
 

 

 

Univerzita Karlova v Praze 

 

Právnická fakulta 

 

 

 

Mgr. Marcela Voláková 

 

 

Služebnosti 

 

 

Rigorózní práce 

 

 

 

 

Vedoucí rigorózní práce: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

Občanské právo hmotné 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 30.4.2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předloženou rigorózní práci na téma „Služebnosti“ 

vypracovala samostatně a že jsem řádně uvedla všechny použité zdroje. Dále prohlašuji, 

že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Králíkách dne 30.4.2016 

Mgr. Marcela Voláková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji vedoucímu mé rigorózní práce prof. JUDr. Janu Dvořákovi, CSc.,  

za odborné vedení a připomínky a své rodině za neutuchající podporu.  



 

 

Obsah 

Seznam zkratek užívaných v rigorózní práci………………………………………… 9 

Úvod…………………………………………………………………………………….. 13 

1 Služebnosti obecně…………………………………….……………………………... 16 

1.1 Pojem…………..…….……………………………………………………………… 16 

1.2 Subjekty…………...………………………………………………………………… 17 

1.3 Funkce…………...…….…………………………………………………….............. 17 

1.4 Obsah…………...…………………………………………………………………… 18 

1.5 Dělení………………………………………………………………………………... 19 

1.6 Historický vývoj služebností, resp. obecně věcných břemen….......………............... 20 

1.6.1 Služebnosti v dobách římského práva………………...…………………… 20 

1.6.2 Služebnosti ve středověku…………...…………………………….............. 21 

1.6.3 Služebnosti za účinnosti OZO…………...………………………………… 22 

1.6.4 Věcná břemena za účinnosti StOZ………………………………………… 22 

1.6.5 Věcná břemena za účinnosti obč. zák……………………………………... 22 

1.6.6 Služebnosti za účinnosti OZ…………………………...………………… 23 

2 Nabytí služebnosti…….……………………………………………………………… 24 

2.1 Nabytí služebnosti smlouvou………………………………………………............... 26 

2.1.1 Nabytí věcného břemene smlouvou za účinnosti obč. zák…..……............. 26 

2.1.2 Nabytí služebnosti smlouvou za účinnosti OZ…….……………............... 30 

2.2 Nabytí služebnosti v rámci dědického řízení………………………........................... 33 

2.2.1 Nabytí věcného břemene na základě závěti ve spojení s výsledky řízení  

o dědictví za účinnosti obč. zák…….…………………………………………… 

 

33 

2.2.2 Nabytí služebnosti pořízením pro případ smrti ve spojení s výsledky 

dědického řízení za účinnosti OZ...……………………………………………… 

 

35 

2.2.3 Nabytí věcného břemene dohodou o vypořádání dědictví za účinnosti  

obč. zák………………………………………………………………………….. 

 

38 

2.2.4 Nabytí věcného břemene dohodou o rozdělení pozůstalosti za účinnosti 

OZ…...…………………………………………………………………………... 

 

39 

2.3 Nabytí služebnosti vydržením…………………………………………………….… 40 

2.3.1 Nabytí věcného břemene vydržením za účinnosti obč. zák………...……... 40 

2.3.2 Nabytí služebnosti vydržením za účinnosti OZ………...………………..... 41 



 

 

2.4 Nabytí služebnosti ze zákona………………………………………………………... 43 

2.5 Nabytí služebnosti rozhodnutím orgánu veřejné moci……………………………… 45 

2.5.1 Nabytí věcného břemene rozhodnutím soudu za účinnosti obč. zák……… 45 

2.5.1.1 Nabytí věcného břemene rozhodnutím soudu dle § 135c obč. 

zák………………………………………………………………….....…. 

 

45 

2.5.1.2 Nabytí věcného břemene rozhodnutím soudu dle § 142 obč. 

zák……………………………………………………………………….. 

 

46 

2.5.1.3 Nabytí věcného břemene rozhodnutím soudu dle § 151o obč. 

zák…………………………………………………………………..….... 

 

46 

2.5.2 Nabytí služebnosti rozhodnutím soudu za účinnosti OZ……...…………... 48 

2.5.2.1 Nabytí služebnosti rozhodnutím soudu dle § 1145 OZ……...…... 49 

2.5.2.2 Nabytí služebnosti rozhodnutím soudu dle § 1029n. OZ………... 49 

2.5.3 Nabytí služebnosti rozhodnutím správního orgánu……………..………… 51 

2.5.3.1 Nabytí služebnosti rozhodnutím pozemkového úřadu…………... 51 

2.5.3.2 Nabytí služebnosti rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu………... 51 

2.5.3.3 Nabytí služebnosti rozhodnutím dalších správních orgánů……… 52 

2.6 Vlastníkova služebnost……………………………………………………………… 52 

2.7 Shrnutí……………………………………………………………………………….. 53 

3 Právní poměry ze služebnosti……………………………………………………….. 57 

3.1 Zásady výkonu služebnosti………………………………………………………….. 57 

3.1.1 Zásady výkonu věcného břemene za účinnosti obč. zák………………….. 58 

3.1.2 Zásady výkonu služebnosti za účinnosti OZ………...…………………...... 58 

3.2 Změny služebnosti…………………………………………………………………... 59 

3.2.1 Změny v subjektu……………………………………………………...…... 59 

3.2.2 Změny v obsahu…………………………………………………………… 60 

3.2.3 Změny v předmětu………………………………………………………… 61 

3.3 Ochrana služebnosti……………………………………………………………......... 62 

3.3.1 Ochrana věcného břemene za účinnosti obč. zák…………………..……...  62 

3.3.2 Ochrana služebnosti za účinnosti OZ…………...…………………………. 63 

3.4 Shrnutí……………………………………………………………………………….. 65 

4 Promlčení služebnosti………………………………………………………………... 68 

4.1 Promlčení věcného břemene za účinnosti obč. zák………....………………………. 68 

4.2 Promlčení služebnosti za účinnosti OZ………..……………………………………. 69 



 

 

4.3 Shrnutí……………………………………………………………………………….. 70 

5 Služebnost a katastr nemovitostí…………………….……………………………… 72 

5.1 Věcné břemeno a katastr nemovitostí za účinnosti obč. zák…………....……...…… 73 

5.2 Služebnost a katastr nemovitostí za účinnosti OZ……...…….……………………... 74 

5.3 Shrnutí……………………………………………………………………………….. 77 

6 Služebnost a civilní deliktní právo se zaměřením na náhradu škody, resp. újmy.. 78 

6.1 Věcné břemeno a civilní deliktní právo za účinnosti obč. zák…..……...…………... 78 

6.2 Služebnost a civilní deliktní právo za účinnosti OZ………...…….………………… 79 

6.3 Shrnutí……………………………………………………………………………….. 81 

7 Oceňování služebnosti……………………………………………………………….. 82 

7.1 Oceňování věcného břemene za účinnosti obč. zák………………………..……….. 82 

7.2 Oceňování služebnosti za účinnosti OZ………...…………………………………… 83 

7.3 Shrnutí……………………………………………………………………………….. 84 

8 Některé druhy služebností…………………………………………………………… 85 

8.1 Některé pozemkové služebnosti za účinnosti OZ…...………………………………. 86 

8.1.1 Služebnost inženýrské sítě (§ 1267n. OZ)……...………………...……….. 86 

8.1.2 Opora cizí stavby (§ 1269 OZ)……..…………...………………………… 87 

8.1.3 Služebnost okapu (§ 1270 OZ)……...………………………………..…… 87 

8.1.4 Právo na svod dešťové vody (§ 1271 OZ)……...…...…………………….. 88 

8.1.5 Právo na vodu (§ 1272 OZ)…...……………...…...……………………….. 88 

8.1.6 Služebnost rozlivu (§ 1273 OZ)……...………...……...…………………... 89 

8.1.7 Služebnost stezky (§ 1274 OZ)…...……………………......……………… 89 

8.1.8 Služebnost průhonu (§ 1275 OZ)...…………………………………...…… 90 

8.1.9 Služebnost cesty (§ 1276 OZ)…...………...……………………...……….. 90 

8.1.10 Právo pastvy (§ 1278n. OZ)…………...…………...……………………. 91 

8.1.11 Nezbytná cesta (§ 1029 OZ)…...………………….……………...……… 91 

8.2 Některé osobní služebnosti za účinnosti OZ…...…..………………………………... 92 

8.2.1 Právo užívací (§ 1283n. OZ)……...……………...…...…………………… 92 

8.2.2 Právo požívací (§ 1285n. OZ)………...…………………………………… 92 

8.2.3 Služebnost bytu (§ 1297n. OZ)……...………...…...……………………… 94 

8.3 Shrnutí…………………………………………………………..…………………… 95 

9 Zánik služebnosti…………………………………………………………………….. 97 



 

 

9.1 Zánik služebnosti dohodou………………………………………………………….. 98 

9.1.1 Zánik věcného břemene na základě smlouvy za účinnosti obč. zák………. 98 

9.1.2 Zánik služebnosti na základě dohody za účinnosti OZ……...…………….. 99 

9.2 Zánik služebnosti dohodou v rámci dědického řízení………………………………. 99 

9.2.1 Zánik věcného břemene dohodou dědiců o rozdělení dědictví za účinnosti 

obč. zák………………………………………………………………………….. 100 

9.2.2 Zánik služebnosti dohodou o rozdělení pozůstalosti za účinnosti OZ…...... 100 

9.3 Zánik služebnosti splynutím………………………..……………………………….. 100 

9.4 Zánik služebnosti ze zákona………………………………………………………… 101 

9.4.1 Zánik věcného břemene ze zákona za účinnosti obč. zák…………………. 101 

9.4.1.1 Zánik věcného břemene nastoupením trvalých změn za účinnosti 

obč. zák…………………………………………………………………... 101 

9.4.1.2 Zánik věcného břemene smrtí či zánikem oprávněného  

za účinnosti obč. zák…………………………...………………………... 102 

9.4.1.3 Zánik věcného břemene soudní dražbou za účinnosti obč. 

zák……………………………………………………………………….. 

 

102 

9.4.1.4  Zánik věcného břemene zpeněžením majetkové podstaty 

v rámci insolvenčního řízení za účinnosti obč. zák……………………… 103 

9.4.2 Zánik služebnosti ze zákona za účinnosti OZ...…………...………………. 103 

9.4.2.1 Zánik služebnosti nastoupením trvalých změn za účinnosti  

OZ…...…………………………………………………………………… 103 

9.4.2.2 Zánik služebnosti smrtí či zánikem oprávněného za účinnosti 

OZ…...…………………………………………………………………… 103 

9.4.2.3 Zánik služebnosti soudní dražbou za účinnosti OZ…...…………. 104 

9.4.2.4  Zánik služebnosti zpeněžením majetkové podstaty v rámci 

insolvenčního řízení za účinnosti OZ………...………………………….. 104 

9.5 Zánik služebnosti rozhodnutím orgánu veřejné moci……………………..………… 104 

9.5.1 Zánik služebnosti rozhodnutím soudu……..……………………………… 104 

9.5.1.1 Zánik věcného břemene, resp. služebnosti rozhodnutím soudu 

z důvodu trvalých změn, jež vedly ke vzniku hrubého nepoměru………. 105 

9.5.1.2  Zánik věcného břemene, resp. služebností rozhodnutím soudu  

v dražbě………………………………….………………………………. 

 

106 



 

 

9.5.2 Zánik služebnosti rozhodnutím správního orgánu…………………………  106 

9.5.2.1 Zánik věcného břemene, resp. služebnosti rozhodnutím 

vyvlastňovacího úřadu…………………………………………………… 

 

106 

9.5.2.2 Zánik věcného břemene, resp. služebnosti rozhodnutím 

pozemkového úřadu……………………………………………………... 106 

9.6 Zánik služebnosti uplynutím stanovené doby……………..………………………… 107 

9.7 Zánik služebnosti splněním rozvazovací podmínky…………..…………………….. 107 

9.8 Další způsoby zániku služebnosti za účinnosti OZ……..……………..……………. 107 

9.8.11Zánik služebnosti vyplacením odstupného, resp. vykupitelnost 

služebnosti……………………………………………………………………….. 108 

9.8.2 Zánik služebnosti výpovědí……………..………………………………… 108 

9.8.3 Zánik služebnosti odstoupením od smlouvy…………...………………….. 109 

9.8.4 Zánik služebnosti vzdáním se práva a opuštěním služebnosti……...……... 109 

9.9 Shrnutí…………………………………………………..…………………………… 110 

10 Srovnání úpravy služebností v ČR a ve SRN…..…………………………………. 112 

10.1. Vznik služebnosti v BGB……………..…………………………………………... 112 

10.2. Subjekty a předmět služebnosti v BGB…………...………………………………. 113 

10.3 Obsah a rozsah služebnosti v BGB………………………………………………… 114 

10.4 Zánik služebnosti v BGB…………………………………………………………... 115 

10.5 Pozemkové služebnosti v BGB…………………………………………………….. 115 

10.6 Požívací právo v BGB……………………………………………………………... 117 

10.7 Omezené osobní služebnosti v BGB………………………………………………. 121 

10.9 Nezbytná cesta v BGB……………………………………………………………... 122 

10.8 Právo trvalého bydlení dle § 31n. zákona SRN o vlastnictví bytů a práva trvalého 

bydliště…………………………………………………………………………………... 123 

Závěr….……………………………………………………………………………….... 124 

Seznam příloh…………………………………………………………………………...  126 

Přílohy…………………………………………………………………………………... 127 

Prameny a literatura…………………………………………………………………... 142 

Abstrakt (Abstract)………..…………………………………………………………… 158 

Resumé (Summary)……………………………………………………………………. 160 

Seznam klíčových slov a název práce v anglickém jazyce...…………………………. 161 

 



9 

 

Seznam zkratek užívaných v rigorózní práci 

BayObLG Bavorský Nejvyšší zemský soud - SRN 

BGB Občanský zákoník – SRN 

BGH Spolkový soudní dvůr – SRN 

BGHZ Sbírka soudních rozhodnutí BGH v civilních věcech - SRN 

Čl. Článek 

ČR Česká republika 

ČSR Československá republika 

Důvodová 

zpráva 
Důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku 

EZ Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

GG Ústava – SRN 

Hl. Hlavně 

IZ Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

KN Katastr nemovitostí 

KS Krajský soud 

KV Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění do 31.12.2007 

KZ Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon), ve znění do 31.12.2013 

LG Zemský soud – SRN 

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

(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

LZPS Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

N. A následující 

NKZ Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),  

ve znění pozdějších předpisů 

NNF Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně  

a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních 
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fondech), ve znění do 31.12.2013  

NS Nejvyšší soud 

NVoZ Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), 

ve znění pozdějších předpisů 

NVSZ Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání 

návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, ve znění pozdějších předpisů 

NZOM Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 

(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

O.S.Ř. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Obč. zák. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění do 31.12.2013 

ObchZ  
 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění do 31.12.2013 

OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

OZO Císařský patent č. 946/1811 Sb.z.s., všeobecný občanský zákoník, 

ve znění k 1. 1. 1904 

Popř. Popřípadě 

SRN Spolková republika Německo 

SŘ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

St. Století 

StOZ Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění k 1. 1. 1951 

SZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

TČ Trestný čin 

TZ Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ÚS Ústavní soud 

Ust. Ustanovení 

VN Vládní návrh: zákon, kterým se vydává občanský zákoník, Praha, 1937. 

VoZ Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb.,  

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 

České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

(katastrální vyhláška), ve znění do 31.12.2013 

VPÚ Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru, ve znění 

pozdějších předpisů 
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VSZ Vyhláška č. 401/2011 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu  

na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí, ve znění  

do 31.12.2013 

VZ Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

ZC Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění do 31.12.2013 

ZCL Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona  

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),  

ve znění pozdějších předpisů 

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

ZEK Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 

ve znění pozdějších předpisů 

ZMČR Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování  

v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

ZOM Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 

(zákon o oceňování majetku), ve znění do 31.12.2013 

ZoZ Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem, ve znění do 31.12.2013 

ZPK Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZPL Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských 

místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon),  

ve znění pozdějších předpisů 

ZPU Zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě  

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 

ZSV Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 

k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům  

a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění  

do 31.12.2013 

ZUVZ Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
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zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 

ZV Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva  

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších 

předpisů 

ZVK Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech  

a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

ZZ Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů 

ZZK Zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických  

a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 
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Úvod  

„Vlastnictví znamená, že to, co je vlastněno, náleží výhradně mně samotnému,  

já sám s tím mohu kdykoliv provést, co se mi zlíbí, nikdo mi to nemůže odejmout, 

zůstane mi to do konce mého života a já to mohu užívat, rozmnožovat a zdokonalovat.“
1
 

Tuto poučku založenou na římskoprávním pojetí vlastnictví jako absolutního práva 

pronesl Lev Nikolajevič Tolstoj v 19. st., když tak objasnil subjektivní práva s tímto 

institutem spojená. Přesto by však bylo nutné ji pro úplnost doplnit, a to v tom smyslu, 

že i toto právo může být ve své „absolutnosti“ omezeno. Omezení vlastnického práva je 

v dnešní době již v podstatě samozřejmostí, jelikož má sice každý právo se svým 

vlastnictvím nakládat podle svého uvážení, ale je v tomto počínání omezen mimo jiné 

i právy dalších osob. Způsob a podmínky takového omezení pak stanoví zákon. 

ČR upravuje právo vlastnit majetek již v ústavním pořádku, a to v čl. 11 LZPS,  

jenž stanoví, že má vlastnické právo všech vlastníků stejný zákonný obsah a ochranu  

a že zavazuje. Dále toto ustanovení uvádí, že vlastnické právo nesmí být zneužito  

na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy a jeho 

výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou 

zákonem. Bližší úpravu vlastnického práva pak obsahuje běžný zákon, který však 

prochází různými změnami v souvislosti s vývojem společnosti. K takovéto velmi 

důležité změně došlo v r. 2014, kdy byl obč. zák. po padesáti letech platnosti  

a účinnosti „nahrazen“ OZ.  

Vlastnické právo bylo v obč. zák. a je i v úpravě OZ pojímáno jako právo věcné, 

které svému subjektu poskytuje absolutní přímé právní panství nad danou věcí,  

tj. opravňuje jej věc držet, užívat, požívat, nakládat s ní, či ji dokonce zničit. Existují 

však, jak je uvedeno výše, zákonem stanovené výjimky z tohoto pojetí. Tyto výjimky 

pak tvoří mimo jiné i věcná práva k věci cizí, k nimž patří i institut věcných břemen,  

která se dále dělí na služebnosti a reálná břemena.  

V této rigorózní práci se zaměřím na věcná břemena, jejichž obsahem je „pasivní 

chování“ vlastníka služebné věci, tj. na služebnosti. Jejím cílem je srovnání úpravy 

tohoto institutu v obč. zák. s novou úpravou v OZ – porovnání nabytí služebnosti, 

právních poměrů plynoucích ze služebnosti a jejího zániku, jakož i bližší rozbor úpravy 

některých druhů služebností, které OZ nově upravuje. Pomocí této komparace poté 

                                                 
1
 PLACHETKA, Jiří. Velká encyklopedie citátů a přísloví. 1. vydání. Český Těšín: KMa, s.r.o., 2008,  

s. 457. 
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odpovím i na následující výzkumné otázky: Došlo k velkým změnám v úpravě tohoto 

institutu? Bylo nutné tyto změny a „novinky“ zavádět? Přináší s sebou tato nová úprava 

pozitivní změnu? Odpovídá tato úprava současné společnosti? Je tato úprava 

dostatečně jasná a srozumitelná? K dosažení tohoto cíle mi pak z oblasti metodologie 

pomohou především metody srovnávací, deskriptivní a logická (analýza a dedukce).
2
 

Srovnání tohoto institutu ve znění daných dvou úprav jsem si zvolila, protože se 

jedná o institut, jenž je dle mého názoru jedním z nejdůležitějších institutů v rámci 

úpravy věcných práv, díky čemuž je znám již od starověku, a prošel i četnými, mnohdy 

radikálními změnami. Obč. zák. navazoval svým pojetím tohoto institutu na StOZ,  

který věcná břemena velmi „okleštil“ s odůvodněním, že se jedná o naprosto přežitý  

a zbytečný institut. Obč. zák. však zašel v tomto počínání ještě dál, věcným břemenům 

se tak věnoval toliko ve třech ustanoveních. Daný „nedostatek“ obč. zák. byl 

„napravován“ teleologickým výkladem a četnou judikaturou. Po revoluci v r. 1989 

proto vyvstala nutnost vytvořit novou, obsáhlejší právní úpravu. První pokusy  

o rekodifikaci proběhly už v 90. letech 20. st., bohužel ale vždy ztroskotaly. Na přelomu 

století proto vláda pověřila tehdejšího ministra spravedlnosti O. Motejla,  

aby vypracoval věcný záměr rekodifikace soukromého práva. Díky tomu byly 

vytvořeny „základy“ pro OZ, jenž si vzal za cíl „navrátit“ institut věcných břemen  

do jeho tradičního pojetí.   

Příprava znění OZ trvala přes deset let, přičemž bylo odborné
3
 i laické veřejnosti 

umožněno, aby se k navrhovanému znění vyjádřila, a přispěla tak k jeho vzniku.
4
 

V průběhu této přípravy díky tomu vznikalo velké množství odborných článků 

k navrhovanému znění, některé z nich se pak dotýkaly i úpravy služebností. Následně 

došlo i k vydání několika monografií týkajících se srovnání staré a nové úpravy OZ. 

Problematiky služebností se také dotkly již dva komentáře, a to komentář E. Kabelkové 

Věcná břemena v novém občanském zákoníku a komentář J. Spáčila Občanský zákoník, 

v průběhu tohoto roku má také dojít k vydání V. svazku (o věcných absolutních 

právech) komentáře k občanskému zákoníku, jehož autory jsou F. Melzer a P. Tégl. 

Některé poznatky z těchto pramenů ve své práci uvedu i já, k porovnání těchto úprav  

                                                 
2
 KNAPP, Viktor. Vědecká propedeutika pro právníky. 1. vydání. Praha: EURLEX BOHEMIA s.r.o., 

2003, s. 65-89. 
3
 např. ŠEŠINA, Martin. Diskuse o návrhu nového občanského zákoníku. Ad notam, 2005, roč. 11, č. 4,  

s. 124-137. 
4
 Občané a sdružení připomínkovali změny v občanském zákoníku [online]. denikreferendum.cz, 

26.1.2011 [cit. 3.2.2016]. Dostupné na <http://www. denikreferendum.cz /clanek/8640-obcane-a-

sdruzeni-pripominkovali-zmeny-v-obcanskem-zakoniku>. 
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ale užiji kromě znění příslušných zákonů i další odbornou literaturu, VN a hl. judikaturu 

– judikaturu přijatou za účinnosti obč. zák, jež, jak jsem již uvedla výše, jeho znění 

značně „doplňovala,“ ale i judikaturu z první republiky, na kterou bude nyní  

za účinnosti OZ možné navázat, samozřejmě s přihlédnutím k přijatým změnám  

i změnám ve společnosti.  

Autoři znění OZ vycházeli při jeho tvorbě i z několika zahraničních kodexů, 

např. kodexů Švýcarska, Rakouska, Nizozemska, Quebecku atd. Ve své práci jsem se 

proto rozhodla srovnat úpravu OZ s úpravou SRN (BGB), jelikož se jedná o zemi ČR 

velmi blízkou, s podobnou historií i právem, navíc s tím, že se OZ úpravou BGB rovněž 

v mnohém inspiroval. 

Rigorózní práce je členěna do deseti kapitol (devět kapitol se zaměřením  

na srovnání úpravy služebností v obč. zák. a OZ, kapitola poslední se zaměřením  

na srovnání úpravy tohoto institutu v OZ a BGB). V úvodu každé kapitoly týkající se 

srovnání úpravy obč. zák. a OZ je krátce shrnut historický vývoj dané problematiky,  

a to se zaměřením na úpravu ve starověkém Římě, v OZO a ve StOZ. Úpravu tohoto 

institutu v dobách římského práva jsem v této práci zohlednila, jelikož se jedná o dobu, 

kdy tento institut „vznikl.“ OZO je pak spolu s VN velmi důležitým pramenem této 

práce, jelikož se jím OZ inspiroval, některá jeho ustanovení dokonce  převzal.  

A konečně StOZ je v této práci zmíněn, protože na něj obč. zák. navázal,  

a to hl. v ideologii právní úpravy. V závěru každé takovéto kapitoly pak shrnu rozdíly 

předmětných úprav a výhody a nevýhody, jež s sebou nová právní úprava v dané otázce 

podle mě přinesla. 

První kapitola této práce pojednává obecně o služebnostech, druhá je zaměřena 

na nabytí služebnosti a třetí na právní poměry, jež z ní plynou. Následující kapitoly se 

věnují promlčení služebnosti, jejímu vztahu ke katastru nemovitostí, jejímu vztahu  

k civilnímu deliktnímu právu se zaměřením na náhradu škody, resp. újmy a jejímu 

oceňování. Další kapitola pojednává o podrobnější úpravě některých druhů služebnosti 

a kapitola předposlední o jejím zániku. Poslední kapitola je pak zaměřena na srovnání 

úpravy služebnosti v OZ a BGB (právní úpravě SRN).  
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1 Služebnosti obecně 

Služebnosti jsou jedním ze dvou druhů věcných břemen (viz dále), institutu 

soukromého práva, jehož prostřednictvím dochází k omezení vlastníka věci  

k  prospěšnému užívání jiné určité věci, či k prospěchu jiné konkrétní osoby.
5
 Jejich 

kořeny přitom sahají až do dob práva římského. Během svého vývoje tak doznaly 

značných změn, a to nejen v samotném pojetí, ale i v zásadách, na nichž jsou vystavěny, 

v obsahu, funkci i předmětu. 

1.1 Pojem  

Pojem služebnost lze vyložit dvěma různými způsoby, subjektivně a objektivně. 

V rámci objektivního pojetí se jedná o právní institut, na základě kterého dochází 

k věcněprávnímu omezení vlastníka určité věci ve prospěch jiné osoby, či věci tak, že je 

povinen něco strpět, nebo se něčeho zdržet.
6
 V subjektivním pojetí se pak jedná  

o konkrétní povinnost určitého subjektu něco strpět, či se něčeho zdržet ve prospěch 

jiné osoby, nebo věci. V neposlední řadě se však pojem služebnost užívá i pro označení 

právního vztahu mezi povinným a oprávněným subjektem v rámci tohoto institutu. 

Institut služebnosti je řazen do věcných práv (ius in re), tj. „práv spojených  

s věcí.“ Ta se přitom vyznačují několika základními charakteristikami: 1. jedná se  

o majetková absolutní práva,
7
 která působí proti všem (erga omnes),

8,9
 2. poskytují 

přímé „panství nad věcí,“ 3. povinnost odpovídající věcným právům spočívá  

hl. v opomenutí (zdržení se) a strpění, 3. obsahem dané povinnosti je, že nikdo nesmí  

na příslušnou věc působit buď vůbec, nebo alespoň ne určitým způsobem, 4. předmětem 

těchto práv mohou být pouze hmotné věci, 5. jsou až na výjimky trvalá,  

tj. časově neomezená a 6. je pro ně typická publicita (evidence v příslušném rejstříku).
10

 

Věcná práva se pak dělí na dvě základní kategorie – věcná práva k věci vlastní (iura  

                                                 
5
 ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan (eds). Občanské právo hmotné. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

a.s., 2009, s. 408. 
6
 Hendrych, Dušan (ed). Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1216. 

7
 Blíže: KINDL, Milan, ROZEHNAL, Aleš. Nový občanský zákoník. Problémy a úskalí. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2014, s. 140-142. 
8
 Věcnému právu v subjektivním pojetí, tj. „oprávnění“ určitého subjektu, odpovídá povinnost blíže 

neurčeného okruhu jiných subjektů nerušit oprávněného ve výkonu jeho práva. 
9
 Tento závěr o „absolutním právu“ však není přijímán odbornou veřejností bez výhrad (Blíže: FIALA, 

Josef. Věcná břemena. 1. vydání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1988, s. 77-82), i přesto se ale její „větší 

část“ kloní právě k tomuto pojetí, důkazem budiž i úprava OZ. 
10

 Blíže: SPÁČIL, Jiří. Věcná břemena v občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2006, s. 1-5. 
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in re propria)
11

 a věcná práva k věci cizí (iura in re aliena), kam náleží právě i věcná 

břemena, resp. služebnosti.
12

  

OZ také služebnosti
13

 považuje za věc
14

 v právním slova smyslu, a to věc 

nehmotnou
15

 a nemovitou,
16

 jde-li o služebnost spojenou s nemovitou věcí,
17

 či věc 

movitou, jde-li o služebnost spojenou s movitou věcí.
18

 

1.2  Subjekty  

Jak již bylo řečeno výše, služebnosti „představují“ určitý občanskoprávní vztah 

mezi osobou oprávněnou (ten, v jehož prospěch byla služebnost zřízena  

a jenž je určen buď vlastnictvím určité věci, nebo určitou osobou)
19

 a osobou povinnou 

(ten, jenž je jejím zřízením zatížen, resp. zavázán), tj. subjekty tohoto vztahu. Těmito 

subjekty přitom mohou být fyzické i právnické osoby, a to včetně státu.  

1.3 Funkce  

Podstatou věcných práv k věci cizí, tedy i služebností je, že jimi dochází  

k omezení vlastnického práva vlastníka k dané věci. V případě služebnosti tak 

oprávněný může opakovaně, či trvale realizovat užitnou hodnotu věci ve vlastnictví 

povinného, přičemž ten je naopak v této realizaci omezen a je povinen oprávněnému 

tuto realizaci umožnit, popř. má sám povinnost něco činit.
20

 Nikdy ale nemůže dojít 

k takovému omezení, že by vlastník nemohl s předmětem svého vlastnictví nakládat.
21

 

Oprávněný je pak na druhou stranu povinen poskytnout povinnému za toto omezení 

                                                 
11

 Jedná se o právo vlastnické a držbu. 
12

 Dále sem patří zástavní právo, právo podzástavní, zadržovací právo a právo stavby. 
13

 Na rozdíl od obč. zák., jenž věcná břemena považoval za práva. 
14

 Vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí (§ 489 OZ). 
15

 Nehmotnou věcí jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty (§ 496 odst. 2 

OZ). 
16

Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná 

práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc 

není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty,  

 je i tato věc nemovitá (§ 498 odst. 1 OZ). 
17

 inspirace § 285n. OZO a § 80n. VN 
18

 Veškeré další věci, jež nejsou věcmi nemovitými, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou 

movité (§ 498 odst. 2 OZ). 
19

 BIČOVSKÝ, Jaroslav. Věcná břemena.  Správní právo, 1983, č. 6, s. 334. 
20

 FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář - 1. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2009, s. 526. 
21

 Např. převést na jiného, zatížit zástavním právem či jiným věcným břemenem (rozsudek Městského 

soudu v Praze ze dne 31.1.1995, sp.zn. 33 Ca 217/94). Dříve však bylo možné omezit vlastníka 

(povinného) i v těchto jeho právech. Blíže: KINDL, Milan. Malá poznámka k věcným břemenům.  Právní 

rozhledy, 1994, č. 6, s. 204-208. 
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náhradu a přiměřeně se i podílet na úhradě nákladů na zachování a opravy služebné 

věci, pokud se tedy nedohodnou jinak.  

1.4 Obsah  

 Obsahem služebnosti jsou práva a povinnosti subjektů, jež jim z tohoto právního 

vztahu vyplývají, přičemž jsou charakteristická svou spjatostí s věcí a opakujícím se, 

popř. trvalým výkonem.  

Povinný má subjektivní povinnost něco strpět (pati), či se něčeho zdržet 

(omittere). Zákon rozsah těchto práv a povinností, ani způsob jejich výkonu blíže 

neupravuje, resp. obsahuje zpravidla pouze jejich dispozitivní úpravu, k jejich určení tak 

dojde až samotnou právní skutečností, na základě které vznikne konkrétní služebnost. 

Vždy se však musí brát ohled na dobré mravy, právní pořádek, zákonnost, právní vědu, 

judikaturu a hl. zásady, na nichž je tento institut vystavěn.
22

  

Oprávněný má na druhou stranu tomu odpovídající subjektivní právo
23

 

vyžadovat po povinném splnění takto stanovené povinnosti. Toto právo přitom nemůže 

být svévolně „rozšiřováno,“ tj. vykonáváno nad stanovenou míru, proti dobrým mravům 

apod.  

 

Dle obsahu daného právního vztahu pak lze rozlišit dva druhy věcných břemen 

zmíněné v úvodu této kapitoly – služebnosti a reálná břemena. Ta se od služebností liší 

tím, že jejich obsah tvoří subjektivní povinnost spočívající v aktivním konání povinného 

– má povinnost něco konat (facere), či něco dát (dare). Toto dělení věcných břemen  

dle jejich obsahu je známé již od dob římského práva a upravoval ho i OZO. StOZ  

ale od tohoto dělení upustil,
24

 na což navázal i obč. zák., OZ však toto dělení po vzoru 

VN a OZO opětovně zavedl, což odborná veřejnost přijala vesměs kladně.
25

 Osobně si 

myslím, že je tato otázka jednou z nejzdařilejších změn zavedených OZ vůbec,  

                                                 
22

 ŠVESTKA, Jiří (ed). Občanský zákoník: komentář. 10. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 620. 
23

 Zákonem chráněná určitá míra a způsob možného chování, které objektivní právo dovoluje, zaručuje  

a chrání. ŠVESTKA, DVOŘÁK: Občanské právo…, s. 224. 
24

 K upuštění od tohoto dělení došlo s odůvodněním, že jeho význam v nově nastolené socialistické 

společnosti značně poklesl, a časem tak úplně zmizí. LUBY, Štefan. Problematika vecných bremen 

v praxi. Socialistické súdnictvo, 1974, č. 3, s. 17. 
25

 PĚCHA, František. K rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena. Právní rozhledy, 

2009, č. 9, s. 326-327.  
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jelikož i laická veřejnost tyto pojmy zná, operuje s nimi a dokáže rozlišit jejich 

rozdíly.
26

 V neposlední řadě tak dojde k nastolení větší právní jistoty zúčastněných. 

1.5 Dělení  

 Služebnosti je možné dělit podle několika kritérií. Dle určení oprávněné osoby 

lze rozlišit služebnosti pozemkové a služebnosti osobní.
27

 Jak již samotný název 

napovídá, pozemkové služebnosti jsou spojené s pozemkem tak, aby se ho mohlo 

prospěšněji či pohodlněji užívat, tj. osoba oprávněná je určena vlastnictvím určité 

nemovitosti. Osobní služebnost je naopak zřizována k uspokojení potřeb oprávněné 

osoby, není tak možné ji převést a nedochází ani k jejímu přechodu. Lze navíc i říci,  

že služebnosti osobní jsou sice časově omezeny (např. po dobu života oprávněného),  

ale poskytují rozsáhlou možnost užívání dané věci. Na druhou stranu služebnosti 

pozemkové jsou sice „neomezené“ co do trvání, bývají ale velmi omezeného rozsahu.
28

 

Dříve se pozemkové služebnosti dále rozlišovaly na služebnosti polní a domovní  

dle toho, zda se služebnost zřizovala k polnímu pozemku, či nikoli, toto dělení však již 

OZ nepřevzal.  

Dále je možné rozlišit služebnosti pozitivní, kdy je oprávněnému umožněno,  

aby činil na pozemku povinného to, co by jinak bez jeho souhlasu nemohl, a služebnosti 

negativní, kdy povinný naopak nesmí činit na svém pozemku něco, co by jinak činit 

mohl. Konečně se služebnosti mohou rozlišovat ještě na služebnosti úplatné  

a bezúplatné, na trvající (stálé) a opakující se (nestálé) podle četnosti výkonu 

příslušného oprávnění, když je zároveň pojmově vyloučeno, aby se služebnost 

vyčerpala jednorázovým výkonem,
29

 zřejmé (ty, které jsou zjevně patrné i pro třetí 

osoby), nezřejmé (ty, jež třetí osoba pozorovat nemůže) a na služebnosti nepravidelné, 

tj. takové, které jsou ze své povahy pozemkovými služebnostmi, ale byly zřízeny jako 

                                                 
26

 Tímto konečně argumentovala i za účinnosti obč. zák. část odborné veřejnosti, jež se domáhala 

„znovuzavedení“ tohoto dělení. Blíže: PĚCHA, František. Vliv věcných břemen na obsah vlastnického 

práva k nemovitostem. Právník, 1993, č. 8, s. 707-709. 
27

 Obč. zák. toto dělení věcných břemen neznal, když neznal ani jejich dělení na služebnosti a reálná 

břemena,  „nahrazoval“ je však pojmy věcná břemena in rem (ta, jež byla zřízena ve prospěch nemovité 

věci) a věcná břemena in personam (ta, jež byla zřízena ve prospěch osoby). 
28

 SVOBODA, Emil. Osnova přednášek o věcných právech k věci cizí. Praha, 1925, s. 131. 
29

 KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří. Občanské právo hmotné: Svazek I. 2. vydání. Praha: CODEX, 

1997, s. 314. 
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služebnosti osobní.
30

 OZ pak sice pojem nepravidelná služebnost neuvádí, ale jejich 

vznik umožňuje, např. u práva cesty.
31

 

1.6 Historický vývoj služebností, resp. obecně věcných břemen 

 Výše již bylo uvedeno, že jsou služebnosti, resp. obecně věcná břemena, 

institutem velmi starým, díky čemuž zažil během svého vývoje četné změny, na druhou 

stranu však některé jeho „prvky platí“ beze změny, popř. pouze s drobnou úpravou, 

dodnes. 

1.6.1 Služebnosti v dobách římského práva 

V polovině 5. st. př. n. l. došlo v Římě k první velké kodifikaci soukromého 

práva a příslušného civilního řízení na území Evropy, když vznikl Zákon dvanácti desek 

(lex duodecim tabularum). Tento zákon již upravoval některé druhy služebností  

(jako věcná práva k věci cizí),
32

 které náležely v právní volnosti užívání dané určité 

osobě, nebo tomu, kdo byl právě vlastníkem určitého pozemku.
33

 Z uvedeného tedy 

vyplývá, že již došlo k rozlišení služebností na pozemkové (jež se dále rozlišovaly  

na služebnosti domovní a polní) a osobní, které jsou však vývojově mladší. Počet 

pozemkových služebností byl přitom omezen a nemohl být rozšiřován. Již v této době 

také došlo k rozlišení služebností pozitivních a negativních. Následujících cca dvě stě 

let byl tento zákon hlavním právním pramenem, který byl interpretován pontifiky,
34

  

a zároveň docházelo k vytváření dalších zákonů přijímaných lidovým shromážděním. 

Souhrnně se pak tato masa práva označovala jako ius civile. Toto právo bylo velmi 

formální, časem tak přestalo vyhovovat požadavkům společnosti a hospodářství, 

prétor
35

 byl tudíž „nucen“ jednat samostatně a z moci svého imperia povoloval soudní 

konání tam, kde neměl oporu v ius civile. Řídil se tak pouze zásady equitas, vyšší 

spravedlností.
36

 Díky tomu začaly vznikat prétorské edikty, jež daly základ ius 

honorariu neboli právu prétorskému, které nebylo tolik rigidní a poskytovalo rychlejší 

ochranu pro větší počet lidí (poskytovalo ochranu i dalším osobám, nikoli pouze 

římským občanům, a navíc i v provinciích, což ius civile neumožňovalo). Přestože však 

                                                 
30

 Blíže: ROUČEK, SEDLÁČEK: Komentář k…, s. 817-827. 
31

 Blíže: BEZOUŠKA, Petr, PIECHOWICZOVÁ, Lucie. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny.  

1. vydání. Olomouc: ANAG, 2013, s. 179. 
32

 Nebyla upravena reálná břemena. 
33

 HEYROVSKÝ, Leopold. Dějiny a systém soukromého práva římského. 6. vydání. Bratislava: 

Právnická fakulta university Komenského, 1927, s 429.  
34

 kněžími 
35

 městský nebo cizinecký prétor - úředník státní správy 
36

 KINCL, URFUS, SKŘEJPEK: Římské právo…, s. 19. 
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tato dvě „práva“ nestála proti sobě, rozlišovaly se služebnosti civilní a služebnosti 

prétorské. Nejdůležitější rozdíl mezi nimi přitom spočíval v tom, že ius civile uznávalo 

jako věcné právo pouze služebnosti civilní, tj. takové, které vznikly na římské půdě 

mezi římskými občany, kteří byli způsobilí k civilněprávnímu jednání (měli ius 

commercii)
37

 a byli tzv. kvíritskými vlastníky. Prétorské služebnosti naopak vznikaly 

v provinciích. Oba tyto typy služebností ale byly chráněny, prétorské však pouze 

činností prétorů. Největší rozkvět římské právo zažilo v dobách císaře Justiniána  

(6 st. n.l.), kdy došlo k novým kodifikacím práva, mimo jiné v této době vznikla  

i Digesta,
38

 jež se zabývala hl. soukromým právem. Digesta upravovala podrobněji  

i služebnosti, ani tato úprava však neznala reálná břemena. 

1.6.2 Služebnosti ve středověku 

Na území Čech a Moravy byl pojem služebnosti neznámý, přesto se postupně 

vyvíjela četná oprávnění s podobným obsahem, libertas neboli svobody. Původ měly 

v dobách kolektivního vlastnictví k půdě, po nastolení vrchnostenských poměrů  

a individuálního vlastnictví pak bylo nutné některá práva zachovat, tj. umožnit 

oprávněným subjektům užívání cizích pozemků.
39

 Svobody tvořily hl. příslušenství 

gruntů a na rozdíl od římskoprávní úpravy spočívala tato oprávnění v tom,  

že zdůrazňovala nikoli povinnost vlastníka služebné věci, ale právo oprávněného 

subjektu něco na jeho pozemku činit.
40

 V dané době existovaly i tzv. přímusy (práva 

zapovídací), které ukládaly povinnost zdržet se určitého chování vůči osobě,  

které nesvědčilo zapovídací právo (např. nucené mletí obilí v panském mlýně).
41

 

Postupem času se pak z těchto svobod vyvinuly služebnosti. Pavel Kristián z Koldína  

již ve svém díle Práva městská Království českého s tímto pojmem operoval a dělil je  

na reálné (vázané k nemovitostem) a osobní (vázané ke konkrétní osobě). V této době 

také došlo k velkému rozvoji reálných břemen (desátky, renty, výměnek apod.).
42

 

                                                 
37

 právo mít účast na majetkových právech a účastnit se právního jednání dle ius civile 
38

 Jedná se o padesát knih obsahujících fragmenty, „judikáty“ dané doby (úryvky ze spisů klasických 

právníků). 
39

 FIALA, Josef. Stručný nástin historického vývoje služebností a reálných břemen do roku 1811.  

In DAVID Vladislav (ed). Sborník prací učitelů právnické fakulty v Brně. 1. vydání. Brno: Universita  

J. E. Purkyně, 1984, s. 27. 
40

 EFFENBERGER, Karel. O věcných právech na cizí věci (3. část). Právní rádce, 1995, č. 5, s. 53. 
41

 EFFENBERGER, Karel. O věcných právech na cizí věci (4. část). Právní rádce, 1995, č. 6, s. 53. 
42

 FIALA: Věcná břemena…., s. 18-20. 
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1.6.3 Služebnosti za účinnosti OZO 

 Prvním pokusem kodifikace soukromého práva byl na území tehdejšího 

rakouského soustátí Codex Theresianus, později Občanský zákoník josefínský. Tyto 

snahy pak vyvrcholily roku 1811, kdy byl přijat OZO.
43

 Služebnosti jsou upraveny 

v sedmé kapitole tohoto zákoníku (v § 472n. OZO), který přejal jejich pojetí i dělení 

z práva římského (mimo jiné umožňoval vznik služebnosti k věci hmotné a nehmotné  

i movité a nemovité). Reálná břemena pak upravoval pouze obecně. 

