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1. Úvod 

 

 Téma své diplomové práce jsem si vybrala z nejednoho důvodu. Především 

bych se ráda i v budoucnosti věnovala zejména občanskému právu, jehož je 

bezesporu úprava vlastnictví a vlastnického práva stěžejní součástí. „Vlastnické 

právo nepředstavuje jen hlavní typ věcných práv, nýbrž vytváří základ každého 

hospodářského řádu založeného na soukromé iniciativě jednotlivců.“ 1 

 Vlastnictví je pojmem, kterému každý člověk podvědomě, řekněme intuitivně 

rozumí, ale s jeho definicí si právní teorie i věda láme hlavu už od starověku. A 

nejinak je to se studentem práv, který se seznamuje se základními instituty 

občanského práva postupně od prvního ročníku a začíná si pamatovat určitá hesla 

jako „Vlastnictví zavazuje. Vlastnictví je absolutní právní panství nad věcí. 

Vlastnictví je neomezené.“  

Ale až s přibývajícími roky studia a někdy i praxe se některým, těm 

šťastnějším, podaří těmto heslům, a tudíž pojmovým znakům vlastnického práva 

skutečně porozumět. Postupně také přichází na to, že vlastnické právo, byť je v 

našem právním řádu preferováno a chráněno, za neomezené považovat nelze. Jde o 

právo neodvozené a absolutní v tom smyslu, že vlastník neodvozuje svá oprávnění k 

věci od jiného právního subjektu a že všichni jsou povinni jej respektovat, nikoli 

však, že by s věcí mohl dělat, co se mu zlíbí. Ráda bych se mimo jiné i díky své 

diplomové práci zařadila mezi ty šťastnější jedince, a proto se budu věnovat jedné 

kategorii omezení vlastnického práva, možná té nejvýznamnější a nejstarší, kterou 

lze ve svém souhrnu označit jako práva sousedská. 

 Jedním z dalších podnětů, který mě nasměroval k tomuto tématu, je 

všeobecné povědomí o sousedském právu a zejména o sporech, které z něho 

vyplývají mezi širokou laickou veřejností. Téměř každý zažil nějakou tu sousedskou 

šarvátku, kterou vyřešil buď smírně, nebo která postupem doby nabyla rozměrů 

soudního sporu. I když by se to na první pohled nezdálo, z praxe advokátů vyplývá, 

že tento možný způsob řešení není ve skutečnosti tak frekventovaný. 

                                                 
1 Eliáš, K. a kolektiv autorů: Velký akademický komentář, 1. svazek, Linde Praha, a.s., 2008, str. 

513 
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 Tomuto tématu jsem se rozhodla věnovat zejména proto, že je podle mého 

názoru praktické a já bych se ráda ve své budoucí praxi věnovala advokacii. Spory 

mezi vlastníky sousedních nemovitostí mohou vznikat z rozličných, často na počátku 

banálních příčin. Mezilidské vztahy jsou naproti tomu velmi komplikované, proto je 

potřeba zakotvit právní pravidla pro řešení takových sporů. Úpravou těchto pravidel 

a jejich stručnou genezí se budu zabývat ve své diplomové práci. Pokusím se 

zhodnotit kvalitu současné právní úpravy především v porovnání s možnou úpravou 

de lege ferenda, zejména s návrhem nového občanského zákoníku (dále jen „Návrh), 

který dosud nebyl přijat.  

Jednotlivé instituty, které jsou spletené do jednoho stávajícího ustanovení § 

127, se pokusím rozebrat podle platné právní úpravy a v poslední kapitole nastíním 

zlepšení, které přináší navrhovaná úprava. Samozřejmě bych toto téma ráda alespoň 

ve stručnosti vyčerpala jako celek, proto se budu zabývat i ochranou sousedských 

práv a neposledně se zaměřím na některé vybrané otázky související s tímto 

tématem, přestože nejsou v právu výslovně zakotveny. 
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2. Vlastnické právo a jeho omezení obecně 

 

 Jak jsem se zmínila v úvodu své práce, vlastnické právo bylo dlouho 

považováno za neomezené a velmi dlouhou dobu bylo přijímáno dogma o vlastnické 

svobodě. Již Randa ve své publikaci z roku 1900 konstatoval, že „vlastnictví je 

bezprostřední a úplná čili nejsvrchovanější právní moc nad věcí hmotnou.“ 2 Je 

nutné si ovšem uvědomit, že tato neomezenost je pouze pojmová. Přesněji řečeno 

není vlastnické právo neomezené vůbec, ale jen pojmově neomezené, a vlastnické 

právo proto musíme chápat pouze jako pojmovou právní možnost přímého a 

neomezeného nakládání s věcí hmotnou. A o pojmové neomezenosti hovoříme proto, 

že ve skutečnosti vlastnické právo omezeno být může a (téměř) vždy omezené také 

bude. „Přesto však vždy je zde možnost, že omezení odpadnou a vlastnictví svého 

původního neomezeného objemu opět dosáhne.“ 3  

 V reálném životě není možné, aby vlastník nakládal se svou věcí zcela 

libovolně. V novější literatuře se uvádí, že vlastník může své vlastnické právo 

vykonávat v mezích mu určených právním řádem. Domnívám se ovšem, že vlastník 

může být omezen ve svém právu i jiným způsobem, např. z vlastní vůle, a proto je 

třeba omezení vlastnického práva třeba lépe definovat a rozřadit. 

 Jednotlivá omezení vlastnického práva můžeme třídit různým způsobem, a to 

především podle své povahy (1.), dále z hlediska svého vzniku (2.) a neposledně na 

velmi četná omezení veřejnoprávní,  tak i omezení soukromoprávní povahy. 

1. Vlastnictví může být v první řadě omezeno již svou povahou a taková 

omezení dělíme na vnitřní a vnější. Vnitřní omezení, tedy imanentní pojmu 

vlastnictví, jsou ta, která bez dalšího přímo vyplývají z pojmu vlastnictví, a která 

můžeme dovodit z poměrně nejasné zásady „vlastnictví zavazuje“.4 Na počátku 20. 

století byla jednou pro vždy opuštěna myšlenka úplnosti vlastnické svobody a 

namísto individualistického chápání vlastnictví se začala prosazovat spíše sociální 

                                                 
2    Randa,  A.: Právo vlastnické dle práva rakouského v pořádku systematickém, Praha 1900, str. 1 a      

násl. 
3    Tamtéž 
4    Více Švestka, J., Dvořák, J. a kol.:  Občanské právo hmotné 1, páté jubilejní aktualizované vydání,   

Wolters Kluwer,  a.s., 2009, str. 287 
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funkce vlastnictví. Nejenže je tedy vlastník omezen ve výkonu svého vlastnického 

práva zákonem a vlastnickou svobodou ostatních vlastníků, ale navíc má sám z titulu 

svého vlastnictví stanoveny určité povinnosti přímo ze zákona. 

  Tak podle čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) 

nesmí zneužívat své vlastnictví, tzn. vykonávat své právo k újmě práv druhých nebo 

v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Přestože naše Listina převzala 

zásadu „vlastnictví zavazuje“ výslovně ze Základního zákona SRN, který zároveň 

říkal, že výkon vlastnického práva má sloužit veřejnému blahu (sociální funkce 

vlastnictví), náš zákonodárce tento příklad nenásledoval a doplnil čl. 11 odst. 3 tak, 

že výkonem vlastnického práva nemůže být poškozováno zdraví, příroda a životní 

prostředí nad míru stanovenou zákonem.  

  Není tedy z ústavního zákona patrné, k čemu všemu vlastnictví vlastně 

zavazuje a vodítko nenajdeme ani v občanském zákoníku, který uvedenou zásadu ani 

neopakuje, ani nevysvětluje. Lze tedy jen předpokládat, že čl. 11 odst. 3 Listiny 

zamýšlel zakázat zneužití vlastnického práva a že tak právě souvisí s § 3 o. z. a zčásti 

s § 127 odst. 1 o.z. To znamená, že zásada „vlastnictví zavazuje“ je definičním 

znakem vlastnictví a právě z ní vyplývají určitá omezení vlastnického práva, 

srozumitelněji řečeno omezení vlastnického práva vyplývají přímo z podstaty 

(zevnitř) pojmu vlastnictví. 

 Naproti tomu vnější omezení vlastnického práva jsou taková, které jsou 

vlastníkovi uložena buď orgánem (státním nebo správním), zákonem nebo která si 

vlastník ukládá sám. Na rozdíl od vnitřních omezení, ta vnější logicky nevyplývají ze 

samé povahy vlastnictví, ale jsou vlastníkovi ukládána zvnějšku (někým jiným nebo 

sebou samým). 

 2. Z hlediska vzniku jednotlivých omezení je můžeme členit na omezení 

daná zákonem, dále ta, která ukládá vlastníkovi soud nebo správní úřad a 

nakonec omezení založená právním úkonem. Ve své práci se hodlám zabývat právě 

omezeními zákonnými, především tzv. sousedským právem. Omezení vlastnického 

práva plynoucí přímo ze zákona nalezneme v platném právu na více místech. 

Především se jedná o obecnou povinnost neminem laedere, čili nerušit (neškodit) 

výkonem svého (jakéhokoli) práva jiného, dále již výše zmíněný zákaz porušování 
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lidského zdraví, přírody a životního prostředí. 

Dále se mezi tato zákonná omezení řadí zákaz imisí a tzv. legální věcná 

břemena a nakonec významné, byť dočasné a za přesně stanovených podmínek, 

omezení v podobě použití vlastníkovy věci nezávisle na jeho souhlasu. Snad jen na 

doplnění je možné dodat, že vlastnické právo může být také omezeno ad hoc a to 

např. na základě zákona energetického nebo o státní památkové péči. 

Co se týče omezení vlastnického práva na základě úředního výroku, do této 

kategorie můžeme zařazovat poněkud mírnější zřízení zástavního práva nebo 

věcného břemene příslušným orgánem a dále mnohem závažnější omezení 

vlastnického práva v podobě vyvlastnění. 

Poslední kategorie omezení právním úkonem vlastníka samotného je zcela 

specifická v tom, že zde si vlastník ukládá omezení dobrovolně, čili vlastním 

projevem vůle. Tak např. neztrácí své vlastnictví ten, kdo svou věc pronajme, dá do 

zástavy nebo výkon svého vlastnického práva omezí zřízením věcného břemene. Ve 

výjimečných případech rozhoduje o omezení vlastnického práva osoba od vlastníka 

odlišná (konkrétně zastavení cizí movité věci podle § 161 odst. 1).  

Nadále se tedy budu zabývat kategorií zákonných omezení vlastnického práva. 

Tato myšlenka omezení vlastnického práva je vyjádřena i v § 123, podle kterého je 

vlastník oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky 

a nakládat s ním, ale to všechno ne zcela libovolně, ale jen v mezích zákona. 

 

2.1 Sousedská práva 

 

 Jedno z nejstarších zákonných soukromoprávních omezení vlastnického práva 

vychází z tzv. sousedských práv, sousedských právních vztahů. Právní teorie ani věda 

všeobsahující a přesnou právní definici sousedských vztahů nepodává, přičemž 

příčina je samozřejmě nasnadě.  

 Mezi sousedy vznikají vztahy různé povahy, které nelze snadno podřadit pod 

jednoduchou definici. Pro omezené účely a pomocně můžeme za sousedské vztahy 

považovat „ty vztahy mezi sousedy, tj. vlastníky a uživateli sousedících nemovitostí 
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(pozemků, budov, výjimečně i bytů a nebytových prostor), které mezi nimi vznikají 

ohledně těchto nemovitostí.“5 Z pohledu právníka budou důležité ty vztahy, na které 

dopadají právní normy, i když se samozřejmě nejedná o jediné vztahy, které mezi 

sousedy pravidelně vznikají. Ty další mohou být rázu technického či osobního. Kde 

se bude dále hovořit o sousedech, bude se jednat především o vlastníky sousedních 

nemovitostí, tedy těch, které spolu bezprostředně hraničí. V praxi ovšem není 

vyloučeno, že se podle okolností toho kterého případu bude jednat o nemovitosti 

vzdálenější, protože určité vlivy jako hluk, kouř, zápach, vibrace či chovaná zvířata 

přirozeně hranice pozemků nerespektují. Podstatu celého problému je možné 

nejvýstižněji vidět jako kolizi dvou užívání, tj. užívání sousedících nemovitostí. 

 Platná právní úprava shrnuje veškerou tuto problematiku do jediného 

ustanovení § 127 občanského zákoníku (kde je nadále uvedeno samotné číslo 

ustanovení, jedná se o občanský zákoník v platném znění), které je zčásti 

občanskoprávním provedením čl. 11 odst. 3 Listiny, podle něhož platí, že vlastnictví 

zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem 

chráněnými obecnými zájmy. Také jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, 

přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.  

 Přesto bude nutné toto ustanovení § 127 pečlivě rozdělit na skupiny případů a 

nesměšovat jednotlivé skutkové podstaty. Podle výkladu v právnickém slovníku, 

který bohužel rezignuje na jakoukoli definici, se právy vyplývajícími ze sousedských 

vztahů rozumí omezení vlastnického práva, a to omezení, které jsou skutečná. Pokud 

se ale s těmito omezeními hlouběji seznámíme, musíme si uvědomit, že takový 

pohled je vždy jen jednostranný. „Právní normy, které se z pohledu vlastníka 

pozemku, na kterém je činnost vykonávána, jeví jako omezující, se totiž z pohledu 

toho, na jehož pozemku se důsledky činnosti projevují, jeví jako normy vlastnictví 

ochraňující.“ 6 

 „Sousedským právem v objektivním smyslu rozumíme souhrn právních 

norem regulujících vztahy mezi vlastníky sousedních nemovitostí při výkonu jejich 

                                                 
5    Holub, M. a kolektiv: Sousedská práva, 4. vydání, Praha, Linde Praha, a.s., 2006, str. 136 
6    Spáčil, J.: Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku, Praha, C.H.Beck, 2005, str. 138 
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vlastnického práva.“ 7 Tyto normy se uplatní především při posouzení otázky, zda lze 

žádat ochranu proti takovému výkonu vlastnického práva, jehož důsledky nezůstávají 

pouze na jeho pozemku, ale přesahují jeho hranice a zasahují do práva druhého.  

 Účelem této právní úpravy je tedy především chránit každodenní, naprosto 

běžné soužití lidí, jejichž nemovitosti spolu více či méně sousedí, a tudíž i vlastnictví 

těchto osob před blíže kvalifikovanými protiprávními zásahy. Zákonodárce se díky 

této právní úpravě snaží v podstatě sladit různé protichůdné zájmy několika vlastníků 

a do jisté míry tím i předcházet konfliktům, které mohou z výkonu práv v 

budoucnosti vznikat. 

 Ačkoli platný občanský zákoník zaručuje ochranu každému, kdo je v 

důsledku výkonu vlastnického práva omezován nad míru přiměřenou poměrům 

anebo vážně ohrožován ve výkonu svých práv, přece jen se zákonná úprava prakticky 

bude týkat především vlastníků nemovitostí nebo osob, které užívají nemovitost na 

základě jiného právního důvodu. 

 Na druhou stranu není vyloučeno, že se sousedské vztahy budou vyvíjet i při 

užívání věcí movitých a v důsledku formulace ustanovení § 127 odst. 1 (vlastník věci 

se musí zdržet všeho, čím by obtěžoval jiného) může být postiženým dokonce nikoli 

sousední vlastník věci, ale prostě někdo jiný. Tak nakonec tato právní úprava 

přikazuje např. i vlastníkovi movité věci, aby se zdržel určitého chování (automobil, 

který na vedlejším pozemku produkuje velké množství škodlivých látek nebo 

motocykl obtěžující nadměrným hlukem stojící třeba i na veřejném pozemku) a také 

chrání např. i náhodného chodce, který je obtěžován hlasitou hudbou z autorádia.  

 Právní regulace se ale navzdory zákonnému vymezení bude většinou týkat 

vlastníků nemovitých věcí a jejím cílem je, aby právě mezi nimi nedocházelo při 

užívání vlastních nemovitosti ke zbytečným zásahům do práv druhých a aby mohly 

být rychle a účinně řešeny případné spory. 

 Každý si jistě dovede představit, že při běžném výkonu svého práva k 

nemovitosti může obtěžovat sousedního vlastníka a to jak hlukem ze sekačky na 

trávu, při víkendovém řezání dřeva motorovou pilou, díky své zálibě ve včelách, v 

                                                 
7 Švestka, J., Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné 1, páté jubilejní aktualizované vydání, Wolters 

Kluwer, a.s., 2009, str. 289 
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nočních večírcích s hlasitou hudbou, pravidelně doutnajícími táboráky, světelným 

reklamním poutačem umístěným na svém domě nebo domácími mazlíčky, kteří 

nerespektují umělé hranice pozemků.  

 Praxe si zcela jistě najde další rozmanité příklady, ze kterých mohou vznikat a 

také velmi často vznikají konflikty mezi sousedy. A to se nemusí jednat o výkon 

práva v nějakém mimořádném (abnormálním) rozsahu. Každý vlastník by si ovšem 

měl v prvé řadě uvědomit, že jeho vlastnická svoboda stejně jako všechny svobody 

další končí v podstatě tam, kde začíná svoboda druhého při výkonu jeho vlastnického 

práva, a že sousedské právo obecně postihuje všechny sousedy stejně, platí tedy 

zásada vzájemnosti v sousedských vztazích. Tudíž, co nemá dělat jeden, nemá 

dělat druhý. 

 Potom bude záležet na samotném výkladu právních pravidel soudem, a ten 

rozhodne, které zásahy do práva vlastníka sousední nemovitosti jsou běžné a které se 

naopak díky své intenzitě stávají protiprávní, a nalezne správné a spravedlivé řešení 

v každé konkrétní situaci. 
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3. Historický vývoj právní úpravy 

3.1 Římské právo 

 

 Tzv. sousedská práva byla na našem území upravena již v rakouském 

obecném občanském zákoníku z roku 1811 (dále jen „ABGB“). Základy této právní 

úpravy, stejně jako většiny právních institutů společných pro celý pozdější 

kontinentální právní systém vůbec, můžeme nalézt již v římském právu.  

 Přestože dnes otázku sousedských práv chápeme poněkud šířeji, než ji 

chápalo římské právo, které kladlo největší důraz na žaloby, tedy na ochranu těchto 

práv, je nutno konstatovat, že starověcí právní teoretici se již touto problematikou, 

zejména imisemi, do detailů zabývali. Moc dobře si také uvědomovali, že vlastník 

může být ve svém působení na věc omezen a to právě tím, že při výkonu svého 

vlastnictví naráží na stejně neomezená práva druhých vlastníků k předmětům jejich 

vlastnictví. Jelikož tito druzí vlastníci byli nečastěji právě sousedé, označovala se 

pravidla, která omezovala vlastníka pozemku ve prospěch jeho souseda, od počátku 

jako právo sousedské. 

 Na prvním místě řešilo římské právo otázku tzv. immissí. Vlastník pozemku 

byl pak povinen snášet vnikání prachu, kouře, zápachu či hlomozu na svůj pozemek, 

ale jen tehdy, pokud k tomu docházelo v důsledku běžného užívání sousedního 

pozemku. Pokud by se jednalo o obtěžování souseda zvláštním provozem nebo by 

soused druhého vlastníka výkonem svého práva šikanoval, bylo takové jednání 

zakázáno. 

 Některé další zásady sousedského práva se opírají ještě o Zákon dvanácti 

desek. Jednalo se zejména o ustanovení o převisech. „U polního pozemku byl 

vlastník povinen snášet přesahování vyšší než 15 stop, nižší větve si mohl oklestit a 

dříví ponechat. Zákon 12-ti desek pamatoval i na to, že vlastník je povinen dovolit 

sousedovi přístup na svůj pozemek každý druhý den, aby si mohl sebrat plody tam 

přepadené.“8 

                                                 
8    Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek M.: Římské právo 2, druhé doplněné a přepracované vydání, C.H.Beck,  

1997, str. 156 
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 Římské právo jednoduše a explicitně upravovalo ta právní pravidla, která byla 

potřebná a praktická pro tehdejší soužití lidí. V tehdejší převážně zemědělské 

společnosti bylo např. upraveno tzv. confinium, pruh mezi pozemky široký 5 stop. 

Vlastník jednoho pozemku byl povinen strpět, aby jeho soused při obdělávání svého 

pole překročil hranici o 2,5 stopy.  

Až později došlo k rozpracování jednotlivých obecných pojmů jako je 

vlastnické právo nebo omezení vlastnického práva ve prospěch vlastníka sousedního 

pozemku, to všechno ale na podkladě římskoprávních pramenů. 

 

3.2 Středověk 

 

V období středověku byly vytvořeny dvě teorie, které měly největší vliv na 

vývoj sousedských práv. První z nich, tzv. teorie jednání aemulationem, zakazuje 

jakékoli jednání, které podniká jeden vlastník ve snaze poškodit druhého, aniž by 

sám dosáhl nějakého prospěchu. Tato teorie je ale ve striktní podobě považována za 

překonanou, dokonce nesprávnou, protože klade větší důraz na soulad jednání s 

morálními principy než na soulad s právem. Už Bonfante tvrdil, že pokud je nějaké 

jednání v souladu s právem, nemůže být zakázáno jen pro citový motiv, který 

jednajícího vede. Na druhou stranu se touto teorií nechal částečně inspirovat 

německý občanský zákoník. 

