a tím přispívá k zachování krajinného rázu.197 Poměrně rozsáhlá úprava
práva na pastvu, které nenachází v praxi velké uplatnění, je podrobována kritice a jeví
se v současném stupni vývoje společnosti jako nesmyslná.198
Tato služebnost umožňuje pastvu všech druhů hospodářských zvířat kromě prasat,
drůbeže, nadměrně znečištěných, nemocných a cizích zvířat (§ 1279 odst. 1 OZ).
Nadto je vyloučeno zřízení služebnosti pastvy dobytka na pozemku s lesními porosty
(§ 1279 odst. 2 OZ), přičemž toto ustanovení představuje soukromoprávní zákaz pastvy
dobytka v lesích obsažený i v ustanovení § 20 lesního zákona jako veřejnoprávního
předpisu, který ovšem lesy chápe šířeji a zahrnuje do nich i mýtiny či lesní pastviny.199
Pro určení počtu paseného dobytka je zpravidla rozhodující dohoda stran a v případě,
že takové dohody není, průměr za první tři roky pastvy (§ 1280 odst. 1 věta první OZ).
Prvními třemi roky pastvy se rozumí první tři roky po nabytí služebnosti,
podle nichž lze

nejlépe

odhadnout

rozsah

služebnosti

v době

jejího

zřízení,

což odpovídá zásadě, že pro rozsah služebnosti je obecně rozhodný stav v době jejího
zřízení.200 Jestliže výše zmíněnými způsoby nebude možné počet paseného dobytka
určit, a to především z toho důvodu, že od vzniku služebnosti uplyne delší doba, bude
se při jeho určování postupovat podle zásad slušnosti přiměřeně k rozsahu a jakosti dané
pastvy (§ 1280 odst. 1 věta druhá před středníkem OZ). Osoba ze služebnosti oprávněná
je dále omezena jen na takový počet paseného dobytka, který je schopen přezimovat
s pící dodanou pozemkem panujícím (§ 1280 odst. 1 věta druhá za středníkem OZ),
přičemž

do

počtu

paseného

dobytka

nelze

započítávat

sající

mláďata

(§ 1280 odst. 2 OZ), která se ještě nepasou a služebný pozemek tedy ještě nezatěžují.
Dobu pastvy, tedy dobu, po kterou se mohou zvířata na služebném pozemku pást, určují
místní zvyklosti, kterými se rozumí jednání na daném místě a v určitém čase obvyklá,
a také skutečnost, že pasení nesmí omezovat či ztěžovat řádné hospodaření
na daném služebném pozemku (§ 1281 OZ). Podle dikce OZ v sobě právo pastvy
197
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nezahrnuje jiné možnosti užívání (§ 1282 odst. 1 věta první OZ), jiná oprávnění
a předpokládá, resp. nevylučuje, právo spolupastvy vlastníka pozemku služebného
(§ 1282 odst. 1 věta druhá OZ).
V případě, že výkonem této služebnosti hrozí škoda na služebném pozemku
či na sousedních pozemcích třetích osob, vzniká osobě oprávněné povinnost dobytek
hlídat (§ 1282 odst. 2 OZ). Jestliže osoba oprávněná tuto svou povinnost poruší
a její dobytek způsobí na služebném či jiném pozemku škodu, je následně povinna
k náhradě škody dle ustanovení § 2910 OZ.201
Na situace, kdy není některý z výše rozebraných aspektů práva pastvy určen, se aplikuje
ustanovení § 1278 OZ, které je k ustanovením § 1279 až § 1282 OZ subsidiární.
Toto ustanovení chrání pokojnou desetiletou držbu této služebnosti, kterou se rozumí
posledních deset let před vznikem sporu o její rozsah (např. spor o to, v jakém ročním
období se mohou zvířata na služebném pozemku pást, jak mají být hlídána). Po vzniku
takového sporu se poté nejprve hledá odpověď na otázku, jak se rozsah práva
v posledních deseti letech před vznikem sporu ustálil.202

3.4.2 Osobní služebnosti
Osobní služebnosti (ad personam) spočívají v ekonomické výhodě konkrétní osoby,
která je osobou oprávněnou, takovou osobou může být jak osoba fyzická,
tak právnická.203 Osobou oprávněnou v tomto případě tedy na rozdíl od služebnosti
pozemkové neurčuje vlastnictví určité věci, přičemž osobní služebnost je s osobou
oprávněnou spojena natolik, že ji nelze převádět na osobu jinou a její trvání je zpravidla
omezeno na dobu jejího života či existence. Tato omezení vychází především
ze skutečnosti, že osobní služebnost zpravidla zatěžuje vlastníka věci služebné více,
než je tomu u služebnosti pozemkové. Osobní služebnosti totiž vlastníka věci služebné
nejen ve výkonu jeho práv omezují, ale dokonce v mnohých případech úplně
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vylučují.204 Tento výklad potvrzuje i judikatura, lze zmínit rozhodnutí ze dne 18. května
1956, sp. zn. 4 Co 479/56, v němž se Krajský soud v Pardubicích k rozsahu zatížení
požívacím právem vyjádřil tak, že poživatel je oprávněn k neomezenému užívání věci
a je pouze na něm, zda se rozhodne věc užívat sám nebo ji pronajmout a pobírat nájem.
Během trvání práva požívacího tedy vlastníkovi věci zůstává pouze holé vlastnictví
a právo věc užívat či ji pronajímat náleží jen poživateli.205
Podrobnější výklad týkající se nepřevoditelnosti osobních služebností je podán
v podkapitole 3.3.3. Nadto je nutné zmínit, že výjimku ze zákazu nepřevoditelnosti
osobních služebností představuje služebnost užívacího práva k prostoru pod povrchem,
které je věnována samostatná podkapitola 3.3.4.
V OZ jsou upraveny nejobvyklejší druhy osobních služebností, a to právo užívací,
požívací a služebnost bytu. Obdobně jako u služebností pozemkových i v tomto případě
se jedná o výčet demonstrativní a nic nebrání vzniku jiných atypických osobních
služebností, které jsou označovány za služebnosti nepravidelné.206 Za nepravidelnou
služebnost se podle komentáře Kabelkové považuje služebnost, která má obsah
služebnosti pozemkové, ale je zřízena jako služebnost osobní pro individuálně určenou
osobu.207
Na rozdíl od pozemkových služebností nejsou osobní služebnosti uvedeny zastřešujícím
pojmem, jejich povahu osobních služebností je tedy nutné vyvodit teoreticky.
V průběhu projednávání návrhu zákona došlo totiž k legislativní chybě, původně měl
zákon

