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Úvod  

 

Institut služebností nebyl v našem předchozím právním řádu, který v mnohých 

podstatných aspektech přizpůsobil právní řád potřebám právního státu a tržní 

ekonomiky, přítomen. Přijetím nového občanského zákoníku však došlo k významným 

změnám, jež mimo jiné znamenaly návrat služebností do českého právního řádu, a 

kterými se tato diplomová práce bude zabývat. Cílem práce je pokusit se poskytnout 

analýzu současné právní úpravy služebností, zohlednit jak judikaturu k Obecnému 

zákoníku občanskému, tak i recentní rozhodování soudů a vyjádřit polemiku nad 

některými aspekty, které nová právní úprava tohoto starého právního institutu přináší. 

Pro poskytnutí komplexnějšího pohledu na služebnosti se první část práce bude 

zaobírat jejich historickým vývojem, který začíná již v římském právu, jež jako první 

služebnosti definovalo. Podstata služebností jako věcných práv k věci cizí, které 

zatěžují vlastníka určité věci, aby něco trpěl anebo aby se něčeho zdržel, byla od 

římského práva zachována až do dnešní doby, proto bude v práci římské úpravě 

služebností věnována náležitá pozornost. 

Služebnosti procházely vývojem i ve středověku, kdy se vyvinul specifický 

institut reálných břemen, o čemž bude v práci stručně pojednáno. 

Pravděpodobně největším rozvojem na našem území od římského práva prošly 

služebnosti za Obecného zákoníku občanského, který jako první poskytl jejich ucelenou 

právní úpravu, z níž si vzal inspiraci i nový občanský zákoník. V části práce 

zohledňující právní úpravu služebností v Obecném zákoníku občanském bude věnován 

prostor i pro dobovou judikaturu, a to zejména proto, že lze předpokládat, že bude v 

nemalé míře relevantní i pro současnou právní úpravu. 

V období socialismu splynuly služebnosti s reálnými břemeny do jednotné 

kategorie věcných břemen. Paradoxně také došlo vlivem kusé zákonné úpravy k 

uvolnění předchozího kazuistického pohledu na služebnosti, čímž byla poskytnuta 

možnost pro různost v druzích služebností (tehdy věcných břemen). Z pohledu této 

práce je proto i socialistické pojetí věcných břemen podstatné. 

Ačkoli došlo po sametové revoluci na našem území k zásadní společenské a 

ideové proměně, úprava služebností, stejně jako v podstatě celé soukromé právo, 

vycházela nadále ze socialistického pojetí, což přinejmenším znamenalo, že nedošlo k 
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rozdělení věcných břemen zpět na tradiční služebnosti a reální břemena. Z 

dlouhodobého hlediska se s ohledem na nastolení demokratického právního státu a idey 

autonomie lidské vůle předpokládalo, že v soukromém právu je v budoucnu nutné 

přijmout komplexní změny, které by znamenaly definitivní právní diskontinuitu s 

předchozím režimem. 

Změny nastaly s přijetím nového občanského zákoníku, kterému bude věnována 

druhá - hlavní - část práce. Autor se pokusí podrobně okomentovat jednotlivá 

ustanovení platné právní úpravy, která pojem služebnost na naše území opět přivádí. 

Nebude opomenuta judikatura a dojde na srovnání s právní úpravou služebností v 

Obecném zákoníku občanském. 

V závěru práce bude stručně rozebrána vybraná zahraniční úprava služebností. 
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1. Pojem služebnosti a druhy služebností 

 

1.1. Pojem služebnosti 

 

Služebnost je velice starým právním institutem, jehož kořeny sahají do 

římského práva. Pokud bychom chtěli poskytnout co možná nejobecnější vymezení 

pojmu služebnost, můžeme uvést, že služebnost je věcným právem k věci cizí, které je 

svou povahou absolutní, a jeho obsahem jsou ta práva, jejichž výkon je vlastníku 

služebné věci omezen a naopak slouží ve prospěch oprávněného.
1
  

Pro služebnosti je typické, že zavazují vlastníka služebné věci, aby trpěl (pati) 

výkon cizího práva, nebo se zdržel (omittere, non facere) určitého jednání, které by 

jinak byl jako vlastník oprávněn činit. Tím se služebnosti liší od reálných břemen, která 

zakládají takové právo k cizí věci, v jehož důsledku je vlastník věci povinen poskytovat 

oprávněnému plnění, přičemž zatížená věc takové plnění zajišťuje. Zatímco služebnost 

zavazuje vlastníka služebné věci určité jednání trpět nebo se určitého jednání zdržet, s 

reálným břemenem je spojen vznik povinnosti určitým způsobem konat či něco dát. 