Jako opak koncepce jednání aemulationem byla později vypracována teorie 

normálního užívání. Tato koncepce, která byla ve svých základech ovlivněna 

především rozvojem průmyslu a podnikání, zakazuje vlastníku jednání, které 

obtěžuje druhého nebo působí škodlivě na jeho pozemek, pokud má takové jednání 

příčinu v abnormálním užívání věci. „Naproti tomu je dovoleno užívání, které je 

normální podle platných názorů společnosti v té které době, i když případně obtěžuje 

souseda.“ 9 Z toho je patrné, že mezi sousedy musí vždy existovat určitá míra 

tolerance k běžnému užívání pozemků, i když na jednom pozemku probíhají činnosti, 

jejichž důsledky se projevují na sousedních pozemcích. Také už v této době chápali 

                                                 
9 Spáčil, J.: Sousedské právo, Ad notam, 2001, číslo 5-6 
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právní teoretici, že je nutné, aby právní úprava byla velmi pružná a vyvarovala se 

přílišné kazuistiky. 

S časem se totiž společensky respektované i ještě únosné hranice proměňují. A 

právě s tím, jak se mění životní priority lidí (např. se dnes klade větší důraz na 

ochranu životního prostředí než dříve), se mění i jejich postoje a názory na to, jaká 

omezení vlastnického práva, která mají svou příčinu mimo jejich vlastnictví, jsou 

ještě ochotní snášet. 

Můžeme proto souhlasit s Bonfantem, že imise je v podstatě kategorií sociální, 

a proto mezi imise nemůže patřit to, co je nezbytným a nevyhnutelným projevem 

sociálního života. „Neboť absolutní nezbytnosti života sociálního působí v jistém 

smyslu jako síly přírodní, a tedy přirozeně tvoří mez, položenou právu vlastnickému 

stejně jako každému jinému právu.“ 10 

 

3.3 Úprava sousedských práv ve Všeobecném zákoníku občanském z roku 
1811 

 

 Všeobecný zákoník občanský ze dne z 1. června 1811 (ABGB), který byl po 

vzniku samostatné Československé republiky tzv. recepční normou (zák. č. 11/1918 

Sb., o zřízení samostatného státu československého) převzat do našeho nově 

vzniklého právního řádu, zůstal v platnosti až do roku 1950 (resp. částečně až do 

roku 1964), kdy byl nahrazen zákonem č. 141/1950 Sb. Podle zákoníku z roku 1811 

se tedy postupovalo po celé období první republiky a není bez významu, že v této 

době vznikla v oblasti sousedských práv četná, poměrně zajímavá soudní judikatura 

nejvyšších soudů. 

V původním znění zákona byla ovšem právní úprava sousedských práv poněkud 

strohá. V § 364 ABGB, který zprvu obsahoval jeden odstavec, bylo stanoveno pouze 

to, že vlastnické právo je možné vykonávat jen pokud nezasahuje do práv třetí osoby 

a pokud se pohybuje v mezích zákonů. Toto jediné a na první pohled velmi obecné 

ustanovení se muselo používat na všechny případy, které přinesla praxe až do doby, 

                                                 
10 Bofante, P.: Instituce římského práva, Brno, 1932, str. 343 
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než bylo doplněno o odstavec druhý. V něm bylo stanoveno, že vlastník pozemku 

může sousedovi zakázati, aby ho z jeho pozemku neobtěžoval odpadovými vodami, 

kouřem, plyny, teplem, zápachem, hřmotem, otřesy a podobným, pokud to převyšuje 

míru podle místních poměrů obvyklou a podstatně ztěžuje užívání pozemku v místě 

obvyklé.  

Tím došlo k zakotvení právní úpravy zákazu imisí, která zůstává s menšími 

výkladovými odchylkami platná dodnes. Navíc došlo k výslovnému rozlišení na 

imise přímé a nepřímé. V poslední větě ustanovení § 364 ABGB bylo zakotveno, že 

přímé přivádění bez zvláštního právního důvodu je za všech okolností nepřípustno. 

 Výše uvedené dělení imisí není ovšem jediné, které nalezneme v komentáři 

od Roučka a Sedláčka. Negativní účinky z činnosti na vlastním pozemku, které se 

projevují škodlivým způsobem na pozemku cizím jsou zde rozděleny také na 

materielní a ideální, na pozitivní a negativní, přičemž za relevantní jsou 

považovány jen imise (dobovým jazykem nepříležitosti) materielní a pozitivní 

(nikoliv tedy např. stínění).  

V tomto zákoně nutno spatřovat základní stavební prvky sousedského práva, 

jak ho známe v dnešní době. Mluvím zejména o formulování takových principů jako 

je obtěžování jdoucí nad míru přiměřenou místním poměrům a podstatné ztěžování 

užívání pozemku. Zákon dále rozlišuje imise na obyčejné a kromobyčejné, to jest 

takové, které vnikají na sousedův pozemek v kromobyčejném rozsahu (nad míru 

podle místních poměrů obvyklou) a s kromobyčejnými účinky (podstatné ztěžování 

užívání pozemku, který je v místě obvyklé). Obě tyto podmínky přitom budou vždy 

posuzovány objektivně a v době uplatňování nároku. 

 Problematiky sousedských práv se týkala i další ustanovení, zejména § 364a 

ABGB, který řešil situaci, kdy je soused obtěžován úředně schválených zařízením, § 

364b ABGB, který zakazuje prohloubit pozemek tak, aby byla ohrožena stabilita 

sousedovy stavby nebo pozemku, § 343 ABGB řeší problematiku ohrožení stavem 

sousedovy stavby, § 422 ABGB podrosty a převisy, § 384 ABGB, podle kterého má 

vlastník právo stíhat svůj roj včel nebo jiná krotká nebo zkrocená zvířata. 

 

 



17 

3.4 Občanský zákoník, zákon č. 141/1950 Sb. 

 

 Právní úprava v tomto tzv. středním občanském zákoníku byla vlivem 

sovětského práva značně redukována. Oproti zákonu z roku 1811 byla shrnuta pouze 

do jednoho ustanovení (tehdejší § 109), podle kterého se vlastník věci musel zdržet 

všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval své sousedy nebo čím by 

vážně ohrožoval výkon jejich práv. To bylo doplněno několika demonstrativními 

příklady. Vlastník věci nesměl zejména zbavit sousedovu stavbu nebo půdu náležité 

opory anebo nešetrně či v nevhodné době vytrhat ze své půdy kořeny stromu či takto 

ořezat přesahující větve. 

 Problematika imisí zde tedy zcela chybí a takové rušení bylo nutno pouze 

imanentně řadit pod generální klauzuli. Oproti dřívějším právním úpravám je zde 

změna v subjektech, na které toto jediné ustanovení dopadá. Zákon zde nemluví již 

jen o vlastníku nemovitosti, ale také věcí movitých. 

 

3.5 Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. 

 

 Pokud si my, kteří jsme se narodili v letech osmdesátých, nyní studenti práv 

nebo začínající právníci, představíme dobu a politickou situaci, ve které byl přijat náš 

současný občanský zákoník, nemůžeme se divit tomu, že původně žádné ustanovení 

o sousedských právech neobsahoval.  

 Socialistický zákonodárce předpokládal, že lidská společnost je natolik 

vyspělá, že kazuistická právní úprava nebude zapotřebí, že dokonce postupem doby 

nebude potřeba právní úprava žádná. Domnívám se, že rozporům mezi lidmi, které je 

potřeba řešit za pomocí práva a spravedlnosti, nemůže zabránit žádný politický 

režim. A stejně tak i nadále vznikaly rozpory mezi vlastníky sousedních nemovitostí, 

třebaže podle socialistického zákonodárce již měli být právně i mravně uvědomělí 

natolik, aby k žádným sporům mezi nimi nedocházelo. Přestože výslovná právní 

úprava sousedských práv neexistovala, soudy dále pokračovaly ve své dřívější 

rozhodovací praxi. 
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 Až novelou občanského zákona č. 131/1982 Sb. byl do občanského zákoníku 

zařazen § 130a, který je v zásadě shodný se zněním dnešního § 127. Tak byla 

konečně zakotvena právní úprava sousedských práv. Po roce 1989 bylo však třeba 

přihlédnout k novým společenským podmínkám a především k jinému chápání 

individualistického vlastnictví. Proto byl v rámci polistopadových změn přijat zákon 

č. 509/1991 Sb., který přinesl pouze drobné změny do úpravy sousedských práv, 

např. § 130a byl zařazen jako § 127. 

 Na jaře roku 2009 byl ve vládě projednán a schválen Návrh nového 

občanského zákoníku, který se ovšem díky politické situaci nedostal k projednání 

v Parlamentu ČR. K návrhu se vyjadřovalo mnoho odborníků a mně rozhodně 

nepřísluší se mezi ně počítat.  

 Mohu se pouze přiklonit k názoru Telce, který se k návrhu vyjadřuje takto: 

„Celkově můžeme říci, že vládní návrh moderního zákoníku nestojí „mimo čas a 

prostor“. Cíleně a záměrně je zaměřen na dnešní a nadcházející budoucí stav české 

společnosti v jejím mezinárodním a evropském komunitárním společenství. Návrh 

proto představuje zásadní rozchod s administrativně-direktivním řízením, známým z 

doby přijetí dnešního zákoníku v Československu v roce 1964 a nemalou měrou, spíše 

už jen skrytě přežívajícím i v jeho dnešním znění. Prosovětský československý „model 

1964“, který je poněkud out of fashion, se totiž v dnešním českém zákoníku 

nezapře.“11 

 Je celkem pochopitelné, že praxe s velkou radostí nepřijme fakt, že si bude 

muset nastudovat zcela nový a pro soukromé právo stěžejní zákon. Jedním 

argumentem, proč nepřijmout nový zákon, je normální fungování toho stávajícího. S 

touto tezí je jistě možné souhlasit, pokud si nepoložíme otázku o kvalitě tohoto stavu.  

Pak by jistě nebylo potřeba nikdy žádný zákon novelizovat a už vůbec ne celé 

odvětví zásadně rekodifikovat. Myslím si, že pohled, kdy necháme staré a 

nevyhovující přežívat jen proto, že je to uživatelsky pohodlné, je značně 

zjednodušený a v konečném důsledku i nesprávný. Na druhou stranu žádné dílo není 

bezchybné a stejně tak i v návrhu nového o. z. můžeme najít rozporná místa, která 

bude potřeba ještě dopracovat. 

                                                 
11 Telec, I.: O vládním návrhu občanského zákoníku, Právní rozhledy 2009, číslo 19, str. 683 
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 S každou novou věcí se dotčená veřejnost ať odborná nebo laická dělí na její 

zastánce i kritiky. Pravdou ovšem zůstává, že na vypracování nového o. z. se po dobu 

téměř deseti let podílela naprostá většina českých civilistů a mnoho dalších právníků 

ve spolupráci s významnými zahraničními privatisty. Poslední nezodpovězenou a o 

to více klíčovou otázkou ovšem zůstává, v jaké podobě a jestli vůbec tento kodex 

soukromého práva bude v budoucnosti skutečně upravovat vztahy mezi lidmi. 

 

4. Platná právní úprava – jednotlivé druhy zásahů do sousedského 
práva 

 

 Občanský zákoník, jak již bylo řečeno, upravuje komplexně problematiku 

sousedských vztahů v § 127, v jeho třech odstavcích, které byly do zákona doplněny 

novelou, zákonem č. 131/1982 Sb., původně jako § 130a. 

 V tomto byť jen jednom ustanovení je možné spatřovat konstrukci čtyř 

různých problematik, které bych ráda postupně probrala. V prvním odstavci je 

obsažena generální klauzule, na kterou navazuje ve větě druhé demonstrativní výčet 

případů, na které se generální klauzule vztahuje (tzv. imise). Do imisí nelze ovšem 

díky své povaze zařazovat ohrožení sousedovy stavby nebo pozemku, a proto je 

kategorií samostatnou. 

 Odstavec druhý se zabývá další kategorií, a to jsou případy, kdy soud ukládá 

vlastníku nemovitosti povinnost oplotit svůj pozemek. Poslední třetí odstavec a pro 

účely tohoto výkladu, poslední, čtvrtou kategorii tvoří povinnost vlastníka pozemku 

umožnit vstup vlastníkovi sousedního pozemku. Zde je také upravena odpovědnost 

za škodu, která je vybudovaná pro soukromé právo netypicky na objektivním 

principu. 

 

4.1 Generální klauzule 

 

 V odstavci prvním ustanovení § 127 je zakotveno pravidlo, že vlastník věci se 

musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím 
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by vážně ohrožoval výkon jeho práv. 

 Toto vcelku strohé znění označujeme jako generální klauzuli, která je v další 

větě doplněna o příklady, jednotlivé zvláštní skutkové podstaty a dává návod, kdy a 

jak se má tohoto obecného ustanovení nejčastěji použít. Samotná konstrukce působí 

určité obtíže jak při výkladu tak při aplikaci.  

 Generální klauzule tak upravuje dvě odlišné skutkové podstaty, konkrétně 

omezuje vlastníka věci vůči jiným osobám zákazem obtěžování nebo vážného 

ohrožování výkonu jejich práv. Ohledně rozsahu naší zákonné úpravy je možné 

konstatovat, že jde mnohem dál než standardní zákonné úpravy sousedských práv. 

Jednak ukládá povinnost neobtěžovat a vážně neohrožovat vlastníku věci (ne 

nemovitosti) a dále ukládá neobtěžovat nebo vážně neohrožovat jiného, nikoli tedy 

jen vlastníka sousední nemovitosti. 

 Klíčové pro výklad i aplikaci tohoto ustanovení budou především pojmy 

obtěžovat a vážně ohrožovat. „Obtěžování je takové chování vlastníka věci, jehož 

účinky přesahují jeho sféru a které působí nepříznivě na jiného nebo na jeho 

majetek.“ 12 Rozdíl mezi ohrožením výkonu práva a obtěžování jiného „spočívá v 

tom, že ohrožování se týká přímo výkonu práv chráněného subjektu nebo dokonce 

jejich existence, zatímco obtěžování vlastnímu výkonu práva nebrání, ale činí je 

obtížným nebo nepříjemným.“13 Aby bylo obtěžování pro právo významné, musí se 

jednat o případ „nad míru přiměřenou poměrům“.  

 Naopak pokud by v důsledku činnosti vlastníka došlo k zásahu do práva 

souseda, který představuje vážné ohrožení nebo dokonce poškozuje jeho věc, je 

takové jednání zakázané vždy a otázka míry přiměřené poměrům je naprosto bez 

významu.  

Poslední poznámka v tomto jen stručném nastínění právní úpravy se týká oné 

míry, která je přiměřená poměrům. Podle mého názoru by bylo vhodné, aby 

zákonodárce pamatoval již v legálním vymezení na slovíčko „místní“. Výkladem se 

k tomuto závěru jednoznačně dospívá, přesto však považuji absenci explicitního 

vyjádření za nedostatek. 
                                                 
12 Eliáš, K. a kolektiv autorů: Velký akademický komentář, 1.svazek, Praha, Linde Praha, a.s., 2008, 

str.  544 
13 Holub, M. a kolektiv: Sousedská práva, 4. vydání, Praha, Linde Praha, a.s., 2006, str. 142 
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 Na generální klauzuli potom navazuje věta druhá odst. 1 § 127, podle níž 

proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku 

nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, aby učinil dostatečné opatření na 

upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat 

sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a 

tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat 

na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze 

své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek. 

 Jedná se tedy o demonstrativní výčet případů, ke kterým v praxi dochází 

nejčastěji a které považoval zákonodárce za nutné explicitně vyjádřit. Ohledně 

vztahu generální klauzule a věty druhé se jedná o vztah obecného a zvláštního. Při 

výkladu a aplikaci musíme především vycházet ze speciálních, zvláštních ustanovení 

a teprve pokud na konkrétní případ nedopadají, použít obecnou úpravu. Dále 

samozřejmě k obecné úpravě přihlížíme při výkladu zvláštních ustanovení. 

 

4.2 Ohrožení sousedovy nemovitosti 

 

 Podle § 127 odst. 1 věty druhé nesmí vlastník věci ohrozit sousedovu stavbu 

nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, 

aby učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku. 

 Tato část právní úpravy se pojmově liší od ostatních zásahů do sousedských 

práv, a to zejména svým účelem. Nejde zde totiž o pronikání účinků činností na 

sousední pozemek, jako je tomu v případě imisí, ale spíše o to, že v důsledku úprav 

jednoho pozemku nebo stavby může dojít k pohybu zeminy a tím k narušení stability 

sousedního pozemku nebo stavby na něm zřízené. Tato část právní úpravy řeší 

tedy spíše předcházení škodám. Od § 417 odst. 2 se přitom liší tím, že v tomto 

případě se ohrožená osoba může domáhat soudní pomoci proti jinému jen při 

vážném ohrožení, kdežto podle § 127 odst. 1 při každém ohrožení, tedy vyvolání 

nebezpečí ztráty integrity pozemku nebo stavby. 

 Je zřejmé, že v důsledku každé činnosti na jednom pozemku, nemusí dojít k 
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poškození pozemku nebo stavby druhého. Pokud ovšem k takovému stavu dojde, 

žalobce bude muset dokázat, že žalovaný soused ohrožuje jeho pozemek nebo stavbu 

tím, že provedl nedostatečná opatření k upevnění pozemku nebo stavby nebo že je 

neprovedl vůbec. Tzn. že své právo může sousední vlastník uplatnit již při pouhém 

ohrožení, ale i v případě, kdy se činnost souseda již reálně negativně projevuje (např. 

se objevují praskliny ve zdech nebo se půda již částečně sesunula a hrozí další 

škody).  

 Zda v konkrétním případě byla použita dostatečná opatření k upevnění stavby 

nebo pozemku a zda je fakticky dáno ohrožení sousedovy stavby nebo pozemku, 

bude vždy záležitostí konkrétního posouzení soudem, jemuž jako důkaz nejlépe 

poslouží znalecký posudek. Zatímco v případě imisí bude zpravidla jediným 

možným způsobem ochrany žaloba negatorní (zdržovací), zde se připouští i žaloba 

na uložení povinnosti něco konat. Se zřetelem k povaze věci se zde bude také často 

využívat procesní institut předběžného opatření. Z výše uvedeného je tedy patrné, že 

se nejedná o zdržení se (zákaz) jakékoli činnosti (úprav) na pozemku, ale jen o zákaz 

činnosti do té doby, než budou provedena dostatečná opatření. 

 V praxi se pravidelně stává, že úpravy pozemku si vlastník nebude provádět 

sám, ale často si na takové práce objedná někoho třetího. Představme si např. 

vyhloubení základů domu. Potom může dojít k situaci, kdy se ohrožujícího činu 

dopustil ten, kdo obsluhuje těžkou techniku, respektive její vlastník, který provádí 

stavební práce jako dodavatel pro odběratele. Domnívám se, že vlastník ohroženého 

pozemku nemá právo stíhat toho, kdo fakticky úpravy provádí, ale vždy 

sousedního vlastníka, na jehož pozemku nebo stavbě se úpravy provádí a tedy pro 

koho se provádí. 

 Kromě činnosti uvedené výše může v reálném životě dojít k ohrožení 

pozemku nebo stavby různými výkopy, podkopáním nebo jinými zásahy, v důsledku 

kterých sousední pozemek ztratí svou dosavadní oporu nebo o případy navážek, které 

se mohou bez dostatečného zajištění časem sesunout na sousední pozemek, nebo také 

odstranění sousední opěrné zdi. Je patrné, že se musí vždy jednat o činnost aktivní, o 

vyvolání rizika ohrožení vlastním aktivním chováním, nikoli nečinností.  

 „Trpí-li vlastník pozemku např. splavování půdy přirozeným působením vody 
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do té míry, že se samovolně vytvoří prohlubenina a sousední pozemek se sesouvá, 

nelze postupovat podle této úpravy. V našem právu citelně chybí úprava, jakou má 

např. německý zákoník v § 908, o ochraně před škodou hrozící zřícením budovy nebo 

uvolněním jiného tělesa spojeného se sousedním pozemkem.“ 14 

 V praxi se může často objevit zásadní problém, že např. k vhodným 

zajišťovacím opatřením, která soud nařídí provést vlastníkovi sesouvajícího se 

pozemku, bude zapotřebí povolení stavebního úřadu. Bez něho je rozhodnutí 

soudu nevykonatelné. Nastává tedy patová situace, která může být vyřešena zřejmě 

jen dohodou zainteresovaných sousedů. Z tohoto důvodu není ochrana v soudním 

řízení příliš využívána a judikatura k tomuto ustanovení prakticky neexistuje. V 

těchto případech je možné dosáhnout rychlejšího řešení u stavebního úřadu. 

 

4.3. Imise 

 

 § 127 odst. 1 věta druhá stanoví (v návaznosti na větu první), že vlastník věci 

nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, 

popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými opady, světlem, 

stíněním a vibracemi. Zákonodárce již znovu neuvádí, že těmito vlivy nesmí vlastník 

nemovitosti vážně ohrozit výkon práv vlastníka sousední nemovitosti. 

Těmto rušivým vlivům, které způsobují následky na sousedním pozemku, se 

souhrnně říká imise. Proti dalším vlivům, které jsou způsobilé obtěžovat souseda a 

zákonodárce na ně výslovně nepamatoval, se lze účinně bránit právě díky větě první 

ust. § 127 odst. 1 (generální klauzuli), a to v případě, že obtěžují souseda nad míru 

přiměřenou poměrům nebo vážně ohrožují výkon jeho práv. V této generální klauzuli 

nutno spatřovat pojistku, protože jednak zákonodárce nemůže v době přijímání 

zákona předvídat, jaké nové způsoby obtěžování přinese praxe v budoucnosti a navíc 

taxativní úprava v sobě vždy skrývá riziko, že nějaký případ zůstane opomenut. 