obsahovat

název

pododdílu

„Obvyklejší

osobní

služebnosti“,

pod nějž by konkrétní osobní služebnosti spadaly.208 K chybě došlo tak, že z původní
pracovní verze zákonné osnovy z roku 2005 byl pro nadbytečnost vypuštěn uvozující
paragraf pododdílu, a to společně i s názvem pododdílu, který již nebyl vrácen zpět
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a na jeho místo se dostal původně skupinový nadpis pro ustanovení § 1283 a § 1284 OZ
Užívací právo.209
Pro úplnost autorka uvádí, že v případě, že je osobní služebnost zřizována k nemovitosti
evidované v katastru nemovitostí, podléhá rovněž evidenci v tomto veřejném seznamu.
Právní úpravu katastru nemovitostí a zápisů do něj upravuje katastrální zákon
a katastrální vyhláška, přičemž v ustanovení § 16 odst. 3 katastrální vyhlášky
je stanoveno, že jestliže se jedná o služebnost ve prospěch osoby, eviduje
se pouze u nemovitosti zatížené.
3.4.2.1 Užívací právo
Užívací právo je osobní služebností upravenou v ustanoveních § 1283 a § 1284 OZ.
Spočívá v oprávnění individuálně určené osoby, kterou může být jak fyzická,
tak právnická osoba, užívat služebnou věc pro své potřeby, popř. potřeby
své domácnosti (§ 1283 věta první OZ) nebo závodu.210 Věcí zatíženou užívacím
právem může být věc nemovitá nebo movitá, hmotná nebo nehmotná, dle § 1294 OZ
dokonce i věc zuživatelná a zastupitelná (blíže rozebráno v podkapitole 3.1.1).211
Osoba oprávněná může služebnou věc užívat jakkoli, jestliže tím uspokojuje potřeby
své či členů své domácnosti a nezasahuje do podstaty dané služebné věci (běžné
opotřebení je přípustné). Součástí užívacího práva je rovněž právo osoby oprávněné
na plody a užitky ze služebné věci, přičemž na rozdíl od práva požívacího, o němž bude
pojednáno v další podkapitole, je toto oprávnění omezeno jen na plody a užitky
pro potřeby osoby oprávněné a její domácnosti. Plody a užitky přesahující potřeby
osoby oprávněné náleží vlastníkovi věci služebné (§ 1284 věta první OZ).
To, co se rozumí potřebami osoby oprávněné a členů její domácnosti v konkrétním
případě, se určuje podle stavu v době, kdy byla služebnost zřízena. Je tedy vyloučeno,
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aby byla v budoucnu služebnost rozšiřována nad rámec toho, co se při jejím zřízení dalo
očekávat, že bude jejím obsahem (§ 1283 věta druhá OZ).212
Co se týče údržby věci zatížené užívacím právem, tak na rozdíl od služebností
pozemkových, kde je tato povinnost většinou přenesena na osobu oprávněnou,
je v tomto případě k ní povinen vlastník věci služebné. Vlastník věci služebné
je zároveň povinen zajišťovat opravu závad na věci (§ 1284 věta druhá OZ). Osoba
oprávněná je povinna pouze k běžné údržbě, pod níž si lze představit např. úklid
či výměnu žárovky. Jestliže nastane situace, že náklady, které je vlastník služebné věci
povinen vynaložit na její údržbu, přesáhnou užitek, který pro něj z věci plyne, vzniká
osobě oprávněné povinnost buď uhradit takový rozdíl, nebo upustit od dalšího výkonu
užívacího práva (§ 1284 věta třetí OZ).
3.4.2.2 Požívací právo
Požívací právo je osobní služebností upravenou v ustanoveních § 1285 až § 1293 OZ.
Spočívá v oprávnění užívat cizí věc a brát z ní všechny plody a užitky (§ 1285 věta
první před středníkem OZ). Obsahuje tedy právo na veškeré výnosy z věci plynoucí,
a to jak pravidelné, tak mimořádné (§ 1285 věta první za středníkem OZ). Osoba
oprávněná (dále jen „poživatel“) je povinna šetřit podstatu služebné věci (§ 1285 věta
druhá OZ) a udržovat ji v takovém stavu, ve kterém ji převzala (§ 1288 věta první OZ).
Není oprávněna věc měnit, zcizovat či zatěžovat věcnými právy, tak je oprávněn jednat
jen vlastník věci, který při tom nesmí zasahovat do výkonu požívacího práva. Nicméně
poživatel může služebnou věc pronajmout, půjčit či propachtovat, přičemž při zániku
služebnosti nájmy či pachty sjednané poživatelem nezanikají a práva a povinnosti
z nich plynoucí přechází na vlastníka věci.213 Služebnou věcí mohou být všechny věci
připouštějící výkon požívacího práva, tedy věci plodonosné. Požívací právo
je vyloučeno pouze u věcí zuživatelných a nezastupitelných, jelikož není možné
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je užívat, aniž by došlo k porušení jejich podstaty, a není možné ani jejich nahrazení
věcí jinou.214
Ustanovení § 1286 až § 1293 OZ poskytují podrobnou úpravu vzájemných práv
a povinností poživatele a vlastníka věci služebné. Ustanovení § 1286 OZ se věnuje
problematice věci skryté ve služebném pozemku, jejímž vlastníkem se dle tohoto
ustanovení nestává poživatel. Jedná se tedy o výjimku z obecného pravidla, že poživatel
má právo na všechny řádné i mimořádné výnosy z věci. Na nález skryté věci
ve služebném pozemku se aplikují ustanovení § 1063 až § 1065 OZ.215
Ustanovení § 1287 OZ se týká závad na služebné věci a v první větě stanovuje,
že všechny závady na věci váznoucí v okamžiku zřízení požívacího práva přejímá
poživatel. Závadami ve smyslu tohoto ustanovení se rozumí závady faktické
(např. podmáčení půdy či nedobrý stav technického zařízení) i právní (např. věcná
břemena, zástavní práva, ale i povinnost k úhradě daní či daňových nedoplatků).216
Dále je ve druhé větě stanoveno, že má poživatel povinnost nést náklady vedoucí
k získání plodů a užitků.
V ustanovení § 1288 OZ jsou upraveny povinnosti a odpovědnost poživatele. Obsahuje
již na začátku této podkapitoly zmiňovanou povinnost udržovat věc ve stavu,
v jakém byla poživatelem převzata, a dále povinnost nést udržovací náklady, které jsou
obvyklé, a to včetně nákladů na její obnovu a na pojištění proti škodám (§ 1288 věta
první OZ). Dále je v tomto ustanovení stanoveno, že v případě, že poživatel věc užívá
řádně a nezaviní zmenšení hodnoty služebné věci, nenese za toto zmenšení hodnoty
odpovědnost (§ 1288 věta druhá OZ).
V ustanovení § 1289 OZ je upraven postup v případě nutných stavebních prací,
které nespadají pod předchozí ustanovení § 1288 OZ, jelikož se nejedná ani o obvyklou
údržbu, ani o obnovu. Nutnými stavebními pracemi se rozumí takové stavební práce,
jejichž provedení je nezbytné, přičemž jejich potřeba vznikla náhodou (např. zásah
vyšší moci) nebo takovým opotřebením, které vyžaduje podstatnou opravu
214
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(např. výměna staré střechy). Nutné stavební práce má povinnost provádět vlastník,
a to po předchozím upozornění poživatele. Vlastník rovněž nese veškeré náklady
na jejich provedení (§ 1289 odst. 1 věta před středníkem OZ). Poživatel má povinnost
přispět pouze v případě, že se jeho požívání provedením prací zlepší (např. menší
náklady na vytápění po výměně oken), a to v míře odpovídající danému zlepšení
(§ 1289 odst. 1 věta za středníkem OZ). Jestliže nutné stavební práce neprovede
vlastník, může je provést poživatel, v takovém případě vzniká poživateli po skončení
požívání

právo

na

náhradu

nákladů

(§

1289

odst.

2

OZ).217

Poživatel

je podle ustanovení § 1290 OZ povinen snášet i jiné než nutné stavební práce,
a to pokud se nijak nedotknou jeho práva a nezpůsobí mu škodu, popř. zasáhnou
do jeho práva, způsobí mu škoda, ale ta mu bude nahrazena.
Ustanovení § 1291 OZ se zabývá situacemi, kdy poživatel zlepší služebnou věc.
Vlastník věci služebné je povinen podle první věty tohoto ustanovení poživateli hradit
náklady, které vynaložil na zlepšení věci, za stejných podmínek jako je tomu
u nepřikázaného jednatelství (§ 3006 až § 3011 OZ). Z toho vyplývá, že bude-li věc
zlepšena k převážnému užitku vlastníka, má poživatel právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů. V případě, že tomu tak nebude, poživatel nemá právo
na náhradu nákladů, ale může si vzít to, co pořídil, jestliže tím nezhorší podstatu věci,
a vlastník může požadovat uvedení věci v předchozí stav či náhradu škody. 218 Náklady,
které poživatel vynakládá ze záliby a pro okrasu a které nezlepšují služebnou věc
pro vlastníka, ale jen pro poživatele (např. vysazení vzácných dřevin v zahradě),
se po skončení požívacího práva vypořádají podle ustanovení § 998 OZ o vypořádání
poctivé držby (§ 1291 věta druhá OZ), a to tak, že poživateli náleží to, o co se zvýší
obvyklá cena věci. Poživatel je rovněž oprávněn vše, co lze oddělit od věci služebné
bez zhoršení její podstaty, odstranit.219
Ustanovení § 1292 OZ zakládá vyvratitelnou právní domněnku, že poživatel na začátku
výkonu služebnosti obdržel věc prostřední jakosti, tedy v průměrném stavu, způsobilou
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k jejímu řádnému užívání a se vším, co je k takovému řádnému užívání potřeba.220
Toto má především předcházet budoucím sporům o to, v jakém stavu byla věc
poživateli předána, protože ten má povinnost věc v takovém stavu po skončení požívání
vrátit. Jelikož se jedná o právní domněnku vyvratitelnou, bude bezpochyby přípustné
použít důkaz opaku.
Po skončení požívání dochází k vypořádání mezi vlastníkem a poživatelem
podle ustanovení § 1293 OZ. Všechny plody, které nebyly odděleny a na věci zůstaly,
náleží po skončení požívání vlastníkovi služebné věci (§ 1293 věta první OZ). Vlastník
je ovšem povinen nahradit poživateli to, co vynaložil, aby bylo takových plodů získáno
(§ 1293 věta druhá OZ), a to podle ustanovení o vypořádání poctivého držitele
s vlastníkem (§ 997 odst. 1 OZ). Jiný režim je stanoven pro užitky, které představují
pravidelné výnosy právní povahy (např. úroky, nájemné), přičemž tento režim spočívá
v tom, že se užitky dělí poměrně mezi vlastníka a poživatele podle doby trvání požívání
(§ 1293 věta třetí OZ).221
Pro úplnost je potřeba dodat, že postavení poživatele může rovněž vzniknout ex lege
podle ustanovení § 1521 OZ věty první, kde je stanoveno, že: „Nesvěřil-li zůstavitel
při nařízení svěřenského nástupnictví dědici právo s dědictvím volně nakládat,
je vlastnické právo dědice k tomu, co nabyl děděním, jakož i k tomu, co nabyl náhradou
za zničení, poškození nebo odnětí věci z dědictví, omezeno na práva a povinnosti
poživatele.“
V rámci výkladu o právu požívacím nelze opomenout ustanovení § 1295 OZ,
které se aplikuje i v případě práva užívacího. Jedná se totiž o speciální úpravu situace,
kdy je věcí zatíženou užívacím nebo požívacím právem jistina uložená na úrok,
kterou se rozumí suma zuživatelných a zastupitelných věcí ve správě třetí osoby,
nesoucí pravidelné výnosy (např. pohledávka z úvěru, uschované cenné papíry).222
Osoba oprávněná má v tomto případě nárok pouze na pravidelný výnos, tj. úrok z jistiny
(§ 1295 odst. 1 věta první OZ). Jestliže dojde ke změně jistiny (např. výměna cenných
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papírů při přeměně), osoba oprávněná má k nové jistině nastoupivší na místo jistiny
původní stejný nárok (§ 1295 odst. 1 věta druhá OZ). Rozhodování o tom, co bude
s jistinou podniknuto, náleží společně vlastníkovi jistiny a osobě oprávněné
(§ 1295 odst. 2 věta první OZ). Jestliže se neshodnou, každý z nich má právo obrátit
se na soud (§ 1295 odst. 2 věta druhá OZ), přičemž tato situace je obdobná situaci
nedosažení