1.6.4 Věcná břemena za účinnosti StOZ 

 Po revoluci r. 1945 muselo dojít k úpravě všech právních předpisů tak,  

aby „odpovídaly“ nastoleným poměrům, kvůli tomu byl roku 1950 přijat StOZ. Ten již 

neupravoval služebnosti a reálná břemena, nýbrž toliko jeden institut věcných břemen,  

přičemž bylo úmyslem zákonodárců, aby se jednalo o institut zcela nový, fakticky však 

v sobě pouze služebnosti a reálná břemena zahrnoval. Věcná břemena byla upravena  

v § 166n. StOZ a byla pojímána jako omezení vlastníka věci ve prospěch někoho jiného 

tak, že byl vlastník povinen buď něco trpět, nebo se něčeho zdržet, anebo něco činit. 

Přitom byla spojena s vlastnictvím k určité nemovitosti, anebo svědčila určité osobě. 

V případě sporu o rozsah věcného břemene pak byla primárně rozhodující místní 

zvyklost, nikoli potřeba panujícího pozemku, popř. oprávněného, jako tomu bylo 

doposud, teprve poté se uplatňovala domněnka, že má být vlastník omezován méně  

než více.
44

 Taktéž došlo ke změně povinnosti hrazení nákladů souvisejících se 

zachováním a údržbou služebné věci, ty totiž nesl primárně pouze uživatel (oprávněný), 

jen při spoluužívání se pak hradily poměrně.
45

 

1.6.5 Věcná břemena za účinnosti obč. zák. 

 Obč. zák. navázal v pojetí věcných břemen na StOZ. Po jeho přijetí v roce 1964 

byla věcná břemena upravena toliko v § 495 obč. zák., kdy bylo stanoveno, že mohou 

vznikat pouze ze zákona (praxe později dovozovala též vznik rozhodnutím příslušného 

orgánu na základě zákona) a že přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele,  

přičemž omezují vlastníka věci tak, že je povinen něco trpět, nebo činit,  

anebo se něčeho zdržet. V přechodných ustanoveních pak bylo upraveno, že dosud 

                                                 
43

 Tamtéž, s. 22. 
44

 PĚCHA, František. K problematice pozemkových služebností a věcných břemen v českých zemích. 

Právník, 1980, č. 10, s. 940. 
45

 KNAPP, Viktor, GLOS, Josef, ANDRES, Bedřich. Učebnice občanského a rodinného práva: 1. svazek 

(Obecná část, Práva věcná). 1. vydání. Praha: Orbis, 1953, s. 386-389. 
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vzniklá věcná břemena zůstávají v platnosti, ale ode dne nabytí účinnosti tohoto 

předpisu se jím řídí.  

 K podstatné novelizaci došlo až zákonem č. 131/1982 Sb., jenž tato ustanovení 

zrušil a do obč. zák. včlenil § 135b a § 135c, které již byly základem pro úpravu platnou 

do r. 2013. I přesto však následně znovu došlo k několika dalším novelizacím,  

např. zákonem č. 509/1991 Sb. (opět zrušil § 135b a § 135c a úpravu věcných břemen 

včlenil do § 151nn.), zákonem č. 264/1992 Sb. (byla vypuštěna povinnost registrovat 

věcná břemena státním notářstvím a byla zavedena povinnost evidence v KN) atd.  

Po těchto změnách tak byla věcná břemena pojímána jako práva, která omezovala 

vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že byl povinen něco trpět, 

něčeho se zdržet, nebo něco konat, a byla spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, 

nebo patřila určité osobě. 

1.6.6 Služebnosti za účinnosti OZ 

 OZ primárně vychází z úpravy obč. zák., ale dochází k četným změnám. 

Nejdůležitější změny přitom jsou, že OZ opětovně rozlišuje služebnosti a reálná 

břemena a umožňuje zřízení služebnosti nejen k nemovité, ale nově i k movité věci.
46

 

V přechodných ustanoveních je pak upraveno, že není-li stanoveno jinak, řídí se 

ustanoveními OZ i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich 

vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.
47

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 inspirace § 472 OZO a § 260 VN 
47

 § 3028 odst. 2 OZ 
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2 Nabytí služebnosti 

V dobách římského práva mohlo dojít k nabytí služebnosti právním jednáním 

(v dobách civilního práva mancipací
48

 a injurecessí,
49

 v dobách práva justiniánského  

pak stipulacemi
50

 a úmluvami), dále pořízením pro případ smrti (např. vindikačním
51

 

a damnačním legátem
52

), vydržením (umožněno až v dobách justiniánského práva), 

 a výrokem soudu či prétora. 

Za feudalismu služebnosti vznikaly na základě smlouvy, soudního výroku  

či vydržení.   

OZO umožňoval vznik služebnosti smlouvou, právním výrokem vydaným  

při rozdělení společných pozemků,
53

 promlčením
54

 a poslední vůlí.
55

 K nemovitostem 

zapsaným ve veřejných knihách se již vyžadoval zápis v těchto knihách, 

k nemovitostem nezapsaným pak bylo nutné uložení ověřené listiny o zřízení 

služebnosti u soudu. U ostatních věcí postačilo jejich odevzdání.
56

 Toto odevzdání se 

řadilo pod tzv. věcnou smlouvu
57

 a mohlo k němu dojít všemi třemi formami,  

jež sloužily k převodu vlastnictví, a to faktickým odevzdáním, konstitutem (předáním 

listiny) a prohlášením, tzv. traditione brevi manu.
58

 

Za účinnosti StOZ vznikala věcná břemena smlouvou, závětí, vydržením,
59

 

úředním výrokem
60

 a ze zákona.
61

 K některým zákonem stanoveným věcem však bylo 

                                                 
48

 Tato forma „převodu“ se užívala primárně u venkovských polních služebností. Je nejstarším 

derivativním způsobem nabytí věci v rámci kviritského vlastnictví. Jedná se o formální, abstraktní právní 

jednání za přítomnosti pěti římských občanů jako svědků, vážného (šestý římský občan, jenž držel v ruce 

váhy) a dané věci. Blíže: KINCL, URFUS, SKŘEJPEK: Římské právo…, s. 170-172.   
49

 Formální abstraktní právní jednání za přítomnosti magistráta (aristokratický úředník), který vznikl 

později než mancipace a pro svou přílišnou formálnost vyšel brzy z užívání. Blíže: KINCL, URFUS, 

SKŘEJPEK: Římské právo…, s. 172.   
50

 Formální, abstraktní, ryze zavazovací kontrakt, kdy si strany navzájem slíbily plnění. Blíže: 

BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. 1. vydání. Praha: Academia Praha, 1994, s. 259. 
51

 Odkaz zůstavitele, jenž musel být kviritským vlastníkem, jinak byl odkaz neplatný. 
52

 Později byl výše uvedený formální požadavek na občanství zmírněn rozhodnutím senátu. Odkazy,  

které byly kvůli nenaplnění tohoto požadavku neplatnými, se pokládaly za damnační legáty. Rozdílem 

byla skutečnost, že vindikačním legátem získával odkazovník věc již okamžikem, kdy dědic nabyl 

dědictví po zůstaviteli, damnační legát byl toliko obligačním nárokem na vydání předmětu odkazu vůči 

dědici. V justiniánské době došlo k setření tohoto rozdílu. Blíže: KINCL, URFUS, SKŘEJPEK: Římské 

právo…, s. 305. 
53

 Jedná se o první případ tzv. nuceného práva služebnosti, tedy o výrok soudní a výrok správního orgánu 

při vyvlastnění. 
54

 Jde o druhý případ tzv. nuceného práva služebnosti, kterým je fakticky míněno vydržení (OZO v něm 

vyděl toliko jeden druh promlčení). 
55

 § 480 OZO 
56

 ROUČEK, SEDLÁČEK. Komentář k…, s. 839.  
57

 Projev souhlasné vůle dvou stran, že jedna od druhé nabývá služebnost. 
58

 TILSCH, Emanuel. Služebnosti. Všehrd, 1911, s. 20-23. 
59

 oprávněnou držbou po dobu deseti let 
60

 při rozdělení společné věci a vyvlastnění 
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možné zřídit věcné břemeno pouze s úředním povolením. Zápis do veřejných knih měl 

pak v tuto dobu pouze deklaratorní účinky (§ 111 StOZ).
62

 

Úprava věcných břemen v obč. zák. v době přijetí tohoto zákona byla velmi 

rigidní a umožňovala jejich vznik pouze na základě zákona, resp. později na základě 

zákona formou rozhodnutí orgánu veřejné moci.
63

 V dané době totiž soukromé 

vlastnictví, tedy i věcná břemena, dle tehdejších měřítek pozbyly významu a tyto 

instituty se staly „nepotřebnými.“
64

 Tento stav byl však dlouhodobě neudržitelný,  

a proto došlo k rozsáhlé novele.
65

 Nabytí věcného břemene k nemovitosti tak bylo 

v obč. zák. nově upraveno v ust. § 151o obč. zák. Jednalo se o uzavřený výčet způsobu 

jejich vzniku, a to písemnou smlouvou, závětí ve spojení s výsledky řízení o dědictví, 

schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu, vydržením  

nebo na základě zákona. Tato úprava poté byla úpravou obecnou, na kterou byly 

navázány speciální zákony, které upravovaly jejich vznik, resp. práva a povinnosti 

z konkrétních věcných břemen přesněji.
66

  

OZ upravuje vznik služebností velmi podobně, zcela totožnou úpravou však 

není. Nabýt služebnost je možné smlouvou, pořízením pro případ smrti, vydržením,  

ze zákona a rozhodnutím soudu.
67

 Tento výčet však není taxativní,
68

 když lze nově 

služebnost zřídit např. i jednostranným prohlášením vlastníka zatíženého pozemku, 

jedná se o tzv. vlastníkovu služebnost (viz dále). Nově OZ upravuje též nabytí 

služebnosti odpovídající veřejnému statku vydržením, kdy stanoví, že se vydržitelkou 

stává obec,
69

 na jejímž území se daná věc nalézá. V ust. § 1261 OZ je poté výslovně 

upraven vznik služebnosti (pozemkové, např. pastvy či braní lesních plodů) k pozemku 

určenému k plnění funkcí lesa - je možný pouze na základě smlouvy, pořízením  

pro případ smrti či rozhodnutím orgánu veřejné moci. Tato služebnost však vždy musí 

být zřízena jako vykupitelná s tím, že musí být předem stanoveny podmínky výkupu.
70

  

                                                                                                                                               
61

 § 168 StOZ 
62

 FIALA: Věcná břemena…, s. 34-36. 
63

 Blíže: KÚTH, Vladimír. Rozhodovanie o právach z věcnych brečen. Právny obzor, 1970, č. 3, s. 222-

229. 
64

 Blíže: ŠVESTKA, Jiří (ed). Československé občanské právo. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1979, s. 113. 
65

 Blíže: FIALA, Josef. Lze zřídit věcné břemeno smlouvou? Socialistická zákonnost, 1981, č. 7, s. 400-

403. 
66

 FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2009, s. 526. 
67

 § 1260 OZ 
68

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 2.4.1931, sp. zn. RV I 521/30 
69

 Rozsudek NS ČSR ze dne 23.1.1923, sp. zn. Rv II 268/22 
70

 inspirace § 270 VN 
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2.1 Nabytí služebnosti smlouvou  

 Nabytí služebnosti smlouvou je nejčastějším způsobem zřízení, resp. vzniku 

služebnosti. Na obsah smlouvy, resp. smlouvu samotnou však zákony vždy ukládají 

četné nároky, protože se jedná o zřízení institutu, který má dlouhodobější dopady  

a který podléhá v zákonem stanovených případech evidenci ve veřejném seznamu 

(v tomto případě se jedná o KN). 

2.1.1 Nabytí věcného břemene smlouvou za účinnosti obč. zák. 

 Smlouva o zřízení věcného břemene byla dle obč. zák. dvoustranným právním 

úkonem, a jako taková tak musela splňovat požadavky kladené na právní úkon.
71

  

Muselo se jednat o takový srozumitelný adresovaný projev svobodné, vážné vůle prosté 

omylu a tísně, který učinila osoba (fyzická či právnická včetně státu) způsobilá 

k právním úkonům a který neodporoval svým obsahem ani účelem zákonu nebo jej 

neobcházel a nepříčil se ani dobrým mravům.
72

 Přičemž i u tohoto právního úkonu 

nebylo rozhodující jeho označení, nýbrž jeho obsah.
73

 Projevy vůle účastníků však 

nemusely být na téže listině a bylo též možné, aby byla smlouva o zřízení věcného 

břemene „součástí“ jiné smlouvy, např. smlouvy o převodu nemovitosti.
74

 

 Daný právní úkon mohl učinit vlastník předmětné nemovitosti, nestanovil-li 

zákon jinak, či osobní uživatel.
75

 Smlouva však byla rovněž platnou v případě,  

kdy ji uzavřel oprávněný držitel.
76

 Vlastník nemovitosti přitom nesměl být v nakládání 

s ní nikterak omezen (např. udělením povinnosti soudem či správním orgánem 

s nemovitostí nenakládat, existencí práva užívání jiného subjektu, které zřízení věcného 

břemene fakticky vylučovalo,
77, 78

 či úpravou zřizování věcných břemen 

k nemovitostem ve vlastnictví státu, kdy docházelo k omezení smluvní volnosti státu).
79

  

                                                 
71

 Projev vůle směřujícími zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní 

předpisy s takovým projevem spojují (§ 34 obč. zák.). 
72

 Blíže: ŠVESTKA, DVOŘÁK: Občanské právo…,s. 118-127. 
73

 § 35 obč. zák. Blíže: Rozsudek NS ze dne 15.1.2001, sp. zn. 22 Cdo 24080/2000 či Rozsudek NS  

ze dne 15.1.2001, sp. zn. 22 Cdo 2480/2000 
74

 Rozsudek Najvyššieho súdu SSR ze dne 14. 11. 1986, sp. zn. 8 Tz 95/86 
75

 FIALA, Josef. Několik poznámek ke smluvnímu zřizování věcných břemen. Socialistická zákonnost, 

1984, č. 4, s. 201. 
76

 § 130 odst. 2 obč. zák. 
77

 FIALA, Josef. Několik poznámek…, s. 201.  
78

 Zřízení věcného břemene však nebránilo zástavní právo (Rozsudek NS ze dne 16.7.2003, sp. zn. 21 

Cdo 296/2003) či jiné obdobné právo, stejně tak již zřízené věcné břemeno nebránilo vlastníkovi zatížené 

věci učinit vůči ní jakékoli dispoziční úkony, tj. prodat, zatížit apod. (Rozsudek Městského soudu v Praze 

ze dne 6.6.1995, sp. zn. 33 Ca 24/95). 
79

 Dle § 26 ZMČR lze nemovité věci v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným břemenem pro účely 

zřízení nebo provozu sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popř. k zajištění nezbytného 
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Věcné břemeno nikdy nebylo možné zřídit ve prospěch konkrétně neurčené 

osoby nebo bez vztahu k určité nemovitosti,
80

 bylo však možné zřídit osobní služebnost 

ve prospěch třetí osoby.
81

 Pokud bylo zřizováno věcné břemeno ve prospěch 

nemovitosti, či naopak byla zatížena tímto věcným břemenem nemovitost patřící  

do společného jmění manželů, byl vždy nutný souhlas obou manželů, protože se 

nejednalo o běžnou záležitost správy jejich společného jmění.
82

 Bylo však možné zřídit 

věcné břemeno jen ve prospěch jednoho z manželů, druhý manžel měl ale i přesto 

odvozené právo k užívání dané věci.
83

 Osobní věcné břemeno pak bylo možné zřídit  

i ve prospěch obou manželů. 

V případě nemovitosti ve spoluvlastnictví přicházely do úvahy dva možné 

právní náhledy na zřízení věcného břemene.
84

 Zaprvé, že spoluvlastník mohl zatížit 

pouze svůj ideální podíl bez souhlasu ostatních spoluvlastníků. Zadruhé, že jakékoli 

zatížení se vždy týkalo nemovitosti jako celku, a bylo k němu tedy nutné schválení 

většinou spoluvlastníků reprezentující více než padesát procent podílu na společné věci  

(§ 139 obč. zák.),
85

 přičemž při rovnosti hlasů bylo nutné rozhodnutí soudu.
86

 Dle mého 

názoru přicházela do úvahy první varianta toliko v případě, kdy se zřizovalo v pojetí OZ 

pouze reálné břemeno (např. úklid). Díky tomu se k určitému plnění zavazoval pouze 

konkrétní spoluvlastník, v ostatních případech však bylo nutné postupovat  

dle druhé varianty, protože docházelo k zatížení nemovitosti jako celku.
87

 Stejný názor 

zastávala i většina odborné veřejnosti.
88

 V praxi se pak pro právní jistotu všech 

zúčastněných doporučovalo, aby byli účastníky dané smlouvy všichni spoluvlastníci.
89

  

Vzhledem k tomu, že se za účinnosti obč. zák. plně uplatňovala zásada,  

že nikomu nesmí sloužit jeho věc, nebylo možné připustit ani zřízení věcného břemene 

                                                                                                                                               
přístupu vlastníka k jeho stavbě. V ostatních případech může ze závažných důvodů výjimku povolit 

Ministerstvo financí. Takové věcné břemeno se zřizuje pouze za úplatu a v takovém rozsahu,  

aby dané organizační složce nebránilo ve výkonu její činnosti. 
80

 Blíže: Stanovisko NS ze dne 29. 12. 1984, sp. zn. Cpj 51/84 
81

 Blíže: Stanovisko NS ze dne 22. 5. 1985, Cpj 13/85 
82

 § 145 obč. zák. 
83

 Rozsudek NS ze dne 31.8.2004, sp. zn. 22 Cdo 555/2004 
84

 JINDŘICH, Miloslav. Úvaha nad smluvním zřizováním věcných břemen na nemovitostech  

ve spoluvlastnictví a na pozemcích ve společném užívání. Socialistická zákonnost, 1985, č. 8, s. 485-486.  
85

 Jelikož se dle mého názoru v daném případě jedná o důležitou změnu věci ve spoluvlastnictví, mohli se 

přehlasování spoluvlastníci domáhat, aby o této změně rozhodl soud (§ 139 odst. 3). Blíže též: KERN, 

Štěpán. Věcná břemena a spoluvlastnictví. Právní rádce, 2005, č. 12, s. 64-65. 
86

 Rozsudek NS ze dne 15.12.2006, sp. zn. 33 Odo 1694/2005 
87

 Ke stejnému závěru dospěl i NS.  Stanovisko NS ze dne 29.12.1984, sp. zn. Cpj 510/84 
88

 Např. KUČEROVÁ, Libuše. Zřízení věcného břemene spoluvlastníkem. Socialistická zákonnost. 1985, 

č. 8, s. 481- 484.  
89

 Tamtéž, s. 488. 
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ve prospěch spoluvlastníka zatížené nemovitosti.
90

 S tímto názorem se však odborná 

veřejnost příliš neztotožňovala a uváděla, že platí pouze pro věcná břemena osobní. 

Zastávala totiž názor, že v případě zřízení věcného břemene k nemovitosti ustupuje její 

vlastník do pozadí, když se zřizuje věcné břemeno ve prospěch nemovitosti, tedy jako 

oprávnění „patřící“ nemovitosti, nikoli dané osobě.
91

 

Smlouva o zřízení věcného břemene byla též formálním úkonem, jelikož se k její 

platnosti a účinnosti vyžadovalo, aby byla sepsána písemně a byla opatřena 

vlastnoručními podpisy. Byla-li smlouva sepsána ke zřízení věcného břemene 

k nemovitosti, jež se neeviduje v KN, došlo k jeho zřízení již okamžikem účinnosti této 

smlouvy. Byla-li však smlouva sepsána ke zřízení věcného břemene k nemovitosti,  

jež byla v KN vedena, byl k jeho zřízení nutný vklad do KN.
92

  Rozhodujícím kritériem 

pro posouzení, zda se jedná právě o takovouto nemovitost, poté bylo pouze, zda se 

v KN evidovala zatížená nemovitost,
93

 nikoli i nemovitost, v jejíž prospěch se věcné 

břemeno zřizovalo.
94

 V takovém případě bylo nutné, aby smlouva obsahovala i podpisy 

všech účastníků smlouvy s úředním ověřením jejich pravosti, což bylo vyžadováno KZ 

a ZoZ k provedení zápisu do KN.
95

  

 Aby bylo možné smlouvu o zřízení věcného břemene považovat  

za srozumitelnou a určitou,
96

 musela obsahovat i přesné vymezení obsahu, rozsahu  

a způsobu výkonu zřizovaného věcného břemene. V prvé řadě museli být řádně 

označeni účastníci, nemovitost, k níž se zřizovaným věcným břemenem omezovalo 

vlastnické právo, dále oprávněná nemovitost, resp. oprávněná osoba a musela obsahovat 

i vyjádření vůle účastníků uzavřít smlouvu s věcněprávními účinky. Označení 

věcněprávních účinků bylo jedním z podstatných náležitostí smlouvy, jelikož bylo 

možné omezit vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že je povinen něco trpět, 

něčeho se zdržet nebo něco konat, i na základě obligačního práva.
97

 Dle mého názoru 

postačilo k označení této skutečnosti nadepsat smlouvu právě souslovím „zřízení 

věcného břemene,“ když již z tohoto označení bylo dostatečně patrné, jakých účinků 

chtěli účastníci dosáhnout. 

                                                 
90

 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30.9.1998, sp. zn. 33 Ca 110/98 
91

 SPÁČIL: Věcná břemena…,  s. 29. 
92

 Vkladem se do KN zapisovala pouze věcná břemena zřízená smlouvou, všechny ostatní způsoby 

vzniku, jakož i následné změny se pouze zaznamenávaly (§ 7 odst. 1 ZoZ). 
93

 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30.4.1997, sp. zn. 33 Ca 42/97 
94

 ŠVESTKA: Občanský zákoník…, s. 628. 
95

 § 37 odst. 6 VoZ 
96

 Nesplňovala-li smlouva všechna výše uvedená kritéria, byla absolutně neplatnou (§ 37 obč. zák.). 
97

 Rozsudek NS ze dne 24.6.2010, sp. zn. 30 Cdo 2218/2009 
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Co se týče rozsahu a způsobu výkonu zřizovaného věcného břemene, bylo nutné 

je označit dostatečně určitě proto, aby se předcházelo vzniku pozdějších sporů,  

jak mezi účastníky, kteří tuto smlouvu uzavřeli, tak mezi jejich příp. právními nástupci 

(při sporu se uplatnila zásada, že byl sjednán spíše menší než větší rozsah, resp. obsah). 

Ve smlouvě proto muselo být přesně popsáno, jak a jaká část nemovitosti byla zřízeným 

věcným břemenem zatížena. Mezi stranami mohlo být dohodnuto, že dojde k jejímu 

zatížení na přesně určené části nemovitosti, nebo kdekoli na nemovitosti  

(např. při vedení stoky),
98

 popř. mohlo být i stanoveno, že se zřízení týká celé 

nemovitosti.
99

 Pro absolutní jistotu stran při zřízení věcného břemene pak bylo možné 

připojit ke smlouvě i vypracovaný geometrický plán.
100

 Ten byl navíc stejně povinnou 

přílohou k zápisu věcného břemene do KN k části pozemku.
101

 Jeho absence sice 

nezpůsobovala neplatnost smlouvy o zřízení věcného břemene v případě, kdy bylo  

ve smlouvě řádně určeno,
102

 nebylo však možné toto věcné břemeno zapsat do KN. 

Ve smlouvě muselo být i přesné označení dané nemovitosti způsobem 

uvedeným v ust. § 5 odst. 1 ZoZ, jinak byla smlouva neurčitou, tj. následně i neplatnou, 

resp. tato skutečnost vedla k zamítnutí návrhu na vklad do KN, protože pouze tato 

listina byla podkladem pro daný zápis, který však nemohl být kvůli tomuto nedostatku 

učiněn.
103

 Tato neurčitost označení nemovitostí se však musela posuzovat vždy 

individuálně v každé věci, tj. v každém správním řízení o vkladu.
104

 

Konečně ve smlouvě bylo možné jako nahodilou náležitost sjednat úplatnost 

zřízení věcného břemene. Pokud však smlouva o bez/úplatnosti mlčela, mělo se za to,  

že se jedná o zřízení bezúplatné. Tím však nebyla dotčena povinnost oprávněného nést 

přiměřené náklady na zachování a opravu zatížené věci, pokud se strany nedohodly 

jinak (§ 151n odst. 3 obč. zák.).
105

 Obdobný závěr bylo poté možno učinit v případě, 

kdy si strany mezi sebou neurčily, že se jedná o smlouvu na dobu určitou, mělo se tak 

za to, že se jedná o smlouvu na dobu neurčitou. Vznik i zánik věcného břemene pak 

bylo možné vázat i na splnění určité podmínky.  

Úpravou zřízení věcného břemene smlouvou se poté analogicky řídily i další 

způsoby vzniku věcného břemene, jež nejsou výslovně uvedeny v ust. § 151o obč. zák.,  

                                                 
98

 Rozsudek NS ze dne 31.7.1996, sp. zn. 3 Cdon 227/96 
99

 Rozsudek NS ze dne 28.5.2002, sp. zn. 30 Cdo 644/2002 
100

 § 19 KZ 
101

 § 5 odst. 5 KZ 
102

 Stanovisko NS ze dne 17.12.1985, sp. zn. Cpj 312/85 
103

 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19.5.1994, sp. zn. 33 Ca 86/94 
104

 Usnesení NS ze dne 27.2.2007, sp. zn. 30 Cdo 2044/2006 
105

 Rozsudek NS ze dne  20.12.2000, sp. zn. 20 Cdo 1265/98  
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a to např. dohoda o zrušení spoluvlastnictví
106

 nebo zápis o změně rozsahu,  

či vypořádání společného jmění manželů.
107

 Na základě dohody totiž docházelo toliko 

ke změně, popř. zrušení již vzniklých práv a povinností. Umožnění zřízení věcného 

břemene smlouvou v sobě tudíž obsahovalo i možnost zřízení věcného břemene 

dohodou (výklad a maiore ad minus), tedy i soudním smírem.
108

 

2.1.2 Nabytí služebnosti smlouvou za účinnosti OZ 

 Nabytí služebnosti smlouvou dle OZ je velmi podobné úpravě obč. zák. OZ  

však již neupravuje právní úkony, ale tzv. právní jednání,
109

 kdy smlouvu pojímá  

jako jeden z jeho druhů.
110

 Smlouva o zřízení služebnosti je tak pojímána  

jako dvoustranné právní jednání, jímž se jedna strana zavazuje druhé k trpění určitého 

jednání nebo ke zdržení se nějakého jednání, a to s úmyslem zřídit daný právní vztah 

jako služebnost, tj. s jeho věcněprávními účinky, nikoli jako pouhou obligaci. I nyní je 

tudíž důležité přesné vymezení obsahu a rozsahu dohodnuté služebnosti ve smlouvě.
111

  

Opět se musí jednat o právní jednání srozumitelné, adresované, učiněné 

člověkem,
112

 nebo právnickou osobou (včetně státu) způsobilou k danému právnímu 

jednání, vyjadřující svobodnou, vážnou vůli, a o jednání neodporující svým obsahem  

a účelem dobrým mravům a zákonu.
113

 Zkrátka musí i nadále splňovat náležitosti 

právního jednání, které jsou ve své podstatě shodné s náležitostmi právních úkonů  

dle obč. zák.  

Smlouva musí být platnou
114

 a účinnou a její obsah musí být natolik určitý, 

srozumitelný a jednoznačný, aby z ní vyplývala všechna práva a povinnosti stran,  

tj. musí z ní vyplývat, jaké věci se týká (movité, či nemovité), o jakou služebnost se 

jedná (zda osobní, nebo pozemkovou), v jakém rozsahu se služebnost zřizuje, že má 

věcněprávní účinky a další podstatné náležitosti dle toho, jaká služebnost se zřizuje 

                                                 
106

 § 141 obč. zák. 
107

§ 143, resp. § 150 obč. zák. 
108

 Stanovisko NS ze dne  11.111.1986, sp. zn. Cpj 44/86 
109

 OZ již neobsahuje definici právního jednání, nýbrž toliko jeho právní následky, když stanoví, 

 že vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, 

dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran (§ 545 OZ). 
110

 § 1724 OZ 
111

 KABELKOVÁ, Eva. Věcná břemena v novém občanském zákoníku: komentář. 1. vydání.  Praha: C.H. 

Beck, 2013, s. 47. 
112

 OZ zná pojem fyzické osoby, upřednostňuje však „výstižnější“ pojem člověk (§ 23 OZ). 
113

 § 545n. OZ 
114

 Došlo-li by např. k zápisu věcného břemene i přesto, že je smlouva neplatnou, může se následně 

dotčená osoba domáhat odstranění nesouladu v zápisu v KN, tj. fakticky výmazu služebnosti (§ 985  

a § 986 OZ). 
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(typová služebnost upravená v OZ, či služebnost výslovně neupravená).
115

 I nadále je 

přitom rozhodující obsah právního jednání, nikoli jeho označení.
116

 Nejtypičtějšími 

nahodilými náležitostmi jsou pak opět ujednání o době a bez/úplatnosti zřízení,
117

 

přičemž OZ stanoví, že v případě bezúplatného zřízení se má za to, že se povinný 

zavazuje spíše méně než více.
118

 Pokud je však mezi stranami dohodnutá úplata,  

resp. náhrada za zřízení služebnosti, měla by její výše odpovídat vzniklé újmě.
119

  

Je-li služebnost zřizována k nemovité věci, vyžaduje OZ písemnou formu,
120

  

což koresponduje s intabulačním principem (nutnost zápisu do veřejného seznamu),
121

 

jenž zůstal zachován po vzoru obč. zák.
122

 To však samozřejmě nebrání dohodě stran  

o písemné formě smlouvy i u movitých věcí.
123

 Podpis této smlouvy ale nově nemusí 

být pouze vlastnoruční, ale může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to 

obvyklé (za podmínek jiného právního předpisu též elektronicky).
124

 OZ rovněž 

pamatuje i na osoby, které neumí číst či psát.
125

 Je-li tato osoba schopna seznámit se  

s obsahem daného právního jednání pomocí přístrojů či speciálních pomůcek  

nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, opatří listinu podpisem. Není-li s to se 

podepsat, učiní namísto podpisu před alespoň dvěma svědky na listině rukou nebo jinak 

vlastní znamení, ke kterému jeden ze svědků připíše jméno jednajícího. Jinak je nutné 

pořídit o tomto jeho jednání veřejnou listinu.
126

 

Stejně jako za účinnosti obč. zák. se pak bude postupovat při zřizování 

služebnosti spoluvlastníky,
127

 dále ohledně otázek služebnosti v rámci společného jmění 

manželů, omezení vzniku služebnosti (např. předpisy veřejného práva), úpravy 

                                                 
115

 Nesplňuje-li smlouva tyto podmínky, jedná se o zdánlivé právní jednání (§ 553 OZ). 
116

 § 555 OZ 
117

 Mlčí-li, má se za to, že se jedná o zřízení bezúplatné. Blíže: Rozsudek NS ČSR ze dne  27.11.1922, 

 sp. zn. 9146/22 
118

 Jedná se o obecné interpretační pravidlo upravené v § 1747 OZ. 
119

 Např. snížení atraktivnosti zatíženého pozemku, omezení v užívání či soukromí atd. Blíže: Rozsudek 

NS ze dne 28.4.2011, sp. zn. 22 Cdo 2854/2010  
120

 § 560 OZ 
121

 OZ zavedl pojem veřejný seznam - jedná se o seznam zřízený za účelem evidence určitých objektů  

a práv k nim, který je veřejně přístupný, vedený orgánem veřejné moci. Pro evidenci služebností je tímto 

seznamem i nadále KN. Pro evidenci subjektů pak slouží tzv. veřejné rejstříky (např. obchodní rejstřík). 
122

 Pokud nedojde k uzavření smlouvy touto formou, bude smlouva absolutně neplatnou (§ 580 ve spojení 

s § 588 OZ). Písemná forma je přitom zachována i při právním jednání učiněném elektronickými  

nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby (§ 562 

odst. 1 OZ). 
123

 § 559 OZ 
124

 § 561 odst. 1 OZ 
125

 § 563 OZ 
126

 Listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou listinu 

prohlásí zákon; to neplatí, pokud trpí takovými vadami, že se na ni hledí, jako by veřejnou listinou nebyla 

(§ 567 OZ). 
127

 Blíže: Rozhodnutí NS ČSR ze dne 23.1.1923, sp. zn. R I 1506/22  
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podmínek, úpravy nákladů údržby
128

 a opatření smlouvy úředně ověřenými podpisy, 

má-li dojít ke vkladu tohoto práva do KN.
129

  

Služebnost pak vzniká u nemovitostí zapisovaných do KN až jejím vkladem 

 do tohoto seznamu,
130

 u ostatních věcí pak služebnost vzniká již účinností dané 

smlouvy.
131 

OZ nově upravuje též případy, kdy dojde k uzavření několika smluv  

o zřízení služebnosti ke stejné věci nezapisované do KN s různými osobami,  

kdy stanoví, že toto právo nabude osoba, s níž byla uzavřena smlouva, která nabyla 

účinnosti jako první.
132

 

Stejná zůstala i úprava zápisu do KN, kdy smlouva o zřízení služebnosti tvoří 

přílohu návrhu na vklad
133

 a kdy je také při zřizování služebnosti k části pozemku nutné 

doložit jako přílohu geometrický plán
134

 s vyznačeným rozsahem služebnosti.
135

 Došlo 

však ke změně v její evidenci v KN, nově se totiž zapisuje u služebné i panující 

nemovitosti, je-li v KN vedena. Pokud jedna z nich takto evidována není, dojde  

ke vkladu alespoň u nemovitosti druhé.  

OZ nově blíže upravuje některé druhy služebností (viz dále), i nadále si však 

strany mezi sebou mohou dohodnout i jiné služebnosti. Pak ale musí ve smlouvě řádně 

specifikovat, jakou služebnost zřizují, a věnovat pozornost i všem dalším výše 

zmíněným náležitostem tak, aby byla smlouva platnou, účinnou a aby došlo k eliminaci 

případných sporů pro „neurčitost“ ujednání. OZ však pro tyto případy, kdy by bylo 

ujednání neurčité či nejasné, popř. by zcela chybělo, nově zavádí i další hledisko  

pro „určení obsahu a rozsahu“ služebnosti, a to místní zvyklost. Pokud však není  

ani ta jasná, má se i nadále za to, že byl sjednán spíše menší než větší rozsah,  

popř. obsah služebnosti.
136

  

                                                 
128

 Oprávněná osoba nese náklad na zachování a opravy věci, která je pro služebnost určena. Užívá-li  

však věci i ten, kdo je služebností obtížen, je povinen na náklad poměrně přispívat, anebo se užívání 

zdržet (§ 1263 OZ). 
129

 § 63n. NVoZ 
130

 Jedná se tak o konstitutivní zápis. Za účinnosti OZ se oproti úpravě za účinnosti obč. zák. do KN 

zapisují všechny skutečnosti (vznik, změna, zánik, promlčení i uznání existence) ohledně věcných břemen  

bez výjimky vkladem (§ 11 odst. 1 NKZ).  
131

 § 1262 OZ. Tato úprava vychází z § 268 VN a § 481 OZO, přičemž oba tyto předpisy navíc 

požadovaly evidenci smluv o zřízení služebnosti k nemovitosti nezapisované do veřejného seznamu  

u soudu. 
132

 § 1100 OZ 
133

 § 14 NKZ 
134

 Musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným právním předpisům, a opatřen 

souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel (§ 48 odst. 2 NKZ). 
135

 § 7 odst. 2 NKZ 
136

 § 1258 OZ 
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Úpravou zřízení služebnosti smlouvou se poté stejně jako za obč. zák. budou 

analogicky řídit i další způsoby vzniku služebností, jež nejsou v daném ustanovení OZ 

výslovně uvedeny, a to např. dohoda o zrušení spoluvlastnictví a zápis o změně rozsahu, 

či vypořádání společného jmění manželů, včetně soudního smíru. 

2.2 Nabytí služebnosti v rámci dědického řízení 

  Nabytí služebnosti v rámci „dědictví“ je druhým nejčastějším typem vzniku 

služebnosti. Nabýt takto služebnost ale mohou pouze dědici, kteří dědictví neodmítli,  

resp. se dědictví nevzdali, či se nezřekli dědického práva. 

2.2.1 Nabytí věcného břemene na základě závěti ve spojení s výsledky řízení  

o dědictví za účinnosti obč. zák. 

Obč. zák. upravoval jako jediný možný typ pořízení pro případ smrti závěť. 

Závěť neboli testament byla upravena jako jednostranný, osobně učiněný, kdykoli 

odvolatelný nebo změnitelný projev vůle, kterou o svém majetku pro případ smrti 

pořizovala jediná osoba.
137

 Bylo tedy na vůli zůstavitele (testátora), jak o svém majetku 

rozhodne. Mohl tedy nejen určit své dědice, ale některému z nich mohl i zřídit věcné 

břemeno.
138

 Na vůli zůstavitele bylo také „určení,“ zda se zřídilo věcné břemeno in rem,  

či in personam. 

Aby však závěť způsobila všechny zákonem aprobované následky, muselo být 

splněno několik podmínek: testátor musel být způsobilý k sepsání závěti, zamýšlený 

dědic musel být testamentárně způsobilý a závěť jako právní úkon musela „obsahovat“ 

všechny náležitosti projevu a vůle.  

Testátor byl dle obč. zák. způsobilý k sepsání závěti pouze, pokud byl osobou 

plně způsobilou k právním úkonům.
139

 Zákon však stanovil dvě výjimky z tohoto 

základního pravidla – závěť totiž mohla sepsat i osoba starší patnácti, ale mladší 

osmnácti let, pokud ji sepsala formou notářského zápisu,
140

 a také osoba, která byla sice 

omezena ve způsobilosti k právním úkonům, avšak v rozsahu, který sepis závěti 

umožňoval.  

                                                 
137

 ŠVESTKA: Občanský zákoník…, s. 853.   
138

 OZ neupravoval institut odkazu, takže jakákoli osoba, jež byla v závěti zmíněna, byť i k naprosto 

„zanedbatelné“ části dědictví, se ze zákona stávala dědicem. 
139

 Byl způsobilý vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti. Tato způsobilost 

vznikala v plném rozsahu nabytím zletilosti, či uzavřením manželství osobou starší 16 let za souhlasu 

soudu (§ 8 obč. zák.). 
140

 Náležitosti notářského zápisu upravuje § 63 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 

(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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Testamentární dědická způsobilost se dělila na dvě složky, složku absolutní  

a relativní, dle toho, zda šel nedostatek dědické způsobilosti „odstranit,“ či nikoli. 

Absolutní dědickou způsobilost měly všechny fyzické i právnické osoby včetně státu, 

musely však mít právní subjektivitu
141

 již v době smrti testátora. Výjimku tvořili toliko 

nasciturus, společnost, která již byla založena, ale čekala na zápis do obchodního 

rejstříku,
142

 a nadace zřízená samotnou závětí.
143

 Nedostatek této podmínky pak nešel 

odstranit a daná osoba se dědicem nikdy nestala. Opakem pak byla právě relativní 

dědická nezpůsobilost, tj. taková, kdy šel její nedostatek určitým zákonem stanoveným 

způsobem odstranit. Jednalo se o případy, kdy se dědicem nemohla stát osoba,  

která se dopustila úmyslného TČ
144

 proti testátorovi, jeho manželovi,
145

 dětem  

či rodičům anebo zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitele. 

K odstranění tohoto nedostatku pak mohlo dojít odpuštěním testátora. 

Konečně musela být závěť učiněna písemně, musela splňovat všechny zákonem 

stanovené požadavky na právní úkony (viz výše) a musela obsahovat den, měsíc a rok,  

kdy byla podepsána, a testátorův podpis. Jiné nároky poté byly kladeny na sepsání 

holografní závěti,
146

 alografní závěti
147

 či závěti sepsané formou notářského zápisu. 

Určité odlišnosti pak vykazovaly i závěti sepsané osobami, které neuměly číst či psát.
148

 

Pokud byly splněny všechny výše popsané podmínky pro platnost závěti, 

vzniklo předmětné věcné břemeno oprávněnému již okamžikem smrti testátora. 

V dědickém řízení se poté jen „určilo,“ kdo je povinnou osobou, tj. která osoba se stane 

dědicem (vlastníkem) zatížené věci,
149

 a kdo oprávněným. Pokud by však došlo 

                                                 
141

 Jedná se o způsobilost k právům a povinnostem. U fyzické osoby vznikla narozením, ale měl ji  

i nasciturus za podmínky, že se narodil živý (§ 7 obč. zák.). Právnické osoby měly tuto způsobilost  

od svého vzniku (§ 18n. obč. zák.).  
142

 Veřejný seznam v elektronické podobě, do kterého se zapisovaly zákonem stanovené údaje  

o podnikatelích (§ 25 ObchZ). 
143

 § 3 NNF 
144

 Protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém 

zákoně (§ 13 TZ). Blíže: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. 1. vydání. Praha: Leges, 2009,  

s. 114-123.  
145

 Ve výčtu chybí registrovaný partner, i na toho se však „ochrana“ výkladem vztahovala. 
146

 psaná vlastní rukou testátora 
147

 Sepsaná jinak než rukou testátora (PC, rukou jiné osoby atd.), kdy ji testátor před dvěma, resp. třemi 

přítomnými svědky vlastnoručně podepsal a prohlásil, že to je jeho poslední vůle. 
148

 Blíže k problematice závěti: BEDNÁŘ, Václav. Testamentární dědická posloupnost. 1. vydání. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2011. 301 s. 
149

 Přicházelo do úvahy i dědění z obou titulů, ze závěti i ze zákona, kdy jeden závětní dědic neodmítl 

zřízení věcného břemene ve svůj prospěch, ostatní závětní dědici však dědictví odmítli, a zatíženou 

nemovitost tak zdědil dědic ze zákona. Blíže: PĚCHA, František. Ke vzniku věcných břemen na základě 

závěti. Socialistická zákonnost, 1984, č. 10, s 583. 
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zřízením věcného břemene k zásahu do nároku neopomenutelných dědiců,
150

 musel se 

v rámci dědického řízení upravit i rozsah věcného břemene tak, aby nedošlo ke zkrácení 

povinného dílu neopomenutelného dědice, popř. se oprávněnému uložila povinnost 

povinný díl doplnit.
151

 

2.2.2 Nabytí služebnosti pořízením pro případ smrti ve spojení s výsledky 

dědického řízení za účinnosti OZ 

OZ oproti obč. zák. upravuje tři možnosti pořízení pro případ smrti, a to závěť, 

dědickou smlouvu a dovětek. Nově též zavádí institut odkazu, kterým může zůstavitel 

někomu zřídit pohledávku na vydání určité věci, popř. jedné či několika věcí určitého 

druhu, nebo na zřízení určitého práva.
152

 Odkazovník přitom není dědicem  

a neodpovídá za dluhy zůstavitele. Může jím být ale pouze osoba, která je způsobilá 

dědit (viz dále). Všemi těmito pořízeními i samotným odkazem přitom zůstavitel může 

dědici, popř. jiné osobě zřídit služebnost.  

Závěť OZ upravuje jako odvolatelný projev vůle,
153

 kterým testátor 

pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl  

na pozůstalosti, případně i odkaz. I nyní přitom musí závěť sepsat způsobilý testátor, 

musí existovat způsobilý dědic a závěť musí být platná a účinná, tj. zejména musí  

jako právní jednání obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti.  