 „Imise je výraz latinského původu (immissio) a pro naše účely, kvůli lepšímu 

pochopení obsahu, lze jej přijatelně přeložit slovy „vhánění“, popřípadě „vpuštění“ 
                                                 
14  Eliáš, K. a kolektiv autorů: Velký akademický komentář, 1.svazek, Praha, Linde Praha, a.s., 2008, 

str. 545 
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nebo „vnikání“ 15 Jinak řečeno se jedná o všechny rušivé vlivy, které jsou způsobilé 

působit na vlastníky jiných (sousedních) nemovitostí. Judikatura dovodila, že se 

„imisí zpravidla rozumí pronikání účinků činnosti, konané na jedné nemovitosti, na 

nemovitost druhou“.16 Zákon potom výslovně stanoví, že se jedná jen o takové 

činnosti vlastníka nemovitosti, které mohou negativně působit na druhého. 

Standardizovaným, objektivním výkladem je nutné dospět k závěru, jaké vlivy budou 

považovány za negativní, protože co na jiného může působit negativně, může mít 

zcela jistě na druhého účinky pozitivní.  

 Například (pokud pominu imise ideální, které nemají v současném právním 

řádu bohužel explicitní zákonný podklad) u působení hluku hraním na hudební 

nástroj nebo zkouškami rockové kapely by se jednoduše k obecně platnému závěru 

docházelo nesnadno. Naopak se výkladem přesvědčivě dochází k tomu, že vlivy, 

které souseda neobtěžují ani neohrožují, jako je např. zurčení potoka, kvákání žab, 

vůně květin, zakázány nejsou. 

 Učebnice občanského práva definuje imise jako „jakékoli elementy mající 

svůj původ (příčinu) na nemovitosti jednoho vlastníka a důsledky na nemovitosti 

jiného vlastníka (na sousední nemovitosti).“ 17 Obecně je nezbytné oddělit tyto 

vlivy od těch zásahů do vlastnického práva, které se odehrávají přímo na dotčené 

nemovitosti (přímé imise). Imisí se tedy nerozumí např. pokud někdo neoprávněně 

vstoupí na sousední pozemek, setrvá na něm, způsobí škodu poražením sousedova 

stromu nebo složí na vedlejší nemovitosti stavební materiál, aby si nepoškodil svoje 

okrasné záhony.  

 Přitom je nezbytné vzít na vědomí, že vlastník věci (nemovitosti) si obecně 

při užívání své nemovitosti počíná tak, že účinky jeho jednání se projevují především 

na nemovitosti jeho vlastní, ale také (a to za normálního běhu věcí) na nemovitosti 

sousední. Pokud se jedná o působení hluku, kouře, či zápachu, bude ovlivňovat jak 

vlastníky s ním bezprostředně sousedící i sousedy stovky metrů vzdálené. 

 To je jistě věc zcela obvyklá, proto si právo takového výkonu vlastnického 

                                                 
15 Holub, M. a kolektiv: Sousedská práva, 4. vydání, Praha, Linde Praha, a.s., 2006, str. 152 
16 R 37/1985 
17 Švetka J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 1, páté jubilejní aktualizované vydání, 

Praha, Wolters Kluwer, a.s., str. 290 
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práva nevšímá a sousedé jsou povinni si takové vlivy navzájem tolerovat nebo jen 

tiše trpět. Dále také není rozhodné, zda ke vzniku imise dochází aktivním jednání 

vlastníka (např. vzniku nadměrného kouře zapalováním suché trávy) nebo jeho 

pasivitou (nezabráněním vnikání včel na sousední pozemek). Imise se ovšem stávají 

právně relevantními v okamžiku, kdy v daném místě (lokalitě) překročí míru 

přiměřenou poměrům nebo způsobí vážné ohrožení práv.  

 Vlastníku nemovitosti se totiž přikazuje právě jen povinnost typu omittere, 

tedy zdržet se obtěžování nebo vážného ohrožování, nikoli facere, tzn. něco aktivně 

vykonat, aby k obtěžování nebo vážnému ohrožování nedocházelo. Pokud by v 

důsledku působení škodlivých vlivů ze sousedního pozemku došlo ke vzniku škody, 

lze se domáhat náhrady škody podle obecných ustanovení o.z. Účastníky právního 

vztahu z imisí nemusí být jen vlastníci nebo držitelé nemovitosti dotčené imisí, ale 

mohou to být i nájemci a jiné osoby, kteří užívají věc na základě obligačního práva. 

 Imise se v teorii rozdělují podle různých hledisek. Zákon zná ovšem jen jedno 

kritérium a to imise, které jdou nad míru přiměřenou poměrům a které nikoliv. To 

znamená, že jen tyto vlivy, které překračují míru přiměřenou poměrům (resp. 

obtěžují souseda nad míru přiměřenou poměrům), tzv. nad jakousi společensky 

únosnou hranici v dané situaci (místě a čase), jsou podstatné, relevantní, ty ostatní 

jsou sousedé povinni si navzájem trpět. Rozhodující pro posouzení míry, kterou je 

vlastník sousední nemovitosti povinen ještě trpět, je hledisko dobrých mravů 

vyjádřené v § 3.  

 Zde bych si vůbec obecně (a také vzhledem k nedostatečnosti české právní 

úpravy velmi opatrně) položila otázku, jestli při stávajícím zakotvení dobrých mravů 

je vůbec nutné mít speciální úpravu sousedských práv. § 3 totiž stanoví, že: Výkon 

práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního 

důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s 

dobrými mravy. 

 Vztahy vznikající mezi vlastníky sousedních nemovitostí jsou zcela jistě 

vztahy občanskoprávní povahy. U imisí (neoprávněných zásahů) jde pouze o kolizi 

důsledků vyplývající z výkonu vlastnických práv dvou vlastníků sousedících 

nemovitostí (střet jejich práva užívat svou nemovitost). A jak právní úprava 
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výslovně stanoví, tak tento výkon vlastnického práva jednoho vlastníka nesmí bez 

právního důvodu zasahovat do stejného vlastnického práva vlastníka jiného (v tomto 

případě vlastníka sousední nemovitosti).  

 Hledisko dobrých mravů pak dle mého názoru přesně a jasně vyjadřuje onu 

míru přiměřenou poměrům, společenskou hranici, kdy vlastník už není povinen trpět 

počínání vlastníka sousední nemovitosti, jehož důsledky na něho negativně působí a 

proti němuž se může účinně bránit u soudu. 

 Není mým cílem psát práci zaměřenou na téma, zda by bylo možné vztahy 

mezi sousedy řešit i bez výslovného ustanovení § 127, ale spíše zhodnotit úpravu 

stávající. Navíc se to v minulosti ukázalo jako téměř nemožné a soudy se stejně 

uchylovaly k právní úpravě z roku 1950, která už v té době neplatila. Domnívám se 

ovšem (a netvrdím, že to je správné), že s nezbytnou kvalitní judikaturou soudů 

vyšších stupňů a ustanovením § 3, by to ve stávajícím demokratickém právním státě 

reálné bylo. 

 Pro účely této diplomové práce (a podle platné právní úpravy a stávající 

judikatury) bude důležitější otázka, zda dochází k překročení míry přiměřené 

poměrům nebo k vážnému ohrožení výkonu práv souseda. V obou případech se vždy 

ona míra dovoleného a zakázaného bude posuzovat objektivně.  

 

4.3.1 Dělení imisí 

 

 Prvním dělením, které obsahoval již ABGB, je dělení na imise přímé a 

nepřímé. Přestože podle našeho platného práva natolik významné není, v právních 

řádech vyspělých zemí má toto dělení své nezastupitelné místo.  

 Přímé imise spočívají v záměrném vhánění, přímém vedení rušivých vlivů na 

sousední nemovitost, čímž přímo zasahují do jeho vlastnického práva. Můžeme si 

pod tím přestavit např. úmyslné svedení dešťové vody okapem na sousední 

nemovitost, záměrné vhánění kouře vyústěním krbu nad pozemkem souseda nebo 

vyústění odvodňovacího kanálu pod základy sousedovy stavby. Naproti tomu 

nepřímá imise je vyvolána zařízením (věcí), které přímo nesleduje účel rušit 
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vlastníka sousední nemovitosti, ale zásluhou vedlejších účinků jsou tito obtěžováni či 

ohrožováni (např. nadměrným zápachem). 

 Není důležité, jestli vlastník nemovitosti (zařízení) o tomto obtěžování či 

ohrožování vůbec neví nebo ví, ale nečiní nic pro zabránění. Imise je objektivní 

kategorií a nezávisí na zavinění. Navíc k takovému nepřímému zásahu může dojít i 

prostým působením přírodních sil (např. stékáním dešťové vody na pozemek níže 

položený, zanášením prachu z cementárny větrem na sousední pozemky).  

 Mnohem zajímavější je podle mého názoru otázka řešení těchto zásahů a to 

zejména, pokud někdo vhání na sousedův pozemek rušivé elementy záměrně, přímo. 

Platný občanský zákoník odpověď na otázku neposkytuje. Jeden ze způsobů řešení 

obsahoval ABGB (mohli bychom říci řešení tradiční), který přímé imise zakazoval 

vždy bez dalšího, neměl-li zasahující zvláštní právní důvod k takovým zásahům. 

Naproti tomu otázka nepřímých imisí byla vyjasněna až s III. dílčí novelou z roku 

1916, která do zákoníku vtělila výslovné ustanovení zakazující vlastníku pozemku 

obtěžovat souseda nad míru podle místních poměrů obvyklou.  

 Náš o. z. v současném znění o přímých a nepřímých imisích vůbec nehovoří, 

jediným relevantním kritériem (a to zřejmě i pro imise přímé) zůstává překročení 

míry přiměřené poměrům nebo vážné ohrožení práv. Zde je možné dospět k několika 

závěrům. Pokud se jedná o vážné ohrožení práv vlastníka sousední nemovitosti, je 

nutné mu poskytnout ochranu bez dalšího. Dojde-li k zásahu do jeho vlastnického 

práva podle § 126, situace je stejná.  

 Ale jak bude soud postupovat, dojde-li sice k ohrožení práva souseda v 

důsledku přímého zásahu, ale nikoli k ohrožení vážnému? Tato situace může nastat 

vcelku snadno, např. pokud někdo svede okapem záměrně vodu tak, aby stékala na 

pozemek souseda (což je případ přímé imise), jenže v reálném životě občasným 

zapršením k vážnému ohrožení jeho práva samozřejmě nedojde. Paradoxně může 

být žaloba ohroženého souseda zamítnuta s tím, že sice došlo k ohrožení jeho 

práva, nikoli však vážně.  

 Tento nedostatek právní úpravy je možné překlenout dvojím způsobem. 

Jednak výkladem, že „každý přímý zásah do vlastnického práva souseda představuje 
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sám o sobě vážné ohrožení“ 18  nebo s použitím ustanovení o dobrých mravech, 

protože každý přímý, úmyslný zásah do práva vlastníka sousední nemovitosti, jasně 

odporuje dobrým mravům a jedná se o imisi relevantní, která překračuje míru 

přiměřenou poměrům. 

 S použitím pravidla o dobrých mravech se může vlastník sousední 

nemovitosti bránit tzv. šikanóznímu výkonu práva druhého, který např. v malém 

množství, ale soustavně přímo svádí dešťovou vodu na jeho pozemek. Osobně se 

kloním k druhému naznačenému řešení, protože právě hledisko dobrých mravů je 

institut, který má sloužit k překlenování takových situací, kdy právní úpravu nelze 

zcela jasně na konkrétní případ použít, ale zároveň jsou vždy i korektivem bránícím 

zneužití práva.  

 Dále je možno imise dělit na materiální a ideální (imateriální). Podstata a 

hlavně výsledek materiální imise je zřejmý. Za materiální imisi považujeme všechny 

vlivy, které mají hmotný charakter, resp. hmotné následky a kromě prachu, popílku a 

podobně sem zařazujeme i působení tzv. pevných sil jako jsou otřesy, vibrace nebo 

hluk. Všechny rušivé vlivy vyjmenované v druhé větě odstavce prvního §127 se 

tradičně řadí mezi imise materiální. 

 Naproti tomu ideální (imateriální imise) spočívající v obtěžování sousedů 

působením na jejich psychiku, estetické cítění či pocit bezpečí, můžeme souhrnně 

označit jako jakési „psychické obtěžování“. Konkrétní případ ideální imise, která by 

byla schopná negativně působit na duševní pohodlí sousedního vlastníka, zákon 

neuvádí. Odborná literatura se této otázce spíše vyhýbá. Bylo by ovšem nesprávné se 

domnívat, že taková imise, samozřejmě v určité kvalitě a míře (která přesahuje míru 

přiměřenou poměrům), není relevantní.  

 K takovému závěru můžeme dospět jednak z pouhého demonstrativního 

výčtu způsobů obtěžování (slovíčko „zejména“) a jednak se nemůžeme izolovaně 

zaměřit pouze na druhou větu odst. 1 § 127, ale musíme ji vždy vykládat v souladu s 

větou první (generální klauzulí), která vlastníkovi věci ukládá povinnost zdržet se 

všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně 

                                                 
18 Eliáš, K. a kolektiv autorů: Velký akademický komentář, 1.svazek, Praha, Linde Praha, a.s., 2008, 

str. 547 
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ohrožoval výkon jeho práv. 

 Podle mého názoru, přestože to není všeobecně přijímáno, imateriální imise 

nejsou zcela bezvýznamné. Naproti tomu Holub zastává názor, že takové imateriální 

zásahy jsou v zásadě irelevantní a nelze se proti nim domáhat obrany podle § 127 

odst. 1. Bránit se proti nim lze jen tehdy, pokud sousedé jsou např. rušeni také 

hlukem, který pravidelně vychází např. z nočního music baru.  

 Bude ale konečně opět záležet na rozhodnutí soudu, zda v daném případě 

(může se jednat o takové situace, kdy někdo vedle školy začne provozovat nevěstinec 

či kasino, v poklidné vilové čtvrti bude zřízen detenční ústav pro osoby s 

nejvážnějšími poruchami osobnosti, pokud někdo na vedlejším pozemku zřídí sklad s 

výbušnými látkami či nudistickou pláž, nebo pokud někdo soustavně nahlíží na 

sousedův pozemek) se jedná o takové obtěžování, které v dané oblasti podstatné 

nebo vážně porušuje výkon práva druhého.  

 Novější judikatura připouští jednu možnost imateriální imise a to je právě 

obtěžování pohledem. Touto problematikou se zabýval Nejvyšší soud ve svém 

rozsudku sp.zn. 22 Cdo 1150/99. Rozhodoval o dovolání žalobce, který se domáhal 

ochrany proti přístavbě sousedova domu, ze které by bylo možné soustavně nahlížet 

do oken jeho níže položeného bytu. Nejvyšší soud dovolání zamítl s tím, že „za imisi 

nelze považovat samotnou možnost nahlížet do okna v sousední budově, zejména jde-

li o budovu umístěnou v souvislé zástavbě.  

 Aby bylo možno obtěžování pohledem považovat za imisi, muselo by jít o 

mimořádnou situaci, při které by bylo soustavně a závažným způsobem narušováno 

soukromí vlastníka nebo uživatele sousední nemovitosti.  

 V projednávané věci nelze dosáhnout úplného soukromí, pokud jde o možný 

pohled do oken. Podle zjištění odvolacího soudu pohled z přístavby do žalobcových 

oken sice možný bude, ovšem pouze v omezené míře a za vynaložení určitého úsilí – 

výrazného vyklonění z oken přístavby, případně přes zábradlí terasy. I když lze 

připustit, že tento stav může žalobce pociťovat ve srovnání s dosavadním stavem jako 

obtěžování, nejde o obtěžování mimořádné, převyšující míru přiměřenou poměrům v 

souvislé zástavbě. Proti takovému obtěžování se žalobce může bránit např. umístěním 
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záclon nebo žaluzií, nemůže se však domáhat ochrany podle § 127 odst. 1 ObčZ.“ 19 

 Domnívám se, že tento rozsudek je průlomový ve smyslu, že Nejvyšší soud 

vůbec připustil možnost imateriální imise. Pro lepší aplikaci tohoto ustanovení by 

bylo vhodné dle vzoru zahraničních úprav doplnit konec věty slůvkem „a podobnými 

vlivy“, k čemuž zákonodárce nepřistoupil. 

 Dále je imise možné dělit na pozitivní a negativní. Pozitivní imise je taková, 

která zasahuje do výkonu vlastnického práva souseda aktivně, např. vypouštěním 

odpadních vod, vnikáním kouře, popílku, prachu. Negativní imise brání přirozené 

výhodě, kterou by měl soused, kdyby k takovému obtěžování nedocházelo, 

znemožňuje mu řádně vykonávat své vlastnické právo, ale jinak než aktivním 

způsobem. Tím se v praxi bude nejčastěji rozumět bránění přístupu světla na 

sousední pozemek, ať přirozenými zábranami jako jsou vzrostlé stromy a keře nebo 

umělými např. dřevěnými zástěnami a stavbami.  

 Naše právní úprava opět neposkytuje žádné vodítko, jak takové zásahy řešit. 

Nejlepším způsobem tu bude prevence (nesázet stromy v těsné blízkosti hranice 

pozemků), jako stanoví např. francouzský o. z., který explicitně zakazuje sázet 

stromy nebo zřizovat stavby v určité vzdálenosti od sousedova pozemku.  

 Naposledy je možné imise třídit na ty, které jsou výslovně v o. z. 

vyjmenované a na ostatní imise, oběma těmto kategoriím se budu blíže věnovat v 

následující podkapitole. 

 

 

4.3.2 Charakteristika imisí dle ustanovení § 127 odst. 1 o.z. i těch v něm 
výslovně neuvedených 

 

Hluk a vibrace 
 

 Hluk a vibrace patří k neoprávněným zásahům, které jsou mimo prostředků 

občanského práva upraveny i předpisy práva životního prostředí. Je nutné si 

uvědomit, že hluk vzniká při každé lidské činnosti. Je však nepochybně rozdíl mezi 
                                                 
19 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5.9.2000, sp.zn. 22Cdo 1150/99 
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hlukem, který provozuje fyzická osoba při běžném užívání své nemovitosti, a 

hlukem, který produkuje právnická osoba při provozování autoservisu.  

 Nadměrný hluk má neblahé účinky na lidské zdraví a jeho dalším důsledkem 

je právě rušení a obtěžování. Vibrace (nepříjemné otřesy, záchvěvy) jsou pak na 

rozdíl od hluku, který se šíří vzduchem, na člověka přenášeny z pevných konstrukcí. 

Veřejnoprávní předpisy, které poskytují ochranu před hlukem a vibracemi, jsou 

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou stanoveny hygienické limity hluku v 

decibelech. Dále je právními normami stanovena doba nočního klidu od 22.00 hod. 

do 06.00 hod. 

  Významným doplňkem veřejnoprávní úpravy je právě úprava 

soukromoprávní. Jakýmsi prolnutím veřejnoprávního a soukromoprávního je 

skutečnost, že pokud hodnota hluku překročí hygienické limity, jedná se vždy o 

hluk, který jde nad míru přiměřenou poměrům. A právě proto, že tento druh 

imise je objektivně měřitelný, bude se soudům ona míra přiměřená poměrům 

snadněji určovat.  

 Neméně důležité bude posouzení, zda se jedná o obtěžování hlukem 

soustavné, opakované či jednorázové, zda je úmyslné a pomocí jakého zařízení nebo 

věci k obtěžování dochází. Jinak budou soudy hodnotit situaci, kdy někdo opakovaně 

pořádá na své nemovitosti noční večírky s hlasitou hudbou, čímž v podstatě nutí své 

sousedy poslouchat ten styl hudby, který si sám vybral a navíc neoprávněně ruší 

noční klid. Jiná bude situace v případě, že si soused několik víkendů na podzim 

připravuje za použití motorové pily dřevo na zátop na zimu a jen pro vlastní potřebu.  

 Nezanedbatelné bude také hledisko místních poměrů. Jinak bude snášen 

pronikavý psí štěkot na vesnici, či hra na hudební nástroj v panelovém domě. 

Pravidlem by ale měla jako vždy být určitá dohoda mezi sousedy s uvědoměním si 

toho, že určité rušení hlukem je přirozené a nelze mu zabránit.  

 Nadměrný hluk mohou však produkovat i majitelé různých zábavných i 

restauračních zařízení jako jsou cirkusy, kolotoče (které přijedou na jeden týden), 

noční bufety nebo restaurace. Zde bude nutné přihlédnout nejen k poměrům místním, 



32 

ale také k poměrům druhovým, tzn. k jakému obtěžování běžně dochází při 

provozu cirkusu, pouťových atrakcí nebo nočního bufetu.  

 Přestože tyto podniky veřejnoprávní meze stanovené v povolení nepřekračují, 

musíme si uvědomit, že sousedské právo je zde chráněno z jiného titulu než 

veřejnoprávního a to z pozice občanskoprávní, proto je každý majitel (či 

provozovatel) povinen zdržet se obtěžování svých sousedů nad míru, která je 

přiměřená běžnému provozování takového podniku v daném místě. Významnou 

roli zde bude hrát především soudcovské uvážení a důraz bude kladen na řádné 

odůvodnění tohoto uvážení. 