většiny spoluvlastníků, když

rozhodují

o správě společné věci

(§ 1129 odst. 1 OZ). Soud by poté měl při svém rozhodování zohlednit oprávněné
zájmy jak vlastníka, tak osoby oprávněné.223
Dále ustanovení řeší postavení dlužníka, ten se může svého dluhu zprostit pouze
splacením jistiny jejímu vlastníkovi a osobě oprávněné společně (§ 1295 odst. 3 věta
první OZ). Je vyloučeno, aby vlastník či osoba oprávněná samostatně dlužníka žalovali,
aby splnil svůj dluh, mohou tak učinit pouze společnou žalobou. Vlastník a osoba
oprávněná mohou každý samostatně požadovat uložení jistiny do notářské či soudní
úschovy (§ 1295 odst. 3 věta druhá OZ).224 Obecná úprava vztahující se k užívacímu
a požívacímu právu, které zatěžují zuživatelné a zastupitelné věci, je rozebrána v rámci
podkapitoly 3.1.1.
3.4.2.3 Služebnost bytu
Služebnost bytu je osobní služebnost, kterou upravují ustanovení § 1297 a § 1298 OZ.
Jejím účelem je naplňování bytových potřeb osoby oprávněné, kterou může
být jak osoba fyzická, tak právnická. Služebnost bytu může být zřízena buď jako právo
užívací, nebo právo požívací, přičemž platí vyvratitelná právní domněnka, že se zřizuje
jako právo užívací (§ 1297 OZ). To, zda se jedná o právo užívací nebo požívací,
má poté význam především pro vzájemná práva a povinnosti osoby oprávněné
a povinné a ve vztahu k otázce nákladů.225
V případě, že se jedná o služebnost bytu, jejímž obsahem je právo užívací, má osoba
oprávněná právo byt užívat pro své potřeby a pro potřeby členů své domácnosti.
Nicméně není oprávněna byt dále pronajmout a pobírat nájem, v takovém případě
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by se jednalo o neoprávněné rozšíření služebnosti a pobírání nájmu by se hodnotilo
jako bezdůvodné obohacení (§ 2991 až § 3005 OZ). Jak již bylo naznačeno výše,
s osobou oprávněnou mají právo byt užívat i další členové domácnosti, tedy osoby
odlišné od oprávněného.226 Toto potvrdil i Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí
ze dne 29. září 1993, sp. zn. 2 Cdo 54/93, kde vyjádřil názor, že manžel osoby
oprávněné ze služebnosti bytu, resp. věcného břemene užívat byt, může byt užívat
společně s takovou oprávněnou osobou a nejedná se v takovém případě o neoprávněné
rozšiřování služebnosti.227 Co se týče nákladů na údržbu bytu, osoba oprávněná
v tomto případě nese pouze ty, které souvisí s běžnými drobnými opravami, ostatní
náklady nese vlastník věci služebné.
Služebnost bytu zřízená jako právo požívací na rozdíl od práva užívacího zahrnuje
i právo osoby oprávněné byt pronajmout a následně pobírat nájemné. Nicméně osoba
oprávněná je v takovém případě povinna rovněž nést všechny náklady na údržbu bytu,
je povinna hradit i náklady na obvyklá pojištění či daň z nemovitosti. Není odpovědná
pouze za běžné opotřebení bytu.228
V ustanovení § 1298 OZ je následně vymezeno právo vlastníka bytu volně nakládat
s těmi částmi jeho domu, které nejsou služebností zatíženy. Vlastník je tedy oprávněn
takové části domu užívat, pronajmout nebo k nim i zřizovat služebnosti.229 Vlastník
má podle daného ustanovení dále právo na potřebný dohled nad bytem, který mu nemá
být nijak znesnadňován. Osoba oprávněná je povinna takový dohled vlastníkovi
umožnit, přičemž v souladu s ústavním právem na ochranu domovní svobody zakotvené
v čl. 12 odst. 1, 3 LPS230 je vyžadováno, aby vlastník předem osobě oprávněné vstup
do bytu oznámil, a to analogicky ve smyslu ustanovení § 2219 odst. 1 OZ s výjimkami
hrozící škody a nebezpečí z prodlení.231
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3.5 Zánik služebnosti
Je možné rozlišovat mezi zánikem služebnosti absolutním, při němž dochází k úplnému
zániku služebnosti a zánikem služebnosti relativním, při němž dochází k tomu,
že služebnost nadále trvá, jen přechází na jinou osobu oprávněnou a zaniká
tedy pouze ve vztahu k původní oprávněné osobě.
V případě absolutního zániku služebnosti v podstatě dochází k obnově vlastnického
práva k věci služebné o rozsah, o nějž bylo z důvodu zatížení věci služebností omezeno,
projeví se zde tzv. princip elasticity vlastnického práva.232 Obecně platí, že osobní
služebnost zaniká nejpozději v okamžiku smrti či zániku oprávněné osoby,
zatímco na trvání služebnosti pozemkové toto zpravidla nemá vliv.233
Obdobně jako u nabývání služebnosti k věci zapsané do veřejného seznamu (zpravidla
katastru nemovitostí) je u zániku služebnosti k takové věci taktéž rozhodující jeho zápis
do daného veřejného seznamu. Zánik služebnosti evidované v katastru nemovitostí
tedy nastává okamžikem právní moci rozhodnutí o povolení vkladu, a to zpětně
ke dni odání návrhu na tento vklad. Rovněž zde platí, že zápis zániku služebnosti
ze zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, má pouze deklaratorní
účinky.234
OZ tuto problematiku a jednotlivé způsoby zániku služebnosti zvlášť upravuje
v ustanoveních § 1299 až § 1302, přičemž na zánik služebnosti se podle ustanovení
§ 11 OZ235 vztahují i obecná ustanovení o zániku závazku a to např. ustanovení
o zániku závazku na základě odstoupení od smlouvy (§ 2001 až § 2005 OZ)
či pro hrubý nepoměr (§ 2000 OZ). V následujících podkapitolách budou nejtypičtější
způsoby zániku služebnosti podrobněji charakterizovány s přihlédnutím k judikatuře.
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3.5.1 Zánik služebnosti pro trvalou změnu služebné věci
Služebnost zaniká v okamžiku, kdy již nadále nemůže být vykonávána v důsledku trvalé
změny věci služebné (§ 1299 odst. 1 OZ). V tomto případě se jedná o zánik služebnosti
ze zákona, k němuž není potřeba vydání rozhodnutí orgánu moci veřejné (soudu
či orgánu státní moci).236 Tento způsob zániku služebnosti se uplatní jak v případě
služebností pozemkových (služebná věc již nadále není schopna zvýšit prospěch
z užívání věci panující), tak v případě služebností osobních (služebná věc již nadále
není

schopna

sloužit

osobě

oprávněné).237

K trvalé

změně

služebné

věci,

kvůli níž již není možné služebnost vykonávat, musí logicky dojít až po zřízení
služebnosti a může spočívat jak ve změně jejích faktických vlastností, tak ve změně
právních poměrů, k čemuž se přiklonil i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí
ze dne 27. února 2006, sp. zn. 22 Cdo 346/2006.238
K zániku služebnosti je zákonem vyžadována trvalá změna služebné věci, tedy trvalá
nemožnost výkonu služebnosti, přičemž je zároveň vyloučeno spravedlivě vyžadovat
její výkon za jiných než dohodnutých podmínek.239 Jestliže je výkon služebnosti
znemožněn jen na přechodnou dobu, služebnost nezaniká a jakmile překážka výkonu
odpadne, popř. dojde k navrácení do předešlého stavu, služebnost „obživne“. Tento
názor

vyjádřil

Nejvyšší

sp. zn. Rv I 1373/27.240

soud

V dalším

již

v rozhodnutí

rozhodnutí

ze

ze
dne

dne
25.

29.

září

1927,

června

2008,

sp. zn. 22 Cdo 1304/2007 Nejvyšší soud dále potvrdil a setrval v ustáleném názoru,
že služebnost nezaniká, jestliže existuje možnost navrácení věci do předešlého stavu.241
Ke změně služebné věci, pro niž není možné nadále služebnost vykonávat, musí dojít
bez zavinění jejího vlastníka, tedy bez přičinění osoby povinné. Jinak by se osoba
oprávněná mohla proti takovému postupu osoby povinné bránit několikerým způsobem,
a to buď podáním negatorní žaloby, žaloby na ochranu držby nebo domáháním
236
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240
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se náhrady škody.242 Na tomto místě je nutné poznamenat, že pokud osoba oprávněná
v promlčecí době neučiní žádné výše zmíněné kroky na svou obranu a na soud
se neobrátí, služebnost může být promlčena.243 Obranou se vedle domáhání
se svého práva u soudu rozumí i svépomoc.244

3.5.2 Omezení nebo zrušení služebnosti pro hrubý nepoměr
Služebnost může být omezena nebo zrušena konstitutivním rozhodnutím soudu
na návrh osoby ze služebnosti povinné v případě, že dojde ke změně, která je trvalá
a činí mezi prospěchem osoby oprávněné (panujícího pozemku) a zatížením věci
služebné hrubý nepoměr (§ 1299 odst. 2 OZ).245 Pro určení, zda se jedná o hrubý
nepoměr, je rozhodující porovnání stavu práv a povinností osoby povinné a oprávněné
v době zřízení služebnosti se stavem práv a povinností v době rozhodování soudu.246
Jde o to, že zřízením služebnosti může být již od počátku založena určitá nerovnost
mezi zatížením služebné věci a výhodami osoby oprávněné, a je v konkrétním případě
na uvážení soudu, zda došlo k takovému prohloubení počátečního nepoměru,
že je to důvodem pro omezení nebo dokonce v určitých případech zrušení služebnosti.
Soud je při svém rozhodování povinen porovnat újmu, která vznikne osobě oprávněné
omezením nebo zrušením služebnosti s újmou, která vyvstala vlastníkovi věci služebné
danou trvalou změnou.247
Obdobně jako při zániku služebnosti trvalou změnou, pro kterou nelze již služebnost
vykonávat, i zde platí, že taková změna musí nastat až po vzniku služebnosti a nesmí
k ní dojít za přičinění osoby povinné, tedy vlastníka věci služebné. Osoba povinná
by v takovém případě nebyla oprávněná podat soudu návrh na zrušení služebnosti.248
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Na rozdíl od předešlé úpravy v OZ 1964 a judikatury249 nynější občanský zákoník
podání návrhu na zrušení služebnosti pro hrubý nepoměr omezuje pouze na osobu
povinnou. Výkladem je ovšem možné dojít k závěru, že jestliže důvodová zpráva
ustanovení § 1299 až § 1302 OZ považuje za konkretizaci obecné právní úpravy zániku
závazku, existuje zde aktivní legitimace osoby oprávněné k podání návrhu na zrušení
služebnosti pro změnu okolností podle ustanovení § 2000 OZ ve spojení s ustanovením
§ 11 OZ, který stanovuje, že obecná ustanovení o vzniku, změně a zániku práv
a povinnosti ze závazků se použijí i na vznik, změnu a zánik jiných soukromých práv
a povinností.250
V tomto ohledu je nutné navíc rozebrat otázku přiměřené náhrady, kterou je vlastník
služebné věci povinen poskytnout osobě oprávněné při zrušení služebnosti
tímto způsobem.

