
Služebnost rozlivu – Abstrakt 

Cílem diplomové práce je zpracovat a následně poskytnou kritickou analýzu platné právní 

úpravy služebnosti rozlivu v českém občanském právu, a to s ohledem na historický vývoj 

služebností, jakožto nadřazeného pojmu služebnosti rozlivu. Dále s ohledem na úpravu 

obdobného veřejnoprávního institutu, kterým je území určená k řízeným rozlivům povodní 

podle vodního zákona, se práce zaměřuje na rozbor a kritickou analýzu včetně komparace této 

veřejnoprávní úpravy. Práce se zaměřuje na přiblížení poměrně mladého institutu služebnosti 

rozlivu v českém občanském právu, objasnění jeho základní podstaty a využití v praxi. První 

kapitola stručně nastiňuje základní charakteristiku služebností a jejich členění. Ve druhé 

kapitole se tato práce věnuje základní charakteristice služebnosti rozlivu. Ve třetí kapitole se 

práce zaměřuje na historický vývoj služebností od římského práva až do občanského zákoníku 

z roku 1964, přičemž se s ohledem na neexistenci konkrétní úpravy služebnosti rozlivu v tomto 

historickém vývoji zaměřuje na obecný historický vývoj služebností. Největší důraz je v této 

práci kladen na kapitolu čtvrtou, která pojednává o zařazení služebnosti rozlivu v občanském 

zákoníku mezi věcná práva k věci cizí a další pozemkové služebnosti. Pozornost je věnována 

jednak teoretickému popisu služebnosti rozlivu, jejímu způsobu nabytí a vzniku, stejně tak jako 

jejímu zániku. V neposlední řadě se zaobírá způsobem oceňování služebnosti rozlivu. 

Podstatnou částí této práce jsou také pátá a šestá kapitola, které se věnují úpravě obsahově 

podobnému institutu území určených k řízeným rozlivům povodní podle vodního zákona. 

Následně práce zohledňuje veřejnoprávní úpravu podle vodního zákona a její vztah 

k soukromoprávní úpravě podle občanského zákoníku. Dále se tato práce věnuje praktické 

rozšířenosti služebnosti rozlivu na území České republiky, a to způsobem, zda a jak je možné 

takovou analýzu provést a následné hodnocení těchto zjištěných informací. Na závěr práce je 

provedena komparace s právní úpravou v Rakousku, a to s ohledem na soukromoprávní 

i veřejnoprávní pojetí rakouské legislativy. 
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