 Obtěžováním hlukem v souvislosti s hraním na hudební nástroj se zabýval i 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 27.2.1987, sp.zn. 3 Cz 4/87. Vymezil zde 

podmínky pro hru na klavír, kdy především klade důraz na oprávněné zájmy obou 

stran. Na jednu stranu říká, že nelze zakázat hru na klavír, ale na druhou stranu by 

tím měl být vlastník sousedního bytu obtěžován co nejméně a nemělo by mu být 

znemožněno obvyklé užívání bytu.  

 Při hodnocení, zda se jedná o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům, je 

třeba zkoumat, jak dlouho a často dotyčný na nástroj hraje, jakož i denní dobu, ve 

kterou žalovaný hraje na klavír. Nakonec je potřeba přihlížet také ke skutečnosti, zda 

je nástroj používán v souladu s určeným účelem.  

 Není potřeba dodávat, že nejlepším řešením by samozřejmě byla dohoda mezi 

sousedy, kteří by si vymezili dobu, kdy je možné na nástroj hrát. 

 

Světlo a stínění 
 

 Obtěžování světlem představuje různé oslňování ve dne i v noci, z umělých 

zdrojů, zejména pomocí reflektorů a reklamních poutačů nebo osvětlování 

soustředěným světlem pomocí zrcadel. Může také nastat v důsledku špatně 

umístěných lamp. V rámci sousedských vztahů se však jedná spíše o výjimečné 

případy. 

 Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně životního prostředí, je tento druh 

neoprávněného zásahu upraven v právu životního prostředí. Světelné znečištění je 
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zde definováno jako viditelné záření umělých zdrojů světla, které může obtěžovat 

osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti a 

které vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším ovzduší nebo ze zdrojů světla, 

jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově směrováno.20 V praxi si můžeme 

představit soustavné oslňování skleněnými výplněmi staveb nebo jiným materiálem 

použitým např. na střešní krytinu sousedovy nemovitosti.  

 Stínění naopak představuje negativní zásah, spočívající v bránění přístupu 

světla, ke kterému dochází nejčastěji v důsledku růstu stromů, keřů nebo ve spojitosti 

s budovou na sousedově pozemku. Soused se může cítit být obtěžován také 

omezením výhledu do krajiny, ze kterého původně těžil, nebýt toho obtěžování.  

 Zatímco růst stromů a keřů je proces přirozený a jediným řešením je 

prevence, pokud se jedná o ochranu proti stínění stavbou, upravují normy stavebního 

práva pravidla pro vzdálenosti budov. Co se týče vzrostlých stromů a vysokých keřů, 

naše právní úprava neobsahuje přesné parametry, jak daleko od společné hranice 

pozemků je možné takové stromy a keře vysadit. Komplikace většinou přicházejí až 

po čase, kdy rostliny vyrostou do určité výšky, zastíní sousedovu zahradu, na podzim 

zasypou sousedův bazén uschlým listím, kořeny odebírají vláhu a živiny ze 

sousedního pozemku a větve mohou poškodit sousedův zahradní domek, postavený 

blízko společné hranice.  

 Všechny tyto vlivy musíme ovšem posuzovat společně a vzhledem k 

okolnostem každého případu. Pokud k takové situaci (zejména pokud někdo vysadí 

na své zahradě mladé stromy ořechů tak zpravidla do několika málo let) dojde, musí 

soud tuto prekérní situaci posoudit z mnoha aspektů. Porovná zejména úměrnost 

škody, která by vznikla vlastníkovi dospělých stromů jejich pokácením a obtěžování 

stíněním. Svou roli bude hrát velikost zahrad a místní poměry.  

 Naproti růstu stromů a keřů, kdy jejich vysazením ještě soused nemusí 

zamýšlet obtěžování druhého, přestože si to uvědomit může a má, přímou imisi 

představuje zastínění sousedova okna dřevěnou tabulí.  

 Tak judikoval i bývalý Nejvyšší soud SSR v R 65/72, který říká, že také 

odnětí světla zastíněním sousedova okna je imisí. Dále uvádí, že „správně stanovil 

                                                 
20 Ust. § 2 písm. r zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů 
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Okresní soud v Prievidzi ve věci sp.zn. 5 C 90/96 žalované, aby odstranil dřevěnou 

tabuli, kterou postavila na svém pozemku v 60 cm vzdálenosti od nově probouraného 

okna v domě žalobce. Zjistil, že jde o okno probourané v dětském pokoji s povolením 

ONV a s dodržením požadavku, že bude zamřížované, opatřené neprůhledným sklem 

a nebude se moci otevírat. Žalobě bylo vyhověno, protože postavením tabule, která 

zabraňuje přístupu světla do dětského pokoje a zhoršuje výhled z domu žalobce, 

zneužila žalovaná svoje vlastnické právo.“ 21 

 

Prach, popílek, kouř, plyny a páry 
 

 Obtěžování prachem, popílkem, plyny nebo parami znamená vnikání 

drobných částic hmoty do ovzduší, ke kterému dochází vlivem lidské činnosti. Tyto 

elementy se šíří vzduchem a rozptylují se volně po svém okolí, čímž negativně 

ovlivňují bezprostřední i vzdálenější sousedy, ale také ničí přírodu a  působí na 

čistotu životního prostředí.   

 Menším problémem bude např. podzimní úklid souseda, při kterém dochází k 

šíření dýmu a popílku, větším potom imise z průmyslových podniků jako jsou 

továrny, cementárny nebo elektrárny, z jejichž vysokých komínů vylétává popílek, 

prach a nebezpečné zplodiny v podstatně větší míře.  Jde potom o  závažný 

ekologický problém, který přesahuje rozměr sousedských práv.  

 Pokud se všem bude jednat o problém, který vznikne při běžné činnosti dvou 

vlastníků při užívání jejich nemovitostí, např. jeden z nich pravidelně pálí na své 

zahradě staré pneumatiky a tím obtěžuje druhé nad míru přiměřenou poměrům, bude 

praktičtější a rychlejší se obrátit na správní úřady. 

 

Pachy 
 

 „Také obtěžování pachem, jde-li o obtěžování nad míru přiměřenou 

poměrům, znamená zásah, nepřípustnou imisi.“ 22 Zdrojem takových imisí může být 

např. špatně izolovaná žumpa, skládka odpadu, různě veliké komposty. Nepříjemné 

                                                 
21 Zhodnocení Nejvyššího soudu SSR ze dne 27.6.1972, R 65/1972 
22 Holub , M.a kolektiv: Sousedská práva,4. Vydání, Praha, Linde Praha, a.s., 2006, str. 154 
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pachy jsou způsobovány také průmyslovou výrobou, např. chemikáliemi nebo 

zpracováním rybích výrobků. Po dohodě mezi sousedy by tento zdroj zápachu měl 

být odstraněn nebo přemístěn dál od společné hranice, pokud se tak nezachovali již 

preventivně. 

  V malém městě, kde bydlím, byl problém obtěžování pachy několikrát řešen 

a to právě poté, co majitel továrny na zpracování rybích produktů přemístil svou 

provozovnu do našeho města z města krajského. Svou roli tady sehráli právě místní 

poměry. Ve městě, které má 50 tis obyvatel, byl takový zápach daleko nad hranicí 

přiměřené poměrům v této oblasti. Ve městě se 4 tis obyvatel, kde lidé naprosto 

běžně chovají hospodářská zvířata, a míra zápachu, kterou jsou ochotni tolerovat, se 

pohybuje úplně někde jinde.  

 

Pevné a tekuté odpady 
 

 Pevné a tekuté odpady představují druh imisí, který velmi úzce souvisí s 

předchozím uvedeným, zápachem. Mimo různé skládky se jedná i o odpadovou a 

dešťovou vodu z okapů, která obtěžuje mimo jiné tím, že teče na druhý pozemek, 

navíc znečišťuje podzemní vodu či slouží jako semeniště hmyzu a hlodavců. 

 Přestože vznik odpadů je apriori spojen s každou lidskou činností, představuje 

ve svém důsledku dalekosáhlé problémy. Ochrana před tekutými i pevnými odpady 

je poskytována také zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Tento druh obtěžování je v rámci občanského soužití velmi běžný, zejména 

pokud se jedná o produkci odpadů z domácností nebo z chovu hospodářských zvířat. 

Povinností takových vlastníků je zajistit, aby sousedé nebyli jejich činností 

obtěžování nad míru přiměřenou poměrům. Přitom ve vesnici bude situace zcela jiná 

než ve velkých městech.  

 V sousedském právu je podle mého názoru velmi problematická otázka 

odvádění dešťových a povrchových vod z pozemků a jejich vnikání na sousedův 

pozemek. Působení vody proudící ze sousedova pozemku může např. způsobit 

podmáčení sousedovi stavby. Je namístě vždy v první řadě řešit otázku, zda ke 
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zničení sousedovy stavby došlo díky přirozeným odtokovým poměrům nebo zda 

úpravou svého pozemku soused tyto poměry úmyslně změnil. Přímé svedení dešťové 

vody v úmyslu podmáčet sousedův dům (byť i v malé míře) je vždy nepřípustné.  

 Nejvyšší soud se zabýval případem vedeným pod sp. zn. 22 Cdo 1935/2003, 

v němž řešil hranici mezi vážným ohrožením práv a obtěžováním nad míru 

přiměřenou poměrům a dospěl k závěru, že „v projednávané věci bylo namístě zjistit, 

zda podmáčení nemovitosti žalované je způsobeno i vypouštěním vod na její 

pozemek, zda jde o vážný zásah do jejího vlastnického práva k domu a pozemku a 

zda se na tomto zásahu podílí i vody vypouštěné z nemovitosti žalovaného. V kladném 

případě bylo třeba žalobě vyhovět. Skutečnost, zda jde o ohrožení „nad míru 

přiměřenou poměrům“, nemá v tomto případě právní význam.  

 Druhá věta § 127 odst. 1 o.z. sice umožňuje obtěžovat souseda tekutými 

odpady, nejde-li o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům, tato druhá věta se 

však uplatňuje jen v případě, že jde jen o pouhé obtěžování a nejde o vážný zásah do 

práva. Pokud soudy v dané věci vyšly z jiného právního názoru, spočívá jejich 

rozhodnutí na nesprávném právním posouzení věci, a je tak dán dovolací důvod, 

uvedený v § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř.“23  

 Je tedy patrné, že podmáčení sousedovy stavby je velmi složitým problémem 

i pro soudy samotné. 

 

 

Imise výslovně nezmíněné v § 127 odst. 1 
 

 Praxe přináší samozřejmě i další imise, než ty výslovně v zákoně 

vyjmenované. Jedná se o takové zásahy, které jsou nepřípustné, pokud souseda 

obtěžují nad míru přiměřenou poměrům nebo vážně ohrožují výkon jeho práv.  

 Obrátit se zde proto musíme na generální klauzuli, na začátek § 127 odst. 1. 

Podle judikatury i odborné literatury patří mezi další imise např. ustavičný pronikavý 

štěkot, chlad z umělých chladíren, teplo z teplovodního vedení, indukce elektrickým 

proudem, střelba na střelnici, přelétání míčů, obtěžování včelami, holuby, hlodavci 

                                                 
23 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3.3.2004, sp.zn. 22 Cdo 1935/2003 
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nebo hmyzem, dále nadměrné padání listí nebo jehličí, ale i nevhodné používání 

průmyslového zemědělského hnojiva.  

 Zajímavé přitom je, že k relevantnímu negativnímu zásahu do práva 

sousedního vlastníka může dojít v důsledku užívání pozemku, ale i v důsledku jeho 

zanedbání. Praktické to bude zejména u obtěžování hlodavci, hmyzem, holubi, 

šířením plevele nebo rostlinných chorob. Pokud vlastník nechá svůj pozemek 

zpustnout nebo na něm nevhodně založí skládku, popř. se nestará o opuštěný sklep, 

může dojít k nadměrnému šíření hlodavců nebo chorob na pozemky sousedů. Ti pak 

nemusí prokazovat, že zdrojem přemnožení (plevele, hlodavců, hmyzu) je s jistotou 

zanedbaný pozemek. Postačí vysoká míra pravděpodobnosti.  

 V praxi je velmi často řešena i problematika divokých holubů, jejichž 

přemnožení představuje vážné nebezpečí jak pro zemědělství, tak pro budovy a 

architektonické památky. Jednou z příčin jejich přemnožení je právě zanedbání 

starých podkrovních místností, kde holubi přebývají a množí se. 

 

4.3.3 Provoz podniků nebo jiných úředně povolených zařízení 

 

 Přestože jsem se historickým vývojem právní úpravy tzv. sousedských práv 

zabývala již v kapitole třetí, záměrně jsem vynechala tehdejší ustanovení o imisích, 

které způsobují úředně schválená zařízení, protože bych ráda tuto problematiku 

probrala uceleně od počátků do současnosti. 

 Pokud zabrousím nejprve do historie, byla tato úprava výslovně uvedena v § 

364a ABGB, který navazoval na předchozí ustanovení o imisích. § 364a ABGB 

stanovil: Je-li však obtěžování způsobem tuto míru převyšující vyvoláno horním 

zařízením nebo úředně schváleným zařízení na sousedově pozemku, je držitel 

pozemku oprávněn jen požadovati soudně náhradu způsobené škody, i když byla 

vyvolána okolnostmi, ke kterým při úředním jednání nebylo přihlíženo. 

 To znamená, že všeobecný zákoník občanský obsahoval alespoň nějakou 

právní úpravu imisí, které jsou způsobovány např. továrnami, doly nebo jinými 

živnostenskými provozovnami. Je nanejvýše zřejmé, že při takové činnosti jsou 
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sousední vlastníci obtěžování v daleko větší míře než sousedé fyzických 

nepodnikajících osob. Naproti tomu v současném platném právu o následcích imisí 

způsobených úředně schváleným podnikem nenajdeme žádnou zmínku.  

 V ustanovení ABGB je nutné vidět několik souvislostí. Zaprvé zákon počítal 

s tím, že i úředně schváleným zařízením (to jak horním nebo jiným) mohou být 

působeny imise, které negativně ovlivní vlastníka sousedního pozemku. Obecné 

ustanovení o imisích tedy zákon modifikuje a to v případě, že jsou splněny tři 

základní podmínky. Za prvé se muselo jednat o zařízení, a to buď horní nebo 

úředně schválené (druhá podmínka), které při svém provozu obtěžuje sousední 

vlastníky nad míru podle místních poměrů obvyklou a podstatně ztěžuje užívání 

pozemku v místě obvyklé (čili imise kromobyčejné – podmínka třetí). Jen takové 

imise bylo možné považovat za relevantní.  

Je důležité si uvědomit, že pokud se mělo jednat o nadměrné imise působené 

zařízením, zákon tím myslí dokončeným, hotovým zařízením a ne ty, ke kterým 

dochází při jeho zřizování. V souvislosti se zřizováním každé větší stavby dochází 

totiž k obtěžování hlukem, prachem, vibracemi atd., ale v drtivé většině případů to 

nepřesáhne míru, která je obvyklá při zřizování takových staveb obecně. 

Horním (důlním) zařízením se rozumí zařízení nad zemí i pod zemí a do 

kategorie ostatních úředně schválených zařízení náleží např. železnice, vodní stavby 

a další živnostenské provozovny. Přitom je nutné vždy zkoumat, co všechno bylo 

úředně povoleno a co všechno je takovým úředním povolením přímo regulováno. 

„Proto např. stavba jest úředně schválené zařízení, ale jen immisse způsobené 

samou stavbou patří pod § 364a (na př. hluk), nikoliv immisse způsobené užíváním 

budovy (na př. hluk v bytě). Kromě toho nutno zkoumati, co bylo povoleno (na př. při 

hostinském provozu hlučení hostů nepatří pod úředně schválený provoz a tedy neplatí 

§ 364a)“ 24 

  Jsou-li tedy výše popsané tři podmínky splněny (úředně schválené zařízení 

způsobující relevantní imise), je sousední vlastník oprávněn domáhat se náhrady 

škody, ale nemá možnost žádat zákaz imisí, především zakázat nebo dokonce 

                                                 
24 Rouček, F. a kolektiv: Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi, Díl druhý, Praha, 1935, str. 254 
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odstranit zařízení, které imise způsobuje. To je samozřejmě důsledkem sledování 

hospodářského cíle takového zařízení, kdy není možné tak nákladnou investici do 

určitého zařízení zničit jen kvůli tomu, že jiného obtěžuje i když nad míru 

přiměřenou poměrům. „Nebylo tomu tedy tak, že úřední povolení vylučovalo 

protiprávnost, vylučovalo pouze možnost bránit proti imisi zdržovací žalobou.“ 25  

Další logickou podmínku představovalo samozřejmě využití možnosti účastnit 

se úředního jednání ještě před povolením takového provozu. Pokud se ale sousední 

vlastník takového jednání neúčastnil i přesto, že byl k takovému jednání přizván, 

nebo svoje soukromoprávní námitky budoucích imisí neuplatnil, nepřísluší mu ani 

pozdější žaloba o náhradu škody. Zajímavé ale je, že podat žalobu na náhradu škody 

mohl sousední vlastník i tom případě, že škoda byla vyvolána okolnostmi, k nimž se 

při úředním jednání před schválením podniku vůbec nepřihlíželo.  

To představuje jakousi pojistku ve prospěch toho, kdo bude bránit své právo a 

je v zásadě slabší stranou. Půjde zejména o případ, kdy se při povolování továrny 

počítalo s tím, že s jejím provozem bude spojen nadměrný hluk, ale už se nepočítalo, 

že s ním bude spojen i nepříjemný zápach. 

 Důsledkem právní konstrukce § 364a ABGB, která nedává sousednímu 

vlastníku právo podat negatorní žalobu a domáhat se zdržení relevantního 

obtěžování, nutno spatřovat také v tom, že poškozený může žádat náhradu škody i při 

jediném poškození, kdy se ještě neobává opakování. Z dikce ustanovení navíc není 

patrný žádný liberační důvod, tato odpovědnost za škodu je tedy vybudována na 

objektivním principu, a proto není potřeba dokazovat zavinění vlastníku úředně 

schváleného zařízení, který škodu způsobil.  

Cílem takové právní úpravy je odškodnit v penězích druhého za veškerou 

újmu, která mu vznikne v souvislosti s provozem zařízení umístěném na 

sousedním pozemku. Půjde jednak o znehodnocení jeho pozemku, které se projeví 

při hospodaření na něm a především při jeho prodeji, kdy hodnota takového pozemku 

bude nižší než hodnota srovnatelných pozemků v jiné lokalitě.  

Protože komentář k ABGB uvádí, že je nutné hradit celou újmu, domnívám se, 

že by vlastník zařízení musel hradit druhému i rozdíl mezi kupní cenou jeho 

                                                 
25 Spáčil, J. : Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku, Praha, C.H.Beck, 2005, str. 152 
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pozemku a srovnatelného pozemku, který není obtěžován imisemi z daného zařízení. 

Judikatura Nejvyššího soudu dále uvádí, že §364a ABGB se vztahuje i na poškození 

lidí, proto bude nutno nahradit i újmu na zdraví, kterou utrpěl sousední vlastník a 

členové jeho rodiny v důsledku imisí způsobených sousedním zařízením. 

 Jak jsem již zmínila výše, současný občanský zákoník nemá výslovné 

ustanovení o imisích, které mohou být způsobeny při úředně povolené činnosti 

(provozu) fyzické nebo právnické osoby. Novější judikatura téměř neexistuje a 

literatura se k této problematice vyjadřuje jen sporadicky a spíše opatrně. Nutno říci, 

že se není moc čemu divit, protože dokud se tímto problémem nebudou zabývat 

nejvyšší soudy, nikdo si nemůže být jistý, jaké stanovisko k danému tématu zaujmou 

a zejména o jaké argumenty své názory podepřou. 

 Otázkou výkonu vlastnického práva na základě úředního povolení a možnou 

obranou tomuto výkonu se zabývala judikatura v R 37/1985, která říká, že „při 

rozhodování o tom, jestli vlastník (uživatel) sousedícího pozemku se má výkonu 

vlastnického (užívacího práva) zdržet nebo naopak, zda má něco trpět, je třeba 

především zjišťovat, jestli jde o výkon vlastnického (užívacího) práva v souladu s 

platnými předpisy (např. zdravotnickými, stavebními, vodohospodářskými apod.).  

Pokud se vytýkaný výkon vlastnického (užívacího) práva opírá o povolení, 

které bylo vlastníkovi (uživateli) vydané příslušným orgánem, bude namístě (pokud 

od vydání tohoto povolení nedošlo ke změně poměrů) považovat tento výkon 

vlastnického (užívacího) práva za opodstatněný. Pokud došlo ke změně poměrů, 

která by případně mohla odůvodňovat změnu vyneseného administrativního 

rozhodnutí, bude třeba dosáhnout nápravy v jednání před správním orgánem.“ Toto 

je sice podle mého názoru pravda, ale zároveň se jedná o náhled značně 

zjednodušený, který neřeší největší úskalí této problematiky.  

Je zřejmé, že pokud nedojde ke změně poměrů, musí úředně povolená činnost 

zůstat v mezích a v rámci tohoto povolení. Pokud jsou tyto meze překročeny, stává se 

taková činnost protiprávní, a to se všemi důsledky z toho plynoucími. Klíčová je zde 

ale otázka, jestli je možné se bránit proti takovému výkonu vlastnického práva, 

tedy imisím způsobenými úředně schváleným provozem, když nevybočí z mezí 

svého povolení? Zda při dodržení veřejnoprávních limitů, může mít jednání 
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vlastníka za následek vznik relevantních imisí podle § 127? Pokud je výkon práva v 

souladu se správními předpisy, je vyloučeno, aby byl sankcionován jako výkon 

jdoucí nad míru přiměřenou poměrům? 