Přiměřená

náhrada

bude

zpravidla

poskytována

v penězích,

ani judikatura však nevylučuje možnost nepeněžité náhrady.251 Soud bude muset
při jejím stanovení posuzovat na jedné straně majetkový prospěch osoby povinné
a na straně druhé majetkový neprospěch osoby oprávněné, které nastanou zrušením
služebnosti.252

3.5.3 Zánik služebnosti promlčením a bránění výkonu služebnosti
K promlčení

služebnosti

dochází

v okamžiku,

kdy

nebyla

vykonávána

v průběhu promlčecí lhůty, která činí tři roky u služebností zatěžujících věci
neevidované ve veřejném seznamu a deset let u služebností zatěžujících věci evidované
ve veřejném seznamu (§ 629 OZ). V případě služebnosti k věci zapsané do veřejného
seznamu, která se vykonává jen čas od času, a v průběhu deseti let se alespoň třikrát
nevyskytne příležitost k jejímu výkonu, dojde k prodloužení promlčecí lhůty,
a to do doby, kdy žádná ze tří v budoucnu se vyskytnuvších se příležitostí nebude
osobou oprávněnou využita.253
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V případě promlčení služebnosti dochází k jejímu zániku, nikoliv pouze k oslabení
práva a dalšímu trvání služebnosti ve formě naturální obligace. K tomuto závěru
lze dojít i s ohledem na dikci ustanovení § 618 OZ, podle něhož se promlčená
služebnost zapsaná do veřejného seznamu z tohoto seznamu vymaže na základě návrhu
osoby,

která na tom má

právní

zájem,

a

tím

zanikne.

Nejvyšší

soud

se ve svém rozhodnutí ze dne 30. listopadu 2006, sp. zn. 22 Cd 431/2006, vyjádřil
tak, že nelze zamítnout žalobu proti výkonu práva, které odpovídá věcnému břemeni,
podanou vlastníkem věci služebné na základě toho, že takové promlčené právo trvá
ve formě naturální obligace.254

3.5.4 Zánik služebnosti dohodou
Služebnost může zaniknout na základě dohody osoby ze služebnosti oprávněné a osoby
ze služebnosti povinné, a to bez ohledu na způsob, jakým služebnost vznikla. Jedinou
výjimkou jsou v tomto případě zákonné služebnosti vzniklé ve veřejném zájmu,
u nichž je tento způsob zániku vyloučen, a to v souladu s římskoprávní zásadou,
že soukromé úmluvy nemohou rušit veřejné právo (pacta privata ius publicum derogare
non possunt).255
Opět zde lze spatřovat jiný postup v případě služebností k věcem zapsaným
a nezapsaným ve veřejném seznamu.

U služebností k věcem zapsaným k zániku

dochází až okamžikem jejich výmazu z daného seznamu, který má charakter
konstitutivní (§ 1300 odst. 1 OZ). U služebností k věcem neevidovaným ve veřejném
seznamu dochází k zániku okamžikem, kdy se dohoda mezi stranami stane účinnou.
Podmínka

písemné

formy

dohody

o

zániku

služebnosti

pouze na služebnosti, jejichž předmětem jsou věci nemovité.

254

se

vztahuje
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3.5.5 Zánik služebnosti uplynutím času nebo splněním rezolutivní
podmínky
Služebnost může zaniknout na základě uplynutí určité doby, a to v případě, jestliže byla
zřízena jako služebnost na dobu určitou,257 nebo na základě splnění rezolutivní
podmínky, jestliže jí bylo trvání služebnosti podmíněno.258 Nejtypičtější služebností
na dobu určitou je služebnost ve svém trvání závislá na dosažení určitého věku osoby
oprávněné (OZ toto explicitně neuvádí) nebo na dosažení věku osoby odlišné od osoby
oprávněné (OZ tuto možnost explicitně uvádí v § 1300 odst. 2 věta první pro osobní
služebnosti). Platí zde vyvratitelná právní domněnka, že služebnost smrtí dané osoby
nezaniká a trvá dále do doby, kdy by tato osoba věku skutečně dosáhla
(§ 1300 odst. 2 věta druhá OZ). Rezolutivní podmínkou se rozumí například
taková podmínka, kdy trvání služebnosti je vázáno na dobu, po kterou se dítě
není schopno samo živit. Jakmile této schopnosti dosáhne, služebnost zaniká.259

3.5.6 Zánik služebnosti spojením vlastnictví panující a služebné věci
Zánik služebnosti spojením vlastnictví panující a služebné věci ve smyslu ustanovení
§ 1301 OZ na tomto místě nebude podrobněji rozebrán, protože o něm byl podán výklad
v podkapitole 3.1.2.

3.5.7 Zánik služebnosti smrtí nebo zánikem oprávněné osoby
Zánik služebnosti smrtí (osobou oprávněnou je fyzická osoba) nebo zánikem (osobou
oprávněnou je právnická osoba) oprávněné osoby je upraven v ustanovení § 1302 OZ
a omezuje se pouze na zánik služebnosti osobní. V případě služebnosti pozemkové
oprávnění přecházejí na právního nástupce osoby oprávněné. Na trvání služebnosti
nemá vliv smrt nebo zánik osoby povinné, protože služebnost je vázána na věc
služebnou, nikoli na jejího vlastníka. Toto pravidlo bude bez dalšího platit
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pro služebnosti evidované ve veřejném seznamu. Na ty, které evidovány nejsou,
se uplatní pravidlo, že na právního nástupce osoby povinné přechází služebnost
jen v případě, že o ní měl nebo mohl vědět, že tak bylo ujednáno nebo že tak stanoví
zákon.260 Jestliže byla služebnost rozšířena i na dědice, uplatní se vyvratitelná právní
domněnka, že oprávnění ze služebnosti přechází na dědice první třídy (tj. potomci
oprávněné osoby a její manžel), pokud není dohodnuto jinak (§ 1302 odst. 1 věta první
za středníkem OZ).
Jedinou výjimkou z pravidla zániku osobní služebnosti nejpozději smrtí či zánikem
osoby oprávněné je služebnost, která slouží provozu obchodního závodu (§ 502 OZ).
V případě, že totiž dojde k převodu či přechodu takového závodu, služebnost
dle ustanovení § 1302 odst. 2 OZ nezaniká, ale nadále trvá, a to rovněž za situace,
kdy k takovému převodu či přechodu dochází z důvodu smrti či zániku osoby
oprávněné.261

3.5.8 Zánik služebnosti rozhodnutím orgánu veřejné moci
Z výše podaného výkladu v podkapitole 3.5.2, lze dovodit zánik služebnosti na základě
rozhodnutí soudu podle ustanovení § 1299 odst. 2 OZ pro hrubý nepoměr
mezi zatížením věci služebné a prospěchem oprávněné osoby. Nadto služebnosti
zanikají na základě usnesení o schválení smíru, výkonem rozhodnutí prodejem věci
služebné a v insolvenčním řízení. Služebnosti rovněž zanikají na základě rozhodnutí
orgánů státní správy, jako příklady takovýchto orgánů lze uvést stavební úřad,
vyvlastňovací úřad nebo pozemkový úřad.262

3.5.9 Zánik služebnosti jejím vykoupením
Vykupitelnost služebnosti je pojem, který se v OZ objevuje nově. Spočívá v možnosti
vlastníka služebné věci vykoupit se ze služebnosti tím, že vyplatí osobě oprávněné
260
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určitou finanční částku, a tím způsobí zánik služebnosti. Podmínky vykupitelnosti
je třeba dohodnout předem, a to při zřízení dané služebnosti.263 Vykupitelnost je možné
dohodnout u jakéhokoli typu služebnosti. OZ pouze stanovuje, že u služebností
ve smyslu

ustanovení

§

1261

k pozemkům

určeným

k plnění

funkcí

lesa

je vykupitelnost obligatorním znakem.264

3.5.10 Zánik služebnosti při ohrožení její podstaty a neposkytnutí jistoty
Tento specifický způsob zániku služebnosti předvídá ustanovení § 1296 OZ a uplatní
se pouze v případě práva užívacího a požívacího. Ustanovení upravuje právo vlastníka
služebné věci domáhat se zajištění její podstaty. Je stanoveno, že toto právo vlastníkovi
náleží pouze v případě stavu nebezpečí a ohrožení podstaty služebné věci (§ 1296 věta
první OZ), přičemž hrozba takového nebezpečí musí být objektivní, nesmí
jít pouze o subjektivní obavy vlastníka. Jestliže nebezpečí reálně existuje a osoba
oprávněná odmítne na žádost vlastníka poskytnout zajištění, tedy jistotu, která by měla
odpovídat výši hrozící škody,265 může se vlastník obrátit na soud a domáhat
se poskytnutí jistoty nebo vrácení služebné věci, a to za slušné odbytné 266 (§ 1296 věta
druhá OZ), čímž právě dochází k zániku služebnosti. Výše odbytného se bude odvíjet
od výše majetkové ztráty osoby oprávněné spojené se zánikem služebnosti s ohledem
na nebezpečí, které hrozilo.267
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4 Služebnosti a jejich právní úprava v USA
Římskoprávní institut služebností, který se tradičně uplatňuje v kontinentálním právu,
má své nenahraditelné místo i v právu anglosaském. V rámci diplomové práce bude
rozebrána právní úprava služebností v USA.
Právo USA pracuje s římskoprávním pojmem servitudes, který v překladu z latiny
znamená služebnosti. Servitudes jsou zde ovšem chápány šířeji a tradičně se dělí na dvě
skupiny, a to služebnosti v užším smyslu a právo požívací (easements and profits)
a dohody vztahující se k pozemkům (covenants).268 V následujícím textu bude pojem
služebností používán ve smyslu služebností v užším smyslu. V právu USA
není používán pojem věcných břemen, který je typické pouze pro kontinentální právo.