Reálná břemena tak oproti služebnostem zasahují do vlastnických práv vlastníka 

služebné věci daleko důrazněji.
2 

 

1.2. Druhy služebností 

 

Zevrubným výkladem a jednotlivými typy služebností se bude podrobněji 

zabývat kapitola rozebírající současnou právní úpravu, přesto jsou níže uvedeny dva 

základní druhy služebností. 

Prvním druhem služebností jsou služebnosti pozemkové. Pro pozemkové 

služebnosti je charakteristické, že služebnost je spojena s pozemkem, který je 

služebností zatížen (služebný pozemek), a pozemkem, v jehož prospěch je služebnost 

zřízena (panující pozemek). Povinným subjektem je u pozemkových služebností 

                                                
1
 THÖNDEL, A. Služebnosti: Vybrané aspekty starého právního institutu. Právník. 2014, roč. 153, č. 10, 

s. 917. 

2
 ELIÁŠ, K.; PSUTKA, J. 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, 2012, s. 26. 
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vlastník služebného pozemku, oproti tomu oprávněným je vlastník panujícího pozemku. 

Osoby vlastníků jednotlivých pozemků však nejsou pro obsah a trvání pozemkové 

služebnosti rozhodné, proto lze převést vlastnické právo k jakémukoli z pozemků na 

třetí osobu, aniž by tato skutečnost sama o sobě znamenala změnu právních vztahů 

vyplývajících z pozemkové služebnosti. Právo odpovídající pozemkové služebnosti 

přechází na nabyvatele panujícího pozemku; obdobně přecházejí povinnosti vlastníka 

služebného pozemku na jeho nabyvatele. Z uvedeného vyplývá, že pozemkovou 

služebnost nelze převést samostatně a oddělit ji tak od panujícího pozemku. Pozemkové 

služebnosti jsou zpravidla zřízeny na dobu neurčitou a zanikají trvalou změnou služebné 

věci, pro kterou již nemůže sloužit panujícímu pozemku, anebo zánikem služebné věci. 

Dalším druhem služebností jsou služebnosti osobní. Oproti služebnostem 

pozemkovým, u kterých je oprávněným subjektem vždy vlastník panujícího pozemku, 

jsou osobní služebnosti zřizovány pro uspokojení potřeb konkrétní osoby. Osobní 

služebnosti spočívají v oprávnění oprávněného subjektu užívat, popřípadě požívat, 

služebnou věc a tomu odpovídající povinnosti vlastníka služebné věci výkon tohoto 

oprávnění trpět. Osobní služebnost slouží výlučně oprávněné osobě a nelze ji proto 

převést. Zaniká smrtí anebo zánikem oprávněné osoby, nestává se tedy součástí 

pozůstalosti.
3
 

  

                                                
3
 KABELKOVÁ, E. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, s. 3.  
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2. Historický vývoj služebností 

 

Tato kapitola se bude věnovat historickému vývoji institutu služebnosti až po 

současnou právní úpravu obsaženou v OZ. Nejprve se autor zaměří na úpravu 

služebností v římském právu, které jako první institut služebnosti upravilo. Dále se bude 

kapitola zabývat středověkou právní úpravou služebností relevantní pro naše území, 

právní úpravou obsaženou v OZO, právní úpravou v OZ 1950, a nakonec právní 

úpravou věcných břemen v OZ 1964. 

 

2.1. Služebnosti v římském právu 

 

2.1.1. Pojem služebnosti v římském právu 

 

Původně byly jako služebnosti (servitudes) označovány pouze pozemkové 

služebnosti. Postupně se však tento pojem rozšířil i na osobní služebnosti, čímž nabyl 

obsahu odpovídajícímu našemu dnešnímu pojetí služebností. 