 Faktem zůstává, že ochrana proti imisím je jaksi zdvojena, tedy poskytována 

jak na základě § 127 odst. 1, tak i na základě správních norem. Tzn., že ta samá 

situace je upravena z pozice práva soukromého i z pozice práva veřejného. Jak již 

bylo zmíněno výše, ochrany proti některým imisím, zejména proti nadměrnému 

hluku, vibracím, odpadům atd. je možné domáhat se i u správních orgánů a zpravidla 

tato ochrana bude poskytnuta rychleji než soudem v civilním řízení.  

Pokud je překročena míra (mez) stanovená správním předpisem, je zpravidla 

přesažena i míra přiměřená poměrům. Nemusí to však fungovat obráceně. „Nárok na 

ochranu bude dán, pokud v době rozhodování soudu bude imise sice v mezích daných 

správním předpisem, půjde však nepochybně nad míru přiměřenou poměrům“ 26 

Navíc nelze nevidět, že ne zdaleka vše, co je upraveno v § 127 odst. 1, je upraveno i 

normami správního práva.  

 Zaprvé nemůžeme dojít k nějakému obecně platnému postulátu, protože nám 

k tomu zákon nedává žádné vodítko. Naopak bude zřejmě nutné zkoumat každé 

úřední povolení samostatně a zvlášť. Jedním z argumentů, který svědčí ve prospěch 

tvrzení, že takový výkon práva, který zůstane ve stanovených veřejnoprávních 

limitech, může být sankcionován jako jdoucí nad míru poměrům je ten, že zařazení § 

127 odst. 1 by nemělo žádný smysl, pokud by v něm šlo jen o to zakázat znovu to, co 

už je zakázáno právem správním. 

  Dále je také možné vzít v úvahu zájmy obou vlastníků, svobodu vlastníka 

nebýt ve výkonu svého vlastnického práva rušen, a naproti tomu jakousi vyšší 

společenskou funkci vlastnictví, kterou můžeme spatřovat v úředně schválené 

činnosti (např. zřízení hasičské zbrojnice nebo továrny, která zaměstná stovky lidí v 

regionu s trvale vysokou mírou nezaměstnanosti). Zřejmě by se mělo při hodnocení 

přihlédnout k tomu, zda je rušivá činnost vykonávána veřejném zájmu nebo 

nikoliv. Samozřejmě nejlepším řešením by bylo pokusit se tyto dva protichůdné 

zájmy sladit.  

                                                 
26 Spáčil,J.: Sousedská práva, Ad notam, 2001, číslo 5-6 
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 Dalším poměrně nesporným závěrem, ke kterému můžeme i bez exaktní 

právní úpravy dojít, je fakt, že úřední povolení k určité činnosti neznamená, že by 

soused byl povinen trpět úplně všechny negativní důsledky této činnosti (zejména 

obtěžování způsobené touto činností ve smyslu § 127 odst. 1).  

Pokud tedy někdo získá povolení k provozování diskotéky nebo koncertní haly, 

rozhodně to neznamená, že by sousedé mohli být od té doby obtěžování hlukem nad 

míru přiměřenou poměrům a už vůbec ne v nočních hodinách.  

Je pak ale přirozeně jasné, že s postavením a schválením takového zařízení se 

místní poměry a současně s nimi i míra, která bude v dané oblasti (nově) přiměřená, 

změní s ohledem právě na toto nové zařízení způsobující imise ve vyšší míře než 

dříve. Bude zde potom záležet jen na soudcovském uvážení při hodnocení této 

přiměřené míry, zda jí bude hodnotit podle místa, kde je např. diskotéka zřízena, 

anebo podle míry imisí, která je obvykle dána při provozu takového zařízení. Nelze 

totiž pominout, že se poměry se zřízením takového provozu rozhodně změní oproti 

poměrům, které zde byly před otevřením provozu. Bránit se potom nebude možné 

takovému chování, tedy imisím způsobeným úředně schváleným zařízením, které 

jsou obvyklé při provozování podobných zařízeních na podobných místech. To 

samozřejmě vše právě tehdy, pokud nejsou překročeny veřejnoprávní limity uvedené 

v takovém povolení.  

 Ohledně náhrady škody se uplatní ustanovení § 420a o. z., o odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozní činností, která zahrnuje i škodu způsobenou imisemi. 

Podle mého názoru by sem mohl být zařazen i případ škody, spočívající v tom, že v 

důsledku provozní činnosti souseda se zmenšila cena nemovitosti. Problém 

neexistující judikatury ale způsobuje, že o takových otázkách můžeme jen 

polemizovat. 

 Na závěr bych jen v duchu učebnice občanského práva hmotného učinila 

závěr, že „není vyloučena situace, kdy i při dodržení uložených veřejnoprávních 

limitů může mít jednání vlastníka za následek vznik relevantních imisí podle § 127. 

Není tedy možno bez dalšího konstatovat, že tam, kde bylo dodrženo administrativní 

povolení, nemůže dojít k soukromoprávnímu zásahu do  vlastnického práva jiného z 

titulu porušení sousedských práv. Soukromé právo tu totiž chrání vlastnictví z jiných 
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pozic, než právo veřejné.“ 27  

 A toto je podle mého názoru, ač ne moc průbojně prosazované stanovisko, tak 

přesné a správné. Není potřeba řešit, jestli zákonodárce zařazoval do občanského 

zákoníku nějaké ustanovení záměrně nebo ne, když si to můžeme jen bez faktické 

opory domýšlet a kdy veřejnoprávní předpisy chránící např. životní prostředí před 

některými imisemi byly přijaty až dlouho po novele o. z. 

 Přestože právní úprava tzv. sousedských práv je natolik okleštěná, že 

výslovně nepočítá s negativními důsledky takto závažné činnosti, jako jsou úředně 

schválené provozy a které budou sousední vlastníky téměř vždy obtěžovat nad míru, 

kterou jsou ochotni snášet, neznamená to, že se proti takovým nelze bránit a že by se 

možnostmi takové ochrany neměla teorie zabývat. 

 

4.3.4 Prostředky právní ochrany proti imisím – obecně 

 

 Samotné ustanovení § 127 odst. 1 neodpovídá na otázku, jak se proti rušivým 

vlivům pramenícím z činnosti na sousedním pozemku bránit. 

 Na prvním místě by se každý měl chovat tak, aby bezdůvodně nezasahoval do 

práv jiných. Zároveň je každý povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na 

zdraví, majetku, na přírodě a životním prostředí. Dodržování těchto jednoduchých 

prevenčních zásad by samo osobě mělo zajistit, aby nedocházelo ke sporům mezi 

vlastníky nejen sousedních nemovitostí. Realita je bohužel většinou odlišná. 

 Pakliže skutečně dojde k zásahu do vlastnického práva jednoho v důsledku 

činnosti druhého (souseda), kterým se cítí být obtěžován nad míru přiměřenou 

poměrům anebo  ohrožuje výkon jeho práv, záleží jen na něm, jestli se rozhodne řešit 

takový spor s pomocí státních orgánů. Zvážit potom určitě musí čas a peníze, které 

ho takové bránění práva bude stát a také budoucí sousedské vztahy. Své bydliště totiž 

většina lidí nemění několikrát za život a vyostřené sousedské vztahy dokáží velice 

znepříjemnit a zkomplikovat život. Na prvním místě by bylo vhodné se svými 

                                                 
27 Švestka J., Dvořák, J.: Občanské právo hmotné 1, páté jubilejní aktualizované vydání, Praha, 

Wolters Kluwer, a.s., 2009, str. 292 
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sousedy dohodnout, vzájemnou konfrontací si vyjasnit sporné otázky a pokusit se 

najít smírné a pro všechny přijatelné řešení. 

 Pokud ale taková situace není možná a vlastník je nucen své právo skutečně 

bránit, je nezbytné zvolit vhodný postup, protože se zde nabízí několik možností. 

Jedno z řešení, které může ten, jemuž hrozí bezprostředně neoprávněný zásah do 

jeho práva, použít, je dle ustanovení § 6 svépomoc.  

 Občanský zákoník dále nabízí možnost domáhat se ochrany u příslušného 

orgánu státní správy, pokud dojde ke zřejmému zásahu do pokojného stavu. 

Toto řešení považuji za výhodné, protože je rychlé a také místní orgány státní správy 

(v tomto případě obecní úřady) mají k účastníkům sporu nejblíže. Správní orgány 

poskytují ochranu také v rámci stavebního řízení a dalších řízení dle správních 

předpisů. 

 Další institucí, kterou může využít ten, jehož právo bylo porušeno nebo 

ohroženo, je soud. Při řešení sousedských sporů to bude právě podání 

občanskoprávní žaloby dle ustanovení § 4 nejčastějším prostředkem ochrany. V 

rámci soudního řízení je ochrana poskytována prostřednictvím zákona č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.) a zákona č. 

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

 Následně se pokusím stručně rozebrat jednotlivé způsoby obrany, což učiním 

pouze v zájmu ucelenosti mé diplomové práce.  

 

Ochrana poskytovaná soudy 
 

 Základní občanskoprávní cestou, jak ochránit ohrožená nebo porušená práva i 

v rámci sousedských vztahů, je jejich ochrana prostřednictvím soudu. Ustanovení § 4 

říká, že proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, lze se domáhat ochrany u orgánu, 

který je k tomu povolán. Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem 

soud. Základní formou ochrany je projednání sporu v nalézacím řízení, další možnost 

představuje prozatímní úprava poměrů vydáním tzv. předběžného opatření. Tato 

předběžná opatření jsou buď preventivního nebo zajišťujícího charakteru. Právě v 

sousedských sporech mají předběžná opatření široké uplatnění. Lze je ovšem nařídit 
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pouze na návrh účastníka a nejsou definitivním řešením dané situace. 

Soudní ochrana výkonu vlastnického práva v nalézacím řízení je pak 

uskutečňována na základě specifických žalob, mezi které patří žaloby na vydání 

věci, žaloby negatorní a žaloby určovací.  

V sousedských sporech je nejčastěji využívanou žalobou žaloba zdržovací, 

jejíž petit musí být formulován negativně. Zápůrčí žaloba směřuje proti jakýmkoli 

jiným zásahům do vlastnického práva, než je zadržování věci. Vztahem reivindikační 

a zápůrčí žaloby se zabýval Nejvyšší soud a ten vyjádřil, že „pro reivindikační žalobu 

obecně platí, že se jí vlastník domáhá na tom, kdo mu tuto věc neoprávněně zadržuje, 

aby mu ji vydal do jeho (vlastníkovi) moci. Proto je také obvyklou součástí žalobního 

návrhu (tzv. petitu) požadavek nejen vydání věci, ale i požadavek jejího předání. 

Jiným způsobem vlastnického práva, vycházejícím rovněž z ustanovení § 126 odst. 1 

o.z., je žaloba zápůrčí (negatorní).  

Touto žalobou se vlastník věci domáhá, aby se žalovaný zdržel jiných 

neoprávněných zásahů (jiných než neoprávněného zadržování věci) do vlastnického 

práva žalobce. Domáhá se jí buď, aby žalovanému bylo určité rušivé konání 

zakázáno (aby se určitého chování zdržel), anebo aby věc uvedl do původního stavu, 

tj. odstranil věci, které na nemovitosti dříve nebyly. Oba základní druhy vlastnických 

žalob tak mají odlišný, resp. samostatný skutkový základ podle toho, jakým způsobem 

(jak a čím vším) žalovaný do výkonu jejich vlastnického práva zasahuje. Není 

vyloučeno, aby vlastník věci vůči žalovanému uplatnil jednou žalobou současně, aby 

mu žalovaný vydal zadržovanou věc a současně se zdržel dalších rušivých zásahů do 

výkonu vlastnických práv žalobce, např. nevstupoval na jeho pozemek.“ 28  

 Petit negatorních žalob musí znít na určení povinnosti žalovaného zdržet se 

přesně vymezeného rušení, naopak nelze žalovat na uložení pozitivní povinnosti, 

dokonce ani nelze žádat, aby žalovanému byla uložena konkrétní opatření. 

 Správně bude tedy žalobní návrh znít např. takto: „žalovaný je povinen zdržet 

se obtěžování žalobce na jeho nemovitostech... kouřem, popílkem a pachy ze 

                                                 
28 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.11.2000, sp.zn. 22 Cdo 2602/98 
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zahradního grilu umístěného na pozemku žalovaného...“ 29 Zvláštností žalob z imisí 

oproti jiným negatorním žalobám je, že činnost, která vyvolává rušení a která 

pochází z užívání pozemku jejím vlastníkem, sama o sobě sousedního vlastníka 

neruší. Rušen je jen některými důsledky této činnosti. Samotný kompost na 

sousedním pozemku druhého vlastníka nijak neruší, ovšem jen do okamžiku, kdy 

zápach z něho začne pronikat na jeho pozemek. Stejně tak samotným chovem prasat 

není sousední vlastník rušen, pokud tato prasata pravidelně nevnikají na jeho 

pozemek. V neposlední řadě si lze představit obtěžování hlukem z motorové pily, 

které také neruší sousedního vlastníka ve výkonu jeho vlastnického práva k jeho 

pozemku až do doby, kdy takové obtěžování hlukem přesáhne míru přiměřenou 

poměrům v daném místě a čase. 

A v tomto je nutné spatřovat jádro, proč soud nemůže tomu, kdo ruší jiného, 

uložit povinnost zdržet se např. chovu prasat, zakládání kompostu nebo práce s 

motorovou pilou jako takovou. Může mu naopak uložit pouze povinnost zdržet se 

přesně vymezeného rušení, což nic nemění na tom, že v některých případech toho 

nedosáhne jinak než odstraněním zdroje rušení. V literatuře je často uváděn příklad 

obtěžování včelami. Pokud se vlastník pozemku domáhá ochrany proti včelaři, který 

má na sousedním pozemku umístěné včelí úly a ruší okolní vlastníky nadměrným 

vnikáním včel na tyto pozemky, nelze v žalobě žádat, aby včelař odstranil, resp. 

přemístil své úly do bezpečné vzdálenosti od sousedních pozemků. Je naopak právě 

na vlastníkovi úlů samotném, aby rozhodl pro vhodná opatření, která povedou ke 

splnění uložené povinnosti zdržet se takového rušení.  

 Rozsudek má potom ten význam, že v případě každého dalšího rušení má 

žalobce exekuční titul, na základě něhož může ihned žádat výkon rozhodnutí proti 

novému zásahu stejného druhu, jaký byl žalovanému v rozsudku zakázán. Pokud by 

nebyl petit žaloby stanoven přesně, mělo by to za následek nevykonatelnost výroku 

rozsudku. To potvrzuje i judikatura Krajského soudu v Hradci Králové, který uvádí, 

že „rozsudek ukládající žalovanému povinnost zdržet se obtěžování žalobců vodou a 

tekutými odpady nad míru přiměřenou poměrům není vykonatelný. Podají-li 

                                                 
29 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.11.2006, sp.zn. 22 Cdo 896/2006 
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oprávnění návrh na jeho výkon, soud jej usnesením zamítne. Takový rozsudek není 

vykonatelný, protože neukládá povinnému žádnou zcela konkrétní povinnost, tedy 

jakého konkrétního jednání se má zdržet, aby oprávněné vodou a tekutými odpady 

neobtěžoval.“ 30 

 Pro úplnost dodávám, že kromě negatorní žaloby se v sousedských vztazích 

může uplatnit také žaloba na pozitivní plnění. Touto žalobou se může žalobce 

domáhat, aby soud uložil žalovanému povinnost něco konat a ne se jen určitého 

rušení zdržet. Nejde již o žalobu podle § 127, ale uplatněný nárok se bude opírat o § 

417 odst. 2. Podmínkou, která musí být splněna je, že v důsledku imisí hrozí 

sousedovi vážná škoda. V rámci sousedských vztahů se můžeme touto žalobou 

bránit např., pokud hrozí podmáčení stavby nebo při vážném ohrožování zdraví 

včelami nebo jinými zvířaty. 

 S možností soudní ochrany souvisí také otázka promlčení žaloby na ochranu 

proti imisím. Přestože se lze v literatuře setkat s různými názory, obecně lze říci, že 

právo na ochranu proti imisím se nepromlčuje. Pokud imise nebyly ukončeny a 

pokračují, nelze patrně z podstaty věci uvažovat o promlčení. „Pokud ale imise 

ustaly a již podelší dobu (určitě by postačil nanejvýš jeden rok) k obtěžování 

nedochází, nejsou již splněny hmotněprávní podmínky ochrany před nimi a odpadá 

tak hmotněprávní předmět sporu. Žalobu by bylo třeba zamítnout proto, že k imise 

nedochází, a námitka promlčení by byla bezvýznamná.“ 31  

 

Ochrana pokojného stavu poskytovaná správními orgány 
 

 Ustanovení § 5 stanoví, že došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, 

lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně 

zásah zakázat, nebo uložit, aby by  obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo 

domáhat se ochrany u soudu. 

 Jedná se tedy o ochranu předběžnou a výjimečnou, protože pravidlem v 

                                                 
30 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. 14 Co 90/95  
31 Spáčil, J.: Sousedské právo, Ad notam, 2001, číslo 5-6 
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našem právním řádu je ochrana poskytovaná soudem (viz § 4).  

 Smyslem tohoto institutu je, na rozdíl právě od soudů, poskytnout ochranu 

rychle a účinně, protože správní orgán má nejblíže k účastníkům. Opět zde ale musí 

být splněny přesně stanovené podmínky.  

 Především je nutno vyřešit otázku, kdo bude legitimován ve věci rozhodnout, 

tedy jaký orgán státní správy. Pod pojem příslušný orgán státní správy je nutno 

podřadit pověřený obecní úřad. Ve smyslu nálezu Ústavního soudu ze dne 4.6.1998, 

sp.zn. III ÚS 142/98 je rozhodování o věcech dle § 5 svěřeno obecním úřadům. Dle 

ust. § 61 zákona o obcích se v tomto případě jedná o přenesenou působnost obcí, a 

proto na řízení podle § 5 se vztahuje správní řád.  

 Pokud se jedná o konkrétní obecní úřad, je jím dle ust. § 11 správního řádu 

ten, v jehož obvodu k porušení práva došlo. Řízením správního orgánu není ovšem 

vyloučena pravomoc soudu, v tomto případě není dokonce vyloučeno vést obě řízení 

souběžně. 

 Potom může tedy nastat několik situací. Jestliže soud rozhoduje o 

předběžném opatření v době, kdy již bylo vydáno správní rozhodnutí, není jím vázán 

a později může v řádném řízení přistoupit k definitivnímu rozhodnutí ve věci. 

Naproti tomu je v zásadě nepřípustné, aby správní orgán mohl měnit rozhodnutí 

soudu. O takové změně je možné uvažovat jen v jediném případě, a to pokud by 

došlo k opětovnému zásahu do nově vytvořeného pokojného stavu a bylo by nutné 

provést další opatření. 

 Podstatu situace vystihl Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 29.5.2001, sp. 

zn. II. ÚS 183/01, ve kterém říká, že ...„je rozhodování státní správy rozhodnutím o 

určitém posledním – faktickém stavu, zatímco posléze možné (nikoli však vždy 

nezbytné) rozhodnutí soudu je rozhodnutím o vlastní  občanskoprávní podstatě celé 

věci.“ 32 Tzn., že orgán státní správy neřeší v podstatě otázky právní a nemá ani 

zpravidla možnost bezprostředně rozhodnout jednou pro vždy o celé věci, ale jeho cíl 

spočívá v první řadě v tom, aby byl znovu obnoven pokojný stav, který zde existoval 

před porušení práva.  

 Mezi zákonné podmínky rozhodnutí správním orgánem patří zásah do 

                                                 
32 Nález Ústavního soudu ze dne 29.5.2001, sp.zn. II ÚS 183/01 
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pokojného stavu, čímž je poslední nerušený stav ve věci před zásahem. Tady je 

nutné podotknout, že pokojně může samozřejmě svou nemovitost užívat jak 

oprávněný, tak i neoprávněný držitel. Zásah do pokojného stavu musí být zřejmý, 

a to na první pohled a bez velkých úvah. Zřejmost přitom nemusí spočívat v hrubosti 

nebo závažnosti zásahu, spíše musí být proveden zcela nepochybným způsobem. 

 Přestože tyto pojmy nejsou v o. z. nijak vysvětleny nebo definovány, bylo na 

toto téma napsáno mnoho článků.33 

 Závěrem lze konstatovat, že institut ochrany pokojného stavu má smysl pouze 

tehdy, jestliže zásah trvá nebo hrozí jeho opakování. Pokud se ovšem po zahájení 

řízení správním orgánem vytvoří nový pokojný stav, nebude možné v takovém řízení 

pokračovat.  

 Použití § 5 je ale v sousedských vztazích praktické a poměrně často 

využívané, zejména pokud se jedná o zásahy do pokojného stavu u bytů, domů nebo 

zahrad. Nastupuje zpravidla tehdy, když se sousedé nejsou schopní dohodnout, ale 

zároveň je nezbytné situaci rychle a alespoň prozatímně vyřešit.  

 

Svépomoc 
 

 Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je 

ohrožen, přiměřeným způsobem sám odvrátit. Institut svépomoci je zakotven v § 6 a 

dává za předem splněných podmínek sousedovi možnost bránit se proti 

neoprávněnému zásahu do svého práva, a to bez dohody se sousedem nebo bez jeho 

vědomí. Ze smyslu zákona je zřejmé, že se musí jednat o zcela výjimečnou situaci a 

aby byl svépomoc oprávněná, musí být opět naplněny předem stanovené zákonné 

podmínky, mezi něž patří zásah do určitého subjektivního existujícího práva (není 

možné chránit tímto způsobem pokojný stav) a  neoprávněnost, tzn. nesoulad se 

zákonem.  