Sepsat platnou závěť může pouze svéprávná osoba,
154

 samozřejmě  

až na zákonem upravené výjimky. Stejně jako v obč. zák. může nezletilec starší patnácti 

let pořídit závěť ve formě veřejné listiny. Změněna je však možnost sepsat závěť u osob 

s omezenou svéprávností
155

- daná osoba může v rámci svého omezení pořizovat závěť 

jen formou veřejné listiny. Pokud je však omezena kvůli chorobné závislosti  

na alkoholu, drogách a podobných látkách či kvůli hráčské vášni, může v rozsahu 

                                                 
150

 Potomek zůstavitele, který měl nárok na určitý povinný díl z dědictví, pokud nebyl vyděděn  

(§ 479 obč. zák.). 
151

 Rozsudek NS ze dne 2.8.1991, sp. zn. 4 Cz 56/91 
152

 § 1477 OZ 
153

 V tomto případě OZ „ opustil, resp. chybně nenásledoval“ své pojetí nemožnosti vysvětlení sousloví 

„projev vůle“ jako jednoho z důvodu, proč místo právních úkonů upravuje právní jednání. 
154

 Plně svéprávným se člověk stává nabytím zletilosti (dovršením 18 let), či pokud je mu min. šestnáct 

 a se souhlasem soudu dojde k uzavření manželství (§ 30 OZ), příp. byl-li tzv. emancipován, tj. byla-li mu 

soudem přiznána plná svéprávnost (§ 15 OZ). K emancipaci dochází na základě návrhu nezletilce se 

souhlasem jeho zákonného zástupce, nebo na základě návrhu jeho zákonného zástupce se souhlasem 

nezletilce. Nezletilec musí mít min. šestnáct let a musí osvědčit svou schopnost živit se sám a obstarat si 

své záležitosti (§ 37 OZ). 
155

 OZ nedovoluje osobu zcela zbavit svéprávnosti, lze ji pouze omezit v „nutném“ rozsahu (§ 57 OZ). 

Ust. § 3032 OZ také upravuje, jak bude postupováno v případě osob zbavený/omezených  

ve způsobilosti k právním úkonům dle obč. zák. po nabytí účinnosti OZ. 
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omezení sepsat závěť v jakékoli formě, ale jen o ½ pozůstalosti, zbytek připadne 

dědicům zákonným. Pokud by však zákonným dědicem měl být pouze stát, může 

pořídit závěť o celé pozůstalosti.
156

 Přibyla tu navíc možnost sepsat závěť v jakékoli 

formě osobám omezeným natolik, že nemohou závěť pořídit, pokud se uzdravily do té 

míry, že jsou schopny projevit vlastní vůli.
157

 

OZ rovněž upravuje absolutní a relativní dědickou nezpůsobilost, došlo  

však k několika změnám. V rámci absolutní nezpůsobilosti je i nadále ponechána 

možnost dědit již nasciturovi, ovšem pouze pokud to vyhovuje jeho zájmům. Co se týče 

právnické osoby, je možné nově povolat i tu, která má teprve vzniknout,  

ale za podmínky, že musí vzniknout do roka od smrti zůstavitele. Relativně 

nezpůsobilým dědicem se pak stává osoba, která se dopustí ne jen TČ vůči předkům  

a potomkům zůstavitele,
158

 ale činu povahy úmyslného TČ, což pokrývá případy 

protiprávních činů učiněných úmyslně osobami trestně neodpovědnými.
159

 

Zavrženíhodné jednání proti projevu vůle testátora jako druhý důvod relativní 

nezpůsobilosti dědice pak byl rozšířen na „celou“ zůstavitelovu vůli, kdy byl navíc 

přidán i demonstrativní výčet chování, kterým se lze dopustit daného jednání. Tyto 

důvody může testátor dědici prominout, ovšem pouze výslovně, tj. odpustit dědici 

konkrétní čin. 

Po formální a obsahové stránce závěti vychází OZ z úpravy obč. zák.  

Pokud by ale chyběla vůle zůstavitele závěť pořídit, nebo by nebyla zjevně projevena 

vážná vůle, nebo pokud by nešlo pro nesrozumitelnost nebo neurčitost zjistit její obsah 

ani výkladem, nebyla by takto sepsaná závěť neplatnou, ale pouze zdánlivým právním 

jednáním, ke kterému by se nepřihlíželo.
160

 Závěť tak musí být učiněna písemně  

(až na zákonem stanovené výjimky), musí obsahovat podpis testátora
161

 (opět vyjma 

zákonem stanovených výjimek, např. privilegované závěti, viz dále),
162

  

a to až na samém konci textu.
163

 Nově též není datum sepsání závěti její podstatnou 

náležitostí, bude-li možné dovodit, kdy byla sepsána. Závěť však bude neplatná,  

                                                 
156

 inspirace marnotratníkem (§ 568 OZO) 
157

 inspirace § 229 OZO 
158

 Ve výčtu však chybí výslovné zakotvení osoby registrovaného partnera. 
159

 Důvodová zpráva, s. 362. 
160

 § 551n OZ 
161

 Nemusí být však „složen“ pouze jménem a příjmením testátora, nýbrž např. toliko označením „strýc 

Pavel,“ je-li ze závěti seznatelné, kdo je touto osobou. Rozhodnutí NS ČSR ze dne 1.6.1929,  

sp. zn.  Rv II 572/28 
162

 § 561 OZ 
163

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 3.2.1933, sp. zn. R I 1142/32 
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pokud by na určení doby jejího pořízení závisely právní účinky závěti, nebo pokud by 

zůstavitel pořídil více závětí, jež by si navzájem odporovaly. Jiné nároky jsou pak 

kladeny na sepsání holografní závěti, alografní závěti či závěti sepsané formou veřejné 

listiny. Určité odlišnosti vykazují i závěti sepsané osobami, které neumí číst či psát. 

Další novinkou jsou pak tzv. privilegované závěti, tj. závěti pořízené při bezprostředním 

ohrožení života, při vážném důvodu na palubě lodi/letadla a při účasti v ozbrojeném 

konfliktu a vojenských operacích, které nemusí obsahovat všechny zákonem stanovené 

náležitosti a nemusí být ani sepsány písemně.
164

 

OZ je pak na rozdíl od obč. zák. založen na plném respektování vůle testátora,  

proto obsahuje i některá zvláštní výkladová pravidla pro interpretaci závěti.
165

 Závěť 

díky tomu může také nově obsahovat i podmínky,
166

 doložky času či příkazy.
167

 

Příkazem přitom zůstavitel může dědici uložit povinnost zřídit služebnost,
168

  

na druhou stranu však může příkazem dědici i uložit zákaz zatížení věci. Ten jej  

ale zavazuje pouze v případě, kdy je nařízen na určitou přiměřenou dobu a je 

odůvodněn vážným zájmem hodným právní ochrany, jinak může soud na návrh 

rozhodnout, že se k zákazu nepřihlíží. 

 

Dědickou smlouvou pořízenou ve formě veřejné listiny povolává zůstavitel 

druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana  

to přijímá.
169

 Tuto smlouvu může uzavřít plně svéprávná osoba i osoba s omezenou 

svéprávností
170, 171

 (se souhlasem svého opatrovníka), vždy však jen o ¾ svého jmění.
172

 

Smlouva může být uzavřena kdykoli během života zůstavitele, který je danou smlouvou 

vázán v tom smyslu, že pořídí-li pro případ smrti nebo uzavře-li darovací smlouvu tak, 

že to s dědickou smlouvou není slučitelné, může se smluvní dědic dovolat neúčinnosti 

těchto právních jednání. Daná smlouva mu však nikterak nebrání během svého života 

                                                 
164

 § 1542n OZ 
165

 Např. slova použitá v závěti se vykládají podle jejich obvyklého významu, ledaže se prokáže, že si 

zůstavitel navykl spojovat s určitými výrazy zvláštní, sobě vlastní smysl. Rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ČSR ze dne 19.6.1935, Rv I 119/34 
166

 Podmínkou může být např. právě i zřízení služebnosti. 
167

 § 1551 OZ 
168

 § 1569 OZ 
169

 § 1582 OZ 
170

 Byla-li jeho svéprávnost omezena pro chorobnou závislost na požívání alkoholu apod. představující 

závažnou duševní poruchu, může pořídit dědickou smlouvou jen o majetku, o němž je způsobilý pořídit 

závětí (§ 1585 odst. 1 OZ). 
171

 Z uvedeného vyplývá, že tuto smlouvu nemůže uzavřít nezletilec, který má dle pojetí OZ pouze 

částečnou, nikoli omezenou svéprávnost. 
172

 Jedná se o tzv. falcidiánskou kvartu, kdy musí ¼ pozůstalosti zůstat nezatížena, aby o ní mohl 

zůstavitel pořídit, jak uzná za vhodné, např. závětí (§ 1585 odst. 2 OZ). 
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naložit se svým majetkem dle své libosti, fakticky se tak smluvním dědicům nemusí 

dostat ničeho.
173

 Ke zrušení této smlouvy pak může dojít pouze se souhlasem 

povolaného dědice, resp. odkazovníka. OZ též upravuje i zvláštní „druh“ dědické 

smlouvy, a to smlouvu mezi manželi, která má svá specifika.
174

 

 

Dovětkem neboli kodicilem může zůstavitel nařídit odkaz, stanovit odkazovníku  

nebo dědici podmínku nebo doložku času anebo uložit odkazovníku nebo dědici příkaz. 

Co je stanoveno o závěti, platí obdobně i o dovětku,
175

 přičemž ten může být pořízen  

buď samostatně, či vedle závěti,
176

 nejsou jím však samostatně povoláváni dědicové. 

 

Pokud byly splněny všechny výše popsané podmínky pro jednotlivé druhy 

pořízení pro případ smrti, vzniká předmětná služebnost oprávněnému stejně jako  

za účinnosti obč. zák. již okamžikem smrti testátora.
177

 V dědickém řízení se pak již jen 

„potvrdí,“ kdo se stane dědicem, kdo oprávněným a kdo povinným. Pokud by však 

došlo zřízením služebnosti k zásahu do nároku nepominutelných dědiců,
178

 musí se 

v rámci dědického řízení upravit i rozsah služebnosti tak, aby nedošlo ke zkrácení 

povinného dílu nepominutelného dědice, popř. se musí tento díl „dorovnat.“ Stejně tak 

je zůstavitel limitován pro zřízení služebnosti ust. § 1266 OZ. 

2.2.3 Nabytí věcného břemene dohodou o vypořádání dědictví za účinnosti obč. 

zák. 

I přesto, že testátor pořídil platnou závěť, podle níž mělo dojít k určení dědiců,  

popř. i ke vzniku věcného břemene, bylo konečné určení vždy závislé na výsledku 

dědického řízení - dědici totiž mezi sebou mohli uzavřít mimo jiné dohodu o vypořádání 

dědictví, jejímž prostřednictvím mohlo dojít k vypořádání dědictví naprosto odlišně.  

Tím docházelo k popření autonomie vůle zůstavitele v rámci myšlenky, na níž byl obč. 

zák. založen, tj. že je vůle a zájem žijících osob přednější před vůlí osoby, jež již nežije. 

                                                 
173

 §1588 OZ 
174

 §1592n. OZ 
175

 §1498 OZ 
176

 KABELKOVÁ: Věcná břemena…., s. 52 - 55. 
177

 Uvedené platí pouze pro zřízení služebnosti závětí a dědickou smlouvou – má-li totiž dojít  

k jejímu zřízení na základě dovětku, resp. příkazu je nutné, aby k této skutečnosti přibyla ještě další 

skutečnost, a to např. dohoda mezi zatíženým a osobou, v jejíž prospěch má být služebnost zřízena. 

Dovětkem, resp. příkazem totiž služebnost nevzniká přímo, ale oprávněnému vzniká pouze obligace,  

resp. právo na její zřízení vůči zatíženému. 
178

 Děti zůstavitele, či jejich potomci, kteří mají právo na povinný díl, a to ¾ u nezletilého, resp. ¼  

zákonného dědického podílu u zletilého (§ 1643 OZ). 
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 K uzavření této dohody poté mohlo dojít jak mezi dědici dle závěti, tak i dědici  

dle zákonné dědické posloupnosti,
179

 kteří dokonce ani nemuseli v některých případech 

respektovat zákonem stanovené dědické podíly. Taková dohoda vyžadovala schválení 

soudem, nebyla-li však v rozporu se zákonem či dobrými mravy, soud ji schválil.
180

 

 Dohoda přitom musela obsahovat vše tak, jak bylo vyžadováno pro smlouvu  

o zřízení věcného břemene. Jedinými dvěma korektivy bylo, že nešlo věcné břemeno 

zřídit osobě, která nebyla účastníkem dědického řízení, a na obsahu dohody  

o vypořádání dědictví se museli shodnout všichni dědici.
181

 V případě, že byla pořízena 

závěť, ve které testátor zřídil věcné břemeno, které bylo v rámci řízení o pozůstalosti 

„pouze modifikováno,“ došlo ke vzniku věcného břemene již smrtí testátora, nikoli  

až schválením dědické dohody.
182

 Bylo-li zřízeno věcného břemene až touto dohodou, 

došlo k jeho vzniku až schválením dané dohody. Záznam o vzniku věcného břemene se 

však v KN provedl vždy až na základě pravomocného rozhodnutí soudu  

o schválení dědické dohody.  

2.2.4 Nabytí věcného břemene dohodou o rozdělení pozůstalosti za účinnosti OZ 

Jak již bylo uvedeno výše, je OZ založen na zásadě autonomie vůle zůstavitele, 

proto, pokud pořídil pro případ smrti, musí dojít k rozdělení pozůstalosti  

dle jeho vůle a není možné, aby se dědici o vypořádání dohodli jinak. Tato možnost 

přichází do úvahy pouze, pokud to zůstavitel sám výslovně připustil.
183

 Pokud však 

zůstavitel přidělil dědicům jednotlivé věci ze svého jmění, aniž výslovně přikázal,  

že musí být pozůstalost rozdělena, jak nařídil, hledí se na jeho projev vůle jako na přání 

bez právní závaznosti. 

V případě, že ale zůstavitel o pozůstalosti nikterak nepořídil a dědí se  

dle dědické posloupnosti,
184

 mohou se dědicové dohodnout o rozdělení pozůstalosti 

jakkoli. Obdobně se přitom postupuje, nepořídil-li zůstavitel o některé části pozůstalosti 

nebo nepřikázal-li, jak má být pozůstalost/její část rozdělena, nebo není-li rozdělení 

pozůstalosti podle zůstavitelovy vůle vůbec možné. 

                                                 
179

 § 473n. obč. zák. 
180

 § 482 obč. zák. 
181

 Dědici mohou být zastoupeni na základě plné moci, např. i spoludědici, dohodu však nemůže uzavřít 

zástupce ustanovený soudem dědici, který není znám, nebo je neznámého pobytu, a nadace, která je 

závětí teprve zřizována. 
182

 KUČEROVÁ, Libuše, ONDŘEJOVÁ, Pavla. Několik poznámek ke vzniku věcného břemene  

na základě závěti. Socialistická zákonnost, 1984, č. 5, s. 289. 
183

 § 1694 OZ 
184

 § 1633n. OZ 
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I za účinnosti OZ se vyžaduje, aby byla tato dohoda schválena soudem, přičemž 

ten musí posoudit, zda jejím prostřednictvím dojde k rozdělení celé pozůstalosti  

a zda neodporuje vůli zůstavitele, a v jejích mezích ani zájmům osoby pod zvláštní 

ochranou.
185

 Touto dohodou pak může být zřízena i služebnost. 

2.3 Nabytí služebnosti vydržením 

Nabytí služebnosti vydržením není příliš časté, přesto je způsob tohoto nabytí 

velmi důležitý, jelikož je tím zajištěna právní jistota všech zúčastněných, příp. i jejich 

právních nástupců.  

2.3.1 Nabytí věcného břemene vydržením za účinnosti obč. zák. 

 Věcné břemeno bylo dle pojetí obč. zák. právem, které umožňovalo trvalý,  

nebo opakovaný výkon, tj. právem, které bylo možné držet. Pokud pak toto právo držela 

určitá osoba, fyzická či právnická včetně státu, nepřetržitě po dobu deseti let s tím,  

že byla vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře,
186

 že jí toto právo patří,
187

 vydržela 

jej.
188

 Tato skutečnost přitom nastala přímo ze zákona, a případný zápis do KN tak byl 

pouze deklaratorní.
189

 

Vydržení věcného břemene však bylo možné pouze u nemovitostí, které bylo 

možné tímto právem zatížit.
190

 Změna v osobě vlastníka během běhu vydržecí doby 

poté neměla na její průběh žádný vliv. Došlo-li však ke změně v osobě držitele, bylo  

za splnění zákonných podmínek možné, pokud byl také oprávněným držitelem, započíst 

do jeho vydržecí doby i dobu jeho předchůdce (§ 134 obč. zák.).
191

 

Dobrá víra oprávněného držitele
192

 se presumovala,
193

 vždy se však vyžadoval 

min. takový stupeň opatrnosti, při kterém nemohly vzniknout důvodné pochybnosti 

                                                 
185

 Osoba, která není plně svéprávná, nebo která je neznámá či nepřítomná, nebo právnická osoba veřejně 

prospěšná či zřízená ve veřejném zájmu (§ 1685 odst. 2 písm. a/ OZ). 
186

 Pro posouzení přitom nepostačovala subjektivní dobrá víra dané osoby, nýbrž dobrá víra v objektivním 

smyslu. Blíže: Rozsudek NS ze dne  7.6.2001, sp. zn. 22 Cdo 595/2001. U právnických osob se pak tato 

víra posuzovala, resp. musela být „přítomna“ u statutárního orgánu, resp. u většiny jejích členů,  

popř. pověřených pracovníků. Blíže: SPÁČIL:  Věcná břemena…, s. 24. 
187

 § 129 obč. zák. 
188

 Rozsudek NS ze dne 10.4.2008, sp. zn. 22 Cdo 1280/2007 
189

 Blíže k otázce, na základě kterých dokumentů poté mohlo dojít k zápisu vydržení do KN: BAUDYŠ, 

Petr. Vydržení vlastnického práva. Právní rádce, 1995, č. 1, s. 13. 
190

 Bylo možné vydržet např. i část pozemku. Blíže: Rozsudek NS ze dne 17.11.1999, sp. zn. 22 Cdo 

837/98 
191

 Blíže: SPÁČIL: Věcná břemena..., s. 23. 
192

 Blíže k oprávněné držbě a vydržení: SPÁČIL, Jiří. Oprávněná držba a vydržení v nejnovější judikatuře 

nejvyššího soudu. Bulletin advokacie, 2003, č. 1, s. 47-56. 
193

 § 130 obč. zák. 
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popírající závěr o existenci věcného práva odpovídajícího věcnému břemeni,
194

  

tj. muselo se jednat o „omluvitelný omyl“ dané osoby. Existenci dobré víry proto nešlo 

dovodit, pokud tato osoba postrádala právní titul k nabytí příslušného práva,
195

  

nebo pokud toto právo vykonávala na základě výprosy
196

 či v domnění, že se jedná  

o veřejný statek,
197

 popř. jen tzv. odnepaměti, ale bez důvodu opravňujícího ji k dobré 

víře, že jí toto právo náleží.
198

 Vydržet věcné břemeno bylo na druhou stranu možné 

např. v případě, kdy se daná osoba domnívala, že jí toto právo skutečně náleží,  

na základě informací zjištěných z výpisu z KN i přesto, že se nakonec zjistilo,  

že byl předmětný zápis chybný.
199

  

2.3.2 Nabytí služebnosti vydržením za účinnosti OZ 

 Jak bylo uvedeno výše, OZ služebnost pojímá jako věc v právním smyslu,  

přičemž „vlastnické právo“ k ní lze držet.
200

 Vydržení služebnosti se tak „řídí“ úpravou 

vydržení vlastnictví k věci,
201

 OZ totiž výslovně neupravuje vydržení jiných věcných 

práv. Služebnost, která může vzniknout vydržením, však musí být takové povahy,  

aby bylo možné její zřízení na základě smlouvy (tj. je v dispozici smluvních stran).
202

  

OZ výslovně uvádí, že k věci lze zřídit i několik služebností, pokud není novější 

právo na újmu právům starším.
203

 Sporné však podle mého názoru je, zda se má toto 

pravidlo uplatnit i u služebnosti, která sice vznikla později a je na újmu právům starším, 

ale vznikla vydržením. Myslím si, že by i tak měla tato služebnost vzniknout, jelikož 

měli dřívější oprávnění celou vydržecí dobu k tomu, aby své právo „hájili.“  V souladu 

se zásadou, jež OZ ovládá, bdělým náležejí práva, mám tak za to, že by jim neměla být 

tato ochrana poskytnuta, a „ke slovu“ by se tak měl dostat princip redukce. Pokud se 

navíc po celou dobu o svou služebnost oprávnění „nezajímali,“ mohlo dojít  

i k jejímu promlčení.
204

  

                                                 
194

 ELIÁŠ, Karel, PSUTKA, Jindřich. Věcná břemena: § 151n - § 151r občanského zákoníku: podrobný 

komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této 

problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Praha: Linde Praha, 2012, s. 49. 
195

 Usnesení NS ze dne 2.12.2008, sp. zn. 22 cdo 3003/2007 
196

 Rozsudek NS ze dne 25.8.2009, sp. zn. 25 Cdo 2230/2007 
197

 Rozsudek NS ze dne  18.11.1999, sp. zn. 2 cdon 1728/97 
198

 Rozsudek NS ze dne 31.8.1987, sp. zn. 3 Cz 42/87 
199

 Rozsudek NS ze dne  16.6.2003, sp. zn. 22 Cdo 702/2002 
200

 § 989 odst. 1 OZ 
201

 § 1089n. OZ 
202

 SPÁČIL, Jiří (ed). Občanský zákoník: komentář - III. díl Věcná práva. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2013, s. 928. 
203

 § 1266 OZ 
204

 Obdobný závěr: SPÁČIL: Občanský zákoník…,  s. 928. 
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OZ oproti obč. zák. zavádí dvě formy vydržení, a to vydržení řádné a vydržení 

mimořádné.
205

 U vydržení řádného zákon stanoví, že k němu dojde přímo ze zákona,  

pokud poctivý držitel drží vlastnické právo k věci nepřetržitě po zákonem určenou 

dobu,
206

 a to po dobu tří let u movitých věcí a po dobu deseti let u věcí nemovitých.
207

 

Tato držba navíc musí být po celou dobu poctivá,
208

 řádná
209

 a pravá,
210

 přičemž se 

takováto držba presumuje.
211

 Nabude-li však poctivý držitel držbu od držitele 

nepoctivého, počne vydržecí doba běžet až ode dne, kdy tuto držbu poctivý držitel 

nabyl. Toto však nelze uplatnit u dědice či právního nástupce právnické osoby,  

pokud zůstavitel, resp. právní předchůdce nabyl nepravou držbu. K vydržení služebnosti 

se navíc vyžaduje, aby právo bylo vykonáváno při každé naskytnuvší se příležitosti,  

tj. nestačí, nevykonává-li se tak často, jak je to obvyklé, nýbrž jen někdy, takže vlastník 

služebného pozemku nemůže rozpoznat, zda jde o nahodilou skutečnost, či o úmyslný 

výkon práva.
212

 

 Mimořádné vydržení zákon umožňuje, pokud držitel drží vlastnické právo k věci 

dvojnásobnou dobu,
213

 přičemž se ani nevyžaduje, aby byla držba řádná. To ale neplatí, 

pokud se mu prokáže nepoctivý úmysl.
214

 Nástupci poctivého držitele se přitom  

do vydržecí doby bez dalšího započte i doba, kdy věc držel jeho poctivý předchůdce. 

Jedná se tak o ochranu faktických stavů, jejichž základ je sice pochybný nebo sporný, 

ale kde tvrzené nebo domnělé vlastnictví trvá značně dlouhou dobu, přičemž se  

ale neposkytuje ochrana zjevné lsti, podvodu a podezřelým majetkovým stavům 

vzniklým před účinností OZ, ať již k nim došlo v letech 1948 – 1989, anebo zejména  

v 90. letech minulého století.
215

 

                                                 
205

 inspirace § 1322n. VN (Ten však vyžadoval delší vydržecí dobu.) 
206

 § 1089 odst. 1 OZ 
207

 § 1091 OZ 
208

 Kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává, je poctivý držitel. 

Nepoctivě drží ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, které mu nenáleží 

(§ 992 odst. 1 OZ). 
209

 Řádná držba se zakládá na platném právním důvodu. Kdo se tedy ujme držby bezprostředně, aniž ruší 

cizí držbu, nebo kdo se ujme držby z vůle předchozího držitele nebo na základě výroku orgánu veřejné 

moci, je řádným držitelem (§ 991 OZ). 
210

 Neprokáže-li se, že se někdo vetřel v držbu svémocně nebo že se v ni vloudil potajmu nebo lstí,  

anebo že někdo usiluje proměnit v trvalé právo to, co mu bylo povoleno jen výprosou, jde o pravou držbu 

(§ 993 OZ). 
211

 Rozsudek NS ČSR ze dne7.4.1925, sp. zn. Rv I 417/25 
212

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 2.6.1938, sp. zn. Rv I 1058/37 
213

 Tato doba ovšem neskončí dříve než po uplynutí dvou (u movitých), resp. pěti let (u nemovitých věcí)  

po nabytí účinnosti OZ (§ 3066 OZ). 
214

 § 1095 OZ 
215

 Důvodová zpráva, s. 280. 
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 U obou forem vydržení je nutné, aby vydržecí doba nebyla přerušena,
216

  

přičemž je zakázáno vydržení mezi zákonným zástupcem a zastoupeným, opatrovníkem 

a opatrovaným a poručníkem a poručencem.
217

 V rámci těchto vztahů, vztahů  

mezi manželi a mezi osobami žijícími ve společné domácnosti je také stanoveno,  

že mezi nimi vydržecí doba neběží, ani netrvá.
218

 

Dojde-li k vydržení služebnosti k nemovitosti zapisované do KN a oprávněný  

se domůže tohoto svého práva u soudu, zapíše se služebnost na základě příslušného 

rozhodnutí soudu do KN.
219

 Stejně jako za obč. zák. však k vydržení služebnosti nestačí 

toliko domnělé chování držitele, je však možné služebnost vydržet k pozemku domněle 

vlastnímu.
220

 Obdobně lze i za účinnosti OZ aplikovat výše uvedenou judikaturu  

i judikaturu z první republiky
221

 týkající se dobré víry držitele a možnosti vydržení 

služebnosti. 

2.4 Nabytí služebnosti ze zákona 

Nabytí služebnosti ze zákona nedoznalo přijetím OZ v podstatě žádných velkých 

změn. U takto vzniklých služebností je již předlouhou dobu řešena otázka, zda jsou 

služebnostmi soukromoprávními, či zda se jedná o institut práva veřejného spočívající 

v omezení vlastníka ve veřejném zájmu.  

NS zastává ve své judikatuře názor, že se nejedná o služebnosti ve vlastním slova 

smyslu, nýbrž jde o zákonná omezení vlastnického práva, která limitují výkon 

oprávnění vlastníka „mezemi zákona." Přičemž o tom, zda jde o instituty práva 

soukromého, nebo veřejného, má rozhodovat jejich podstata, nikoliv jejich pojmenování 

(věcná břemena, resp. služebnost). Svůj názor odůvodnil tím, že se sice tato omezení 

služebnostem podobají, když obdobně omezují práva vlastníka pozemku, liší se však 

tím, že vznikají ve prospěch neurčeného okruhu účastníků, a to pouze ze zákona,  

ve veřejném (nikoliv soukromém) zájmu a nemohou být promlčena.
222

 Naproti tomu ÚS 

zastává názor, že skutečně mají takto vzniklé služebnosti specifický režim, když se řídí 

speciální úpravou právních předpisů a obsahují i veřejnoprávní prvek, mají však i prvek 

                                                 
216

 K přerušení vydržecí doby dojde, nevykonával-li držitel držbu v jejím průběhu déle než jeden rok  

(§ 1093 OZ). 
217

 § 1097 OZ 
218

 § 1098 OZ 
219

 KABELKOVÁ: Věcná břemena…, s. 65 - 79. 
220

 Rozsudek NS ČSR ze dne  7.4.1920, sp. zn. Rv I 130/20  
221

 např. Rozhodnutí NS ČSR ze dne 7.4.1920, sp. zn. RV I 130/20, Rozsudek NS ČSR ze dne 11.5.1937, 

sp. zn. Rv I 1796/35, nebo Rozsudek NS ČSR ze dne24.6.1925, sp. zn. Rv I 399/25 
222

 Rozsudek NS ze dne 10.7.2002, sp. zn. 22 Cdo 1624/2000 
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soukromoprávní – jedná se totiž o právo někoho jiného než vlastníka k jeho věci,  

které vlastníka věci omezuje. Speciální právní úprava navíc nemusí být kompletní,  

a v tom případě se na jejich úpravu vztáhne jako obecný předpis právě obč. zák.,  

resp. OZ.
223

  

Lze tedy uzavřít, že služebnosti zřízené zákonem jsou institutem sui generis,  

který vykazuje jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní prvky.
224

 V konečném důsledku 

však jednotlivé speciální zákony ani obč. zák., resp. OZ nikterak nerozlišují, zda se 

jedná o institut soukromoprávní, či veřejnoprávní.  

Ze zákona vznikají služebnosti dvěma „způsoby“ – okamžikem nabytí účinnosti 

samotné právní normy (např. při styku nemovitosti s liniovými stavbami), či toliko  

na základě právní normy, ale až při nastoupení dalších skutečností (např. při vydání 

stavebního povolení). V některých případech však speciální zákon ukládá zřídit danou 

služebnost pouze na základě uzavření smlouvy o jejím zřízení, resp. následně na základě 

vyvlastnění (viz dále).
225

  

Takto vzniklé služebnosti se nezapisují do KN, je ale možné provést o nich v KN 

alespoň záznam.
226

 Při následné změně příslušného právního předpisu pak zůstává již 

vzniklá služebnost zachována podle dosavadního předpisu, jeho aktuální znění však 

může požadovat určité dodatečné úkony.
227

 

Výčet jednotlivých speciálních zákonů, na základě kterých vznikají služebnosti,  

a jejich bližší rozebrání by vydalo na samostatnou, velmi obsáhlou práci,  

proto za všechny jmenuji ty „nejdůležitější“: EZ,
228

 ZEK,
229

 ZVK,
230

 ZZ,
231

 ZD,
232

 

ZCL
233

 a ZPL.
234

 Nejčastěji takto vzniklé služebnosti umožňují oprávněnému vstup  

                                                 
223

 Nález ÚS ze dne 25.1.2005, sp. zn. Pl. ÚS 25/04  
224

 Blíže: PĚCHA, František. K problematice zařazení věcných břemen do určitého právního odvětví. 

Socialistická zákonnost, 1985, č. 8, s. 497-498.  
225

 PEKÁREK, Milan a kol. Pozemkové právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická 

fakulta, 2014, s. 178.  
226

 Blíže k problematice zákonných věcných břemen: HANDRLICA, Jakub. Tak zvaná zákonná věcná 

břemena a věcná břemena podle občanského práva. Správní právo, 2006, č. 8, s. 453-485 či BAUDYŠ, 

Petr. Věcné břemeno a veřejnoprávní omezení. Právní rozhledy, 2004, č. 12, s. 467-472. 
227

 FIALA: Občanský zákoník..., s. 538. 
228

 např. § 24 EZ 
229

 např. § 104 ZEK 
230

 např. § 7 ZVK. Tyto tři prvně jmenované zákony jsou dle mého názoru jedny z těch opravdu 

„nejdůležitějších“. Blíže o věcných břemenech vzniklých dle těchto zákonů: TRUNEČEK, Jaroslav. 

Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem. 1. vydání. Praha: Leges, 2010, 135 s.  
231

 např. § 8ZZ 
232

 např. § 9 ZD 
233

 např. § 30 a ZCL 
234

 např. § 32 ZPL 
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či vjezd na cizí pozemek za účelem opravy nebo údržby určitého zařízení, vstup  

do zvláštních prostor a právo na umístění označení.  

2.5 Nabytí služebnosti rozhodnutím orgánu veřejné moci 

Zřízením služebnosti dochází k zásahu do práva určité osoby, resp. do jejího 

absolutního práva, práva vlastnického. Zřídit služebnost rozhodnutím orgánu veřejné 

moci, tj. soudem či správním orgánem,
235

 proto lze pouze v případě, že je k tomu daný 

orgán oprávněn, tj. zákon mu tuto pravomoc svěřuje. Tím je zaručeno, že bude 

vlastnické právo této osoby omezeno pouze na základě zákona tak, jak stanoví čl. 11 

LZPS. 

2.5.1 Nabytí věcného břemene rozhodnutím soudu za účinnosti obč. zák. 

 Soud mohl zřídit věcné břemeno dle obč. zák. pouze ve třech případech:
236

  

při vypořádání neoprávněné stavby (§ 135c obč. zák.), při zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví (§ 142 obč. zák.) a při zřízení nezbytné cesty (§ 151o obč. zák.). Tím 

však pravomoc soudu zřídit věcné břemeno nekončila, soud je totiž mohl zřídit  

i na základě jiného speciálního zákona, např. dle ZPK.
237

 

2.5.1.1 Nabytí věcného břemene rozhodnutím soudu dle § 135c obč. zák. 

Zřídil-li někdo neoprávněně
238

 stavbu
239

 na cizím pozemku, bylo následně nutné 

rozhodnout o tom, co se s danou stavbou stane. Pokud se mezi sebou strany nedohodly,  

bylo na vlastníkovi pozemku, aby podal o její vypořádání návrh k soudu. Ten mohl 

rozhodnout o tom, že se stavba na náklady neoprávněného stavitele odstraní.  

Pokud však toto odstranění nebylo účelné, mohl ji soud přikázat za náhradu  

do vlastnictví vlastníka pozemku za jeho souhlasu, popř. mohl poměry mezi těmito 

dvěma účastníky uspořádat i jinak, např. stavbu za náhradu přikázat do vlastnictví 

stavebníka
240

 či k ní zřídit věcné břemeno.
241

 Bylo přitom na soudu, aby nalezl  

                                                 
235

 Došlo k jeho zřízení konstitutivním rozhodnutím příslušného orgánu. Rozsudek NS ze dne 16.5.2005, 

sp. zn. 22 Cdo 1438/2004  
236

 Rozsudek NS ze dne 30.1.1989, sp. zn. 3 Cz 4/89 
237

 § 36 ZPK 
238

 Stavebník staví na cizím pozemku bez právního titulu, který by mu stavbu umožnil, a to bez ohledu  

na to, zda se ve smyslu stavebních předpisů jednalo o povolenou stavbu (ne/existence stavební povolení,  

popř. kolaudačního rozhodnutí). Usnesení NS ze dne 28. 1. 2014, sp. zn. 22 Cdo 2223/2013 
239

 Neoprávněnost stavby musela být „přítomna“ již od počátku jejího zřízení, pokud tedy došlo pouze 

k odpadnutí právního titulu (např. bylo-li stavebníkovi smlouvou umožněno umístit stavbu na daném 

pozemku na dobu určitou) nebylo možné se odstranění stavby domáhat na základě tohoto ust.,  

nýbrž dle ust. na ochranu vlastnického práva (§ 126 obč. zák.). Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 

21.12.1995, sp. zn. 37 Co 40/1995 
240

 Rozsudek NS ze dne 21. 11. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1627/99 
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co nejvhodnější řešení s přihlédnutím k ochraně práv vlastníka pozemku. Zákon mu 

proto i umožňoval překročit žalobní návrh účastníků řízení.
242

  

Byl-li vlastník pozemku nečinný, mohl podat obdobný návrh i stavitel dané 

stavby, ten se však mohl domáhat pouze jiné úpravy poměrů mezi ním a vlastníkem 

pozemku, nikoli tedy jejího odstranění, resp. jejího přikázání do vlastnictví vlastníka 

pozemku. Pokud ale soud dospěl k závěru, že je namístě užít právě jedno z těchto dvou 

řešení, žalobu zamítl a vlastník pozemku se poté tohoto řešení mohl domáhat 

žalobou.
243

 

Došlo-li ke zřízení věcného břemene, jednalo se o věcné břemeno mít stavbu  

na cizím pozemku, resp. i zřízení věcného břemene práva cesty k dané stavbě. Obě tato 

věcná břemena však musela být zřízena tak, aby co nejméně zatěžovala vlastníka 

pozemku. Ten měl navíc vždy právo na náhradu, přičemž se její výše odvíjela  

jak od cenových předpisů,
244

 tak od dalších okolností konkrétního „případu“  

(např. snížení ceny pozemku zřízením věcného břemene proti vůli vlastníka pozemku 

apod.).
245

 

2.5.1.2 Nabytí věcného břemene rozhodnutím soudu dle § 142 obč. zák. 

Soud mohl svým rozhodnutím zřídit věcné břemeno také v rámci řízení  

o vypořádání spoluvlastnictví, a to i bez návrhu na jeho zřízení.
246

 Soud však mohl 

věcné břemeno zřídit pouze v případě, kdy došlo k jeho vypořádání faktickým 

rozdělením věci, čímž došlo i ke vzniku nové nemovitosti, v jejíž prospěch byla „druhá 

část“ věci zatížena. Z povahy věci tedy plyne, že nemohlo být zřízeno věcné břemeno  

in personam.
247

 

 

2.5.1.3 Nabytí věcného břemene rozhodnutím soudu dle § 151o obč. zák. 

 Poslední možností, kdy mohl soud zřídit věcné břemeno, bylo zřízení věcného 

břemene nezbytné cesty.
248

 To připadalo do úvahy pouze v případě, kdy neměl vlastník 

                                                                                                                                               
241

 Rozsudek NS ze dne 31.7.1986, sp. zn. 3 Cz 33/86  
242

 Sporné řízení je založeno na dispoziční zásadě, tj. předmětem řízení může disponovat pouze účastník 

řízení. Výjimku tvoří pouze to, když vyplývá z právního předpisu způsob vypořádání vztahu  

mezi účastníky, soud tak není návrhem vázán (§ 153 odst. 2 o.s.ř.). Rozsudek NS ze dne 21. 10. 2014,  

sp. zn. 22 Cdo 4304/2011 
243

 Rozsudek NS ze dne 6. 12. 2001, sp. zn. 22 Cdo 1090/2000 
244

 ZOM 
245

 Rozsudek NS ze dne 27. 4. 2000, sp. zn. 22 Cdo 2145/1998 
246

 Rozsudek NS ze dne  22.10.2007, sp. zn. 22 Cdo 2517/2006 
247

 ŠVESTKA: Občanský zákoník…, s. 631. 
248

 Blíže: TOMEK, Martin. Právo nezbytné cesty. Právní rádce, 2009, č. 2, s. 15-17. 
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stavby přístup k ní z veřejné cesty,
249

 aniž by musel přejít, resp. přejet přes pozemky  

ve vlastnictví jiné osoby, a s touto osobou se nedohodl na společném „vypořádání.“
250

 

Ke zřízení tohoto břemene přitom mohlo dojít i v případě, kdy bylo možné zřízení 

jiného přístupu z vlastního pozemku oprávněného, nicméně náklady na jeho zřízení by 

byly objektivně natolik vysoké (zpravidla by i podstatně převyšovaly újmu způsobenou 

vlastníkovi pozemku zřízením práva cesty), že jejich vynaložení nebylo možné 

spravedlivě požadovat.
251

 Bylo tedy možné i zřídit nezbytnou cestu přes cizí pozemek,  

i když byla příslušná stavba obklopena pozemky vlastníka stavby.
252

 

Soud tak mohl za náhradu zřídit věcné břemeno cesty vlastníkovi stavby, musel 

však přihlédnout k tomu, aby byl vlastník přilehlých pozemků
253

 omezen co nejméně,
254

 

k zajištění dlouhodobého ekonomického účelu užívání stavby,
255

 k vyjádření 

příslušných správních orgánů
256

 a k dobrým mravům. Nebylo však možné jej zřídit, 

pokud by škoda vzniklá na zatíženém pozemku převyšovala výhody z nezbytné cesty, 

resp. škodu vzniklou vlastníkovi stavby jejím nezřízením,
257

 dále pokud by cesta měla 

vést přes stavení, uzavřené dvory a zahrady,
258

 nebo pokud by měla být zřízena toliko  

pro pohodlnější přístup oprávněného
259 

či pokud by toto zřízení bylo v rozporu 

s veřejným právem.
260

 Nebylo přitom samo o sobě rozhodující, zda vlastník stavby 

zavinil, že k ní nemá zajištěn řádný přístup, jelikož mohl převážit veřejný zájem  

na zajištění řádného užívání, resp. řádné údržbě stavby.
261

 Pokud se však navíc jednalo  

o stavbu nepovolenou, věcné břemeno již nešlo bez dalšího zřídit.
262

 I v tomto případě 

pak soud nebyl vázán žalobním návrhem.  

Takto zřízené věcné břemeno vzniklo ke dni právní moci rozhodnutí soudu, 

popř. ke dni uvedenému v daném rozhodnutí, a zahrnovalo v sobě právo přes daný 

pozemek přecházet i přejíždět. Soud však mohl v konkrétním případě určit, že se jedná 

                                                 
249

 Rozsudek NS ze dne 20.7.2005, sp. zn. 22 Cdo 1897/2004 
250

 Rozsudek NS ze dne 17. 2. 2006, sp. zn. 22 Cdo 38/2005 
251

 Rozsudek NS ze dne 17.6.2010, sp. zn. 22 Cdo 1715/2010  
252

 Rozsudek NS ze dne ze dne 30.8.2005, sp. zn. 22 Cdo 2317/2004 
253

 Pozemky bezprostředně přilehlé i pozemky vzdálenější, pokud je nezbytné vést přes ně nezbytnou 

cestu. Usnesení KS v Praze ze dne 27. 1. 2004, sp. zn. 28 Co 484/2003 
254

 Usnesení KS v Hradci Králové ze dne 20. 7. 2006, sp. zn. 19 Co 632/2005 
255

 Usnesení NS ze dne 16. 9. 2013, sp. zn. 22 Cdo 1920/2012 
256

 Např. orgánu ochrany přírody, má-li dojít k zatížení pozemku patřícího do zemědělského půdního 

fondu. Rozsudek NS ze dne  25.2.2010, sp. zn. 22 Cdo 3103/2007 
257

 Usnesení NS ze dne 16. 8. 2013, sp. zn. 22 Cdo 2357/2012 
258

 Usnesení NS ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 22 Cdo 4373/2013-I, 22 Cdo 4373/2013-II 
259

 Rozsudek NS ze dne  8.9.2010, sp.z. 28 Cdo 2238/2010  
260

 Rozsudek NS ze dne 23.3.2006, sp. zn. 22 Cdo 225/2006 
261

 Rozsudek NS ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 22 Cdo 999/2014 
262

 Rozsudek NS ze dne 22. 1. 2008, sp. zn. 22 Cdo 442/2007 
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pouze o právo přecházet přes pozemek tak, aby co nejméně omezil vlastníka pozemku, 

ale zároveň aby byl přístup vlastníka stavby k ní zajištěn.
263

 U nemovitostí evidovaných 

v KN se poté o zřízení daného věcného břemene provedl v této evidenci záznam  

(na základě příslušného rozhodnutí soudu). 

Jak již bylo řečeno výše, mohl soud svým rozhodnutím zřídit věcné břemeno 

pouze v zákonem stanovených případech, proto mohl věcné břemeno nezbytné cesty 

zřídit pouze ke stavbě,
264

 nikoli k pozemku.
265

 Pokud tedy neměl vlastník přístup  

ke svému pozemku, musel se obrátit na správní orgán a žádat vyvlastnění (viz dále).  