4.1 Služebnosti a právo požívací (Easements and profits)
Služebnosti představují oprávnění osoby užívat za předem stanoveným účelem pozemek
ve vlastnictví jiné osoby a právo požívací nadto opravňuje k braní plodů z daného
cizího pozemku. Někteří autoři dokonce považují právo požívací za součást služebností
a pouze rozlišují služebnosti s právem požívacím a služebnosti bez tohoto práva. Na oba
instituty se v rámci amerického práva vztahují stejná pravidla klasifikace, vzniku
i zániku. Z toho důvodu se autorka rozhodla mezi těmito instituty nerozlišovat
a pro lepší orientaci bude používán jednotný pojem služebnosti. Česká právní úprava
právo požívací považuje za služebnost osobní, nikoli za samostatný institut.
Obdobně jako v právu kontinentálním i zde se služebnosti dělí na pozemkové
(appurtuent) a osobní (in gross). Služebnosti pozemkové jsou zřizovány ve prospěch
určitého pozemku

a vyžadují

existenci

pozemku

služebného a panujícího,

přičemž se očekává, že služebnost zvýší tržní hodnotu pozemku panujícího a sníží
hodnotu

pozemku

služebného.

Prospívají

pouze

panujícímu

pozemku,

resp. jeho vlastníkovi. Na druhé straně služebnosti osobní jsou zřizovány ve prospěch
určité osoby odlišné od vlastníka pozemku a vyžadují existenci služebného pozemku,
268

DUKEMINIER, J. Property. 6th ed. New York: AspenPublishers. c2006, s. 667. ISBN 0-7355-5792-6.

73

nikoli pozemku panujícího. Prospívají pouze osobě ze služebnosti oprávněné
bez návaznosti na jím vlastněný pozemek.269
V případě pochybností, zda se jedná o služebnost pozemkovou nebo osobní, je nutné
rozlišovat mezi služebnostmi s požívacím právem a bez něj. Služebnosti bez požívacího
práva jsou soudy obecně spíš považovány za pozemkové, ty s právem požívacím
(profits a prendre) za osobní.270 Problematikou odlišování osobních a pozemkových
služebností se zabýval např. soud v rozhodnutí Loch Sheldrake Associates v. Evans,
v němž uvedl, že osobní služebnost představuje výhradně osobní, nepřevoditelné,
nezděditelné privilegium.271
Služebnosti se dále dělí na pozitivní (affirmative) a negativní (negative). Pozitivní
služebnosti spočívají v právu oprávněného k určité činnosti na cizím pozemku.
Jako příklad lze uvést právo cesty přes pozemek ve vlastnictví jiného. Negativní
služebnosti naopak spočívají v povinnosti vlastníka služebného pozemku zdržet
se určité činnosti na vlastním pozemku, která by mohla způsobit škodu na pozemku
sousedním, tedy panujícím. Jako příklad lze uvést zákaz postavení budovy na vlastním
pozemku, která by omezovala vlastníka sousedního pozemku ve výhledu na oceán.
Negativní povaha této služebnosti spočívá i v tom, že vlastník panujícího pozemku
nemá žádné oprávnění k jakékoli činnosti na pozemku služebném.272

4.1.1 Historický vývoj služebností
Služebnosti se v anglosaském právu začaly objevovat až v devatenáctém století. Tento
pozdní vývoj byl ovlivněn zejména systémem obdělávání půdy, který byl pro toto území
typický ve středověku. Systém spočíval v rozdělení společné volně přístupné půdy
na pásy, které byly přiděleny jednotlivým nájemcům, kteří na ní dále hospodařili
na základě rozhodnutí pána panství nebo rady obyvatelů vesnice, do jejichž území půda
spadala. Systém začal postupně kolabovat během sedmnáctého až devatenáctého století
269
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z důvodu nárůstu populace a průmyslové revoluce. Mnoho farmářů začínalo
experimentovat s novými technologiemi, k čemuž bylo potřeba jednotlivé pozemky
oddělovat od ostatních. To vše vedlo k postupnému oplocování pozemků, tento proces
byl téměř dokončen v roce 1820. Do té doby volně přístupné pozemky,
po nichž se mohl každý volně pohybovat bez větších škod, se stávaly nepřístupnými
a vznikla potřeba služebnosti cesty a dalších druhů služebností.
První literatura věnující se služebnostem byla vydána v roce 1839 a jejími autory byly
Charles J. Gale a Thomas D. Whatley. Do té doby neexistovala žádná obecná teorie
služebností v anglosaském právu. Kniha, kromě již výše zmíněné služebnosti cesty,
pojednávala např. o služebnosti napájet dobytek, brát vodu pro domácí účely či věšet
prádlo nad sousedovým pozemkem.273

4.1.2 Vznik služebností
Právní úprava v USA umožňuje vznik služebností několika způsoby, a to:
1) vydržením (by prescription);
2) na základě smlouvy nebo závěti (by express act);
3) konkludentně (by implication);
4) z nutnosti (by necessity).
V dalších podkapitolách se bude autorka zabývat těmito jednotlivými způsoby
podrobněji.
4.1.2.1 Vznik služebností vydržením
Služebnosti vznikají užíváním služebného pozemku osobou odlišnou od vlastníka
takového pozemku po dobu stanovenou pro vydržení vlastnictví. Takové užívání
musí být veřejně známé, nepřerušené, bez povolení vlastníka pozemku.274
Jako příklad lze uvést situaci, kdy osoba A je vlastníkem pozemku, přes který osoba
B po dobu 25 let stejnou cestou přechází, aby se dostala k silnici, která leží
za pozemkem. Osoba B nikdy nedostala výslovné povolení k takovému jednání
273
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od osoby A. Nicméně na základě takového nepřetržitého, otevřeného užívání po dobu
25 let osoba B nabyla služebnost cesty vydržením. Vydržecí doby v české úpravě
jsou kratší, činí u movitých věcí tři roky a u nemovitých deset let, přičemž na nabytí
služebnosti vydržením se vztahují rovněž ustanovení o vydržení mimořádném,
kde vydržecí doby činí u movitých věcí šest let a u nemovitých dvacet. Nabývání
služebnosti vydržením se věnuje podkapitola 3.2.3.
4.1.2.2 Vznik služebností na základě smlouvy nebo závěti
Služebnosti mohou vzniknout na základě smlouvy nebo závěti, přičemž je nutné
rozlišovat, zda se jedná o služebnost ve prospěch nabyvatele/příjemce nebo ve prospěch
postupitele/dárce. V prvním případě se jedná o služebnost vznikající na základě
výslovného udělení (by express grant), kterou vlastník služebného pozemku poskytne
vlastníkovi panujícího pozemku. Ve druhém případě se jedná o služebnost výhradou
(by reservation), kdy strana postupující majetek si vyhradí pro sebe nebo třetí osobu275
právo tento majetek užívat určitým způsobem.276
Jako příklad služebnosti vzniklé výhradou lze uvést situaci, kdy osoba A a osoba B jsou
sousedé. Osoba B využívá příjezdovou cestu osoby A, protože její vlastní příjezdová
cesta není postačující. Osoba A dovoluje takové jednání osoby B, protože jsou přátelé
a takové jednání jí nezpůsobuje potíže. Jednoho dne se osoba A rozhodne svůj pozemek
s domem prodat osobě C a v obavách, že osoba C nedovolí osobě B využívat nadále
příjezdovou cestu, do smlouvy o koupi zahrne i ustanovení, které vyhrazuje
osobě B právo na využívání příjezdové cesty jako doposud. Uzavřením této smlouvy
vzniká služebnost na základě smlouvy, a to výhradou.
4.1.2.3 Vznik služebností konkludentně
Služebnost vznikne konkludentně za kumulativního splnění těchto podmínek:
1) v době převodu části pozemku byla tato část užívána ve prospěch nepřeváděné části
pozemku (tzv. quasi služebnost);
2) takové užívání bylo zjevné;
275
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3) takové užívání bylo nepřerušené;
4) takové užívání bylo potřebné k prospěchu quasi panující části pozemku.
V případě služebností vzniklých konkludentně se rozlišuje vznik na základě
konkludentního udělení (implied grant) a na základě konkludentní výhrady (implied
reservation). Odlišení těchto dvou způsobů konkludentního vzniku je obdobné
jako u vzniku na základě smlouvy nebo závěti, přičemž v případě konkludentního
udělení se osobou oprávněnou ze služebnosti stává nabyvatel pozemku a v případě
konkludentní výhrady postupitel.277
Jako příklad služebnosti vzniklé konkludentně lze uvést situaci, kdy osoba A vlastní
pozemek, přes který každý den chodí k autobusové zastávce. Jednoho dne se rozhodne
část pozemku prodat osobě B, přičemž přes prodávanou část pozemku vede daná cesta
na autobusovou zastávku. Ve smlouvě o prodeji dané části pozemku není žádná zmínka
o právu osoby A nadále cestu na autobusovou zastávku využívat. Nicméně jestliže soud
dospěje k názoru, že je zřejmé, že osoba A měla v úmyslu služebnost cesty zřídit,
rozhodne, že osobě A vznikla služebnost konkludentně.
Z výše uvedeného příkladu je zřejmé, že posouzení toho, zda služebnost konkludentně
vznikla či nikoliv, se bude vždy odvíjet od okolností daného případu. Problematikou
vzniku služebnosti konkludentně se zabýval soud v případě Van Sandt v. Royster,278
kde stanovil osm faktorů nasvědčujících tomu, že služebnost konkludentně opravdu
vznikla.279
4.1.2.4 Vznik služebností z nutnosti
Způsob vzniku služebnosti z nutnosti bývá považován za podtyp služebnosti vzniklé
konkludentně a často je nazýván jako „nezbytná cesta“ (way of necessity).280
Nicméně v zájmu lepší srozumitelnosti textu bude tento způsob vzniku služebnosti
popsán samostatně.
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Služebnost z nutnosti vzniká v případě, že převodem pozemků dojde k odříznutí
určitého pozemku od přístupu k veřejné silnici či ulici. Jako příklad lze uvést situaci,
kdy pozemek A je rozdělen na dva pozemky B a C, přičemž pozemek B je prodán
a pozemek C zůstává ve vlastnictví původního vlastníka. Pozemek A je ovšem rozdělen
takovým způsobem, že vlastník pozemku C se může dostat na veřejnou silnici
jen přechodem přes pozemek B. Vlastníkovi pozemku C tedy vzniká služebnost cesty
přes pozemek B z nutnosti, jako služebnost nezbytné cesty. Služebnost nezbytné cesty
dle common law trvá tak dlouho, dokud je opravdu potřebná.
Tento typ služebnosti je obdobou institutu nezbytné cesty, který je upraven v ustanovení
§ 1029 až § 1036 OZ. Nezbytnou cestu lze de dikce OZ zřídit jako právo obligační
a rovněž jako právo věcné, tedy jako služebnost, a v obou případech je povolení zřízení
nezbytné cesty za náhradu (§ 1029 odst. 1 OZ). Jako u americké služebnosti z nutnosti
je i zde vyžadována existence potřeby spojit pozemek A (nemovitou věc) s veřejnou
cestou přes pozemek B, který je ve vlastnictví jiné osoby, aby tento pozemek A mohl
být řádně užíván.