 Zásahem, proti němuž je dovolené použít svépomoci, není jednání souseda, 

který ve vhodné roční době a šetrně odstraňuje převislé větve, které zastiňují jeho 

zahradu. Neoprávněným zásahem také není jednání v krajní nouzi. 

                                                 
33 Více např. Richter, J.: Ochrana pokojného stavu nebo Knapp, J. : Queita non movere Pokojný stav 
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 Mezi další podmínky patří bezprostřednost ohrožení subjektivního práva a 

přiměřenost svépomocného jednání. Při hodnocení přiměřenosti obrany bude soud 

zkoumat zejména, zda jsou přiměřené použité prostředky nebo zda rozsah škody není 

v nepoměru ke škodě, která hrozila neoprávněným zásahem.  

 Pokud některá z těchto podmínek chybí, svépomocné jednání předpokládané 

právem, bude kvalifikováno jako protiprávní se všemi jeho důsledky. 

 

4.4 Vnikání chovaných zvířat na sousedící pozemek 

 

 § 127 odst. 1 druhá věta v návaznosti na první větu stanoví zákaz vnikání 

chovaných zvířat na sousední pozemek. U pozemku přitom nezáleží na tom, zda je 

oplocený či nikoli, protože samotná existence oplocení nemůže zbavit souseda 

povinnosti zabránit svým chovaným zvířatům vnikat na sousední pozemek. 

 Tento zákaz je absolutní, což nepovažuji za správné, protože v praxi lze těžko 

zabránit např. kočce, aby vnikala na sousední pozemek. Zákon dále výslovně 

neuvádí, o jaká zvířata se jedná, proto tím můžeme rozumět vše, co lze 

přírodovědecky označit za zvíře, zejména ovce, koně, drůbež všeho druhu, psy, 

kočky, i exotická zvířata umístěná v zoologických zahradách a teráriích. Na účelu 

chovu nezáleží.  

 Určitý problém nastává s formulací této zásady. V důsledku činnosti či spíše 

nečinnosti jednoho (např. zpustlý pozemek, na kterém se množí hlodavci a hmyz), 

může docházet k nadměrnému obtěžování sousedního vlastníka. Judikatura i praxe 

ovšem tuto povinnost zdržet se takového obtěžování vyvozuje z generální klauzule a 

taková rušení (hlodavci a hmyzem) podřazuje pod obtěžování nepřímými imisemi. 

 Zákon záměrně používá nedokonavý tvar „vnikat“, tzn., že soused se může 

bránit jen proti opakovanému vnikání chovaných zvířat na jeho pozemek. Za 

kvalifikovaných okolností by se ovšem mohlo jednat i o rušení jednorázové. V 

případě, že zvíře již způsobilo na pozemku škodu (pes roztrhá několik kachen na 

pozemku souseda), budou se standardně aplikovat ustanovení o náhradě škody podle 

části šesté o. z.  
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 Nikdo také nemá povinnost čekat na okamžik, kdy se zvířeti podaří vniknout 

na jeho pozemek, ale může dle ustanovení § 6 přiměřeně zabránit takovému vniknutí 

zejména zabedněním díry v plotu. Pokud již zvíře na pozemku setrvává, je zde přímo 

dána dle § 417 odst. 1 povinnost k odvrácení škody (zakročovací povinnost), např. 

vyhnáním zvířete zpět na pozemek souseda a znemožněním mu vrátit se zpět. V 

případě, že je zvíře navíc nebezpečné, můžeme chování toho, kdo odvrací škodu a 

sám zvíře zraní nebo zabije, kvalifikovat jako jednání v krajní nouzi. Zvíře odchytit a 

zadržet je možné pouze tehdy, pokud je to přiměřené okolnostem a jen do příchodu 

jeho vlastníka. Každé jiné zajetí a držení cizího zvířete představuje neoprávněný 

zásah do vlastnictví druhého. 

 V žádném z uvedených případů nemá ten, na jehož pozemek cizí zvíře 

vnikne, právo si zvíře přivlastnit. 

 

4.4.1 Včely 

 

 Problematika vnikání včel na cizí pozemky (zejména jejich přelety nad cizími 

pozemky) je k výše uvedenému speciální, přestože nemůžeme bez dalšího včely řadit 

mezi chovaná zvířata. Včelám nelze zabránit, aby vnikaly na sousední pozemky, 

působí na značně rozlehlém teritoriu, přesahujícím hranice mnoha pozemků, a 

vzhledem k jejich užitečnosti je toto i žádoucí. „Specifikum včel spočívá mimo jiné i 

v tom, že jde o hmyz užitečný nejen pro jejich vlastníka, ale i pro vlastníky pozemků, 

na kterých opylují květy (včetně těch, kteří se cítí být nadměrným výskytem včel 

obtěžováni), a také pro celou biosféru, a v tom, že jim nelze zcela zamezit pronikat na 

cizí pozemky. Riziko pobodání včelami, které může u citlivých osob (alergiků), ale v 

případě četného pobodání i u osob zdravých, vyvolat ohrožení zdraví i života, 

představuje další specifikum.“34 

 Budu je tedy nadále zařazovat do samostatného pododdílu. V naprosté 

většině případů totiž chápeme chování včel jako přirozenou součást přírody a 

ne jako imise, které nás obtěžují. Na druhou stranu se ale včely mohou stát 

                                                 
34 Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 22 Cdo 1421/2003 
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zdrojem obtěžování, a to nejen pokud je někdo alergický na jejich bodnutí. Právě v 

sousedských vztazích bývají často považovány za zdroj imisí, a proto je jim i v 

judikatuře věnována větší pozornost. 

 Asi nejkomplexněji se touto problematikou zabýval Nejvyšší soud v rozsudku 

vydaném pod sp. zn. 22 Cdo 1421/2003, kdy rozhodoval o dovolání žalobkyně, která 

se domáhala ochrany proti zásahům do jejího vlastnického práva k zahradě u 

rodinného domu. Skutkový stav spočíval v tom, že žalovaný měl na sousední zahradě 

umístěn chov včel v šesti úlech v těsné blízkosti jejího pozemku, čímž se žalobkyně 

cítila obtěžována nad míru přiměřenou poměrům. Při pobytu na zahradě a u bazénu 

byla ona sama i příslušníci její rodiny a návštěvníci ohrožováni nálety včel. 

 Vzhledem k tomu, že otázka obtěžování včelami nebyla předtím v 

publikované judikatuře řešena, považoval soud dovolání za přípustné. Navíc se 

zabýval i postupem při stanovení míry přiměřené poměrům v žalobách dle § 127 

odst. 1. V rozhodnutí uvádí, že „Pobodání včelami hrozí prakticky kdekoli v přírodě. 

Proto o obtěžování nebo o ohrožení výkonu práv nelze uvažovat v případě, že včely z 

chovu žalovaného nezvyšují toto riziko výrazně nad míru přiměřenou poměrům v 

obdobných lokalitách. Proto je třeba, aby soud za pomocí znalce stanovil obvyklé 

množství včel vyskytujících se v dané lokalitě anebo v lokalitách obdobných a poté je 

porovnal se stavem na žalobcově nemovitosti.“35  

 Při posuzování důvodnosti žaloby se bude brát v úvahu mnoho okolností. 

Především bude samozřejmě problematické dokázat, zda se na pozemku ve 

zvýšeném počtu vyskytují včely, které patří právě sousednímu vlastníkovi. Zjištění, 

že se jedná právě o tyto včely je prakticky nemožné, a proto postačí 

pravděpodobnost, že se právě tyto včely podílejí na obtěžování souseda 

podstatnou měrou. Při zvažování, zda je o relevantní obtěžování, není možné 

odhlédnout od hlavního účelu, ke kterému nemovitost slouží (zda se jedná o polní 

nemovitost nebo zahradu s bazénem). Neposledně je nutné přihlédnout ke 

společenskému významu chovu včel. Žalobce se může podle § 127 odst. 1 domáhat, 

aby žalovanému byla uložena povinnost zdržet se přesně vymezeného rušivého 

jednání při chovu včel. „Je pak na včelaři samotném, aby se rozhodl, jak takové 

                                                 
35 Tamtéž 
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povinnosti vyhovět (např. přemístit včelstva, vybudovat překážku, vzdát se chovu).“36 

 Co se týče míry přiměřené poměrům, bude nutné porovnat míru v podobných 

lokalitách s mírou konkrétních imisí (tj. množstvím včel zalétávajících na sousední 

pozemek). Důležité je, aby soud uvedl, jakou míru v dané lokalitě a čase považuje 

za přiměřenou poměrům a jaká je míra v konkrétním sporném případě. „V 

případě, že jde o vlastníka, který má na zahradě u rodinného domku postaven bazén 

a je rušen včelami chovanými na zahradě sousedního domku, je třeba vycházet z 

míry obtěžování včelami přiměřené na pozemcích v této nebo podobné lokalitě, na 

kterých jsou umístěny obdobné bazény. Soud též zváží, zda včely opravdu brání 

normálnímu (obvyklému) užívání pozemku žalobce, k němuž v případě zahrad u 

obytných domů patří i užívání bazénů.“37 Je-li však žalobce obtěžován včelami 

natolik, že to vážně ohrožuje výkon jeho vlastnického práva, je mu třeba poskytnout 

ochranu bez ohledu na míru přiměřenou poměrům. Takový případ by nastal např., 

pokud by díky agresivnímu chování včel nebylo vůbec možné používat bazén nebo 

trávník na zahradě. 

 Judikatura dovoluje aplikaci § 417, pokud hrozí pobodání včelami a 

poškození zdraví. „V případě vážného ohrožení, které nelze zcela vyloučit např. u 

alergiků, není vyloučeno použití ustanovení § 417 odst. 1 o. z., podle něhož lze uložit 

povinnost něco konat nebo odstranit věc, lze-li to považovat za opatření vhodné a 

přiměřené k odvrácení škody.“38 Znamená to tedy, že v tomto případě nemusí ani 

obtěžování včelami přesahovat míru přiměřenou poměrům.  

 Bylo by ale pro soukromé právo netypické zatěžovat žalovaného tím, že 

ponese náklady na zdržení se obtěžování svým chovem včel, přestože žádnou 

povinnost objektivně neporušuje. Proto náklady takového opatření (např. přemístění 

chovu) ponese vždy žalobce. Situaci bude také nutno vždy posuzovat z hlediska 

lokality, ve které alergik žije.  

 Tak Krajský soud v Plzni ve svém rozsudku uvádí: „Je pravdou, že žalobce je 

alergikem, že je tedy značně ohrožen a má strach před napadením včelou, avšak musí 

si uvědomit, že žije v lokalitě, kde v okolí jednoho kilometru severně od domu 
                                                 
36 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králově ze dne 11.8. 1998, sp.zn. 19 Co 740/1997 
37 Viz poznámka 34, 35 
38 Viz poznámka 34, 35, 37 
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žalobce, tj. v zóně intenzivního letu včel je umístěno nejméně 40 včelstev, v okolí do 

dvou kilometrů od domu žalobce, tj. v možném doletu včel nejméně 200 včelstev a 

podle této situace musí své chování a způsob života uzpůsobit.“39 

 

4.5 Podrosty a převisy 

 

 Problematika podrostů (kořenů podrůstajících pod sousední pozemek) a 

převisů (větví přesahujících nad sousední pozemek) je v o. z. upravena poněkud 

nedostatečně, což vede mnohdy k nejasnostem, které je nutno překlenovat pouze 

výkladem a s pomocí institutu dobrých mravů. 

 Poslední věta § 127 odst. 1 zakazuje vlastníku sousední nemovitosti nešetrně, 

popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo 

odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek. 

 Na první pohled je patrné, že s podrosty a převisy souvisejí mnohé problémy 

právní i praktické. Podrost kořenů stromů pod sousedící pozemek je velmi častým 

jevem zejména tam, kde jsou stromy nebo vysoké keře osazeny příliš blízko u hranic 

pozemků. Ke stejné situaci může dojít i u starých statných stromů, jejichž rozrostlé 

kořeny zasahují pod sousední pozemek, přestože byly zasazeny daleko od společné 

hranice.  

 Co se týče praktických souvislostí, problémy nastávající zejména tehdy, když 

mohutný strom zastíní sousedovu zahradu, na kterou navíc pravidelně opadává listí, 

jehličí nebo hnijící ovoce, kořeny z jeho půdy odebírají vláhu a živiny a neposledně 

hrozí nebezpečí narušení statiky zdiva u plotů i budov. A v těchto případech se otázka 

převisů a podrostů stává maximálně aktuální a lépe propracovaná právní úprava by 

mohla být užitečná pro předcházení sousedským konfliktům.  

 Po právní stránce podstata problému spočívá ve skutečnosti, že přesahují-li 

větve stromů nebo prorůstají-li kořeny z jednoho pozemku na druhý, jedná se vlastně 

o zvláštní případ zásahu do vlastnictví sousedního pozemku. 

 Skutečnost, že zákonné ustanovení není dobře formulováno, vyvolává mnohé 

                                                 
39 Rozsudek Krajského soudu v Plzni, sp.zn 10 Co 742/95 
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obtíže a také diskuze mezi odborníky. Je celkem bezesporu, že stromy jsou součástmi 

pozemku a jako takové jsou ve vlastnictví vlastníka toho pozemku, ze kterého 

vyrůstají. Stěžejní otázkou tedy zůstává, kdo je vlastníkem převislých větví a 

podrůstajících kořenů, zda „vlastník stromu“ (přesněji řečeno vlastník pozemku, na 

kterém strom roste) nebo vlastník pozemku, pod kterým se nacházejí kořeny a  nad 

nímž visí větve.  

 Drtivá většina odborníků se domnívá, že podrosty a převisy jsou 

přírůstkem stromu, tzn. ve vlastnictví vlastníka stromu, resp. pozemku, na 

kterém roste. Zároveň ovšem uznávají, že přesahující větve prorůstající kořeny 

neoprávněně zasahují do sousedova vlastnictví. Autoři Velkého akademického 

komentáře pak poukazují na nedokonalou formulace ustanovení spočívající v tom, že 

znovu nadbytečně opakuje zákaz plynoucí již z § 126. „Smyslem úpravy v § 127 

odst. 1 in fine je poskytnout dotčenému vlastníku prostor k specifické svépomoci: sám 

má právo odstranit, co k němu ze sousedova zasahuje a ruší jeho vlastnictví.“ 40 

Pokud jsou tedy kořeny a větve přírůstkem stromu, který roste na jiném pozemku, 

čímž pádem součástí cizího pozemku, jejich odstranění je tedy zásahem do cizího 

vlastnictví, které je zakázáno právě § 126. I na tyto větve a kořeny se vztahuje 

vlastnické právo vlastníka pozemku, přestože byly odděleny (§ 135a). § 127 odst. 1 

in fine by proto měl spíše zakládat subjektivní právo sousedního vlastníka 

odstranit šetrně a ve vhodné roční době kořeny, které přesahují na jeho pozemek a 

tím ruší jeho vlastnictví.  

 Šetrný zákrok znamená zásah v nejnutnějším rozsahu a s maximálním 

ohledem na životnost stromu. Jedná se tedy o způsob odstraňování, u větví např. 

vhodným ořezáním a ne ulamování nebo pálením. Otázku šetrnosti lze chápat také 

v širších veřejnoprávních souvislostech. Některé stromy je potřeba chránit nejen 

kvůli jejich užitečnosti pro přírodu jako takovou, ale také z důvodů historických, 

krajinných nebo ekologických. V téměř každé obci najdeme památný strom, jehož 

uhynutí v důsledku nešetrného odstranění kořenů by mělo důsledky v podobě 

přestupkového řízení. 

                                                 
40 Eliáš, K. a kolektiv autorů: Velký akademický komentář, 1.svazek, Praha, Linde Praha, a.s., 2008, 

str. 551 
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 Otázka vhodné roční doby bude také spíše odborná, protože pro každou 

dřevinu může být vhodná doba jiná. Obecně se tím rozumí doba vegetačního klidu. 

Zajímavé je, že „standardní úpravy se jen s těmito omezeními nespokojují a 

podmiňují dovolenost zásahu tím, že převis nebo podrost sousední pozemek 

ohrožuje“.41 Inspirovat bychom se mohli ale i jinými pravidly zahraničních úprav, 

např. švýcarským zákoníkem. Ten stanoví, že soused musí nejprve vyzvat 

sousedního vlastníka, aby odstranil větve nebo kořeny zasahující do jeho pozemku a 

až poté, co to soused v přiměřené lhůtě neučinil, může je odstranit sám. 

 Nutno však říci, že se tento nedostatek právní úpravy překlenuje výkladem 

bez obtíží. V praxi by totiž doslovný výklad tohoto ustanovení znamenal, že poté, co 

soused šetrně a v období vegetačního klidu odstraní např. uschlé větve přesahující 

přes svůj plot, měl by nejprve vyzvat pravého vlastníka, aby se o ně postaral, jelikož 

jsou jeho vlastnictvím.  

 Okrajově lze zmínit, že v odborné literatuře byl ohledně otázky vlastnictví 

podrostů a převisů a vysloven i odlišný názor. Myslím však, že právě díky špatné 

formulaci tohoto ustanovení v něm lze vidět určité ratio. 

 Ke zcela opačným názorům o vlastnictví porostů a převisů dochází Kindl. 

Vychází přitom zejména z historického srovnání s ABGB, jehož § 422 výslovně 

stanovil, že každý vlastník pozemku může kořeny cizího stromu ze své půdy vytrhati a 

větve do jeho vzduchového prostrou visící uřezati nebo jinak užíti.42 Klíčová jsou zde 

slova jinak užíti, čímž bylo myšleno i otrhávání ovoce.  

 Kindl ve svých argumentech vychází především z jedné z nejdůležitějších 

zásad soukromého práva, konkrétně že každý může činit vše, co není zákonem 

zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit to, co zákon neukládá. A § 127 odst. 1 in fine 

vlastníkovi sousedního pozemku něco zakazuje (nešetrně a v nevhodné roční době 

odstraňovat podrosty a převisy), a nikoli že mu stanoví právo se takto chovat.  

 Pokud by ovšem větve přesahující na jeho pozemek nebo kořeny 

prorůstající na jeho pozemek, nebyly jeho, musel by mu zákon výslovně povolit 

je ořezávat, jinak by totiž zasahoval do cizího vlastnictví. „Z toho, že zákon mu nic 
                                                 
41 Eliáš, K. a kolektiv autorů: Velký akademický komentář, 1.svazek, Praha, Linde Praha, a.s., 2008, 

str. 552 
42 Kindl, M.: Malé zamyšlení nad podrosty a převisy, Právník, 1999, číslo 5 
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nepovoluje (což by v případě zásahu do vlastnictví jiného samozřejmě musel), nutno 

uvažovat na to, že jde o cosi, co zmíněný vlastník i bez zákonného povolení smí. 

Protože ovšem do cizího vlastnictví bez povolení zasahovat nelze, a zákon zde nic 

nepovoluje, musíme asi dospět k tomu, že tedy, jak řečeno v první větě, jde o cosi, co 

i bez zákonného povolení smí, a tedy prostě a dobře o nakládání s vlastní věcí. V 

takovém počínání je ovšem vlastník omezen tak, že nesmí ohrozit výkon práv 

druhého, a proto i zde cosi nesmí, konkrétně tedy nesmí nešetrně, popřípadě v 

nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve 

stromu přesahující na jeho pozemek.“43 

 Spáčil44 systematicky hodnotí Kindlovy argumenty a tvrdí, že už v komentáři 

k ABGB je obsažen postulát, že kořeny stromu i větve patří vlastníkovi stromu a ze 

slov zákona (jinak jich užíti) je možné dovozovat jen právo sousedního vlastníka 

sklízet z nich plody, dále větve a kořeny odstranit, a tím k nim nabýt vlastnické 

právo. Ne však že by druhému ze zákona toto vlastnické právo náleželo. 

Domnívá se, že v každém případě větev podle své povahy náleží ke stromu, a nikoliv 

k pozemku, nad kterým visí. Proto i větev je ve vlastnictví vlastníka stromu. 

 Souhlasím s posléze uvedeným názorem, neboť tuto problematiku nelze řešit 

jen izolovaným výkladem § 127 odst. 1, zejména pokud se chceme dobrat k nějakým 

pro praktický život přijatelným závěrům. Podle Spáčila „Je třeba souhlasit s 

názorem, že pokud by odstraněné větve a kořeny byly ve vlastnictví vlastníka stromu, 

přineslo by to, zejména u kořenů, značné komplikace“.45 Kořeny mohou prorůst 

mnoho pozemků, v zemi se různě proplétají a těžko se bude hledat jejich pravý 

vlastník. Otázkou je také jejich hospodářská hodnota, která je zřejmě nulová. Pokud 

by je vlastník pozemku užil (spálil), snadno by se ubránil žalobě z bezdůvodného 

obohacení kompenzační námitkou, že vlastník stromu se též na jeho účet obohatil, 

když strom bral z cizího pozemku vodu a živiny.  

 Celou problematiku je tedy možné uzavřít tím, že podrosty a převisy jsou sice 

ve vlastnictví vlastníka pozemku, ze kterého vyrůstá strom, ale výkladem a 

s ohledem na dobré mravy a bezkonfliktní soužití mezi sousedy, musíme dojít 
                                                 
43 Tamtéž 
44 Spáčil, J.: Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku, Praha, C.H.Beck, 2005, str. 166 
45 Spáčil, J.: Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku, Praha, C.H.Beck, 2005, str. 167 
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k závěru, že právo větve a kořeny odstranit zahrnuje též právo si odstraněné 

přivlastnit. 

