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Úvod 

S pojmem vlastnictví se pojí několik dílčích oprávnění, která vlastníkům umožňují 

s vlastním majetkem libovolně nakládat, přičemž především mezi ně patří právo svoji věc užívat. 

Pokud je předmětem vlastnictví nemovitá věc, může být právě toto oprávnění znemožněno tím, že 

vlastník nemá možnost přístupu ke své nemovitosti, protože se mezi veřejně přístupnou 

komunikací a jeho nemovitostí nachází další pozemek nebo pozemky ve vlastnictví třetích osob, 

které mu v přístupu brání. Tento problém se v praxi často vyskytuje, a vzhledem k tomu, že může 

podstatně omezit kvalitu života tím, že znemožní výkon základní životní potřeby, a to využití své 

nemovitosti k bydlení, je třeba hledat vhodné řešení pro ten který případ.  

V takových případech právní řád nabízí několik řešení, jak přístup zajistit a s ním zajistit 

také možnost vykonávat své vlastnické právo bez omezení. Bezpochyby nejjistějším způsobem 

zajištění přístupu k vlastní nemovitosti je odkup potřebného pozemku s cestou. To však není 

s ohledem na hodnotu půdy jako takové často možné, proto se tato práce zabývá ostatními, 

s nadsázkou řečeno, méně elegantními způsoby zajištění takového přístupu. Ideální alternativou 

odkupu je dohoda vlastníků sousedních pozemků, na jejímž základě vznikne právo přístupu 

k nemovitosti, ať už na základě nájemní smlouvy, nebo smlouvy o zřízení služebnosti. K této, 

zákonodárcem ve všech směrech podporované variantě ale vlastníci sousedního pozemku mnohdy 

nejsou svolní, a tak nastupují na řadu právní instituty, které zajistí přístup k nemovitosti přes jejich 

pozemek i proti jejich vůli. 

Při řešení této záležitosti však vyvstává střet mezi právem vlastníka nemovitosti na přístup 

k ní a ochranou vlastnického práva vlastníka sousedního pozemku nebo ostatních pozemků, které 

je třeba využít k zajištění přístupu před jeho omezováním. Zákonodárce ve všech případech, které 

nepředpokládají dohodu vlastníků nemovitostí, klade důraz na to, aby byla vlastnická práva 

omezována v možná co nejmenší míře a dodržuje tak znění článku 11 odst. 4 Listiny základních 

práv a svobod, který stanoví, že vlastnické právo je možné omezit ve veřejném zájmu, na základě 

zákona a za náhradu. 

Diplomová práce je věnována analýze právních nástrojů soukromého i veřejného práva 

zajišťujících přístup k nemovitostem, ke kterým nevede žádná cesta, nebo je využívání existující 

cesty vlastníkovi nemovitosti zabraňováno. I s ohledem na název práce je kladen důraz na 

možnosti vlastníka bez zajištěného přístupu ke své nemovitosti, proto je tomu přizpůsoben i 

samotný obsah práce a ta je tak psána z pohledu toho, kdo potřebuje zajistit přístup k nemovitosti 

a vědomě tak práce opomíjí právní prostředky ochrany vlastníka sousedního pozemku, jehož právo 

má být povolením přístupu přes jeho pozemek omezeno. 
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Vzhledem k tomu, že se v této situaci může ocitnout kterýkoliv vlastník nemovitosti, 

doufám si tvrdit, že by práce mohla poskytnout praktického průvodce v hledání řešení 

problémového přístupu k nemovitosti, proto cílem této práce je, za použití analytické a 

deskriptivní metody, obsáhnutí všech právních možností zajištění přístupu k nemovitostem, 

podrobný rozbor každého z institutů s přihlédnutím k četnosti a vhodnosti jejich využití a konečně, 

pro praxi možná nejdůležitější, porovnání jednotlivých institutů z hlediska procesního práva. 

Tato práce vychází především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), a k němu se vztahujících odborných komentářů a zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád (dále jen „občanský soudní řád“). V případě veřejnoprávních nástrojů byl 

výchozím pramenem především zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo stavbě (dále jen „zákon o vyvlastnění“), ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ze zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád (dále jen „správní řád“), případně další, v textu zmíněné právní předpisy. Vzhledem k tomu, 

že přístup k nemovitostem je v praxi velmi často předmětem soudních sporů, je tato práce bohatě 

protkaná příslušnou judikaturou. V neposlední řadě mezi prameny této práce patří také odborné 

publikace a články z periodik s právním zaměřením. 
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1. Rozdělení nástrojů k zajištění přístupu k nemovitosti dle soukromého a 

veřejného práva 

Stěžejním pojmem při rozdělení nástrojů podle soukromého a veřejného práva je užívání 

věci, která je předmětem vlastnického práva osoby odlišné od uživatele. Logicky tady dochází 

k omezování vlastnického práva, kdy je vlastník alespoň částečně zbaven svého práva věc užívat, 

zničit nebo podstatně změnit. 

Nejdůležitějším způsobem rozlišení přístupů k nemovitosti je přístup na základě veřejného 

a soukromého práva. Veřejné právo v mnoha případech pracuje s pojmem veřejné užívání. Tím je 

užívání všeobecně přístupných materiálních statků, které odpovídá jejich účelovému určení, 

předem neomezeným okruhem uživatelů. V závislosti na vzniku právní možnosti veřejného 

užívání se rozlišují jeho dva druhy, a to obecné užívání a zvláštní užívání. Obecné i zvláštní užívání 

mají veřejnoprávní povahu – na konkrétní užití materiálního statku, který je určen k veřejnému 

užívání jednotlivými uživateli, nemá, až na výjimky, vliv projev vůle vlastníka.1  Na místě je však 

třeba zmínit, že institut veřejného užívání míří zásadně na uživatele odlišné od vlastníka věci. 

Případ, kdy má i samotný vlastník zajištěn přístup k pozemku na základě veřejnoprávního předpisu 

je například vstup na pozemek určený k plnění funkce lesa.2 V těchto situacích je však třeba navíc 

důsledně rozlišovat, zda se jedná o vstup nebo vjezd. 

V případě nástrojů soukromého práva, které zakládají užívací práva, je oprávněným 

naopak vždy konkrétní uživatel nebo uživatelé. Typickým institutem tak bude například služebnost 

či nájem, tedy vztahy, které jsou v převážné většině případů založeny smlouvou a za účelem 

uspokojování ekonomických zájmů také za úplatu. Veřejné užívání oproti tomu vzniká buď přímo 

ze zákona nebo správním rozhodnutí (pokud se jedná o zvláštní užívání), v obou případech 

zpravidla bezplatně. Veřejné užívání také může svou povahou připomínat věcné břemeno, a proto 

bývá často, i když ne zcela přesně, charakterizováno jako takzvané zákonné věcné břemeno, 

omezující vlastníka věci s ní libovolně nakládat. 

 

1.1. Nástroje soukromého práva 

Veškeré nástroje soukromého práva k zajištění přístupu k nemovitosti jsou obsaženy 

v základním pramenu soukromého práva, a to v občanském zákoníku. Soukromoprávní způsoby 

zajištění přístupu k nemovitostem lze pomyslně rozdělit podle dvou kritérií, a to podle toho, zda 

 
1 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 219. 
2 Viz ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně některých zákonů. 
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je přístup k nemovitosti zajištěn dobrovolně či nuceně, dále je lze odlišovat podle toho, zda se 

jedná o obligaci nebo o věcné právo.  

 

1.1.1. Dobrovolné a nucené zajištění přístupu 

Obecně lze shrnout, že dobrovolné zajištění přístupu k nemovitosti se vztahuje pouze na 

instituty založené dohodou smluvních stran. Dohoda mezi vlastníky sousedních pozemků, 

v ideálním případě ústící v uzavření kupní nebo alespoň nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 

část pozemku nezbytná k napojení na veřejně přístupnou komunikaci, je bezpochyby 

nejpřirozenějším způsobem zajištění přístupu k nemovitosti. Podle, v předchozím odstavci, 

stanovených kategorií se v těchto případech, tedy v případě uzavření kupní či nájemní smlouvy, 

bude jednat o dobrovolné zajištění přístupu k nemovitosti na základě obligace.   

Jelikož však často z rozličných důvodů není možné k dohodě ohledně přístupu 

k nemovitosti dospět, přichází na řadu nucené zajištění tohoto přístupu, a to buď rozhodnutím 

orgánu veřejné moci nebo přímo ze zákona. Orgán veřejné moci může zajistit vlastníkovi přístup 

k jeho nemovitosti, čímž zároveň omezí vlastnické právo vlastníka postiženého pozemku, však jen 

ze zákonných důvodů. Vzhledem k tomu, že v takových případech dochází k nedobrovolnému 

omezení vlastnického práva, ustanovení, která toto omezení umožňují, jsou speciální ve vztahu k 

§ 1012 občanského zákoníku, které stanoví právo vlastníka se svým vlastnictvím libovolně 

nakládat a jiné osoby z toho vyloučit.3 

 

1.1.2. Zajištění přístupu s využitím obligací 

Jak již bylo uvedeno výše, obligace vznikají především na základě dohody, přičemž 

podstatou obligace (závazku) je právo věřitele na plnění od dlužníka. Základní vlastností závazků 

je tak relativnost, protože působí pouze mezi stranami závazku. Obecně nemají účinky vůči třetím 

osobám, čímž se liší od věcných práv. Závazek vzniká mezi stranami a nejde o závadu, která by 

vázla na věci.4 Využití obligací, především pak nájemní smlouvy, však v případě přístupu 

k nemovitosti z důvodu jejich povahy není ideální. Pokládá se za žádoucí, aby bylo právo užívat 

cestu k nemovitosti spojeno s nemovitostí, a ne s osobou jejího vlastníka. Není tomu tak jen 

z ekonomických důvodů, kdy je nerozporovatelné, že nemovitost bez zajištěného přístupu by na 

trhu ztratila svou cenu, ale také z důvodů praktických, které vlastník nemovitosti jistě zváží, neboť 

se oproti věcným právům jedná o ne tak trvalé řešení. 

 
3 Viz ustanovení § 1012 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
4 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2014, s. 4. 



 

5 

 

 

1.1.3. Zajištění přístupu s využitím věcných práv 

Jak již ze samotného názvu vyplývá, věcná práva se vztahují k věci a působí absolutně, 

proti všem, a to i proti všem právním nástupcům povinného, což je nespornou výhodou oproti 

obligacím, neboť obligační právo váže (v zásadě) jen strany závazku (příp. jejich dědice). Věcné 

právo však vázne na zatížené věci a není proto podstatné, kdo je jejím vlastníkem. Z toho plyne 

dlouhodobost jeho trvání, na rozdíl od poměru obligačního.5 Pokud by mělo dojít ke srovnání 

způsobů zajištění přístupu k nemovitostem na základě věcných práv či obligací, věcná práva jsou 

jasným vítězem tohoto pomyslného sporu. To může být názorně ilustrováno na příkladu, kdy 

vlastník pozemku A zřídí pozemkovou služebnost spočívající v oprávnění čerpat vodu ze studny 

ve prospěch každého vlastníka pozemku B. Vedle toho také vlastník pozemku A uzavře obligační 

smlouvu s osobou C, jejímž předmětem bude také odběr vody ze studny. Prodá-li vlastník 

pozemku A tento svůj pozemek, právo osoby C čerpat vodu zanikne. Oproti tomu služebnost ve 

prospěch vlastníka pozemku B bude nadále trvat. 

Důvodům, pro které je možné si zajistit přístup k nemovitosti se občanský zákoník věnuje 

také v části zabývající se sousedskými právy v ustanovení § 1013 a následujících. Sice jsou tyto 

možnosti co do rozsahu a doby využívání sousedního pozemku v porovnání s ostatními instituty 

omezené, nejsou však nepodstatné.  

Nejčastěji je však přístup k nemovitostem zajišťován pomocí pozemkových služebností a 

od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, také mnohem podrobněji upraveným institutem 

nezbytné cesty. Ta vzniká za všech okolností nuceně, jelikož ji lze zřídit pouze soudním 

rozhodnutím. Jak již bylo v této práci uvedeno, nezbytnou cestu může soud povolit jak za využití 

věcněprávních služebností, tak obligačního institutu nájmu. Blíže k této otázce v samostatné 

kapitole Nezbytná cesta. Co se týče služebností, ty mohou vznikat dobrovolně i nuceně.6 

S účinností nového občanského zákoníku byl zákonodárcem zařazen do právního řádu 

České republiky institut přídatného spoluvlastnictví. Možnost zřízení přídatného spoluvlastnictví 

má pro téma této práce význam především v případech chatových oblastí a zahrádkářských 

kolonií, kde přístup k pozemkům jednotlivých vlastníků je možný jen z jiného pozemku ve 

spoluvlastnictví více osob. Výhoda přídatného spoluvlastnictví přitom spočívá v tom, že věc 

(pozemek bez přístupu), které slouží věc v přídatném spoluvlastnictví (cesta), nelze zcizit bez toho, 

aniž by současně s ní nedošlo ke zcizení příslušného spoluvlastnického podílu na věci v přídatném 

spoluvlastnictví.  

 
5 SPÁČIL, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 8. 
6 Viz ustanovení § 1260 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 



 

6 

 

 

1.2. Nástroje veřejného práva 

Zákonodárce vymezil v podstatě tři způsoby zajištění přístupu k nemovitosti s využitím 

veřejného práva. Jedná se o účelovou komunikaci, vymezenou v ustanovení § 7 zákona o 

pozemních komunikacích, možnost vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění z důvodu vytvoření 

podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě, 

zakotveného v ustanovení § 170 odst. 2 stavebního zákona a dále i takzvané prevenční nástroje dle 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která svým obsahem 

rozvíjí podmínky pro vznikající stavby. Nástroje prevence se zde uplatňují například při stanovení 

způsobu připojení stavby na pozemní komunikaci. Možným případem zajištění, i když ne trvalého 

přístupu k nemovitosti, je vstup na sousední pozemek za účelem provedení stavby nebo jejich 

nezbytných úprav podle § 141 odst. 1 stavebního zákona.  

Funkci zajištění přístupu vlastníka k nemovitosti mohou plnit i další instituty. Jejich účel 

je však primárně zajištění vstupu na cizí pozemky osobám odlišným od vlastníka. Jedná se 

především o ustanovení z předpisů z oblasti práva životního prostředí, která stanovují možnosti 

vstupů na cizí pozemky buď široké veřejnosti, ať už ve formě obecného užívání lesa podle zákona 

č. 289/1995 Sb., o lesích a změně některých zákonů7 a práva volného průchodu krajinou dle zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny8 nebo v případech, kdy toto právo přiznává pouze 

oprávněným osobám, viz například ustanovení § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů, které zakládá oprávnění správců povodí vstupovat při výkonu svých práv a 

povinností na cizí pozemky. Podle mého názoru patří tato oprávnění některých osob spíše pod 

téma omezení vlastnického práva a není možné jej obsáhnout v rozsahu této práce. Dále se jimi 

proto nebudu zabývat. 

Při rozhodování o tom, jakého právního institutu k zajištění přístupu k nemovitosti využít 

se vyjádřil například Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 17. 1. 2014, sp. zn. 5 As 

140/2012-22 tak, že v prvé řadě přichází v úvahu zřízení služebnosti cesty či jiného titulu k užívání 

dané komunikace, samozřejmě ovšem za úplatu, a to na základě dohody. Pokud není dohoda 

možná, lze se domáhat povolení nezbytné cesty přes cizí pozemek u soudu na základě ustanovení 

§ 1029 občanského zákoníku. Věcné břemeno k pozemku nebo stavbě pro nezbytný přístup, řádné 

užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě může být za náhradu zřízeno také rozhodnutím 

vyvlastňovacího úřadu podle § 170 odst. 2 stavebního zákona, přičemž v řízení se postupuje podle 

zákona o vyvlastnění.9 Z tohoto výčtu možností však není možné podle rozsudku Nejvyššího 

 
7 Viz ustanovení § 19 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně některých zákonů. 
8 Viz ustanovení § 63 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
9  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 17. 1. 2014, sp. zn. 5 As 140/2012-22. 
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správního soudu ze dne 14. 9. 2017, sp. zn. 5 As 191/2016 dovozovat, že instituty nezbytné cesty 

a vyvlastnění stojí vedle sebe.10 Ačkoliv by se mohlo na první pohled jevit, že faktický rozdíl mezi 

nezbytnou cestou a vyvlastněním spočívá pouze v tom, že nezbytnou cestu povoluje soud a 

vyvlastnění příslušný správní orgán a nezáleží potom na tom, který způsob si vlastník nemovitosti 

bez zajištěného přístupu vybere, i samotné znění zákona o vyvlastnění nepřímo upřednostňuje 

využití nezbytné cesty, neboť ve svém ustanovení § 3 odst. 1 mimo jiné stanoví, že vyvlastnění 

není přípustné, pokud lze práva k pozemku nebo stavbě získat jiným způsobem.11 Pod tento jiný 

způsob lze nepochybně zařadit i zajištění přístupu institutem nezbytné cesty. 

 

2. Nájem 

Zajistit přístup k nemovitosti je možné s využitím institutu nájmu. Nájemní smlouvou se 

pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje za to 

pronajímateli platit nájemné.12 Předmětem nájemní smlouvy potom bude pozemek souseda či jeho 

část nezbytná k zajištění přístupu k vlastní nemovitosti. V nájemní smlouvě je z důvodu právní 

jistoty důležité dostatečně určitě vymezit účel užívání sousedního pozemku, tedy přístup 

k nemovitosti. To znamená, že je třeba přesně vymezit případnou cestu, určit okruh uživatelů a 

samotný způsob přístupu, zda je možné užívat různé dopravní prostředky a podobně. 

V případě nájmu se jedná o možné řešení problému v přístupu k nemovitosti, jehož výhoda 

spočívá především v tom, že jej není nutné zapisovat do katastru nemovitostí13 a tím pádem i 

rychlejší vznik bez nutnosti platit správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Skutečnost, 

že se nájem nemusí zapisovat do katastru nemovitostí může být na druhou stranu také nevýhodou, 

a to především z důvodu právní jistoty smluvních stran. Další nevýhodou je ve srovnání s věcnými 

právy jeho dočasná povaha. Výhodou nájmu oproti služebnostem je také větší flexibilita. 

Od nájmu je však nutné odlišovat užívání sousedního pozemku pouze na základě výprosy, 

která vzniká tím, že soused s užíváním svého pozemku coby cesty souhlasí, nicméně se jedná o 

takový souhlas, který může být kdykoliv odvolán. O výprosu se bude podle ustanovení § 2189 

občanského zákoníku zpravidla jednat tehdy, kdy není stanovena doba, po kterou lze pozemek 

jako cestu využívat a není dohodnuta úplata.14  

 

 
10 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 14. 9. 2017, sp. Zn. 5 As 191/2016-52. 
11 Viz ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě. 
12 Viz ustanovení § 2201 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
13 Viz ustanovení § 2203 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
14 Ustanovení § 2189 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, 

aniž se ujedná doba, po kterou se věc má užívat, vzniká výprosa.“ 
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3. Služebnosti 

3.1. Definice a zařazení 

Služebnosti jsou věcná břemena, ze kterých vlastníkovi zatížené věci vyplývá povinnost 

něco strpět nebo se něčeho zdržet. Věcná břemena jsou věcnými právy k věci cizí a jejich výhoda 

spočívá v tom, že jelikož mohou být zřízena ve prospěch každého vlastníka jiné věci, oprávnění 

z nich přechází s vlastnictvím panující věci. Proto se nezřídka z hospodářského hlediska považují 

za institut pro lepší využití, zejména nemovitých věcí, přičemž poskytují oprávněnému i 

povinnému jistotu, že práva a povinnosti z nich vzniklé nebudou ohroženy změnou vlastnictví 

jedné z věcí. Další jejich výhodou je to, že pokud zatěžují věci zapsané ve veřejných seznamech, 

zapisují se i samotná věcná břemena do těchto seznamů.15 

Důležitou informací je, že podle ustanovení § 498 občanského zákoníku se i věcná 

břemena, jakožto věcná práva k cizím věcem považují za nemovité věci. Z tohoto důvodu jim 

zákon přiznává vlastnickou ochranu.16 Přestože nejsou služebnosti samostatně převoditelné a 

nesplňují tak podmínku ustanovení § 988 odst. 1 občanského zákoníku, lze služebnost držet, neboť 

jinak by nemohla vzniknout vydržením. Proto mohou být služebnosti předmětem držby, ke které 

se váže také jistá míra ochrany.17 

Definice služebností je obsažena v ustanovení § 1257 občanského zákoníku a zní tak, že: 

„Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve 

prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet.“ Služebnosti mohou být dále rozděleny na dva 

druhy, a to služebnosti osobní a služebnosti pozemkové. Rozdíl spočívá v tom, že v případě 

služebností osobních slouží služebnost konkrétní osobě a pokud není dohodnuto jinak, zaniká 

smrtí oprávněné osoby18, přičemž u pozemkových služebností je služebnost vázána vždy na 

panující pozemek, tedy pozemek, se kterým je spojeno právo užívat pozemek služebný. 

Oprávněným potom bude každý vlastník panujícího pozemku. V případech zajištění přístupu 

k nemovitosti je potom jasnou volbou využití služebnosti pozemkové z důvodu délky jejího trvání. 

Proto dále v této práci bude služebností míněna pouze služebnost pozemková. 

Vzhledem k tomu, že služebnosti svojí povahou omezují vlastníka služebné věci, pamatuje 

na tuto skutečnost i občanský zákoník. Ten upravuje jednak rozsah služebnosti, tedy objem práv a 

povinností, které strany právního vztahu ze služebnosti mají19, a jednak míru služebnosti, která 

 
15 SPÁČIL, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 176. 
16 Viz ustanovení § 1259 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
17 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1.vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 909. 
18 Viz ustanovení § 1302 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
19 Viz ustanovení § 1258 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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určuje, s jakou intenzitou a frekvencí může oprávněný své právo vykonávat.20 Například rozsah 

služebnosti určuje, jakými vozidly smí oprávněný jezdit, kudy smí přes služebný pozemek jet a 

zda s ním smějí právo vykonávat i další osoby. Míra služebnosti pak určuje, jak často se smí přes 

pozemek jezdit.21 V ustanovení § 1258 občanského zákoníku je stanoveno, že služebnost zahrnuje 

vše, co je nutné k jejímu výkonu. Konkrétní rozsah práv a povinností by měl být stanoven právní 

skutečností, která vznik služebnosti zakládá. Pokud není obsah či rozsah určen, vychází se 

z místních zvyklostí, a pokud nejsou ani ty, má se za to, že je rozsah nebo obsah spíše menší. 