Dle římského práva byly služebnosti věcná práva k věci cizí, která poskytovala 

oprávněnému možnost působit na věc nepatřící do jeho vlastnictví konkrétně 

vymezeným způsobem. Toto oprávnění bylo sice svou povahou přímé a výlučné, 

nejednalo se však o oprávnění obsahově neomezené. S oprávněním oprávněného ze 

služebnosti nesouvisela žádná pozitivní povinnost vlastníka služebné věci. Nemusel 

tedy aktivně konat, stačilo, pokud výkon práv oprávněného trpěl, popřípadě se zdržel 

jednání omezujícího oprávněného v nerušeném výkonu jeho práv. Výjimku tvořila 

pouze služebnost nést břemeno (servitus oneris ferendi), při níž musel vlastník 

pozemku, k němuž byla služebnost zřízena, poskytnout stavbě stojící na panujícím 

pozemku oporu a zároveň pečovat o vlastní stavbu, aby jako opora mohla sloužit.
4
 

Jelikož se jednalo o práva věcná, působila proti všem, byla tedy chráněna proti 

neoprávněným zásahům kohokoli, a to i vlastníka služebné věci. Oprávněný navíc k 

výkonu svého práva plynoucího ze služebnosti nepotřeboval součinnost jakéhokoli 

jiného subjektu. 

                                                
4
 KINCL, J.; SKŘEJPEK, M.; URFUS, V. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd., 1. v nakl. Beck. Praha: 

Beck, 1995, XXII, s. 190 - 192. 
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2.1.2. Druhy služebností v římském právu 

 

Jako dnes i v římském právu se služebnosti dělily na dvě základní skupiny. 

První velkou skupinou byly pozemkové služebnosti (servitudes preadiorum), které 

zakládaly vztahy mezi pozemky dvou vlastníků, kdy jeden pozemek byl podřízen 

pozemku druhému. Pro pozemkové služebnosti bylo charakteristické, že musely 

prospívat panujícímu pozemku, nikoli pouze jeho vlastníkovi (tzv. objektivní 

užitečnost), a to trvale. Nebylo proto možné zřizovat služebnosti na určitou dobu; až za 

Justiniána byla u služebností připuštěna rozvazovací podmínka.
5
 Důležitým 

předpokladem pro zřizování pozemkových služebností bylo, že služebný i panující 

pozemek musely být vzájemně sousedící. Nemuselo se však jednat o bezprostřední 

sousedství, neboť například u služebnosti cesty mohl být mezi oběma pozemky veřejný 

statek.
6
 Výkon práv oprávněného musel být prováděn citlivě způsobem, který 

nezatěžoval nepřiměřeně služebný pozemek. Služebnost nebylo možné samostatně 

zcizit, protože byla pevně spjata se služebným pozemkem. Práva a povinnosti plynoucí 

ze služebnosti tak bylo možné převést pouze v rámci převodu vlastnického práva k 

některému z pozemků. Novému vlastníkovi panujícího pozemku tak svědčilo právo 

odpovídající pozemkové služebnosti, zatímco nový vlastník služebného pozemku 

nahradil v pozici povinného subjektu dosavadního vlastníka služebného pozemku.
7
 

Pozemkové služebnosti nebylo možné dělit, což znemožňovalo služebností zatížit jen 

část služebného pozemku. Obdobně nemohla být služebnost zřízena ve prospěch pouhé 

části panujícího pozemku. Také rozdělil-li se jeden z příslušných pozemků, trvala 

služebnost pro všechny části pozemku, které rozdělením vznikly.
8
  

Druhy pozemkových služebností byly rozděleny podle toho, k jakým 

pozemkům se vázaly, a to na služebnosti k pozemkům venkovským či polním a na 

služebnosti k pozemkům domovním.  

Ke služebnostem k venkovským pozemkům patřila například služebnost cesty, 

která v různých alternativách zahrnovala právo přechodu přes služebný pozemek, nebo 

                                                
5
 SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011., s. 126, 127. 

6
 SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, II. sv. s. 245. 

7
 SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo, op. cit. sub 5, s. 127. 

8
 SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského, op. cit. sub 6, s. 245. 
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služebnost vodní, která obecně umožňovala oprávněnému odebírat ze služebného 

pozemku vodu. Další služebností k venkovskému pozemku bylo například právo lámat 

kámen, právo kácet stromy za účelem odběru dříví nebo právo pastvy.  

K domovním služebnostem pak patřilo například právo zapustit do sousedovy 

zdi část své stavební konstrukce (služebnost nesení břemene), právo mít část stavby nad 

cizím pozemkem, právo v cizí zdi prorazit okno, služebnost okapu opravňující ke svodu 

dešťové vody na služebný pozemek nebo služebnost stoky. Kromě výše uvedených 

domovních služebností, které oprávněného opravňovaly k různým formám užívání 

služebného pozemku, existovaly také služebnosti, které mu dávaly možnost určité 

jednání na služebném pozemku zakázat. Jednalo se například o právo zákazu vyšší 

stavby na služebném pozemku nebo zákaz stavby bránící v přístupu světla či výhledu.
9
  

Druhou velkou skupinou služebností byly osobní služebnosti, které poskytovaly 

právo užívat, popřípadě požívat, služebnou věc. Oproti služebnostem pozemkovým 

však toto právo nebylo spojeno s vlastnictvím určité věci, nýbrž výlučně s osobou, v 

jejíž prospěch byla služebnost zřízena. Osobní služebnost zanikala smrtí oprávněného, 

což vylučovalo dědění, a zároveň oprávněný nemohl osobní služebnost za svého života 

převést na jinou osobu. 