2.5.2 Nabytí služebnosti rozhodnutím soudu za účinnosti OZ 

 Stejně jako za účinnosti obč. zák. může nyní vzniknout služebnost rozhodnutím 

soudu, a to ke dni právní moci příslušného rozhodnutí, či ke dni, který je v daném 

rozhodnutí uveden. Podstatnou změnou je ovšem skutečnost, že se takto vzniklé 

služebnosti, dochází-li k jejich zápisu do KN, zapisují do KN vkladem, kdy je příslušné 

rozhodnutí vkladovou listinou.
266

 V daném případě se přitom bude jednat o veřejnou 

listinu, jež podléhá na rozdíl od smluv (soukromoprávních listin) toliko omezenému 

rozsahu zkoumání.
267

  

OZ omezil pravomoc soudu ke zřízení služebnosti na dva případy: při zrušení  

a vypořádání podílového spoluvlastnictví a při zřízení nezbytné cesty. Opětovně se totiž 

navrátil k římskoprávní zásadě superficies solo cedit, neboli povrch ustupuje půdě - 

stavba se tak stává součástí pozemku.
268

 Soud již tedy nadále nemá pravomoc zřizovat 

služebnost při vypořádání neoprávněné stavby, jelikož OZ výslovně stanovuje,  

že stavba, jež byla neoprávněně zřízena na cizím pozemku, připadá do vlastnictví 

vlastníka pozemku,
269

 popř. soud může na jeho návrh rozhodnout o odstranění této 

stavby a o povinnosti navrátit pozemek v předešlý stav. Připadne-li stavba do vlastnictví 

vlastníka pozemku, dojde bez jeho souhlasu k jeho faktickému „obohacení“ na úkor 
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 Rozsudek NS ze dne 23. 6. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2667/2004 
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 A to i ke stavbě movité. Rozsudek NS ze dne 27.1.2010, sp. zn. 22 Cdo 4753/2007 
265

 Usnesení NS ze dne 28. 4. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3155/2009 
266

 § 15 odst. 2 NKZ 
267

 § 17 odst. 2 NKZ 
268

 § 506 odst. 1 OZ, jelikož se jedná o zavedení zcela zásadní úpravy, bylo nutné v přechodných 

ustanoveních upravit i právní režim již existujících staveb. Byla-li tedy stavba ve vlastnictví stejné osoby 

jako pozemek, na němž se nachází, stala se ke dni účinnosti OZ jeho součástí (§ 3054 OZ). Patřila-li však 

osobě odlišné od vlastníka pozemku, součástí pozemku se nestala a i nadále je samostatnou nemovitou 

věcí. Totéž platí o stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý ze spoluvlastníků i vlastníkem 

pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku. Navzájem jim však 

vzniklo předkupní právo (§ 3055 a § 3056 OZ). 
269

 § 1084 odst. 1 OZ 
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stavitele, vlastníkovi pozemku proto vznikne povinnost nahradit staviteli, pokud byl 

v dobré víře, účelně vynaložené náklady.  

V případě, že však stavitel zřídil stavbu v dobré víře a vlastník pozemku  

o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, může se stavitel  

po vlastníkovi pozemku domáhat, aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu,  

popř. může i sám vlastník pozemku po staviteli chtít, aby od něj pozemek za obvyklou 

cenu koupil. Nedohodnou-li se takto strany, rozhodne o přikázání pozemku  

do vlastnictví stavitele na návrh jedné ze stran soud a uloží staviteli povinnost zaplatit 

vlastníkovi pozemku náhradu.
270

 Pokud ale stavitel v dobré víře nebyl, má vůči 

vlastníkovi pozemku pouze práva a povinnosti jako nepřikázaný jednatel.
271

 

OZ nově pamatuje také na tzv. přestavek. Zasahuje-li trvalá stavba zřízená  

na vlastním pozemku jen malou částí na malou část cizího pozemku, stane se tato část 

cizího zastavěného pozemku vlastnictvím stavitele, ale opět pouze v případě, že stavěl 

v dobré víře a za náhradu (uhrazení obvyklé ceny tohoto zastavěného pozemku).
272

  

 

2.5.2.1 Nabytí služebnosti rozhodnutím soudu dle § 1145 OZ 

 V úpravě zřízení služebnosti soudem při zrušení spoluvlastnictví se fakticky 

ničeho nezměnilo i nadále může soud při rozdělení věci zřídit služebnost, vyžaduje-li  

to řádné užívání nově vzniklé věci bývalým spoluvlastníkem. Nově však bude možné 

zřídit nejen pozemkovou, ale i osobní služebnost.
273

 

 

2.5.2.2 Nabytí služebnosti rozhodnutím soudu dle § 1029n. OZ 

 Jak již bylo uvedeno výše, je OZ ovládán zásadou superficies solo cedit,  

proto doznala podstatné změny i úprava nezbytné cesty. Za účinnosti obč. zák. bylo 

možné zřídit nezbytnou cestu, pouze neměl-li vlastník stavby k této stavbě přístup. OZ 

však toto pojetí musel opustit – povolení nezbytné cesty proto může po sousedu, 

vlastníku sousedního pozemku, za náhradu žádat vlastník nemovité věci, na níž nelze 

řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat
274

 proto, že není trvale dostatečně spojena  

                                                 
270

 § 1086 OZ 
271

 Náhrada nákladů, popř. si může vzít, co pořídil na vlastní náklady, je-li to možné a nezhorší-li se tím 

podstata věci nebo neztíží-li se nepřiměřeně její užívání (§ 3011 OZ). 
272

 § 1087 OZ 
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 SPÁČIL: Občanský zákoník…, s. 933. 
274

 Rozsudek NS ČSR ze dne 23.11.1938, sp. zn. R II 424/38 
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s veřejnou cestou.
275

 Nezbytná cesta přitom může být zřízena buď pouze jako obligace, 

nebo právě jako služebnost.  

Při zřízení této cesty soudem musí soud určit její rozsah tak, aby odpovídal 

potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji užívat s co nejmenšími náklady, na druhou 

stranu však musí být vlastník sousedního pozemku, kde má být nezbytná cesta zřízena, 

touto cestou co nejméně obtěžován a jeho pozemek co nejméně zasažen.  

Za zřízení této cesty je oprávněný i nadále povinen uhradit povinnému úplatu  

za její zřízení i odčinit vzniklou újmu. Nově však musí oprávněný poskytnout 

povinnému i jistotu přiměřenou případné škodě způsobené na dotčeném pozemku, 

pokud není zjevné, že patrná škoda na dotčeném pozemku nevznikne.
276

 Při stanovení 

výše této úplaty, resp. náhrady újmy se navíc musí přihlížet i k tomu, že je povinný 

povinen nahradit újmu dalším osobám, jejichž věcné právo bude zřízením této cesty 

zasaženo. Oprávněnému proto musí být fakticky uloženo, aby úplata povinnému 

zahrnovala i tuto částku tak, aby povinný bez svého přičinění fakticky „netratil.“ 

 Nově je také stanoveno, že bylo-li povoleno zřídit na dotčeném pozemku 

nezbytnou cestu jako umělou, zřídí ji a udržuje na svůj náklad oprávněný.
277

   

Při potřebě zřídit takovouto nezbytnou cestu však může vlastník dotčeného pozemku 

požadovat, aby žadatel do svého vlastnictví převzal pozemek potřebný pro nezbytnou 

cestu. Tehdy se cena stanoví nejen se zřetelem k ceně daného pozemku, ale i s ohledem 

na znehodnocení zbývajícího nemovitého majetku dotčeného vlastníka.
278

 

Dále jsou výslovně zakotveny podmínky, za kterých není možné nezbytnou 

cestu zřídit, jež byly za účinnosti obč. zák. pouze „vyjudikovány,“ např. žádá-li se 

nezbytná cesta jen za účelem pohodlnějšího spojení. Došlo též k zakotvení zřízení 

nezbytné cesty bez úplaty v případě, kdy nemovitá věc ztratila spojení s veřejnou 

cestou, protože byl pozemek rozdělen, a to po osobě, která se na dělení tohoto pozemku 

podílela. Konečně je i výslovně zakotveno, že obklopuje-li nemovitou věc bez přístupu 

několik sousedních pozemků, povolí se nezbytná cesta jen přes jeden z nich. Přitom se 

však musí uvážit, přes který pozemek je nejpřirozenější přístup a další výše uvedené 

okolnosti. 

                                                 
275

 Rozsudek NS ČSR ze dne 5.4.1921, sp. zn. R I 209/21 
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 § 1031 OZ 
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2.5.3 Nabytí služebnosti rozhodnutím správního orgánu  

Dalšími orgány veřejné moci, které mají pravomoc zřídit svým rozhodnutím 

věcné břemeno, resp. služebnost, jsou správní orgány.
279

 Nejčastěji dochází k jejich 

zřízení rozhodnutím pozemkového úřadu či úřadu vyvlastňovacího, přičemž po přijetí 

OZ nedošlo k velkým změnám. 

2.5.3.1 Nabytí služebnosti rozhodnutím pozemkového úřadu  

 Pozemkový úřad může zřídit věcné břemeno, resp. služebnost na převáděné 

nemovitosti, pokud je toho nezbytně třeba k ochraně životního prostředí,  

nebo důležitých zájmů jiných vlastníků v rámci restitučních nároků,
280

 nebo pokud je to 

nutné v rámci pozemkových úprav.
281

 Pravomoc tohoto orgánu toto rozhodnutí vydat 

přitom vyplývá ze ZPU.
282

 

 2.5.3.2 Nabytí služebnosti rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu  

 Vyvlastnění je možné pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona  

a za náhradu.
283

 V českém právním řádu upravuje podmínky a postup rozhodování  

o vyvlastnění a samotný proces vyvlastnění ZV. Speciální zákon pak vždy stanoví,  

kdy a za jakým účelem je možné k vyvlastnění přistoupit. K vyvlastnění poté může dojít 

jen pro tento konkrétní účel, nelze-li jej docílit jinak (např. dohodou), a pouze  

převažuje-li veřejný zájem nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného.
284

  

Mezi tyto „nejdůležitější“ předmětné speciální zákony patří: SZ,
285

ZPK,
286

ZEK,
287

  

a EZ.
288
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 Jedná se o orgány moci výkonné, orgány územních samosprávných celků a jiné orgány a právnické  

a fyzické osoby, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (§ 1 SŘ), kdy je možné veřejnou 

správu v materiálním pojetí definovat jako souhrn státních činností, které nejsou zákonodárstvím, 
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 čl. 11 LZPS 
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 § 3 ZV 
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2.5.3.3 Nabytí služebnosti rozhodnutím dalších správních orgánů 

 I další správní orgány mají pravomoc zřídit svým rozhodnutím věcné břemeno, 

resp. služebnost. Jako příklady lze uvést silniční správní úřad, energetický regulační 

úřad a speciální stavební úřad. 

 Silniční správní úřad může dle ZPK
289

 zřídit věcné břemeno, resp. služebnost 

spočívající v umístění veřejného osvětlení, dopravních značek, světelných signálů, 

dopravních zařízení, zařízení pro provozní informace a tabulek s označením místních 

názvů k nemovitosti, jež sousedí s průjezdním úsekem silnice nebo místní komunikace 

v zastavěném území obce. Speciální stavební úřad může zřídit služebnost spočívající 

v umístění železniční dráhy.
290

 A konečně energetický regulační úřad může zřídit 

služebnost spočívající v povinnosti poskytnutí energetického zařízení v naléhavých 

případech pro výkon povinnosti dávek nad rámec licence.
291

 

2.6 Vlastníkova služebnost 

 Obč. zák. neumožňoval zřízení věcného břemene, kde by zatíženým i panujícím 

pozemkem byly pozemky ve vlastnictví jedné osoby, jelikož jej ovládala římskoprávní 

zásada nemini sua res servit, neboli nikomu nemůže sloužit jeho vlastní věc. Tato 

zásada přitom plně korespondovala i se skutečností, že je věcné břemeno jedním 

z věcných práv k věci cizí, nikoli vlastní. Došlo-li tudíž ke splynutí vlastníka zatíženého  

a panujícího pozemku, došlo k zániku věcného břemene (viz dále).
292

  

OZ se však od této úpravy odklonil a po vzoru OZO
293

 a VN
294

 zřízení  

tzv. vlastníkovy služebnosti výslovně umožňuje,
295

 a to zejména pro zlepšení 

hospodářského styku. Zřízením služebnosti totiž může „enormně“ vzrůst cena, 
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 § 35 odst. 3 ZPK 
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 § 5a odst. 2 ZD 
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 § 17 odst. 6 EZ 
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 Část odborné veřejnosti se s tímto závěrem neztotožňovala a tvrdila, že věcné břemeno nezanikne,  
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vlastnického práva. Právní rozhledy, 2004, č. 21, s. 788-795. 
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(Rozsudek NS ČSR ze dne 14.4.1943, sp. zn. Rv I 1039/42 či Rozhodnutí NS ČSR ze dne 4.2.1928, 
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publicity. TILSCH, Emanuel. Služebnosti. Všehrd, 1911, s. 5. 
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  § 261 a § 323 VN 
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 § 1257 odst. 2 OZ 
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využitelnost i možnost dispozice s panujícím pozemkem, přičemž služebný pozemek 

bude zatížen pouze nepatrně.
296

 Tato konstrukce má značný praktický význam  

pro předběžnou úpravu poměrů mezi jednotlivými pozemky, než některý z nich přejde 

do cizích rukou. Odpadnou tak obtíže při jednání mezi stranami o úpravě těchto poměrů 

poté, co se zcizení již uskutečnilo.
297

  

Ke zřízení služebnosti tak dochází jednostranným prohlášením vlastníka,  

který musí být u nemovitostí evidovaných v KN zapsán do tohoto seznamu.
298

 Tato 

služebnost je pak po dobu, kdy je její zřizovatel vlastníkem obou těchto pozemků, 

latentní (existuje, ale nemá žádné právní následky) a „ožívá“ (působí právní následky)  

až při následné dispozici s daným pozemkem. Během doby, kdy je latentní, tak podle 

mě v podstatě dochází ke „zdvojení“ oprávnění vlastníka k pozemku, kdy je vykonává 

jednak jako vlastník, a jednak jako oprávněný ze služebnosti, což je nesmyslné.  

Proto tato služebnost nezpůsobuje žádné právní  následky. Je tak jen evidovaná  

a teprve následně dochází k jejímu „obživnutí.“ 

Umožnění zřízení takovéto služebnosti má pak dopad i na případný zánik dané 

služebnosti, jelikož OZ výslovně stanoví, že dojde-li ke splynutí vlastnictví k panující  

a služebné věci v jedné osobě, k zániku služebnosti nedojde. Služebnost se tak stává 

opět pouze latentní a k jejímu „obživnutí“ dojde až při následné dispozici s danou věcí. 

Požádá-li však v době její „latentnosti“ vlastník věci o její výmaz z KN, příslušnému 

úřadu nic nebrání jej provést - služebnost tím zanikne.
299

 

2.7 Shrnutí  

OZ není předpisem, jenž by „vykrystalizoval“ postupnými „evolučními 

změnami,“ ale jedná se o revoluční předpis, a to i přesto, že je z podstatné části 

inspirován hl. úpravou OZO. I tak však lze dle mého názoru, co se týče úpravy 

služebností, říci, že vychází z obč. zák. a příslušné judikatury, přičemž pouze 

„doupravuje a dovysvětluje“ to, co dříve výslovně upraveno nebylo, a jen pozvolna 

v této otázce zavádí něco zcela nového.  

Jednou z podstatných změn úpravy je již samotné pojetí věcných břemen  

jako věci v právním slova smyslu, což však fakticky ničeho nezmění, a jejich rozlišení 
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na služebnosti a reálná břemena, přičemž možnost zatížit služebností určitou věc byla 

rozšířena i na věci movité (nelze však zřídit služebnost ke služebnosti apod.).
300

  

Tuto změnu hodnotím kladně, přičemž mám za to, že až ji veřejnost „objeví,“ dojde  

k  nárůstu zřizování osobních služebností, hl. práva užívání.  

Při vzniku služebnosti smlouvou již OZ výslovně pamatuje na osoby,  

jež nemohou číst a psát, moderně zavádí možnost elektronického podpisu tam, kde je to 

obvyklé, a pro právní jistotu stran stanoví i povinnost zápisu služebnosti v KN nejen  

u zatížené, ale i u panující věci, a to za všech okolností vkladem. 

Zůstavitel má za svého života právo si o svém jmění rozhodovat dle svého 

uvážení, proto jsem toho názoru, že by měl mít tuto možnost zachovánu i pro případ  

své smrti. Kladně proto hodnotím změnu vzniku služebnosti v rámci „dědictví,“  

kdy OZ plně respektuje autonomii vůle zůstavitele a upřednostňuje jeho vůli před vůlí 

dědiců. Zůstavitel bude též díky tomu nově moci pořídit o svém jmění i v tzv. světlém 

okamžiku, kdy se uzdraví natolik, že bude moci o svém jmění pořídit i přesto, že je 

formálně omezen ve svéprávnosti v rozsahu, jenž toto pořízení neumožňuje. Je mu 

navíc poskytováno několik možností, jak s pozůstalostí podle sebe naložit, když může 

pořídit nejen závětí, ale i dědickou smlouvou a dovětkem. Další novinka v možnosti 

zřizování odkazu bude podle mě využívána při zřizování služebnosti nejhojněji,  

jelikož tím bude zřízena pouze „výhoda“ oprávněnému, a to aniž by jakkoli odpovídal 

za dluhy zůstavitele. 

Pozitivní změnou je též zavedení možnosti řádného i mimořádného vydržení.  

Díky tomu dojde k nastolení právní jistoty v mnoha případech, kdy se osoby domnívají,  

že jsou vlastníky určité věci, a přitom tomu tak není. Hlavně u pozemků evidovaných  

v KN vychází nyní při změně operátu zápisu vztahů k nim najevo, že je takovýchto 

případů poměrně dost, kvůli čemuž došlo i k mírnému nárůstu příslušných žalob. Mnozí 

účastníci však nemají potřebné důkazy k tomu, aby prokázali, že je jejich držba 

pozemku řádná, jelikož vlastnictví k němu nabyli jejich předci za dob komunismu,  

kdy se nevedla řádná evidence a kdy byla i možnost nabýt pozemek do soukromého 

vlastnictví ze zákona omezena, což se obcházelo „pofidérními zápisy a zvláštními 

smlouvami“ a ujištěním ze strany orgánů zajišťujících veřejnou moc (národními výbory 

apod.), že se skutečně vlastníky pozemku o určité výměře stali. Účastníci tedy budou 
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moci využít institutu mimořádného vydržení a domoci se svého práva nepoměrně 

snadněji a s menšími náklady. 

Zřízení nezbytné cesty soudním rozhodnutím za účinnosti obč. zák. bylo 

podrobováno, a nutno říci, že oprávněně, četné kritice, jelikož zákon umožňoval zřídit 

toto právo jen ke stavbě. Díky tomu, že OZ zavedl superficiální zásadu však tuto 

„nespravedlnost“ odstranil, a umožnil tak zřídit právo nezbytné cesty ke všem 

nemovitostem, jejichž povaha to připouští. Veřejnost též do budoucna ocení, že je nově 

stanovena povinnost oprávněného složit jistotu pro náhradu příp. vzniklé škody, 

povinnost oprávněného nahradit újmu dalším osobám, jejichž věcné právo bude tímto 

právem zasaženo, jakož i výslovnou úpravu podmínek, kdy lze tuto cestu zřídit,  

a povinnost oprávněného nést náklady na zřízení a údržbu uměle vytvořené nezbytné 

cesty.  

Doposud jsem úpravu OZ vesměs hodnotila kladně, opačným „dojmem“ však  

na mě působí úprava vlastníkovy služebnosti. Jedná se o institut, jenž byl nově zaveden 

pro lepší využitelnost a hospodářský styk, což je jistě „chvályhodné.“ Právě proto však 

měla být tomuto institutu věnována větší pozornost a propracovanější úprava. OZ totiž 

tuto možnost, tj. zřídit služebnost jednostranným prohlášením, sice zavedl, ale výslovně 

ji „svázal“ pouze s pozemkem. Tato úprava ale nemá v této podobě žádné opodstatnění, 

když OZ umožňuje zřídit služebnost ke všem věcem (movitým i nemovitým). Navíc 

v době, kdy sice je upravena superficiální zásada, ale i nadále může docházet k tomu,  

že je stavba ve vlastnictví jiné osoby než pozemek, na němž se stavba nachází (není 

tedy možné dovodit, že by bylo zřízení této služebnosti provázáno se zápisem v KN). 

Fakticky by tak mimo jiné došlo k „diskriminaci“ těch vlastníků, jejichž stavba by 

nebyla součástí pozemku, jelikož by k ní nemohli svým jednostranným prohlášením 

zřidit služebnost, ale vlastníci, jejichž stavba by byla součástí pozemku,  

by ji zřídit mohli. Proto se domnívám, že v dané otázce došlo pouze k pochybení,  

kdy autoři „opsali“ toto ustanovení z úpravy VN, resp. BGB (viz dále), ale již 

nepřihlédli k důsledkům a rozdílům v těchto úpravách. Uvedenému závěru by navíc 

odpovídalo i to, že v otázce zániku služebnosti splynutím, již tak „skoupí“ nebyli, 

jelikož je upraveno, že k zániku služebnosti splynutím nedojde bez ohledu na to, zda se 

jedná o movitou, či nemovitou věc, natož speciálně o pozemek. Otázkou tak zůstává, 

zda se tedy jednalo o speciální úmysl zákonodárce, tj. skutečně umožnit zřízení takovéto 

služebnosti jen k pozemku, či zda lze možnost zřízení vlastníkovy služebnosti dovodit 

alespoň teleologickým výkladem daného ustanovení, min. u ostatních nemovitostí. 
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Osobně jsem toho názoru, že by se mělo přistoupit k možnosti teleologického výkladu 

daného ustanovení tak, že by bylo možné zřízení vlastníkovy služebnosti ke všem 

věcem, díky čemuž by tento institut plně odpovídal pojetí služebnosti v OZ.
301

 Jakým 

směrem se však tento institut v ČR vydá, ukáže až čas. 
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3  Právní poměry ze služebnosti 

 Již v dobách římského práva se začaly vytvářet některé zásady, které se v našem 

právním řádu uplatňují dodnes, popř. se uplatňovaly v dobách minulých. Takovýmito 

základními římskoprávními zásadami jsou zásada servitus in faciendo consistere nequit, 

neboli povinnost vlastníka zatížené věci nespočívá v konání, nýbrž v jeho povinnosti 

něco strpět, popř. nečinit, dále zásada servitibus civiliter utendum est, tj. povinnost 

oprávněného vykonávat své právo ohleduplně tak, aby povinnému vznikla co nejmenší 

újma,
302

 a zásada nemini res sua servit, tj. nikomu neslouží jeho vlastní věc. První dvě 

uvedené zásady platí dodnes, třetí z nich se uplatňovala za účinnosti OZO (výjimky viz 

výše), StOZ i obč. zák., za účinnosti OZ se však již neuplatňuje (viz výše).  

K ochraně služebností za římského práva poté sloužily primárně žaloby,  

např. žaloba vindicatio servitutis a interdicta.
303

 OZO umožňoval ochranu služebností 

speciální žalobou, žalobou konfessorní (žalobce se domáhal určení existence 

služebnosti), žalobou negatorní
304

 a svépomocí. StOZ již možnost ochrany věcných 

břemen speciální žalobou neupravoval, ale bylo možné se domáhat ochrany  

u příslušného orgánu, u soudu (žalobou na určení a negatorní žalobou) a správního 

orgánu v rámci ochrany pokojného stavu, a svépomocí.
 305

 Z této úpravy vycházel  

i obč. zák., OZ se však vrátil s drobnými změnami k úpravě OZO. 

3.1 Zásady výkonu služebnosti 

 Zákon by měl být formulován stručně tak, aby obsáhl to „nejdůležitější.“ Vše 

ostatní by poté mělo být upraveno až samotnou praxí s tím, že se však nikdy nemůže 

odchýlit od zásad, na kterých je daný zákon vystavěn. Služebnosti jsou velmi rozmanité 

a není možné je upravit výslovně jako celek, vždy tak musí být brány v potaz i zásady, 

na kterých stojí jejich úprava. 
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3.1.1 Zásady výkonu věcného břemene za účinnosti obč. zák. 

 Obč. zák. výslovně neupravoval zásady, na kterých byl vystaven, a blíže 

neupravoval ani způsob výkonu a rozsahu věcných břemen. Jak již bylo řečeno výše, 

mohla věcná břemena vznikat mimo jiné i smlouvou o jejich zřízení, a strany si tak 

mohly dohodnout dle zásady autonomie vůle v podstatě „cokoli,“ vždy se však muselo 

jednat o takový rozsah a obsah věcných břemen, který byl v souladu s obecně 

vymezeným rozsahem a obsahem věcných břemen, a dané právo muselo mít opakující 

se charakter. Navíc se vždy vycházelo z obecné zásady, že musí být věcné břemeno 

v souladu s dobrými mravy a zákonem, resp. se mělo přihlížet k základním zásadám 

občanského práva.  

Jednou z nejdůležitějších zásad výkonu věcného břemene bylo, že oprávněný 

musel své právo vykonávat tak, aby povinného zatěžoval co nejméně a nepůsobil mu 

škodu.
306

 Vlastník zatížené nemovitosti tedy mohl činit úpravy dané věci, ale ty 

nesměly výrazněji ztěžovat výkon věcného břemene, oprávněný naopak nemohl věcné 

břemeno svémocně rozšiřovat. Došlo-li pak na spor ohledně jeho rozsahu, platilo,  

že povinný měl být omezován spíše méně než více. Tato zásada nabývala na důležitosti 

v případě, kdy mezi stranami nebyl rozsah řádně sjednán. V tom případě bylo sice nutné 

vycházet z potřeby panujícího pozemku, resp. oprávněné osoby, věcné břemeno však 

nemohlo povinného zatěžovat v rozsahu, jejž nemohl povinný, resp. jeho právní 

předchůdci při jeho sjednání předvídat.
307

  

Dalšími zásadami, které na úpravu věcných břemen dopadaly, jsou  

např. i zásada pacta sunt servanda, neminem laedere a zásada prevence.
308

 Obč. zák. též 

vycházel ze zásady nemini sua res servit. 

3.1.2 Zásady výkonu služebnosti za účinnosti OZ 

OZ ve své I. hlavě oproti obč. zák. výslovně zakotvil některé zásady, na nichž je 

vystavěn.
309

 Výslovně však i zakotvil, že stojí i na dalších obecně uznaných zásadách 

spravedlnosti a práva.
310

 Lze tedy uzavřít, že je OZ až na výjimky založen na stejných 

zásadách jako obč. zák., tyto výjimky pak představují např. znovuzavedení zásady 

superficies solo cedit a odklon od zásady nemini sua res servit (viz výše). 

                                                 
306

 Usnesení NS ze dne 20.11.2012, sp. zn. 22 Cdo 869/2011 
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OZ pak výslovně zakotvil i zásadu, že není-li obsah nebo rozsah služebnosti 

určen, posoudí se nejprve podle místní zvyklosti.
311

 Není-li ani ta, má se za to, že je 

rozsah nebo obsah služebnosti spíše menší než větší.
312

 Oproti obč. zák. pak výslovně 

zakotvil, že při určení míry služebnosti je primárně rozhodující potřeba panujícího 

pozemku,
313

 samozřejmě však za dodržení principu přiměřenosti výkonu tohoto práva. 

 

Ve 3. pododdíle 2. oddílu OZ věnujícímu se právním poměrům ze služebnosti 

jsou též nově zakotveny i další principy, jimiž se úprava služebností řídí a jimiž se řídila  

i úprava věcných břemen v obč. zák. Nejdůležitějšími jsou, že  se služebnost nemění 

změnou v rozsahu věci, ani změnou hospodaření na panujícím pozemku
314

  

a že k prostoru pod povrchem lze zřídit užívací věcná práva pouze jako zcizitelná  

a dědičná.
315

 Ostatní zakotvené principy pak vyplývají již ze samotné povahy 

služebnosti. Konečně je též výslovně zakotveno, že může být k jedné věci zřízeno 

vícero služebností, novější však nesmí být na újmu starším (viz výše). 

3.2 Změny služebnosti 

 Služebnost je ve své podstatě občanskoprávním vztahem, tj. právním vztahem  

mezi subjekty, jehož obsah tvoří subjektivní práva a povinnosti upravené občanským 

právem. Objektem těchto vztahů je určité lidské chování, jeho prvky (složkami) pak 

jsou subjekty, předmět a obsah.
316

 Změny tohoto právního vztahu tudíž spočívají  

ve změně některého z těchto tří prvků. Po přijetí OZ nedošlo v pojetí změn služebností 

k žádným významnějším změnám, když OZ pouze výslovně zakotvil to, co bylo  

za obč. zák. dovozováno z povahy věcných břemen či stanoveno judikaturou. 

3.2.1 Změny v subjektu 

 Ke změně v subjektu dochází, pokud na místo původního subjektu nastupuje 

někdo jiný bez ohledu na to, zda se jednalo či jedná o člověka, či právnickou osobu 

(včetně státu). 

 Ke změně v povinném subjektu dochází vždy, když dojde ke změně v osobě 

vlastníka věci, k níž byla služebnost zřízena, a dochází k ní na základě zákona  
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bez vůle účastníků a bez zřetele k tomu, zda došlo ke změně vlastníka věci na základě 

převodu, či přechodu tohoto práva k věci. Změna tak vždy nastane i v případě,  

kdy dojde toliko ke změně jednoho spoluvlastníka zatížené věci, resp. kdy dojde 

k tomu, že byl jeden původně povinný subjekt „nahrazen“ vícero osobami, které se tím 

stávají zatíženými subjekty.
317

 

 Při změně v oprávněném subjektu pak musí být rozlišováno mezi služebnostmi 

pozemkovými a služebnostmi osobními. Osobní služebnosti jsou vázány na konkrétní 

osobu, toto právo je tak nepřevoditelné, a změna v subjektu tudíž není možná.
318

 

V případě pozemkových služebností naopak ke změně oprávněného subjektu dochází 

obdobně jako u osoby povinné.
319

 

3.2.2 Změny v obsahu 

Rozsah subjektivních práv a povinností, jež tvoří obsah služebnosti, může být 

v průběhu času zúžen, či rozšířen, přičemž na základě elasticity vlastnického práva 

dochází k jeho „přizpůsobení se.“ Tato práva a povinnosti je možné měnit po celou 

dobu její existence, a to dohodou stran (při vkladu této změny do KN), rozhodnutím 

příslušného orgánu veřejné moci (např. soudu
320

 či vyvlastňovacího úřadu
321

), 

vydržením či promlčením. OZ nově výslovně uvádí možnost úpravy obsahu a rozsahu 

služebnosti při změně předmětu služebnosti jejím dělením (viz dále) v případě,  

kdy právo ze služebnosti poskytuje právo k plodům
322

 nebo užitkům.
323

 V tom případě 

totiž může každý oprávněný, pokud se dělí věc panující, nebo každý povinný, pokud se 

dělí věc zatížená, navrhnout, aby vykonávání této služebnosti upravil soud.
324

 Ten pak 

svým rozhodnutím upraví výkon služebnosti tak, aby výsledek odpovídal zásadám 

slušnosti, a tak, aby se zatížení nezvětšilo,
325

 přičemž musí brát ohled na povahu a účel 

zatížení a hospodářskou zvláštnost jednotlivých dílů věci.
326

 

                                                 
317

 BRADÁČ: Věcná břemena…, s. 69. 
318

 OZ toto výslovně zakotvil v ust. § 1265 odst. 2. 
319

 Rozsudek NS ze dne 30. 5. 2006, sp. zn. 22 Cdo 2114/2005 
320

 Při takové změně poměrů, kdy dojde k hrubému nepoměru mezi zatížením a výhodou oprávněného  

(§ 151p obč, zák. a § 1299 odst. 2 OZ). 
321

 např. § 24 ZV 
322

 To, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým 

určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho (§ 491 odst. 1 OZ). 
323

 To, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy (§ 491 odst. 2 OZ). 
324

 inspirace § 229 VN 
325

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 16.5.1939, sp. zn. Rv I 311/39  
326

 § 1153 OZ 
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3.2.3 Změny v předmětu  

Přímým předmětem služebností je příslušné chování subjektů, nepřímým pak to, 

čeho se toto chování týká. Změna v přímém předmětu je možná pouze při zániku 

původní služebnosti a vzniku nové. Ke změně nepřímého předmětu pak dochází  

např. při změně výměry (dělením a slučováním) příslušných pozemků.
327

 Pozemkovou 

služebnost přitom nelze nikdy spojit s jiným panujícím pozemkem.
328

 

 Dojde-li k rozdělení služebného pozemku, je rozhodující ta skutečnost, zda byl 

pozemek zatížen služebností jako celek, příp. zda jí byla zatížena pouze jeho část. Byl-li 

zatížen celý pozemek, budou zatíženy touto služebností i všechny nové z něj vzniklé 

pozemky.
329

 Byla-li však zatížena služebností pouze část pozemku, bude zatížen ten 

z nově vzniklých pozemků, na jehož části byla služebnost fakticky zřízena.
330

  

Ke stejným závěrům lze přitom dospět i při rozdělení budov.
331

  

Dojde-li k rozdělení panujícího pozemku, stanou se panujícími pozemky 

všechny nově vzniklé pozemky, což však může vést ke vzniku hrubého nepoměru  

mezi služebností a výhodou oprávněného subjektu,
332

 kdy se zatížený subjekt bude 

moci domáhat omezení, resp. dokonce zrušení služebnosti (viz dále).
333

 Prospívá-li však 

služebnost jen některým dílům, zanikne vzhledem k dílům ostatním.
334

 

 U slučování pozemků, služebných i panujících, je situace složitější. Bylo a je 

totiž i nadále zakázáno sloučení pozemků, resp. parcel, pokud jsou u nich evidovány 

různé údaje o právech nebo různé údaje s právy souvisejícími. Vlastník se tak v podstatě 

stane pouze vlastníkem několika parcel vedle sebe, nikoli jedné větší parcely, nikterak 

ho to však neomezuje ve výkonu jeho práva.
335

 Výjimku přitom tvoří zatížené parcely, 

kde je rozsah služebnosti určen geometrickým plánem,
336

 a nově i parcely, kde je 

služebnost evidována k celé parcele. Tuto parcelu, nebo její část lze ale sloučit jen  

při současném vymezení dosavadního rozsahu služebnosti v geometrickém plánu. 

                                                 
327

 Blíže: BRADÁČ: Věcná břemena…., s. 73. 
328

 § 1265 OZ 
329

 § 1150 OZ 
330

 § 1152 OZ 
331

 např. § 20 ZSV 
332

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 15.2.1930, sp. zn. Rv II 314/29 
333

 Blíže: BAUDYŠ, Petr. Dělení pozemků a věcná práva k věci cizí. Ad Notam, 1999, č. 2, s. 33-34. 
334

 § 1151 OZ 
335

 inspirace § 225n. VN 
336

 § 4 odst. 7 VoZ a § 35 odst. 7 NVoZ 
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3.3 Ochrana služebnosti 

 Ochrana služebnosti je zajišťována několika právními instituty a slouží k řádné 

realizaci práv jejích subjektů. Prioritní postavení při její ochraně přitom zaujímá 

soud,
337

 je však možné se domáhat ochrany i u jiných orgánů veřejné moci,  

či užít svépomoc. 

3.3.1 Ochrana věcného břemene za účinnosti obč. zák. 

Ochrana věcných břemen dle obč. zák. vyplývala z ust. § 4 obč. zák., kdy se 

příslušná osoba mohla domáhat ochrany proti tomu, kdo věcné břemeno ohrozil  

či porušil, u orgánu, který je k tomu povolán, primárně pak u soudu. 

Bránila-li povinná osoba oprávněnému ve výkonu práva odpovídajícího 

věcnému břemeni, popírala-li právo oprávněného nebo naopak vykonával-li právo 

odpovídající věcnému břemeni někdo, komu nepříslušelo, anebo překračoval-li 

oprávněný přípustný obsah a rozsah výkonu práva, mohl se dotčený účastník bránit 

žalobou.
338

 Soudy pak musely věc posoudit analogicky dle úpravy ochrany vlastnického 

práva.
339, 340

 Žalobce
341

 musel ve svém podání co nejpřesněji vymezit, čeho se jím 

domáhal, přičemž musel primárně vycházet právě z obsahu daného věcného břemene.
342

 

Oprávněná osoba se mohla domáhat vydání, resp. vyklizení věci (žalobou 

reivindikační), dále uložení povinnosti vlastníkovi, příp. i jiným osobám, umožnit jí 

výkon práva odpovídajícího věcnému břemeni nebo povinnost zdržet se konkrétního 

rušení výkonu práva a příp. i odstranit jeho následky a odstranit překážky,  

které neumožňovaly výkon uvedeného věcného práva.
343

 Ve své podstatě se tedy  

u těchto posledně jmenovaných povinností jednalo o žaloby zápůrčí neboli negatorní.
344

 

Byla-li pak sporná samotná existence, resp. rozsah věcného břemene, bylo možné se 

domáhat i určení jeho existence, případně rozsahu (žalobou o určení).
345

 

                                                 
337

 čl. 36 LZPS 
338

 SPÁČIL, Jiří. Žaloby týkající se věcných břemen. Bulletin advokacie, 2006, č. 4, s. 9. 
339

 Rozsudek NS ze dne 11.9.2013, sp. zn. 22 Cdo 1379/2012 
340

 Blíže k možnostem ochrany vlastnického práva: DVOŘÁK, Jan. Výklad vybraných ustanovení 

občanského zákoníku – část A. vlastnictví a věcná práva. 2. vydání. Praha: Institut pro místní správu, 

1992, 17 s. 
341

 Blíže k aktivní legitimaci: SEKANINOVÁ, Eva. Některé zkušenosti s úpravou věcných břemen 

v praxi soudů. Socialistická zákonnost, 1997, č. 3, s. 128-129. 
342

 Usnesení NS ze dne 20.8.2003, sp. zn. 21 Cdo 909/2003 
343

 Rozsudek NS ze dne 14. 6. 2001, sp. zn. 22 Cdo 443/2000 
344

 SPÁČIL, Jiří. Formulace petitu žalob na ochranu práva odpovídajícího věcnému břemeni. Soudní 

rozhledy, 2001, č. 9, s. 298. 
345

 Tamtéž, s. 298. 
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Ochrany věcného břemene se poté bylo možné domáhat i u správního orgánu 

v rámci ochrany pokojného stavu,
346

 či užít svépomoc.
347

 

3.3.2 Ochrana služebnosti za účinnosti OZ  

 Ochrana služebností v OZ vychází z úpravy obč. zák., přesto došlo k několika 

změnám.  

OZ primárně upravuje ochranu soukromých práv v ust. § 12 OZ, kdy se může 

každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího 

veřejnou moc. Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci 

soud. Každý tak může k ochraně služebnosti, za stejných podmínek jako tomu bylo  

za obč. zák., podat k soudu žalobu, přičemž je soud i nadále povinen věc posoudit 

analogicky dle úpravy ochrany vlastnického práva.
348

 Každý tedy může podat jak 

žalobu negatorní, tak žalobu na vydání, resp. vyklizení, i žalobu na určení existence  

či rozsahu a obsahu služebnosti.
349

 

OZ navíc po vzoru OZO
350

 rozpracoval i ochranu domnělého vlastnického 

práva, resp. tedy i domnělé služebnosti
351

 poskytovanou soudem, a to zakotvením 

publiciánské žaloby.
352

 Pokud tak daná osoba prokáže, že nabyla držbu práva plynoucí 

ze služebnosti
353

 poctivě, řádně a pravým způsobem, hledí se na ni jako na osobu,  

jíž toto právo přísluší proti tomu, kdo jí věc zadržuje, či ji jinak ruší, aniž k tomu má 

právní důvod, nebo pokud k tomu má právní důvod stejně silný, či slabší.
354

 Zároveň je 

přitom stanoveno, že nabyl-li někdo držbu tohoto práva bezúplatně a jiný  

za úplatu, považuje se bezúplatné nabytí za slabší právní důvod.
355

 

OZ již ale na rozdíl od obč. zák. neumožňuje ochranu pokojného stavu 

příslušným správním orgánem. Nově však soudu umožňuje předběžně zakázat zásahy 

                                                 
346

 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 byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno 

právo domáhat se ochrany u soudu (§ 5 obč. zák.). 
347

 Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným 

způsobem zásah sám odvrátit (§ 6 obč. zák.). Tento zásah přitom musí bezprostředně hrozit, nikoli, že již 

nastal a stále trvá. Rozsudek NSS ze dne 21.2.2008, sp. zn. 7 As 17/2007 
348

 § 1040n. ve spojení s ust. § 1259 OZ 
349

 Žalobu přitom může podat kdokoli z oprávněných či povinných, i jeden ze spoluvlastníků  

bez souhlasu spoluvlastníků ostatních. Rozhodnutí NS ČSR ze dne 15.4.1924, sp. zn. R II 129/24 
350

 § 372 OZO 
351

 § 1043 OZ 
352

 Fakticky se jedná o tzv. petitorní ochranu držby práva, tj. žalobu o právu a ochranu kvalifikovaného 

držitele. 
353

 Blíže k možnosti držby služebnosti: Rozhodnutí NS ČSR ze dne 5.1.1935, sp. zn. Rv I 2395/32 
354

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 17.12.1932, sp.zn. R II 472/32 
355

 Blíže k publiciánské žalobě: SPÁČIL, Jiří. Vlastnické žaloby v novém občanském zákoníku. Právní 

rozhledy, 2014, č. 20, s. 687. 
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do práv, včetně služebností, a to žalobou na ochranu držby.
356

 Touto žalobou se může 

daná osoba, jejíž právo někdo svémocně ruší,
357

 domáhat, aby se rušitel rušení  

či dalšího vypuzení z držby zdržel a vše uvedl v předešlý stav.
358

 Tato osoba, žalobce, 

přitom nemusí „prokazovat,“ že je skutečně osobou oprávněnou, resp. povinnou  

ze služebnosti, ale postačí, prokáže-li „držbu“ tohoto práva.
359

 Nemusí se přitom jednat  

o kvalifikovanou držbu, tedy držbu poctivou, řádnou a pravou, naopak. Tato ochrana  

tak může být poskytnuta „jakékoli“ držbě,
360

 tedy i v případě, je-li zřejmé, že dané 

osobě žádné subjektivní právo nepřísluší. Žalobu však musí podat do šesti týdnů  

ode dne, kdy se dozvěděla o svém právu i o osobě, která její držbu ohrožuje nebo ruší, 

nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy mohla toto své právo uplatnit poprvé.
361, 362

 

Oproti klasické negatorní žalobě musí o této žalobě soud rozhodnout ve lhůtě patnácti 

dnů a omezí se pouze na zjištění poslední držby a jejího svémocného rušení,
363

  

přičemž nemůže rozhodnout ani o náhradě případné vzniklé újmy. Tím bude poskytnuta 

mnohem rychlejší ochrana rušeného práva, i když pouze ochrana „předběžná,“ když se 

následně bude muset daná osoba domáhat ochrany svého práva některou z výše 

uvedených žalob.
364

 

V rámci OZ došlo též ke změně v pojetí svépomoci,
365

 kdy tato úprava zavedla 

dvě „podstaty“ tohoto institutu.
366

 Dle první si může každý přiměřeným způsobem 

pomoci ke svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah 

veřejné moci přišel pozdě. Druhá poté uvádí, že hrozí-li neoprávněný zásah do práva 

                                                 
356

 § 1003n. OZ ve spojení s § 176 - § 180 o.s.ř. 
357

 Jakékoli omezení držitele ve výkonu drženého práva (např. i verbální), zpravidla se bude jednat  

o rušení, proti kterému je možné podat negatorní žalobu (SPÁČIL: Občanský zákoník…, s. 115). Rušení 

tak může spočívat v konání i opomenutí (ROUČEK, SEDLÁČEK: Komentář k…, s. 148.).  
358

 Fakticky se tedy jedná o tzv. posesorní ochranu držby práva, tj. poskytnutí ochrany faktickému stavu 

(poskytnutí ochrany poslednímu stavu držby a jeho navrácení).  
359

 Tj. že vykonává právo pro sebe (§ 987 OZ). 
360

 Vyjma ochrany proti vypuzení, kdy se ten, který byl vypuzen, může na vypuditeli domáhat, aby se 

zdržel dalšího vypuzení a obnovil původní stav. Proti této žalobě na ochranu držby lze totiž namítnout,  

že žalobce získal proti žalovanému nepravou držbu, nebo že ho sám z držby vypudil (§ 1007 OZ).  
361

 § 1008 OZ. Uběhnou-li však tyto lhůty bezvýsledně, neznamená to, že by se daná osoba nemohla 

domáhat ochrany „klasickou“ negatorní žalobou. Rozhodnutí NS ČSR ze dne 24.4.1924,  

sp. zn. Rv I 1633/23 
362

 Takto koncipovaný počátek objektivní lhůty ve své podstatě připadá ke stejnému okamžiku počátku 

subjektivní lhůty, což zákonodárce jistě nezamýšlel, proto se odborná veřejnost kloní k tomu, aby se  

i nadále počátek objektivní lhůty pojímal ode dne faktického rušení držby. Blíže: HAMULÁKOVÁ, 

Klára, KŘIVÁČKOVÁ, Jana. Nová právní úprava ochrany rušené držby. Právní rozhledy, 2014, č. 2,  

s. 48. 
363

 § 178 o.s.ř. 
364

 Od publiciánské žaloby se tato žaloba liší právě svým „předběžným charakterem“ a tím, že se jedná  

o ochranu „jakékoli“ držby, nikoli pouze té poctivé, řádné a pravé. 
365

 § 14 OZ 
366

 inspirace § 344 OZO 
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bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky,  

které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. 

Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se 

ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné 

moci.
367

  

Z uvedeného vyplývá, že první „podstata“ dopadá na případy, kdy sice nehrozí 

bezprostřední zásah do daného práva, ale toto právo je ohroženo a z okolností je patrné, 

že by zásah veřejné moci přišel pozdě. Daná osoba přitom musí zasáhnout přiměřeným 

způsobem, tj. zvolit takový způsob a metodu zásahu, které se jeví jako přiměřené 

z objektivního hlediska.
368

 Druhá „podstata“ pak dopadá na ty případy, kdy již 

bezprostředně hrozí zásah do daného práva. Při odvracení tohoto neoprávněného zásahu 

přitom není z hlediska způsobu a použité metody jeho odvracení rozhodující objektivní 

stav pro posouzení jejich přiměřenosti zohledňovaný za účinnosti obč. zák., nýbrž je 

rozhodující subjektivní „vnímání“ nastalé situace osobou, jež zásah odvrací, a to v době, 

kdy jej odvrací. Pro závěr o přiměřenosti takového způsobu odvrácení zásahu tedy 

postačí, aby se zvolené prostředky a úsilí jevily přiměřenými této osobě, samozřejmě 

s ohledem k nastalým okolnostem. 

3.4 Shrnutí  

Zcela nová úprava 3. pododdílu OZ v rámci úpravy věcných břemen je zaměřena  

na stanovení a výslovné zakotvení základních pravidel právních poměrů plynoucích  

ze služebnosti, díky čemuž bude „zajištěna“ právní jistota zúčastněných.  

OZ oproti obč. zák. výslovně zakotvil některé zásady, na nichž je vystaven,  

což je dle mého názoru na jednu stranu zbytečné, protože se jedná o základní zásady, 

které se uplatňují „automaticky“ již delší dobu a jejich obsah je v průběhu času 

v závislosti na konkrétní „době“ měněn. Na druhou stranu je nyní výslovně zakotveno, 

„čemu“ má být fakticky poskytnuta ochrana.  

                                                 
367

 Pro lepší představu lze tyto dvě podstaty „připodobnit“ dvěma okolnostem vylučujícím protiprávnost,  

i přesto, že mají výlučně defenzivní povahu – první lze „připodobnit“ krajní nouzi, kdy někdo odvrací 

přímo hrozící nebezpečí újmy, přičemž musí zasáhnout přiměřeným způsobem, tj. posoudit, zda nejde 

újmě zabránit méně „drastičtějším“ zásahem a přitom nesmí způsobit následek zjevně stejně závažný 

nebo ještě závažnější než újma, která hrozila (§ 2906 OZ). Druhá je poté velmi „podobná“ nutné obraně, 

kdy někdo odvrací bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok a k tomuto odvrácení může použit 

prostředky, jež se mu v dané chvíli subjektivně jeví jako přiměřené, zejména vzhledem k závažnosti 

hrozící újmy a újmy způsobené útočníkovi (§ 2905 OZ). 
368

 Rozsudek NS ČSR ze dne 4.6.1943, sp. zn. Zm I 246/43 
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Změna v možnostech ochrany služebnosti spočívající v zavedení publiciánské 

žaloby a žaloby na ochranu držby je sice jistým krokem vpřed, když je upuštěno  

od ochrany služebnosti v rámci pokojného stavu správními orgány a když se zavádí 

možnost ochrany domnělého vlastníka, opět se ovšem podle mě jedná o úpravu,  

jež si zasloužila více propracovat. Žaloba na ochranu držby je ve své podstatě pouze 

určitým druhem předběžného opatření, proto se mi jeví její zavedení jako zbytečné, 

když bylo možné poupravit již existující institut předběžných opatření. Obzvlášť 

přihlédne-li se k nejednoznačnosti přijaté úpravy (např. ohledně lhůt k podání 

žaloby).
369

 

Stejně nejasná se mi jeví i úprava žaloby publiciánské. Ust. § 1043 OZ uvádí,  

že na toho, kdo nabyl držby vlastnického práva poctivě, řádně a pravým způsobem,  

se hledí jako na vlastníka proti tomu, kdo mu věc zadržuje, či ho jinak ruší, aniž k tomu 

má právní důvod, nebo pokud k tomu má právní důvod stejně silný, či slabší. Zákon 

však nikterak blížeji nespecifikuje, co je slabším, resp. silnějším právním důvodem 

rušení (vyjma bez/úplatnosti nabytí), a to i přesto, že tyto pojmy nebyly českému 

právnímu prostředí za účinnosti obč. zák. známy. Proto jsem toho názoru, že se bude 

muset opětovně přikročit k výkladu tohoto ustanovení po vzoru § 372
370

 a § 374
371

 

OZO, tj. že by měl „přednost“ dostat ten, jenž má danou věc fakticky u sebe. 

Konečně může právo na ochranu náležející vlastníku (publiciánskou žalobou) 

uplatnit dle § 1044 OZ i ten, kdo má věc u sebe, a to dokonce vlastním jménem,  

aniž mu výše uvedená domněnka svědčí. Na druhou stranu však v daném ustanovení 

není uvedeno, že má toto právo podle mě pouze ten, jenž má u sebe tuto věc oprávněně. 

Dle gramatického výkladu tohoto ustanovení navíc není možné, aby se daná osoba 

domáhala vydání věci, jelikož to je tímto ustanovením již fakticky „předpokládáno.“ 

Tím by ale došlo k  omezení ochrany oprávněného detentora. Podle mého názoru tak lze 

uzavřít, že je toto ustanovení formulováno chybně a mělo by se vykládat tak, že právo 

na ochranu má pouze ten, jenž má „právo mít věc u sebe.“
372

 Tím dojde k překlenutí 

obou výše uvedených nedostatků tak, aby byla poskytnuta ochrana i oprávněným 

detentorům v co nejvyšší míře. 

                                                 
369

 Blíže: HAMULÁKOVÁ, KŘIVÁČKOVÁ: Nová právní…, s.  48. 
370

 Nepodaří-li se sice žalobci důkaz, že nabyl vlastnictví věci, která je mu zadržována, ale dokázal-li 

platný důvod a pravý způsob, jímž její držby nabyl; pokládán buď nicméně za praveného vlastníka  

proti každému držiteli, který nemůže udati žádného důvodu držby, aneb udá jen důvod slabší. 
371

 Mají-li žalovaný a žalobce stejný důvod své pravé držby, náleží žalovanému mocí držby přednost. 
372

 Obdobně: SPÁČIL: Vlastnické žaloby…, s. 687. 
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Kladně však kvituji úpravu svépomoci, obzvláště pak zavedení jejích dvou 

skutkových podstat, kdy se u bezprostředního ohrožení práva již nebude ohrožený 

„muset strachovat“ o to, zda použil objektivně přiměřené prostředky k odvrácení 

ohrožení svého práva, ale naopak se bude přihlížet k jeho subjektivnímu vnímání dané 

situace. Tím tak bude ohroženým dán „větší manévrovací prostor,“ díky čemuž bude 

docházet k četnějšímu využití tohoto institutu a „spravedlivější“ ochraně, a to nejen 

ohroženého práva, ale i samotného ohroženého. 
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4 Promlčení služebnosti 

Promlčení služebnosti má základy již v dobách římského práva, kdy, jak bude 

pojednáváno dále, byl jedním ze způsobů zániku služebnosti i zánik nevykonáváním 

daného práva po stanovenou dobu, což lze v dnešní terminologii „připodobnit“ právě  

k promlčení tohoto práva. Promlčení služebnosti je od této doby umožněno neustále, 

docházelo pouze k drobným změnám.  

OZO umožňoval promlčení služebnosti ve dvou lhůtách, ve lhůtě obecné  

a ve lhůtě zvláštní. Obecná lhůta byla třicetiletá a nedošlo-li během ní k vykonání práva  

ze služebnosti, nebo mlčelo-li se během ní, došlo k promlčení.
373

 Jednalo se tak o lhůtu, 

kde se počátek jejího běhu spojoval s okamžikem, kdy oprávněný skutečně nevykonal 

své právo. Zvláštní lhůta naopak spojovala počátek běhu této lhůty s dobou, kdy se 

povinný vzepřel výkonu daného práva, a její délka byla pouze tříletá. Pokud se 

oprávněný v této lhůtě svého práva nedomáhal, došlo k jeho promlčení.
374

  

StOZ toto pojetí promlčení věcného břemene opustil a stanovil, že k jeho 

promlčení dojde uplynutím tříleté promlčecí doby
375

 bez ohledu na vzepření se druhé 

strany. Obč. zák. upravoval taktéž jen obecnou promlčecí dobu, ale prodloužil ji  

na deset let. OZ se pak opětovně vrátil k pojetí promlčení dle OZO. 

4.1  Promlčení věcného břemene za účinnosti obč. zák. 

Obč. zák. obecně upravoval pouze subjektivní promlčecí dobu, která byla tříletá, 

a její počátek byl vázán na dobu, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé. Promlčení 

věcných břemen pak bylo upraveno zvlášť v ust. § 109 obč. zák., které stanovilo, že se 

právo odpovídající věcnému břemeni promlčovalo, nebylo-li po dobu deseti let 

vykonáváno.  

Z povahy promlčení však vyplývalo, že uplynutím dané doby nedošlo k zániku 

věcného břemene,
376

 ale pouze k oslabení postavení oprávněného, jelikož povinný mohl 

vznést u soudu námitku promlčení. Oprávněný tak pouze pozbyl nárok domáhat se 

svého práva před soudem.
377

 Jednalo se však o skutečnost, na základě které mohlo 

následně k zániku věcného břemene dojít, obrátil-li se povinný k soudu se žalobou  

                                                 
373

 § 1479 OZO 
374

 § 1488 OZO 
375

 § 91 odst. 2 StOZ 
376

 Nejedná se ani o případ trvalé změny, která by měla za následek zánik věcného břemene. Usnesení NS 

ze dne  12.8.2008, sp. zn. 22 Cdo 2231/2007 
377

 Rozsudek NS ze dne  30.11.2006, sp. zn. 22 Cdo 431/2006  
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na zrušení věcného břemene z důvodu hrubého nepoměru mezi výhodou oprávněného  

a věcným břemenem, kdy bylo toto právo sice nevynutitelné, ale i nadále bylo  

např. zapsané v KN. Pokud se však oprávněný neobrátil s tímto návrhem na soud, trvalo 

věcné břemeno i nadále jako naturální právo,
378

 a oprávněný jej tak mohl i nadále 

vykonávat ovšem s tím, že povinný mohl kdykoli uplatnit námitku promlčení.   

 Důležitou otázkou u promlčení bylo určení, kdy došlo k počátku běhu této doby, 

přičemž bylo toto posouzení vždy závislé na konkrétním věcném břemeni, resp. jeho 

obsahu. Měl-li povinný povinnost něco strpět, počala promlčecí doba běžet den poté, 

kdy oprávněný přestal své právo vykonávat. Měl-li povinnost něčeho se zdržet, počala 

tato doba běžet den poté, kdy se povinný daného jednání nezdržel. U obou těchto 

případů pak bylo podmínkou, aby oprávněný své právo nevykonal
379

 a aby se 

nedomáhal nápravy. Pokud by se svého práva domáhal např. u soudu, popř. by své 

právo opětovně vykonal,
 380

 došlo by k přerušení běhu promlčecí doby. 

I přesto, že to obč. zák. výslovně neupravoval, byla z promlčení vyloučena 

věcná břemena zřízená ze zákona, jelikož zde stále existoval právní důvod jejich vzniku,  

a to příslušný zákon, který výkon tohoto práva umožňoval.
381

 

4.2  Promlčení služebnosti za účinnosti OZ 

I za účinnosti OZ nedojde uplynutím promlčecí lhůty
382

 k zániku daného práva, 

ale pouze k oslabení postavení oprávněného, jelikož povinný může vznést u soudu 

námitku promlčení. Oprávněný tak pozbude nárok domáhat se svého práva před soudem 

a jeho právo se stane toliko naturálním a nevymahatelným. Jediné dvě výjimky v rámci 

služebností přitom tvoří „nepromlčitelnost“ práva na zřízení nezbytné cesty
383

  

a samozřejmě služebnosti vzniklé ze zákona. 

OZ nově rozlišuje subjektivní a objektivní a obecnou a zvláštní promlčecí lhůtu. 

Obecná subjektivní promlčecí lhůta je tříletá a počíná běžet okamžikem, kdy mohlo být 

právo uplatněno poprvé, tj. kdy se daná osoba dozvěděla o okolnostech rozhodných  

pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měla a mohla. Obecná 

                                                 
378

 Rozsudek NS ze dne 20.1.2004, sp. zn. 22 Cdo 1564/2003 
379

 Rozsudek NS ze dne 9.4.2014, sp. zn. 22 Cdo 1848/2013 
380

 Vědomě jako své právo, nikoli pokud by nevěděl, že mu toto právo fakticky náleží. Blíže: SPÁČIL, 

Jiří. Zánik a promlčení věcných břemen v občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2006, č. 3, s. 90. 
381

 BRADÁČ: Věcná břemena…, s. 97. 
382

 OZ důsledně rozlišuje mezi pojmem doba a lhůta. Doba je pojímána jako určitý časový úsek,  

jehož uplynutím zaniká právo nebo povinnost bez dalšího, aniž je třeba za účelem dosažení tohoto 

následku zvláště právně jednat. Lhůta na druhé straně je brána jako určitý časový úsek stanovený  

k uplatnění práva u druhé strany, jiné osoby, či příslušného orgánu veřejné moci. 
383

 § 614 OZ 
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objektivní promlčecí lhůta je pak desetiletá a počíná běžet okamžikem, kdy dané právo 

dospělo, pokud zákon výslovně nestanoví jinak. Na úpravu služebností však dopadá 

úprava zvláštní. 

Obecně se služebnost zapsaná do KN, kterou lze vykonávat nepřetržitě,  

či opakovaně, promlčí, pokud není vykonávána po dobu deseti let. Pokud se však jedná 

o právo zapsané do KN, které lze vykonávat jen zřídka, dojde k jeho promlčení,  

měl-li oprávněný ve lhůtě deseti let alespoň třikrát příležitost toto právo vykonat,  

a neučinil tak. Jestliže ale ve lhůtě deseti let tyto tři příležitosti neměl, dojde 

k prodloužení promlčecí lhůty, dokud nebude využita žádná z těchto tří příležitostí.
384

 

Počátek této promlčecí lhůty je přitom vázán na okamžik, kdy oprávněný své právo 

nevykonal i přesto, že mohl.
385

 

Zvláštní promlčecí lhůta u služebností běží na rozdíl od obecné od okamžiku, 

kdy povinný oprávněnému začne bránit ve výkonu jeho práva,
386

 je tříletá a k promlčení 

práva dojde, pokud během ní oprávněný své právo neuplatní.
387

 

OZ navíc nově pojímá úpravu promlčení jako dispozitivní, tj. strany si  

mezi sebou mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu počítanou ode dne,  

kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než jakou stanoví zákon, nejméně však v trvání 

jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let. K tomuto ujednání se ale nebude přihlížet, 

pokud byla kratší nebo delší lhůta ujednána v neprospěch slabší strany,  

nebo pokud bude kratší promlčecí lhůta sjednána o právu vzniklém z úmyslného 

porušení povinnosti.
388

 

 Dojde-li pak k promlčení práva zapsaného do KN, vymaže jej ten, kdo jej vede,  

na návrh osoby, která má na výmazu právní zájem.
389

  

4.3 Shrnutí 

 Úprava promlčení v OZ doznala poměrně dosti změn oproti úpravě promlčení 

v obč. zák. Nejdůležitější změnou v rámci služebností však dle mého názoru je, že byly 

zavedeny subjektivní a objektivní a obecné a zvláštní promlčecí lhůty. Díky tomu je 

důsledně rozlišováno mezi služebnostmi, jež se promlčují jen díky tomu, že je 

oprávněný nevykonává ze své vůle, a služebnostmi, jež se promlčují i z toho důvodu,  

                                                 
384

 § 632 OZ 
385

 inspirace § 1345 VN 
386

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 11.6.1940, sp. zn. Rv I 539/40 
387

 § 633 OZ, inspirace § 1351 VN 
388

 § 630 OZ 
389

 § 618 OZ 
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že mu v jejich výkonu brání povinný. Tím je zcela následována zásada bdělým náležejí 

práva, a naopak je poskytnuta i „ochrana“ povinným, kteří jsou sice ve svém právu 

omezeni, ale oprávněný své právo nevykonává, a ani se o něj nikterak „nezajímá.“ 

Otázkou do budoucna pak bude, zda se u služebností uplatní dispozitivnost úpravy 

promlčení, či zda se uplatní kogentnost úpravy, jelikož se bude chránit oprávněný  

jako slabší strana. Osobně jsem toho názoru, že by se dispozitivnost této úpravy měla 

uplatnit i u služebností, čímž by se plně respektovala zásada autonomie vůle a bylo  

by ponecháno na vůli stran, zda budou svá práva řádně vykonávat a „starat se o ně“ 

v souladu s výše uvedenou zásadou bdělým náležejí práva. 
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5 Služebnost a katastr nemovitostí 

 Věcná práva byla a jsou natolik významným právním institutem, že je nutné vést 

jejich existenci v patrnosti. V dobách římského práva sice neexistovaly nějaké soupisy 

těchto práv, to však bylo plně nahrazováno formálností platného práva, kdy bylo  

ke vzniku služebnosti na základě smlouvy nutné „podstoupit“ formální zákonem 

stanovený proces, jenž zajistil veřejné povědomí o její existenci. 

Již v době středověku pak docházelo k zápisům nemovitostí pro majetkové  

a daňové účely. Pro majetkové účely se nemovitosti zapisovaly do veřejných knih, 

jednalo se např. o zemské desky, v nichž byl evidován šlechtický majetek, ale i knihy 

speciální, např. železniční knihy (pro zápis nemovitostí užívaných pro provozování 

drah) a horní knihy (pro zápis práv na těžbu nerostů). Pro daňové účely byly zřízeny 

katastry nemovitostí, které ale vycházely pouze z podaných „přiznání.“ Jedním  

z prvních byl tereziánský katastr (jednalo se o soupis poddanské půdy) a panský katastr 

(jednalo se o soupis půdy patřící šlechticům). Nový josefínský katastr pak tyto dvě 

evidence sjednotil a jako první již vycházel ze skutečného měření, i když velmi 

nepřesného.  

V roce 1817 vznikl císařským patentem Františka I. tzv. stabilní katastr,  

který už zahrnoval i mapovou část s označením parcel. Z tohoto katastru pak vycházel 

pozemkový katastr z roku 1927 obsahující soupis, geometrické zobrazení i popis všech 

pozemků na území republiky. Tato evidence značně utrpěla za dob druhé světové války, 

svůj význam však ztratila až za dob socialismu, kdy existovala pouze tzv. jednotná 

evidence půdy (evidence faktického stavu užívání pozemků, nikoli evidence právních 

vztahů k nim) a evidence nemovitostí (evidence toliko s deklaratorní formou zápisu).  

Ke změně došlo až přijetím zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí,  

ve znění do 31.12.1992, jenž byl přijat kvůli obč. zák., který zavedl dosud neznámé 

instituty a povinnost evidovat příslušné smlouvy.
390

 ZZK byl pro tyto účely poté zřízen 

Český úřad zeměměřičský a katastrální jako ústřední správní úřad zeměměřictví  

a katastru nemovitostí České republiky, jehož sídlo se nachází v Praze,
391

 dále 

zeměměřické a katastrální inspektoráty, které kontrolují výkon státní správy KN,
392

  

a katastrální úřady jako výkonné orgány státní správy na úseku KN.
393

 

                                                 
390

 Blíže k historii evidence pozemků: Ing. Ivan Pešl. Nemusí pršet, stačí, když kape [online]. 

zememeric.cz, [cit. 18.2.2016]. Dostupné na <http://www.zememeric.cz/5+6-98/knkapky.html>. 
391

 § 1 ZZK 
392

 § 45 ZZK 
393

 § 5 ZZK 
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5.1  Věcné břemeno a katastr nemovitostí za účinnosti obč. zák. 

 Na základě KZ vznikl r. 1993 katastr nemovitostí ČR jako soubor údajů  

o nemovitostech na území republiky zahrnující jejich soupis a popis a jejich 

geometrické a polohové určení, jehož součástí byla evidence vlastnických a jiných 

věcných a dalších práv k nemovitostem.
394

 Věcná břemena se pak v katastru evidovala  

na základě ZoZ a jeho prováděcí vyhlášky VoZ. 

ZoZ rozlišoval tři druhy zápisů do KN – vklad, záznam a poznámku. Vkladem se 

zapisovala do KN věcná břemena vzniklá na základě smlouvy, přičemž měl tento zápis 

konstitutivní účinky.
395

 Ostatní věcná břemena, jejichž existence nezávisela  

na tom, jestli jsou zapsaná v KN, či nikoliv,
396

 se pak zapisovala záznamem, jenž měl 

toliko deklaratorní účinky.
397

 Poznámka v KN měla pouze informativní charakter  

a upozorňovala na skutečnost, že nemovitost, ke které byla poznámka zapsána, byla 

předmětem různých řízení, jejichž výsledkem mohl být vznik, změna nebo zánik práv 

zapsaných do KN či jejich omezení nebo zrušení, nebo že práva vlastníka této 

nemovitosti již byla nějakým rozhodnutím omezena.
398

 

Pro skutečnosti zapisované záznamem byl rozhodující den, kdy fakticky došlo 

k příslušné skutečnosti (např. den smrti), den, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní 

moci (např. u zřízení věcného břemene rozhodnutím soudu), či den uvedený v listině 

(den zániku věcného břemene u uplynutí stanovené doby). Rozhodnutí orgánů veřejné 

moci, na základě kterého mělo dojít k záznamu, předkládal katastrálnímu úřadu daný 

orgán ve lhůtě třiceti dnů, u jiných skutečností došlo k záznamu až na základě ohlášení 

účastníka, jehož přílohu tvořily zákonem stanovené listiny.
399

  

U skutečností zapisovaných vkladem byl vždy rozhodující den, ke kterému došlo 

k příslušnému vkladu do KN - jeho právní účinky nastaly na základě pravomocného 

rozhodnutí příslušného správního orgánu o jeho povolení, ovšem ke dni, kdy byl návrh  

na vklad
400

 doručen příslušnému katastrálnímu úřadu.
401

 Návrh na vklad přitom musel 

být podáván na předepsaném formuláři
402

 a jeho přílohou musel být stejnopis příslušné 

                                                 
394

 § 1 odst. 2 KZ 
395

 § 2n. ZoZ 
396

 BAREŠOVÁ, Eva, BAUDYŠ, Petr. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2002, s. 138. 
397

 § 7n. ZoZ 
398

 BAREŠOVÁ, BAUDYŠ: Zákon o…, s. 162. 
399

 § 40 VoZ 
400

 Rozsudek NSS ze dne 22.8.2007, sp. zn. 5 As 42/2006-65 
401

 § 2 odst. 3 ZoZ 
402

 § 4 odst. 3 ZoZ. Vzor tohoto formuláře stanovila VSZ. 
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smlouvy.
403

 Jak již bylo uvedeno výše, musel být v případě, kdy docházelo ke zřízení 

věcného břemene k části pozemku, jeho přílohou i geometrický plán. Pokud pak návrh 

obsahoval všechny zákonem stanovené náležitosti,
404

 byly k němu přiloženy veškeré 

nutné přílohy a byly splněny i další podmínky vkladu,
405

 katastrální úřad rozhodl  

o povolení vkladu, vyznačil den povolení v příslušném spisu a na listinách vyznačil 

dobu podání příslušného návrhu a skutečnost, že ke vkladu došlo.  

 

Za účinnosti obč. zák. ovládalo zápisy do KN několik zásad,
406

 a to hl. zásada 

formální publicity,
407

 zásada priority,
408

 zásada intabulační,
409

 zásada dispoziční,
410

 

zásada legality
411

 a omezeně i zásada materiální publicity.
412

  

5.2  Služebnost a katastr nemovitostí za účinnosti OZ 

 S přijetím OZ došlo i k rekodifikaci právních předpisů „ovládajících“ KN,  

díky čemuž byl přijat NKZ, NVoZ, VPÚ a NVSZ.  

 NKZ i nadále rozlišuje tři druhy zápisu do KN, vklad, záznam a poznámku. 

Vklad přitom slouží k zápisu věcného práva, práv ujednaných jako věcná práva, nájmu 

a pachtu. Záznam slouží k zápisu práv odvozených od vlastnického práva. A konečně 

poznámka slouží k zápisu významných informací týkajících se evidovaných nemovitostí 

nebo v KN zapsaných vlastníků a jiných oprávněných.
413

 

 Oproti předcházející úpravě se však vkladem zapisuje vznik, změna, zánik, 

promlčení i uznání ne/existence služebnosti
414

 bez rozdílu, má tedy nově  

                                                 
403

 § 4 odst. 4 ZoZ 
404

 § 4 odst. 3 ZoZ 
405

 § 5 ZoZ 
406

 Blíže: ŠVESTKA, DVOŘÁK: Občanské právo…., s. 434-442. 
407

 Každý měl právo nahlédnout do KN a učinit si o daných právních vztazích opisy a výpisy (§ 13 ZoZ). 
408

 Pořadí zápisů v KN se řídilo dobou, kdy byl KN doručen příslušný návrh či listina (§ 5 odst. 1 ZoZ). 
409

 nutnost vkladu do KN pro vznik věcného břemene na základě smlouvy 
410

 Řízení o povolení vkladu se zahajovalo doručením písemného návrhu účastníka řízení příslušnému 

katastrálnímu úřadu (§ 4 odst. 2 ZoZ). 
411

 Příslušný orgán nebyl jen orgánem „registrujícím“ nastalé změny, nýbrž musel zkoumat, zda je návrh 

v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 5 ZoZ). 
412

 Ten, kdo vycházel ze zápisu v KN učiněného po 1. lednu 1993, byl v dobré víře, že stav KN odpovídá 

skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět, že stav zápisů neodpovídá skutečnosti (§ 11 ZoZ). Tato 

úprava se však uplatňovala pouze u vydržení na základě poctivé držby, tj. držby v dobré víře, nabyvatele 

nikterak nechránila, přednost měl skutečný stav před stavem zapsaným v KN. Blíže: Rozsudek NS ze dne 

12.11.2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013.  Tento stav však kritizoval i ÚS (např. v nálezu ÚS ze dne 1. 8. 

2006, sp. zn. II ÚS 349/03). 
413

 § 6 NKZ 
414

 § 11 NKZ 
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jak deklaratorní, tak konstitutivní účinky.
415

 Kvůli tomu se do popředí dostává OZ, 

který tento institut upravuje a výslovně stanoví, kdy bude mít daný zápis konstitutivní 

účinky (např. vklad služebnosti vzniklé na základě smlouvy) a kdy pouze deklaratorní 

(např. vznik služebnosti vydržením). Fakticky však lze uzavřít, že práva, která se 

zapisovala vkladem za účinnosti obč. zák., se nově zapíší vkladem s konstitutivními 

účinky, a ta, jež se dříve zapisovala záznamem, se nově zapíší vkladem s deklaratorními 

účinky. Pro stanovení rozhodného dne pro zápis pak i nadále platí to, co platilo za obč. 

zák. 

Návrh na vklad se podává na stanoveném formuláři
416

 s předepsanými 

náležitostmi a vkladové řízení je zahájeno buď dnem doručení návrhu na vklad, či dnem 

doručení rozhodnutí nebo potvrzení o právu, které se do KN zapisuje vkladem  

(od soudu či soudního exekutora).
417

 

 Stejně jako za předchozí právní úpravy je pak povinnou přílohou návrhu 

geometrický plán a vkladová listina (dříve označena jako stejnopis smlouvy).
418

 

Důležitou změnou v jednotlivých zápisech je, že OZ, jak již bylo řečeno výše, přijal  

za svou zásadu superficies solo cedit, a stavby se tak za splnění zákonem stanovených 

podmínek stávají součástí pozemku. Proto se již v KN nebudou zapisovat samostatně, 

ale jako součást pozemku. 

 

 I za účinnosti OZ se na zápisy v KN uplatní, až na výjimky, stejné zásady  

jako za účinnosti obč. zák., tj. zásada intabulační, zásada formální publicity, zásada 

priority, zásada dispoziční a
419

 zásada legality.
420

 Nejdůležitější změnou v této otázce, 

jež OZ zavedl, ale je, že se plně uplatní zásada materiální publicity,
421

 díky níž se má 

chránit ten, kdo jedná v důvěře v pravdivost a úplnost zápisu v KN.
422

 

                                                 
415

 Blíže: Eliška Tomanová. Podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

od 1. 1.2014 [online]. epravo.cz, 4. září 2014 [cit. 1.9.2015]. Dostupné na ˂http://www.epravo.cz/ 

top/clanky/podani-navrhu-na-vklad-vlastnickeho-prava-do-katastru-nemovitosti-od-1-1-2014-95212. 

html˃. 
416

 Vzor upravuje NVSZ. 
417

 § 14 NKZ 
418

 Listina, na jejímž základě má ke vkladu dojít. 
419

 částečně prolomena ust. § 14 odst. 2 NKZ 
420

 Nově se rozlišuje, zda byla předložena soukromá, či veřejná listina, kdy veřejná podléhá „menšímu“ 

rozsahu přezkumu. 
421

 inspirace § 431 OZO, blíže k podstatě této zásady: ROUČEK, SEDLÁČEK: Komentář k…, s. 537-

545.  
422

 Blíže: Mgr. Petr Steinbauer. Praktické důsledky zásady materiální publicity ve světle nového 

občanského zákoníku [online]. epravo.cz, [cit. 13.4.2015]. Dostupné na <http://www.epravo.cz 

/top/clanky/prakticke-dusledky-zasady-materialni-publicity-ve-svetle-noveho-obcanskeho-zakoniku-

95250.html>. 
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 Zásada materiální publicity má dvě strany, pozitivní a negativní. Pozitivní 

stránka spočívá v tom, že není-li stav zapsaný v KN v souladu se skutečným právním 

stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu  

v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu.
423

 Jeho dobrá víra se 

přitom posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo, resp. vzniká-li věcné právo  

až zápisem do KN, pak k době podání návrhu na vklad.
424

 Tato zásada se však neuplatní  

pro nezbytnou cestu a věcné břemeno vzniklé ze zákona.
425

  

Rovněž je stanoveno, že nikoho neomlouvá neznalost zápisu v KN, a každý je tak 

povinen se s ním seznámit.
426

 S tím je pak spojena vyvratitelná právní domněnka,  

že je-li právo v KN zapsáno, má se za to, že je zapsáno v souladu se skutečným stavem, 

a bylo-li vymazáno, má se za to, že neexistuje,
427

 což představuje negativní stránku této 

zásady.
428

 Nabude-li tedy někdo dle zápisu v KN nezatíženou nemovitost, je chráněn 

v případě, že později vyjde najevo, že takové právo na nemovitosti vázlo, ale pouze 

nebylo v KN zapsáno. Vůči nabyvateli by pak toto nezapsané věcné právo nemělo 

působit a nový vlastník by měl nemovitost nabýt jako nezatíženou.
429

 Musí se však 

jednat o úplatné právní jednání, toto právo musí byt nabyto v dobré víře
430

 od zapsané 

osoby a skutečný nezapsaný vlastník nesmí v zákonem stanovených lhůtách uplatnit své 

právo dle § 985
431

 a § 986
432

 OZ.
433

 

                                                 
423

 Vychází se z toho, že „co je psáno, to je dáno.“ 
424

 § 984 odst. 1 OZ 
425

 § 984 odst. 2 OZ 
426

 § 980 odst. 1 OZ 
427

 § 980 odst. 2 OZ 
428

 Vychází se z toho, že „co není psáno, není dáno.“ 
429

 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 159. 
430

 Nález ÚS ze dne 17.4.2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12-1 
431

 Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, může se osoba,  

jejíž věcné právo je dotčeno, domáhat odstranění nesouladu; prokáže-li, že své právo uplatnila, zapíše se 

to na její žádost do veřejného seznamu. Rozhodnutí vydané o jejím věcném právu působí vůči každému,  

jehož právo bylo zapsáno do veřejného seznamu poté, co dotčená osoba o zápis požádala. 
432

 Kdo tvrdí, že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným do veřejného seznamu bez právního 

důvodu ve prospěch jiného, může se domáhat výmazu takového zápisu a žádat, aby to bylo ve veřejném 

seznamu poznamenáno. Orgán, který veřejný seznam vede, vymaže poznámku spornosti zápisu, nedoloží-

li žadatel ani do dvou měsíců od doručení žádosti, že své právo uplatnil u soudu. Požádal-li žadatel  

o poznamenání spornosti zápisu do jednoho měsíce ode dne, kdy se o zápisu dozvěděl, působí jeho právo 

vůči každému, komu popíraný zápis svědčí nebo kdo na jeho základě dosáhl dalšího zápisu; po uplynutí 

této lhůty však jen vůči tomu, kdo dosáhl zápisu, aniž byl v dobré víře. Nebyl-li žadatel o zápisu cizího 

práva řádně vyrozuměn, prodlužuje se tato lhůta na tři roky; lhůta počne běžet ode dne, kdy byl popíraný 

zápis proveden. 
433

 SPÁČIL: Občanský zákoník…, s. 37 
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5.3 Shrnutí 

OZ v otázkách evidence nemovitostí v KN nezavedl příliš mnoho změn, jedná  

se však o změny podstatné. V rámci samotného zápisu došlo ke změně formy evidence 

vzniklé služebnosti, jež se bude nově zapisovat toliko vkladem. Stavba pak již nebude 

vedena jako samostatná věc, ale jako součást pozemku, je-li ve vlastnictví stejného 

subjektu. Nejdůležitější změnou zavedenou OZ je však podle mě znovuzavedení zásady 

materiální publicity, tedy zásady, jejímž „cílem“ je ochrana osob jednajících v důvěře 

v zápis v KN. Ve svých počátcích sloužila tato evidence spíše pro orgány státní správy, 

aby měly přehled o tom, kdo je vlastníkem jaké nemovitosti, jaké má platit daně apod. 

V dnešní době se však jedná o velmi propracovaný nástroj, jenž slouží nejen orgánům 

státní správy, ale je k dispozici i všem osobám, jež díky tomu mají přehled o tom,  

zda skutečně jednají s osobou, s níž jednat mají, tj. s vlastníkem konkrétní nemovitosti, 

tak, aby případné učiněné právní jednání bylo platné a účinné. Učiní-li pak daná osoba 

vše, co po ní lze rozumně požadovat, pro to, aby skutečně s danou osobou jednala, měl 

by jí stát poskytnout ochranu v případě, kdy se ukáže, že tomu tak ve skutečnosti 

nebylo. 
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6 Služebnost a civilní deliktní právo se zaměřením  

na náhradu škody, resp. újmy 

Jak již bylo uvedeno výše, sloužila k ochraně služebností v dobách římského 

práva žaloba vindicatio servitutis, která v sobě mimo jiné zahrnovala i případný nárok 

na náhradu způsobené škody. Už v této době se tak začínaly formovat předpoklady,  

za kterých škůdce odpovídal za vznik škody, tj. protiprávní jednání, resp. existence 

protiprávního stavu, vznik škody, příčinná souvislost mezi nimi a zavinění. Tyto 

předpoklady se pak s drobnými změnami přejímaly. 

OZO upravoval škodu jako újmu, která byla někomu způsobena na jeho jmění, 

právech, anebo osobě,
434

 a uváděl, že škoda může vzniknout pouze zaviněně,  

tj. z úmyslného, či mimovolního bezprávního jednání nebo opomenutí jiného,  

nebo náhodou.
435

 Škůdce byl pak povinen nahradit vzniklou škodu, způsobil-li ji 

zaviněně přestoupením smluvní povinnosti, nebo bez vztahu k této smlouvě  

a způsobil-li ji úmyslně způsobem příčícím se dobrým mravům, a to včetně šikanozního 

výkonu práva.
436

  

Obdobná byla i úprava StOZ, došlo však k několika změnám. Za škodu 

odpovídal ten, kdo ji způsobil jinému úmyslně, nebo z nedbalosti porušením závazku 

nebo jiné právní povinnosti,
 
či úmyslným úkonem proti zásadám slušnosti, přičemž byla 

již škoda brána pouze jako majetková újma. Nemajetková byla nahrazována podle 

zvláštního ustanovení a pouze v omezeném rozsahu.
437

 Obč. zák. poté vyšel z této 

úpravy, kdy zavedl generální skutkovou podstatu náhrady škody (§ 420 obč. zák.), 

škodu způsobenou jednáním proti dobrým mravům vyčlenil jako zvláštní podstatu  

a primárně umožnil náhradu škody v penězích.
438

 OZ se pak ve svém pojetí od úpravy 

obč. zák. odklonil a s drobnými změnami se navrátil k OZO. 

6.1 Věcné břemeno a civilní deliktní právo za účinnosti obč. zák. 

Obč. zák. byl založen na zásadě generální prevence, tj. předcházení hrozícím 

škodám.
439

 Došlo-li však k tomu, že škoda již fakticky hrozila, byl každý ohrožený 

povinen přiměřeným způsobem zakročit proti vzniku této škody. Pokud pak již 

                                                 
434

 § 1293 OZO 
435

 § 1294 OZO 
436

 § 1295 OZO 
437

 § 337n. StOZ 
438

 § 420n. obč. zák. 
439

 Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě  

a životním prostředí (§ 415 obč. zák.). 



79 

 

ohrožený zakročil a přitom jednal v nutné obraně, či v krajní nouzi,
440

 neodpovídal  

za škodu způsobenou při odvracení útoku, resp. nebezpečí, které sám nevyvolal. 

Naopak měl právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu škody,  

kterou přitom utrpěl, max. však v rozsahu odpovídajícímu škodě, která byla odvrácena,  

a to i proti tomu, v jehož zájmu jednal.
441

 Ohrožený měl navíc právo domáhat se  

u soudu uložení povinnosti provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící 

škody (např. povinnost zdržet se určitého jednání).
442

 

Obecně pak za škodu
443

 odpovídal ten, který ji způsobil zaviněným porušením 

právní povinnosti.
444

 Tato obecná úprava se však aplikovala pouze, pokud na danou 

skutečnost nedopadala úprava zvláštní odpovědnosti (např. odpovědnost za škodu 

způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
445

). 

Co se týče věcných břemen, mohla odpovědnost za škodu způsobenou 

oprávněným vzniknout již při samotném výkonu tohoto práva, když oprávněný fakticky 

užíval věc ve vlastnictví jiné osoby. Primárně tak mohlo jeho zaviněním docházet  

ke vzniku skutečné škody na zatížené věci, v úvahu však přicházel i ušlý zisk povinného 

(např. užíval-li zatížený pozemek i povinný k podnikání). U odpovědnosti za škodu 

způsobenou povinným tomu bylo naopak, jednalo se hl. o ušlý zisk oprávněného  

a teprve poté o skutečnou škodu. 

6.2 Služebnost a civilní deliktní právo za účinnosti OZ 

 OZ se v celé oblasti civilního deliktního práva
446

 odklonil od úpravy obč. zák.
447

  

Co se týče náhrad, upravuje místo odpovědnosti jako sekundárního následku závazek 

z deliktu takřka v pozici „primární“ povinnosti a namísto odpovědnosti za škodu užívá 

termín „povinnost k náhradě.“ Upravuje též povinnost k náhradě újmy (majetkové 

v podobě škody i nemajetkové újmy), tj. povinnost k náhradě jakékoli ztráty,  

kterou osoba ve své sféře utrpí na svém právem chráněném statku.
448

 Škoda je přitom 

                                                 
440

 § 418 obč. zák. 
441

 § 419 obč. zák. 
442

 § 417 obč. zák. 
443

 skutečnou škodu a ušlý zisk (§ 442 odst. 1 obč. zák.) 
444

 § 420 odst. 1 obč. zák. 
445

 např. i šikanozní výkon práva 
446

 inspirace § 1293n. OZO a § 1120n. VN 
447

 Blíže: VLASÁK, Michal. Vybrané otázky práva civilních deliktů v novém občanském zákoníku  

na pozadí PETL. Právní rozhledy, 2012, č. 15-16, s. 561. 
448

 SPÁČIL: Občanský zákoník…, s. 1498. 
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nově brána jako jakákoli majetková újma na jmění
449

 poškozeného, nikoli pouze na jeho 

majetku
450

 a je upřednostňována naturální restituce před peněžitou náhradou.  

V ust. § 2897 OZ
451

 je nově upravena i možnost vzdát se práva domáhat se náhrady 

škody vzniklé na pozemku,
452

 není-li tedy tato škoda způsobena z hrubé nedbalosti, 

úmyslně nebo není-li toto vzdání se v rozporu s právy slabší strany.
453

 Pokud je pak 

dané vzdání se zapsáno do veřejného seznamu, působí i proti pozdějším vlastníkům 

tohoto pozemku.
454

  

 OZ již nestojí na generální prevenci jako obč. zák., ale uvádí, že vyžadují-li  

to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat  

si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví  

nebo na vlastnictví jiného.
455

 Výslovně tak došlo k zúžení prevence pouze na konání 

škůdce, vyžadují-li to okolnosti či zvyklost, a byla zcela vynechána škoda vzniklá  

na přírodě a životním prostředí. Povinnost zakročit na ochranu jiného má pak i ten,  

kdo vytvořil nebezpečnou situaci, nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li to 

povaha poměru mezi osobami, anebo kdo může podle svých možností a schopností 

snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, 

co je třeba k zákroku vynaložit. Konečně je i zachována oznamovací povinnost  

a povinnost poškozeného zakročit, kdy může i nadále při vážném ohrožení požadovat, 

aby soud uložil vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící újmy. 

Obecně pak má povinnost nahradit újmu poškozenému ten, který ji způsobil 

úmyslným porušením dobrých mravů,
456

 zaviněným (presumuje se nedbalost) 

porušením zákona, či porušením smluvní povinnosti. Došlo tak k upuštění generální 

skutkové podstaty obč. zák. Tato obecná úprava se pak aplikuje, pokud na danou 

skutečnost nedopadá úprava zvláštní.
457

 

Co se týče úpravy služebností, je možné uzavřít, že se uplatní vše,  

co za účinnosti obč. zák., nově je však výslovně upravena možnost domáhat se náhrady 

újmy vzniklé porušením smluvní povinnosti a je možné, aby došlo k navýšení náhrady 

                                                 
449

 Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů 

(§ 495 OZ). 
450

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 27.11.1936, sp. zn. Rv I 2498/34 
451

 inspirace § 1315 VN 
452

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 27.3.1935, sp. zn. Rv I 696/34 
453

 § 2898 OZ 
454

 Ust. § 574 odst. 2 obč. zák. výslovně zakazovalo vzdát se tohoto práva do budoucna. 
455

 § 2900 OZ 
456

 inspirace § 1295 OZO (a to včetně ochrany proti šikanoznímu výkonu práva). Rozhodnutí NS ČSR  

ze dne 18.8.1928, sp. zn. Rv I 1938/27 
457

 § 2920n. OZ 
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újmy, kdy je škůdce povinen uhradit poškozenému cenu zvláštní obliby, nikoli pouze 

cenu obvyklou, způsobil-li ji ze svévole nebo škodolibosti.
458

 

Jak bude uvedeno dále, upravuje OZ také výslovně některé druhy služebností.  

U některých z nich pak stanoví i určité povinnosti související se vznikem škod,  

resp. jeho předcházení – např. v případě práva pastvy, kdy hrozí nebezpečí vzniku škod, 

je oprávněný povinen dobytek hlídat,
459

 oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě je 

povinen nahradit škodu, jež vznikne provedením příslušných prací, poživatel je povinen 

snášet stavební práce, i když nejsou nutné, nahradí-li se mu vzniklá škoda atd.  