Stejná pravidla aplikovala i judikatura předcházející současnému občanskému zákoníku, která 

nepochybně byla inspirací pro toto ustanovení. Například Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 

17. 2. 2009, sp. zn. 22 Cdo 60/2008 stanovil, že: Při určení rozsahu a způsobu výkonu věcného 

břemene, který nebyl určen právní skutečností je zakládající, je třeba vyjít z toho, že tímto výkonem 

nesmí být povinný zatěžován nad dojednanou míru, případně nad míru, se kterou zřizovatelé 

věcného břemene měli a mohli s přihlédnutím k okolnostem konkrétní věci počítat“.22  Ustanovení 

§ 1258 občanského zákoníku tak obsahuje výkladové pravidlo, ze kterého plyne, že pokud nebude 

v případě sporu možné určit rozsah nebo obsah služebnosti podle místních poměrů, je nutné tento 

obsah nebo rozsah služebnosti vykládat spíše v neprospěch oprávněného. Jedná se totiž o projev 

zásady, že služebnost nejde bez souhlasu povinného rozšiřovat.23 

Zákon nestanoví, že by za zřízení služebnosti náležela úplata, což rozvedl rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1265/98, který stanovil, že: „Jestliže smlouva 

o zřízení věcného břemene neobsahuje žádný údaj o úplatnosti tohoto práva, pak platí, že věcné 

břemeno bylo sjednáno bezúplatně…“24 Naopak tam, kde dochází k nedobrovolnému omezení 

vlastnického práva povinného, náleží mu za toto omezení v souladu s Listinou základních práv a 

svobod úplata.25 

Z výše popsaných znaků je jasné, že díky svým výhodám se služebnosti, a to zákonem 

upravená služebnost stezky a služebnost cesty, často využívají coby instrumenty zajištění přístupu 

k nemovitostem. Je to sice varianta zajištění přístupu méně jistá, než odkup pozemku potřebného 

k cestě, a to kvůli tomu, že pozemek, přes který vede cesta, stále zůstává ve vlastnictví někoho 

 
20 Viz ustanovení § 1264 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
21 SPÁČIL, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vydání. Praha, C. H. 

Beck, 2018, s. 182. 
22 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 2. 2009, sp. zn. 22 Cdo 60/2008. 
23 SPÁČIL, J. s kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 919. 
24 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR dne 20. 12. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1265/98. 
25 Viz Listina základních práv a svobod, čl. 11 odst. 4. 
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jiného, nicméně v porovnání například s nájmem se jedná o dostatečně spolehlivý institut, a to 

díky své trvalosti a vázanosti na služebný pozemek, a ne na osobu jeho vlastníka. 

 

3.2. Nabytí služebnosti 

Občanský zákoník dává ve svém ustanovení § 1260 odst. 1 na první pohled taxativní výčet 

skutečností vedoucích k nabytí služebnosti. Řadí mezi ně nabytí smlouvou, pořízení pro případ 

smrti, vydržení, nabytí ze zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.26 Tento výčet 

však s ohledem na ustanovení § 1257 odst. 2 nemůže být konečný, protože by v podstatě 

znemožňoval využití takzvané vlastníkovy služebnosti, tj. služebnosti, kterou vlastník může zatížit 

svůj pozemek ve prospěch jiného svého pozemku.27 

Podle důvodové zprávy může vlastníkova služebnost mít značný praktický význam pro 

předběžnou úpravu mezi jednotlivými pozemky, než některé z nich přejdou do cizích rukou. 

Odpadnou tak obtíže jednání mezi stranami sledující následnou úpravu těchto poměrů po 

uskutečněném zcizení.28 Ačkoliv občanský zákoník neupravuje, jakým způsobem lze vlastníkovu 

služebnost zřídit, podle Thöndela je řešením zřejmě jednostranné prohlášení, které je dostatečně 

určité a obsahuje podstatné náležitosti pro vznik služebnosti na základě smlouvy.29  

Z charakteru služebnosti jako dlouhodobého právního vztahu se dovozuje, že pokud nebyla 

služebnost zřízena na dobu určitou, jedná se o služebnost zřízenou na dobu neurčitou.30 

Ve většině případů se služebnosti zřizují k pozemkům či stavbám, tedy k nemovitým 

věcem, které se zapisují do veřejného seznamu. Pokud se tedy právním jednáním, tj. smlouvou, 

pořízením pro případ smrti či jednostranným právním jednáním, zřídí služebnost k takové věci, 

dle ustanovení § 1262 občanského zákoníku vznikne služebnost až zápisem do takového seznamu. 

Oproti tomu, pokud služebnost vznikne na základě jiné právní skutečnosti, zápis do veřejného 

seznamu má už jen deklaratorní charakter.31  

 

3.2.1. Nabytí služebnosti smlouvou 

Smlouva je nejčastějším titulem pro vznik služebností. Jedná se o dvoustranné právní 

jednání, kde na jedné straně stojí vlastník služebné věci a na druhé oprávněný ze služebnosti. Není 

 
26 Viz ustanovení § 1260 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
27 Viz ustanovení § 1257 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
28 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 541. 
29 THÖNDEL, A. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 726. 
30 SPÁČIL, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 185. 
31 Viz ustanovení § 1262 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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však vyloučeno, aby byla služebnost zřízena i ve prospěch třetí osoby.32 Kromě obecných 

náležitostí musí být v případě smlouvy o zřízení služebnosti zatěžující nemovitou věc dodržena 

písemná forma33, přičemž podpisy smluvních stran jsou vyžadovány na jedné listině.34 

Zákonným požadavkem na jakékoliv právní jednání je jeho určitost, jinak půjde o právní 

jednání zdánlivé.35 Z toho vyplývá, že i smlouva o zřízení služebnosti musí být dostatečně určitá. 

Proto je důležité, aby ve smlouvě byl přesně ujednán její obsah, tedy vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran by měly být vyjádřeny určitě, srozumitelně a jednoznačně. Jde o to, aby ze 

smlouvy bylo možné bez pochybností poznat, co je obsahem služebnosti a jaký je způsob jejího 

výkonu.36 Určitostí smluvního vymezení služebnosti cesty se zabýval Nejvyšší soud ve svém 

rozsudku ze dne 9. 7. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3833/2012. Řešil však právní poměry před nabytím 

účinnosti současného občanského zákoníku, kdy měla neurčitost právního jednání za následek jeho 

neplatnost37, oproti současné úpravě, kdy se v případě neurčitého právního jednání o právní 

jednání vůbec nejedná. Nejvyšší soud v tomto případě judikoval, že: „Bylo-li sjednáno věcné 

břemeno cesty (právo průchodu a průjezdu) přes určitý pozemek, ale nebylo sjednáno, kudy cesta 

vede, nemá to za následek neplatnost smlouvy pro neurčitost (§ 37 odst. 1 ObčZ 1964), ale je na 

povinném, aby v souladu s dobrými mravy a potřebou panujícího pozemku vymezil, kudy cesta 

povede.“ Nejvyšší soud zároveň určil, že se tato pravidla uplatní i po 1. 1. 2014, tedy po nabytí 

účinnosti současného občanského zákoníku.38 Zároveň, pokud je služebnost ve smlouvě nesprávně 

pojmenována, ale ze smlouvy lze nepochybně zjistit její obsah, je rozhodující obsah smlouvy.39 

Jak již bylo uvedeno, služebnost k věci zapisované do veřejného seznamu, tedy v případě 

nemovitostí do katastru nemovitostí, vznikne až samotným zápisem do takového seznamu. Právní 

účinky zápisu potom nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu 

úřadu.40 Při zápisu do katastru nemovitostí však smlouva, která má být podkladem zápisu, musí 

splňovat také náležitosti stanovené zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen 

„katastrální zákon“). Jedná se především o přesné vymezení pozemků41, úředně ověřené podpisy42, 

 
32 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 734. 
33 Viz ustanovení §560 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
34 Viz ustanovení § 561 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
35 Viz ustanovení § 553 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
36 KABELKOVÁ, E. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 47. 
37 Viz ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
38 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 7. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3883/2012. 
39 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 1. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2480/2000. 
40 Viz ustanovení § 10 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 
41 Viz ustanovení § 8 písm. a), b) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 
42 Viz ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 
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a v případě, kdy se služebností zatěžuje pouze část pozemku, musí být součástí smlouvy 

geometrický plán vykreslující tuto dotčenou část pozemku.43  

 

3.2.2. Nabytí služebnosti pořízením pro případ smrti 

Další z možností, jak lze nabýt služebnost je pořízení pro případ smrti. Tím může být buď 

závěť, dědická smlouva nebo dovětek. Pro účely této práce lze shrnout, že pro náležitosti dědické 

smlouvy či dovětku platí následující náležitosti pro závěť.  

V případě závěti musí zůstavitel pamatovat na to, že ze závěti musí být zřejmé, který den, 

měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li více závětí, které si odporují nebo závisí na určení 

doby jejich pořízení, je závěť neplatná.44 Podle Lasáka a Hrabánka musí závěť obsahovat stejné 

vymezení služebnosti jako v případě, že je zřizována smlouvou, tedy i vymezení služebné věci a 

oprávněného.45 Ke vzniku služebnosti tímto způsobem Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 

10. 4. 2008, sp. zn. 22 Cdo 1280/2007 dodává, že vznik věcného břemene na základě závěti 

předpokládá jak existenci závěti, tak rozhodnutí soudu (v současnosti podle ustanovení § 1670 

občanského zákoníku), jímž bude v řízení o dědictví věcné břemeno deklarováno.46  V případě, že 

je služebnost zřízena na základě dědické smlouvy, jako vkladová listina pro zápis do katastru 

nemovitostí bude sloužit usnesení soudu o schválení této dohody.  

Dovětkem může zůstavitel nařídit odkaz, stanovit odkazovníku nebo dědici podmínku, 

nebo doložit čas anebo uložit odkazovníku nebo dědici příkaz. Na rozdíl od závěti nejsou 

dovětkem samostatně povoláváni dědici.47 

 

3.2.3. Nabytí služebnosti vydržením 

Soudy se v záležitostech týkajících služebností musí často zabývat otázkou, zda někdo 

nabyl služebnost vydržením či nikoliv. Služebnost lze nabýt vydržením po dobu potřebnou 

k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena.48 Tou bude v případě 

služebnosti cesty nebo stezky pozemek, tedy nemovitá věc, kterou lze vydržet za dobu 10 let.49 

Kindl uvádí, že v případě vydržení se jedná o způsob nabytí práva, o kterém se určitá osoba 

domnívá, že už jí patří, avšak mýlí se, přičemž tento zpravidla skutkový omyl je s ohledem na 

 
43 Viz ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. 
44 Viz ustanovení § 1494 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
45 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. 926. 
46 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 4. 2008, sp. zn. 22 Cdo 1280/2007. 
47 KABELKOVÁ, E. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 53. 
48 Viz ustanovení § 1260 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
49 Viz ustanovení § 1091 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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objektivní okolnosti případu omluvitelný. Pokud někdo tedy vykonává právo odpovídající 

služebnosti v domnění, že mu takové právo patří, a splní další podmínky, může služebnost 

skutečně nabýt.50 Jedná se o zákonem stanovené podmínky kvalifikované držby, tedy takové, která 

splňuje podmínky k tomu, aby byla právem chráněna. O kvalifikovanou držbu se jedná tehdy, 

pokud jde o držbu řádnou, poctivou a pravou. Řádnou držbou se rozumí taková držba, která byla 

řádně nabyta, na základě platného právního důvodu. V případě poctivé držby jde o to, jak byla 

právo nabyto a jak je vykonáváno, tedy zda je osoba, která ji vykonává je v dobré víře. Řádná 

držba a poctivá držba se opírají o různé skutkové podstaty, jde o dvě různé a relativně nezávislé 

kvalifikace. Tak řádný držitel nemusí být držitelem poctivým, pokud např. z hrubé nedbalosti neví, 

že prodávající není oprávněn věc prodat; naopak poctivý držitel např. jedná v omluvitelném 

právním omylu, neví o absolutní neplatnosti převodní smlouvy, nicméně není držitelem řádným.51 

Konečně pravost držby je otázkou kvality nabytí držby, to znamená, že je třeba dokázat, že se 

osoba do držby nevetřela svémocně nebo že se do držby nevloudila potajmu či s použitím lsti, 

anebo že sice jí právo bylo povoleno jen výprosou, ale usiluje jej proměnit v právo trvalé.52 

Občanský zákoník zná však také možnost takzvaného mimořádného vydržení, kdy lze právo 

vydržet i bez prokázání právního důvodu, na kterém se držba zakládá.53 Pro toto vydržení je třeba 

dvojnásobně dlouhá doba, v případě právu odpovídajícímu služebnosti tedy 20 let. Mimořádné 

vydržení však není výjimkou, která by umožnila vydržení služebnosti, pokud by se domnělý 

oprávněný tak choval jen na základě výprosy, a to především z toho důvodu, že výprosník není 

držitelem. K problematice výprosy viz níže v této podkapitole. 

Vzhledem ke znění přechodného ustanovení § 3028 odst. 2 občanského zákoníku, vznik 

právních poměrů týkajících se věcných práv se posuzuje podle dosavadních předpisů.54 Tato 

formulace má za následek, že k vydržení práva odpovídající služebnosti, které se bude řídit 

současným občanským zákoníkem, může dojít nejdříve po uplynutí deseti let od nabytí účinnosti 

současného soukromoprávního kodexu, tj. nejdříve v roce 2024. Proto je nezbytné zmínit úpravu 

podle minulého občanského zákoníku, která je v současné době pro otázky vydržení stále aktuální. 

Úprava před nabytím účinnosti současného občanského zákoníku byla k vydržení poněkud 

benevolentnější. Vyžadovala pouze dobrou víru držitele, zakládající se na jeho omluvitelném 

 
50 KINDL, M. Právo nemovitostí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 259. 
51 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 84. 
52 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 103-105. 
53 Viz ustanovení § 1095 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
54 Viz ustanovení § 3028 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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omylu o existenci práva, nikoli však platný právní titul; postačil titul putativní.55 Toto může být 

ilustrováno například rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2000, sp. zn. 22 Cdo 417/98, kdy 

snanovil, že: „Oprávněná držba se nemusí nutně opírat o existující právní důvod; postačí, aby tu 

byl domnělý právní důvod (titulus putativus), tedy jde o to, aby držitel byl se zřetelem ke všem 

okolnostem v dobré víře, že mu takový právní titul svědčí.“56 Tato právní věta nemíří na situace, 

kdy držitel nemá například žádnou smlouvu, ale na ty případy, kdy je v dobré víře, že jeho smlouva 

je platná a teprve poté se ukáže, že tomu tak není. Nejvyšší soud v dalším případě, rozsudkem ze 

dne 18. 2. 1999, sp. zn. 2 Cdon 431/96 také vyslovil, že: „Pokud se nabyvatel nemovitosti spokojí 

s pouhým ústním sdělením převodce, že s vlastnictvím nemovitosti je spojeno právo odpovídající 

věcnému břemeni, přičemž tato okolnost není uvedena ve smlouvě o převodu nemovitosti a 

nabyvatel se o existenci tohoto práva nepřesvědčí, nemůže být se zřetelem ke všem okolnostem v 

dobré víře, že mu toto právo náleží, neboť při normální opatrnosti, kterou lze po něm požadovat, 

by si existenci tohoto práva, případně právního titulu, který měl za následek jeho vznik, ověřil.“57 

Protože se soudy otázkou vydržení služebností zabývají velmi často, existuje tak bohatá 

judikatura k tomuto tématu. Opakuje se omyl osob tvrdících, že jim náleží právo odpovídající 

služebnosti, kdy jsou přesvědčeny o tom, že jakmile právo odpovídající služebnosti vykonávají po 

dobu potřebnou k vydržení, dojde k vydržení. K tomu se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozsudku 

ze dne 7. 6. 2001, sp. zn. 22 Cdo 595/2001 následovně: „Skutečnost, že se někdo chová způsobem, 

který naplňuje možný obsah práva odpovídajícího věcnému břemeni (např. přechází přes cizí 

pozemek) ještě neznamená, že je držitelem věcného práva.“58 Na tento rozsudek navázal Nejvyšší 

soud také v rozsudku ze dne 22. 1. 2013, sp. zn. 22 Cdo 1568/2012, ve kterém rozebral 

problematiku držby práva odpovídající věcnému břemeni: „Vůle držet právo odpovídající věcnému 

břemeni (animus) musí být dána najevo vlastníkovi služebného pozemku a vlastník musí držbu 

trpět. Jinak nemůže jít o držbu práva odpovídajícího věcnému břemeni, ale jen o chování, které by 

sice mohlo být obsahem držby práva, je však realizováno z jiného právního důvodu (např. výprosa, 

obligace, veřejné užívání) nebo bez právního důvodu. Takové chování ovšem nemůže být 

kvalifikováno jako držba práva.“59 Z těchto dvou rozsudků logicky vyplývá, že tímto způsobem 

právo cesty vydržet nelze, protože oprávněný, kterému vzniklo oprávnění přecházet přes cizí 

pozemek například na základě výprosy, není držitelem práva cesty. Ze současné úpravy lze 

 
55 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 84. 
56 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 2. 2000, sp. zn. 22 Cdo 417/98. 
57 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 2. 1999, sp. zn. 2 Cdon 431/96. 
58 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 6. 2001, sp. zn. 22 Cdo 595/2001. 
59 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 1. 2013, sp. zn. 22 Cdo 1568/2013. 



 

15 

 

 

k tomuto ještě dodat, že podmínkou vydržení je samotná kvalifikovaná držba. Ta, jak již bylo výše 

uvedeno, musí splnit tři podmínky, a to být řádná, poctivá a pravá. Právě k podmínce pravosti 

držby občanský zákoník v ustanovení § 993 stanovuje, že o pravou držbu jde tehdy, neprokáže-li 

se, že se někdo vetřel v držbu svémocně nebo že se v ni vloudil potajmu nebo lstí, anebo že někdo 

usiluje proměnit v trvalé právo to, co mu bylo povoleno jen výprosou.60 Pokud tedy bude někdo 

oprávněn k přecházení po cizím pozemku jen na základě výprosy, jeho chování nemůže vést 

k vydržení práva odpovídající služebnosti, protože nebude naplněna kvalifikovaná držba. Dokonce 

existují názory, kdy někteří autoři nepovažují výprosu za ujednání smluvních stran, ale pouze za 

jednostranný úkon vlastníka pozemku, který trpí jeho užívání k chůzi či jízdě, protože se vlastník 

pozemku s ostatními osobami na užívání jeho pozemku nedohodl, nýbrž tento způsob užívání 

pouze trpí.61 

 

3.2.4. Nabytí služebnosti ze zákona 

Služebnosti jsou sice soukromoprávním institutem, stejné účinky však plynou i ze 

speciálních předpisů veřejného práva. Jde tak o jakési narušení jejich soukromoprávního 

charakteru, a proto je nutné, aby každá taková služebnost měla oporu v zákoně, a aby byly splněny 

i procedurální požadavky takového zákona.62 Touto podmínkou je v podstatě projevována ochrana 

vlastnického práva zakotvena v článku 11 Listiny základních práv a svobod a další požadavek 

z Listiny základních práv a svobod, z jejího článku 4 odst. 1, který stanoví, že povinnosti mohou 

být ukládány jen na základě zákona. Jedná se například o zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, 

zákon č. 458/2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon) nebo zákon o pozemních komunikacích. Tato 

zákonná omezení však nejsou v příslušných zákonech jako služebnosti, případně věcná břemena 

výslovně označena. Nejčastěji jsou vymezeny tak, že zákonodárce výslovně zmíní oprávnění 

některých osob například ke vstupu na cizí pozemky.63 Takto vzniklá věcná břemena jsou 

ozačována jako zákonná či legální věcná břemena. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 10. 7. 

 
60 Viz ustanovení § 993 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
61 KOČÍ, R.: Účelové komunikace a jejich právní ochrana. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015, s. 80. 
62 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 740. 
63 Např. ustanovení § 42 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví: „Provozovatel letiště nebo jiných leteckých staveb 

je oprávněn i mimo ochranné pásmo, po předchozím prokazatelném informování vlastníka, vstupovat na cizí 

pozemky za účelem zajištění provozování letišť a jiných leteckých staveb, případně odstraňování překážek 

omezujících provozování letiště nebo leteckých staveb. Přitom je povinen dbát toho, aby užívání pozemků a staveb 

na nich stojících bylo co nejméně rušeno a aby vstupem a činnostmi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. 

Výkon těchto oprávnění musí být omezen na nezbytnou dobu a nezbytnou míru. Vlastník nemovitosti je povinen strpět 

omezení vlastnického práva ke své nemovitosti při výkonu těchto oprávnění. Tímto ustanovením není dotčeno právo 

na náhradu škody podle občanského zákoníku.“ 
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2012, sp. zn. 22 Cdo 1634/2000 je popsal tak, že nejde o klasický druh věcných břemen 

upravených v občanském zákoníku, která mají soukromoprávní povahu a veřejného zájmu se 

nedotýkají. Jde totiž o zákonné omezení vlastnického práva, které limituje výkon oprávnění 

vlastníka mezemi zákona, přičemž se tato omezení podobají věcným břemenům podle občanského 

zákoníku. Liší se však tím, že vznikají ze zákona a ve veřejném (nikoliv soukromém) zájmu. O 

tom, zda jde o instituty soukromého či veřejného práva rozhoduje podstata těchto institutů, nikoliv 

jejich pojmenování. Zákonná věcná břemena jsou tak insituty svého druhu, náležející veřejnému 

právu.64 

Vzhledem k tomu, že není úplně jasný režim takto vzniklých služebností (věcných 

břemen), vyslovil se k této otázce i ústavní soud svým nálezem ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 

25/04, ve kterém stanovil, že věcná břemena zřízená na základě 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. Režim tzv. zákonných věcných břemen 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 použití obecné úpravy občanského práva o věcných břemenech. Proto pokud tyto 

speciální předpisy nemají zvláštní úpravu, řídí se jejich režim obecnou úpravou občanskoprávní.65 

Jelikož se jedná svým způsobem o institut svého druhu, a pokud jednotlivý zákon nestanoví něco 

jiného, takzvaná zákonná věcná břemena nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí.66  

Vznik služebnosti ex lege může nastat okamžikem, který přímo stanoví příslušný zákon, 

anebo účinností zákona, který s touto situací spojuje vznik služebnosti. Většinou však služebnost 

nevzniká pro konkrétní případ účinností zákona, nýbrž teprve tehdy, když jsou v daném případě 

skutečně splněny podmínky pro její vznik.67  

 

3.2.5. Nabytí služebnosti rozhodnutím orgánu veřejné moci 

Vzhledem k tomu, že služebnost omezuje vlastnické právo vlastníka, lze ji bez jeho vůle 

zřídit jen v případech stanovených zákonem. Rozhodnutí orgánu veřejné moci je buď správní nebo 

 
64 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 7. 2002, sp. zn. 22 Cdo 1264/2000. 
65 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 25/04. 
66 Např. ustanovení § 76 odst. 7 zákona č. stanoví, že držitel licence na rozvod tepelné energie je povinen zřídit věcné 

břemeno v zákonem stanoveném rozsahu smluvně s vlastníkem nemovitosti. V takovém případě se věcné břemeno 

již do katastru nemovitostí zapíše. 
67 KABELKOVÁ, E. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 64. 
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soudní rozhodnutí. Soud například může zřídit služebnost v řízení o rozdělení spoluvlastnictví68 

nebo v řízení o povolení nezbytné cesty. Správní orgány potom mohou služebnosti zřídit na 

základě předpisů veřejného práva, například podle stavebního zákona69, zákona o pozemních 

komunikacích či zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Možnosti zřízení služebnosti 

podle stavebního zákona se blíže věnuje 8. kapitola této práce. Služebnosti v těchto případech 

vznikají nabytím právní moci příslušného rozhodnutí, nicméně i tak se musí zapsat do katastru 

nemovitostí. Tento zápis má ale již jen deklaratorní účinky. 