4.1.3 Převoditelnost služebností
4.1.3.1 Převoditelnost pozemkových služebností
Pozemková služebnost spočívá v tom, že služebnost je součástí vlastnického práva
k panujícímu pozemku a je s ním spojena. Projevem takového vlastnického práva
je uplatnění práva ze služebnosti. Převod vlastnického práva k panujícímu pozemku
s sebou tedy nese i převod služebnosti s ním spojené. Literatura užívá přirovnání,
že převod služebnosti následuje převod vlastnického práva, jako psí ocas následuje
prodej psa. Jelikož služebnost nemůže být převedena odděleně od vlastnického práva,
můžeme dojít k závěru, že pozemková služebnost může sloužit pouze vlastníkovi
panujícího pozemku.281 V případě převoditelnosti pozemkových služebností autorka
nespatřuje odlišnosti od české právní úpravy.
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4.1.3.2 Převoditelnost osobních služebností
Převoditelnost osobních služebností je předmětem sporů jak v právu anglickém,
tak v právu USA. Za převoditelné se obecně považují osobní služebnosti určené
pro obchodní účely, přičemž pojem obchodní účely se zde neomezuje pouze na užití
v podnikání, ale taktéž na služebnosti soukromých osob, které mají určitou
ekonomickou hodnotu. Na druhé straně osobní služebnosti, jejichž účelem je osobní
potěšení či prospěch oprávněného, se obecně považují za nepřevoditelné.
Na tomto místě je třeba zmínit rozdíl mezi nejednoznačným pohledem na převoditelnost
osobních služebností, která se vyznačuje dichotomií mezi osobními služebnostmi
pro obchodní

účely

a

pro

účely

osobního

prospěchu

oprávněného,

a mezi převoditelností práva požívacího. Právo požívací (profit a prendre) je na rozdíl
od služebností osobních volně převoditelné.282
Česká právní úprava nezná dělení osobních služebností podle jejich účelu,
které by mělo vliv na jejich převoditelnost, a stanovuje v § 1265 odst. 2 OZ, že osobní
služebnosti jsou obecně nepřevoditelné (více v podkapitole 3.3.3). Taktéž autorka
zmiňuje, že na rozdíl od americké právní úpravy právo požívací OZ podřazuje
pod osobní služebnosti a volná převoditelnost je i v jeho případě vyloučena.

4.1.4 Zánik služebností
Obecně lze říci, že existují tyto základní typy zániku služebností, a to:
1) uplynutí doby (expiration);
2) splynutí titulů (merger of titles);
3) vzdání se nároku ze služebnosti (release or abandonment by the easement holder);
4) zánik účelu služebnosti (cessation of the purpose of the easement);
5) zánik služebného pozemku (destruction of the servient tenement);
6) vydržení (prescription).
Následující podkapitoly se budou podrobněji zabývat jednotlivými způsoby zániku.
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4.1.4.1 Zánik služebností uplynutí doby
Nejjednodušším způsobem zániku služebností je zánik na základě uplynutí doby,
na kterou byla služebnost zřízena. Doba trvání služebnosti je zpravidla stanovena
při vzniku služebnosti. Mimo to může být stanoveno, že služebnost zaniká na základě
jiné právní skutečnosti, než je plynutí času, která má povahu rezolutivní podmínky.
Ve chvíli, kdy taková skutečnost nastane, služebnost automaticky zaniká. Je nutné
nezaměňovat se způsoby zániku služebnosti na základě jiných skutečností uvedených
jako další individuální způsoby zániku služebností, kde se těmito skutečnostmi
nerozumí rezolutivní podmínky, ale skutečnosti obecně znamenající zánik služebnosti.
Jako příklad zániku služebnosti uplynutím doby lze uvést situaci, kdy osoba A zřídí
ve prospěch osoby B služebnost, jejímž předmětem je oprávnění osoby B kopat
a odnášet štěrk z pozemku ve vlastnictví osoby A, a to po dobu deseti let. Po uplynutí
deseti let, služebnost zaniká a tím zaniká oprávnění osoby B.
Jako příklad zániku služebnosti na základě jiné skutečnosti lze uvést situaci, kdy osoba
A zřídí ve prospěch osoby B služebnost, jejímž předmětem je právo pastvy na pozemku
ve vlastnictví osoby A, a to na dobu života osoby B. Smrtí osoby B služebnost
zaniká.283
4.1.4.2 Zánik služebnosti splynutím titulů
V případě pozemkových služebností se jedná o splynutí osoby vlastníka služebného
a panujícího pozemku. Jako příklad lze uvést situaci, kdy osoba A je vlastníkem
panujícího pozemku a osoba B vlastníkem pozemku služebného. Následně dojde
k tomu, že osoba B převede tento služebný pozemek na osobu A, čímž se osoba A stane
vlastníkem obou pozemků. Služebnost zaniká. V případě, že dojde k tomu, že osoba
A se rozhodne původní služebný pozemek převést na osobu C, služebnost
se již neobnovuje.
U osobních služebností, jak již bylo výše řečeno, chybí panující pozemek.
Z toho vyplývá, že nemůže dojít ke splynutí vlastnictví služebného a panujícího
pozemku, jak je to u služebností pozemkových. Osobní služebnost zaniká okamžikem,
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kdy se osoba oprávněná z dané služebnosti stane vlastníkem služebného pozemku,
který je osobní služebností zatížen. Z povahy věci není třeba její další existence.284
Zánik

služebnosti

splynutím

titulů

se

v české

právní

úpravě

neuplatní,

jelikož ustanovení § 1301 OZ stanovuje, že splynutí vlastníka služebné a panující věci
nevede k zániku služebnosti. Zásada, že nikomu nemůže sloužit věc vlastní,
je tedy prolomena institutem vlastníkovy služebnosti, o kterém bylo blíže pojednáno
v podkapitole 3.1.2.
4.1.4.3 Zánik