6.3 Shrnutí 

 Úprava OZ je v této otázce oproti úpravě obč. zák. obsáhlejší a došlo i k četným 

změnám v samotném pojetí tohoto institutu. Nově je zavedena povinnost k náhradě 

újmy, jež v sobě zahrnuje nejen škodu (skutečnou škodu a ušlý zisk),  

ale i nemajetkovou újmu. Navíc došlo i k rozšíření „možnosti“ vzniku újmy na celé 

jmění poškozeného, kdy obč. zák. upravoval vznik škody pouze na majetku 

poškozeného, což bylo dle mého názoru této úpravě oprávněně „vyčítáno,“ když se 

poškozený, jemuž „vznikl poškozením“ pouze dluh, nemohl domáhat žádné náhrady. 

Nově též došlo k upřednostnění náhrady škody formou naturální restituce, což se mi  

ale nejeví jako řešení, jež by odpovídalo dnešní moderní době. Naopak jsem toho 

názoru, že poškození budou více využívat možnosti požadovat náhradu škody 

v penězích. 

 Další pozitivní změnou je pak podle mě zavedení možnosti vzdát se práva  

na náhradu škody způsobené na pozemku i do budoucna, což bude hojně využíváno 

např. v rámci podnikatelské činnosti. Je však otázkou, zda nakonec nebude toto 

ustanovení zneužíváno, popř. zda se právní nástupci osoby, jež se tohoto práva vzdala, 

nebudou snažit toto jeho jednání následně „obejít,“ či zda kvůli tomu nedojde  

dokonce k „nepřevoditelnosti“ daného pozemku. Tomu by ale dle mého názoru měly 

zamezit právě zákonem stanovené výjimky (ochrana slabší strany a náhrada škody 

způsobené úmyslně, či z hrubé nedbalosti bez ohledu na vzdání se tohoto práva). 

Konečně je pak velkým krokem vpřed i možnost požadovat náhradu nejen ceny obvyklé 

poškozené věci, ale i její ceny zvláštní obliby a také výslovné zakotvení povinnosti 

k náhradě škody u jednotlivých zákonem blíže upravených služebností. 

                                                 
458

 § 2969 OZ, inspirace § 1331 OZO a § 1172 VN 
459

 § 1282 odst. 2 OZ 
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7 Oceňování služebnosti 

V historických pramenech není blíže specifikováno, jak docházelo k oceňování 

služebností, fakticky se však dle mého názoru jednalo o „ocenění“ dle zákonitostí 

„nabídky a poptávky.“ Jedním z prvních písemných předpisů upravujících oceňování 

věcných břemen bylo nařízení ministrů práv, věcí vnitra a orby č. 175/1897 ř.z.,  

o odhadu nemovitostí, ve znění do 22.6.1933. Od té doby pak bylo platných a účinných 

mnoho dalších předpisů „přizpůsobených“ době a situaci ve společnosti (např. zákonem 

č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, ve znění k 1.6.1953, došlo k znehodnocení úspor, 

propadnutí vázaných vkladů, snížení životní úrovně i k přepočtu cen nemovitostí,  

tedy i věcných břemen, v poměru 5 korun staré měny ku 1 koruně nové měny).
460

 

7.1 Oceňování věcného břemene za účinnosti obč. zák. 

 Za účinnosti obč. zák. se věcná břemena oceňovala několika různými způsoby,  

a to vždy v závislosti na tom, k jakému účelu k ocenění došlo.  

Bylo-li oceňování zpracováno pro smluvní účely, či v rámci zákonů, které se 

odvolávaly na ocenění dle zvláštního předpisu, „určovala“ se hodnota náhrady  

za zřízení, resp. zánik věcného břemene na základě § 2 ZOM, popř. i ZC.
461

  Tato 

náhrada se přitom určovala propočtem, na základě výnosové metody, nákladovým 

způsobem nebo odhadem.
462

 Při jiném způsobu zřízení, či zániku věcného břemene, 

primárně rozhodnutím soudu, se však nevycházelo pouze z těchto předpisů, nýbrž se 

musely zvážit i všechny okolnosti konkrétního případu a všechny negativní účinky 

zřízení (např. pokles ceny zatíženého pozemku), přičemž byla celková výše náhrady 

ponechána na úvaze soudu.
463

  

Došlo-li k oceňování pro daňové účely
464

 a pro potřeby státních orgánů  

a institucí, určovala se „zjištěná cena“ věcného břemene dle ust. § 18 ZOM, a to, 

nebylo-li stanoveno jinak, výnosovým způsobem
465

 na základě ročního užitku ve výši 

                                                 
460

 Blíže k historii oceňování: WEIGEL, Lubomír. Oceňování nemovitostí podle předchozích cenových 

předpisů: na území České republiky (1897-1994). 2. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

2012, 247 s. 
461

 Blíže ke způsobu „vyplacení“ této náhrady: CHALUPA, Luboš. Ocenění věcného břemene  

a nepřiměřená újma. Právní rádce, 2009, č. 6, s. 57-58. 
462

 HÁBA, Jaroslav, ŠVANCAROVÁ, Šárka. Věcná břemena a náhrada za ně z pohledu oceňovatele. 

Právní rádce, 2005, č. 12, s. 12. 
463

 Rozsudek NS ze dne 28.4.2011, sp. zn. 22 Cdo 2854/2010  
464

 Blíže: zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 
465

 Vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu 

ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (§ 2 odst. 3 ZOM).  
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obvyklé ceny.
466

 Roční užitek se však vždy násobil počtem let užívání tohoto práva, 

max. ale pěti lety. Bylo-li pak věcné břemeno zřízeno jako břemeno osobní na dobu 

života oprávněného, oceňovalo se desetinásobkem ročního užitku. Pokud pak nebylo 

možné takto cenu určit, oceňovalo se věcné břemeno částkou 10.000,- Kč. 

7.2 Oceňování služebností za účinnosti OZ 

Současně s přijetím OZ proběhla rozsáhlá rekodifikace dalších právních 

předpisů tak, aby byly s tímto zákonem v souladu, došlo tedy i k novelizaci NZOM.
467

 

OZ totiž mimo jiné zavedl i nové dosud neznámé právní pojmy, hodnota věci
468

  

a mimořádná cena,
469

 které musely být vloženy i do NZOM. Díky tomu tak tento zákon 

rozlišuje cenu obvyklou,
470

 cenu mimořádnou
471

 a cenu zjištěnou.
472

 Cenu zjištěnou  

lze přitom stanovit např. nákladovým způsobem, výnosovým způsobem či oceňováním 

podle účetní hodnoty. 

Opětovným zavedeným zásady superficies solo cedit došlo i ke změně 

oceňování staveb, které se staly součástí pozemku – nově se bude tato stavba oceňovat  

dle svého druhu a účelu užití a její cena bude následně přičtena k ceně pozemku.
473

 

V NZOM se promítlo i zavedení nové definice jednotky
474

 a pojetí spoluvlastnických 

podílů společných prostor,
475

 kdy se jejich velikost zjistí z KN.
476

 

                                                 
466

 Cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku  

nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 

ocenění (§ 2 odst. 1 ZOM). 
467

 Primárně došlo k rekodifikaci zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti  

s přijetím rekodifikace soukromého práva, ve znění nálezu Ústavního soudu č. 115/2015 Sb. 
468

 Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí jako cena obvyklá, ledaže je 

něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem (§ 492 odst. 1 OZ). 
469

 Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit, s přihlédnutím ke zvláštním poměrům  

nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci (§ 492 odst. 2 OZ). 
470

 Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. 

Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, 

popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním 

styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv,  

avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího  

nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně 

prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí 

zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní 

oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 

Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním (§ 2 odst. 1 NZOM). 
471

 Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti trhu, osobní 

poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby (§ 2 odst. 2 NZOM). 
472

 Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena, je cena zjištěná 

(§ 2 odst. 3 NZOM). 
473

 § 4 NZOM 
474

 § 1159 OZ 
475

 § 1160n. OZ 
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V oceňování služebností dle NZOM za účinnosti OZ došlo jen k drobným 

úpravám, ust. § 18 ZOM bylo převzato a drobně upraveno do ust. § 16b ZNOM,  

i nadále se tak při jejich oceňování vychází z výnosového způsobu na základě ročního 

užitku, který se násobí počtem let užívání, max. ale pěti lety. Byla-li však služebnost 

zřízena jako osobní na dobu života oprávněného, oceňuje se desetinásobkem ročního 

užitku. A konečně nelze-li její cenu takto určit, oceňuje se částkou 10.000,- Kč. 

I nadále se však tento právní předpis užije pouze v těch případech  

jako za účinnosti obč. zák. Při rozhodování soudu se tak nebude vycházet jen 

z cenových předpisů,
477

 ale i ze všech okolností konkrétního případu, včetně 

negativních účinků služebnosti, a stanovení celkové výše náhrady se ponechá na úvaze 

soudu.
478

 

7.3 Shrnutí 

V rámci oceňování služebností nedošlo přijetím OZ k razantním změnám,  

ale pouze k dílčím technickým novelizacím. Díky tomu byly do příslušných právních 

předpisů zavedeny pojmy hodnota věci a mimořádná cena, bylo změněno pojetí  

a oceňování bytové jednotky a spoluvlastnických podílů a bylo upraveno oceňování 

stavby, nejen jako stavby samostatné, ale i jako součásti pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
476

 Pro daňové účely je nutné vést v patrnosti i novou úpravu daně z nabytí nemovitosti. Blíže: Zákonné 

opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 
477

 Rozsudek NS ze dne 25.1.2011, sp. zn. 22 Cdo 3247/2008 
478

 Rozsudek NS ze dne 2.2.2010, sp. zn. 22 Cdo 5459/2007 
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8 Některé druhy služebností 

V průběhu let se zformovaly některé specifické druhy služebností, které byly 

natolik časté, že si „zasloužily“ podrobnější právní úpravu, aby byla zachována právní 

jistota zúčastněných. V dobách římského práva bylo podrobněji upraveno velké 

množství služebností – např. právo cesty, vodní právo, právo na plody (v rámci 

služebností pozemkových), právo užívací, právo požívací a služby otroků a zvířat  

(v rámci osobních služebností).
479

  

Ve středověku byly upravené svobody práva pastvy, práva stezky a cesty, práva 

vodovodu a práva brát dříví. 

OZO tyto služebnosti nazýval služebnostmi „obvyklejšího druhu.“ Jednalo se 

např. o právo opory, právo umístění okna v cizí zdi, právo hnát kouř sousedovým 

komínem (v rámci domovních služebností),
480

 právo stezky, průhonu a cesty, právo 

lámat kámen, právo čerpat vodu (v rámci polních služebností)
481

 a právo nutného 

užívání věci, požívání a bydlení (v rámci služebností osobních).
482

  

StOZ se od této „propracovanější“ úpravy některých věcných břemen odchýlil  

a podrobněji upravoval pouze právo požívání
483

 a právo užívání k vlastní potřebě.
484

  

Obč. zák. od podrobnější úpravy jakéhokoli věcného břemene upustil zcela, 

vyjma práva nezbytné cesty, a vše ponechal toliko na obecných ustanoveních, zásadách, 

právní teorii a judikatuře. Stranám však tato „absence“ podrobnější úpravy nikterak 

nebránila, aby si obdobné věcné břemeno dohodly. Byla na ně ale kladena větší 

„odpovědnost,“ kdy se musely dohodnout dostatečně určitě a jasně o obsahu tohoto 

věcného břemene.  

OZ se pak znovu navrátil k „původnímu pojetí“ a opětovně zavedl podrobnější 

úpravu některých služebností dle OZO. Jedná se však pouze o úpravu dispozitivní,  

kdy je ponecháno na dohodě stran, zda si práva a povinnosti z dané služebnosti 

dohodnou odlišně. 

                                                 
479

 Blíže: KINCL, URFUS, SKŘEJPEK: Římské právo…., s. 193- 197.  
480

 § 475 a § 476 OZO 
481

 § 477 OZO 
482

 § 478 OZO 
483

 § 172n. StOZ 
484

 § 175n. StOZ 
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8.1 Některé pozemkové služebnosti za účinnosti OZ 

 OZ podrobněji upravuje několikero služebností, proto je pro přehlednost rozdělil 

do dvou pododdílů, kdy je první z nich zaměřen na služebnosti pozemkové a druhý  

na služebnosti osobní. 

8.1.1 Služebnost inženýrské sítě (§ 1267n. OZ) 

 OZ nově
485

 pojal služebnost inženýrské sítě jako služebnost ryze 

soukromoprávní, kdy ji zároveň pojímá jako párovou úpravu k četným veřejnoprávním 

úpravám s obdobným obsahem.
486

 V zásadě se inženýrskou sítí rozumí určité vedení,  

a to potrubní, kabelové, energetické nebo spojovací, pod něž spadají zejména elektrické 

kabely, telefonní kabely a vodovodní, kanalizační a plynové potrubí.
487

 Bližší definice 

je poté obsažena např. v § 2 SZ. I přesto, že je pak tato služebnost brána jako služebnost 

pozemková, není vyloučeno, aby zatíženou věcí byla i jiná nemovitá věc.
488

 Inženýrská 

síť přitom není součástí pozemku, nýbrž samostatnou věcí, a má se i za to, že jsou její 

součástí stavby a technická zařízení, která s ní provozně souvisí.
489

 

 Tato služebnost zakládá oprávněnému právo vlastním nákladem a vhodným  

i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku inženýrskou síť nebo ji přes něj 

vést, provozovat ji a udržovat. Povinný má naopak právo na zpřístupnění dokumentace 

k inženýrské síti min. v rozsahu nutném k ochraně jeho oprávněných zájmů a povinnost 

zdržet se všeho, co vede k jejímu ohrožení. Po projednání má též povinnost i umožnit 

oprávněné osobě vstup na pozemek po nezbytnou dobu v nutném rozsahu za účelem 

prohlídky nebo údržby inženýrské sítě. Dojde-li pak k náhlému poškození sítě,  

je oprávněný povinen zajistit její opravu i bez předchozího projednání, ale věc musí 

povinnému neprodleně oznámit, místo označit a zabezpečit. Po provedení dané opravy 

pak musí služebný pozemek na vlastní náklady uvést do předešlého stavu a nahradit 

škodu způsobenou provedením prací. Strany se také mohou dohodnout, že tato 

služebnost zahrnuje i právo zřídit, mít a udržovat na služebném pozemku také potřebné 

obslužné zařízení i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace 

nebo zlepšení její výkonnosti. Výhodou oproti služebnostem zřízeným v rámci 

                                                 
485

 Odchýlil se i od úpravy OZO. Blíže: ROUČEK, SEDLÁČEK: Komentář k …, s. 233-235. Na druhou 

stranu sice OZO tuto služebnost „neznal,“ ale za první republiky již bylo vyjudikováno, že je používání 

pozemků k rozvodu elektrické síly služebností. Rozhodnutí NS ČSR ze dne 13.5.1924,  

sp. zn. Rv II 797/23 
486

 Důvodová zpráva, s. 333. 
487

 KABELKOVÁ: Věcná břemena…, s. 117. 
488

 Tamtéž. 
489

 § 509 OZ 
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veřejného práva pak je to, že je samotný obsah této služebnosti seznatelný ze zápisu  

ve veřejném seznamu.
490

 

8.1.2 Opora cizí stavby (§ 1269 OZ) 

 Další výslovně upravenou pozemkovou služebností je opora cizí stavby, kdy je 

povinný povinen nést tíži cizí stavby a poměrně se podílet na udržování zdí  

nebo podpěr, přičemž ale není zároveň povinen k podpěře příslušného pozemku. Strany 

si však opět mohou dohodnout opak.
491

  

Potřebné opravy má primárně provést ten, jemuž věc převážně slouží
492, 493

 

(slouží-li jim přibližně stejné, tíží tak poměrně obě strany), přičemž je možné domáhat 

se splnění této povinnosti žalobou, a to i v případě, kdy dané osobě opora neslouží 

vůbec, ale hrozí jí škoda jejím zřícením, padajícími částmi apod.
494

 Je-li pak nutné 

v rámci údržby vstoupit na sousední pozemek, je povinností jeho vlastníka umožnit  

tento vstup v nezbytném rozsahu.
495

 

8.1.3 Služebnost okapu (§ 1270 OZ) 

 V případě, kdy by vlastník sousední nemovitosti záměrně sváděl dešťovou vodu  

ze střechy své nemovitosti na sousední nemovitost, jednal by protiprávně, jelikož je 

v OZ výslovně zakotven zákaz přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka,  

a to bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda.
496

 Vlastník 

tohoto pozemku by se tak mohl domáhat ochrany zápůrčí žalobou.
497

 Svádět sem 

dešťovou vodu ale může v případě, že se tato činnost opírá o zvláštní právní důvod - tím 

může být právě služebnost okapu.
498

 Oprávněný má totiž na jejím základě právo svádět 

ze své střechy volně či ve žlabu dešťovou vodu na cizí nemovitost. Nesmí však svou 

střechu následně zvýšit, došlo by tím totiž ke ztížení služebnosti. Je-li k odvodu dešťové 

vody navíc zřízen žlab, má oprávněný povinnost udržovat jej v dobrém stavu a odklízet 

z něj včas sníh, aby se zabránilo vzniku příp. újmy. Povinný je na druhou stranu 

povinen umožnit oprávněnému vstup na svůj pozemek v nezbytném rozsahu, je-li to 
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 Blíže: HANDRLICA, Jakub. Služebnost inženýrské sítě. Právní rozhledy, 2013, č. 11, s. 406. 
491

 inspirace § 487n.  OZO a § 262n. VN, resp. § 277 VN 
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 SPÁČIL: Věcná břemena…, s. 43. 
493

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 18.1.1921, sp. zn. Rv II 285/20 
494

 ROUČEK, SEDLÁČEK: Komentář k …, s. 847. 
495

 analogie § 1021 OZ 
496

 § 1013 OZ 
497

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 28.8.1923, sp. zn. Rv I 269/23 
498

 inspirace § 489n. OZO a § 263n. VN, resp. § 279n. VN 
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nezbytně třeba k údržbě žlabu, a má právo domáhat se splnění povinností oprávněného  

i náhrady případné újmy žalobou. 

8.1.4 Právo na svod dešťové vody (§ 1271 OZ) 

 Opakem výše uvedené služebnosti je právo na svod dešťové vody, kdy se 

naopak oprávněný „domáhá“ toho, aby na jeho pozemek dešťová voda ze sousední 

střechy stékala, přičemž je povinen nést veškeré náklady spojené se zřízením 

potřebných zařízení a jejich údržbou.
499

 Zákon, na rozdíl od § 1269 OZ, neřeší, zda je 

vlastník služebného pozemku povinen udržovat stavbu a střechu na ní v takovém stavu, 

aby se množství vody přitékající na služebný pozemek nesnižovalo. Vzhledem 

k marginálnímu hospodářskému významu služebnosti lze navíc těžko takovou 

povinnost vyžadovat. Náklady na opravu střechy jen pro účely svádění vody by totiž 

byly ve zjevném nepoměru k prospěchu, který služebnost oprávněnému přináší. 

Oprávněný by měl však zřejmě právo na náhradu škody způsobené rušením jeho 

práva.
500

 

8.1.5 Právo na vodu (§ 1272 OZ) 

 Služebnost práva na vodu lze rozdělit na dva další „poddruhy,“ a to „právo  

na vodu v užším slova smyslu“
501

 a právo vodovodu.
502

  

První z nich umožňuje oprávněnému čerpat vodu na služebném pozemku,
503

 

zřídit k tomu vše potřebné a mít k tomuto „zdroji vody“ přístup (analogie služebnosti 

stezky, či cesty, viz dále).
504

 Nezahrnuje však již oprávnění vodu svádět.
505

 Přitom má 

oprávněný povinnost tento zdroj i přístup k němu řádně udržovat, příp. se na tom 

podílet dle poměru užívání s povinným.  

Právo vodovodu na druhou stranu umožňuje oprávněnému svádět vodu  

ze služebného pozemku na svůj, popř. naopak, kdy za tímto účelem může i zřídit  

a udržovat potřebná zařízení.
506

 Nemá již ale právo přístupu (vyjma nutných oprav  

a údržby vodovodu). Rozsah této služebnosti se přitom řídí potřebou panujícího 

pozemku, samozřejmě s přihlédnutím k zásadě servitibus civiliter utendum est.  
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 inspirace § 490n. OZO a § 264n. VN, resp. § 280n. VN 
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 SPÁČIL: Občanský zákoník…, s. 978. 
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 inspirace § 496n. OZO a § 265n. VN, resp. § 286 VN 
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 inspirace § 497n. OZO a § 265n. VN, resp. § 287 VN 
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 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 28.2.1944, sp. zn. Rv I 782/43 
504

 § 1272 odst. 1 OZ 
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 Rozsudek NS ze dne7.5.2002, sp. zn. 22 Cdo 1843/2000 
506

 § 1272 odst. 2 OZ 
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8.1.6 Služebnost rozlivu (§ 1273 OZ) 

 Oprávněným z této služebnosti může být pouze vlastník vodního díla,
507

  

které umožňuje řízený rozliv povodně.
508

 Tato služebnost jej opravňuje rozlévat vodu  

na služebném pozemku, mít a udržovat zde obslužná zařízení a při výslovném ujednání 

na nich i provádět úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení jejich 

výkonnosti.  

Povinný má naopak právo na zpřístupnění dokumentace k vodnímu dílu  

min. v rozsahu nutném k ochraně jeho oprávněných zájmů a musí se zdržet všeho,  

co by vodní dílo a obslužná zařízení ohrožovalo. Po předchozím projednání také musí 

oprávněnému umožnit po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu vstup na pozemek. 

Dojde-li pak k náhlému poškození díla, je oprávněný povinen zajistit jeho opravu  

i bez předchozího projednání, ale věc musí povinnému neprodleně oznámit a místo 

označit a zabezpečit. Po provedení opravy pak musí služebný pozemek na vlastní 

náklady uvést do předešlého stavu a nahradit škodu způsobenou provedením prací. 

Je zřejmé, že vlastník vodního díla nebude služebnost rozlivu zřizovat pouze  

pro potřebu lepšího využití panující nemovitosti (kterou je v tomto případě vodní dílo),  

ale zejména ve veřejném zájmu na ochraně lidského zdraví a majetku osob.
509

 Stejně 

jako u služebnosti inženýrské sítě se přitom jedná o soukromoprávní úpravu „věci,“ 

která je již upravena veřejným právem, a to § 68 VZ. Bude tak na stranách, jakému 

„režimu se podřídí,“ resp. jak budou při zřizování postupovat. 

8.1.7 Služebnost stezky (§ 1274 OZ) 

 Oprávněný ze služebnosti stezky má právo chodit po stezce na služebném 

pozemku nebo se po ní dopravovat lidskou silou a právo, aby k němu po této stezce 

mohli přicházet a odcházet jiní nebo se po ní k němu lidskou silou dopravovat. Nesmí 

však na ni vjíždět na zvířatech, na kole
510

 ani po ní vláčet břemena.
511

 Je přitom  

na stranách, aby si dohodly, zda bude stezka přesně vymezena (s vypracováním 

geometrického plánu), nebo zda se bude jednat o možnost přecházet přes služebný 

pozemek kdekoli.  

                                                 
507

 Stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu 

povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, 

 k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem (§ 55 odst. 1 VZ). 
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zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody (§ 64 odst. 1 VZ). 
509

 SPÁČIL: Občanský zákoník…, s. 982. 
510

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 3.10.1931, sp. zn. R I 613/31 
511
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8.1.8 Služebnost průhonu (§ 1275 OZ) 

 Tato služebnost v sobě zahrnuje všechna oprávnění plynoucí z práva stezky, 

souvisí-li s účelem služebnosti, a navíc i právo hnát přes služebný pozemek zvířata  

a jezdit po něm jinými než motorovými vozidly.
512

 Právem hnát zvířata se rozumí právo 

hnát zvířata volně puštěná, nicméně pod dozorem honce (pastýře), popřípadě ovčáckého 

psa. Služebnost nezahrnuje povinnost vlastníka služebného pozemku trpět volné 

přecházení zvířat bez dozoru, popř. jejich pastvu.
513

 Touto služebností však nelze zatížit 

pozemek, jenž je určený k plnění funkce lesa.
514

 Takové právní jednání  

by tak bylo absolutně neplatné pro rozpor s veřejným pořádkem.
515

 Dojde-li pak 

k takovému určení funkce pozemku až po vzniku služebnosti průhonu, tato služebnost  

ze zákona zanikne. Protože se však jedná o vyvlastnění svého druhu (oprávněný je 

rozhodnutím veřejné moci připraven o své právo ze služebnosti), má oprávněný nárok 

na náhradu podle § 1039 OZ. Bude-li přitom pozemek prohlášen lesním pozemkem  

v zájmu jeho vlastníka, bude náhradu vyplácet právě on. Bylo-li ale takto rozhodnuto  

ve veřejném zájmu, má oprávněný právo na náhradu vůči státu.
516

 

8.1.9 Služebnost cesty (§ 1276 OZ) 

 Oprávněný ze služebnosti cesty má podobná práva jako u služebnosti stezky, 

navíc ale může přes služebný pozemek jezdit jakýmikoli vozidly.
517

 Tato služebnost 

v sobě však nezahrnuje právo průhonu a právo vláčet přes něj břemena. Oprávněný je 

pak povinen nést náklady na udržování předmětné cesty, popř. na ně poměrně přispívat, 

užívá-li ji i povinný či další oprávněný.   

 

 U služebnosti cesty, stezky nebo průhonu přitom platí, že musí být plocha  

pro výkon této služebnosti přiměřená potřebě a místu. Stane-li se ale působením náhody 

daná plocha neschůdnou, lze se domáhat, aby byla vykázána plocha náhradní, než bude 
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 inspirace § 492 OZO a § 282 VN 
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 SPÁČIL: Občanský zákoník…, s. 984. 
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 Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou a) pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní 

porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, 

a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy 

lesů podle § 13 odst. 1 tohoto zákona (dále jen "lesní pozemky"), b) zpevněné lesní cesty, drobné vodní 

plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků 

zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí 

zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství (dále jen "jiné 

pozemky"). U těchto pozemků může orgán státní správy lesů nařídit označení jejich příslušnosti  

k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 1 LZ). 
515

 § 588 OZ 
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 SPÁČIL: Občanský zákoník…, s. 986. 
517

 inspirace § 492n. OZO a § 282n. VN 



91 

 

příslušná plocha uvedena v předešlý stav. Nesplní-li povinný tuto svou povinnost 

dobrovolně, bude se moci oprávněný domáhat jejího splnění žalobou, popř. požadovat  

i náhradu škody. Povinnost navrátit vše do předešlého stavu poté stíhá toho, kdo je 

povinen ji udržovat. Způsobil-li však neschůdnost sám oprávněný, nemá nárok  

na určení náhradní plochy a je povinen i nahradit vzniklou škodu. 

8.1.10 Právo pastvy (§ 1278n. OZ) 

 Služebnost práva pastvy umožňuje oprávněnému pást svůj dobytek na pozemku 

povinného.
518

 Je ponecháno na dohodě stran, aby určily druh a počet paseného dobytka  

a rozsah i čas pastvy, jinak se vychází z vyvratitelné právní domněnky, že je rozhodující 

desetiletá pokojná držba.
519

 Pokud však i tak vzniknou pochybnosti, stanoví OZ několik 

pravidel. Při určení druhu paseného dobytka vychází z toho, že se tato služebnost 

vztahuje na každý druh hospodářských zvířat, nikoli však na prasata  

a drůbež, přičemž jsou z pastvy vyloučena zvířata nadměrně znečištěná, nemocná  

nebo cizí. K určení počtu paseného dobytka, dochází-li v průběhu dané desetileté držby 

k jeho změně, je poté rozhodující průměr za první tři léta pastvy (bez sajících mláďat),  

a není-li ani tento počet zřejmý, stanoví se podle zásad slušnosti přiměřeně k rozsahu  

a jakosti pastvy. Oprávněný však nikdy nemůže na služebném pozemku pást více 

dobytka, než kolik ho může přezimovat s pící dodanou panujícím pozemkem.  

Doba pastvy se má řídit podle místních zvyklostí, přičemž nesmí dojít k omezení 

či ztížení řádného hospodaření na služebném pozemku. Konečně OZ uvádí, že nelze 

tuto služebnost zřídit k pozemku s lesními porosty, nezahrnuje žádné jiné užívání  

a zpravidla nevylučuje ani vlastníka služebného pozemku z práva spolupastvy. Hrozí-li 

pak vznik škody, musí být dobytek hlídán. 

8.1.11 Nezbytná cesta (§ 1029 OZ) 

 Tato služebnost není upravena ve 4. pododdíle 2. oddílu OZ, nýbrž v rámci 

práva vlastnického, i tak se ale za zákonem stanovených podmínek jedná o zvlášť 

upravený druh služebnosti (viz výše). 
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 inspirace § 498n. OZO a § 288n. VN 
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 Služebnost práva pastvy nelze z povahy věci vydržet. Rozhodnutí NS ČSR ze dne 9.12.1926,  

sp. zn. Rv II 436/26 
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8.2 Některé osobní služebnosti za účinnosti OZ 

 Na rozdíl od služebností pozemkových upravuje OZ pouze tři služebnosti 

osobní, a to právo užívací, požívací a služebnost bytu. Tyto služebnosti jsou přitom 

upraveny v 5. pododdíle daného oddílu chybně nadepsaném pouze jako „užívací právo.“ 

8.2.1 Právo užívací (§ 1283n. OZ) 

 Užívací právo umožňuje oprávněnému užívat cizí věc pro svou potřebu  

a potřeby jeho domácnosti (manžel, partner a příbuzní v řadě přímé, jsou-li na něm 

závislí výživou,
520

 jinak by došlo k nepřípustnému rozšiřování služebnosti),
521

  

přičemž v souladu se zákazem rozšiřování služebnosti není možné při změně těchto 

potřeb služebnost rozšířit.
522

 U právnických osob se přitom mají na mysli potřeby 

plynoucí z předmětu činnosti a jeho závodu.
523

 Kdyby tudíž uživatel neoprávněně 

služebnou věc pronajal, bude nájemní smlouva neplatná a vlastník se může domáhat 

vyklizení uživatelova nájemce podle § 1042 OZ.
524

  

Užívací právo nelze ani postihnout exekucí,
525

 ani postoupit na jinou osobu.
526

 

Vlastník zatížené věci má povinnost oprávněnému v užívání nikterak „nebránit,“ 

nemůže tedy danou věc ani zatížit jinou služebností, či ji pronajmout (pokud by se tato 

dvě práva vzájemně vylučovala), může k ní ale zřídit zaknihované zástavní právo. Zato 

má nárok na všechny její užitky, může-li je z věci „odebrat“ bez zkrácení práv 

oprávněného. Nese přitom ale všechny její závady a musí věc udržovat v dobrém stavu. 

Přesahují-li pak tyto náklady získaný užitek, má oprávněný ze zákona povinnost tyto 

zvýšené náklady nést, anebo od užívání upustit.
527

  

8.2.2 Právo požívací (§ 1285n. OZ) 

 Požívací právo je oproti právu užívání „širší“ služebností, jelikož v sobě toto 

právo zahrnuje, a navíc oprávněnému umožňuje i brát z dané věci plody, užitky  

i mimořádný výnos, přičemž je omezen pouze tím, že musí šetřit podstatu této věci 

(nesmí ji měnit).
528

 Poživatel nemá právo pouze na věc skrytou a nalezenou na zatížené 

                                                 
520

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 27.4.1941, sp. zn. Rv II 603/40 
521

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 14.3.1940, sp. zn. Rv I 1342/39 
522

 inspirace § 504n. OZO a § 295n. VN 
523

 SPÁČIL: Občanský zákoník…, s. 999. 
524

 Tamtéž.  
525

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 19.12.1934, sp. zn. R I 1043/32 
526

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 20.12.1934, sp. zn. R II 647/34 
527

 Blíže k rozsahu užívacího práva: KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské. 3. vydání. Praha: Všehrd, 1934,  

s. 16. 
528

 inspirace § 509n. OZO a § 300n. VN 
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věci (poklad), přejímá všechny závady, které na dané věci vázly, když byla služebnost 

zřízena, a nese všechny náklady, bez nichž by se plodů a užitků nedosáhlo. Udržuje též 

zatíženou věc ve stavu, v jakém ji převzal, kdy se má za to, že věc při převzetí byla 

prostřední jakosti a ve stavu způsobilém k řádnému užívání a že při ní bylo vše, co je  

k takovému užívání třeba.  

Poživatel je povinen hradit obvyklé udržovací náklady na věc včetně její obnovy  

a obvyklého pojištění proti škodám. Pokud však poživatel bude postupovat řádně a splní 

všechny své povinnosti, a přesto dojde ke snížení hodnoty zatížené věci, není za to 

poživatel odpovědný. Fakticky by se tak dalo říci, že má poživatel všechna práva  

a povinnosti jako vlastník zatížené věci, nesmí ji však zcizit, zatížit (s výjimkou výnosu) 

či ji zničit, přičemž může výkon tohoto práva postoupit na jiného.
529

 Oprávněný tak 

může danou věc pronajmout,
530

 propachtovat apod., přičemž dojde-li k zániku 

služebnosti, nedojde k zániku tohoto závazkového vztahu, nýbrž dojde pouze ke změně 

jeho subjektů - na místo oprávněného vejde vlastník věci.
531

 Stejně tak může být 

požívací právo předmětem exekuce.
532

 Povinnému tak v podstatě zůstane pouze „holé 

vlastnictví.“  

Vlastníku věci zůstává právo služebnou věc měnit, zcizit nebo zatížit, zatížení 

věci však nesmí zasáhnout do požívání. Zasáhlo-li by zatížení do práv oprávněného, 

nebyla by taková smlouva neplatná, ale vůči poživateli by neměla právní účinky. 

V případě výkonu kolidujících oprávnění by se navíc poživatel mohl vůči tomu,  

kdo by se o výkon pokoušel, domáhat ochrany zápůrčí žalobou, popř. náhrady škody.
533

 

Vlastník věci je poté povinen hradit poživateli náklad, jímž byla věc zlepšena,  

za stejných podmínek, jako by byl povinen hradit jej nezmocněnému jednateli.
534

 

Vynaložil-li však poživatel tyto náklady ze záliby nebo pro okrasu, má jen stejná práva 

a povinnosti jako poctivý držitel.
535

 

 Je-li zatíženou věcí stavba, může její vlastník po upozornění poživatele provést  

na svůj náklad stavební práce, jejichž nutnost vyvolala náhoda nebo stáří stavby,  

                                                 
529

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 31.3.1928, sp. zn. Rv II 205/28 
530

 Rozhodnutí KS ze dne 18.5.1956, sp. zn. 4 Co 479/56 
531

 ROUČEK, SEDLÁČEK: Komentář k…, s. 890. 
532

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 8.11.1930, sp. zn. R I 798/30 
533

 SPÁČIL: Občanský zákoník…, s. 1005. 
534

 Toto označení není v OZ upraveno, ve své podstatě se však jedná o jednatelství bez příkazu  

(§ 3010n. OZ) – vlastník tak bude povinen nahradit účelně vynaložené náklady poživatele, popř. oddělit  

od zatížené věci to, co pořídil, nedojde-li k jejímu zhoršení co do podstaty a ke ztížení jejího požívání. 
535

 Z nákladů učiněných poctivým držitelem ze záliby nebo pro okrasu se hradí jen tolik, o kolik se 

zvýšila obvyklá cena věci; dřívější držitel však může k svému prospěchu odstranit vše, co lze od věci 

oddělit bez zhoršení její podstaty (§ 998 OZ). 
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za což je ale poživatel povinen zaplatit mu úplatu stanovenou podle míry, v jaké se 

požívání zlepšilo. Poživatel je přitom povinen snášet stavební práce, i když nejsou 

nutné, nestane-li se tím jeho právu újma, anebo nahradí-li se mu všechna škoda. Jsou-li 

však opravy nutné a vlastník je nemůže nebo nechce provést, má poživatel právo 

provést je na své náklady sám a po skončení požívání se po vlastníkovi domáhat stejné 

náhrady jako poctivý držitel. 

Při skončení požívacího práva náležejí oddělené plody poživateli, ty neoddělené 

však již vlastníkovi věci, který za ně ale poživateli musí nahradit to, co na ně vynaložil 

podle ustanovení o poctivém držiteli.
536

 Na jiné užitky má poživatel právo podle toho, 

jak dlouho požívání trvalo. 

Obě výše uvedené osobní služebnosti lze zřídit i k zuživatelným
537

 

zastupitelným věcem
538

 a oprávněný s nimi může nakládat podle své libosti. Po jejím 

skončení je pak povinen vrátit stejné množství dané věci téhož druhu a jakosti. Je-li  

ale touto věcí jistina uložená na úrok, má oprávněný právo toliko na daný úrok. Je-li pak 

nutné rozhodnout, co se s danou jistinou stane, musí o jejím osudu rozhodnout 

oprávněný spolu s věřitelem („vlastníkem jistiny“), jinak rozhodne soud. Dlužník se 

přitom svého dluhu zprostí pouze tehdy, splatí-li jistinu společně věřiteli  

a oprávněnému. Věřitel či oprávněný samostatně po něm však mohou žádat pouze to, 

aby se pro oba jistina složila do notářské nebo soudní úschovy.  

Vlastník zatížené věci se navíc může po oprávněném domáhat zajištění
539

 

podstaty zatížené věci pouze v případě, hrozí-li jí nebezpečí.
540

 Pokud ale oprávněný 

jistotu nesloží, může se vlastník věci domáhat jejího vydání, ovšem za slušné odbytné. 

8.2.3  Služebnost bytu (§ 1297n. OZ) 

 Je-li zřízena služebnost bytu,
541

 je v OZ upravena vyvratitelná právní domněnka, 

že byla zřízena jako služebnost užívání bytu, přičemž jeho vlastníku náleží právo volně 

                                                 
536

 Poctivému držiteli se hradí nutné náklady, jichž bylo pro trvající zachování podstaty věci potřeba,  

jakož i náklady vynaložené účelně a zvyšující užitečnost věci nebo její hodnotu. Náhrada náleží do výše 

přítomné hodnoty, pokud ta nepřevyšuje náklady skutečné. Obvyklé udržovací náklady se nehradí  

(§ 997 OZ).  
537

 Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování nebo zcizení, je zuživatelná; 

zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití 

spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě. Ostatní věci jsou nezuživatelné (§ 500 OZ). 
538

 Movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, je zastupitelná; ostatní věci jsou 

nezastupitelné. V pochybnostech se případ posoudí podle zvyklostí (§ 499 OZ).  
539

 § 2012n. OZ 
540

 Jedná se o nebezpečí úplné zkázy věci, špatnou správu věci, nebezpečí zhoršení její podstaty  

a nebezpečí vzniku škody, kterou již nepůjde spravit. Rozhodnutí NS ČSR ze dne 8.5.1931,  

sp. zn. Rv I 143/31 
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nakládat se všemi částmi domu, na které se služebnost bytu nevztahuje,  

a nesmí mu být znesnadněn potřebný dohled.
542

 Ať již je však tato služebnost zřízena 

jako právo užívací či požívací, nikdy nepodléhá exekuci
543

 a nelze jej postoupit jiné 

osobě.
544

 Toto právo se přitom odlišuje od výměnku pouze tím, že nezavazuje 

k pozitivnímu jednání.
545

 

Běžnou údržbu služebného bytu je povinen zajistit oprávněný, další údržbu pak 

jeho vlastník, kdy lze na úpravu vztahů mezi těmito stranami v tomto případě užít 

analogicky ustanovení o vztazích mezi nájemcem a pronajímatelem v rámci smlouvy  

o nájmu bytu.
546

 

8.3  Shrnutí 

 Tato část úpravy služebností je zcela nová, i když notně inspirovaná OZO a VN. 

Jsem však toho názoru, že dnešní moderní doba je již „dál,“ než tomu bylo v dobách 

minulých, a některé výslovně upravené druhy služebností jsou již spíše „přežitkem,“ 

resp. se budou vyskytovat v tak malém množství, že není nutné věnovat jim zvláštní 

úpravu.
547

 „Nejpalčivější“ se mi z tohoto pohledu jeví služebnost opory cizí stavby  

a práva pastvy. Díky moderním technologickým postupům nepřipadá opora cizí stavby 

prakticky do úvahy. Co se pak týče práva pastvy, důvodová zpráva uvádí,  

že jeho význam shledává zejména pro drobné chovatele a menší farmy, zvláště 

v horských a podhorských oblastech, kteří nevlastní dostatečně velké pozemky, zvláště 

jde-li o chov ovcí nebo koz.
548

 Podle mě se však tento „důvod“ znovuzavedení dané 

služebnosti nebude téměř vyskytovat,
549

 když mají strany možnost sjednat si pro ně 

„výhodnější“ pacht (umožňuje např. i vypovězení, což je u služebností sporné, viz dále). 

„Zastánci“ této úpravy přitom argumentují tím,
550

 že je její výslovná úprava důležitá  

                                                                                                                                               
541

 Místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány  

k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný než obytný 

prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor (§ 2236 OZ).  
542

 inspirace § 521n. OZ a § 316n. VN 
543

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 6.2.1923, sp. zn. R I 76/23 
544

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 14.4.1932, sp. zn. Rv I 625/32 
545

 Rozhodnutí NS ČSR ze dne 10.3.1933, sp. zn. Rv I 2005/31  
546

 § 2255n. OZ 
547

 Obdobně: KISLEROVÁ, Lucie. Jak se změní věcná břemena. Právní rádce, 2013, č. 3, s. 22-23. 
548

 Důvodová zpráva, s. 334. 
549

 Obdobně: Křeček, Stanislav. Zamyšlení nad návrhem nového občanského zákoníku. Bulletin 

advokacie, 2008. č. 9, s. 19-21.  
550

 JUDr. Petr Bezouška. Pestrost věcných břemen, aneb nejde jen o právo pastvy [online]. prkpartners.cz, 

[cit. 1.9.2015]. Dostupné na <http://www. prkpartners.cz/ rekodifikace/ legislativni-novinky/268-pestrost-

vecnych-bremen-aneb-nejde-jen-o-pravo-pastvy/>. 
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hl. proto, že je nutné mít alespoň základní pravidla pro případ vydržení, jak je však 

uvedeno výše, zrovna tato služebnost nelze z povahy věci vydržet. 

 Kladně naopak hodnotím speciální úpravu služebnosti rozlivu a služebnosti 

inženýrské sítě. Problematické však je, že inženýrské sítě nelze podřadit pod nemovité 

věci dle § 498 odst. 1 OZ a nejsou uvedeny ani ve výčtu v přechodných ustanoveních, 

takže se bude jednat o věci movité. Je také sporné, jaký vztah bude mezi služebností 

inženýrské sítě zřízené podle OZ a podle veřejnoprávního předpisu, resp. kdy bude 

možné zřídit tu kterou služebnost. Část odborné veřejnosti totiž zastává názor, že bude 

na zřizovateli, kterou cestu zvolí,
551

 druhá část však trvá na jejich striktním oddělení.
552

 

Teprve čas tedy ukáže, jakým směrem se úprava vyvine. 

 Práva cesty, průhonu a stezky pak mají své společné ustanovení týkající se 

určení plochy pro výkon těchto služebností tak, aby byla přiměřená potřebě a místu. 

Tato úprava však již jasně vyplývá ze základních zásad určení míry výkonu služebnosti,  

a to že má být tato plocha přiměřená potřebám panujícího pozemku. Podle mě se tak 

jedná o další nadbytečné ustanovení. Naopak v této společné části postrádám společnou 

úpravu nákladů na údržbu, jež je výslovně zakotvena pouze u práva cesty. To se  

ale bude pravděpodobně překlenovat teleologickým výkladem. 

 Problematické je také určení podmínek „předběžného projednání“ přístupu  

oprávněného na služebný pozemek, když OZ výslovně neupravuje, jak dlouhá je 

dostatečná lhůta k projednání. 

 Konečně OZ nikde neupravuje, co je míněno „slušným odbytným“  

u požívacího a užívacího práva v případě, kdy nedojde ke složení jistoty. 

Pravděpodobně tak bude vyřešení této otázky ponecháno na judikatuře, kdy bude nutné 

přihlédnout k okolnostem konkrétního případu, tj. např. za jakých podmínek došlo  

ke zřízení služebnosti, nutnost složení jistoty, přiměřenost požadované jistoty, povaha 

nebezpečí atd., samozřejmě s přihlédnutím k zásadám slušnosti. 