Nejvyšší soud se služebnostmi, resp. věcnými břemeny zřízenými soudním nebo správním 

rozhodnutím zabýval v několika svých rozsudcích. Například ve svém rozsudku ze dne 30. 1. 

1989, sp. zn. 3 Cz 4/89 určil, že v jiných případech, než které jsou upraveny v příslušných 

ustanoveních občanského zákoníku nemůže soud rozsudkem zřídit věcné břemeno, a to ani tehdy, 

kdyby se okolnosti případu jevilo zřízení věcného břemene nutným východiskem k jeho řešení.70 

Dále v rozsudku ze dne 16. 5. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1438/2004 stanovil, že rozhodnutí soudu o 

zřízení věcného břemene nelze vydat na základě analogické aplikace zákona.71 

 

3.3. Služebnost stezky a cesty 

3.3.1. Služebnost stezky 

V případě pouhého přístupu k nemovitosti se nabízí k využití zákonem upravená 

služebnost stezky. Jak již z jejího názvu a znění ustanovení § 1274 odst. 1 občanského zákoníku 

vyplývá, služebnost stezky zakládá právo chodit po ní nebo se po ní dopravovat lidskou silou.72 

Dopravovat lidskou silou se rozumí i využívat technické prostředky poháněné lidskou silou, 

především kolo, koloběžku, brusle či jiné náčiní. Zároveň se oprávněný může nechat nosit na 

nosítkách nebo vozit v rikše.73 Odstavec druhý téhož ustanovení oproti tomu však do služebnosti 

již nezahrnuje právo vjíždět na pozemek na zvířatech nebo motorových vozidlech, a ani možnost 

vláčet po služebném pozemku břemena. Zákaz vláčení břemen se vztahuje na břemena rozměrná 

nebo těžká, například klády z lesa, jimiž by mohla být stezka poškozena. Do rozsahu práva stezky 

bývají ale zahrnuta běžná zavazadla, dětský kočár či sáňky, neboť jejich užíváním nedojde 

k poškození stezky či okolního pozemku.74  

 
68 Viz ustanovení § 1145 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
69 SPÁČIL, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 187. 
70 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30. 1. 1989, sp. zn. 3 Cz 4/89. 
71 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1438/2004. 
72 Viz ustanovení § 1274 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
73 SPÁČIL, J. s kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 982. 
74 Tamtéž. 
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Zákon umožňuje, aby stezku stejným způsobem jako oprávněný využívaly i třetí osoby, 

jejichž bližší okruh specifikoval Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 25. 7. 2006, sp. zn. 22 

Cdo 973/2005, který sice primárně míří na služebnost cesty, jeho závěry lze však aplikovat i na 

služebnost stezky: „Přísluší-li vlastníku nemovitosti jako osobě oprávněné z věcného břemene 

právo cesty, které mu zajišťuje přístup k této nemovitosti, pak od něj odvozují právo užívat zatížený 

pozemek k chůzi a jízdě ty osoby, které tak činí v souvislosti s hospodářským účelem, ke kterému 

panující nemovitost sloužila v době zřízení věcného břemene (bydlení vlastníka, pronájem bytů, 

podnikání, ale též návštěvy v obvyklém rozsahu), pokud se účastníci smlouvy o jeho zřízení 

nedohodli jinak. Jestliže panující nemovitost slouží podnikání, pak může být zatížený pozemek 

užíván k chůzi a jízdě i zaměstnancem vlastníka panující nemovitosti, ovšem jen v souvislosti s tím 

druhem podnikání, ke kterému by mohl věcné břemeno využívat vlastník panující nemovitosti.“75 

Důležitým bodem výše citovaného rozsudku je rozsah oprávnění v době zřizování služebnosti. 

Pokud by se v budoucnosti zřídila na panujícím pozemku například provozovna, vlastník 

služebného pozemku nebude nucen strpět přecházení zaměstnanců či zákazníků, když v době 

zřízení služebnosti byl na panujícím pozemeku jen rodinný dům a frekvence chodců se po zřízení 

provozovny zvýšila.76 Tyto požadavky v podstatě reflektují zákonnou úpravu týkající se míry a 

rozsahu služebnosti zakotvenou v ustanovení § 1264 občanského zákoníku, který v prvním 

odstavci stanoví, že: „Není-li míra služebnosti určena, rozhoduje potřeba panujícího pozemku.“ A 

ve druhém odstavci: „Služebnost se nemění změnou v rozsahu služebné nebo panující věci, ani 

změnou hospodaření na panujícím pozemku.“77 

 

3.3.2. Služebnost cesty 

V případech, že se vlastník pozemku potřebuje ke své nemovitosti dopravovat i za využití 

motorových či jiných vozidel, je nasnadě využít institutu služebnosti cesty. Ta oproti služebnosti 

stezky zahrnuje i právo přes služebný pozemek jezdit jakýmikoliv vozidly78 a využívat tak 

pozemek k přepravování těžšího nákladu, než je tomu v případě práva stezky. Nejvyšší soud 

přitom má za to, že: „K obsahu věcného břemene (služebnosti) jízdy může patřit i právo 

přepravovat náklad vozidlem taženým či tlačeným jen lidskou silou (např. ručním vozíkem).“79 Při 

zřizování služebnosti smlouvou je vhodné, a často z toho důvodu, aby se předcházelo možné 

neurčitosti smlouvy, přesně specifikovat typ vozidel, které budou cestou projíždět, a také jak často 

 
75 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 7. 2006, sp. zn. 22 Cdo 973/2005. 
76 SPÁČIL, J. s kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 982. 
77 Viz ustanovení § 1264 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
78 Viz ustanovení § 1276 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
79 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 12. 2013, sp. zn. 22 Cdo 161/2013. 



 

19 

 

 

tak budou činit. Služebnost cesty v sobě za využití logického argumentu a maiori ad minus 

zahrnuje také právo stezky.80 Stejně jako v případě služebnosti stezky v sobě nezahrnuje, ač to 

zákon výslovně nestanoví, právo vláčet těžká břemena, a to z toho důvodu, že smýkání zatěžuje 

cestu podstatě více než průjezd vozidly.81 Z výše citovaného rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 

25. 7. 2006, sp. zn. 22 Cdo 973/2005 vyplývá oprávnění k jízdě po pozemku i některým dalším 

osobám odlišným od oprávněného. 

 

3.3.3. Společná ustanovení pro služebnost stezky a cesty 

Ačkoliv povinnost osoby oprávněné ze služebnosti k přispívání k udržování cesty je 

uvedena pouze u služebnosti cesty, a to v ustanovení § 1276 odst. 3 občanského zákoníku, lze tuto 

povinnost analogicky vztáhnout i na oprávněného ze služebnosti stezky, a to především 

s přihlédnutím k ustanovení § 1263 , které stanoví, že oprávněná osoba nese náklad na zachování 

a opravy věci, která je pro služebnost určena.82 Hrabánek s Lasákem zařazení třetího odstavce od 

§ 1276 proto považují spíše za legislativní neobratnost.83 K udržování cesty či stezky potom bude 

(poměrně, v případě, že je více panujících pozemků) oprávněná osoba přispívat. Pokud vlastník 

služebného pozemku užívá tuto cestu nebo stezku také, týká se přispívání k údržbě i jeho. 

Přispívání k údržbě lze také vztáhnout nejenom na příspěvky finanční, ale také faktické, např. 

zpevnění cesty či zajištění sjízdnosti. 

V případech, kdy je služebnost zřizována smlouvou či rozhodnutím soudu, ke sporům, 

kudy cesta nebo stezka vede, patrně docházet nebude. Problém však může vyvstat především 

tehdy, vznikne-li služebnost vydržením, potom se nabízí využití ustanovení § 1277 občanského 

zákoníku, které specifikuje obecnou podmínku co možná nejmenšího rozsahu a obsahu služebnosti 

zakotvenou v ustanovení § 1258 občanského zákoníku a stanoví tak, že plocha pro výkon 

služebnosti stezky nebo cesty musí být přiměřená potřebě a místu.84 Vedle toho nesmí být 

zapomenuto na požadavek vymezení stezky nebo cesty geometrickým plánem, má-li tato stezka 

nebo cesta vést jen přes část služebného pozemku.85  

Vzhledem k tomu, že zřízením služebnosti dochází k zásahu do vlastnického práva 

povinného, je třeba, aby tento zásah byl spíše menší než větší, jak potvrzuje a dále rozvádí Nejvyšší 

 
80 SPÁČIL, J. s kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 985. 
81 SPÁČIL, J. s kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 986. 
82 Viz ustanovení § 1263 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
83 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. 986. 
84 Viz ustanovení § 1277 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
85 Viz kapitola 3.2.1. 
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soud ve svém již dříve zmíněném rozsudku ze dne 17. 2. 2009, sp. zn. 22 Cdo 60/2008, který 

stanovil, že při určení rozsahu a způsobu výkonu věcného břemene je třeba vyjít z toho, že povinný 

nesmí být zatěžován nad dojednanou míru, případně nad míru, se kterou mohl vzhledem 

k okolnostem počítat.86 

Dále vzhledem k oprávněnému zájmu vlastníka služebného pozemku na ochraně svého 

majetku dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2941/2004 není 

vyloučena možnost vlastníka pozemku zatíženého služebností, aby požadoval po osobě oprávněné 

ze služebnosti, aby vykonávala toto právo i za jiných okolností, vlastníkem vytvořených, avšak 

vždy jen takových, které umožní dosažení účelu služebnosti a výkon tohoto práva ani podstatně 

neztíží.87 Tato právní věta se vztahuje především na případy, kdy vlastník pozemku zatíženého 

služebností tento pozemek oplotí a opatří vjezdovou bránou. Pokud zároveň předá oprávněnému 

klíče od brány a zajistí zvonek pro případy návštěv a například poštovní schránku pro poštovní 

doručovatele, není takové omezení služebnosti protiprávní. Osoba oprávněná je potom povinna 

tuto bránu zamykat, aby povinný ze služebnosti nebyl ohrožen vznikem škody na svém majetku. 

 

3.4. Zánik služebností 

V případě, že byla služebnost zřízena smlouvou, lze využít obecné způsoby zániku závazků 

jako je například dohoda či odstoupení od smlouvy. Pokud se smluvní strany dohodnou na zrušení 

služebnosti, dohoda musí být učiněna v písemné formě88 a v případě služebnosti zapsané ve 

veřejném seznamu je třeba mít na paměti, že služebnost zanikne až výmazem z tohoto seznamu.89 

Dohodou však nelze přivodit zánik služebností vzniklých ze zákona, a to pro rozpor s veřejným 

pořádkem.90 Ačkoliv svou povahou jsou služebnosti považovány za trvalý institut, podle názoru 

Ústavního soudu vyjádřeného v nálezu ze dne 13. 10. 2004, sp. zn. III. ÚS 104/4 není vyloučeno 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na dobu určitou a v jejím důsledku tak může dojít 

k zániku věcného břemene uplynutím dohodnuté doby.91 Mezi další způsoby zániku závazků patří 

zaplacení odstupného, které, pokud je ve smlouvě ujednáno, má za následek zrušení závazku 

obdobně jako při odstoupení od smlouvy. K zániku služebnosti na základě odstoupení od smlouvy 

může dojít buď ze zákona nebo na základě ujednání ve smlouvě. Ze zákona právo odstoupení od 

smlouvy vzniká, pokud druhá strana poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž za podstatné 

 
86 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 2. 2009, sp. zn. 22 Cdo 60/2008. 
87 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2941/2004. 
88 Viz ustanovení § 560 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
89 Viz ustanovení § 1300 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
90 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 844. 
91 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 10. 2004, sp. zn. III. ÚS 104/04. 
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porušení se pokládá takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření 

smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 

předvídala.92 Dle obecných ustanovení o závazcích lze smlouvu o zřízení služebnosti změnit nebo 

zrušit jen se souhlasem všech stran, anebo z jiných zákonných důvodů.93  S tím se pojí zánik 

smlouvy o služebnosti výpovědí. Obecné ustanovení o výpovědi závazků stanoví, že: „Závazek lze 

vypovědět, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.“94 Výpověď tak bude samozřejmě 

možná, pokud bude stranami výslovně sjednána. Vzhledem k tomu, že občanský zákoník výslovně 

neupravuje možnost výpovědi služebnosti, není tato možnost zániku služebnosti tak jednoznačná. 

Ustanovení § 1999 občanského zákoníku stanoví, že pokud smlouva byla ujednána na dobu 

neurčitou a zavazuje-li alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti, anebo 

zavazuje-li alespoň jednu stranu takovou činnost strpět, lze závazek zrušit ke konci kalendářního 

čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem. Pokud však závazek spočívá v povinnosti 

zdržet se určité činnosti, předchozí odstavec ustanovení se nepoužije.95 Je však třeba posoudit 

charakter služebnosti, zda bude spočívat v povinnosti něčeho se zdržet či něco trpět. Toto 

ustanovení o výpovědi závazku by tedy mohlo být použito pro zrušení služebnosti stezky či cesty, 

protože právě ta obsahuje povinnost vlastníka služebného pozemku strpět přecházení přes jeho 

pozemek. Nicméně, pokud by totiž povinný ze služebnosti stezky či cesty měl možnost 

jednostranné výpovědi na základě výše popsaného obecného pravidla, odporovalo by to 

samotnému smyslu institutu služebnosti. K tomuto názoru se přiklání i Hrabánek, který 

jednoznačně tvrdí, že z důvodu trvalé povahy služebnosti, výpovědí podle ustanovení § 1999 a 

2000 občanského zákoníku služebnosti zaniknout nemohou.96 Stejný autor dále nevylučuje ani 

ujednání o vykupitelnosti služebnosti, kdy dojde ke zrušení služebnosti na základě peněžitého 

plnění vlastníka služebné věci poskytnutého oprávněnému.97  

Pro zánik služebností zapsaných do katastru nemovitostí, jak již bylo řečeno, je nutný 

výmaz tohoto práva z katastru nemovitostí, kdy má tento výmaz konstitutivní účinky. Jiný případ 

ale je, zanikne-li služebnost na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Tady bude mít výmaz 

služebnosti z katastru nemovitostí pouze účinky deklaratorní. Orgánem veřejné moci rozhodujícím 

o zrušení služebnosti může být například pozemkový úřad, kdy o takovém zrušení rozhoduje např. 

na základě zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech nebo i 

 
92 Viz ustanovení § 2001 a § 2001 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
93 Viz ustanovení § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
94 Viz ustanovení § 1998 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
95 Viz ustanovení § 1999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
96 HRABÁNEK, D. in SPÁČIL, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 187. 
97 Tamtéž. 
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stavební úřad podle ustanovení § 170 stavebního zákona, které vymezuje účel, pro který lze 

služebnost zrušit prostřednictvím vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění. Otázkám vyvlastnění se 

podrobněji věnuje 7. kapitola této práce. Služebnosti mohou dále zaniknout například soudní 

dražbou podle ustanovení § 337h odst. 2 občanského soudního řádu či v rámci insolvenčního 

řízení, kdy se podle ustanovení § 248 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, prohlášením konkursu v insolvením řízení se stavají neúčinnými a zaniknou zpeněžením 

majetkové podstaty.98  

Speciální případy zániku služebnosti pak upravují ustanovení § 1299 a následující 

občanského zákoníku. Ustanovení § 1299 občanského zákoníku se zabývá zánikem služebnosti na 

základě trvalých změn. Ne však každá změna má za následek zánik služebnosti ze zákona, a podle 

toho je i toto ustanovení uspořádáno. Odstavec 1 řeší případy zániku služebnosti přímo ze zákona, 

ke kterému dochází, pokud nastane taková trvalá změna, pro kterou služebná věc již nemůže vůbec 

sloužit panujícímu pozemku, přičemž odstavec 2 dává možnost domáhat se zrušení nebo omezení 

služebnosti u soudu, a to i přesto, že výkon služebnosti je nadále sice možný, nicméně zakládá 

hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku.99  

Trvalá změna služebné věci mající za následek nemožnost sloužení panujícímu pozemku 

v těchto případech tedy nemůže být přechodná a musí být zřejmé, že v budoucnosti nedojde 

k obnově původního stavu. Zároveň musí být tato změna příčinou, proč věc zatížená služebností 

již nemůže sloužit účelu, kvůli kterému služebnost vznikla. Trvalou změnou logicky bude i zánik 

služebné nebo panující věci, například sesuv půdy na pozemek, přes který vede cesta. Trvalá 

změna se bude obyčejně týkat faktických vlastností, nicméně Nejvyšší soud dovodil, že může 

spočívat i ve změně právních poměrů 100, pod čímž si lze představit například změnu územního 

plánu obce, který brání dosavadnímu využívání pozemku. Vzhledem k tomu, že služebnost 

zanikne v okamžiku naplnění zákonných podmínek, v případě služebností zapisovaných do 

katastru nemovitostí, dojde k rozporu mezi skutečným a zapsaným právním stavem. Potom se 

může vlastník služebného pozemku domáhat odstranění nesouladu podle ustanovení § 985 

občanského zákoníku. 

Jak již bylo výše uvedeno, pokud trvalá změna způsobí pouze hrubý nepoměr mezi 

zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku, může se vlastník služebné věci u soudu 

domáhat omezení nebo zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu. K zániku služebnosti v těchto 

 
98 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 845. 
99 Viz ustanovení § 1299 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
100 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2006, sp. zn. 346/2006. 
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případech dojde až samotným soudním rozhodnutím. Nejvyšší soud k hrubému nepoměru stanovil, 

že musí vzniknout až v důsledku trvalé změny poměrů a nebýt dán již od zřízení služebnosti.101 

Zákonodárce nechává v případě výkladu pojmu hrubý nepoměr volnost soudům k uvážení, které 

bude vyplývat vždy z konkrétních okolností daného případu. Co se týče příměřené náhrady, ta 

může být poskytnuta jak v peněžité podobě, tak i jiným způsobem a nelze ani vyloučit zrušení 

služebnosti bez náhrady. Volba případné výše náhrady je zcela na uvážení soudu.102 Ten by měl 

postupovat podle názoru Nejvyššího soudu: „Při rozhodování o výši přiměřené náhrady za zrušení 

věcného břemene je třeba vycházet z rozsahu majetkového prospěchu, kterého se zrušením 

věcného břemene dostává vlastníkovi zatížené nemovitosti, jakož i z majetkových důsledků zániku 

věcného břemene pro oprávněného.“103 Pro řešení otázek vyplývajících z ustanovení § 1299 odst. 

2 občanského zákoníku Nejvyšší soud konstatoval, že je v zásadě použitelná i judikatura 

publikovaná k obdobnému ustanovení § 151p odst. 3 minulého občanského zákoníku.104 Ústavní 

soud v otázce změny poměrů ve svém nálezu ze dne 25. 8. 2008, sp. zn. III. ÚS 3258/07 

poznamenal, že: „Změnu poměrů nelze spatřovat ve změně rozsahu využívání oprávnění z věcného 

břemene. V původní podobě byla služebnost využívána k chůzi, průhonu dobytka i k jízdě 

zemědělskou technikou. Současné využívání oprávnění z věcného břemene rovněž k jízdě autem 

(ať již osobním či nákladním) znamená pouze fakt, že vedlejší účastníci své oprávnění využívají ke 

stejnému účelu, pouze způsobem odpovídajícím současnému technickému pokroku.“105 Podle 

názoru Nejvyššího soudu o změnu poměrů, která by měla za následek možnost zrušení služebnosti 

nejde ani tehdy, pokud oprávněný svémocně rozšiřuje svým výkonem práva služebnost. Proti 

takovému rozšiřování se povinný může bránit negatorní žalobou.106 Stejně tak změnou poměrů 

není stav, kdy vlastník vytvořil úpravami služebného pozemku stav bránící výkonu služebnosti, 

proti které se oprávněný mohl bránit žalobou.107 Naopak svým rozsudkem ze dne 27. 2. 2006, sp. 

zn. 22 Cdo 346/2006 Nejvyšší soud dovodil, že promlčení práva odpovídajícímu věcnému břemeni 

spolu se vznesenou námitkou promlčení zakládá takovou změnu, pro kterou lze žádat soud, aby 

věcné břemeno zrušil.108 

Obecné pravidlo o promlčení stanoví, že pokud oprávněný právo ze služebnosti zapsané 

v katastru nemovitostí po dobu alespoň deseti let nevykonává, nedojde k zániku služebnosti, ale 

 
101 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 11. 2008, sp. zn. 22 Cdo 3671/2007. 
102 SPÁČIL, J. s kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 1032. 
103 Rozsudek Nejvyššíhou soudu ČR ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. 22 Co 2284/98. 
104 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. 22 Cdo 4153/2014. 
105 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 25. 9. 2008, sp. zn. III. ÚS 3258/07. 
106 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 2. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1043/2004. 
107 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3732/2014. 
108 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2006, sp. zn. 22 Cdo 346/2006. 
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pouze k jejímu promlčení.109 Pokud však oprávněný své právo ze služebnosti nevykonává z toho 

důvodu, že vlastník služebné věci mu v tomto výkonu brání, promlčí se služebnost, pokud 

oprávněný své právo neuplatní do tří let.110 To má za následek, že pokud se bude oprávněný u 

soudu domáhat ochrany svého práva a povinný namítne jeho promlčení, soud ochranu 

oprávněnému nepřizná. Poněkud odlišné důsledky zavedlo ustanovení § 618 občanského 

zákoníku, které stanovilo, že pokud dojde k promlčení služebnosti, která je zapsána ve ve veřejném 

seznamu, lze na návrh osoby, která má na výmazu právní zájem, služebnost z tohoto seznamu 

vymazat, čímž podle Hrabánka a Lasáka dojde k zániku příslušné služebnosti, a to nikoliv 

v důsledku promlčení, ale v důsledku výmazu promlčeného práva.111 

Ustanovení § 1301 občanského zákoníku stanoví, že v případě, kdy se sloučí vlastnictví 

služebné a panující věci v jednu osobu, služebnost nezaniká.112 Z tohoto pravidla však mohou být 

výjimky, a to především tehdy, nebylo-li spojeno vlastnictví budovy a pozemku, na němž je tato 

budouva umístěna, přičemž je ve prospěch budovy zřízena služebnost, která zatěžuje pozemek, na 

němž je budova umístěna, pak v případě spojení vlastnictví budovy a pozemku tato služebnost 

zanikne. A to s ohledem na ustanovení § 3058 občanského zákoníku, na základě kterého tato 

budova přestane být samostatnou věcí a stane se součástí pozemku a bude se tak jednat o jedinou 

věc.113 Jakmile dojde ke sloučení vlastnictví v jednu osobu, má tato osoba dvě možnosti, jak se 

služebností dále naložit. Buď tato osoba, současně oprávněná a povinná na základě jednostranného 

prohlášení zruší služebnost a na základě této listiny podá návrh na výmaz služebnosti z katastru 

nemovitostí, čímž dojde k úplnému zániku služebnosti, anebo toto prohlášení neučiní a následný 

návrh na výmaz z katastru nemovitostí nepodá, pak bude služebnost trvat i nadále. Pokud následně 

dojde k rozdělení vlastnictví služebné a panující věci, služebnost bude fakticky obnovena 

v původním rozsahu. 