 K tomuto názoru nakonec dospívají i autoři Holubovy publikace sousedských 

práv. „Kořeny odstraněné při zásahu byly sice součástí stromu a tedy ve vlastnictví 

vlastníka stromu, avšak jistě bude nejvhodnější posoudit věc tak, že ten, kdo je 

oprávněn kořeny odstranit, separovat, se tím stává vlastníkem odstraněných 

kořenů a tedy s nimi může nakládat podle svého. Patrně však půjde o věci bezcenné 

a otázka vlastnictví je lhostejná.“ 46 Tyto závěry jsou nejen rozumné, ale také je lze 

argumentačně opřít o platné právo. 

 Toto ovšem neplatí v otázce plodů na převisech, což ovšem souvisí i s právem 

vstupu na sousední pozemek, a proto bude probráno společně v dalším textu. 

 

4.6 Povinnost oplotit pozemek 

 

 § 127 odst. 2 uvádí: Je-li to potřebné a nebrání-li to účelnému využívání 

sousedních pozemků a staveb, může soud po zjištění stanoviska příslušného 

stavebního úřadu rozhodnout, že vlastník pozemku je povinen pozemek oplotit. 

 Obecně tedy platí, že záleží na vůli každého vlastníka, zda se rozhodne svůj 

pozemek oplotit. Dané ustanovení nezakotvuje obecně tuto povinnost každému 

bez dalšího, ale naopak splnění této povinnosti podmiňuje konkrétními okolnostmi. 

V praxi není toto ustanovení příliš využíváno.  

Nebylo tomu tak ovšem vždy. Podle ABGB platilo, že každý vlastník byl 

povinen postarat se na pravé straně od svého hlavního vchodu o nutné uzavření 

svého prostoru a o oddělení od cizího prostoru (tzv. pravidlo pravé ruky). Přestože 

odborná literatura hovoří o tom, že toto pravidlo je v současné době jen pověrou, 

která přetrvává v myslích některých lidí a využívá se pouze v některých chatařských 

oblastech, pravdou je, že je to pravidlo stále využívané. Např. já sama bydlím v 

řadovém domě, kde se právě podle tohoto pravidla, které bylo všem obecně známo, 

pozemky oplocovaly. Pro tuto tradici však již dnes v platném právu nenajdeme 

                                                 
46 Holub, M a kolektiv: Sousedská práva, 4.vydání, Praha, Linde Praha, a.s., 2006, str. 175 
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oporu. 

Z dikce § 127 odst. 2 není zřejmé, kdo se může domáhat, aby soud uložil 

vlastníku pozemku povinnost jej oplotit. Opět jen výkladem můžeme dospět k 

závěru, že aktivně legitimován je vlastník některého ze sousedních pozemků, 

bezprostředně sousedící i ten vzdálenější. Zpravidla se bude jednat o některou 

dotčenou nebo ohroženou osobu, čili o toho, v jehož zájmu je, aby k oplocení 

pozemku došlo. Smyslem této úpravy je zamezit obtěžování souseda a případně také 

předejít hrozícím škodám. Žalobce je aktivně legitimován jen za předem taxativně 

stanovených hmotněprávních podmínek 

V první řadě se musí jednat o oplocení, které je v daném případě potřebné, 

přičemž hledisko potřebnosti je nutné posuzovat zásadně z objektivních hledisek. 

Myslím si, že tato kategorie potřebnosti je dosti pružná, přizpůsobivá právě 

konkrétním subjektivním okolnostem případu. Na druhou stranu není možné 

potřebnost nahrazovat vhodností a už vůbec ne přáním sousedů. Při posuzování, zda 

je naplněno toto hledisko, bude nutné hodnotit zejména polohu pozemku, jeho 

povahu a využití, dále pak sousedské vztahy mezi vlastníky, např. zda mezi nimi 

dochází k opakovanému rušení a případnou bezpečnost sousedů. Nabízí se tak např. 

obtěžování souseda chovanými zvířaty, kdy opakovaně dochází k jejich vnikání na 

vedlejší pozemek. Zde by ale v první řadě stačilo domáhat se ochrany podle § 127 

odst. 1. 

 Druhou podmínkou, kterou zákon výslovně stanovil, je, aby takové oplocení 

nebránilo účelnému využívání sousedních pozemků a staveb, tedy např. aby 

nezhoršovalo nebo úplně neznemožňovalo přístup na sousední pozemky. Účelným 

užíváním pozemku přitom rozumíme využívání podle oficiálního zařazení do 

katastru nemovitostí a podle ustanovení o ochraně zemědělského, popř. lesního 

půdního fondu. Jinak se bude proto posuzovat účelnost u pole nebo vinice a jinak u 

malé zahrady za rodinným domem, přitom není vyloučeno použití znaleckého 

posudku. 

Třetí podmínku představuje zjištění stanoviska stavebního úřadu. Soud zde 

při svém rozhodování sice není vázán takovým stanoviskem, tzn.že i navzdory 

negativnímu vyjádření správního orgánu, může uložit povinnost oplotit pozemek, 
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otázkou potom zůstává, jak takový rozsudek vykonat. Výkon rozhodnutí totiž podle 

§ 350 o. s. ř. vždy vyžaduje respektování stavebněprávních předpisů, a proto by 

takové rozhodnutí soudu ztratilo svou účinnost. To znamená, že rozhodnutím soudu 

nelze nahradit rozhodnutí stavebního úřadu. Kloním se tedy k názoru, že i když soud 

není vázán rozhodnutím správního orgánu, měl by k němu přihlížet a to v zájmu 

vyřešení konfliktu mezi veřejným a soukromým právem. 

Pouze tyto tři podmínky (potřebnost, nebránění účelného využívání a 

stanovisko stavebního úřadu) je soud oprávněn a zároveň povinen zkoumat a 

posuzovat. Pokud jsou dány, soud může rozhodnout, že vlastník pozemku je povinen 

pozemek oplotit. Takové rozhodnutí soudu má konstitutivní povahu, protože pro 

oblast hmotného práva zakládá nová subjektivní práva, resp. povinnosti. 

Autoři publikace Sousedská práva si také pokládají otázku, proč vůbec by 

žalovaný soused měl mít povinnost v zájmu souseda oplotit svůj pozemek, jestliže to 

samé může učinit žalobce sám a dosáhnout tím stejného výsledku. Odpověď na to 

bohužel nedávají. Beckův komentář k o. z. uvádí, že „uložit povinnost oplotit 

pozemek bude možné, pokud po žalobci nebude možno spravedlivě žádat, aby oplotil 

sám svůj pozemek“ 47. Žádný konkrétní případ ovšem není zmíněn. 

Domnívám se, že opět musíme vyjít ze smyslu celé právní úpravy sousedských 

práv, který vidím v určité regulaci vztahů mezi lidmi, kteří žijí ve stejné lokalitě. Při 

jejich každodenní činnosti samozřejmě a zcela přirozeně dochází k působení mnoha 

různorodých vlivů, kterými se mezi sebou navzájem obtěžují. Pokud takové rušení a 

obtěžování přesáhne určitou hranici, nastupují právní pravidla. A pokud jeden 

vlastník užívá svůj pozemek takovým způsobem, že z jeho činnosti plynou rizika 

či nebezpečí pro sousedního vlastníka, popř. má na svém pozemku zdroj 

nepříjemných imisí, měl by také nést následky svého chování. V tomto 

konkrétním případě není správné ani spravedlivé, aby náklady oplocení (peníze, čas) 

šly k tíži dotčeného nebo ohroženého souseda. 

Na druhou stranu je ale potřeba si uvědomit, že pokud soud nařídí vlastníku 

jednoho pozemku, aby v zájmu sousedního pozemku postavil plot, znamená to v 

                                                 
47 Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kolektiv : Občanský zákoník. 9. vydání, C.H.Beck, Praha, 

2004, str. 722 
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podstatě pro něho omezení jeho užívacího práva. Zákon zde jde navíc ještě dále, než 

pokud se jedná o imise, kdy nařizuje pouhé zdržení se určité činnosti, protože zde 

ukládá provedení aktivní činnosti, postavení plotu. Aktivní ukládání povinnosti 

není přitom pro občanské právo a vlastně soukromé právo vůbec příznačné.  

Z tohoto důvodu, ač to ze zákona výslovně neplyne, by vlastník, kterému byla 

uložena povinnost provést oplocení, měl být ve svém vlastnickém právu omezován 

co nejméně. Tato otázka potom úzce souvisí s tím, jak má daný plot vypadat, lépe 

řečeno, zda má soud možnost určit vlastníkovi sousedního pozemku přesné 

parametry plotu. 

Holub se domnívá, že „soudu je vyhrazena pouze možnost vyslovit povinnost 

plotit, nikoli jak má vypadat plot. To už zas bude záležitostí stavebně právní“. 48 

Naopak autoři Velkého akademického komentáře se ze všech rozdílných stanovisek 

přiklánějí k názoru, že soud má nejen rozhodnout o povinnosti zřídit plot, ale také, 

jak má plot vypadat.  

Jiní autoři 49 se zabývají rovněž otázkou, zda má žalobce ve svém návrhu 

uvádět požadované parametry plotu, protože pokud by nebyly soudem určeny, 

hrozilo by, že žalovaný splní svoji povinnost pořízením jakéhokoliv plotu. A podle 

mého názoru zcela správně dochází k závěru, že je třeba v rozhodnutí určit ty 

parametry, jejichž dodržení je nezbytné k dosažení stanoveného cíle. Ke 

stejnému závěru pak dochází i autoři učebnice občanského práva hmotného, kteří 

tvrdí, že „např. tam, kde požadovaný účel bude zajištěn vybudováním oplocení z 

pletiva, není legitimní nutit vlastníka k postavení např. zděného plotu, popř. plotu z 

dřevěných latěk apod“. 50  

Stejně tak by měl soud k uložení uvedené povinnosti přistoupit teprve poté, co 

zjistí, že účelu požadovaného provedením oplocení nelze dosáhnout jinak. To 

znamená, že povinnost oplotit pozemek je nutno chápat navíc jako subsidiární. 

 

                                                 
48 Holub, M., Pokorný, M., Bičovský, J.,: Občan a vlastnictví v českém právním řádu, Linde Praha, 

a.s., 2002, str. 94 
49 Holub, M., Spáčil, J. a kol.:  Občanský zákoník – Poznámkové vydání s judikaturou a novou 

literaturou, 8. vydání, Linde Praha, a.s., 2005, str. 723 
50 Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv: Občanské právo hmotné 1, páté jubilejní aktualizované vydání, 

Praha, Wolters Kluwer, a.s., 2009  
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4.7 Vstup na sousedův pozemek 

 

 § 127 odst. 3 říká, že: Vlastníci sousedních pozemků jsou povinni umožnit na 

nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich 

stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků 

a staveb. Vznikne-li tím škoda na pozemku nebo na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, 

povinen ji nahradit, této odpovědnosti se nemůže zprostit. 

 Výše uvedené ustanovení upravuje tzv. zákonné (legální) břemeno, jehož 

podstatou je založení práva vstupu na cizí pozemek nebo stavbu. Bez tohoto 

výslovného pravidla by totiž každý takový vstup na sousední pozemek byl 

neoprávněným zásahem do vlastnického práva druhého.  

 Je na první pohled viditelné, že takové ustanovení je nezbytné především pro 

praxi a počítá s eventualitou, kdy sousedící vlastníci se již nemohou nebo nemají 

zájem dohodnout na vzájemných ústupcích ve prospěch obhospodařovaní nebo 

udržování majetku druhého. Přitom je z běžné lidské zkušenosti zřejmé, že 

obhospodařování nebo údržba sousedících pozemku nebo staveb není možná bez 

vstupu na jiný pozemek. „Tak stojí-li dům na hranici sousedního pozemku, nelze 

např. bez stavby lešení na cizím pozemku opravit na příslušné zdi fasádu. Bez vstupu 

na sousední pozemek obvykle nelze udržovat plot na hranici pozemku.“ 51 Není 

vyloučeno, že se taková situace vyskytne i při hospodaření na poli, kdy je nutné 

vstoupit na sousední pozemek z důvodu, aby mohl být pozemek obdělán až ke 

společné hranici. 

 Právo vstupu na sousední pozemek nelze chápat jako neomezené. Vstoupit na 

sousední pozemek je možné jen na nezbytnou dobu, v nezbytné míře a za účelem 

údržby nebo obhospodařování sousedících pozemků nebo staveb, kterého není 

možné dosáhnout jinak než vstupem na cizí pozemek. Vstupem se přitom nerozumí 

jen samotné překročení hranice cizího pozemku, ale setrvání na něm po dobu 

dostatečně dlouhou k provedení příslušných prací a umístění k tomu potřebných 

zařízení (např. lešení). Neznamená trvalé právo průchodu, nebo dokonce trvalé právo 

                                                 
51 Eliáš, K. a kolektiv autorů: Velký akademický komentář, 1.svazek, Praha, Linde Praha, a.s., 2008, 

str. 553 
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průjezdu motorovými nebo nemotorovými vozidly.  

 Judikatura dovodila, že při posuzování, na jakou nezbytnou dobu a v jaké 

nezbytné míře je vlastník povinen umožnit sousedovi vstup na své pozemky, 

popřípadě na stavby na nich stojící, se zásadně přihlíží k objektivní potřebě toho, 

kdo se práva na vstup dovolává, nikoli k tomu, nakolik bude vlastník sousedícího 

pozemku ve svém vlastnickém právu omezen. „Právo vstoupit na pozemek za 

účelem obhospodařování pozemků nebo staveb nelze přiznat, pokud by tím došlo bez 

náhrady k omezení vlastníka sousedícího pozemku v rozsahu blížícím se nebo v 

podstatě rovnajícím se povinnostem plynoucím z věcného břemene.“ 52 „Údržbou je 

třeba rozumět práce spojené s udržováním pozemků a staveb v dobrém stavu, 

obhospodařováním je třeba rozumět hospodaření na nich.“ 53 Pojem nezbytnosti je 

možné vykládat opět jen z objektivních hledisek a nelze přihlížet k subjektivním 

názorům sousedících vlastníků.  

 Také je třeba si uvědomit, že se jedná o ustanovení mimořádné a není 

možné ho výkladem rozšiřovat. Pokud se tedy má jednat o vstup za účelem 

obhospodařování nebo údržby v nezbytné míře, rozumí se tím takový vstup (zásah), 

který je naprosto nutný v zájmu zachování dosavadního stavu pozemku nebo stavby, 

např. oprava střechy, udržování podezdívky plotu. Pokud by se soused např. rozhodl 

dvakrát do roka měnit barvu svojí vnější omítky, bylo by možné mu vstup na 

sousední pozemek jen z tohoto důvodu po právu nepovolit, protože to pramení jen z 

jeho přání a ne z nezbytnosti. 

  Navíc je třeba vždy brát v úvahu, že každé povolení vstupu, byť ojedinělého 

a za splnění stanovených podmínek, je zásahem do cizího vlastnického práva, a 

proto je třeba ho provádět s maximálním ohledem k vlastníku sousedního 

pozemku nebo stavby. Pokud by se jednalo o zřízení nových staveb nebo o 

nástavbu dalšího patra, pak už není povolení vstupu v pravomoci soudu, ale musí o 

něm rozhodnout stavební úřad. 

 Při určování nezbytné míry bude soud posuzovat také to, jestli vlastník 

pozemku nebo stavby nemůže provést dané práce jinak, než právě vstupem na cizí 

                                                 
52 C 1541 Sou R NS 
53 Holub, M. a kolektiv: Sousedská práva, 4. vydání, Praha, Linde Praha, a.s., 2006, str. 170 
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pozemek. Právo vstupu na sousední pozemek nevznikne, pokud soused může svůj 

majetek udržovat nebo obhospodařovat ze svého pozemku nebo stavby stejně jako z 

cizího pozemku, jen mu to přinese větší náklady nebo námahu. Nelze proto povolit 

vstup na sousední pozemek jen proto, že je to pro souseda pohodlnější.  

 Právo vstoupit za daných podmínek na cizí pozemek je dáno ze zákona, 

tzn. že soused má korelující povinnost takový vstup povolit a umožnit. Přesto by jistě 

takové zásahy neměly být prováděny svémocně, v kteroukoli dobu bez souhlasu 

nebo alespoň vědomí vlastníka sousedního pozemku. Přestože ze zákona neplyne 

povinnost žádat souseda o svolení a také předchozí žádost o povolení vstupu není 

podmínkou žaloby, v zájmu dobrého sousedství by bylo nanejvýše vhodné se o 

takovou domluvu mezi sousedy pokusit. 

 Jestliže taková dohoda není možná a hrozí nebo dokonce už vznikla škoda 

(např. podmáčení zdí, protože díru ve střeše není možné opravit bez vstupu na 

sousední pozemek), je nutné přistoupit k soudnímu řešení. Soud si při svém 

rozhodování musí uvědomit, jak precizně je nutné rozsudek formulovat, zejména 

stanovit přesně celkový rozsah povoleného vstupu, jeho účel, podmínky, způsob, 

časové, popř. jiné omezení. „Patrně bude nutné posoudit také celkový dopad vstupu 

na pozemek nebo stavbu podle § 3 o.z. a mohla by posloužit jako pomocná úvaha 

zakotvená v § 418 odst. 1 o.z., aby totiž povolení vstupu nemělo pro nemovitost, na 

kterou se vstupuje, následek stejně závažný či ještě závažnější než to, když vstup 

povolen nebude, na nemovitost, pro kterou se měl povolit.“ 54 

 Zásadní nedostatek právní úpravy a také semeniště mnohých zbytečných 

svárů je nutno spatřovat ve skutečnosti, že vlastníku, kterému vzniká povinnost 

povolit vstup na svůj pozemek (za předem daných podmínek) přímo ze zákona, čímž 

je mu de facto zasahováno do jeho vlastnického práva, nepřísluší ze zákona žádná 

kompenzace. Na jednu stranu je možné namítat, že stejně tak bude časem potřebovat 

on sám v zájmu udržení svého majetku vstoupit na cizí pozemek a tím se mu 

vykompenzuje tato nepříjemnost, ale je jasné, že vlastníci pozemků a staveb se často 

mění, každý se nestará o svůj majetek stejně pečlivě a přiměřená náhrada poskytnutá 

v penězích by proto stanovena být měla.  

                                                 
54 Holub, M. a kolektiv : Sousedská práva, 4. vydání, Praha, Linde Praha, a.s., 2006, str. 189 
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 Samostatnou problematiku potom představuje otázka sklízení plodů z větví 

převislých nad sousedův pozemek. Domnívám se, že i tento případ je nutné 

podřadit pod skutkovou podstatu § 127 odst. 3. Pokud se jedná o samotnou převislou 

větev, výkladem dovozujeme, že společně s právem větve svépomocně odstranit je 

spjato i právo si je přivlastnit.  

 V případě ovoce na převisech toto pravidlo neplatí. V občanském zákoníku 

nikde nenajdeme oprávnění otrhat ovoce z převisů nebo se zmocnit ovoce, které z 

nich spadalo. Ovoce na převisech je totiž v zásadě ve vlastnictví vlastníka 

stromu. A pokud se ovoce sklidí (otrhá nebo spadá), dochází sice k jeho separaci od 

věci hlavní, z plodů se stávají věci samostatné, ke změně vlastníka však 

nedochází. Bez dohody s vlastníkem stromu (výslovně nebo konkludentně), není 

možné přivlastnit si ovoce z převisu ani otrhané, ani spadlé. 

  Jak již bylo uvedeno výše, nepřichází v úvahu odstraňovat převislé větve v 

době, kdy strom plodí ovoce a takové ovoce si přivlastnit, protože by se za žádných 

okolností nejednalo o odstraňování větví ve vhodnou dobu. Na první pohled se zdá, 

že se jedná o maličkost. Na převislých větvích nikdy nebude tolik ovoce, aby se 

vlastníku stromu vyplatilo se o ně soudit, protože za částku soudního poplatku si 

nakoupí dvojnásobné množství, ale jistě si dovedeme představit, že takové soustavné 

každoročně se opakující česání sousedova ovoce může být nástrojem šikany. 

 Na druhou stranu nelze nevidět, že převisy i s ovocem představují pořád ve 

své podstatě neoprávněný zásah do vlastnického práva souseda, protože jeho obtěžují 

spadaných listím, hnijícím ovocem, větším množstvím včel, popř. hrozí, že starý 

uschlý strom se zřítí na jeho stavbu a neposledně je soused obtěžován i tím, že musí 

umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek, aby si své ovoce očesal nebo sebral. A 

právě pro všechny tyto nepříjemnosti je nanejvýš vhodné, aby se každý staral o 

předmět svého vlastnictví včas, např. pravidelným odstraňováním větví nebo 

vysazováním nových stromů dál od společné hranice. 

 Pokud se toto nestane, nejjednodušší řešení, které odpovídá dobrým mravům, 

je v podstatě dvojí. Soused může buď vyzvat vlastníka stromu, aby se otrhal zralé 

ovoce nebo si spadané sebral a za tím účelem mu umožní v určitou dohodnutou 

dobu vstup na svůj pozemek. Dobré mravy také vyžadují, aby soused nemeškal 
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s touto výzvou, protože jak známo, ovoce se rychle kazí. Druhým způsobem 

pokojného řešení je dohoda mezi sousedy, že si soused může ponechat ovoce, 

které si otrhá z převisů nebo které na jeho pozemek spadne. 