 

 

 

 

                                                 
551

 KABELKOVÁ: Věcná břemena…, s. 114, či LASÁK, Jan. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích-vzniká nový druh věcných břemen? Právní rozhledy, 2005, č. 24, s. 913. 
552

 BAUDYŠ: Katastrální zákon…,  s. 45-47.   



97 

 

9 Zánik služebnosti 

V dobách římského práva došlo k zániku služebnosti zánikem služebné věci, 

změnou podstaty u osobních služebností, splynutím, zánikem panujícího pozemku, 

smrtí oprávněné osoby u osobních služebností, nevykonáváním (v dobách ius civile  

po dobu dvou let, v justiniánské době poté po dobu deseti, popř. dvaceti let), vydržením, 

vzdáním se práva (injurecessí, v justiniánském právu poté cessí), uplynutím sjednané 

doby a splněním rozvazovací podmínky.
553

  

Za středověku zanikala věcná břemena neužíváním, splynutím, změnou,  

jež znemožnila jejich výkon, a smrtí oprávněné osoby. 

OZO upravoval zánik služebnosti
554

 zřeknutím se daného práva, promlčením, 

splynutím (ovšem bylo možné „obnovení“), zánikem věci, smrtí oprávněného, 

uplynutím doby, vyvlastněním, vydržením, nucenou dražbou a rozdělením pozemku.
555

  

StOZ se zániku věcných břemen věnoval toliko ve dvou paragrafech,
556

  

kdy mohlo dojít k zániku věcného břemene trvalou změnou zatížené věci, zrušením 

soudem z důvodu vzniku změny poměrů a hrubého nepoměru k výhodě oprávněné 

osoby nebo její nemovitosti, dále smrtí, popř. zánikem oprávněné osoby u osobních 

věcných břemen, dohodou stran, uplynutím doby a splynutím. Věcné břemeno mohlo 

být taktéž promlčeno.
557

 

Obč. zák. navázal svou koncepcí na předcházející právní úpravu. Co se týče 

úpravy zániku věcných břemen, byl poněkud skoupý, věnoval se jí pouze jediný 

paragraf.
558

 K zániku věcného břemene tak mohlo dojít rozhodnutím příslušného 

orgánu, ze zákona, smlouvou,
559

 trvalou změnou, pro niž již věc nemohla sloužit 

potřebám oprávněné osoby
560

 nebo prospěšnějšímu užívání její nemovitosti,
561

 a smrtí  

či zánikem oprávněné osoby (u osobního věcného břemene). Tyto skutečnosti vedoucí 

k zániku věcného břemene upravoval obč. zák. výslovně, k jejich zániku však mohlo 

dojít i jinak, a to splynutím oprávněné a povinné osoby, splněním rozvazovací 

                                                 
553

 KINCL, URFUS, SKŘEJPEK: Římské právo…, s. 199-200. 
554

 § 524 – § 529 OZO 
555

 ROUČEK, SEDLÁČEK: Komentář k…,  s.  915. 
556

 § 186 a § 187 StZ 
557

 § 91 odst. 2 StOZ 
558

 § 151p obč. zák. 
559

 Rozsudek KS v Praze ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 31 Co 491/2010 
560

 Došlo-li k rozdělení zatíženého pozemku, nedošlo k zániku věcného břemene, nýbrž byly dle okolností 

zatíženy buď všechny nově zřízené pozemky, nebo jen některý z nich. Usnesení NS ze dne 14.8.2008,  

sp. zn. 22 Cdo 2016/2007 
561

 Např. zanikne-li zatížený pozemek či zatížený byt, nelze-li jej obnovit a neexistuje-li za něj „náhrada.“ 

Rozsudek NS ze dne 25.6.2008, sp. zn. 22 Cdo 1304/2007 
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podmínky a uplynutím doby.
562

 Další způsob zániku věcného břemene ale možný nebyl,  

a to včetně jednostranného projevu vůle (vzdáním se práva z věcného břemene).
563

 

OZ výslovně upravuje způsoby zániku služebností v ust. § 1299n.,  

a to ze zákona (trvalou změnou, pro kterou služebná věc již nemůže sloužit panujícímu 

pozemku, či oprávněné osobě), rozhodnutím soudu při vzniku hrubého nepoměru, 

dohodou, smrtí oprávněné osoby a uplynutím doby. Jelikož se však jedná o právní 

vztah, dopadá na úpravu jejich zániku v souladu s ust. § 11 OZ přiměřeně i obecná 

úprava zániku závazku.
564

 Je tedy možné, aby služebnost zanikla i vykoupením 

služebnosti, je-li sjednána jako vykupitelná atd.  

9.1 Zánik služebnosti dohodou 

Způsoby zániku služebnosti lze rozdělit na ty, jež způsobují její absolutní zánik,  

a na ty, jež způsobují zánik relativní. K absolutnímu zániku dojde, pokud již služebnost 

zatíženou věc nezatěžuje a vlastnické právo k ní se stalo bez dalšího neomezeným. 

K relativnímu zániku pak dojde, pokud dané právo, či povinnost zanikne určité osobě  

a jejím subjektem se stává osoba jiná – fakticky tak dochází pouze ke změně subjektů 

služebnosti (viz výše).
565

 Dohodou stran může dojít k oběma způsobům zániku 

služebnosti. 

9.1.1 Zánik věcného břemene na základě smlouvy za účinnosti obč. zák. 

 Smlouva o zániku věcného břemene musela splňovat a obsahovat vše, co bylo 

výše uvedeno o smlouvě o zřízení věcného břemene. Touto smlouvou mohly strany 

mezi sebou zrušit všechna věcná břemena bez ohledu na způsob jejich zřízení, vyjma 

věcných břemen zřízených ze zákona.
566

 I zde byl poté u nemovitostí evidovaných v KN 

nutný vklad do této evidence a k zániku věcného břemene došlo až jeho výmazem.  

U ostatních nemovitostí došlo k zániku věcného břemene účinností smlouvy.  

                                                 
562

 Nález ÚS ze dne 13.10.2004, sp. zn. III. ÚS 104/04 
563

 Rozsudek NS ze dne 6.11.2008, sp. zn. 22 Cdo 3619/2008. S tímto závěrem se však odborná 

společnost ne vždy ztotožňovala. Blíže např.: LASÁK, Jan. Vzdání se práva z věcného břemene. Právní 

fórum, 2010, č. 2, s. 45-48. 
564

 § 1981n. OZ 
565

 FIALA, Josef. K zániku věcných břemen de lege lata. Socialistická zákonnost, 1982, č. 5, s. 265. 
566

 Takováto smlouva byla absolutně neplatnou pro rozpor se zákonem. Zpráva NS SR ze dne 22.12.1987,  

sp. zn. Cpj 55/87 
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 K zániku věcného břemene mohlo dojít i dohodou mezi účastníky o privativní 

novaci,
567

 i zde však byl u nemovitostí evidovaných v KN nutný vklad do této 

evidence.
568

  

Jak již bylo uvedeno výše, nebylo možné, aby se oprávněný vzdal svého práva,  

pokud s tím však souhlasil povinný, zákon tento úkon považoval za zvláštní případ 

smlouvy.
569

 

 Výše je rovněž uvedeno, že bylo možné osobní věcné břemeno zřídit  

ve prospěch manželů, nešlo však o jejich společné právo, takže v případě zániku 

společného jmění manželů mohlo být předmětné věcné břemeno zrušeno ve prospěch 

některého z manželů toliko na základě dohody.
570

 

 

9.1.2 Zánik služebnosti na základě dohody za účinnosti OZ 

 OZ více než obč. zák. uplatňuje zásadu autonomie vůle, proto umožňuje zánik 

všech služebnosti dohodou stran,
571

 a to včetně privativní novace, ovšem samozřejmě 

s výjimkou služebností zřízených zákonem. Samotná dohoda musí obsahovat všechny 

náležitosti jako smlouva o zřízení služebnosti, včetně písemné formy, jedná-li se  

o služebnost k nemovitosti evidované v KN. Byla-li pak tato služebnost zapsána  

do KN, je k jejímu zániku nutné, aby byla z této evidence vymazána. K samotnému 

zániku služebnosti pak dojde až tímto výmazem, ale ke dni podání tohoto návrhu  

na výmaz příslušnému katastrálnímu úřadu. Není-li pak služebná věc takto evidována, 

dojde k jejímu zániku účinností dané dohody. 

9.2 Zánik služebnosti dohodou v rámci dědického řízení 

 Dalším velmi častým způsobem zániku služebnosti dohodou je dohoda dědiců 

v rámci dědického řízení. 

                                                 
567

 § 570 obč. zák. 
568

 Rozsudek NS ze dne 20.12.2000, sp. zn. 20 Cdo 1265/98 
569

 FIALA: K zániku…, s. 267. 
570

 SPÁČIL: Věcná břemena…, s. 15. 
571

 OZ důsledně rozeznává smlouvu jako právní jednání zakládající právní vztah a dohodu příslušných 

stran jako právní jednání, který tento právní vztah mění, či ruší. Blíže: ELIÁŠ, PSUTKA: Věcná 

břemena…, s. 61. 
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9.2.1 Zánik věcného břemene dohodou dědiců o rozdělení dědictví za účinnosti 

obč. zák. 

Tato možnost nebyla v obč. zák. výslovně upravena, i přesto však byl tento 

způsob zániku věcného břemene možný, jelikož se v podstatě jednalo pouze o „druh“ 

výše uvedené smlouvy o jeho zániku. Stejně jako mohlo být věcné břemeno zřízeno 

dohodou dědiců o rozdělení pozůstalosti, mohlo tak dojít i k jeho zániku v případě, že se 

jeden z dědiců stal oprávněným a druhý byl povinným z věcného břemene. Pokud však 

smrtí zůstavitele došlo ke splynutí osoby oprávněné s osobou povinnou, došlo k zániku 

věcného břemene splynutím (viz dále).  

9.2.2 Zánik služebnosti dohodou o rozdělení pozůstalosti za účinnosti OZ 

V případě, že zůstavitel o pozůstalosti nikterak nepořídil, popř. byla závěť 

prohlášena za neplatnou atd. a dědí se dle zákonné dědické posloupnosti,
572

 mohou se 

dědicové dohodnout o rozdělení pozůstalosti jakkoli. Obdobně se přitom postupuje, 

nepořídil-li zůstavitel o některé části pozůstalosti nebo nepřikázal-li, jak má být 

pozůstalost nebo její část rozdělena, nebo není-li rozdělení pozůstalosti podle 

zůstavitelovy vůle vůbec možné. Stejně jako za účinnosti obč. zák. tato dohoda není 

výslovně upravena jako možnost zániku služebnosti, není to však potřeba, jelikož se  

ve své podstatě jedná o „druh klasické dohody“ o zrušení služebnosti. Tato dohoda však 

navíc musí být schválena soudem, přičemž ten musí posoudit, zda jejím prostřednictvím 

dojde k rozdělení celé pozůstalosti a zda neodporuje vůli zůstavitele a v jejích mezích  

ani zájmům osob pod zvláštní ochranou. Na rozdíl od obč. zák. poté nedojde k zániku 

služebnosti splynutím, dojde-li v rámci dědického řízení ke splynutí osoby oprávněné  

a povinné (viz dále). 

9.3 Zánik služebnosti splynutím 

 Obč. zák. ovládala výše uvedená římskoprávní zásada nemini res sua sevit. 

Došlo-li tedy ke splynutí osoby povinné a oprávněné v jednu,
573

 došlo k zániku věcného 

břemene ze zákona.
574

 I přesto, že se objevovaly názory o tom, že pokud dojde 

                                                 
572

 § 1633n. OZ 
573

 Muselo se jednat o zcela totožné osoby. Došlo-li např. pouze ke splynutí jednoho ze spoluvlastníků, 

k zániku věcného břemene nedošlo, daný spoluvlastník však své oprávnění nevykonával z titulu věcného 

břemene, nýbrž z titulu vlastnického práva. Blíže: ŠVESTKA: Občanský zákoník…, s. 637. 
574

 analogická aplikace zániku závazku splynutím dle ust. § 584 obč. zák. 
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k opětovnému oddělení těchto osob, dojde i k „obnovení“ věcného břemene,
575

 

převládal názor, že tomu tak není a věcné břemeno zaniklo splynutím bez dalšího.
576

 

 OZ tuto zásadu, jak již bylo popsáno výše, opustil. Dojde-li tedy ke spojení 

vlastnictví panující a služebné věci v jedné osobě, služebnost nezanikne. Touto právní 

úpravou je tedy garantováno, že jak závazek, tak právo bude trvat do té doby, než dojde 

k jejich zrušení jiným způsobem. Pokud by tak došlo např. opět k prodeji předmětných 

věcí třetí osobě, aniž by došlo k jejímu zániku jiným způsobem, pak služebnost  

bez dalšího platí a nic nebude bránit jejímu výkonu.
577

 

9.4 Zánik služebnosti ze zákona  

 K zániku služebností ze zákona docházelo a dochází, pokud jsou splněny 

všechny „podmínky“ předpokládané hypotézou příslušné normy a účinky nastávají 

automaticky.
578

 Dojde-li poté mezi stranami ke sporu o ne/existenci dané služebnosti, 

musí strany podat žalobu o určení k soudu, příslušné rozhodnutí je však pouze 

deklaratorní. 

9.4.1 Zánik věcného břemene ze zákona za účinnosti obč. zák. 

 K zániku věcných břemen ze zákona za účinnosti obč. zák. docházelo ve čtyřech 

různých případech, přičemž byly jednotlivé případy upraveny i různými zákony.  

9.4.1.1 Zánik věcného břemene nastoupením trvalých změn za účinnosti obč. zák. 

 K zániku věcného břemene docházelo nastoupením změn (faktických,  

či právních),
579

 pro které již věcné břemeno nemohlo dále plnit svou funkci, tj. sloužit 

potřebám oprávněné osoby, nebo prospěšnějšímu užívání nemovitosti, a ztratilo tak svůj 

hospodářský účel.
580

 Muselo se však jednat o změny trvalé, nikoli pouze přechodné,  

jež zcela znemožnily výkon věcného břemene (např. zánik zatížené či oprávněné 

nemovitosti). Pokud jej pouze omezily, nebo jinak do věcného břemene „zasáhly,“ 

k jeho zániku nedošlo, povinný se však mohl domáhat jeho zrušení u soudu z titulu 

                                                 
575

 např. SPÁČIL: Věcná břemena …, s. 57. 
576

 Názor byl opřen jednak o elasticitu vlastnického práva, tj. fakticky „pohltilo slabší právo“ v podobě 

věcného břemene, a jednak o to, že obč. zák. obnovu věcného břemene neupravoval. Rozsudek NS ze dne 

22.8.2002, sp. zn. 22 Cdo 2044/2000 
577

 SPÁČIL: Občanský zákoník…, s. 283. 
578

 BRADÁČ: Věcná břemena…, s. 86 
579

 Změna týkající se věci, s níž je věcné břemeno spojeno, jejímž důsledkem je objektivní nemožnost 

oprávněného svá práva z věcného břemene vykonávat zcela, popř. k účelu, pro který bylo zřízeno. 

Rozsudek KS v Českých Budějovicích ze dne 15.1.2008, sp. zn. 25 Co 733/2007 
580

 Rozsudek NS ze dne 26.1.2011, sp. zn. 22 Cdo 129/2009 
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vzniku hrubého nepoměru mezi zatížením povinného a výhodou oprávněného (viz 

dále).
581

 V daném případě ale mohlo dojít k „obnovení“ věcného břemene,  

např. pokud zatížená věc fakticky zanikla, ale následně byla na jejím místě vybudována 

věc obdobná, jež mohla být věcným břemenem zatížena.
582

  

Taková změna, pro kterou došlo k zániku věcného břemene, pak nemohla být 

„provedena“ úmyslným jednáním povinného, neboť poté by se oprávněný mohl 

domáhat navrácení v předešlý stav a příp. i náhrady vzniklé škody. K obnovení věcného 

břemene však mohlo dojít nejpozději do uplynutí doby deseti let, která byla určující  

pro jeho promlčení (viz výše). 

9.4.1.2 Zánik věcného břemene smrtí či zánikem oprávněného za účinnosti obč. zák. 

 V případě věcných břemen in personam došlo k jejich zániku ze zákona,  

jakmile oprávněná osoba zemřela, resp. byla prohlášena za mrtvou, nebo zanikla  

(u právnických osob evidovaných v příslušném veřejném rejstříku jejím výmazem,  

či ke dni její přeměny), a to bez ohledu na skutečnost, zda zanikla bez právního 

nástupce, či nikoli.
583

 Smrt povinného neměla na věcná břemena in personam  

ani in rem žádný vliv, stejně tak neměla žádný vliv na věcná břemena in rem ani smrt 

oprávněného, věcné břemeno pouze ze zákona přešlo na jeho právního nástupce. 

Obč. zák. poté výslovně upravoval i věcná břemena zřízená v souvislosti 

s provozem podniku,
584

 kdy stanovil, že přecházela při jeho převodu i přechodu  

na nabyvatele podniku. Totéž platilo i při převodu nebo přechodu takové části podniku, 

která mohla být provozována jako samostatný podnik. 

 

9.4.1.3 Zánik věcného břemene soudní dražbou za účinnosti obč. zák. 

 K zániku věcného břemene v rámci výkonu rozhodnutí dražbou došlo v případě,  

kdy nebylo toto věcné břemeno (vyjma věcného břemene bydlení) uvedeno v dražební 

vyhlášce,
585

 nebo nebylo oznámeno soudem po zahájení dražebního jednání, a to dnem,  

kterým se stal vydražitel nebo předražitel vlastníkem příslušné nemovitosti.
586

 Stejně 

tak došlo k zániku věcného břemene, u kterého oprávněný souhlasil s tím, aby mu 

                                                 
581

 Rozsudek NS ze dne  27.2.2006, sp. zn. 22 Cdo 346/2006 
582

 Rozsudek NS ze dne 25.6.2008, sp. zn. 22 Cdo 1304/2007 
583

 Usnesení NS ze dne 3.12.2003, sp. zn. 22 Cdo 946/2003 
584

 Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náležely věci, práva  

a jiné majetkové hodnoty, které patřily podnikateli a sloužily k provozování podniku nebo vzhledem  

ke své povaze měly tomuto účelu sloužit (§ 5 ObchZ). 
585

 Dle § 336a odst. 1 o.s.ř. soud určil věcná břemena, která dražbou nezanikla. Jednalo se zejména o ta 

věcná břemena, o nichž to stanovil zvláštní zákon, a o ta, jejichž existence byla v zájmu společnosti. 
586

 § 336l odst. 5 o.s.ř. 
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byla vyplacena náhrada za jeho zánik. Náhrada se pak uspokojovala v rámci III. třídy 

pohledávek.
587

 Bylo-li pak těchto náhrad v této skupině víc, bylo pro jejich pořadí 

uspokojení rozhodující datum vzniku příslušného věcného břemene. Po právní moci 

rozvrhového usnesení pak musel příslušný soud vyrozumět o osudu věcných břemen 

příslušný katastrální úřad.  

 

9.4.1.4  Zánik věcného břemene zpeněžením majetkové podstaty v rámci insolvenčního 

řízení za účinnosti obč. zák. 

 Ust. § 248 odst. 3 IZ stanovilo, že se věcná břemena, jež zatěžovala majetkovou 

podstatu
588

 a vznikla za nápadně nevýhodných podmínek poté, co nastaly účinky 

spojené se zahájením insolvenčního řízení,
589

 stala prohlášením konkurzu  

v insolvenčním řízení neúčinnými. Zpeněžením majetkové podstaty pak zanikla.
590

 

9.4.2 Zánik služebnosti ze zákona za účinnosti OZ 

 Stejně jako za účinnosti obč. zák. upravuje OZ možnost zániku služebnosti 

přímo ze zákona, přičemž se jedná o stejné „případy,“ došlo tak jen k nepatrným, 

v podstatě pouze technickým, dílčím změnám. 

9.4.2.1 Zánik služebnosti nastoupením trvalých změn za účinnosti OZ 

 Možnost zániku služebnosti nastoupením trvalých změn za účinnosti OZ 

nedoznala žádných změn, lze tak plně vycházet ze stavu, který tu byl za obč. zák. 

9.4.2.2 Zánik služebnosti smrtí či zánikem oprávněného za účinnosti OZ 

 I v tomto případě platí, že OZ vychází z úpravy předcházející, nově však 

zakotvil možnost vztáhnout osobní služebnost na dědice oprávněné osoby,  

přičemž zároveň stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že se jedná pouze o dědice  

I. dědické třídy.
591

 To ale neznamená, že je možné díky tomu fakticky stanovit, že lze 

osobní služebnost zdědit, což by odporovalo podstatě tohoto institutu. Jedná se toliko 

o zřízení několika služebností stejného pořadí pro různé po sobě jdoucí osoby.
592

  

Bude-li pak dědiců více, jsou ze služebnosti oprávněni společně a nerozdílně.  

                                                 
587

 § 337c odst. 1 o.s.ř. 
588

 § 205 IZ 
589

 § 109 IZ 
590

 § 285odst. 4 IZ. Tato úprava navázala na úpravu § 14 odst. 1 KV. Blíže: KOCIÁN, Zbyněk. Správce 

konkursní podstaty a věcné břemeno zatěžující nemovitosti úpadce. Právní rozhledy, 2003, č. 3, 

 s. 137-140. 
591

 děti oprávněného, tj. zůstavitele, a jeho manžel, popř. děti dětí zůstavitele (§ 1635 OZ) 
592

 ROUČEK, SEDLÁČEK: Komentář k .., s. 924.  
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Pokud pak služebnost slouží provozu závodu
593

 oprávněného, tj. fakticky je jeho 

součástí, nezaniká převodem, či přechodem závodu ani takové jeho části, která bude 

provozována jako samostatný závod. 

9.4.2.3 Zánik služebnosti soudní dražbou za účinnosti OZ 

 I zde došlo při přijetí OZ pouze k technické novele, když bylo stanoveno,  

že nedojde k zániku věcných břemen ze zákona i přesto, že nebyla uvedena v dražební 

vyhlášce, ani nebyla oznámena soudu, jedná-li se o břemeno bydlení, popř. výměnek, 

jehož součástí je právo bydlení nebo nájem bytu. Ostatní služebnosti však zanikají 

stejně jako za účinnosti obč. zák. 

9.4.2.4  Zánik služebnosti zpeněžením majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení  

za účinnosti OZ 

Tento způsob zániku služebnosti za účinnosti OZ nedoznal žádných změn,  

lze tak plně vycházet ze stavu, který tu byl za obč. zák. 

9.5 Zánik služebnosti rozhodnutím orgánu veřejné moci 

 K zániku služebnosti rozhodnutím orgánu veřejné moci dochází až okamžikem,  

kdy příslušné rozhodnutí nabude právní moci. Příslušný orgán však ve svém rozhodnutí 

může určit i okamžik jiný. Ze své podstaty se tedy jedná o konstitutivní rozhodnutí. 

9.5.1 Zánik služebnosti rozhodnutím soudu  

 Za účinnosti obč. zák. i OZ zanikají věcná břemena, resp. služebnosti 

rozhodnutím soudu ve dvou případech, a to došlo-li ke vzniku hrubého nepoměru  

mezi služebností a výhodou oprávněného a rozhodnutím soudu ze stejného důvodu 

v rámci dražby. OZ také výslovně zakotvil možnost zrušení služebnosti nezbytné cesty 

soudem na návrh povinného, pominou-li příčiny, pro něž byla povolena, aniž je  

na oprávněné straně nějaká jiná příčina pro zachování nezbytné cesty. V daném případě 

se pak nevrací úplata za zřízení nezbytné cesty, ale strany jsou povinny si mezi sebou 

vypořádat složenou jistotu. 

 

 

 

                                                 
593

 Organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho 

činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu (§ 502 OZ). 
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9.5.1.1 Zánik věcného břemene, resp. služebnosti rozhodnutím soudu z důvodu trvalých 

změn, jež vedly ke vzniku hrubého nepoměru 

 Soud může svým rozhodnutím omezit, popř. zrušit takové věcné břemeno,  

resp. služebnost, u níž došlo po jejím zřízení
594

 k takové trvalé změně poměrů,
595

  

v jejímž důsledku vznikl hrubý nepoměr mezi služebností a výhodou oprávněného. 

Vznik takovéhoto nepoměru totiž sám o sobě zánik služebnosti nezpůsobí.
596

 Předmětný 

návrh přitom k soudu mohli za účinnosti obč. zák. podat oprávněný
597

  i povinný,  

za účinnosti OZ jej však může podat pouze povinný. 

 Daná změna poměrů spočívá hl. ve změně objektivních okolností, může k ní 

však dojít i změnou v osobních poměrech účastníků i změnou jejich chování,  

např. v případě, kdy dochází mezi oprávněným a povinným k mimořádným 

konfliktům
598

 (nikoli však pouze v případě, kdy dochází k nepřiměřenému výkonu 

tohoto práva, jelikož to se může příslušný účastník domáhat ochrany, např. podáním 

zápůrčí žaloby, viz výše).
599

 Zákon pak výslovně nedefinuje, co se rozumí hrubým 

nepoměrem, posouzení této otázky tak vždy záleželo a bude i nadále záležet pouze  

na úvaze soudu.
600

  

Ke zrušení věcného břemene, resp. služebnosti dochází až na výjimky
601

  

za přiměřenou náhradu,
602

 jejíž výše je závislá na rozsahu majetkového prospěchu, 

kterého se tímto zrušením dostalo vlastníkovi zatížené věci, jakož i na majetkových 

důsledcích tohoto zániku pro oprávněného.
603

 Jedná se primárně o jednorázovou 

peněžitou náhradu, je však možné uložit i náhradu ve splátkách, či náhradu naturální.
604

 

Nešlo-li pak za účinnosti obč. zák. pro změnu poměrů spravedlivě trvat na věcném 

plnění, mohl soud rozhodnout, aby se namísto věcného plnění poskytovalo peněžité 

plnění, tuto možnost ale již OZ výslovně neupravuje. 

                                                 
594

 Usnesení NS ze dne 5.11.2008, sp. zn. 22 Cdo 3671/2007 
595

 Rozsudek NS ze dne 25.1.2001, sp. zn. 22 Cdo 1665/99 
596

 Rozsudek NS ze dne 10.5.2005, sp. zn. 22 Cdo 2395/2004 
597

 Např. bylo-li věcné břemeno zřízeno za úplatu, a oprávněný tak má zájem na jeho zrušení. Rozsudek 

NS ze dne 6.11.2008, sp. zn. 22 Cdo 3619/2008 
598

 Rozsudek NS ze dne 8.9.2015, sp. zn. 22 Cdo 3606/2013. Odborná veřejnost mezi tyto konflikty řadila 

i domácí násilí. Blíže: VESELÝ, Ondřej. Domácí násilí jako změna poměrů odůvodňující zrušení 

věcného břemene. Bulletin advokacie, 2008, č. 9, s. 41-42. 
599

 Usnesení NS ze dne  17.2.2005, sp. zn. 22 Cdo 1043/2004 
600

 Rozsudek NS ze dne 20.5.2009, sp. zn. 22 Cdo 1926/2007 
601

 V případě, že se zrušení domáhal oprávněný a náhrady se vzdal (Blíže: BRADÁČ: Věcná břemena…,  

s. 90), nebo došlo-li ke změně poměrů promlčením, a přiznání náhrady by tak bylo v rozporu s dobrými 

mravy. Rozsudek NS ze dne 27.2.2006, sp. zn. 22 Cdo 346/2006 
602

 Rozhodnutí NS ze dne 22.5.1967, sp. zn. 5 Cz 44/67 
603

 Rozsudek NS ze dne 2.2.2010, sp. zn. 22 Cdo 82/2008 
604

 Stanovisko NS SR ze dne 27.6.1972, sp. zn. Cpj 59/71 
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9.5.1.2  Zánik věcného břemene, resp. služebnosti rozhodnutím soudu v dražbě 

Soud může rozhodnout o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni,  

resp. služebnosti, jestliže je zcela nepřiměřené výhodě oprávněného a toto právo 

výrazně omezuje možnost prodat nemovitou věc v dražbě.
605

 

9.5.2 Zánik služebnosti rozhodnutím správního orgánu  

 Stejně jako u nabytí věcného břemene, resp. služebnosti docházelo za účinnosti 

obč. zák. a dochází i za účinnosti OZ k jeho zániku rozhodnutím příslušných správních 

orgánů, nejčastěji rozhodnutím vyvlastňovacího či pozemkového úřadu. OZ v této 

otázce opět nepřinesl žádné zásadní změny. 

9.5.2.1 Zánik věcného břemene, resp. služebnosti rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu 

 Vyvlastňovací úřad mohl a nadále může za splnění zákonem stanovených 

podmínek věcné břemeno, resp. služebnost nejen zřídit (viz výše), ale i zrušit. K zániku 

v rámci vyvlastňování přitom může dojít dvěma způsoby, vždy však za náhradu.  

Na žádost vyvlastnitele může vyvlastňovací úřad toto právo zrušit, pokud tím dojde 

k naplnění účelu vyvlastnění (1. způsob). Pokud to však není možné a došlo 

k vyvlastnění spočívajícímu v odnětí vlastnického práva, došlo též k zániku všech práv 

třetích osob k vyvlastněné věci, tj. i věcných břemen, resp. služebností, vyjma těch,  

u nichž veřejný zájem vyžaduje, aby zůstaly zachovány (2. způsob).
606

 Konkrétní účel 

vyvlastnění poté vždy určují speciální zákony, např. SZ,
607

 ZPK,
608

 VZ,
609

 apod. 

OZ dále uvádí, že ze zákona dojde k zániku služebnosti průhonu dobytka, 

rozhodne-li orgán veřejné moci o tom, že je služebný pozemek nově určen k plnění 

funkcí lesa. V podstatě se tak jedná o specifický druh vyvlastnění.
610

 

9.5.2.2 Zánik věcného břemene, resp. služebnosti rozhodnutím pozemkového úřadu  

 Zánik věcných břemen, resp. služebností rozhodnutím pozemkového úřadu je 

v podstatě zrcadlovým obrazem jeho zřízení. Pozemkové úřady tedy mohou zrušit 

služebnost na základě ZUVZ,
611

 pokud je toho nezbytně třeba k ochraně životního 

prostředí nebo důležitých zájmů jiných vlastníků v rámci restitučních nároků a pokud to 

                                                 
605

 § 336a odst. 2 o.s.ř. 
606

 § 6n. ZV 
607

 § 170 SZ 
608

 § 17 ZPK 
609

 § 55 VZ 
610

 § 1275 odst. 2 OZ 
611

 § 9 odst. 5 ZUVZ 
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je nutné v rámci pozemkových úprav.
612

 Pravomoc tohoto orgánu toto rozhodnutí vydat 

přitom vyplývala také ze ZPU. 

9.6 Zánik služebnosti uplynutím stanovené doby 

 Obč. zák. výslovně tuto možnost zániku věcných břemen neupravoval. Zároveň 

však ani nezakazoval, resp. neupravoval sankci neplatnosti u dohody stran, jíž si  

ve smlouvě určily určitou dobu trvání věcného břemene. Pokud se tedy strany  

mezi sebou takto dohodly, došlo uplynutím sjednané doby k zániku věcného břemene, 

ovšem za předpokladu, že byla tato skutečnost u věcí evidovaných v KN do této 

evidence vložena.
613

 OZ pak tuto možnost zániku služebnosti pouze výslovně zakotvil. 

9.7 Zánik služebnosti splněním rozvazovací podmínky 

 Stejně jako obč. zák. výslovně neupravoval možnost zániku věcných břemen 

uplynutím stanovené doby, neupravoval ani možnost sjednat si rozvazovací podmínku.  

I přesto si však strany mezi sebou mohly sjednat, že věcné břemeno bude trvat do doby,  

než nastane určitá sjednaná událost s tím, že poté dojde k jeho zániku.
614

 Daná událost 

přitom musela být událostí možnou, nemuselo u ní však být jisté zda, popř. kdy nastane. 

OZ tuto možnost zániku služebnosti zakotvil výslovně, i když pouze jeden z možných 

typů rozvazovací podmínky -  zakotvil totiž, že dobu, na kterou byla někomu zřízena 

služebnost, lze ujednat i tak, že služebnost zanikne, dosáhne-li nějaká osoba určitého 

věku. Zároveň přitom stanovil i vyvratitelnou právní domněnku, že dřívější smrt této 

osoby nemá na trvání předmětné služebnosti vliv. 

9.8 Další způsoby zániku služebnosti za účinnosti OZ 

 Jak již bylo uvedeno výše, OZ umožňuje oproti obč. zák. zánik služebnosti  

i dalšími výslovně neupravenými způsoby, jež lze dovodit analogickou aplikací jiných 

ustanovení OZ,
615

 a to těch, jež se týkají zániku závazku obecně. Vždy je však nutné 

zohlednit i faktickou možnost této aplikace - není např. z povahy věci možné, aby došlo 

k zániku služebnosti započtením apod. 

                                                 
612

 § 19 odst. 2 téhož zákona 
613

 Nález ÚS ze dne 13.10.2004, sp. zn. III. ÚS 104/04. Dříve však bylo dovozováno, že nelze sjednat 

dobu trvání, tato dohoda tak byla neplatná a věcné břemeno bylo zřízeno na dobu neurčitou.  

Blíže: HANUŠ, Libor. K zániku věcného břemene uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Právní 

rozhledy, 2005, č. 3, s. 95-98. 
614

 § 36 obč. zák. 
615

 Důvodová zpráva, s. 334. 
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9.8.1 Zánik služebnosti vyplacením odstupného, resp. vykupitelnost služebnosti 

 K zániku služebnosti může dojít i jejím vykoupením, je-li tato možnost i její 

podmínky mezi stranami sjednána. Sjednání vykupitelnosti služebnosti přitom OZ 

výslovně uvádí jako jednu z podmínek nabytí služebnosti k pozemkům, jež plní funkci 

lesa. 

9.8.2 Zánik služebnosti výpovědí 

 Spornou otázkou dle mého názoru je, zda na úpravu služebností dopadá možnost 

služebnost vypovědět, či nikoli (na základě práva plynoucího přímo ze zákona),  

či zda je možné si tuto možnost ve smlouvě alespoň sjednat. 

 Ust. § 1998 odst. 1, 2 OZ uvádí, že závazek lze vypovědět, ujednají-li si to 

strany nebo stanoví-li tak zákon, přičemž zaniká uplynutím výpovědní doby. Lze-li však 

závazek vypovědět bez výpovědní doby, zaniká závazek účinností výpovědi. 

Následující ustanovení pak uvádí, kdy je možné ze zákona vypovědět závazek uzavřený 

na dobu neurčitou v případě, kdy alespoň jednu stranu zavazuje k nepřetržité  

nebo opakované činnosti (facere), anebo zavazuje-li alespoň jednu stranu takovou 

činnost strpět (pati) - závazek lze zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí 

podanou alespoň tři měsíce předem. Zavázala-li se však strana zdržet se určité činnosti 

(omittere) a je-li z povahy závazku zřejmé, že povinnost není časově omezena, není 

možné tento závazek vypovědět. 

 Jelikož OZ výslovně neupravuje možnost výpovědi služebností, musí se 

posoudit, zda je možné na jejich úpravu aplikovat daná ustanovení. U služebností, 

jejichž obsahem je povinnost zdržet se určité činnosti, je závěr ohledně možnosti tyto 

vypovědět na základě zákona jednoduchý, OZ to totiž výslovně vylučuje. Jiná je však 

situace u služebností, jejichž obsahem je povinnost něco strpět. I v tomto případě jsem 

však toho názoru, že již samotná povaha služebnosti tuto možnost vylučuje. Kdyby se 

oprávněný chtěl svého práva vzdát, tuto možnost má (viz dále), povinný by však tuto 

možnost mít neměl. Není totiž osobou, která by měla sama podle svého uvážení určit,  

že již povinnost, která jí ze služebnosti vyplývá, nebude plnit.  

Otázkou však zůstává to, zda je možné, aby si strany sjednaly možnost zániku 

služebnosti výpovědí, přičemž by zároveň i ve smlouvě dohodly podmínky,  

za kterých by bylo možné smlouvu vypovědět. Z povahy věci je na první pohled patrné,  

že by to odporovalo povaze služebnosti, jejímž znakem je mimo jiné i dlouhodobost,  

na druhou stranu OZ tuto možnost nikterak nevylučuje a stojí na zásadě autonomie vůle. 
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Osobně si myslím, že by strany tuto možnost dostat měly, a to min. v tom rozsahu,  

aby si mohly přesně stanovit podmínky, za kterých budou moci svá práva vykonávat,  

a kdy se naopak budou moci domáhat zániku služebnosti z důvodu nedodržení 

smluvních podmínek. Tím bude stranám umožněno, aby se nedomáhaly svých práv 

složitě a poměrně zdlouhavě žalobami na ochranu či určení svého práva u soudu  

nebo svépomocí apod., ale budou moci rovnou služebnost „včas“ vypovědět, čímž by 

mohlo dojít i k předejití vzniku škod.  

Bylo by však nutné, aby si strany přesně a určitě sjednaly podmínky možnosti 

výpovědi, přičemž bych se přikláněla k tomu, aby jim bylo umožněno služebnost 

vypovědět jen pro zvlášť závažné porušení povinností (např. analogicky jako u nájmu 

bytu), nikoli jen z toho důvodu, že se jim to „hodí“ (pro ten případ totiž mají možnost 

sjednat si služebnost jako vykupitelnou), a to samozřejmě s přihlédnutím ke konkrétní 

služebnosti. Bude ale na posouzení veřejnosti, zda se jim toto bude jevit jako postup, 

který by byl možný a vzhledem i k četnosti jeho užívání vhodný, přičemž by se muselo  

i zhodnotit, zda by nebyl naopak stranami zneužíván.
616

 Na druhou stranu, přihlédnu-li 

k tomu, že se OZ inspiroval svou úpravou hl. v úpravě OZO, tato možnost zániku 

služebnosti nepřichází, a nikdy asi nebude přicházet v úvahu.
617

 Vše tak ukáže čas, 

postoj společnosti k dané otázce a následná ustálená rozhodovací praxe soudů. 

9.8.3 Zánik služebnosti odstoupením od smlouvy 

 Stejný problém jako u výpovědi se nastiňuje i u možnosti odstoupení  

od smlouvy o zřízení služebnosti. Jsem však toho názoru, že by mělo, pokud by bylo 

umožněno i sjednání výpovědi, být umožněno i odstoupení od dané smlouvy. V obou 

případech bych však důsledně trvala na tom, aby byly ve smlouvě o zřízení služebnosti 

jasně a srozumitelně stanoveny jejich podmínky.  

9.8.4 Zánik služebnosti vzdáním se práva a opuštěním služebnosti 

Služebnost je věcí v právním slova smyslu, proto přichází do úvahy i zánik 

služebnosti jejím opuštěním,
618

 resp. zřeknutím se/vzdáním se tohoto práva. 

Jednostranně se vzdát práva vyplývajícího ze služebnosti bylo umožněno již v dobách 

                                                 
616

 Již za účinnosti obč. zák. však někteří odborníci „uznávali“ možnost stran dohodnout si možnost 

výpovědi i odstoupení od smlouvy. Blíže: ELIÁŠ, PSUTKA: Věcná břemena…, s. 47. 
617

 OZO umožňoval zánik služebnosti dle všeobecných ustanovení toliko zřeknutím se práva  

a promlčením. Blíže: ROUČEK, SEDLÁČEK: Komentář k…, s. 915. 
618

 SPÁČIL: Občanský zákoník…, s. 1033. 
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římského práva
619

 a umožňoval to i OZO,
620

 proto jsem toho názoru, že by vzhledem 

k četné inspiraci tímto právním předpisem a povaze služebnosti bylo možné se daného 

práva vzdát, čímž by došlo k jejímu zániku. Je sice pravda, že je možné,  

aby se strany na zániku služebnosti dohodly, ovšem ne vždy je dohoda možná. Bude-li 

mít např. někdo zřízenou služebnost práva k bytu, ale tento byt s úmyslem jej dále 

neužívat opustí a „zmizí,“ není podle mě možné trvat na tom, aby služebnost nadále 

trvala, když dal oprávněný svým jednáním beze vší pochybnosti najevo svou vůli již 

toto své právo nadále nevykonávat. Vlastníkovi služebného bytu by tak fakticky bylo 

znemožněno byt užívat a pobírat z něj případné užitky, přesto by měl ale povinnost se  

o něj starat.  

9.9 Shrnutí 

 Úprava zrušení služebnosti, ač se to na první pohled nezdá, prošla přijetím OZ 

četnými, a v některých otázkách i razantními změnami. OZ plně upřednostňuje 

autonomii vůle jedince, díky čemuž je dána do popředí i vůle zůstavitele, který bude 

moci pořízením pro případ smrti určit, jak má být po jeho smrti s jeho jměním naloženo. 

Díky tomu jsem toho názoru, že dojde k velkému poklesu uzavírání dohod o rozdělení 

pozůstalosti, čímž dojde i k poklesu takto zrušených služebností.  

Nově je též upravena i vlastníkova služebnost, takže nedojde k zániku 

služebnosti splynutím oprávněné a povinné osoby v jednu. Osobní služebnosti pak 

mohou být vztáhnuty nejen na danou konkrétní osobu, ale i na její dědice, kdy se 

fakticky nejedná o otázku „děditelnosti“ osobní služebnosti, ale o určení řady po sobě 

jdoucích oprávněných s tím omezením, že se má za to, že se jedná pouze o dědice 

v první třídě. 

Další pozitivní změnou je podle mě výslovné zakotvení možnosti zrušení 

služebnosti nezbytné cesty rozhodnutím soudu, pominou-li důvody, kvůli kterým byla 

zřízena, přičemž se nevrací úplata za její zřízení, ale musí dojít k vypořádání složené 

jistoty.  

Jako nepříliš zdařilá změna se mi však jeví ustanovení o tom, že v případě 

trvalých změn, jež vedly ke vzniku hrubého nepoměru, se může domáhat zrušení 

služebnosti pouze povinný. Je sice na první pohled zřejmé, že je právě povinný osobou, 

                                                 
619

 VÁŽNÝ, Jan. Soustava práva římského. díl 2. Vlastnictví a práva věcná. Brno: Právník, 1937, s. 107. 
620

 § 1444 ve spojení s § 524 OZO. Blíže: ROUČEK, SEDLÁČEK: Komentář k…, s. 916,  

popř.  Rozhodnutí NS ČSR ze dne 2.9.1932, sp. zn. Rv I 397/31 
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jež se bude domáhat zrušení služebnosti z tohoto důvodu častěji, i tak by ale mělo být  

i nadále oprávněnému zachováno právo domáhat se zrušení služebnosti ze stejného 

důvodu, díky čemuž bude zachována „rovnost stran.“ Stejně tak v úpravě OZ postrádám 

možnost soudu rozhodnout v daném případě i o nahrazení věcného plnění plněním 

peněžitým.  