Jednou ze základních osobních služebností bylo právo požívací (ususfruktus), 

které spočívalo v oprávnění užívat služebné věci a brát z ní plody, nesmělo však dojít ke 

změně podstaty služebné věci. Užívání služebné věci bylo omezeno účelem, tedy 

braním plodů. Plody se stávaly vlastnictvím oprávněného percepcí, nikoli již separací, 

jak tomu bylo u vlastníka plodonosné věci. Oprávněný nebyl oprávněn jakkoli měnit 

podobu nebo hospodářské určení služebné věci, a to dokonce ani tehdy, pokud by 

změna vedla ke zhodnocení služebné věci. Nemohl tedy například dokončit 

rozestavěnou stavbu, která byla součástí pozemku, jenž byl požívacím právem zatížen, 

byť by to znamenalo, že se tím hodnota pozemku zvýší.  

Ususfruktus, jako osobní služebnost, byla nerozlučně spjata s osobou 

oprávněného a nebylo možné ji převést; v případě smrti nepřecházela ani na dědice 

oprávněného. Tato skutečnost měla své opodstatnění v původu a historii práva 

požívacího, které se za doby republiky používalo pro zajištění alimentace. Konkrétně 

lze uvést příklad, kdy pater familias ustanovil pro případ smrti své potomky jako 

                                                
9
 KINCL, J.; SKŘEJPEK, M.; URFUS, V. Římské právo, op. cit. sub 4, s. 192 - 194. 
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dědice, avšak k rodinnému majetku zřídil doživotní požívací právo ve prospěch své 

manželky.  

Samozřejmostí pak bylo, že oprávněný musel služebnou věc požívat řádně, 

udržovat ji v dobrém stavu a nést náklady, které mu při získávání plodů vznikaly, což 

zahrnovalo i jakékoli poplatky a daně.
10

 

Druhou ze základních osobních služebností bylo právo užívací (usus), které 

umožňovalo oprávněnému služebnou věc užívat, současně však neobsahovalo právo 

těžit plody. Rozuměla se tím nemožnost užití plodů poskytovaných služebnou věcí k 

hospodářským účelům, oprávněný si ale mohl ke své osobní bezprostřední potřebě 

omezené množství plodů přisvojit. Tím bylo oprávněnému například umožněno natrhat 

květiny nebo ovoce k přímé spotřebě. Toto omezené oprávnění požívání plodů bylo 

postupem času rozšiřováno a obsah usu se stále více podobal obsahu ususfruktu. Přesto 

však u práva užívacího nadále platilo, že vytěžené plody věci, ke které bylo zřízeno 

právo užívací, musely být užity pouze pro účely oprávněného nebo jeho rodiny. 

Podstatným znakem práva užívacího dále bylo, že jeho výkon nešlo převést na jinou 

osobu. Oprávněný tedy musel právo užívací vykonávat osobně.  

Kromě práva požívacího a užívacího znalo římské právo ještě dvě další osobní 

služebnosti, a to habitatio a operae, jejichž význam byl ale nepříliš zásadní. Původně se 

jednalo o součásti práva požívacího nebo užívacího, justiniánské právo je pak vyčlenilo 

jako samostatné osobní služebnosti. Habitatio představovalo právo užívání bytu v cizím 

domě, přičemž šlo o právo výlučně osobní. Operae pak poskytovalo oprávnění k 

výlučnému osobnímu užívání zvířete nebo otroka.
11

 

 

2.1.3. Vznik a zánik služebností v římském právu 

 

Služebnosti zanikaly zejména na základě právního jednání, kterého se musel 

účastnit vlastník služebné věci. Kromě toho vznikaly služebnosti z rozhodnutí soudu 

zpravidla při rozdělení věci tak, že soud přiřkl věc do vlastnictví jedné osoby a současně 

zřídil služebnost k věci ve prospěch osoby druhé. Justiniánské právo také znalo vnik 

služebnosti jejím vydržením. 