 

3.5. Ochrana oprávněného ze služebnosti 

Oprávněný ze služebnosti se dle ustanovení § 1259 občanského zákoníku může domáhat 

ochrany svého práva takzvanou konfesorní žalobou. V případě služebnosti stezky či cesty se může 

oprávněný domáhat, aby povinný strpěl výkon jeho práva, tedy chůzi či jízdu po cestě. Vedle toho 

se může oprávněný domáhat proti tomu, kdo do jeho práva zasahuje nebo je ruší, aby takového 

 
109 Viz ustanovení § 631 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
110 Viz ustanovení § 633 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
111 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. 1034. 
112 Viz ustanovení § 1301 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
113 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 1041. 
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rušení nebo zasahování zanechal a popřípadě obnovil původní stav. Oprávněný je tak chráněn jak 

proti vlastníkovi služebné věci, tak i proti třetím osobám.114 Ačkoliv je obsahem služebnosti 

povinnost povinného strpět využívání služebného pozemku oprávněným, vlastníci takto zatížené 

nemovitosti však často bojují rozličnými způsoby proti využívání svých pozemků osobami 

oprávněnými ze služebností.  V těchto případech, kdy dochází k neoprávněnému zásahu do práv 

osob oprávněných ze služebností, se lze bránit takzvanou žalobou na plnění. Nejvyšší soud ve 

svém rozsudku ze dne 14. 6. 2001, sp. zn. 22 Cdo 443/2000 proto určil možnosti oprávněného, 

jakým způsobem se domáhat nápravy nežádoucího stavu: „Pokud vlastník pozemku umístí na 

cestě, zatížené věcným břemenem, překážku, která neumožňuje právo odpovídající věcnému 

břemeni vykonávat, může se oprávněný domáhat odstranění této překážky. Není vyloučena ani 

žaloba na uložení povinnosti umožnit žalobci chůzi, popřípadě přejíždění přes cizí pozemek.“115  

Od rušení práva oprávněného je třeba odlišovat otázku údržby služebného pozemku. Pokud 

vlastník tohoto pozemku záměrně svádí vodu na cestu, po které má oprávněný právo jezdit, a cestu 

tím činí nesjízdnou, může se oprávněný domáhat upuštění takového chování. Pokud se ale cesta 

stane nesjízdnou z důvodu například povodní, zajištění sjízdnosti bude v tomto případě na 

oprávněném, který podle zákona přispívá k udržování cesty.116 

Jak již bylo řečeno dříve, služebnost je věcí, kterou lze držet.117 Proto i držiteli služebnosti 

náleží právní ochrana. Ta je pro tyto případy zakotvena v ustanoveních § 1003 a § 1007 

občanského zákoníku. Tato ustanovení pamatují na případy, kdy je buď držba rušena, například 

bráněním držiteli v užívání věci nebo kdy byl už držitel z držby vypuzen. 

Častým případem jsou také spory o to, zda je věc zatížena služebností či nikoliv. Tyto spory 

lze rozhodnout na základě podání určovací žaloby podle ustanovení § 80 občanského soudního 

řádu. Žalobce však musí v této věci prokázat naléhavý právní zájem, jinak soud žalobu zamítne. 

Takzvaná určovací žaloba příchází dle Spáčila do úvahy tam, kde služebnost není zapsána 

v katastru nemovitostí a žalobce přesto tvrdí, že existuje. Lze však využít i tehdy, kdy je služebnost 

v katastru nemovitostí zapsána, avšak vlastník služebného pozemku ji popírá, a dokonce i tehdy, 

kdy se žalobce domáhá určení rozsahu, resp. obsahu jinak nesporně existující služebnosti.118 

V případě, že bude žalobce tvrdit, že má k pozemku právo odpovídající služebnosti cesty, která 

není zapsána v katastru nemovitostí, by měl být nedílnou součástí žaloby geometrický plán, ve 

 
114 SPÁČIL, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 190. 
115 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 6. 2001, sp. zn. 22 Cdo 443/2000. 
116 SPÁČIL, J., HRABÁNEK, D. a kol.: Sousedská práva podle nového občanského zákoníku. Praha: Leges, 2015, s. 

122. 
117 Viz kapitola 3.1. 
118 SPÁČIL, JIŘÍ. Žaloby týkající se věcných břemen. Bulletin advokacie, 4/2006, s. 10.  
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kterém bude tato cesta na pozemku přesně vyznačena. Často ale dochází k situacím, kdy 

geometrický plán osoba oprávněná nemůže pořídit, například pokud jí vlastník pozemku brání ve 

vstupu. Pak podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 1997, sp. zn. 2 Cdon 180/96 platí, že 

žaloba je přesná a určitá i tehdy, jestliže je identifikována způsobem nevzbuzujícím pochybnosti 

o tom, jaké části pozemku se žaloba týká; geomterický plán pak bude možno doložit v průběhu 

řízení.119 Co se týče formulace petitu žaloby, Spáčil tvrdí, že návrh má znít na určení, že: 

„Nemovitost označená parcelním číslem, katastrálním území a obcí je zatížena věcným břemenem 

v žalobě specifikovaným…“120 Dále uvádí, že: „Žalobce nemůže požadovat určení, že právo 

odpovídající věcnému břemeni vzniklo, neboť by sice bylo určeno, že právo vzniklo, nikoliv však, 

že trvá…“121 Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 22 Cdo 2871/2010 

pamatoval i na ty případy, kdy v řízení o určení věcného břemene ve prospěch panující nemovitosti 

je tato nemovitost předmětem spoluvlastnictví. Tohoto řízení se potom musí účastnit všichni její 

spoluvlastníci. Pokud by některý ze spoluvlastníků nechtěl vystupovat jako žalobce, musí být 

označen jako žalovaný.122 

Jestliže služebnost vznikla na základě právní skutečnosti, tj. vydržením nebo rozhodnutím 

orgánu veřejné moci, zapisuje se do katastru nemovitostí deklaratorně. Pak ale dojde-li ke sporu o 

to, zda služebnost vznikla, musí se oprávněný domáhat zápisu do veřejného seznamu žalobou o 

uvedení veřejného seznamu do souladu se skutečným stavem podle § 985 občanského zákoníku.123 

V případě sporu o rozsah a způsob výkonu práva cesty, Nejvyšší soud ve svém rozsudku 

ze dne 17. 2. 2009, sp. zn. 22 Cdo 60/2008 judikoval, že žalobní návrh, který stanoví, že se 

žalovaným ukládá povinnost umožnit žalobcům strpět výkon práva odpovídajícího služebnosti 

cesty není určitý, neboť postrádá vymezení rozsahu a způsobu výkonu práva odpovídajícího 

služebnosti cesty. Tímto způsobem by totiž nedošlo k tzv. odklizení sporu, a součástí žaloby proto 

musí být přesné vymezení rozsahu a způsobu výkonu práva odpovídajícímu služebnosti cesty.124 

 

3.6. Dílčí shrnutí kapitoly 3 

Využití služebnosti stezky nebo cesty, coby věcného práva k věci cizí, pro zajištění 

přístupu k nemovitosti je kromě odkoupení pozemku s cestou nejjistějším řešením tohoto 

problému, a to především z důvodu její trvalé povahy a nezávislosti na osobě vlastníka služebného 

 
119 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 1997, sp. zn. 2 Cdon 180/96. 
120 SPÁČIL, JIŘÍ. Žaloby týkající se věcných břemen. Bulletin advokacie, 4/2006, s. 12.  
121 Tamtéž. 
122 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. 22 Cdo 2871/2010. 
123 SPÁČIL, J. a kol. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2018, s. 185. 
124 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 2. 2009, sp. zn. 22 Cdo 60/2008. 
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či panujícího pozemku. Vzhledem k tomu, že zřízením služebnosti dochází k omezení 

vlastnického práva vlastníka služebného pozemku, a tak obsah a rozsah služebnosti musí být spíše 

menší než větší, a to v neprospěch oprávněného, a ten nemůže rozsah samovolně rozšiřovat. 

Služebnost lze nabýt smlouvou, pořízením pro případ smrti, vydržením, ze zákona, rozhodnutím 

orgánu veřejné moci či v případě vlastníkovy služebnosti jednostranným prohlášením. Služebnost 

cesty oproti služebnosti stezky v sobě navíc zahrnuje možnost po cestě projíždět jakýmikoliv 

vozidly, nicméně při zřizování služebnosti je nutná jejich bližší specifikace. S oprávněním ze 

služebnosti je spojena také povinnost osoby oprávněné přispívat na údržbu cesty. Na zánik 

služebností zřízených smlovou lze aplikovat obecná ustanovení týkající se závazků, jako je např. 

dohoda či odstoupení od smlouvy, přičemž však spíše není možné aplikovat obecné ustanovení 

týkající se výpovědi závazků. Není vyloučeno ani zřízení služebnosti na určitou dobu, potom 

služebnost zaniká uplynutím této doby. Služebnosti mohou dále zanikat rozhodnutím orgánu 

veřejné moci či přímo ze zákona, a to z důvodu trvalé změny služebné věci. Oprávněný ze 

služebnosti se v případě, že mu vlastník služebné věci nebo třetí osoba brání ve výkonu svého 

práva, může domáhat, aby povinný strpěl chůzi či jízdu přes pozemek nebo aby odstranil překážku, 

která výkonu jeho práva brání. Dále se může, pokud existuje spor o existenci služebnosti nebo o 

jejím rozsahu, žalobou na určení domáhat u soudu vyslovení existence nebo rozsahu služebnosti. 

 

 

4. Nezbytná cesta  

4.1. Definice 

Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není 

dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou 

cestu přes svůj pozemek.125 Nezbytnou cestu lze tedy povolit výlučně na návrh. Dle důvodové 

zprávy k občanskému zákoníku vzniká právo na zřízení nezbytné cesty společně s potřebou 

nezbytnou cestu zřídit. Toto právo nelze dle ustanovení § 614 občanského zákoníku promlčet, 

naopak trvá, dokud trvá i potřeba k jejímu zřízení.126 

Nezbytná cesta představuje omezení vlastnického práva jednoho z vlastníků v soukromém 

zájmu vlastníka jiného.127 Toto by však znamenalo, že je ustanovení o nezbytné cestě v rozporu 

s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, které stanoví, že omezení vlastnického práva je 

možné jen ve veřejném zájmu. Nicméně judikatura dovodila, že ve veřejném zájmu je i zajištění 

 
125 Viz ustanovení § 1029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
126 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 269. 
127 ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 452. 
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řádného užívání staveb.128 Soud v řízení o povolení nezbytné cesty řeší střet těchto dvou práv a 

musí vždy poměřovat, jestli výhoda, kterou cesta poskytne, nebude podstatně menší než újma, 

která zřízením cesty vznikne vlastníkovi zatíženého pozemku. Toto musí být zvlášť zváženo, má-

li se žadateli povolit zřízení nové cesty. Z toho vyplývá, že se nezbytná cesta povoluje buď jako 

právo užívat již existující cestu, nebo se povoluje zřízení cesty úplně nové. 

Povolení nezbytné cesty soudem je jedním z případů, kdy vzniká služebnost rozhodnutím 

orgánu veřejné moci129 a je zároveň krajním prostředkem, jehož zřízení zákon umožňuje, pokud 

se vlastníkům nemovitosti nepodaří zajistit přístup na základě práva cesty podle ustanovení § 1248 

občanského zákoníku.130  

 

4.2. Povolení nezbytné cesty 

Základní podmínkou pro povolení nezbytné cesty je skutečnost, že nemovitost není 

dostatečně spojena s veřejnou cestou. Podle Nejvyššího soudu je výklad pojmu „dostatečně 

spojena“ na úvaze soudu, přičemž neznamená, že by existence jakéhokoliv přístupu na pozemek 

vylučovala zřízení nezbytné cesty.131 

Zákon stanoví, že soud nezbytnou cestu může povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě 

vlastníka nemovité věci ji řádně užívat s náklady co nejmenšími. Zároveň musí být dbáno, aby 

soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a jeho pozemek co 

nejméně zasažen.132 Z dikce, že soud může povolit nezbytnou cestu vyplývá, že záleží na 

konkrétních okolnostech, jaký typ cesty povolí, zda pouze formou stezky, tj. bez využití 

motorových vozidel, či formou cesty, která v sobě zahrnuje i právo projíždět po ní motorovými 

vozidly. Při rozhodování o povolení cesty soud nejenže musí zohlednit míru zatížení pozemku 

určeného k vedení cesty, ale také to, o jakou nemovitost, ke které je cesta zřizována, se jedná, resp. 

k jakému účelu má cesta k nemovitosti sloužit. Jinak soud bude rozhodovat v případech, kdy se 

cesta zřizuje k víkendové chatě a jinak tehdy, kdy nemovitost, ke které je cesta zřizována, slouží 

jako sídlo podnikání. K tomu nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 10. 6. 2008, sp. zn. 22 Cdo 

1593/2007 stanovil, že: „Podle konkrétního případu je rozhodnutím soudu zajišťováno nejen právo 

průchodu, ale současně i právo průjezdu. Zpravidla tomu tak bude tehdy, zřizuje-li soud právo 

cesty ke stavbě stavebně určené k podnikání, při kterém se předpokládá větší provoz než obvykle 

 
128 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 196. 
129 Viz ustanovení § 1260 odst. 1 věta druhá zákoana č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
130 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 98. 
131 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 22 Cdo 651/2018. 
132 Viz ustanovení § 1029 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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z důvodu zajištění podnikatelských aktivit, vyžadujících nakládku a vykládku věcí sloužících 

podnikání.“133 I když ustanovení § 1029 odst. 2 občanského zákoníku umožňuje soudu povolit 

nezbytnou cestu v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka nemovité věci, podle názoru 

Nejvyššího soudu vyjádřeného v rozsudku ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. 22 Cdo 5305/2017 se 

aplikace právní normy nemůže opírat pouze o jazykový výklad, a proto právo na povolení nezbytné 

cesty má vlastník pozemku i v případě, že jej sám neužívá, ale přenechává jej k užívání nájemci či 

pachtýři.134 

 Ačkoliv zákon zřízení nezbytné cesty formou služebnosti nabízí jako jednu možnou 

variantu, zpravidla se bude jednat právě o ni, a to s ohledem na to, že před účinností současného 

zákoníku bylo zřízení nezbytné cesty možné pouze na základě věcného břemene a také s ohledem 

na názor Nejvyššího soudu vysloveného v rozsudku ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 22 Cdo 999/2014, 

podle kterého by soudy měly rozhodovat o povolení nezbytné cesty primárně formou služebností, 

a to především kvůli právní jistotě toho, kdo o zřízení nezbytné cesty žádá.135 Předchozí úprava 

zakotvovala základní podmínku pro povolení nezbytné cesty, že přístup vlastníka ke stavbě není 

možno zajistit jinak. Proto, jak tvrdí Králík, soudy tehdy, když byl žadateli o povolení nezbytné 

cesty nabídnut přístup v podobě nájemní smlouvy a po žadateli bylo možno spravedlivě požadovat, 

aby nabídku přijal, žaloby o povolení nezbytné cesty zamítaly.136 V současnosti jsou však 

podmínky povolení nezbytné vymezeny odlišně. Formulace, že přístup k nemovitosti nelze zajistit 

jinak již neplatí, namísto toho zákonodárce stanoví jako podmínku nedostatečné spojení s veřejnou 

cestou. Proto, pokud bude žadateli o povolení nezbytné cesty učiněna přiměřená nabídka na 

obligační zajištění přístupu, soudy již takovou žalobu nezamítnou, nýbrž, pokud bude možné po 

žalobci požadovat, aby takové navržené obligační pojetí nezbytné cesty přijal, může být nezbytná 

cesta povolena jako obligační právo.137 Dalším argumentem pro nezamítnutí žaloby v takovém 

případě může být samotné znění ustanovení § 1029 občanského zákoníku, které v prvním odstavci 

formulací „vlastník nemovité věci může žádat, aby mu soused povolil nezbytnou cestu“138 

v podstatě upřednostňuje dosažení přístupu smluvně. Teprve až druhý odstavec téhož ustanovení 

nabízí možnost obrátit se s požadavkem o povolení nezbytné cesty na soud.139 Jestliže soud povolí 

nezbytnou cestu jako obligaci, zpravidla bude rozsudek znít: „Právo nezbytné cesty se povoluje 

 
133 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 6. 2008, sp. zn. 22 Cdo 1593/2007. 
134 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 9. 2018, sp. zn. 22 Cdo 5303/2017. 
135 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 2014, sp. zn.  22 Cdo 999/2014. 
136 KRÁLÍK, M., Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky (vybrané základní 

otázky). Stavební právo – Bulletin, č. 2/2018, s. 13. 
137 Tamtéž. 
138 Viz ustanovení § 1029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
139 Viz ustanovení § 1029 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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tak, že žalovaný je povinen strpět průchod a průjezd žalovaného přes pozemek…“ z čehož vyplývá 

jak konstitutivní charakter, a také fakt, že závazek je výlučně mezi žalobcem a žalovaným.140 

Odlišnou situací však podle Králíka je, když žalovaný bude nabízet řešení, které by z pohledu 

žalobce zařídilo trvalý přístup a po žadateli by šlo spravedlivě požadovat, aby takové řešení přijal. 

V těchto případech soudy budou pokračovat v dosavadní praxi a žalobu zamítnou141, na rozdíl od 

předchozí situace, kdy žalovaný bude nabízet obligační řešení přístupu, jak je uvedeno výše. Pokud 

soud povoluje nezbytnou cestu formou služebnosti, nejčastěji půjde o služebnost pozemkovou. 

Pouze výjimečně lze povolit nezbytnou cestu jako služebnost osobní, a to tehdy, pokud by měla 

být nezbytná cesta zřízena ve prospěch osoby, která má osobní služebnost ke stavbě, k níž má být 

cesta zřízena. V jiných případech, kdy bude žalobce bez výjimečných důvodů požadovat zřízení 

nezbytné cesty osobní služebností, soud tuto žalobu zamítne.142 

V případě povolení nezbytné cesty musí být také dbáno, aby soused byl zřízením nebo 

užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen143, zvlášť 

s ohledem na to, že nezbytnou cestu povoluje soud proti vůli vlastníka dotčeného pozemku. 

Z tohoto důvodu soud žalobě o povolení nezbytné cesty nevyhoví, je-li žádána pouze pro účely 

zhotovení stavby nebo pro údržbu nemovité věci v rozsahu spadajícím pod ustanovení § 1021 resp. 

§ 1022 občanského zákoníku.144 Pokud je nezbytná cesta zřizována k zajištění přístupu 

k nemovitosti, pro rozsah práva cesty (např. jakými vozidly a ve kterou dobu ji lze užívat apod.) 

je potom rozhodné, k jakému účelu stavba, v souladu se stavebními předpisy slouží.145 Zda 

nezbytná cesta zahrnuje jen právo procházet či i projíždět, rozhodl Nejvyšší soud v rozsudku ze 

dne 23. 6. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2667/2004: „Právo cesty sestává jak z práva přes pozemek 

procházet, tak přes něj projíždět. Není však vyloučeno, aby bylo výjimečně zřízeno věcné břemeno 

spočívající jen v právu chůze po přilehlém pozemku. O takový případ jde, když příjezd motorovými 

vozidly měl vlastník stavby zajištěn k hranici zatíženého pozemku, přičemž krátká několikametrová 

vzdálenost od této hranice ke vchodu jeho domu nevybočila z obvyklé vzdálenosti staveb od místa 

příjezdu k nim.“146 

Jelikož dle názoru Nejvyššího soudu vyjádřeného v rozsudku ze dne 11. 7. 2007, sp. zn. 22 

Cdo 1075/2006, který je aplikovatelný i po účinnosti současného občanského zákoníku, povolení 

 
140  SVOBODA, K., Jak vymezit právo cesty. Bulletin advokacie, č. 11/2015, s. 25. 
141 KRÁLÍK, M., Nezbytná cesta v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky (vybrané základní 

otázky). Stavební právo – Bulletin, č. 2/2018, s. 14. 
142 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. 22 Cdo 2909/2016. 
143 Viz ustanovení § 1029 odst. 2, věta druhá zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
144 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3398/2016. 
145 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 5. 2011, sp. zn. 22 Cdo 2977/2009. 
146 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 6. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2667/2004. 
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nezbytné cesty představuje určitý způsob vypořádání vztahu mezi vlastníkem stavby, ke které není 

zajištěn přístup, a vlastníkem přilehlého pozemku ve smyslu ustanovení § 153 odst. 2 občanského 

soudního řádu, soud nemůže bez dalšího zamítnout žalobu na povolení nezbytné cesty jen proto, 

že navrhovaný rozsah nezbytné cesty se mu jeví jako nepřiměřený. Musí, případně i za pomoci 

znaleckého posudku posoudit možnost zřízení nezbytné cesty v takovém rozsahu, který by 

zatěžoval vlastníka přilehlého pozemku co nejméně.147 Z toho vyplývá, že soud při rozhodování 

není vázán žalobním návrhem a může určit, kudy cesta povede, i obsah práva cesty. To však platí, 

jen pokud bude pozemek, přes který by nezbytná cesta podle soudu mohla vést, ve vlastnictví 

žalovaného. Dospěje-li soud k závěru, že přirozenější by bylo zřídit přístup přes pozemky jiného 

vlastníka než žalobce navrhuje, žalobu zamítne.148  

Toto platí obdobně také o náhradě za zřízení nezbytné cesty, kterou soud určí a přizná i bez 

návrhu. K náhradě za povolení nezbytné cesty se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 

25. 1. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3247/2008, kdy konstatoval, že jelikož není náhrada za povolení 

nezbytné cesty upravena žádným cenovým předpisem, soud její výši stanoví za pomoci znalce.149  

Tuto úvahu rozvinul v rozsudku ze dne 28. 4. 2011, sp. zn. 22 Cdo 2854/2010, kdy stanovil, že při 

stanovení náhrady je třeba zvážit všechny okolnosti případu, zejména, proč stavba zůstala bez 

přístupu, stejně jako všechny negativní účinky provázející zřízení nezbytné cesty. Nelze vycházet 

ani z ceny věcného břemene určené dle cenových předpisů, ani jen z ceny, za kterou by bylo 

možno dosáthnout smluvního zřízení věcného břemene.150 Úplata za nezbytnou cestu může být 

splatná buď jednorázově, ale také ve splátkách či formou opakujících se dávek.151 Od úplaty za 

zřízení nezbytné cesty je však třeba odlišovat odčinění újmy, což může být například újma 

způsobená snížením ceny pozemku v důsledku jeho zatížením právem cesty a soud tak o nich musí 

rozhodovat zvlášť dvěma různými výroky. Pokud soud rozhodne, že žalobce může užívat již 

existující soukromou cestu žalovaného, zvláštním výrokem by podle Svobody měla být určena i 

úplata za zvýšené náklady na údržbu, ačkoliv podle zákona jde o součást práva na úplatu za zřízení 

nezbytné cesty. Pokud by soud rozhodl jediným výrokem, měl by alespoň v odůvodnění uvést, 

jaká část úplaty připadá na náklady na zvýšenou údržbu cesty.152 Další platbou, ke které je 

oprávněný případně povinen, je složení jistoty, která je přiměřená případné škodě způsobené na 

dotčeném pozemku. Ačkoliv úplatu za nezbytnou cestu soud přizná i bez návrhu, jinak je tomu 

 
147 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2007, sp. zn. 22 Cdo 1075/2006. 
148 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 207. 
149 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3247/2008. 
150 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 4. 2011, sp. zn. 22 Cdo 2854/2010. 
151 Viz ustanovení § 285 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
152 SVOBODA, K., Jak vymezit právo cesty. Bulletin advokacie, č. 11/2015, s. 25. 
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v případě jistoty. Soud o ní v řízení o povolení cesty rozhodne jen na návrh žalovaného, který 

zároveň ponese důkazní břemeno k prokázání hrozící škody. Při zániku nezbytné cesty se úplata 

nevrací, jistota se však vypořádá.153 Úplata za nezbytnou cestu, odčinění újmy, stejně jako jistota 

náleží vedle vlastníka pozemku dotčeného povolením nezbytné cesty také v přiměřeném rozsahu 

osobám, kterým svědčí věcná práva k dotčenému pozemku. Osobám, kterým svědčí jiná práva 

k dotčenému pozemku náleží náhrada za utrpěnou újmu.154 Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma 

skupinami osob spočívá v tom, že zatímco osoby, kterým svědčí k dotčenému pozemku věcné 

právo (např. zástavní právo) se svých nároků budou domáhat přímo na osobě oprávněné z nezbytné 

cesty, tak osoby, kterým svědčí k dotčenému pozemku právo jiné (např. nájemní právo) se náhrady 

za utrpěnou újmu musí domáhat na vlastníkovi dotčeného pozemku. 