 Velice běžně se ale v praxi stává, že sousedé se ohledně ovoce na převisech 

nedohodnou. Pokud vlastník stromu požádá souseda o vstup na jeho pozemek, aby si 

mohl své ovoce odnést, ale ten mu to neumožní, může ho žalovat na vydání plodů. Je 

ovšem jisté, že ovoce by se zkazilo dříve, než by mu soud dal za pravdu a umožnil 

mu si ovoce odnést. Výjimkou by mohlo být vydání vlašských ořechů. Jestliže se 

ovoce mezitím zkazí, bude soused odpovídat za škodu, která vznikla majiteli plodů.  

 Pakliže by soused ovoce z převisů očesal a zkonzumoval je, šlo by o 

bezdůvodné obohacení a takový neoprávněný prospěch by musel vydat tomu, na 

jehož úkor se obohatil. Zde přichází jako jediná možná náhrada v penězích. Největší 

problém ve všech případech spatřuji v (ne)unesení důkazního břemene. Podle 

hmotného práva je situace zřejmá a pokud někdo např. neoprávněně zkonzumuje cizí 

ovoce nebo schválně neumožní sousedovi vstup na svůj pozemek, měl by za to 

takové chování být odpovědný. Bohužel ale nesmíme zapomínat na procesní aspekty.  

 Byl by to právě vlastník ovoce, který by při reivindikaci, náhradě škody, či 

sporu z neoprávněného majetkového prospěchu musel dokázat, že to bylo jeho 

ovoce, které spadlo na sousední zahradu, kolik ho bylo, jaká byla jeho cena atd. 
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5. Úprava de lege ferenda podle Návrhu nového občanského 

zákoníku 

 

 Ve své diplomové práci jsem se zabývala právní úpravou sousedských práv 

platnou na našem území od historie až po současnost. Za zmínku potom určitě stojí 

navrhovaná úprava de lege ferenda.  

 Návrh nového o. z. v podobě, v jaké byl odeslán do Poslanecké sněmovny ČR 

mnohem obsáhleji propracovává oblast tzv. sousedských práv v § 952 – 961. 

„Speciálně jsou upravena vlastnická omezení zákazem imisí (§ 952) doplněným 

zvláštními opatřeními týkajícími se chovu zvířat a pěstování rostlin, úprav pozemku, 

stavebních prací na sousedním pozemku a užívání cizího prostoru.“ 55 

 Navrhované ustanovení § 952 odst. 1 zní: Vlastník se zdrží všeho, co působí, 

že odpad, voda, kouř, prach, plyny, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné 

účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené 

místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Na první pohled 

je patrné, že nové ustanovení vychází ze stávajícího § 127, ale je částečně odstraněna 

jeho nadměrná kazuistika (nadále se hovoří jen o kouři a ne plynu, kouři a parách) a 

navíc již nadále nebudou do jednoho ustanovení směšovány různé instituty. 

 Mnohem důležitější se ovšem zdá, že zákon výslovně počítá i s dalšími 

imisemi (viz jiné podobné účinky). Přesto se však i v této definici bude těžko hledat 

soudům odpověď na přípustnost ideálních imisí. Všechny vyjmenované vlivy mají 

totiž materiální (hmotné) účinky a protože zákon hovoří o vlivech podobných, 

zřejmě tím neotevřel cestu k zákonnému zakotvení vlivů, které budou negativně 

působit na sousedovo duševní pohodlí. To bych viděla jako nedostatek, protože 

judikatura takovou možnost zlehka (v mimořádných případech) připustila a Návrh jí 

v tomto nevyšel vstříc. 

 Dalším a to velmi významným přínosem znění nového zákona je výslovné 

členění imisí na přímé a nepřímé v podobě ustanovení § 952 odst. 1 Návrhu věta 

druhá: Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na 

                                                 
55 Důvodová zpráva uveřejněná na www.obcanskyzakonik.justice.cz 
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míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní 

právní důvod. To znamená, že přímé imise jakožto přímé pokračování vlastníkovi 

činnosti jsou zakázány nadále bez dalšího a nepřímé imise jsou zakázány jen za 

podmínky, že jsou místním poměrům nepřiměřené a podstatně omezují obvyklé 

užívání pozemku v daném místě. 

 Návrh ve svém druhém odstavci § 952 výslovně počítá s imisemi 

způsobenými úředně schváleným zařízením, když stanoví: Jsou-li imise uvedené 

v první větě odst. 1 důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl 

úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy, i když byla újma způsobena 

okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. 

 Problémy související s chovem zvířat jsou nově upraveny v § 953 a 954 

Návrhu, přičemž první z nich stanoví: Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc, vydá 

ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě tomu, kdo ji 

měl u sebe; jinak mu umožní vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést. 

Stejně tak může vlastník stíhat na cizím pozemku chované zvíře nebo roj včel; vletí-li 

však roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji, 

aniž je povinen k náhradě. 

 Přestože je stále ponecháno stávající pravidlo, že vlastník nesmí nechat vnikat 

svá chovaná zvířata na cizí pozemek, nově se navrhuje tuto právní úpravu zpřesnit a 

hlavně doplnit o ustanovení o náhradě škody. Velký nedostatek platné právní úpravy 

je právě skutečnost, že hovoří jen o chovaných zvířatech. Z podstaty problému 

ovšem vyplývá, že soused nemusí být obtěžován pouze zvířaty, která druhý chová na 

svém pozemku, ale také těmi divoce žijícími, např. hlodavci nebo hmyzem, jejichž 

šíření může být vyvoláno činností souseda nebo častěji jeho nečinností. Nadměrným 

obtěžováním těmito zvířata, která nejsou obvyklým předmětem chovu, se musí 

soused vyvarovat na základě ustanovení o nepřímých imisích.  

 Největší problém stávající úpravy spatřuji v tom, že vůbec neřeší v praxi 

velmi běžnou situaci, když neumožňuje vlastníku zvířete stíhat jej, pokud mu uteklo 

na cizí pozemek. Pokud budeme chtít striktně postupovat podle zákona, máme pouze 

právo na vydání takového zvířete podle § 126. Právo vlastníka zvířete vniknout na 

cizí pozemek ale rozhodně z platné právní úpravy nevyvodíme. Jedná-li se o 
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třešně spadané na sousedovu zahradu, musí nám tento soused dle § 127 odst. 3 

umožnit sesbírat si je. Pokud nám ale uteče králík z králíkárny na sousedův pozemek, 

ani rozšiřujícím výkladem stejné legální břemeno vstupu nevznikne. A to navíc pořád 

mluvíme o chovaném zvířeti a ne o jakékoli věci movité (např. zalétnutém míči).  

 Navrhovaná úprava přitom všechny tyto problémy řeší, když výslovně 

zakládá právo vlastníkovi movité věci vstoupit na sousední pozemek, svou věc si 

vyhledat a odnést. Nehovoří tedy jen o chovaném zvířeti, protože už Randa dovodil, 

„že stejné pravidlo se musí uplatnit pro jakoukoli movitou věc, která se ocitne na 

cizím pozemku působením přírodních sil nebo jinak“.56 Může totiž nastat nejen 

situace, že se sousedovi zaběhne pes na sousední pozemek, ale také že na tento 

pozemek zaletí míč, kšiltovka, že na jeho pozemku soused zapomene část zahradního 

nářadí při odstraňování převislých větví. V tomto opět ale spatřuji určitá úskalí. V 

praxi může být toto nově vzniklé právo zneužíváno např. náhodným chodcem, který 

nechá svojí věc rádoby náhodně zalétnou na sousední pozemek a bude pod záminkou 

jejího hledání obtěžovat sousedního vlastníka svým vstupem na cizí pozemek a jeho 

obhlížením. 

 Velice významný je pak odst. 2 § 953 Návrhu o náhradě škody, který zní: 

Způsobí-li věc, zvíře, roj včel nebo výkon práva podle odst. 1 na pozemku škodu, má 

vlastník pozemku právo na její náhradu. Výslovná zmínka o roji včel, přestože bude 

mnohým připadat úsměvná, je na tomto místě z toho důvodu, „že přirozeně 

jednotlivé včely na cizím pozemku stíhat nelze a naopak vlastník sousedního pozemku 

ji může i zabít, aniž tím ruší vlastnická práva souseda.“ 57  

 V dalším nově stanoveném pravidle je potom jasně patrná inspirace ABGB, 

když § 954 Návrhu stanoví, že: Způsobila-li movitá věc na cizím pozemku škodu, 

může jí vlastník pozemku zadržet, dokud neobdrží jinou jistotu nebo náhradu škody. 

To platí i v případě, že vlastník zastihne na cizím pozemku zvíře, které mu působí 

škodu; neuplatní-li však právo na náhradu škody do osmi dnů, musí zvíře vrátit.  

Chápu sice záměr zákonodárce, který zakotvil jakousi hrozbu zadržení cizí movité 

věci v zájmu rychlého a smírného vyřešení sporu.  V praxi mi lhůta 8 dnů připadá 

                                                 
56 Randa, A.: Právo vlastnické dle práva rakouského v pořádku systematickém, Praha 1900 
57 Důvodová zpráva k Návrhu nového o .z. uveřejněná na www.obcanskyzakonik.justice.cz 
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příliš dlouhá. Lze si představit zejména, jaké náklady budou spojeny se zadržováním 

zvířete po takto dlouhou dobu, především s jeho krmením. A jelikož vztahy mezi 

sousedy se často opravdu vyostří, může se toto ustanovení lehce stát spíše nástrojem 

šikany souseda. 

 Otázkám souvisejícím se stromy a jinými rostlinami na sousedících 

pozemcích se  nově věnuje §955 Návrhu. Předně se navrhuje v § 955 odst. 1 

stanovit, že: Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi 

sousedního pozemku. Takové právní pravidlo je zcela nové a nutno podotknout, že 

zákonodárce zvolil exaktní vyjádření, které by nemělo v praxi činit potíže.  

 Dále je navrhováno zpřesnit dosavadní konstrukci o odstraňování podrostů s 

převisů. § 955 odst. 2 Návrhu stanoví: Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, 

co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době 

odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to 

škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také 

náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá. § 955 odst. 3 Návrhu: Části jiných 

rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem 

bez dalších omezení. To znamená, že stromy jsou chráněny ve zvýšené míře a k 

odstranění jejich větví nebo kořenů nepostačí nadále jen šetrný způsob a 

vhodná roční doba, ale navíc musí být hodnocena míra obtěžování sousedního 

vlastníka. 

 Další významná a pro občanský zákoník naprosto nová jsou pravidla uvedená 

v ust. § 956 Návrhu, který říká: Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může 

požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice 

pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný 

právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy 

dorůstající obvyklé výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné 

hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. 

 Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, 

tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného 

právního předpisu. 

 Tímto ustanovením je tedy nově založeno právo souseda bránit se sázení 
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stromů v těsné blízkosti hraniční čáry sousedících pozemků. Přestože někteří budou 

namítat, že takto kazuistická a přesná úprava (zejména přípustná vzdálenost 

stanovená v metrech) nemá v soukromoprávním kodexu místo, pravdou je, že stejné 

ustanovení obsahují mnohé evropské zákoníky, jmenovitě např. nizozemský a 

italský.  

 Existence rozumného důvodu bude vždy záležet na konkrétních 

okolnostech. Pokud tedy např. zahradník amatér vysadí blízko sousedního pozemku 

mladé ořechy nebo jírovce maďaly, zcela jistě zde bude soused rozumně požadovat 

jejich odstranění. Po několika letech totiž hrozí nejen zastínění sousední zahrady, ale 

i narušení stability sousedovy stavby, která je umístěna blízko společné hranice. 

 Dále Návrh v § 957 v podstatě jen recipuje současnou úpravu zakazující 

upravit pozemek tak, aby sousední pozemek ztratil náležitou oporu. V praxi se 

nejčastěji bude jednat o situace, kdy stavebními pracemi jednoho pozemku ohrozí 

soused stabilitu vedlejšího pozemku. Jako zcela nové navrhuje zákon založit právo 

bránit se zřízení stavby v příliš těsné blízkosti hraniční čáry. § 958 Návrhu zní: „Má-

li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel 

zřizování stavby na sousedním pozemku v těsné blízkosti společné hranice pozemků.“ 

Přitom taková úprava zohledňuje stavebněprávní normy. V § 8 odst. 2 vyhlášky č. 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu je zakotvena obecná 

povinnost dodržovat při zřizování stavby vzdálenost 2 metrů od sousedních 

nemovitostí.  

 Odst. 2 § 958 Návrhu potom reflektuje problémy, kterými se každoročně 

zabývají správní orgány a pro které soukromoprávní úprava dosud nemá zákonný 

podklad. Jedná se obtěžování sousedního vlastníka vodou nebo sněhem a ledem, 

který padá ze sousední stavby a kromě obtěžování hrozí poškodit vlastnictví 

souseda nebo i jeho zdraví a život. Předmětné ustanovení tedy zní takto: Vlastník 

pozemku má právo požadovat, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal sníh nebo 

led na jeho pozemek. 

 Co se týče práva vstupu na sousední pozemek nová právní úprava téměř 

nemění stávající znění zákona pokud se jedná o založení práva vstoupit na cizí 

pozemek na nezbytnou dobu a nezbytném rozsahu, je-li to nezbytné k údržbě 
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sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm. Nově se navrhuje více zdůraznit, 

že takové právo vznikne pouze tehdy, nelze-li daného účelu dosáhnout jinak. Dalo 

by se ale říci, že ve skutečnosti takové znění nic nového nepřináší, protože k této 

podmínce dospěla judikatura i odborná literatura výkladem.  

 Naopak se domnívám, že v tomto zůstal Návrh jaksi na půlce cesty, protože 

největší konflikty mezi sousedy nepůsobí jen riziko, že takovým vstupem vznikne 

škoda, která je i nově vybudována na objektivním principu, ale právě skutečnost, že 

za takové omezování a rušení vstupem nenáleží sousednímu vlastníkovi žádná 

finanční kompenzace. Od nového znění zákona jsem očekávala, že jako další 

podmínku práva vstupu zakotví povinnost poskytnou přiměřenou náhradu. 

 Nově je pak v Návrhu zakotveno ust. § 960, které zní: nemůže-li se stavba 

stavět nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit jinak než užitím 

sousedního pozemku, má vlastník právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou 

náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné.  

  V tomto případě už zákon s přiměřenou náhradou počítá. Zde si ale musíme 

uvědomit, jakým způsobem bude při opravě sousední stavby, nebo dokonce při 

přístavbě nebo bourání sousední vlastník obtěžován, zejména pokud se některé práce 

budou konat přímo z jeho pozemku. Z tohoto znění také vyplývá, že pokud budou 

všechny zákonem požadované podmínky splněné (nemožnost provést potřebné práce 

ze svého pozemku, přiměřená náhrada), nemůže soused bránit druhému v přístupu na 

svůj pozemek a vykonání potřebných prací z jeho pozemku. 
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6. Závěr 

 

 Téma své diplomové práce jsem si vybrala z několika důvodů, které jsem 

uvedla v úvodu práce. Vlastní text jsem rozdělila do čtyř kapitol, přičemž převážnou 

část tvoří platná právní úprava tzv. sousedských práv. Za sousedské právo 

považujeme souhrn občanskoprávních norem, které upravují vztahy mezi 

vlastníkem a třetími osobami při užívání věci, pokud jde o účinky užívání věci 

na tyto třetí osoby a na jejich majetek. Úkolem těchto norem je poskytnout 

ochranu proti takovému výkonu vlastnického práva, jehož důsledky (zejména ty 

nepřímé) přesahují hranice vlastníkovi věci a obtěžují druhého nebo vážně ohrožují 

výkon jeho práv.  

 Problematika sousedských práv je zajímavá především z toho pohledu, že se 

zabývá kolizí stejných užívacích práv dvou vlastníků. Na jednu stranu lze tyto normy 

chápat jako významné omezení vlastnického práva jednoho, ale naopak také jako 

právní normy výrazně ochraňující vlastnické právo druhého (souseda). 

 Většinu problémů, které při tomto střetu vznikají, se snaží upravit stávající § 

127, který v podstatě obsahuje konstrukci čtyř problematik – právní úpravu imisí, 

ohrožení sousedovy nemovitosti, povinnost oplotit pozemek a legální břemeno 

vstupu na cizí pozemek. Tato situace je už na první pohled velmi nedostatečná. 

 Některým institutům sousedského práva (zejména imisím) jsem se věnovala 

více a některým méně, což je způsobeno většími či menšími nedostatky platné právní 

úpravy, ale také tím, jakým institutům se více věnuje judikatura a odborná literatura. 

Mým cílem s ohledem na budoucí praxi v advokátní kanceláři bylo zabývat se 

tématem pro život praktickým, což se mi myslím podařilo. Také při studiu početné 

judikatury jsem dospěla k závěru, že soudy se těmito otázkami opravdu velmi často 

zabývají. Přesto jsem přesvědčená, že drtivá většina sporů mezi sousedy je řešena 

domluvou nebo nanejvýš řízením před správním orgánem.  

 Je na první pohled zřejmé, že § 127 věcně nesprávně směšuje různé 

normativní konstrukce ve spletení právní úpravy imisí a sousedského práva ve 
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vlastním smyslu, což by jistě bylo vhodné v budoucím občanskoprávním kodexu 

lépe uspořádat. Naproti tomu stávající situace dala možnost soudům, aby na toto 

téma vytvořily bohatou a kvalitní judikaturu, jelikož byly nuceny v zájmu zásady 

denegatio justitie rozhodovat spory mezi sousedními vlastníky i bez propracovaných 

právních pravidel. 

 Do budoucna bych uvítala, aby politická situace v naší zemi umožnila přijetí 

Návrhu v současném znění s tím, že nově propracované instituty sousedských práv 

zůstanou podpořeny dosavadní judikaturou. Jak jsem naznačila výše, za nedostatek 

Návrhu považuji, že v některých aspektech zůstává jaksi na půli cesty. Podle mého 

názoru by autoři tohoto díla měli k zásadní rekodifikaci po vzoru vyspělých 

zahraničních úprav přistoupit odvážněji. V zásadě ovšem považuji navrhovanou 

úpravu za vyhovující, protože přináší nová a velice přesná pravidla, což je pro jejich 

běžné používání mezi lidmi nezbytné. 

 Největší nedostatek současné právní úpravy vidím v její zbytečné složitosti, 

která jí činí velice aplikačně náročnou. Zjednodušení a náležité propracování 

jednotlivých institutů sousedských práv by přineslo zásadní změny v prevenci a 

navíc by podpořilo legální očekávání účastníků řízení při soudním rozhodování 

sousedských konfliktů.  
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8. Resumé  

 

 The main aim of this thesis is to describe and analyze a current state of law of 

neighbour´s rights. 

 In the Czech Republic the legal relations between neighbours are stated in the 

act No. 40/1964 Coll., the Civil Code and it has an unfungible place in our legal 

order. The legal relations between neighbours belong into the area of the jura in re 

and they are connected with the problems of ownership. Ownership is absolute law. 

It means that it has impact against everybody. Everybody has to refrain from the 

intervention to owner´s right but sometimes it´s necessary to limit this right. One of 

these cases is regulation of neighbour´s rights according to section 127 of Civil 

Code. This regulation is very austere and uses the general concepts such as 

„reasonable degree of conditions“. In these cases, there is a collision of ownership of 

one neighbour with the same right of another.  

 The thesis deals with possible interferences to the law of owners, mostly 

owners of neighbour´s immovable things and protection from these interferences. A 

person in whose favour the restriction is stated state may not be a direct neighbour, 

but it can be anyone who interferes without prejudice to its rights.  

 It is under the jurisdiction of the court to assess individual interventions and 

to decide for which of them will provide protection. The courts are the last instance 

where should be address disputes arising from the neighbour´s relations. At the first 

neighbours can self-hepl according section 6 of Civil Code or they can turn to the 

competent authority of the state administration according section 5 of Civil Code. 

But do not forget that litigation is always best to prevent. Interpersonal relationships 

are often very complicated, especially between the neighbours. If we realize the 

origin of these conflicts, we can avoid them at the beginning. 

 Restriction of law of property results from the Charter of Fundamental Rights 

and Freedom and it is one of the oldest historical limitation. The Charter enshrined 

the right to own property and with it there is established that such property also 
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undertakes, and must not be misused to the detriment of the rights of others. It is 

prohibited to bother others by such exercise of the rights that are beyond a reasonable 

degree of conditions, or which seriously threaten the exercise of the rights of another. 

The act includes non-exhaustive list of possible interventions (i.e. immissions). 

 Prohibition of immissions which is included in general clause in section 127 

(1) of Civil Code provides non-exhaustive list of interventions which are unjustified 

if it exceeds a reasonable degree of conditions. Following two sub-sections of the 

statue govern the situation where the owner has an obligation to fence the land and 

his right of entry to the neighbouring land for the purpose of maintenance and 

management of his property. 

 The beginning of my thesis briefly disserts on the historical evolution of the 

legal relations between neighbours from the basic roman legal principles, the middle 

Ages, the Austrian General Civil Code up to the present day. The goal of this part is 

the analysis of particular immissions. 

 In the end I am dealing with the prepared concept of the new Civil Code, I 

implied the possible development of the legal relations between neighbours and the 

solutions de lege ferenda. The concept of neighbourhood in the bill of civil code is 

more detailed than our present Civil Code, and according to my opinion it is better 

regulation and it allows more efficient resolution of the disputes. In the concept I 

could find out some absences, to which I try to afar and to add my opinions and 

commentaries. 

 I tried to give the integrated view to the whole area of the legal relations 

between neighbours with introducing the courts decisions and cases from the 

practice.  
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