služebnosti

vzdáním

se

nároku

ze

služebnosti

výslovně

nebo upuštěním od jejího vykonávání
Tímto způsobem služebnost zaniká v případě, že se osoba oprávněná výslovně vzdá
nároku na výkon práv z ní plynoucích, a to smlouvou nebo na základě závěti.
Tento projev vůle musí být písemný a v souladu se zákonem o podvodech (Statute
of Frauds).285
Služebnost dále zaniká, pokud se osoba oprávněná vzdá výkonu svých práv upuštěním
od jejich vykonávání. Osoba oprávněná musí učinit takové jednání, z něhož jasně
vyplývá, že nemá v úmyslu dále služebnost využívat. Samotné nevykonávání
služebnosti není dostačující pro zánik služebnosti, je nutný další projev vůle.
Pro ujasnění bude uveden příklad takového typu zániku služebnosti.
Osoba A je vlastníkem pozemku, který se nachází mezi pozemkem osoby B a hlavní
silnicí. Osoba A zřídí služebnost cesty ve prospěch pozemku osoby B, aby byl osobě
B umožněn přístup k hlavní silnici. Služebnost nezanikne pouhým nevykonáváním
práva cesty přes pozemek osoby A osobou B, protože ta tím dostatečně nevyjadřuje
úmysl se služebnosti vzdát. Dostatečným projevem vzdání se nároku ze služebnosti
by bylo, kdyby osoba B vedle nevykonávání práva cesty postavila na svém pozemku
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zeď znemožňující danou cestu přes pozemek osoby A. V takovém případě by došlo
k zániku služebnosti.286
Je nutné poznamenat, že vzdání se výkonu služebnosti oběma výše popsanými způsoby
má za následek, že služebnost zaniká a není možná její následná obnova. Jestliže osoba
oprávněná ze zaniklé služebnosti změní názor a má zájem na obnovení služebnosti,
tak jediným způsobem je zřídit novou služebnost některým ze způsobů vzniku
služebnosti, které byly popsány výše.
4.1.4.4 Zánik služebnosti zánikem účelu služebnosti
Tento způsob zániku se týká služebností, které jsou zřízeny pro určitý účel,
a to v případě, kdy daná služebnost již nadále tomuto účelu nemůže sloužit. Jako příklad
lze uvést služebnost vedení potrubí pro dopravu uhlí, přičemž tato služebnost zanikne
v okamžiku, kdy osoba z této služebnosti oprávněná již nemá uhlí, které by mohla
potrubím dopravovat. Velmi častý je tento zánik u služebností, které vznikají na základě
nutnosti, a to v okamžiku, kdy zanikne potřeba jejich existence.
Platí, že čím je vymezení účelu služebnosti širší, tím méně pravděpodobný je její zánik
tímto způsobem. Vždy je nutné posoudit, jaký je rozsah služebnosti a zda již opravdu
déle nemůže svému účelu sloužit.287
4.1.4.5 Zánik služebnosti zánikem služebné nemovité věci
Služebnost tímto způsobem zaniká v okamžiku, kdy dojde ke zničení či zániku té části
služebného pozemku, na níž se služebnost vztahuje. Pokud se v textu práce hovoří
o zániku pozemku, je tím myšleno převážně zničení stavby nebo zařízení na daném
pozemku (např. zničení elektrického vedení vedoucího přes služebný pozemek).
Obecně platí, že služebnost takto zaniká jen v případě, že je služebná nemovitost
zničena bez zavinění jejího vlastníka. Jestliže vlastník služebné nemovitosti záměrně
zničí předmět služebnosti, nese odpovědnost za způsobenou škodu osobě ze služebnosti
oprávněné a daná služebnost nezanikne.
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Jedním z příkladů zániku služebnosti tímto způsobem je zánik práva cesty přes budovu,
a to jejím zničením. Obecným pravidlem je, že trvání této služebnosti je omezeno
trváním dané budovy a rovněž to, že strhnutím budovy a jejím znovu postavením
na jiném místě nedojde k obnovení služebnosti. Výjimkou z tohoto obecného pravidla
neobnovování služebnosti je situace, kdy soud dojde k závěru, že v daném případě
obnovení služebnosti strany předpokládaly.
V judikatuře soudů USA existuje spor o to, zda vlastník nemovitosti může volně
strhnout stavbu zatíženou služebností nebo musí strpět výkon služebnosti až do doby,
než dojde ke zničení této stavby vlivem přírodních příčin.288 Obecně se soudy přiklánějí
k druhé variantě a dále dovozují, že oprávnění ze služebnosti k určité stavbě
na pozemku není zpravidla spojeno s jakýmkoli právem k danému pozemku a zánikem
stavby zaniká i služebnost.289
Zániku služebnosti zánikem služebné nemovité věci odpovídá v české právní úpravě
zánik služebnosti trvalou změnou dle § 1299 odst. 1 OZ, pro kterou služebnost
již více nemůže sloužit pozemku panujícímu či v případě služebností osobních
oprávněné osobě. Důvodová zpráva k OZ se k tomuto vyjadřuje a přidává příklad
„nelze napojiti pramen, který zplna vyschl“, který byl zmíněn již při přípravě osnovy
občanského zákoníku ve 30. letech.290
4.1.4.6 Zánik služebnosti vydržením
Služebnost může dále zaniknout v případě, že vlastník služebného pozemku znemožní
výkon služebnosti.291 Takovéto znemožnění výkonu služebnosti musí trvat nepřetržitě
po dobu určenou pro vydržení a bez souhlasu osoby ze služebnosti oprávněné,

288

CUNNINGHAM, R.; STOEBUCK, W. B.; WHITMAN, D. A. The law of property.
2nd ed. St. Paul: West Publishing Company, 1993, s. 464. ISBN 0-314-01389-X.
289
Rothschild v. Wolf, 20 Cal.2d 17, 123 P.2d 483 (1942) a Union National Bank v. Nesmith,
238 Mass. 247, 130 N.E. 251 (1921).
290
ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012,
s. 552. ISBN 978-80-7208-922-2.
291
V případě Hicekrson v. Bender, 500 N.W.2d 169 (Minn.App. 1993) se tak stalo tím, že vlastník
služebného pozemku postavil na daném pozemku stavby znemožňující výkon služebnosti. Soud
se vypořádával s otázkou, zda takové stavby byly viditelné a osoby ze služebnosti oprávněné si byly
vědomy toho, že jejich postavením služebnost vykonávat nelze. V tomto případě se došlo k názoru,
že tomu tak bylo a že služebnost vydřením zanikla.

83

která se výkonu služebnosti po danou vydržecí dobu nedomáhá, ačkoli si musí
být vědoma toho, že je výkon služebnosti znemožněn.292
Jako příklad lze uvést situaci, kdy osoba A a osoba B jsou vlastníci sousedních
pozemků, přičemž osoba B je oprávněná ze služebnosti cesty přes pozemek osoby A.
Poté dojde k tomu, že osoba A postaví na svém pozemku zeď znemožňující výkon
služebnosti cesty osoby B, která, ačkoli je si této překážky vědoma, nepodnikne žádné
kroky vedoucí k uplatnění svého práva. Pokud tento stav trvá nepřetržitě po dobu
určenou pro vydržení, služebnost cesty zaniká.

4.2 Dohody

vztahující

se

k pozemkům (Covenants

Running

with the Land)
Jak již bylo uvedeno na začátku této kapitoly, v USA existují vedle služebností v užším
smyslu, o nichž bylo pojednáno výše, rovněž tzv. dohody vztahující se k pozemkům
(dále jen „dohody“ nebo „dohoda“). V následujícím textu bude tento institut podrobněji
rozebrán a bude následně vysvětleno, čím se služebnosti a dohody odlišují.
Dohoda je ve smyslu amerických servitudes chápána jako slib jedné osoby (covenantor,
dále jako „osoba povinná“) druhé (covenantee, dále jako „osoba oprávněná“) zdržet
se určitého jednání na určitém pozemku, přičemž tento slib je osobou oprávněnou
právně vymahatelný.293 To, že se dohody vztahují k pozemkům (running with the land),
znamená, že práva a povinnosti, z nich vyplývající, přechází i na nové vlastníky
pozemků. Tyto dohody jsou totiž spojeny s pozemky, ne se stranami dohody.
Tímto se dohody vztahující se k pozemkům liší od běžných dohod, které zavazují pouze
své strany.294
Každá dohoda vztahující se k pozemku musí splňovat následující náležitosti:
1) dohoda musí být písemná a být v souladu se zákonem o podvodech (Statute
of Frauds);
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2) musí zde existovat záměr původních stran dohody, aby dohoda byla spojená
s pozemkem (running with the land). Tato podmínka bývá splněna ustanovením,
že se práva a povinnosti z dohody vyplývající vztahují i na právní nástupce stran.
I bez takovéhoto ustanovení se tento záměr presumuje, pokud tomu nasvědčují
okolnosti uzavření dohody a nejsou zde žádné důkazy prokazující opak;
3) dohoda se musí dotýkat pozemku (touch and concern the land). Tato podmínka
je chápána tak, že dohoda musí směřovat ke zvýšení užitku či zhodnocení pozemku
osoby oprávněné nebo omezení užitku nebo snížení hodnoty pozemku osoby
povinné. Nejčastěji dochází k situaci, že osobě oprávněné plyne z dohody prospěch
a zároveň jde dohoda k tíží osobě povinné, ale není to pravidlo obecné;
4) musí zde existovat horizontální společenství zájmu na majetku (horizontal privity
of estate). Tato podmínka může být splněna dvěma způsoby. Buď se jedná o situaci,
že strany mají shodné zájmy vztahující se ke stejnému pozemku (např. vlastník
pozemku a nájemník, vlastník služebného pozemku a osoba oprávněná
ze služebnosti k tomuto pozemku). Nebo se jedná o případ, kdy strany dohody
jsou převodce a nabyvatel pozemku a součástí smlouvy o převodu je i taková
dohoda. Obecně lze tedy říci, že na obou stranách dohody musí existovat určitý
vlastnický nebo smluvní zájem ke služebnému pozemku;
5) musí zde existovat vertikální společenství zájmu (vertical privity). Zatímco
horizontální společenství zájmu musí existovat mezi stranami dohody, vertikální
společenství zájmu musí existovat mezi stranou dohody (buď osobou oprávněnou,
nebo osobou povinnou) a osobou, na níž je vlastnické právo k pozemku převáděno,
přičemž takový převod musí být řádný na základě smlouvy, závěti nebo rozhodnutí
soudu. V případě, že dojde k nabytí vlastnictví k pozemku vydržením, nejedná
se o řádný převod v tomto smyslu a dohoda není zachována.295
Rozdíl mezi služebnostmi v užším smyslu a dohodami není zcela ostrý. Je zřejmé,
že jak služebnosti, tak dohody určitým způsobem omezují nebo zvyšují využití určitého
pozemku. Dohody ovšem nejsou v americkém právu považovány za majetkovou účast
na pozemcích