Překážkou povolení nezbytné cesty není podle Nejvyššího soudu ani existence práva na 

přecházení po cizím pozemku na základě výprosy. Ve svém rozsudku ze dne 28. 4. 2011, sp. zn. 

22 Cdo 2854/2010 uvedl, že: „Jestliže však vlastník pozemku přecházení souseda přes pozemek 

jen trpí, nebo mu udělí prostý souhlas, který může být kdykoliv odvolán (tzv. výprosa), nelze 

dovodit, že by byl zajištěn přistup vlastníka ke stavbě. V takovém případě lze právo nezbytné cesty 

zřídit; jinak by totiž vlastník stavby byl v nejistotě ohledně přístupu, který by vlastník pozemku 

mohl kdykoliv znemožnit tím, že by souhlas odvolal.“155 Existence výprosy tak není důvodem pro 

zamítnutí žaloby na povolení nezbytné cesty, protože výprosa neposkytuje žadateli potřebnou 

právní jistotu spojení s veřejnou cestou.156 Přístup nelze zajistit jinak též v případě, že zajištění 

takového přístupu bude sice technicky možné, nicméně náklady na jeho pořízení budou objektivně 

natolik vysoké, že jejich vynaložení nebude možné po vlastníku stavby spravedlivě požadovat.157 

Jestliže byla soudem nezbytná cesta povolena zřídit jako cesta úplně nová, tzv. umělá, 

jedná se o výraznější zasažení do práva vlastníka pozemku, a proto zákon uloží pro tyto případy 

povinnost tomu, v jehož prospěch byla nezbytná cesta povolena, ji zřídit a udržovat. Dále 

ustanovení § 1036 občanského zákoníku zakotvuje možnost vlastníka dotčeného pozemku 

požadovat při potřebě zřídit nezbytnou cestu jako umělou, aby žadatel do svého vlastnictví převzal 

jeho pozemek potřebný pro tuto cestu.158  

Z textu ustanovení § 1033 občanského zákoníku, které zní: „Obklopuje-li nemovitou věc 

bez přístupu několik sousedních pozemků, povolí se nezbytná cesta jen přes jeden z nich…“159 by 

 
153 Viz ustanovení § 1035 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
154 Viz ustanovení § 1030 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
155 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 4. 2011, sp. zn. 22 Cdo 2854/2010. 
156 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 12. 2018, sp. zn. 22 Cdo 1424/2018. 
157 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 7. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1897/2004. 
158 Viz ustanovení § 1036 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
159 Viz ustanovení § 1033 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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se mohlo zdát, že je možno zatížit právem cesty jen jeden pozemek, avšak není tomu tak. 

Ustanovení znamená, že soud může povolit jen jednu nezbytnou cestu, a pokud leží nemovitost 

bez přístupu na veřejnou cestu mezi několika pozemky, které jej od této cesty oddělují, zřídí se 

cesta přes všechny tyto pozemky.160 Pokud ale dojde ke ztrátě přístupu v důsledky rozdělení 

pozemku, lze žádat nezbytnou cestu jen po osobě, která se na dělění podílela a v tomto případě jí 

také nebude náležet úplata.161 

Pokud soud povolí nezbytnou cestu formou služebnosti, vzniká taková služebnost již 

právní mocí rozhodnutí. Zápis do katastru nemovitostí bude mít v tomto případě pouze 

deklaratorní účinky. Rozhodnutí musí podle Nejvyššího soudu obsahovat určení rozsahu povolené 

cesty nejenom uvedením, kudy nezbytná cesta vede, ale také dalšími prvky spoluurčujícími rozsah 

nezbytné cesty, např. uvedením vozidel a doby, ve které lze cestu užívat.162 Nedílnou součástí 

rozsudku musí být geometrický plán, který přesně určí, kudy cesta vede. Pokud nebude 

geometrický plán připojen, půjde o nevykonatelný rozsudek. Nezbytná cesta se povololuje bez 

časového omezení, ale při pominutí přičiny, pro niž byla povolena, ji soud na návrh vlastníka 

dotčeného pozemku zruší.163 

 

4.3. Nepovolení nezbytné cesty 

Soud podle ustanovení § 1032 občanského zákoníku nezbytnou cestu nepovolí: 

a) převýší-li škoda na nemovité věci souseda zřejmě výhodu nezbytné cesty. Toto ustanovení 

vyjadřuje zásadu minimalizace zásahu do práv vlastníka dotčeného pozemku, ale uplatní se jen 

v případě značného nepoměru mezi výhodou oprávněného a újmou povinného. Obvyklé škody 

a újmy jsou totiž kryty poskytnutím náhrady a jistoty.164 K této otázce se nabízí znovu 

připomenout rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2007, sp. zn. 22 Cdo 1075/2006, který 

stanovil, že soud nemůže žalobu zamítnout jen proto, že se mu návrh rozsahu cesty zdá být 

nepřiměřený. Rozsah nezbytné cesty může určit sám.165 

b) Způsobil-li si nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně ten, kdo o nezbytnou cestu 

žádá. Může se jednat o případy, kdy si vlastník nemovitosti zavinil ztrátu přístupu k veřejné 

 
160 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 207. 
161 Viz ustanovení § 1034 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
162 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. 22 Cdo 2823/2016. 
163 Viz ustanovení § 1034 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
164 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s. 205-206. 
165 Viz kapitola 3.2.  
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cestě sám, například tím, že postavil určitou stavbu, která přístupu brání.166 K této otázce se 

také vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. 22 Cdo 3242/2015 

tak, že koupě nemovitosti bez spojení s veřejnou cestou automaticky neznamená, že by 

nabyvatel neměl právo na povolení nezbytné cesty. Úmyslem zákonodárce není sankcionování 

skutečnosti, že někdo nabyl nemovitost bez přístupu, ale to, že se nabyvatel lehkovážně spoléhal 

na to, že mu bude přístup umožněn dodatečně, přičemž se nepokusil před nabytím nemovitosti 

zajistit přístup sám, ačkoliv tak učinit mohl. Pokud se o to však pokusil, avšak neúspěšně, nelze 

mu to přičítat k tíži. Dále pokud soud dospěje k závěru, že jednání sice bylo nedbalé, ale nešlo 

o hrubou nedbalost, lze tuto okolnost promítnout do výše úplaty za povolení nezbytné cesty.167 

c) Žádá-li se cesta jen za účelem pohodlnějšího spojení. 

d) Nelze povolit nezbytnou cestu přes prostor uzavřený za tím účelem, aby do něj cizí osoby 

neměly přístup. Toto ustanovení chrání soukromí a privátní zájem vlastníka dotčeného 

pozemku. Obecně se za uzavřený prostor považují okrasné zahrady přilehlé k domu, stejně jako 

domy samotné. Judikatura dodržuje zásadu, že by nezbytná cesta neměla vést přes budovu, tj. 

tak, že by cesta využívala budovu, vedla by přes její součást.168 Nicméně je nutné rozlišovat, 

zda má jít o podjezd či průjezd stavbou, tedy zda taková cesta má vést po povrchu 

nezastavěného pozemku nebo po stavebně upravené ploše, která je součástí stavby, jež plochu 

průjezdu obklopuje.169 Obdobná úvaha pak bude platit i pro případy, kdy se má nezbytná cesta 

realizovat formou nadjezdu nad stavbou.170 

e) Nelze povolit nezbytnou cestu přes pozemek, kde veřejný zájem brání takovou cestu zřídit. Tato 

kategorie míří na situace, kdy by měla nezbytná cesta vést přes pozemky, které jsou zvláště 

chráněny předpisy veřejného práva, např. lesy, pozemky ze zemědělského půdního fondu nebo 

zvláště chráněné krajinné oblasti. Například dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2006, 

sp. zn. 22 Cdo 225/2006 soud nemůže bez souhlasu vlastníka lesa zřídit právo průjezdu lesem 

jako věcné břemeno.171 Co se týče třeba povolení nezbytné cesty přes pozemky v zemědělském 

půdním fondu, souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu se nevyžaduje, což však 

neznamená, že by si soud neměl vyžádat vyjádření tohoto orgánu, s ohledem na to, že je 

 
166 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2014, s. 104. 
167 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. 22 Cdo 3242/2015. 
168 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 4. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1274/2003. 
169 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 6. 2008, sp. zn. 22 Cdo 1593/2007. 
170 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. 22 Cdo 2380/2009. 
171 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 3. 2006, sp. zn. 22 Cdo 225/2006. 
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odborně vybaven posoudit takovou otázku týkající se odnětí pozemku ze zemědělského 

půdního fondu.172 

Vedle ustanovení § 1032 občanského zákoníku Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 22. 

1. 2008, sp. zn. 22 Cdo 442/2007 také dovodil, že: „Okolnost, že zřízení práva cesty přes přilehlý 

pozemek se domáhá vlastník nepovolené či neohlášené stavby, který si k ní nezajistil přístup, je 

zásadně důvodem, pro který by soud věcné břemeno cesty zřídit neměl.“173 Důvodem pro 

nepovolení nezbytné cesty je také odmítnutí zakoupení pozemku potřebného pro nezbytnou cestu 

podle ustanovení § 1036 občanského zákoníku.  

 

4.4. Řízení o povolení nezbytné cesty 

Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4242/2015 

k použitelnosti dosavadní judikatury týkající se zřízení práva cesty podle občanského zákoníku č. 

40/1964 Sb. uvedl, že ji lze přiměřeně (tam, kde nový zákoník nemá obsahově odlišnou úpravu) 

použít i při zřizování nezbytné cesty podle současného občanského zákoníku.174 

Jak bylo uvedeno výše, soud při rozhodování o povolení nezbytné cesty není vázán 

žalobním návrhem, a proto bude žaloba dostatečně určitá tehdy, pokud se z ní podává, k jakému 

pozemku a ve prospěch kterého pozemku má být právo cesty zřízeno. Bližší vymezení pak bude 

na soudu.175  

Aby se ten, kdo se domáhá povolení nezbytné cesty vyhnul zamítnutí žaloby z důvodu, že 

cesta přes jím navrhovaný pozemek není přirozená (nejvíce vhodná), nezbývá mu než podat žalobu 

proti všem vlastníkům pozemků, přes které by cesta potenciálně mohla vést. V případě, že by je 

opomenul, soud není v řízením sporném oprávněn přibrat do řízení vlastníka pozemku, přes který 

se zřízení nezbytné cesty jeví jako vhodnější a žalobu tak pro nedostatek věcné legitimace musel 

zamítnout, přičemž by tento rozsudek představoval meritorní rozhodnutí, které vytváří překážku 

rei iudicatae.176 Je třeba však pamatovat na to, že překážka rei iudicatae vznikne jen vůči pozemku, 

jehož zatížení již bylo předmětem řízení. Pokud by se objevila nová možnost, která by pro umístění 

cesty využila pozemky odlišné, které v původním řízení nepřicházely vůbec v úvahu, překážka 

věci rozhodnuté se na tyto pozemky logicky neuplatní. 

 
172 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 22 Cdo 3103/2007. 
173 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 1. 2008, sp. zn. 22 Cdo 442/2007. 
174 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4242/2015. 
175 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4103/2016. 
176 ŠLEJHAROVÁ, M., Povaha řízení o zřízení práva nezbytné cesty, aneb jde skutečně o řízení sporné? Bulletin 

Advokacie [online]. 4. 1. 2019. [cit. 30. 5. 2019]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/povaha-rizeni-o-

zrizeni-prava-nezbytne-cesty-aneb-jde-skutecne-o-rizeni-sporne.  

http://www.bulletin-advokacie.cz/povaha-rizeni-o-zrizeni-prava-nezbytne-cesty-aneb-jde-skutecne-o-rizeni-sporne
http://www.bulletin-advokacie.cz/povaha-rizeni-o-zrizeni-prava-nezbytne-cesty-aneb-jde-skutecne-o-rizeni-sporne
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V praxi se vyskytlo, že se žalovaný v řízení o povolení nezbytné cesty bránil povolení cesty 

tím argumentem, že hodlá pozemek využít coby stavební místo. Podle názoru Nejvyššího soudu 

vyjádřeného v rozsudku ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 22 Cdo 2411/2008 však obecně platí, že 

samotný záměr vlastníka stavět na pozemku, který má sloužit k nezbytné cestě k zamítnutí žaloby 

nestačí, nenavazují-li na něj další věrohodné kroky svědčící o úmyslu realizovat takovou stavbu 

v dohledné době (tj. minimálně zahájení stavebního řízení o povolení stavby, případně zahájení 

řízení o změně územního plánu).177 

Nejvyšší soud s ohledem na časté chyby účastníků, kteří žalobu na povolení nezbytné cesty 

opírají o zákonná ustanovení týkající se služebnosti cesty, která nejsou na splnění podmínek jejího 

zřízení tak přísná, jako v případě povolení nezbytné cesty, ve svém usnesení ze dne 29. 3. 2016, 

sp. zn. 22 Cdo 903/2016 vyslovil, že: „Soud může rozhodnout o povolení nezbytné cesty formou 

služebnosti cesty ve smyslu § 1276 ObčZ, avšak jen za podmínek upravených v § 1029 odst. 1, 2 

ObčZ, tj. pouze tehdy, jestliže vlastník nemůže nemovitou věc řádně užívat nebo hospodařit na ní 

proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou.“178  

Další častou chybou žalobců, kteří se domáhají povolení nezbytné cesty, jsou jejich 

námitky, že vydrželi právo odpovídající služebnosti. Pokud se však v řízení o povolení nezbytné 

cesty formou služebnosti domáhají jejího zřízení, tvrzení, že služebnost již vydrželi je v jasném 

protikladu toho, čeho se domáhají. Pokud by již služebnost vydrželi, museli by se domáhat žalobou 

na určení, že taková služebnost existuje, nikoliv na její zřízení. Soud se proto v řízení o povolení 

nezbytné cesty otázkou, zda žalobce nabyl služebnost vydržením nebude zabývat.179 

 

4.5. Dílčí shrnutí kapitoly 4 

Využití žaloby na povolení nezbytné cesty je krajní možností, které nabízí soukromé právo 

k zajištění přístupu k nemovitosti. Vzhledem k tomu, že nezbytnou cestou dochází k omezení 

práva vlastníka dotčeného pozemku proti jeho vůli, jsou podmínky pro povolení nezbytné cesty 

přísnější, než je tomu například u smluvního zřízení služebnosti cesty. Nezbytnou cestu lze povolit 

pouze, nelze-li přístup zajistit jinak. Pokud ji soud povolí, tak vždy za náhradu, pouze vlastníkovi 

nemovitosti, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena 

s veřejnou cestou. Nezbytná cesta lze zřídit jako služebnost, stejně tak jako obligace, například 

nájem, nicméně z důvodu právní jistoty se preferuje využití služebností. Zákon stanoví výčet 

situací, kdy nezbytnou cestu nepovolí, a to zejména převýší-li škoda na nemovité věci souseda 

 
177 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 22 Cdo 2411/2008. 
178 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 3. 2016, sp. zn.  22 Cdo 903/2016. 
179 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2667/2004. 
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zřejmě výhodu nezbytné cesty, způsobil-li si nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně 

ten, kdo o nezbytnou cestu žádá nebo žádá-li se cesta jen za účelem pohodlnějšího spojení. 

Nezbytnou cestu nelze povolit také přes prostor uzavřený za tím účelem, aby do něj cizí osoby 

neměly přístup, ani přes pozemek, kde veřejný zájem brání takovou cestu zřídit. Důvodem pro 

nepovolení nezbytné cesty bude také odmítnutí zakoupení pozemku potřebného pro nezbytnou 

cestu. V řízení o povolení není soud vázán žalobním návrhem, a proto rozsah i obsah nezbytné 

cesty, stejně jako úplatu za ni může určit sám, bez návrhu. K rozsudku potom musí být připojen 

geometrický plán, ve kterém bude nezbytná cesta vytyčena, bez něj by bylo rozhodnutí 

nevykonatelné. Žaloba na povolení nezbytné cesty bude tedy dostatečně určitá, pokud se z ní 

podává, k jakému pozemku a ve prospěch kterého pozemku má být nezbytná cesta zřízena. 

V případě, že přichází v úvahu více možností, kudy by nezbytná cesta mohla vést, doporučuje se 

uvést jako žalované vlastníky všech pozemků, které by bylo možné pro nezbytnou cestu 

potenciálně využít. 

 

 

5. Sousedská práva  

5.1. Obecně 

V souvislosti s přístupem k nemovitosti je nezbytné zmínit ustanovení občanského 

zákoníku týkající se sousedských práv. Je však třeba si uvědomit, že následující možnosti zajištění 

přístupu k nemovitosti se vztahují pouze na případy jednorázových či krátkodobých vstupů, 

například při opravě domu, nikdy však na případy každodenního užívání sousedního pozemku 

k přístupu k vlastní nemovitosti, proto se jimi tato práce bude zaobírat pouze okrajově. V obou 

následujících případech, pokud vlastník pozemku neumožní sousedovi vstup, může se soused 

domáhat práva vstupu na sousední pozemek u soudu, případně u stavebního úřadu s odkazem na 

ustanovení § 141 stavebního zákona. V případě, že se bude soused domáhat vstupu na sousední 

pozemek u soudu, musí být žalobní návrh dostatečně určitý, to znamená, že je nezbytné přesně 

vymezit dobu vstupu a jeho účel, rozsah a podmínky.  

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4480/2015 konstatoval, 

že dosavadní judikatura týkající se otázky vstupu na sousední pozemek pro účely nezbytné údržby 

sousedního pozemku je v zásadě nadále použitelná.180 Vyjádřil se také k  oprávnění vstupu na 

sousední pozemek, kdy ve svém rozsudku ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3844/2016 uvedl, že: 

„Vstupuje-li soused za účelem realizace oprávnění uvedených v § 1021 a § 1022 o. z. na cizí 

pozemek bez souhlasu vlastníka, aniž by ho k tomu opravňovalo rozhodnutí orgánu veřejné moci 

 
180 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 2. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4480/2015. 



 

38 

 

 

a aniž by šlo o případ nouze (§ 1037 o. z. ve spojení s § 14 o. z.), zasahuje neoprávněně do držby 

i do vlastnického práva vlastníka pozemku.“181  

 

5.2. Vstup za účelem provádění nezbytné údržby 

Ustanovení § 1021 občanského zákoníku ukládá vlastníkovi pozemku povinnost umožnit 

sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě 

sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak. Zároveň 

stanoví povinnost souseda k náhradě škody vlastníkovi pozemku, kterou by takovým vstupem 

způsobil.182 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 23. 6. 1987, sp. zn. Cpj 203/86 stanovil, že: 

„Vstupem je třeba rozumět nejen samotné vstoupení, tedy překročení hranice sousedova pozemku, 

ale též pobyt na něm, omezený účelem vstupu, tj. podmínkami uvedenými v citovaném ustanovení. 

Vstupem na sousedův pozemek ve smyslu tohoto ustanovení je tedy i pobyt po dobu nezbytnou k 

provedení úkonů, je si vyžaduje údržba nebo obhospodařování vlastního pozemku. Nelze jím tedy 

rozumět trvalé právo průchodu nebo dokonce trvalé právo průjezdu motorovými nebo 

nemotorovými vozidly.“183 Dále Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 5. 11. 2002, sp. zn. 22 

Cdo 1281/2002 judikoval, že: „Právo vstoupit na pozemek za účelem obhospodařování sousedních 

pozemků nebo staveb nelze přiznat, pokud by tím došlo bez náhrady k omezení práva vlastníka 

sousedícího pozemku v rozsahu blížícím se nebo v podstatě se rovnajícím povinnostem plynoucím 

z věcného břemene.“184 Pro případy trvalého přístupu k nemovitosti tak jako lex specialis 

k ustanovení § 1021 bude sloužit institut nezbytné cesty podle ustanovení § 1029 a následujících 

občanského zákoníku, neboť potřeba trvalého přístupu k nemovitosti je omezením vlastnického 

práva vlastníka pozemku vyšší intenzity, které přesahuje rámec běžné údržby a obhospodařování. 

Ustanovení § 1021 se potom vztahuje jen na ty potřeby údržby nebo hospodaření, které se sice 

mohou opakovat, ale jen nárazově.185 Důvodová zpráva k občanskému zákoníku v případě tohoto 

ustanovení klade důraz na to, že využití tohoto institutu by mělo být v podstatě poslední možností, 

jak dosáhnout údržby vlastního pozemku, a proto uvádí, že „Nebude tedy možné, aby soused vnikal 

na další pozemek jen za účelem dosažení vlastní úspory apod., existuje-li možnost dosáhnout téhož 

jinak, byť nákladněji.“186  

 
181 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3844/2016. 
182 Viz ustanovení § 1021 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
183 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 23. 6. 1987, sp. zn. Cpj 203/86. 
184 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 11. 2002, sp. zn. 22 Cdo 1281/2002. 
185 SVOBODA, K. Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 140. 
186 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s.448. 
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Jak již bylo nastíněno výše, zákon ukládá sousedovi, který využil sousední pozemek, 

povinnost k náhradě škody, kterou na sousedním pozemku v souvislosti se svým vstupem 

způsobil, jinak je vstup na sousední pozemek bezplatný. Jedná se však jen o tzv. újmu na jmění, 

nikoliv o nemajetkovou újmu, která by vlastníkovi pozemku vznikla z důvodu omezení při užívání 

jeho pozemku.187 

 

5.3. Vstup za účelem provádění stavebních prací 

Ustanovení § 1022 občanského zákoníku, které je speciální k předchozímu ustanovení 

§ 1021 stanoví, že vlastník stavby, která se nemůže stavět, bourat, opravit či obnovit jinak než 

užitím sousedního pozemku, má právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, 

co je pro tyto práce potřebné. Zájem na provedení prací však musí převyšovat sousedův zájem na 

nerušeném užívání pozemku.188 Toto ustanovení se však použije nejen na výše vyjmenované 

případy, ale na jakýkoliv případ stavebních prací na nemovitosti, která je většího rozsahu, než 

tomu je v případě ustanovení § 1021 občanského zákoníku, a kterou tím pádem dojde také k užití 

sousedního pozemku, například postavením lešení apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

závažnější případ, je vstup na sousední pozemek v tomto případě podmíněn poskytnutím 

přiměřené náhrady. Vedle toho, pokud v souvislosti s užíváním sousedního pozemku na něm 

vznikne škoda, je soused povinen i k této náhradě škody, která je zakotvena v ustanovení § 1021 

občanského zákoníku. Soud rozhodující o nároku týkajícího se povolení vstupu a užití sousedního 

pozemku musí porovnat újmu vlastníka pozemku v důsledku jeho dočasného neužívání, s újmou, 

která by vznikla sousedovi v důsledku neprovedení potřebných stavebních prací.189 

 

 

6. Přídatné spoluvlastnictví 

6.1. Definice a zařazení 

Posledním institutem soukromého práva, který je pro získání přístupu relevantní, je 

přídatné spoluvlastnictví. To bylo do právního řádu začleněno až s novým občanským zákoníkem. 

