
Právní nástroje zajištění přístupu k nemovitosti 

 

Tato práce se zabývá analýzou právních nástrojů soukromého i veřejného práva, které 

jsou schopny zajistit přístup nemovitosti. Práce na tyto nástroje nahlíží z pohledu vlastníka 

nemovitosti bez přístupu nebo se ztíženým přístupem, proto je její obsah omezen na právní 

prostředky ochrany tohoto vlastníka. Cílem práce je obsáhnutí všech právních možností 

zajištění přístupu k nemovitostem, podrobný rozbor každého z institutů s přihlédnutím k 

četnosti a vhodnosti jejich využití a pro praxi možná nejdůležitější, porovnání jednotlivých 

institutů z hlediska procesního práva. Práce také bohatě pracuje se soudní judikaturou, kterou 

ilustruje jak případný vývoj interpretace právní úpravy, tak přibližuje čtenáři abstraktní právní 

pojmy aplikací v reálných situacích. 

Diplomová práce je rozdělena do devíti kapitol, přičemž první kapitola nabízí úvodní 

třídění právních nástrojů jednak z hlediska soukromého a veřejného práva a jednak podle toho, 

zda se jedná o zajištění přístupu dobrovolné nebo nucené. Následně už přechází k výčtu 

jednotlivých možností zajištění přístupu k nemovitostem, kdy se nejdříve zabývá příslušnými 

instituty soukromého práva, tj. okrajově nájmem, dále služebnostmi, ustanoveními občanského 

zákoníku o nezbytné cestě, sousedskými právy a přídatným spoluvlastnictvím. Mezi 

veřejnoprávní instituty poté řadí přístup k nemovitosti podle stavebního zákona, připojení 

nemovitosti na pozemní komunikaci dle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu a konečně 

účelovou komunikaci, přičemž vzhledem ke své povaze dostaly v práci největší prostor 

služebnosti a účelové komunikace, které zároveň v praxi patří mezi nejvíce využívané možnosti 

zajištění přístupu k nemovitostem.  

Co se týče vyhodnocení jednotlivých právních možností k zajištění přístupu 

k nemovitosti, tak využití služebností (kromě odkoupení pozemku) je nejjistějším řešením 

tohoto problému, a to díky trvalé povaze a vázanosti k pozemku, nikoliv k osobě oprávněné 

osoby. Vedle toho, využitím institutu účelové komunikace má vlastník v podstatě možnost 

dosáhnout vyřešení problému nejrychlejší cestou, neboť právo užívat komunikaci, za splnění 

několika podmínek, vzniká přímo ze zákona a není tak třeba dalších formálních kroků 

k zajištění přístupu k nemovitosti. 

 