Konečně OZ výslovně zakotvil možnost zániku služebnosti uplynutím doby  

a splněním rozvazovací podmínky a upravuje i další způsoby zániku, když je možné  

na úpravu této otázky aplikovat i jiná ustanovení OZ, a to ustanovení týkající se zániku 

závazků obecně. Díky tomu přichází do úvahy celá řada dalších způsobů zániku 

služebnosti, je však na posouzení, zda, popř. v jakém rozsahu jsou tyto způsoby fakticky 

v dané otázce aplikovatelné. Některé způsoby zániku závazku ze své podstaty na zánik 

služebnosti aplikovat nelze, jedná se např. o zánik závazku splněním, prodlením stran, 

prominutím dluhu apod. U některých pak naopak není důvodu, proč je na úpravu 

služebnosti neaplikovat. Jako příklad lze uvést možnost sjednat si služebnost  

jako vykupitelnou (tj. fakticky sjednání odstupného dle obecné části závazků),  

což podporuje výslovně i OZ v části týkající se služebností, když sám stanoví,  

že některé služebnosti ani jinak zřídit nelze. Možnost aplikovat na úpravu zániku 

služebnosti ostatní způsoby zániku závazku je však již podle mě sporná. Vzdání se 

práva, resp. opuštění věci bylo umožněno již za účinnosti OZO a lze tedy dle mého 

názoru předpokládat, že bude nově umožněn i tento způsob zániku služebnosti,  

a to bez větších komplikací, protichůdných názorů a četných diskusí, obzvláště  

když bude možné aplikovat na danou problematiku judikaturu z první republiky. Jiné to 

ale bude u výpovědi a odstoupení od smlouvy o zřízení služebnosti. Obě možnosti 

zániku služebnosti podle mého názoru do úvahy přicházejí, byť okrajově a za četných 

omezení, pokud bude upřednostněna autonomie vůle stran. Na druhou stranu se však 

jedná o způsoby zániku, jež nikdy dříve nebyly jako možnost zániku služebnosti 

upraveny, a to hlavně proto, že na první pohled odporují podstatě služebnosti, a mohlo 

by dojít k jejich četnému zneužívání. Vše tak bude záviset na postoji společnosti, 

odborné veřejnosti i následné ustálené praxi soudů. Teprve čas tedy ukáže, zda budou 

tyto dvě možnosti zániku služebnosti vůbec připadat v úvahu, popř. v jakém rozsahu  

a za jakých podmínek. 
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10 Srovnání úpravy služebností v ČR a ve SRN 

Ve SRN na rozdíl od ČR nedošlo k „přetržení“ právního vývoje událostmi druhé 

světové války a následně dobou komunismu. Jejich občanskoprávní úprava je tak 

výsledkem mnohaletého postupného vývoje – dne 18.8.1896 byl totiž přijat BGB,  

který platí s účinností od 1.1.1900 s drobnými úpravami souvisejícími s vývojem 

společnosti dodnes. Protože se ale jedná o spolkovou republiku, je úprava jednotlivých 

otázek dále „rozlišena“ na dvě úrovně, na úroveň v rámci celého státu (BGB)  

a na úroveň jednotlivých spolkových zemí, obě úpravy se však navzájem doplňují. 

Věcná břemena jsou upravena ve 3. části BGB (§ 854 - § 1296 BGB),
621

  

kdy jsou rozlišovány služebnosti, tj. věcná břemena, jejichž obsahem je povinnost něco 

strpět, nebo se něčeho zdržet, a reálná břemena, tj. věcná břemena, jejichž obsahem je 

povinnost něco činit. Služebnosti se přitom dále dělí na pozemkové služebnosti  

(§ 1018 - § 1029 BGB), požívací právo (§ 1030 - § 1089 BGB) a omezené osobní 

služebnosti (§ 1090 - § 1093 BGB). Mimo BGB je poté upraveno i právo trvalého 

bydlení ve smyslu § 31n. zákona SRN o vlastnictví bytů a práva trvalého bydliště.
622

  

I přesto, že jsou ČR a SRN sousedními státy „v srdci Evropy,“ jejichž vývoj byl,  

dá se říci, velmi podobný, je jejich právní řád v mnoha ohledech odlišný. V otázce 

úpravy služebností jsou pak tyto rozdíly markantní, a to již v samotném pojetí tohoto 

institutu, na druhou stranu se však OZ v lecčems touto úpravou inspiroval. 

10.1 Vznik služebnosti v BGB 

 BGB neupravuje oproti OZ vznik služebnosti obecně, nýbrž vždy konkrétně  

u daných výše uvedených služebností. Lze tak uzavřít, že služebnosti vznikají dohodou  

o zřízení služebnosti (§ 873n. BGB), vydržením (§ 900 ve spojení s § 1029 BGB), 

výsostným aktem (např. na základě stavebního zákona) a v neposlední řadě též 

jednostranným právním jednáním,
 623

 když BGB zná i vlastníkovu služebnost  

(§ 1196 BGB).
624

 

                                                 
621

 Stejně jako je tomu v ČR, stanoví čl. 14 GG, že vlastnictví a dědění se zaručuje, přičemž vlastnictví 

zároveň zavazuje, a jejich obsah a omezení stanoví zákon, tj. v této otázce mimo jiné právě i BGB. 
622

 PALANDT, Otto, BASSENGE, Peter. Bürgerliches Gesetzbuch. 74. neubearb. Aufl. München: Verlag 

C.H. Beck, 2015, s. 1483. 
623

 JAUERNIG, Othmar (Ed). Bürgerliches Gesetzbuch mit Gesetz zur Regelung des Rechts  

der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 7. neubearb. Aufl. München: C.H. Beck, 1994, s. 1205. 
624

 Po přijetí BGB však byly i zde četné spory o to, zda je možné vlastníkovu služebnost zřídit, či ne.  

Blíže: COHEN, Otto. Bestellung von Grunddienstbarkeiten zu Gunsten eines Grundstücks desselben 

Eigentümers. Deutsche Juristen-Zeitung, 1901, Jg. 6, S. 23. Nyní je umožněno zřídit vlastníkovu 

služebnost i u požívacího práva. BGH 190, 267 
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Zřízení služebnosti smlouvou je v BGB velmi podobné úpravě OZ. Dohoda  

o zřízení služebnosti je hmotněprávním úkonem
625

 bez předepsané formy a může být 

podmíněna či časově omezena.
626

 Při zřízení služebnosti, jejímž předmětem je pozemek, 

je pak ke vzniku služebnosti nutné, aby došlo k jejímu zápisu do pozemkové knihy,
627

 

pokud není stanoveno něco jiného. Na rozdíl od OZ, kdy není smlouva účinná,  

dokud není toto právo vkladem zapsáno do KN, a má tak pouze obligační účinky  

mezi stranami, zavazuje strany takováto smlouva dle BGB pouze za určitých podmínek 

– pokud je prohlášení o zřízení notářsky ověřeno, nebo bylo-li učiněno  

před pozemkovým úřadem, dále bylo-li podáno u pozemkového úřadu, či byl-li 

povinnému doručen oprávněným příslušný souhlas se zápisem učiněným v souladu 

s procesními předpisy pozemkového úřadu a je v něm řádně vymezen obsah 

služebnosti.
628

 Zápis do pozemkové knihy se pak provádí záznamem a je toliko 

deklaratorní.
629

 Přitom musí obsahovat přesný popis služebnosti.
630

 

 Vydržet služebnost pak lze, je-li po dobu třiceti let držena v dobré víře a řádně 

zapsána, ale nebyla nabyta v souladu se zákonem. Stejně jako v OZ se však vydržecí 

lhůta staví, uplatní-li se příslušné námitky.  

10.2 Subjekty a předmět služebnosti v BGB 

 BGB umožňuje zřízení služebnosti mezi fyzickými i právnickými osobami 

včetně státu, i mezi osobními společnostmi s právní subjektivitou. 

Pozemkové služebnosti jsou spjaty s vlastníky daných pozemků, které spolu  

ale nemusí hraničit, a výkon této služebnosti je možný i třetí osobou (např. návštěva 

v rámci práva cesty). Díky tomu je tato služebnost převoditelná v rámci změny 

vlastnictví daných pozemků,
631

 nelze ji ale samostatně zatížit, ani ji „zabavit“ v rámci 

exekuce.  

Požívací právo je spjato s konkrétní osobou, a zaniká tak smrtí, resp. zánikem 

oprávněného, i když se povinný může poživateli zavázat, že po jeho smrti, resp. zániku 

                                                 
625

 Blíže k povaze a obsahu: Rozhodnutí BGH ze dne 20.9.1974, sp. zn. V ZR 44/73 
626

 Rozhodnutí BayObLG ze dne 23.11.1989, sz. zn. 2 Z 55/89 
627

 Blíže k nutnosti zápisu a jeho vývoji: FINKENAUER, Thomas. Der Eintragungszwang  

für Grunddienstbarkeiten - ein Stein des Anstoßes bei der Schaffung des BGB. Zeitschrift für neuere 

Rechtsgeschichte, 2001,  Jg. 23, S. 220-239. 
628

 § 873 odst. 2 BGB 
629

 JAUERNIG: Bürgerliches Gesetzbuch…, S. 1205 
630

 Rozhodnutí BayObLG ze dne 12.12.1988, sp. zn. BReg. 2 Z 52/88  
631

 VIEWEG, Klaus, WERNER, Almuth. Sachenrecht.  3.neubearbeitete Aufl Köln: Heymanns Verlag 

KG, 2015, S. 543. 
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ustanoví nové užívací právo třetí osobě.
632

 Obdobně je s konkrétní osobou spjata 

omezená osobní služebnost.
633

 

 Předmětem služebnosti může být pozemek, jeho reálná i ideální část, movitá 

věc, či dokonce právo. Vždy záleží na konkrétní služebnosti (u pozemkové a omezené 

osobní služebnosti pozemky a pozemková práva, u požívacího práva např. i movité 

zuživatelné věci, majetek a převoditelná práva).
634

 

10.3 Obsah a rozsah služebnosti v BGB 

 Obsah a rozsah služebnosti dle BGB je stejně jako v úpravě OZ proměnlivý, 

rozhodující je tudíž stejně jako v OZ potřeba oprávněného, resp. panující věci, navíc 

s přihlédnutím k technickému a hospodářskému vývoji. Díky tomu se může obsah  

i rozsah daného práva zužovat, nebo rozšiřovat,
635

 ovšem za předpokladu, že k této 

změně nedojde svévolně, nepovede ke změně užívání oprávněné věci, kdy by došlo  

ke vzniku hrubého nepoměru, či nedojde k takové změně služebnosti, již nebylo možné 

při jejím vzniku předvídat. 

 Obsahem pozemkových služebností může být právo k užívání, právo zákazu  

a povinnost něco strpět.
636

 BGB také upravuje, že toto právo trvá pouze, je-li 

smysluplné,
637

 tj. slouží-li k realizaci užitné hodnoty věci ve vlastnictví povinného.
638

 

Nikdy též nemůže povinného zavazovat ke konání, je ale v rámci autonomie vůle možné 

sjednat si tuto povinnost jako povinnost vedlejší.
639

 Obsahem požívacího práva je 

možnost poživatele užívat danou věc a brát z ní plody a užitky. Obsah osobní 

služebnosti se pak přiměřeně kryje s obsahem služebností pozemkových. 

                                                 
632

 § 1061 BGB 
633

 BGH 46, 253 
634

 § 1068 ve spojení s § 1069 BGB. Blíže k předmětu služebností: BREHM, Wolfgang, BERGER, 

Christian. Sachenrecht. 1. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2000, S. 328. 
635

 BGH 106, 350 
636

 Stejně jako v OZ se jedná např. o jinak nedovolené imise v podobě služebnosti okapu. Rozhodnutí 

BGH ze dne 20.12.1989, sp. zn. VIII ZR 203/88 či BAMBERGER, Heinz Georg, ROTH, Herbert. 

Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 3, §§ 1297-2385.1. Aufl. München: C.H.Beck, 2003,  

S. 1589. 
637

 Rozhodnutí BGH ze dne 25.10.1991, sp. zn. V ZR 196/90  
638

 Neposkytuje-li služebnost tuto „výhodu,“ její zřízení je nicotné, dojde-li pak k zániku této „výhody“ 

 po zřízení služebnosti, dojde ze zákona i k zániku služebnosti. BREHM, BERGER: Sachenrecht…,  

S. 335. 
639

 Tamtéž, S. 336.  
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10.4 Zánik služebnosti dle BGB 

 BGB opět oproti OZ neupravuje zánik služebnosti obecně, nýbrž opět vždy 

zvlášť u jednotlivých služebností. K zániku služebnosti přitom může dojít zrušením 

(dohodou, splněním rozvazovací podmínky/výpovědí udělenou k rozvazovací 

podmínce, uplynutím stanovené doby, smrtí či zánikem oprávněného, trvající překážkou 

výkonu a v rámci dražby),
640

 dělením pozemku, jednostranným prohlášením (vzdáním 

se práva), vydržením „neomezení“ po třiceti letech (obdoba promlčení),
641

 zánikem věci  

a vyvlastněním. Jelikož BGB zná vlastníkovu služebnost,
642

 nedojde k zániku splynutím 

vlastníka pozemku a oprávněného z pozemkové služebnosti,
643

 ani vlastníka pozemku  

a oprávněného poživatele v rámci požívacího práva,
644

 dojde-li však ke splynutí 

povinného z požívacího práva a poživatele u movité věci, dojde k zániku této 

služebnosti, nemá-li povinný na trvání této služebnosti právní zájem (např. uživatel 

ztratil toto právo pouze dočasně).
645

 Stejně tak dojde k zániku požívacího práva 

splynutím, je-li předmětem této služebnosti právo. 

10.5 Pozemkové služebnosti v BGB 

 BGB stojí obdobně jako OZ na zásadě superficies solo cedit, takže je stavba,  

je-li ve vlastnictví stejného subjektu jako pozemek, součástí pozemku. 

V rámci pozemkové služebnosti vzniká mezi oprávněným a povinným zákonný 

závazkový právní vztah, z něhož jim plynou určitá práva a povinnosti.
646

 Jelikož BGB 

stojí také na zásadě servitibus civiliter utendum est
647

 je hlavní povinností oprávněného 

vykonávat své právo co nejohleduplněji, nahradit případnou škodu
648

 a nést přiměřené 

náklady na zachování zatíženého pozemku.  

BGB navíc výslovně upravuje povinnost oprávněného udržovat i zařízení 

nacházející se na služebném pozemku, pokud je spoluužívá. Povinný naopak nesmí 

oprávněnému ve výkonu jeho práva nikterak bránit. V případě, že je pak služebnost 

omezena pouze na konkrétní část služebného pozemku a povinnému její výkon přináší 

                                                 
640

 Blíže: PALANDT, BASSENGE: Bürgerliches Gesetzbuch…, S. 1487. 
641

 § 197 odst. 1 BGB 
642

 Blíže: BAUR, Fritz, BAUR, Jürgen, STÜRNER, Rolf. Sachenrecht. 18. neu bearbeitete Aufl. 

München: C.H. Beck, 2009, S. 423. 
643

 § 889 BGB 
644

 Blíže: BAUR, BAUR, STÜRNER: Sachenrecht…., S. 410. 
645

 § 1063 BGB 
646

 BGH 106, 350 
647

 § 1020 BGB 
648

 Rozhodnutí BGH ze dne 30.3.1965, sp. zn. V ZR 43/63   
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obtíže, může se povinný domáhat „přemístění“ služebnosti na jinou část služebného 

pozemku, pokud to bude pro oprávněného stejně vhodné místo, nese ale s tím spojené 

náklady. Toto právo přitom nelze nikterak omezit, či dokonce vyloučit.
649

 Je však nutné 

zanést tuto změnu do pozemkové knihy.
650

 

  V BGB je také řešena situace, kdy dojde k zatížení pozemku vícero 

služebnostmi či užívacími právy, jež jsou v „kolizi.“ Stejně jako v OZ lze z BGB 

dovodit, že má přednost služebnost, resp. užívací právo, jež bylo zřízeno dříve.  

Pokud se však bude jednat o služebnosti vzniklé ve stejnou dobu, které nelze z tohoto 

důvodu vykonávat v plném rozsahu, může se oprávněný domáhat úpravy výkonu  

dle spravedlivého uvážení s přihlédnutím na zájmy všech zúčastněných. Fakticky se tak 

bude postupovat stejně jako v OZ dle principu redukce.
651

  

 Co se týče úpravy služebnosti v situaci, kdy dojde k dělení příslušných 

pozemků, vychází BGB ze stejných principů jako OZ. Dojde-li k dělení služebného 

pozemku, je nutné rozlišit, zda byl zatížen jako celek, či zda byla zatížena pouze jeho 

část. Byl-li zatížen jako celek, budou zatíženy touto služebností i všechny nově vzniklé 

pozemky. Byla-li však zatížena pouze jeho část, bude touto služebností zatížen pouze 

ten z nově vzniklých pozemků, na jehož části byla služebnost fakticky zřízena.
652

 

Dojde-li k rozdělení oprávněného pozemku, stanou se pozemky oprávněnými všechny 

nově vzniklé pozemky, ale pouze za předpokladu, že tento výkon nebude pro povinného 

obtížný. Prospívá-li však služebnost jen některým dílům, zanikne vzhledem k dílům 

ostatním.
653

 

 Konečně BGB obsahuje i speciální ustanovení pro ochranu oprávněného držitele 

pozemku – je-li držitel panujícího pozemku rušen při výkonu služebnosti zapsané  

pro vlastníka panujícího pozemku v pozemkové knize, poskytne se mu ochrana  

jako držiteli, pokud byla tato služebnost během jednoho roku před vznikem rušení 

alespoň jednou vykonána, byť i třetí osobou v jeho prospěch.
654

 Fakticky se tak jedná  

o publiciánskou žalobu jako v OZ s tím, že BGB navíc ukládá podmínku výkonu 

služebnosti alespoň jedenkrát v uplynulém roce před rušením. 

                                                 
649

 § 1023 BGB 
650

 BGH 90, 183 
651

 § 1024 BGB ve spojení s § 879 BGB 
652

 § 1026 BGB 
653

 § 1025 BGB 
654

 § 1029 BGB 
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 Oproti OZ však BGB blíže neupravuje některé druhy služebností. Je ale možné 

zřídit obdobné služebnosti jako v ČR, např. právo cesty, právo pastvy, právo výhledu, 

právo na svod vody atd.
655

 

10.6 Požívací právo v BGB 

Úprava této služebnosti je úpravě OZ velmi podobná. Jejím účelem je zpravidla 

hospodářské zaopatření oprávněného. Jedná se o osobní služebnost, jež oprávněnému 

umožňuje danou zatíženou věc užívat a brát z ní veškeré plody a užitky (vyjma 

pokladu).
656

 Díky tomu může oprávněný požívat zatíženou věc „dle své libosti,“ musí 

však zachovávat podstatu věci (nesmí věc podstatně měnit)
657

 i její hospodářské určení  

a při výkonu této služebnosti postupovat s péčí řádného hospodáře. 

Konkrétní požívací právo však může být omezeno příslušným právním 

jednáním, a to vyloučením jednotlivých způsobů požívání. Jedna-li se ale o věc 

evidovanou v pozemkové knize, musí být toto omezení do dané evidence zaneseno. 

Užívá-li pak poživatel věc neoprávněným způsobem, může se povinný domáhat 

„nápravy“ u soudu, a to zápůrčí žalobou,
658

 či se dokonce domáhat nařízení soudní 

správy výkonu služebnosti.
659

 Může se též domáhat i náhrady škody stejně jako v rámci 

jednatelství bez příkazu. Vybavil-li však poživatel předmět požívání určitým zařízením, 

může je odejmout.
660

 

Výkon tohoto práva může oprávněný postoupit bez souhlasu povinného  

na jiného,
661

 tj. např. danou věc pronajmout, propachtovat
662

 apod. Třetí osoba tak získá 

vůči poživateli zůstavitelný nárok na strpění výkonu. Dojde-li poté k zániku služebnosti, 

nedojde k zániku tohoto závazkového vztahu, nýbrž dojde pouze ke změně jeho 

subjektů.
663

 Služebnost jako celek však nesmí převést na jiného,
664

 dát do zástavy,  

ani o ní pořídit pro případ smrti,
665

 podléhá však výkonu rozhodnutí
666

- podléhá-li 

služebnost výkonu rozhodnutí, smí se poživatel této služebnosti vzdát pouze se 
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 Blíže: FINKENAUER, Thomas. Der Eintragungszwang…, S. 220. 
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 Blíže: VIEWEG, WERNER: Sachenrecht…., S. 553. 
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 Blíže: MÜLLER, Klaus. Sachenrecht. 3. neubearbeitete Aufl. Köln: Carl Heymanns Verlag KG, 1993, 

S. 417. 
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 § 1053 BGB 
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 § 1054 BGB 
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 § 1049 BGB 
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 § 1059 BGB 
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 BGH 109, 115 
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 Blíže k přeměně požívání na nájem, resp. pacht a následky změny subjektů: § 1055n. BGB 
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 § 1059 BGB 
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 JAUERNIG: Bürgerliches Gesetzbuch…, S. 1210. 
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 BGH 62, 136 
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souhlasem věřitele.
667

 Dvě výjimky ze zákazu převedení požívacího práva tvoří jeho 

přechod při přechodu veškerého jmění právnické osoby, nebo osobní společnosti 

s právní subjektivitou na právního nástupce, není-li tento přechod výslovně zakázán,  

a jeho převod při převodu podniku, nebo jeho části, je-li způsobilé  

pro předmět daného podnikání. Nabyvatel tak vstupuje do právního postavení 

původního poživatele.
668

 

Poživatel nese všechny náklady spojené s běžnou údržbou zatížené věci tak,  

aby nejen nesla plody a užitky, ale aby i odpovídala hospodářskému stavu.
669

  

Pokud však poživatel bude postupovat řádně a splní všechny své povinnosti,  

a přesto dojde ke snížení hodnoty zatížené věci (např. běžným opotřebením), není za to 

poživatel odpovědný.
670

 Má-li však povinný odůvodněnou obavu, že poživatel svým 

jednáním podstatně poškodí jeho práva, může po něm žádat složení jistoty.
671

 Bylo-li 

pak poživateli složení této jistoty pravomocně uloženo soudem, a poživatel ji  

ve stanovené lhůtě nesložil, může místo ní povinný žádat, aby byl výkon této 

služebnosti svěřen do rukou soudem určeného správce do doby, než dojde ke složení 

této jistoty. Tento správce je pak pod dohledem soudu jako při nucené správě.  

Díky tomu jím může být i sám povinný.
672

 

Dojde-li ke zničení zatížené věci či k jejímu poškození v takovém rozsahu,  

že by její oprava již neodpovídala běžné údržbě nebo měly-li by na věc být vynaloženy 

prostředky k její ochraně proti nepředvídatelnému nebezpečí nebo osobuje-li si třetí 

osoba právo na zatíženou věc apod., má poživatel oznamovací povinnost  

vůči povinnému.
673

 Pokud se pak poživatel do těchto oprav či renovace zatížené věci 

pustí sám, může v rámci hranic řádného hospodaření užít i tu část pozemku, jež mu 

„nepřísluší,“ jinak je povinen strpět provedení těchto oprav a renovací povinným.
674

  

Další povinností poživatele je též povinnost danou věc na své náklady pojistit  

pro dobu trvání této služebnosti proti škodám způsobeným požárem a dalšími 

nehodami, pokud tato povinnost odpovídá péči řádného hospodáře.
675

 Povinnost 

pojištění je přitom brána jako závazek pojištěného vůči povinnému. Je-li daná věc 

                                                 
667
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 § 1059n. BGB 
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 § 1041 BGB 
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v době vzniku této služebnosti již pojištěna a toto pojištění odpovídá stanoveným 

požadavkům, je poživatel povinen převzít od povinného pro dobu trvání služebnosti 

platby pojistného. Nastane-li pak škodná událost, jež je tímto pojištěním kryta, mohou 

obě strany požadovat, aby bylo vyplacené pojistné užito k obnovení věci, nebo pořízení 

její náhrady tak, aby to odpovídalo péči řádného hospodáře. Obstarat tuto záležitost 

přitom může sám povinný, popř. to může přenechat poživateli.
676

 

Konečně poživatel přejímá všechny závady, které na dané věci vázly, tj. je 

povinen nést zatěžující veřejnoprávní i soukromoprávní věcná břemena, vyjma věcných 

břemen mimořádných,
677

 a to zejména úroky, dluhy z pozemku, hypotéky, daně apod.
678

 

Třetí osoba však nemá vůči uživateli žádný bezprostřední nárok.
679

  

Poživatel nabývá vlastnictví ke všem plodům a užitkům, a to i k takovým,  

jež mu zatížená věc „vynese,“ když nedodrží povinnosti řádného hospodáře a danou věc 

zatěžuje neúměrně, ovšem pouze za předpokladu, že to bylo nutné kvůli nějaké 

mimořádné události. Je ale povinen bez ohledu na míru zavinění při ukončení této 

služebnosti nahradit povinnému jejich hodnotu. Povinný přitom může pro splnění této 

povinnosti požadovat po poživateli jistotu. Takto složená částka pak může být použita 

jako náhrada škody, a to k navrácení zatížené věci v předešlý stav, resp. do stavu,  

který by odpovídal řádnému hospodaření s věcí. Nebude-li pak toto obnovení věci 

povinným výslovně požadováno, právo na ni mu nevznikne, pokud by kvůli tomu bylo 

poživateli odepřeno právo na náležitý užitek.
680

 

BGB též výslovně upravuje, že má oprávněný právo zřídit nové zařízení 

k získávání kamene, štěrku, písku apod., nebude-li tím podstatně změněno hospodářské 

určení služebného pozemku. Je-li předmětem této služebnosti les či důl, může každá  

ze stran požadovat, aby byl pro určení míry a způsobu jeho požívání sestaven 

hospodářský plán. Ten však může být změněn, dojde-li k podstatné změně okolností. 

Náklady s tím spojené přitom nesou obě strany poměrně. Nesouhlasí-li však jedna  

ze stran s navrženým hospodářským plánem, je možné se domáhat vyslovení,  

resp. nahrazení jeho souhlasu rozhodnutím soudu.
681
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Požívací právo může být zřízeno na movitých věcech, na pozemcích (k celku,  

k reálné i ideální části, včetně jeho příslušenství)
682

 a na obdobných právech k pozemku. 

Oprávněným přitom může být jedna i vícero osob.
683

  

Zatížená movitá věc musí být oprávněnému řádně předána a mezi stranami musí 

být uzavřena příslušná dohoda, jejíž podstatnou náležitostí je i zachycení zatíženého 

příslušenství věci.
684

 Požívací právo k movité věci může být rovněž nabyto vydržením 

(vydržecí lhůta činí deset let) a může být sjednáno i k souboru věcí. V tom případě 

může také na základě žádosti jedné ze stran dojít k soupisu těchto věcí. Soupis pak musí 

obsahovat den jeho vytvoření a podpisy stran, přičemž na žádost se může jednat  

i o podpisy úředně ověřené. Na žádost také může být tento seznam přijat do úschovy 

příslušným úřadem, úředníkem či notářem. Náklady s tím spojené přitom nese ten,  

na jehož žádost došlo k vytvoření soupisu.
 685

 

Stejně tak může dojít ke zřízení požívacího práva k pozemku s inventářem,  

kdy s inventářem může poživatel plně nakládat, ovšem opět s péčí řádného hospodáře. 

Převezme-li pak inventář, jehož cena byla pouze odhadnuta, je povinen jej po ukončení 

služebnosti vrátit v téže odhadní hodnotě, jelikož inventář i nadále patří povinnému  

a poživatel k němu má jen zákonné oprávnění k disponování – dojde-li tedy k tomu,  

že do inventáře přibude místo jedné věci věc jiná, nabude k ní vlastnické právo  

ze zákona povinný. Překročí-li pak poživatel takto určené kompetence, není možné,  

aby to „šlo“ k tíži třetí osoby. Tato osoba tak právo k dané věci nabude, ale povinný má 

vůči poživateli právo na náhradu škody.
 686

  

Konečně mají oprávněný i povinný právo nechat si na své náklady předmět této 

služebnosti ocenit znalcem, díky čemuž dojde k předejití případným následným sporům  

při jeho vrácení po ukončení práva požívání. Je-li pak předmětem této služebnosti 

zuživatelná věc, je poživatel povinen po zániku služebnosti nahradit povinnému její 

hodnotu ke dni jejího zřízení (povinný může požadovat jistotu za vrácení, pokud má 

obavu o úhradu).
687

 Po zániku služebnosti se tedy strany mezi sebou musí dle výše 

uvedeného vypořádat. Vzájemné nároky na náhradu se však promlčují ve lhůtě šesti 

měsíců.
688
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Setká-li se více požívacích práv, postupuje se stejně jako u pozemkových 

služebností. BGB poté výslovně upravuje, za jakých podmínek může být předmětem 

požívacího práva právo, kdy důsledně rozlišuje práva, jež jsou úročena
689

 a jež úročena 

nejsou.
690

  

Konečně BGB upravuje požívací právo i k majetku jako celku, kdy má poživatel 

právo požívat všechny předměty patřící do majetku povinného. Vznikl-li  

ale povinnému dluh před zřízením této služebnosti, může se věřitel uspokojit ze všech 

jeho věcí bez ohledu na tuto služebnost. Povinný proto může po poživateli požadovat 

vrácení některých předmětů k prodeji a k uspokojení této pohledávky, musí se ale jednat 

o předměty k tomuto účelu vhodné, jež „tolik“ nezatíží poživatele. Stejně může 

postupovat i sám poživatel, pokud hrozí nebezpečí z prodlení. Pokud se však jedná  

o zuživatelnou věc, vůči níž je zavázán k náhradě její ceny po zániku služebnosti, věc 

takto prodat nesmí. Věřitelé též můžou požadovat po poživateli úroky plynoucí z jistiny. 

Tato povinnost poživatele přitom nemůže být nikdy smluvně vyloučena,  

popř. omezena.
691

 Stejná pravidla se pak přiměřeně aplikují i na zřízení požívacího 

práva na pozůstalost. 

10.7 Omezené osobní služebnosti v BGB 

 Ust. § 1090 BGB uvádí, že pozemek může být zatížen ve prospěch konkrétní 

osoby, resp. vícero osob,
692

 a to včetně vlastníka pozemku,
693

 tak, že je tato osoba 

oprávněna jej užívat, nebo má k němu zřízeno jiné oprávnění, které tvoří obsah 

pozemkové služebnosti.
694

 Ve své podstatě se tak jedná o služebnosti nepravidelné  

dle pojetí OZ, přiměřeně se proto na ně aplikují výše uvedená ustanovení týkající se 

pozemkových služebností.
695

 Obsahem těchto služebností může být např. zákaz 

vykonávat na zatíženém pozemku určitou živnost, podnikatelskou činnost, řemeslo  

či jinou činnost (pro zachování klidu či „estetiky“ pozemku), nebo naopak právo tuto 

činnost zde vykonávat,
696

 či daný pozemek užívat.
697
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 Na úroky má právo pouze poživatel, o osudu jistiny pak rozhodují oba společně.  
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 Rozsah osobní služebnosti se v pochybnostech určuje dle potřeb oprávněné 

osoby.
698

 Tato služebnost je nepřevoditelná,
699

 její výkon však lze se souhlasem 

povinného, stejně jako u ostatních služebností, přenechat jinému. Nelze ji rovněž zatížit, 

ani o ní pořídit pro případ smrti.  

Blíže BGB upravuje služebnost spočívající v subjektivním věcném předkupním 

právu
700

 a služebnost bytu.
701

 Ta zatěžuje daný pozemek, ale její výkon je „omezen“  

na konkrétní byt, část domu, popř. celý dům. Je-li ale zřízena pouze k části budovy, 

může oprávněný užívat i společné prostory.
702

 Jedná se o služebnost, která je zpravidla 

nepřevoditelná, nelze o ní pořídit pro případ smrti a její výkon lze přenechat třetí osobě 

pouze se souhlasem povinného, samozřejmě mimo stanovené výjimky (rodinní 

příslušníci závislí na oprávněném výživou apod.).
703

 Na tuto služebnost pak lze 

přiměřeně aplikovat ustanovení o požívacím právu. 

10.8 Nezbytná cesta v BGB 

 Toto právo není upraveno v rámci věcných břemen, ale stejně jako v OZ v části 

týkající se úpravy vlastnického práva.  

Chybí-li pozemku k jeho řádnému užívání nutné spojení s veřejnou cestou, může 

jeho vlastník po svém sousedovi (vlastníkovi sousedního pozemku) žádat, aby mu  

do doby, než dojde ke zřízení tohoto spojení, za náhradu umožnil užívat jeho pozemek, 

tj. zřídil mu nezbytnou cestu. Pokud se však spolu strany nedohodnou, má vlastník 

tohoto pozemku právo domáhat se zřízení nezbytné cesty u soudu.
704

 Právo na její 

zřízení však nemá ten, kdo si způsobil nedostatek přístupu k pozemku z veřejné cesty 

svévolně. Pokud ale dojde k rozdělení pozemku, čímž určitá nově vzniknuvší část toto 

spojení s veřejnou cestou ztratí, je vlastník jiné nově vzniklé části pozemku, po které se 

doposud dané spojení uskutečňovalo, povinen obdobně jako v OZ strpět zřízení 

nezbytné cesty.
705
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10.9 Právo trvalého bydlení ve smyslu § 31n. zákona SRN  

o vlastnictví bytů a práva trvalého bydliště  

 V rámci této služebnosti je povinný (vlastník pozemku) povinen strpět, že jsou 

budova, resp. pokoj/e v této budově na jeho pozemku obývány, např. používány určitou 

osobou. Jedná se však o služebnost, jež je na rozdíl od omezených osobních služebností 

zcizitelná a lze o ní i pořídit pro případ smrti.
706
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Závěr 

Ve své rigorózní práci jsem se věnovala srovnání právní úpravy institutu 

služebností, resp. věcných břemen, jejichž obsahem je povinnost něčeho se zdržet,  

nebo strpět, v obč. zák. a v OZ. Z tohoto srovnání vyplynulo, že s sebou OZ přinesl řadu 

změn, z nichž jsou některé toliko „kosmetické,“ některé ale velmi podstatné. 

Tato práce je zaměřena jen na služebnosti a jejich „nejdůležitější“ změny,  

proto nebyl prostor pro rozebrání věcných břemen jako celku, tedy včetně reálných 

břemen. Další výzkum by tak měl být podle mého názoru zaměřen na srovnání těchto 

dvou institutů, jejich vzájemných rozdílů a vztahů a následně na jejich srovnání 

s dalšími věcnými právy k věci cizí se zaměřením na jejich vzájemné vztahy. 

Na počátku práce jsem si položila pět výzkumných otázek, na něž jsem postupně 

v samotném „těle“ práce odpověděla, vždy v závislosti na konkrétním tématu dané 

kapitoly. Proto nyní závěry, ke kterým jsem dospěla, toliko ve stručnosti shrnu. 

OZ pojímá věcná břemena jako klasický institut, jehož kořeny sahají  

do dávných dob, takže jej pouze „oprašuje“ a drobnými změnami jej „přizpůsobuje“ 

dnešní společnosti. Díky tomu dělí věcná břemena na služebnosti a reálná břemena  

a respektuje i další dělení služebností na pozemkové a osobní.  

Oproti obč. zák. došlo v některých otázkách týkajících se institutu služebností 

pouze k drobným, „nedůležitým“ změnám, či pouze k výslovnému zakotvení toho,  

co bylo „vyjudikováno.“ V některých otázkách však došlo ke změnám velmi 

radikálním, resp. zakotvení něčeho, co obč. zák. vůbec neznal (např. vlastníkova 

služebnost). Odhlédne-li se však od úpravy obč. zák. a StOZ, navazuje OZ ve své 

podstatě s drobnými změnami na pojetí a úpravu služebností v OZO. Nelze tedy říci,  

že by se jednalo o zavedení něčeho zcela nového, neznámého, s čímž se bude muset jak 

odborná, tak laická veřejnost „popasovat,“ aniž by měla určitý „návod,“ jak postupovat. 

Naopak lze čerpat z léty prověřené úpravy i bohaté judikatury s tím, že bude možné 

v případě „nouze“ nahlédnout i do řešení daného problému v sousedních státech, 

zejména v Rakousku, kde je OZO s určitými úpravami platný a účinný dodnes. Jsem 

však toho názoru, že se OZ inspiroval úpravou OZO až příliš, resp. změny, jež oproti 

OZO zavedl, jsou změnami příliš malými, když je dnešní společnost již velmi vzdálená 

společnosti z počátku 20. století. Tvůrci OZ se tak podle mě měli více zaměřit  

na „aplikovatelnost“ této úpravy v dnešní moderní době plné technologických 

vymožeností.   
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Úprava služebností v OZ je oproti obč. zák. velmi podrobnou úpravou,  

jež s sebou podle mého názoru přináší vetší právní jistotu pro zúčastněné. Na druhou 

stranu na ně však právě proto klade větší míru odpovědnosti za to, aby byly smlouvy  

o zřízení služebnosti či jiné dohody týkající se služebnosti mezi stranami sjednány 

platně. Myslím si, že je podrobná úprava OZ „dvousečnou zbraní,“ jelikož je sice 

chvályhodné, že se zákonodárce snažil v právní úpravě pojmout vše, co se mu jevilo 

jako důležité, bylo to však na úkor přehlednosti, jasnosti a srozumitelnosti daného 

právního předpisu. OZ je účinný již cca dva a půl roku, což sice není příliš dlouhá doba, 

ale je již dostatečně dlouhá na to, abych mohla říci, že i odborníci s touto úpravou stále 

„bojují,“ seznamují se s jejími úskalími a snaží se překonat její četné nedostatky  

a nekonzistentní pojetí, což platí i pro úpravu služebností. Činí-li pak pochopení  

a aplikace tohoto předpisu problémy odborníkům, laikové v ní zákonitě tápou.  

Jsem toho názoru, že bude ještě pár let trvat, než veřejnost tuto úpravu plně 

přijme a naučí se s ní „pracovat,“ a proto si myslím, že by si strany, jež chtějí uzavřít 

smlouvu o zřízení služebnosti či jinou dohodu týkající se služebnosti neměly svou 

smlouvu/dohodu sepisovat samy, ale měly by její sepsání svěřit do rukou odborníka. 

Díky tomu budou mít jistotu, že je sepsána platně a že vše, co si sjednaly, bude 

aplikovatelné a strany to budou moci plně respektovat. Teprve později, v době, kdy se 

společnost s touto úpravou plně sžije, pak bude podle mě možné učinit konečný závěr  

o tom, zda je tato úprava plně srozumitelnou, zda s sebou přinesla hl. pozitivní změny  

a zda bylo nutné tyto změny zavádět, popř. zda není naopak nutné úpravu novelizovat 

tak, aby odpovídala potřebám společnosti. 

Osobně si myslím, že bylo v dnešní době na místě, aby v úpravě soukromého 

práva došlo k radikální změně, jelikož obč. zák. svým pojetím neodpovídal moderní 

společnosti. Na druhou stranu je otázkou, zda bylo nutné přijímat úplně nový právní 

předpis, jenž se od obč. zák. velmi odklonil, kvůli čemuž nastalo poměrně dlouhé 

„přechodné“ období, kdy se společnost s touto úpravou „sžívá.“ Teprve čas tedy ukáže, 

zda se jednalo o „správnou volbu.“ OZ je však podle mě velkým krokem vpřed,  

a i když s některými jeho instituty plně nesouhlasím, nedá se této úpravě upřít,  

že je koncipována ve prospěch zúčastněných.  
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Abstrakt 

Rigorózní práce se zabývá srovnáním úpravy institutu věcných břemen,  

jejichž obsahem je „pasivní chování“ (zdržení se, resp. strpění) vlastníka věci  

- služebnostmi - v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění do 31.12.2013 

(obč. zák.), a v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (OZ). Mým 

cílem je zhodnotit, zda došlo přijetím OZ k velkým změnám v úpravě tohoto institutu  

a co s sebou tyto změny podle mého názoru přináší.  

Jednotlivé kapitoly této práce jsou zaměřeny na nabytí služebností, právní 

poměry z nich plynoucí, jejich oceňování, promlčení a zápis ve veřejném seznamu 

(katastr nemovitostí), jakož i na bližší úpravu některých druhů služebností a jejich 

zánik. Na počátku každé z nich je uveden stručný historický úvod, jenž slouží 

k bližšímu pochopení vývoje služebností a některých souvislostí, např. inspirace OZ 

historickými předpisy, jako je Císařský patent č. 946/1811 Sb.z.s., všeobecný občanský 

zákoník, ve znění k 1. 1. 1904. V „těle“ práce je následně provedeno srovnání dané 

úpravy za účinnosti obč. zák. a za účinnosti OZ, a to včetně přihlédnutí k příslušné 

judikatuře. Ve shrnutí daného tematického okruhu pak vždy ve zkratce uvádím,  

jaké „nejpodstatnější“ změny OZ v dané oblasti zavedl a jaká pozitiva, či negativa 

s sebou díky tomu podle mě tato nová úprava, jež se odklonila od obč. zák., přinesla.  

 

Abstract 

This advanced master's thesis deals with the comparison of modification  

of the institute of easements, whose content is "passive behaviour" (to tolerate  

or to abstain) of a property owner - a servitude - in Act No. 40/1964 the Civil Code  

as amended to 31 December 2013 (CC) and in Act No. 89/2012 the New the Civil Code 

as amended (NCC). The aim of the thesis is to evaluate whether the acceptance  

of the NCC has caused serious alternations in the institute and, in addition, to evaluate 

these modifications. 

 The chapters describe the acquisition of the servitude, consequent legal matters, 

their pricing, expiration and recording in the public register (the land register) as well  

as detailed modifications of some types of the servitudes and their terminations.  

The introductory part of each chapter contains brief historical outline which depicts  

the development and connections of the servitudes. For instance, the NCC has been 

inspired by some historical regulations such as The Allgemeines bürgerliches 
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Gesetzbuch, the Civil Code of Austria, as amended to 1 January 1904. The main part of 

the thesis compares the modifications effective under the CC and the NCC with respect 

to the relevant judicial systems. In the summary of each thematic part, the most 

remarkable changes as well as positive and negative aspects of these new modifications 

in the NCC are elaborated.  
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Summary 

 This advanced master's thesis deals with the comparison of legal institute  

of a servitude; more precisely an easement.  This contains the obligation to abstain  

or to tolerate something as grounded in Act No. 40/1964 the Civil Code as amended  

to 31 December 2013 (CC) and in Act No. 89/2012 New the Civil Code as amended 

(NCC).  

 Easements are judicial institutes which belong to the property rights to foreign. It 

is a very old institute which has its roots in Ancient Rome. Due to this fact, it has 

experienced many modifications and a manifold development. The institute of easement 

had been extensively discussed in The Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch , the Civil 

Code of Austria, as amended to 1 January 1904 (CCA). However, gradually, its validity 

had been limited by various legislations. Nevertheless, this trend was reversed  

by the NCC since it has returned to the original legislation in the CCA. 

 Easements limit the owner of a certain thing in favour of another person in such 

a way that the owner is obliged to act, to grant, to tolerate or to abstain from something. 

Under the CC there was no division of easements. However, with the NCC the dividing 

between the servitude (an owner has an obligation to tolerate or to abstain) and the real 

easements (an owner has an obligation to act or to grant) has appeared.   

 As it has been already stated, the servitude is the main topic of this thesis. The 

thesis discusses whether the institute of the servitude has been modified significantly  

in the NCC with respect to the today's, to the previous as well as to the First 

Czechoslovak Republic judicature. Moreover, there are more topics covered in this 

thesis. Firstly, the necessity of establishing these modification; secondly, the positives 

of the modifications; thirdly, the suitability of the modifications for today's society;  

and finally, the comprehensibility of the enactment. Comparing, descriptive and logical 

(analysis and deduction) methods have been applied in this thesis. 

 The thesis is divided into ten chapters. The last chapter focuses on comparing 

the servitudes in the Civil Code of the Federal Republic of Germany (BGB) which has 

been a source of inspiration for the NCC. Other chapters cover the acquisition  

of the servitude, consequent legal matters, their pricing, expiration and recording  

in the public register (the land register) as well as detailed modifications of some types 

of the servitudes and their terminations. The introductory part of each chapter contains 

brief historical outline which depicts the development of the servitude. In the summary 



161 

 

of each thematic part, the most remarkable changes as well as positive and negative 

aspects of this new modifications in the NCC are elaborated. 

 The NCC has modified the concept of servitude in such a way that, according  

to the enactment, the servitude represents a legal matter. Moreover, an object  

of the servitude can be an immovable and also a movable property. In addition,  

the NCC has implanted an owner's servitude, the possibility of usucaption  

and principles which determine this area. Also the possibilities of termination have been 

broaden. What is more, the protection of this institute has been secured and also some 

servitudes have been described in more details. However, in my opinion, the NCC is  

in some aspects less comprehensible and specific. The time will show whether  

the enactment proves its effectiveness or whether it needs amendments.  

 The contribution of this thesis is in the detailed descriptions of the modifications 

with the focus on inspiration in the CCA and relevant judicature of the First Republic 

which can be applied repeatedly. The following research should be focused  

on the comparison of servitudes with real easements. In addition, their mutual 

differences, connections, influences and comparisons to other property rights to things 

foreign are other possible fields of further studies.  
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