Nyní je jeho úprava je obsažena v ustanoveních § 1223 až § 1235 občanského zákoníku a vztahuje 

se na jeho odlišnosti oproti obecné úpravě spoluvlastnictví. Mimo dosah těchto odchylek se na 

přídatné spoluvlastnictví užijí ustanovení o spoluvlastnictví.  

 
187 SVOBODA, K. Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 143. 
188 Viz ustanovení § 1022 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
189 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 

s.178.  
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Věc je v přídatném spoluvlastnictví, jestliže náleží několika spoluvlastníkům samostatných 

věcí určených k takovému užívání, že tyto věci vytvářejí místně i účelem vymezený celek, a která 

slouží společnému účelu tak, že bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné.190 Přídatné 

spoluvlastnictví souvisí s individuálním vlastnictvím nejčastěji pozemků, tvořící například 

zahrádkářskou kolonii, které nemohou být využívány bez věci v přídatném spoluvlastnictví 

vlastníků těchto jednotlivých pozemků. Touto věcí, tedy předmětem přídatného spoluvlastnictví, 

bude potom cesta, případně parkoviště. 

Jeho podstata spočívá v tom, že jde o kombinaci podílového spoluvlastnictví (existují zde 

podíly ideální, což jsou spoluvlastnické podíly na samostatné společné věci) a reálného 

spoluvlastnictví (existují zde podíly reálné, tedy vlastnictví samostatné individuální věci), přičemž 

podíly ideální a reálné jsou za trvání přídatného spoluvlastnictví vzájemně spojené a 

neodlučitelné.191 To znamená, že v případě převodu vlastnického práva k věci, k jejímuž využití 

věc v přídatném spoluvlastnictví slouží, s ní přechází vždy i přídatný spoluvlastnický podíl a 

naopak.192 Tato faktická vázanost dvou pozemků umožňuje institutu přídatného spoluvlastnictví 

být dost dobře využitelnou možností, která je schopna zajistit vlastníku přístup k jeho nemovitosti. 

 

6.2. Vznik a zánik přídatného spoluvlastnictví 

Aby byla věc v přídatném spoluvlastnictví, musí být kumulativně splněny následující 

podmínky:  

a) existence dvou a více samostatných věcí, které vytváří místně a účelem vymezený celek, 

b) existence věci, která slouží společnému účelu všech vlastníků samostatných věcí, 

c) nemožnost užívat samostatné věci všech vlastníků bez existence věci, která slouží společnému 

účelu. 

Vyvstává však otázka, jakým způsobem přídatné spoluvlastnictví vzniká. Objevuje se jak 

názor, že věc se do přídatného spoluvlastnictví může dostat pouze na základě smlouvy mezi 

spoluvlastníky193, tak tento názor bývá popírán a například Králík má za to, že se věc stává 

předmětem přídatného spoluvlastnictví ex lege splněním výše uvedených podmínek. To ale 

neznamená, že by se smluvní vůle spoluvlastníků nemohla uplatnit potud, pokud jde o prosazení, 

aby společná věc sloužila společnému účelu tam, kde dosud takovému účelu nesloužila, a 

 
190 Viz ustanovení § 1223 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
191 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 94. 
192 Viz ustanovení § 1227 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
193 Nový občanský zákoník s komentářem. [online]. [cit. 30. 5. 2019]. Dostupné z:  

https://www.dashofer.cz/download/ukazky/noz/komentar_pridatne_spoluvlastnictvi.pdf?wa=WWW13IX. 

https://www.dashofer.cz/download/ukazky/noz/komentar_pridatne_spoluvlastnictvi.pdf?wa=WWW13IX
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v důsledku toho ve vztahu k ní nastoupil režim přídatného spoluvlastnictví.194 Vzhledem k tomu, 

že se jedná o nový institut českého práva a soudy se tímto dosud nezabývaly a neexistuje tak žádná 

relevantní judikatura, nemá tato otázka jednoznačnou odpověď. Té se snad dočká, až bude přídatné 

spoluvlastnictví ve společnosti více vžito a budou z něj vyplývat spory, které budou muset 

rozhodnout soudy. V této souvislosti lze jistě očekávat spory o to, zda konkrétní věc je či není 

v přídatném spoluvlastnictví, přičemž se podle Králíka v případě sporu o samotnou existenci 

přídatného spoluvlastnictví zřejmě využije určovací žaloba na určení, že věc je v přídatném 

spoluvlastnictví. Tohoto řízení se musí zúčastnit všichni spoluvlastníci. Stejně tak v může být v 

řízení o zrušení a vypořádání spolulvastnictví uplatněna namítka, že spoluvlastnictví stále existuje. 

V takovém případě se bude jako předběžná otázka opětovně posuzovat existence, jako v 

předchozím případě.195 

Jakmile se společná věc stane předmětem přídatného spoluvlastnictví, nelze žádnému ze 

spoluvlastníků bránit v účasti na využití společné věci způsobem, ke kterému věc slouží. 

Spoluvlastník se však takového užívání může patrně i jednostranným jednáním vzdát.196 Takové 

vzdání se práva ale nemá právní účinky pro jeho právní nástupce. Oddělit se z přídatného 

spoluvlastnictví však spoluvlastník může, pokud jeho výlučná věc, které slouží věc v přídatném 

spoluvlastnictví, zanikne nebo změní svůj účel tak, že věc v přídatném spoluvlastnictví už není 

potřebná.197 

V případě, kdy věc v přídatném spoluvlastnictví zanikne nebo dojde k jejímu zničení, 

logicky přídatné spoluvlastnictví ex lege zaniká. V případech, kdy však společná věc nezanikne, 

může k zániku přídatného spoluvlastnictví dojít pouze tehdy, pozbude-li věc v přídatném 

spoluvlastnictví svůj účel, ke kterému sloužila. Pokud budeme souhlasit s výše 

vysloveným názorem, že se určitá věc dostává do režimu přídatného spoluvlastnictví ex lege, a 

nikoliv smluvním ujednáním spoluvlastníků, nelze považovat společnou vůli spoluvlastníků 

k využívání společné věci coby „zániku účelu“198 a účel proto bude pozbývat například tehdy, 

pokud tento její účel začně plnit jiná věc. Pokud tedy dojde k pozbytí účelu, nastupuje zánik 

přídatného spoluvlastnictví. Protože je však věc věcí společnou několika vlastníků, sdílí po zániku 

přídatného spoluvlastnictví obecný režim, tedy spoluvlastnictví. Je potom na vůli spoluvlastníků, 

 
194 KRÁLÍK, M. in SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2013, s. 854. 
195 KRÁLÍK, M. in SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2013, s. 854-855. 
196 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 

s. 1231.  
197 Viz ustanovení § 1228 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
198 KRÁLÍK, M. in SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2013, s. 872. 
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zda přistoupí k totální likvidaci spoluvlastnictví dle ustanovení § 1140 občanského zákoníku, či 

setrvají v tomto obecném režimu. 

 

 

7. Přístup k nemovitosti podle stavebního zákona 

Kdokoliv zamýšlí realizovat novou stavbu, musí postupovat v souladu se stavebními 

předpisy. Předně stavební zákon ve spojení s prováděcími vyhláškami stanoví, jakým způsobem 

dochází k vymezení nových pozemků a umisťování staveb na nich, přičemž společnou podmínkou 

jak u vymezení pozemku, tak u umístění stavby je zajištění napojení na veřejně přístupnou 

pozemní komunikaci199. Těmito případy se blíže bude zabývat následující kapitola této práce. 

Předmětem této kapitoly je vedle toho situace, která nastane v případech, kdy výše zmíněné 

podmínky nebyly splněny již od počátku, či kdy došlo k pozbytí přístupu k nemovitosti v průběhu 

let bez ohledu na vůli vlastníka. 

K vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd ke pozemku 

nebo stavbě lze na základě ustanovení § 170 odst. 2 odejmout nebo omezit právo k pozemku nebo 

stavbě.200 Stavební zákon tímto zakotvuje další způsob, jakým lze dosáhnout zajištění přístupu 

k nemovitosti veřejnoprávními nástroji. Toto ustanovení je tak jedním ze zákonných důvodů, které 

předpokládá Listina základních práv a svobod ve svém článku 11 odst. 4, pro které lze vyvlastnit 

vlastnické právo. 

 

7.1. Vyvlastnění 

Podle Ústavního soudu se vyvlastněním rozumí nucené odejmutí vlastnického práva ve 

veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu s právními účinky ex nunc, jehož důvodem 

je právě veřejný zájem.201 Zákon o vyvlastnění nicméně rozlišuje vyvlastnění jednak coby odnětí 

a jednak jako omezení vlastnického práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu. Je to 

zároveň prostředek, kterým může veřejná správa zasahovat do vlastnického práva, za účelem 

uskutečnění veřejně prospěšných záměrů, je-li dána jejich obecná prospěšnost.202 Základní 

podmínky pro vyvlastnění klade Listina základních práv a svobod, v článku 11, odst. 4, která tak 

stanoví, že: “Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné pouze ve veřejném 

zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“203 

 
199 Viz ustanovení § 20 odst. 4 a § 23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
200 Viz ustanovení § 170 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
201 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 24. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/93. 
202 KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 226. 
203 Viz Listina základních práv a svobod, čl. 11 odst. 4. 
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Veřejný zájem tak lze považovat za ústavněprávní předpoklad vyvlastnění. Podle 

Nejvyššího soudu je veřejný zájem neurčitý právní pojem, a tak se jeho obsah a rozsah může měnit 

dle času a místa. Zákonodárce tím vytváří prostor správnímu orgánu, aby posoudil, zda konkrétní 

případ patří do rozsahu neurčitého pojmu či nikoliv. Z povahy věci se jedná o zájem obecný či 

veřejně prospěšný a nemůže být v rozporu s právními předpisy.204  Obsahem pojmu veřejný 

pořádek se soudy zabývaly nespočetkrát, přičemž mezi nejdůležitější rozsudky patří rozsudek 

Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 5. 1999, sp. zn. 10 Ca 65/98-27, který určil, 

že: „Veřejný zájem na vyvlastnění nelze spatřovat pouze v zájmu státu či státních institucí; může 

být dán i tehdy, je-li nutné umožnit užívání věci v soukromém vlastnictví. Vyvlastnění práva 

odpovídajícího věcnému břemeni k vytvoření podmínek pro zajištění přístupu k pozemku a stavbě 

je ve veřejném zájmu.“205 Na to navázal Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozsudku ze dne 

31. 10. 2000, sp. zn. 31 Ca 82/2000-51, kde uvedl, že právě ze stavebního zákona vyplývá, že 

žádnou stavební aktivitu v území nelze vnímat jako čistě soukromou. Je totiž zájmem společnosti 

umožnit vlastníkovi stavby, povolené veřejnoprávním aktem, její další nerušené užívání.206 Lze 

zmínit ještě rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1897/2004, který 

v podstatě zopakoval a specifikoval názory výše uvedené: „Ve veřejném zájmu je i zajištění 

řádného užívání staveb jejich vlastníky; jde tu nejen o veřejný zájem na tom, aby vlastnické právo 

vlastníka stavby mohlo být vykonáváno, ale i o veřejný zájem na řádné údržbě stavby.“ Přičemž 

tento veřejný zájem vychází i ze stavebního zákona, který ukládá veřejnoprávní povinnost 

udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu a je tedy zjevné, že bez přístupu ke své nemovitosti by 

nebylo možné tuto povinnost splnit.207 Podle dalšího rozsudku Nejvyššího soudu: „Vodítkem pro 

zjištění, zda je dán veřejný zájem na omezení vlastnických práv jedněch vlastníků ve prospěch 

vlastníků druhých, je naléhavost veřejného zájmu na tom, zda právo vlastníka stavby či pozemku 

na přístup k těmto nemovitostem převažuje nad právem na ochranu vlastnictví vlastníka 

přiléhajícího pozemku ve smyslu principu nedotknutelnosti vlastnictví.“208 

 

7.2. Zákon o vyvlastnění 

Obecným právním předpisem v otázkách vyvlastnění staveb a pozemků je zákon o 

vyvlastnění. Ten upravuje jak hmotněprávní podmínky pro vyvlastnění, tak procesní otázky 

v řízení o odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni 

 
204 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. 2 As 11/2003–164. 
205 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 5. 1999, sp. zn. 10 Ca 65/98-27. 
206 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 10. 2000, sp. zn. 31 Ca 82/2000-51. 
207 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 7. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1897/2004. 
208 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2012, sp. zn. 28 Cdo 1857/2011. 
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k pozemku nebo stavbě. Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozsudku ze dne 31. 10. 2000, 

sp. zn. 31 Ca 82/2000-51, zdůraznil, že zákonný požadavek stanovující, že tam, kde je možno 

účelu vyvlastnění dosáhnout pouhým omezením práva, nelze vlastnické právo odejmout v plném 

rozsahu, přičemž tento požadavek je nutno mít na zřeteli zvláště při vyvlastnění za účelem 

vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě, neboť ten bývá v naprosté většině 

případů řešitelný právě prostřednictvím rozhodnutí o zřízení věcného břemene, nikoli přímým 

vyvlastněním vlastnického práva.209 Z toho důvodu pro zajištění přístupu k nemovitosti bude 

v drtivé většině případů docházet k omezení vlastnického práva spočívající ve zřízení věcného 

břemene, resp. služebnosti stezky nebo cesty, a proto, pokud bude dále pracováno s pojmem 

vyvlastnění, bude se pro účely této práce jednat právě o tento případ omezení vlastnického práva.  

Jelikož na vyvlastnění lze nahlížet jako na nucený přechod práv k věci realizovaný proti 

vůli vlastníka, musí být do tohoto práva zasahováno co nejméně, protože dochází k 

omezení ústavně zaručenému právu vlastnit majetek. Proto i zákon o vyvlastnění klade několik 

podmínek, které je třeba splnit, aby mohlo být vyvlastnění přípustné. Za prvé, vyvlastnění je 

přípustné pro účel stanovený zvláštním zákonem. Účely pro vyvlastnění se nacházejí v mnoha 

právních předpisech, přičemž jedním z nich je právě stavební zákon se svým ustanovení § 170 

odst. 2, které stanoví, že právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit k vytvoření 

podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě.210 

Vzhledem k tématu této práce se tato kapitola bude zabývat právě tímto zákonným účelem 

vyvlastnění. Za druhé, veřejný zájem musí převažovat nad zájmem vlastníka dotčeného pozemku. 

Naopak přípustné není, je-li možno práva k pozemku získat dohodou nebo jiným způsobem.211 

Správní orgány tak například, i když je jasné, že nemůže dojít k dohodě ohledně přístupu 

k nemovitosti, posuzují, zda nelze využít institutu nezbytné cesty ve smyslu ustanovení § 1029 

občanského zákoníku212,neboť možnost zřízení nezbytné cesty soudem lze nepochybně podřadit 

pod „jiný způsob“ vyžadovaný ustanovením § 3 odst. 1 zákona o vyvlastnění.  Další podmínkou 

vyvlastnění je, sleduje-li se jím provedení změny ve využití nebo prostorovém uspořádání území, 

aby bylo provedeno v souladu s cíli a úkoly územního plánování.213 Podle zákona o vyvlastnění 

náleží za vyvlastnění vyvlastňovanému náhrada.214 Vyvlastnění lze provést jen v takovém rozsahu, 

 
209 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 10. 2000, sp. zn. 31 Ca 82/2000-51. 
210 Viz ustanovení § 170 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
211 Viz ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě. 
212 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 14. 9. 2017, sp. zn. 5 As 191/2016. 
213 Viz ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě. 
214 Viz ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě. 
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který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění a veřejný zájem na vyvlastnění musí být ve 

vyvlastňovacím řízení prokázán.215 Jak již bylo předestřeno, předpokladem pro podání návrhu na 

vyvlastnění je skutečnost, že se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít s vyvlastňovaným 

dohodu o získání práv k pozemku. Její návrh obsahující náležitosti uvedené v ustanovení § 5 

zákona o vyvlastnění musí vyvlastnitel zaslat vyvlastňovanému, protože zákon jasně preferuje 

uzavření dohody nad nuceným omezením práva. Za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada 

ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemeni.216 Pokud by ji vyvlastnitel nezaplatil do 30 

dnů od uplynutí lhůty pro její zaplacení, je to důvod pro podání žádosti o zrušení vyvlastnění.217 

 

7.3. Vyvlastňovací řízení 

Vyvlastnění je spojeno s vydáním individuálního správního aktu vyvlastňovacího úřadu, 

jakožto s výsledkem vyvlastňovacího řízení, které je vedeno u vyvlastňovacího úřadu, jehož funkci 

plní úřad obce s rozšířenou působností, případně magistrát.218 Jedná se o druh správního řízení, na 

které se subsidiárně použije správní řád. Účastníky řízení jsou v případě omezení vlastnického 

práva k pozemku spočívající ve zřízení věcného břemene vyvlastnitel, tedy ten, kdo se domáhá, 

aby v jeho prospěch bylo k pozemku zřízeno věcné břemeno, vyvlastňovaný, to je ten, kdo je 

vlastníkem vyvlastňovaného pozemku a případně zástavní či podzástavní věřitel.219 

Vyvlastňovací řízení lze zahájit pouze na žádost vyvlastnitele, která musí obsahovat obecné 

náležitosti dle správního řádu, a také označení pozemku, kterého se vyvlastnění týká, žadatel musí 

také doložit skutečnosti, které prokazují splnění podmínek pro vyvlastnění, údaj o tom, že se 

domáhá omezení vlastnického práva spočívající ve zřízení věcného břemene a údaj o tom, v jaké 

lhůtě a jakým způsobem vyvlastnitel zahájí uskutečňování účelu vyvlastnění220, v případě zřízení 

služebnosti cesty by tak mělo být dostačující uvést, že cestu začne využívat okamžitě po 

rozhodnutí o vyvlastnění, resp. o zřízení služebnosti. K žádosti musí vyvlastnitel připojit také 

katastrální mapu se zákresem pozemků navržených k vyvlastnění, a pokud se domáhá zřízení 

služebnosti cesty, která vede jen přes část pozemku, také geometrický plán, ve kterém bude cesta 

 
215 Viz ustanovení § 4 odst. 1, odst. 2 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 

nebo ke stavbě. 
216 Viz ustanovení § 10 odst. 1, písm. b) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 

nebo ke stavbě. 
217 Viz ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě. 
218 Viz ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě. 
219 Viz ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě. 
220 Viz ustanovení § 18 odst. 1, odst. 2 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 

nebo ke stavbě. 
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vyznačena. K návrhu na vyvlastnění by měl vyvlastnitel přiložit také znalecký posudek, kterým se 

stanoví náhrada za vyvlastnění.221 O zahájení řízení vyrozumí vyvlastňovací úřad účastníky a také 

katastrální úřad, který do katastru nemovitostí zápíše poznámku o zahájeném vyvlastňovacím 

řízení a následně nařídí ústní jednání. 

Dospěje-li vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou splněny, 

rozhodne samostatnými výroky o vyvlastnění, kde rozhodne o omezení vlastnického práva 

k pozemku zřízením věcného břemene ve prospěch vyvlastnitele a vymezí jeho obsah a dalším 

výrokem rozhodne o náhradě za vyvlastnění, kde stanoví její výši a uloží vyvlastniteli, aby ji 

zaplatil ve lhůtě ne delší než 60 dnů.222 Odvolání proti výroku o vyvlastnění má odkladný účinek 

na výrok o náhradě, ne však naopak. Proti pravomocnému rozhodnutí lze proti výroku o 

vyvlastnění podat správní žalobu a proti výroku o náhradě žalobu k civilnímu soudu podle části 

páté občanského soudního řádu.223 

 

7.4. Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě 

Kromě možnosti vlastníka pozemku bez přístupu žádat na svém sousedovi umožnění 

vstupu na jeho pozemek za účelem údržby svého pozemku nebo hospodaření na něm224 nebo za 

účelem provedení stavby či či její údržby225 podle ustanovení týkajících se sousedských práv 

v občanském zákoníku, existuje také možnost domoci se přístupu na svůj pozemek za těmito účely 

na základě ustanovení § 141 odst. 1 stavebního zákona, pokud mezi sousedy nedošlo k dohodě o 

takovém přístupu. Vlastník nepřístupného pozemku má tak na výběr, zda v případě, že za výše 

uvedenými účely si potřebuje zajistit ke svému pozemku přístup, využije k dosažení svého cíle 

soudního nebo správního řízení. Využitím této možnosti se zabíral také Nejvyšší soud ve svém 

rozsudku ze dne 24. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3398/2016, kdy řekl, že: „Za současného právního 

stavu však zásah správního orgánu do soukromoprávních poměrů bude mít spíše subsidiární 

význam, neboť občanský zákoník nabízí v § 1022 o. z. řešení, které prostředky soukromého práva 

zajišťuje potřebnou rovnováhu ve vztahu osoby, jež má být ve výkonu vlastnického práva za 

přiměřenou náhradu omezena, a osoby, jež je oprávněna za účelem výstavby užít sousední 

pozemek.“226  

 
221 Viz ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě. 
222 Viz ustanovení § 24 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. 
223 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s.233-234. 
224 Viz ustanovení § 1021 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
225 Viz ustanovení § 1022 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
226 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3398/2016. 
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Ustanovení § 141 odst. 1 stavebního zákona uvádí, že stavební úřad může uložit těm, kteří 

mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili 

provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích 

prací a k odstranění stavby nebo zařízení ze svých pozemků nebo staveb, pokud mezi 

zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě. Účastníkem řízení je potom ten, v jehož prospěch má 

být povinnost uložena a ten, z jehož pozemku nebo stavby mají být práce prováděny. Odstavec 

druhý potom stanoví povinnost toho, v jehož prospěch byla povinnost podle odstavce 1 uložena, 

dbát na minimalizaci rušení sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi 

nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Toto ustanovení mu také ukládá po skončení prací 

uvést sousední pozemek nebo stavbu do předchozího stavu, jinak bude odpovědný k náhradě 

škody dle obecných právních předpisů.227 Těmi se rozumí příslušná ustanovení o náhradě škody 

dle občanského zákoníku. Nicméně, pokud uloží tuto povinnost stavební úřad, není možné využít 

ustanovení § 1022 odst. 2 občanského zákoníku, a soused se tedy nemůže bránit užití svého 

pozemku s argumentací, že jeho zájem na nerušeném užívání pozemku převyšuje zájem na 

provedení prací. Jedná se totiž o úředně povolenou a přikázanou činnost.228 Nejvyšší správní soud 

ve svém rozsudku ze dne 20. 1. 2011, sp. zn. 8 As 10/2010 uvedl, že strpění udržovacích prací je 

svojí povahou spíše pasivním jednáním, ale je závislé na přístupu a aktivitě oprávněného. 