jako

služebnosti,

nemohou

295

vzniknout

konkludentně

z nutnosti

HOVENKAMP, H.; KURTZ S. F. Principles of property law. 6th ed. St. Paul, USA: Thomas-West,
c2005, s. 341-342. ISBN 0-314-15045-5.
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či vydržením. Jedná se o dohody, které mohou vzniknout jen na základě slibu jedné
osoby druhé.
I v české právní úpravě lze uvažovat o uzavření dohody, resp. smlouvy, jejímž obsahem
by bylo omezení vlastnického práva určité osoby obdobně jako u služebností,
které by ovšem nemělo povahu věcněprávní, ale obligační. Typickým rysem
obligačního práva a podstatným rozdílem od práva věcného je jeho povaha práva
relativního, tedy práva, které nepůsobí erga omnes, ale pouze inter partes. V případě
změny vlastníka zatížené věci by tedy nedošlo k zachování oprávnění k této věci
jako je tomu u služebností a změna vlastníka, tedy původní smluvní strany,
by znamenala zánik takového oprávnění, pokud by tedy jeho zachování nebylo
výslovně uvedeno ve smlouvě, na jejímž základě by došlo k převodu daného
vlastnického práva k věci, a nebyly splněny podmínky uvedené v ustanovení
§ 1107 odst. 1 věta za středníkem OZ. Právní poměr, tj. práva a povinnosti
by z takové smlouvy vznikaly pouze mezi smluvními stranami.
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Závěr
Cílem diplomové práce bylo pokusit se poskytnout ucelený výklad a analýzu institutu
služebností a jejich jednotlivých aspektů v současné právní úpravě. To je možné
jen s přihlédnutím k judikatuře zejména po roce 1989 a judikatuře prvorepublikové
podávající odpovědi na mnohé stále aktuální problémy tohoto institutu, jako například
na stále existující problematiku nepravidelných služebností.
V první části diplomové práce se autorka zaměřila na výklad pojmů věcných práv k věci
cizí a věcných břemen, které představují instituty služebnostem nadřazené,
tedy v podstatě na zařazení služebností v právní úpravě jako absolutních majetkových
práv působících erga omnes, jejichž povaha je věcněprávní. Poslední kapitola této první
části se nakonec věnuje samotnému institutu služebností, který definuje a vymezuje
základní aspekty, které jsou v dalších částech podrobně rozebrány.
Následuje část pojednávající o historické genezi institutu služebností. Jejím cílem bylo
popsat jednotlivé etapy vývoje služebností, které vedly k dnešní současné právní
úpravě. Nalezení odpovědí na otázky, do jaké míry jimi byla současná právní úprava
ovlivněna, v jakých aspektech se inspirovala, a naopak v jakých se od předchozího
vývoje odchýlila. Největší podobnost současné právní úpravy lze spatřovat v obecném
zákoníku občanském, ke kterému se při tvorbě občanského zákoníku přihlíželo,
a mnohé aspekty jsou upraveny téměř totožně. Naopak lze vidět podstatný odklon
od kusé právní úpravy institutu věcných břemen obsažené v občanských zákonících
vydaných za komunistického režimu. Jejich nedostatečná právní úprava institutu byla
nahrazena právní úpravou podstatně rozsáhlejší a kazuističtější, respektující tradiční
rozdělení na služebnosti a reálná břemena.
Třetí a stěžejní část diplomové práce představuje analýzu současné právní úpravy
institutu služebností, přičemž autorka zejména analyzovala jednotlivá ustanovení
občanského zákoníku a pokusila se vymezit problematické oblasti. Názory na některé
aspekty služebností nejsou jednotné, jako příklad lze uvést problematiku vymezení
rozsahu a obsahu pozemkové služebnosti stezky. Někteří autoři se domnívají,
že jejím obsahem není právo na stezce jet kolem a je nutné kolo pouze vést,
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někteří naopak právo jízdy na kole do rámce této služebnosti zahrnují. Dalším případem
názorové nejednotnosti je výklad vztahující se k problematice možnosti zatížení věci
více služebnostmi, přičemž někteří autoři se domnívají, že ustanovení toto upravující
se vztahuje pouze ke služebnostem zřízeným na základě soukromoprávního jednání,
nikoli na základě jiné právní skutečnosti. Jiní autoři dovozují, že ustanovení naopak
dopadá na obě skupiny způsobů vzniku služebností. V případě nepravidelných
služebností autorka dokonce dospěla ke zjištění, že jsou v některých současných
komentářích chybně vykládány nepravidelné služebnosti tak, že se jedná o pozemkové
služebnosti, které svým obsahem odpovídají služebnostem osobním.
V závěrečné části diplomové práce se autorka pokusila nastínit právní úpravu
služebností v právu USA. Institut není v právních úpravách pojímán totožně,
přičemž americká právní úprava vedle služebností, jak jsou známy v české úpravě,
vymezuje ještě další institut tzv. covenants, tedy dohod vztahujících se k pozemku,
které jsou chápány jako slib jedné osobě druhé, že se zdrží určitého jednání a které jsou
poté svázány s pozemkem a přecházejí na další vlastníky, ale na rozdíl od služebností
nepředstavují majetkovou účast na pozemku. Jako další podstatnou odlišnost právních
úprav lze zmínit problematiku předmětu služebnosti, kterým může být v právu
americkém, a to obdobně jako v právu římském, pouze pozemek, tedy nikoli jiná věc
nemovitá či movitá jako je tomu u osobních služebností ve smyslu současné české
právní úpravy.
V rámci diplomové práce autorka použila zejména deskriptivní, analytickou
a komparativní

metodu

výkladu

a

domnívá

se,

že

cíl

diplomové

práce,

kterým bylo podání uceleného pohledu na institut služebností včetně jeho zasazení
do historického kontextu, byl naplněn.
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Seznam zkratek
Energetický zákon

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání

a

o

v energetických
některých

výkonu
odvětvích

zákonů,

ve

státní

správy

a

změně

znění

o

pozdějších

předpisů
Katastrální vyhláška

Vyhláška

č.

357/2013 Sb.,

o

katastru

nemovitostí
Katastrální zákon

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
ve znění pozdějších předpisů

Knihovní zákon

Zákon č. 95/1871 ř. z., o zavedení obecného
zákona o pozemkových knihách

Lesní zákon

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
některých

zákonů,

ve

znění

pozdějších

předpisů

LPS

Usnesení předsednictva České národní rady
č.

2/1993

Sb.,

o

vyhlášení

Listiny

základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky
Náhradový zákon

Zákon č. 329/1920 Sb., o převzetí a náhradě
za zabraný majetek pozemkový, ve znění
novely č. 220/1920 Sb.

Novela OZ

Zákon č. 131/1982 Sb., kterým se mění
a doplňuje občanský zákoník a upravují
některé další majetkové vztahy

OSŘ

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů
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OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

OZ 1950

Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník,
v původním znění

OZ 1964

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění

zákona

kterým se mění,

č.

509/1991

doplňuje

a

Sb.,

upravuje

občanský zákoník
OZO

Obecný zákoník občanský z roku 1811

SŘS

Zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní,
ve znění pozdějších předpisů

Vodní zákon

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých

zákonů,

ve

znění

pozdějších

předpisů
Zákon o drahách

Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění
pozdějších předpisů

Zákon o pozemních komunikacích

Zákon

č.

13/1997

Sb.,

o

pozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o právu vodním

Zákon č. 93/1869 ř. z., jenž se týče
ustanovení o právu vodním, vyhražených
zákonodárství říšskému
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Resumé
Cílem diplomové práce je pokusit se poskytnout komplexní výklad a analýzu institutu
služebností a jejich jednotlivých aspektů v současné právní úpravě s přihlédnutím
k judikatuře českých soudů po roce 1989 a rovněž k judikatuře prvorepublikové
k Obecnému zákoníku občanskému.
Práce se skládá ze čtyř částí, přičemž první část se věnuje výkladu pojmů věcných práv
k věci cizí a věcných břemen jako institutů služebnostem nadřazeným. V poslední
kapitole této první částí je obecně vymezen institut služebností a jeho základní aspekty.
Druhá část diplomové práce popisuje jednotlivé etapy historického vývoje institutu
služebností. Postupně je rozebráno pojetí služebností v právu římském s přihlédnutím
k některým odlišnostem od jejich koncepce a úpravy v současnosti, následuje výklad
o středověkých služebnostech, a nakonec se autorka v rámci práce zabývá moderními
právními úpravami služebností v právních předpisech občanského práva od Obecného
zákoníku občanského přes občanské zákoníky vydané za komunistického režimu
v letech 1950 a 1964.
Třetí část, která představuje těžiště diplomové práce, poskytuje podrobnou analýzu
současné právní úpravy služebností v občanském zákoníku za současného zohlednění
relevantní judikatury. První kapitola této části podává výklad, který se zabývá obecnou
úpravou služebností, tedy otázkami služebné věci, vlastníkovy služebnosti, obsahu
a rozsahu služebností a způsobům jejich ochrany. Následující kapitoly postupně
rozebírají a komentují vznik služebností, právní poměry ze služebností, dělení
služebností na pozemkové a osobní, včetně charakteristiky jednotlivých služebností
v zákoně typizovaných, a zánik služebností. Autorka se snaží poskytnout srovnání
současné právní úpravy s právními úpravami, které jí předcházely, a upozornit na její
problematické oblasti.
Závěrečná čtvrtá část podává výklad o právní úpravě institutu služebností ve Spojených
státech amerických, v rámci něhož se autorka zaměřila zejména na problematiku
vzniku, převoditelnosti a zániku služebností.
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Abstract
The aim of the diploma thesis is to try to provide a comprehensive interpretation
and analysis of the legal institute of easements and their individual aspects in the current
legal regulation, taking into account the judicial decisions of the Czech courts after year
1989 as well as the case law of the First Republic related to the General Civil Code.
The thesis consists of four parts. The first part deals with the interpretation
of the concept of iura in re alinea as the institute superior over easements. In the last
chapter of this first part the institute of easements and their basic aspects are generally
defined.
The second part of the diploma thesis describes the individual stages of the historical
development of the institute of easements. The concept of easements in Roman law
is being analyzed, taking into account some differences from its conception
and modification at present. The following is an interpretation of medieval easements,
and finally, the author deals with the modern legal regulations of the easements
in the civil law legislation starting from the General Civil Code through the civil codes
issued under the Communist regime in 1950 and 1964.
The third part, which represents the focus of the diploma thesis, provides a detailed
analysis of the current legal regulation of easements in the Civil Code with reference
to the relevant judicial decisions. The first chapter of this part provides an interpretation
that deals with the general aspects of easements, that is, questions of the object
of the easement,

owners'

easements,

content

and

scope

of

easements,

and the possibilities of protection of easements. The following chapters gradually
analyze and comment on the creation of easements, the legal relations of easements,
the division of easements into easements ad rem and ad personam, including
the characteristics of every easement typified in the Civil Code, as well
as the termination of easements. The author tries to provide a comparison of the current
legislation with the previous legal regulations and to draw attention to its problematic
areas.
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The final fourth part provides an explanation of the legal regulation of the institute
of easements in the United States, in which the author particularly focuses on such
issues as the creation, transferability and termination of easement.
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