Povinnost povinného se odvíjí od toho, zda se oprávněný rozhodne udržovací práce provést.229 

Povinnému tak nelze uložit, aby něco aktivně konal, např. odstraňoval věci, které brání provedení 

prací, ze svého pozemku. Stavební úřad může povinnost strpět provádění stavebních prací ze svého 

pozemku v rozhodnutí, kterým se povoluje stavba, její úprava nebo odstranění, či samostatným 

rozhodnutím.230  

Pokud stavební úřad nařídí vlastníkovi sousedního pozemku umožnit vstup na jeho 

pozemek, znamená to, že v rámci své pravomoci něco nařizuje osobě odlišné od stavebníka, a musí 

tak proto činit pouze ve veřejném zájmu a tento veřejný zájem musí v rozhodnutí 

přezkoumatelným způsobem odůvodnit. Musí se jednat o obecnou prospěšnost účelu, kdy 

například při neprovedení stavební nebo udržovací činnosti bude ohrožena existence další 

sousední obecně prospěšné stavby.231 Závěrem se dá proto shrnout, že ačkoliv může být zajištění 

si přístupu k nemovitosti správní cestou rychlejším řešením, je nutné, oproti v případě soudního 

 
227 Viz ustanovení § 141 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
228 SVOBODA, K. Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 144. 
229 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 1. 2011, sp. zn. 8 As 10/2010-84. 
230 HEGENBART, M., SAKAŘ, B. a kol. Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 366. 
231 KABELKOVÁ, E., FLORIÁNOVÁ, A., PŘÍVARA, M., RŮŽIČKOVÁ, D. Sousedská práva. 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017, s. 171. 
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řízení, aby stavební úřad řádně odůvodnil veřejný zájem na povolení takového přístupu. Nicméně 

s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1897/2004, který 

stanovil, že ve veřejném zájmu je i zajištění řádného užívání staveb, s čímž souvisí i veřejný zájem 

na řádné údržbě stavby232, to zřejmě nebude činit větší problémy. 

 

 

8. Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci 

Pro účely této práce nesmí být opomenuta situace, kdy nemovitost přímo sousedí s pozemní 

komunikací a na první pohled by se mohlo zdát, že přístup vlastníka k této nemovitosti není nijak 

znesnadněn. Na tyto případy ale pamatuje zákon o pozemních komunikacích svým ustanovením 

§ 10, které řeší napojení pozemků na pozemní komunikace a stanoví, že sousední nemovitosti lze 

připojovat pomocí sjezdů nebo nájezdů a zároveň stanoví, že přímé napojení na sousední 

nemovitost není účelovou komunikací. Hlavním prováděcím předpisem k zákonu o pozemních 

komunikacích je vyhláška č. 104/1997 Sb., která v ustanovení § 12 přímo stanovuje podmínky pro 

připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím. Příkladmo mezi tyto 

podmínky patří zajištění rozhledu při najíždění na komunikaci, určitá šířka nájezdu a způsob jeho 

zpracování a dále povinnost vlastníka tento nájezd udržovat.233 Ze čtvrtého odstavce ustanovení § 

10 zákona o pozemních komunikacích plyne, že k připojení nemovitosti na silnici, dálnici a místní 

komunikaci je třeba povolení silničního správního úřadu. Nezbytným podkladem pro vydání 

tohoto povolení je stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace a nejedná-li se o připojení k 

dálnici, též stanovisko Policie České republiky.234 Při vydávání povolení silniční správní úřad také 

zkoumá splnění podmínek zmíněných výše. 

Snaha o získání povolení se bude jistě týkat každého stavebníka, neboť tvoří také nezbytný 

podklad pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle stavebního zákona. K tomu, aby 

stavební úřad vůbec vydal územní rozhodnutí o umístění stavby, je třeba splnit podmínky ukládané 

stavebním zákonem. Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí, je povinen dbát 

požadavků uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona.235 To stanoví, že v územním řízení 

stavební úřad především posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky stavebního zákona 

a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území a 

s požadavky na veřejnou dopravní infrasktrukturu k možnosti a způsobu napojení.236 Požadavky 

 
232 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 7. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1897/2004. 
233 Viz ustanovení § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
234 Viz ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
235 Viz ustanovení § 76 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
236 Viz ustanovení § 90 odst. 1, písm. a), písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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na vymezování a využívání pozemků blíže určuje vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území. Ta ve svém ustanovení § 20 odst. 4 stanoví, že: „Stavební 

pozemek se vždy vymezuje tak, tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a 

prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby 

pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou 

pozemní komunikaci.“237 Dále musí stavebník splnit požadavky na umisťování staveb, přičemž 

vyhláška stanoví, že se stavby podle druhu a potřeby umisťují tak, aby bylo umožněno jejich 

napojení na pozemní komunikace, přičemž toto připojení musí svými parametry, provedením a 

způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého 

provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení 

splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky238, tedy 

požadavky dále specifikované ve výše zmíněné vyhlášce č. 104/1997 Sb. 

Zákon o pozemních komunikacích k záležitosti napojení nemovitosti na veřejnou 

komunikaci v odstavci 5 ustanovení § 10 stanoví, že pokud bude probíhat společné územní a 

stavební řízení, je povolení o připojení sousední nemovitosti k veřejné komunikaci nahrazeno 

závazným stanoviskem dotčeného orgánu239, v tomto případě příslušného silničního správního 

úřadu. Pro úplnost je třeba dodat, že samotná stavba takového sjezdu nebo nájezdu dle stavebního 

zákona nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.240 

 

 

9. Účelová komunikace 

9.1. Definice a zařazení 

Účelová cesta je dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích jednou ze 

čtyř kategorií pozemních komunikací. Pozemní komunikací se rozumí dopravní cesta, určená 

k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto 

užití a jeho bezpečnosti.241 Po nahlédnutí do zákona o pozemních komunikacích je zřejmé, že se 

od ostatních kategorií pozemních komunikací poměrně liší, a to především v osobě vlastníka. Na 

rozdíl od zbytku pozemních komunikací může být účelová komunikace předmětem vlastnického 

práva fyzické či právnické osoby, tj. osoby, které nemají postavení veřejnoprávní korporace či 

 
237 Viz ustanovení § 20 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
238 Viz ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
239 Viz ustanovení § 10 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
240 Viz ustanovení § 79 odst. 2 písm. i) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
241 Viz ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
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subjektu.242 Z toho hlediska nelze na účelovou komunikaci použít všechny instituty zákona o 

pozemních komunikacích, například dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních 

komunikacích účelové komunikace nespadají do gesce silničního správního úřadu ve věci 

vydávání povolení o připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci243, či jak vyplývá za 

použití argumentu a contrario z ustanovení § 3 zákona o pozemních komunikacích, silniční správní 

úřad nemůže rozhodnout o zařazení určité pozemní komunikace do kategorie účelové komunikace. 

Samotná definice je obsažena v ustanovení § 7 zákona o pozemních komunikacích. Zní 

tak, že účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých 

nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s 

ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních 

pozemků.244 Státní správu ve věcech účelových komunikací vykonává obecní úřad s rozšířenou 

působností jakožto silniční správní úřad.245 

Při posuzování, zda se o účelovou komunikaci jedná či nikoliv, je důležité mít na paměti, 

že se stále jedná o komunikaci pozemní, a proto musí splňovat i podmínky pro její vznik. Přestože 

by cesta splňovala podmínky dle § 2 zákona o pozemních komunikacích, nelze o pozemní 

komunikaci hovořit tam, kde určité osobě svědčí právo odpovídající absolutnímu či relativnímu 

právu z oblasti soukromého práva procházet či jezdit přes cizí pozemek. V těchto případech není 

splněn podstatný rys, a to veřejné užívání, protože práva vyplývající z občanského zákoníku svědčí 

jen určité osobě či osobám.246  

Typicky jsou účelové komunikace polní a lesní cesty, příjezdové komunikace k výrobním 

areálům, lomům, sportovištím, čerpacím stanicím, ale i např. komunikace uvnitř výrobních areálů, 

lomů, tovární dvory, autobusová nádraží, komunikace ve vojenských újezdech apod.247 

Ačkoli účelové komunikace bývají rozlišovány na veřejně přístupné a neveřejně přístupné, 

zákon o pozemních komunikacích ve svém ustanovení § 7 odst. 1 zmiňuje, že přístup na veřejně 

přístupnou účelovou komunikaci lze na žádost vlastníka upravit nebo omezit. Fakticky tak vzniká 

třetí kategorie účelové komunikace, a to veřejně přístupná účelová komunikace s omezeným 

veřejným přístupem, a proto by se dalo říci, že existují dva typy omezení obecné přístupnosti. Za 

prvé to bude omezení přístupu vyplývající z uzavřenosti prostoru nebo objektu (viz podkapitola 

 
242 KOČÍ, R.: Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a 

jiných právních aktů, 6. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 35. 
243 Viz ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
244 Viz ustanovení § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
245 Viz ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
246 MÁCHA, A., HUNEŠ, K.: Místní a účelové komunikace. Praha: Leges, 2016, s. 11. 
247 KOČÍ, R.: Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a 

jiných právních aktů, 6. vydání. Praha: Leges. 2018, s. 39. 
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Neveřejně přístupná účelová komunikace) a za druhé omezení přístupu obecně přístupné veřejné 

komunikace týkající se pouze některých osob (viz podkapitola Povaha obecného užívání). 

 

9.2. Neveřejně přístupná účelová komunikace 

Obecně lze říci, že účelové komunikace jsou veřejně přístupné, výjimkou je však 

ustanovení § 7 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, které stanoví, že komunikace 

v uzavřeném prostoru nebo objektu, které slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného 

prostoru nebo objektu nejsou přístupné veřejně, ale v rozsahu, který stanoví vlastník nebo 

provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu.  Neveřejně přístupná účelová komunikace je stále 

pozemní komunikací, jejímž znakem je obecné užívání. Proto i v jejím případě jde o obecné 

užívání, ale s omezeným veřejným přístupem, kdy toto omezení vyplývá přímo ze zákona. 

Typickými příklady takovýchto pozemních komunikací budou cesty v oploceném, branou 

uzavíraném areálu fotbalového stadionu, průmyslového podniku, či parku.248  

Vlastníci účelových komunikacích se často snaží dokázat, že jejich komunikace není 

veřejně přístupnou tím, že přístup k ní podmínili překonáním překážky. To však s ohledem na třetí 

větu ustanovení § 7 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích k prokázání veřejné nepřístupnosti 

nedostačuje, hlavním ukazatelem veřejně nepřístupné komunikace je uzavřený prostor nebo 

objekt. Tato uzavřenost musí být dle Kočího faktická (např. pravidelně uzavíraná brána), či právní 

(např. umístění zákazové dopravní značky“). V opačných případech nelze o neveřejně přístupné 

účelové komunikaci uvažovat (např. trvale otevřená brána do areálu). Pokud se tedy vlastník snaží 

oplocením veřejně přístupné komunikace o vznik komunikace neveřejně přístupné, jedná tak 

očividně proti právu.249 V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený 

prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.250 

 

9.3. Veřejně přístupná účelová komunikace 

9.3.1. Znaky veřejně přístupné účelové komunikace a její vznik a zánik 

Zákon v ustanovení § 7 odst. 1 stanoví znaky účelové komunikace, která je podle něj 

pozemní komunikací, která: 

a) slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí 

 
248 MAZÁNEK, D.: Účelové pozemní komunikace – střet práva veřejného a soukromého. epravo.cz [online]. 2012 

[cit. 18. 2. 2019]. Dostupné z:  https://www.epravo.cz/top/clanky/ucelove-pozemni-komunikace-stret-prava-

verejneho-a-soukromeho-84182.html. 
249 KOČÍ, R.: Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a 

jiných právních aktů, 6. vydání. Praha: Leges. 2018, s. 43. 
250 Viz ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/ucelove-pozemni-komunikace-stret-prava-verejneho-a-soukromeho-84182.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/ucelove-pozemni-komunikace-stret-prava-verejneho-a-soukromeho-84182.html
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b) slouží ke spojení těchto nemovitostí s ostatními komunikacemi, 

c) slouží k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. 

 

U pozemní komunikace je nezbytné, aby byla vždy dopravní cestou. Ve sbírce rozhodnutí 

Nejvyššího správního soudu č. 9/2014 bylo k tomuto definičnímu znaku účelové komunikace pod 

číslem 3083/2014 publikováno rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 1. 2014, 

sp. zn. 30 A 104/2012-38, kde soud rozhodl, že: „Existence prvého z definičních znaků účelové 

komunikace ve smyslu § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tedy zřetelnost cesty 

v terénu, musí být vždy posuzována individuálně. Nutným předpokladem zřetelnosti cesty v terénu 

nemusí být existence vyjetých kolejí či vyšlapané stezky. Je nutno zohlednit rovněž jiné vlastnosti 

posuzovaného pozemku, např. jeho tvar či polohu, ve vztahu k sousedním pozemkům.“251 

Kromě těchto zákonných kritérií judikatura dospěla k dalším podmínkám, které je při 

určování existence účelových komunikací třeba splnit. Jelikož s užíváním účelové komunikace 

dochází k omezení vlastnického práva vlastníka pozemku, na kterém se komunikace nachází, 

Ústavní soud s ohledem na znění čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod252 ve svém nálezu 

ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06 stanovil, že jestliže je v případě účelových komunikacích 

vlastnické právo omezeno tím, že vlastník musí strpět obecné užívání pozemku jako komunikace 

a umožnit na něj veřejný přístup a zároveň pokud zákon o pozemních komunikacích nespojuje toto 

omezení s poskytnutím finanční náhrady, nelze toto vlastnické právo omezit jinak než se 

souhlasem vlastníka příslušného pozemku.253 

„Jestliže však vlastník s jejím zřízením souhlasil, jsou jeho soukromá práva v takovém 

případě omezena veřejnoprávním institutem obecného užívání pozemní komunikace, které nemůže 

být vyloučeno jednostranným úkonem vlastníka, jenž takový souhlas udělil, ani jeho právními 

nástupci.“254 To neznamená, že vlastník by byl zbaven možnosti provoz na účelové komunikaci 

regulovat, případně komunikaci zcela uzavřít; může tak však učinit jen na základě rozhodnutí 

příslušného správního orgánu.255 Soudní judikatura také vyvozuje závěr, že jakmile vlastník 

pozemku nebo jeho právní předchůdce souhlas udělil, pozemek k obecnému užívání věnoval.256 

Kritériem je i existence nutné komunikační potřeby. Ta nastává tehdy, pokud neexistuje 

jiná možnost, jak se k nemovitosti dostat. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 2. 5. 

 
251 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 1. 2014, sp. zn. 30 A 104/2012-38. 
252 Viz znění článku 11 odst. 4 Listiny základních práva a svobod: „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického 

práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“ 
253 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06. 
254 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 20. 12. 2013, sp. zn. 7 As 94/2013-37. 
255 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 11. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1868/2000. 
256 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR, ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 5 As 27/2009. 
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2012, sp. zn. 1 As 32/2012-42 stanovil, že existují-li jiné důvody k zajištění komunikačního 

spojení nemovitostí, aniž by došlo k omezení vlastnického práva, je třeba dát před omezením 

vlastnického práva přednost těmto jiným způsobům. 257  

Dále je předpokladem, již v úvodu této kapitoly zmíněná „subsidiarita“ veřejného 

užívání.258 Pokud je tedy užívání pozemku založeno soukromoprávním ujednáním mezi 

konkrétními osobami, ať už služebností či jakýmkoliv jiným druhem smlouvy, nebude se jednat o 

účelovou komunikaci. V případě, kdy by ale pozemek užívaly obdobným způsobem i další osoby 

a vlastník pozemku by jim v tom nebránil, bude se nepochybně presumovat jeho konkludentní 

vyslovení souhlasu s tímto už veřejným užíváním, a pokud budou splněny i ostatní náležitosti ke 

vzniku účelové komunikace, ze soukromé dopravní cesty může vzniknout veřejně přístupná 

účelová komunikace a vlastník její existenci už nebude mít možnost popírat. 

Konečně judikatura poukazuje na nutnost přístupu veřejnosti. Ústavní soud v již 

zmiňovaném nálezu ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06 konstatoval, že skrze institut účelové 

komunikace nelze omezovat vlastnické právo tam, kde chybí veřejný zájem.259 Na to volně navázal 

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 1 As 32/2012-42 ze dne 2. 5. 2012, ve kterém 

stanovil, že: „Obecné užívání účelové pozemní komunikace spočívá v možnosti blíže neurčeného 

okruhu osob tuto komunikaci bezplatně užívat, a to způsobem obvyklým a k účelům, ke kterým je 

tato komunikace určena. Nejde-li o cestu obecně užívanou, nemůže jít ani o pozemní komunikaci. 

Úprava užívání takové cesty proto musí být řešena nikoli prostřednictvím institutů veřejného 

práva, ale práva soukromého.“260 

Na rozdíl od ostatních kategorií pozemních komunikací, účelová komunikace nevzniká až 

rozhodnutím silničního správního orgánu261, ale pouhým naplněním zákonných a judikatorních 

znaků.262 

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 15. 11. 2007, sp. zn. 6 Ans 2/2007–128 

uvedl: „Ke vzniku veřejně přístupné účelové komunikace tedy není třeba správního rozhodnutí ani 

není podstatné, jak je příslušný pozemek, na němž se komunikace nachází, veden v katastru 

nemovitostí či jak byl evidován v minulosti. Podstatné je, zda tento pozemek splňuje veškeré znaky 

veřejně přístupné účelové komunikace uvedené v ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních 

komunikacích…“263 

 
257 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 2. 5. 2012, sp.zn. 1 As 32/2012-42. 
258 Viz kapitola 9.1. 
259 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 286/06. 
260 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 2. 5. 2012, sp. zn. 1 As 32/2012-42. 
261 Viz ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a contrario. 
262 Viz kapitola 9.3.1. 
263 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 15. 11. 2007, sp. zn. 6 Ans 2/2007–128. 
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Tak jako účelová komunikace za určitých okolností přirozeně vzniká, stejně může ze své 

povahy zaniknout. K zániku není jako ke vzniku třeba žádného rozhodnutí. Tuto otázku řešil 

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 29. 6. 2017, sp. zn 2 As 337/2016–64. Ten 

judikoval, že k zániku dojde hlavně tehdy, kdy zanikne účel, pro nějž vznikla (např. byla 

vybudována nová alternativní cesta a odpadla tak nutná komunikační potřeba původní účelové 

komunikace), a pokud tato komunikace jednou zanikla, nelze se dále dovolávat jejího obnovení. 

Již jednou zaniklá účelová komunikace může být znovu zřízena pouze pokud znovu dojde 

k naplnění všech znaků nezbytných pro její existenci.264 Stěžejní v tomto případě bude zajisté 

souhlas jejího vlastníka, který se mohl mezitím změnit. Ačkoliv ostatní judikatura chápe souhlas 

s veřejným užíváním jako neodvolatelný, je tomu tak pouze do doby, kdy jsou naplněny všechny 

definiční znaky. Když však účelová komunikace zanikne (např. dlouhodobě zanikne v terénu), bez 

nového souhlasu vlastníka s jejím užíváním nevznikne. K tomu lze jen doplnit, že k zániku z vůle 

vlastníka může dojít, jestliže veřejně přístupná účelová komunikace přestane plnit nutnou 

komunikační potřebu nebo by přestala sloužit veřejnému zájmu.265 

 

9.3.2. Povaha obecného užívání 

Vlastníci veřejně přístupných komunikacích často omezují její užívání tím, že na ni umístí 

překážku, protože jsou přesvědčení, že nejsou povinni strpět omezení svého vlastnického práva 

bez náhrady. Právě v těchto situacích dochází k rozporu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona o 

pozemních komunikacích, podle kterého jsou všechny kategorie pozemních komunikacích obecně 

užívány, tedy bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny. Veřejnoprávní 

povaha obecného užívání pozemních komunikací byla dovozena judikaturou, a to rozsudkem 

Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 178/99 ze dne 3. 5. 2000, který stanovil, že: „Obecné užívání 

pozemních komunikací není institutem soukromého práva, ale jde o veřejnoprávní oprávnění.  Toto 

užívání se neopírá o občanskoprávní předpisy, ale o zákon o pozemních komunikacích.“ 266 

Nejvyšší soud dále rozvinul tuto otázku ve svém rozsudku ze dne 21. 11. 2000, sp. zn. 22 

Cdo 1868/2000: „Pokud má vlastník pozemku právo předmět svého vlastnictví držet a užívat, 

přísluší mu toto oprávnění, nikoliv však zcela neomezeně, ale jen v mezích zákona; v daném 

případě je vlastník omezen zákonem o pozemních komunikacích․“267
  

 
264 Rozsudek Nejvyššího správního souduČR ze dne 29. 6. 2017, sp. zn 2 As 337/2016–64. 
265 KOČÍ, R. Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015, s. 

103. 
266 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 5. 2000, sp. zn. 22 Cdo 178/99. 
267 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 11. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1868/2000. 
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Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 15. 11. 2007, sp. zn. 6 Ans 2/2007-128 

dále dovodil, že oprávnění obecného užívání podle ustanovení § 19 odst. 1 zákona o pozemních 

komunikacích svědčí každému uživateli jakékoli veřejné cesty, tedy i veřejně přístupné účelové 

komunikace, byť se taková komunikace, pokud je z hlediska občanského práva samostatnou věcí, 

nebo pozemek, k němuž v opačném případě náleží, nachází v soukromém vlastnictví.268 

S ohledem na větu druhou ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích může 

být veřejné užívání veřejně přístupné účelové komunikace upraveno nebo omezeno. Může tak ale 

učinit pouze silniční správní úřad na návrh vlastníka, pokud je to nezbytně nutné k ochraně jeho 

oprávněných zájmů, například když komunikaci užívají těžká nákladní vozidla a tím dochází 

k jejímu poškozování. Tehdy může silniční správní úřad omezit užívání účelové komunikace 

pouze na osobní vozidla, nicméně musí být alternativní cesta, kterou by mohla nákladní vozidla 

užívat.269 Ze znění tohoto ustanovení § 7 odst. 1 však jasně vyplývá, že vlastník toto omezení 

nemůže učinit sám jednostranným právním jednáním, a také nemá možnost totálního vyloučení 

veřejného užívání.270 

 

9.4. Vlastnictví účelové komunikace 

Určení vlastníka účelové komunikace je nezbytným předpokladem pro jeho případnou 

aktivní legitimaci k podání žádosti o upravení nebo omezení veřejného přistupu na ni dle věty 

druhé ustanovení § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Pokud by návrh podala osoba 

odlišná od vlastníka, byl by návrh podán osobou neoprávněnou a správní řízení by muselo být dle 

§ 66 odst. 1 písm. b) správního řádu zastaveno. 

Ustanovení § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích stanoví, že stavba dálnice, 

silnice a místní komunikace není součástí pozemku. Otázkou však zůstává, jak je tomu v případě 

účelových komunikacích. Na účelové komunikace lze nahlížet buď jako na součást pozemku, resp. 

přímo „pozemek“ v případech, kdy nevznikly stavebnětechnicky, nebo jako na stavbu, pokud 

naopak vznikly s využitím stavebnětechnických postupů a lze jednoznačně rozeznat hranici mezi 

cestou a pozemkem, případně ji od pozemku oddělit. Byť se zakotvením superficiální zásady 

v současném občanském zákoníku271 tato otázka u některých účelových komunikací ztrácí svůj 

význam, s ohledem na právní režim nemovitostí vzniklých před účinností současného občanského 

 
268 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 15. 11. 2007, sp. zn. 6 Ans 2/2007-128. 
269 KOČÍ, R. Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015, s. 

66. 
270 Obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 11. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1868/2000. 
271 Viz ustanovení § 506 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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zákoníku a jejich právní úpravu v přechodných ustanoveních je třeba na rozdílné názory na povahu 

účelové komunikace upozornit.  

Vzhledem k tomu, že většina účelových komunikací vznikla ještě za účinnosti minulého 

občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., je třeba mít na paměti, že stavba byla považována 

za samostatnou věc.272 Na tyto případy pamatují přechodná ustanovení občanského zákoníku, 

která stanoví, že stavba, která nebyla podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a je 

ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se součástí pozemku nestává.273 V těchto 

případech alespoň zákonodárce umožnil vlastníkům těchto dvou samostatných nemovitých věcí 

uplatnit k cestě či pozemku předkupní právo.274 

Pro otázky účelových komunikací vzniklých před účinností současného občanského 

zákoníku odborná literatura shrnuje, že se v případě účelových komunikací jedná o součást 

pozemku.275 Judikatura nejvyšších soudů se však při řešení tohoto problému na společné odpovědi 

neshoduje, přičemž Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 11. 9. 2009, sp. zn. 5 As 

62/2008-59 uvedl, že pokud je stavební provedení účelové komunikace takové, že lze jednoznačně 

vymezit, kde končí pozemek a začíná stavba a pokud zároveň nelze stavební provedení účelové 

komunikace odstranit bez jejího zničení či zásadního zhoršení její sjízdnosti či schůdnosti, půjde 

o samostatnou nemovitou věc.276  

Oproti tomu ustálená praxe Nejvyššího soudu byla potvrzena judikátem ze dne 17. 10. 

2012, sp. zn. 22 Cdo 766/2011, kde Nejvyšší soud stanovil, že ve většině případů jsou účelové 

komunikace pouze druhem pozemku a představují určité ztvárnění či zpracování jeho povrchu. 

Nemohou být současně pozemkem a současně stavbou ve smyslu občanskoprávním jako dvě 

rozdílné věci, které by mohly mít rozdílný právní režim. Soud zdůrazňuje, že pouze pokud bude 

účelová komunikace součástí pozemku a pomine-li potřeba omezení vlastnického práva ve 

prospěch obecného užívání (pomine nutná komunikační potřeba této cesty), vrátí se vlastníkovi 

pozemku jeho plné panství nad jeho majetkem (elasticita vlastnictví).277 Je třeba ale zmínit 

rozsudek téhož soudu ze dne 24. 4. 2013, sp. zn. 28 Cdo 2155/2012, ve kterém Nejvyšší soud 

uvedl, že účelové komunikace jsou samostatnou stavbou pouze tehdy, jsou-li zpracovány tak, že 

za použití několika konstrukčních vrstev zakončených vrstvou asfaltu tvoří odlišitelnou a 

 
272 Viz ustanovení § 120 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
273 Viz ustanovení § 3055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
274 Viz ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
275 ČERNÍNOVÁ, M., ČERNÍN, K., TICHÝ, M. Zákon o pozemních komunikacích. Komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2015, s. 89. 
276 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 11. 9. 2009, č. j. 5 As 62/2008-59. 
277 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 22 Cdo 766/2011. 
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oddělitelnou vrstvu od pozemku a tím i samostatnou nemovitou věc.278 Tento názor však nebyl 

v následujících rozhodnutích opakován a představoval tak jen výjimku z ustálené praxe 

Nejvyššího soudu. Právní názor na povahu účelových komunikací vzniklých před rokem 2014 tak 

stále není jednotný a nelze proto jednoznačně říci, zda taková účelová komunikace součástí 

pozemku je nebo není.  

Zakotvením zásady superficies solo cedit v novém občanském zákoníku se však pro určitý 

typ účelových komunikací mnohé zjednodušilo. Stavba jako taková se nyní považuje za součást 

pozemku, a proto na účelové komunikace, které svou povahou nenaplňují definici liniové stavby, 

a které vznikly po prvním lednu 2014, a zároveň nebyly vystavěny za využití institutu práva 

stavby, se bude vždy nahlížet coby na součást pozemku, na kterém se nacházejí bez ohledu na to, 

zda za stavbu označeny budou či nikoliv. Do budoucna lze tedy předpokládat jisté usnadnění při 

určování vlastníka účelové komunikace. Na druhou stranu, pokud se judikatura bude držet názoru 

Nejvyššího soudu, který má za to, že účelová komunikace je součástí pozemku, nelze v těchto 

případech uvažovat o tom, že by mohly být občanskoprávní vztahy ke komunikaci a k pozemku, 

na kterém se nachází, rozdílné a není v těchto případech třeba posuzovat, kdy cesta vznikla, neboť 

právní povaha pozemku po účinnosti nového občanského zákoníku zůstala nezměněna a vlastník 

účelové komunikace bude osobou totožnou s vlastníkem pozemku, neboť půjde v právním smyslu 

o jednu věc. 

Jak již bylo předestřeno, odlišný režim však budou mít účelové komunikace, které lze 

podřadit pod liniové stavby. Tyto stavby totiž podle novely občanského zákoníku z roku 2017 

nejsou součástí pozemku. Ačkoliv legální definice liniových staveb neexistuje, občanský zákoník 

alespoň demonstrativním výčtem předestírá, o jaké stavby by mohlo jít, přičemž jako příklad uvádí 

předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují více pozemků279 a jistá definice je obsažena i 

v terminologickém slovníku Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, který ji definuje jako 

„stavbu u níž podstatně převládá jeden rozměr, tj. délka nad šířkou a výškou; je to např. pozemní 

komunikace, dráha.“280 Pokud tedy účelová komunikace nebude pouze vyšlapaná cesta 

v pozemku, ale půjde o vybudovanou stavbu, která bude dostatečně dlouhá a bude zasahovat do 

vícero pozemků, bude se jednat o liniovou stavbu, a nebude tak součástí pozemku. 

 

 
278 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 4. 2013, sp. zn. 28 Cdo 2155/2012. 
279  Viz ustanovení § 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
280 Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí. [online]. [cit. 23. 7.  2019]. Dostupné z: 

http://www.vugtk.cz/slovnik/termin.php?jazykova_verze=&tid=4515&l=liniova-stavba. 

http://www.vugtk.cz/slovnik/termin.php?jazykova_verze=&tid=4515&l=liniova-stavba
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9.5. Procesní aspekty 

V předchozích částech této kapitoly bylo dovozeno, že v případě účelové komunikace je 

jejím nezbytným znakem veřejné užívání, které má povahu veřejnoprávního oprávnění. Proto se 

toto užívání neopírá o občanskoprávní předpisy, ale o zákon o pozemních komunikacích. Ačkoliv 

veřejné užívání úzce souvisí s ochranou vlastnických a jiných soukromých práv uživatelů, 

například dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2000, sp. zn. 22 Cdo 178/99 není právě pro 

veřejnoprávní charakter veřejného užívání dána pravomoc soudů rozhodujících v občanském 

soudním řízení, ale v rámci veřejné správy a posléze ve správním soudnictví.281 

V případech, kdy panuje nejasnost o tom, zda je cesta věřejně přístupnou účelovou 

komunikací, rozhoduje o této otázce příslušný silniční správní úřad282  v řízení o určení právního 

vztahu dle ustanovení § 142 správního řádu. Toto řízení ovšem nelze směšovat s řízením ve smyslu 

§ 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, v němž silniční úřad rozhoduje v pochybnostech o 

tom, zda se účelová komunikace nachází v uzavřeném prostoru nebo objektu a zda se tedy jedná 

o neveřejnou účelovou komunikaci.283 Vedle toho, v situacích, kdy nepůjde o ochranu veřejného, 

ale soukromého zájmu, nebude o věci rozhodovat silniční správní úřad, ale soud, který např. zřídí 

věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek podle 

občanského zákoníku.284 

Pokud kdokoliv znemožní veřejné užívání účelové komunikace umístěním pevné překážky 

nebo zničením cesty např. jejím rozoráním, znamená to poškozování ve smyslu § 19 odst. 2 zákona 

o pozemních komunikacích, což je přestupkem fyzické osoby dle ustanovení § 42a odst. 1 písm. 

g) nebo h), resp. přestupkem právnické a podnikající fyzické osoby dle ustanovení § 42b odst. 1 

písm. g) nebo h), za který hrozí pokuta až do výše 300.000,- Kč.285  

Zároveň se postižený může u silničního správního úřadu domáhat odstranění takové 

překážky podle ustanovení § 29 odst. 3, ačkoliv ze zákona jednoznačně nevyplývá, že by se toto 

ustanovení vztahovalo i na účelové komunikace. Toto dovodil Nejvyšší správní soud ve svém 

rozhodnutí ze dne 15. 11. 2007, sp. zn. 6 Ans 2/2007-128: „Ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, které svěřuje příslušnému silničnímu správnímu úřadu 

 
281 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 5. 2000, sp. zn. 22 Cdo 178/99. 
282 Viz ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
283 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 17. 1. 2014, sp. zn. 5 As 140/2012-22. 
284 KOČÍ, R.: Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, prováděcí vyhláškou s vzory správních rozhodnutí a 

jiných právních aktů. 6. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 37. 
285 Viz ustanovení § 42a odst. 7 písm b) a ustanovení § 42b odst. 6 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích. 
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pravomoc nařídit odstranění pevné překážky z pozemní komunikace, se vztahuje i na veřejně 

přístupné účelové komunikace.“286  

Řízení o odstranění pevné překážky z veřejné pozemní komunikace bude v tomto případě 

zahájeno na návrh osoby, která tuto komunikaci pravidelně užívá z naléhavé komunikační potřeby 

a silniční správní úřad nařídí odstranění pevné překážky formou správního rozhodnutí. V případě 

neodstranění se postupuje podle hlavy XI. správního řádu a plnění povinnosti stanovené správním 

rozhodnutím se vynutí formou exekuce.287 Příslušným silničním správním úřadem je dle 

ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) obecní úřad s rozšířenou působností. Do jeho působnosti patří i 

pravomoc v pochybnostech posoudit, zda se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, či 

o neveřejnou účelovou komunikaci umístěnou v uzavřeném prostoru či objektu. Vyvstane-li 

otázka charakteru účelové komunikace v řízení o návrhu na odstranění pevné překážky z této 

komunikace, posoudí ji silniční správní úřad jako otázku předběžnou a v závislosti na tom o návrhu 

meritorně rozhodne. Ani případný závěr silničního správního úřadu o tom, že jde o neveřejnou 

účelovou komunikaci, nezbavuje silniční správní úřad pravomoci, a tudíž ani povinnosti vydat 

rozhodnutí ve věci samé, jež může být předmětem dalšího přezkumu.288 

Za situace, kdy by naopak vlastník účelové komunikace uplatňoval proti osobě užívající 

tuto komunikaci tzv. negatorní vlastnickou žalobu, kterou by se domáhal omezení jejího užívání, 

může se žalovaný úspěšně bránit námitkou, že žalobcův pozemek užívá jako cestu z titulu práva 

obecného užívání účelové komunikace.289 

V případech odstranění překážky z neveřejně přístupné komunikace však silniční správní 

úřad s ohledem na ustanovení § 40 odst. 4 písm. c) zákona o pozemních komunikacích není 

z hlediska výkonu statní správy příslušným k vyřizování věcí týkajících se neveřejně přístupných 

komunikací290 a případné spory bude proto nutné řešit soudní cestou.  

 

9.6. Dílčí shrnutí kapitoly 9 

Účelová komunikace je dopravní cesta a coby jedna z kategorií pozemních komunikací je 

upravena zákonem o pozemních komunikacích. Na rozdíl od ostatních kategorií nevzniká 

rozhodnutím správního orgánu, ale již splněním definičních znaků, kterými jsou zákonné znaky 

(slouží ke spojení nemovitostí pro potřeby vlastníků, slouží ke spojení těchto nemovitostí 

 
286 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 15. 11. 2007, sp. zn. 6 Ans 2/2007-128. 
287 KOČÍ, R.: Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, prováděcí vyhláškou s vzory správních rozhodnutí a 

jiných právních aktů. 6. vydání. Praha: Leges, 2018, s. 201. 
288 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 15. 11. 2007, 6 Ans 2/2007-128. 
289 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 10. 2003, sp. zn. 22 Cdo 2191/2002. 
290 Viz ustanovení § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 



 

60 

 

 

s ostatními pozemky nebo slouží k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků) a dále 

znaky dovozované judikaturou (cesta je užívána na základě souhlasu vlastníka, existuje nutná 

komunikační potřeba, není možnost cestu zřídit soukromoprávním institutem a je veřejně užívaná 

nespecifikovaným počtem uživatelů). Pozbytím jakéhokoliv z definičních znaků také automaticky 

zaniká. Vzhledem k tomu, že obecné užívání účelových komunikací je veřejnoprávním 

oprávněním, podléhá obecným předpisům o správním řízení. Pokud vlastník pozemku omezí 

užívání veřejně přístupné účelové komunikace, může se uživatel této komunikace domáhat 

odstranění těchto překážek a naopak, pokud vlastník komunikace bude uplatňovat u soudu 

negatorní žalobou, aby se uživatel zdržel jejího užívání, oprávněný se bude moci úspěšně bránit 

námitkou veřejného užívání. Z hlediska praxe se jedná prakticky o nejvhodnější prostředek 

zajištění přístupu k nemovitosti, který bývá také velmi často využíván, a to především z toho 

důvodu, že účelová komunikace vzniká fakticky a případné řízení o její existenci má za výsledek 

pouze deklaratorní rozhodnutí.  
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Závěr 

Vzhledem k tomu, že zajištění nerušeného přístupu k nemovitosti je veřejností často 

řešeným právním, ale i faktickým problémem, který ve svých důsledcích může vést až 

k nemožnosti využívání vlastní nemovitosti k bydlení coby základní životní potřeby, cílem této 

práce bylo poskytnutí výčtu všech právních možností k zajištění přístupu k nemovitostem, jejich 

podrobný rozbor a porovnání jednotlivých institutů z procesního hlediska tak, aby bylo možno 

určit nejvhodnější řešení. Práce je orientována na případy, kdy se není možné dohodnout na prodeji 

části pozemku, který by mohl sloužit pro účely přístupu k nemovitosti, proto je úvodem nabízen 

výčet soukromoprávních i veřejnoprávních institutů, které jsou schopny nemožnost uzavření kupní 

smlouvy alespoň z části substituovat.  

V případě nástrojů soukromého práva jsou to vedle nájmu, přídatného spoluvlastnictví (a 

v některých případech ustanoveních o sousedských právech) především nezbytná cesta a na ni 

navazující služebnost stezky či cesty, které v rámci těchto možností nabízí nejlepší východiska. 

Veřejné právo se vedle toho věnuje přístupu k nemovitosti ve stavebním zákoně a jeho 

prováděcích vyhláškách, a hlavně v zákoně o pozemních komunikacích, kde pro tyto účely 

upravuje jeden z typů pozemních komunikací, a to komunikaci účelovou.  

Je však důležité mít na paměti, že systémy soukromého a veřejného práva nejsou 

nepropustně odděleny, takže je možné, aby některý veřejnoprávní institut odkazoval na 

soukromoprávní úpravu a naopak. Takovým případem může být právě úprava v zákoně o 

vyvlastnění v propojení se stavebním zákonem. Ten ve svém ustanovení § 170 odst. 2, které 

stanoví, že právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit k vytvoření podmínek pro 

nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. Právě toto omezení 

vlastnického práva spočívá v realizaci věcného břemene, tedy soukromoprávního institutu. Z toho 

jasně vyplývá, že zřízení služebnosti řadí také zákonodárce mezi hlavní způsoby, kterými si lze 

zajistit přístup k nemovitosti. 

Institut nezbytné cesty lze využít, pokud vlastník nemovité věci na ní nemůže řádně 

hospodařit či jinak užívat, protože není dostatečně spojena s veřejnou cestou a je krajním 

prostředkem, jehož zřízení zákon umožňuje, pokud se vlastníkům nemovitosti nepodaří zajistit 

přístup na základě práva cesty. Nezbytnou cestu zřizuje soud na návrh osoby, která nemá zajištěný 

přístup k nemovitosti, a ve většině případů ji zřídí formou služebnosti. Pro její zřízení však zákon 

ukládá poměrně přísné podmínky, které žadatelé nemusí dost často splňovat. 

Služebnost, díky své trvalé povaze a nezávislosti na osobě vlastníka služebného či 

panujícího pozemku je tedy v oblasti soukromého práva nejlepším řešením zajištění si přístupu 
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k nemovitosti. Výhodou oproti nezbytné cestě je, že zákon připouští více způsobů, kterými lze 

služebnost nabýt, přičemž neklade na oprávněného ze služebnosti takové nároky. Mezi tyto 

způsoby patří pořízení pro případ smrti, vydržení, ze zákona, rozhodnutí orgánu veřejné moci či v 

případě vlastníkovy služebnosti jednostranné prohlášení. Služebnost na jedné straně v podstatě 

zakládá právo oprávněného k cizí věci, nicméně je nutné mít na paměti, že na druhé straně 

současně dochází k omezení vlastnického práva vlastníka služebného pozemku, a tak obsah a 

rozsah služebnosti musí být spíše menší než větší, a to v neprospěch oprávněného, a ten nemůže 

rozsah samovolně rozšiřovat.  

Občanský zákoník ještě umožňuje zajištění přístupu k nemovitosti na základě ustanovení 

o sousedských právech nebo s využitím přídatného spoluvlastnictví. Tyto způsoby však mohou 

být aplikovány jen v některých případech a nejsou tak univerzálním řešení jako předchozí 

soukromoprávní instituty. Ustanovení o sousedských právech lze využít jen tehdy, pokud se jedná 

o krátkodobý přístup za účelem provádění nezbytné údržby či za účelem provádění stavebních 

prací.  Přídatné spoluvlastnictví lze zase využít pouze tam, kde pozemky vytváří místně i účelem 

vymezený celek, tj. nejčastěji zahrádkářské kolonie a podobně. 

Zřídit cestu k nemovitosti umožňuje, jak již bylo řečeno, také stavební zákon, který stanoví, 

že právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit k vytvoření podmínek pro nezbytný 

přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. Je tak zákonným účelem 

předpokládaným zákonem o vyvlastnění. Pokud se vlastník pozemku bez přístupu rozhodne 

k řešení zajištění přístupu volit tuto cestu, bude muset podstoupit vyvlastňovací řízení u správního 

orgánu. Vzhledem k tomu, že vyvlastnění představuje závažný zásah do vlastnického práva 

vlastníka sousedního pozemku, je považován za prostředek, který lze využít až jako ultima ratio, 

tedy až tehdy, pokud není k dispozici žádný jiný způsob zajištění přístupu k nemovitosti. V praxi 

tak může často docházet k zamítnutí návrhu, protože se žadatel například nejdříve nepokusil o 

zajištění nezbytné cesty u soudu. 

Účelovou komunikaci, kterou zákon definuje, zejména pro účely přístupu k nemovitostem, 

lze využívat bez předchozího ujednání s jejím vlastníkem či nebo správního (soudního) povolení. 

Vzniká již samotným splněním definičních znaků, ale také pozbytím jakéhokoliv z těchto znaků 

automaticky zaniká. Skutečnost, že vzniká přímo ze zákona a není tak vázána dalšími podmínkami, 

je velkou výhodou pro ty, kteří hledají rychlé řešení. Zákon v tomto případě nabízí poměrně silnou 

ochranu proti samovolnému omezování užívání účelové komunikace jejím vlastníkem, neboť jak 

vymezuje jeden z definičních znaků, účelová komunikace je veřejně užívaným statkem. Vlastník 

tak nemůže její užívání bez závažných důvodů omezovat. 
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Závěrem lze shrnout, že nejjistějším řešením zajištění přístupu k nemovitosti je s využitím 

služebností. Tato možnost (kromě odkoupení pozemku) je pomyslným vítězem řešení tohoto 

problému především díky trvalé povaze a vázanosti k pozemku, nikoliv k osobě oprávněné osoby 

a také díky tomu, že v případě, že se váže k nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí, je 

předmětem zápisu i existence této služebnosti. Jak již bylo uvedeno, v určité míře sám 

zákonodárce preferuje zajištění přístupu k nemovitosti formou služebnosti, což vyplývá 

z jednotlivých zákonů, kdy například v zákoně o vyvlastnění stanoví, že omezení vlastnického 

práva spočívá ve zřízení služebnosti, nebo v ustanovení občanského zákoníku o nezbytné cestě, 

ačkoliv nevylučuje jiná řešení, upřednostňuje zřízení nezbytné cesty formou služebnosti. Vedle 

toho, zajištění přístupu s užitím účelové komunikace bude způsobem nejrychlejším, protože tato 

komunikace vzniká, za splnění několika podmínek, přímo ze zákona a není proto třeba dalších 

kroků k dosažení tohoto přístupu. 
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Abstrakt 

 
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. 

 

Klíčová slova: přístup * nemovitost * služebnost  
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Abstract 

 
Legal instruments of ensuring access to land 

 

This thesis is concerned with an analysis of legal instruments of private and public law, 

which are able to ensure an access to land. The thesis is written from a perspective of a land owner 

without an access or with a difficult access to his land. Hence the content of this thesis is limited 

to legal instruments protecting such owner. The aim of the thesis is to cover all the legal options 

of ensuring an access to land, provide a detailed analysis of each instrument and further consider 

its frequency and suitability for general practice. In addition, I also present comparison of the 

instruments from the aspect of procedural law. Within the thesis I make an extensive use of case 

law, which illustrates both the potential development of legislation and familiarizes the reader with 

an abstract legal terminology by its application to real-life situations. 

The thesis is divided into nine chapters, whereas the chapter one provides a classification 

of the legal instruments from the private and public law perspective and a classification into a 

voluntary and a forced access. This chapter is followed by an enumeration of each instrument of 

ensuring an access to land. Firstly, there are listed the private law instruments, i.e., lease, easement, 

necessary passage, statutory rights between neighbors’ and co-ownership of an accessory thing. 

The public law instruments consist of an access to land defined by the Building Act, a connection 

of buildings to roads according to implementing decrees to the Building Act and, lastly, the utility 

communications. Given their legal complexity, the easement and utility communications are the 

main topics of the thesis. These two legal instruments are also the most widely used in practice. 

As for the evaluation of the options of ensuring an access to land, using the easement 

(except a purchase of the land) is, thanks to its permanent character and links to land and not to a 

person, the most secure solution to this task. In addition, using the utility communication provides 

the owner with the most expeditious solution, because after complying with certain requirements, 

a right to use it is directly stated under the law. Therefore, there are no other formal steps to ensure 

the access to land needed. 
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