                                                
10

 SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského, op. cit. sub 6, s. 250. 

11
 KINCL, J.; SKŘEJPEK, M.; URFUS, V. Římské právo, op. cit. sub 4, s. 195 - 197. 
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Zánik služebnosti byl spojen v první řadě s objektivními skutečnostmi, kterými 

byl například zánik služebné věci nebo změna podstaty služebné věci u osobních 

služebností. Služebnosti pozemkové zanikaly také splynutím vlastnického práva ke 

služebnému a panujícímu pozemku. K zániku služebnosti mohlo dojít i z vůle 

oprávněného, pokud se služebnosti vzdal, nebo pokud uplynula doba, na kterou byla 

sjednána osobní služebnost (u pozemkových služebností byla vyloučena dohoda stran, 

která by omezovala trvání služebnosti).
12

 

 

2.2. Služebnosti ve středověku 

 

Povaha služebností jako věcných práv k věci cizí zůstala v období středověku 

zachována. Oproti římskému právu zde však ke služebnostem, které zásadně zakládaly 

vlastníkovi služebné věci povinnosti pouze negativní (trpět, nekonat), přibyl i institut 

reálných břemen. Základní odlišností od služebností bylo, že vlastník věci zatížené 

reálným břemenem měl pozitivní povinnost konat.
13

 Dělení na služebnosti a reálná 

břemena se zachovalo až do dnešní doby. 

Samotné služebnosti se dělily na dvě skupiny. První skupinou byly služebnosti 

reálné (servitus realis), které se stejně jako služebnosti pozemkové v římském právu 

vztahovaly k pozemkům. Se změnou vlastníka pozemku nebyl spojen zánik služebnosti; 

při převodu vlastnického práva k nemovitosti docházelo i k převodu služebnosti. 

Zanikaly změnou podmínek, které znemožňovaly výkon práv odpovídajících 

služebnosti, anebo splynutím vlastnictví k služebnému a panujícímu pozemku, anebo 

dlouhodobým neužíváním. Za jednu z nejstarších reálných služebností je považováno 

právo kobylího pole, které vlastníkovi chovných klisen poskytovalo právo vypouštět 

klisny na sousední pozemky, a to mimo období pastvy – v zimě. Kromě práva kobylího 

pole existují i záznamy o tzv. holém platu, což byla reálná služebnost svou povahou 

blížící se reálnému břemenu, která zakládala vlastníkovi služebného pozemku povinnost 

pravidelně vyplácet oprávněnému plat za to, že oprávněný poskytl vlastníkovi 

služebného pozemku určité množství peněž. Nárok na tuto výplatu bylo možné převést. 

                                                
12

 KINCL, J.; SKŘEJPEK, M.; URFUS, V. Římské právo, op. cit. sub 4, s. 199, 200.  

13
 VOJÁČEK, L.; SCHELLE, K.; TAUCHEN, J. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. 1. díl. 

Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 66. 
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Dalším příkladem reálné služebnosti může být služebnost cesty, služebnost lovu ryb v 

potocích, služebnost odchytu lesních ptáků, služebnost vodovodu nebo služebnost těžby 

dřeva. 

Vedle služebností reálných existovaly i služebnosti osobní (servitus personalis), 

jejichž účelem bylo poskytnout prospěch konkrétní osobě. Stejně jako u osobních 

služebností v římském právu byly středověké osobní služebnosti vázány výlučně na 

konkrétní osobu, jejíž smrtí osobní služebnosti zanikaly. 

Za samostatnou skupinu služebností lze považovat práva k věci cizí vznikající v 

souvislosti s uplatňováním horní svobody. Podstatou byla povinnost vlastníka pozemku 

trpět hornickou činnost prováděnou třetími osobami na základě koncese, která 

zasahovala na jeho nemovitost. Omezení vlastnického práva však nespočívalo pouze v 

umožnění těžby, vlastník dále musel umožnit stavbu hornických obydlí a jiných 

hornických staveb a bezplatně poskytnout své lesy pro potřeby horníků. Za uvedené 

omezení náležela vlastníkovi náhrada ve formě podílu z výtěžku.
14

 

 

2.3. Služebnosti v OZO 

 

Prvním předpisem na našem území, který poskytoval ucelenou úpravu 

služebností, byl OZO.
15

 Ten v kapitole sedmé (§ 472 – 530 OZO) upravoval služebnosti 

a reálná břemena, činil tak však poněkud kazuistickým způsobem.
16

 

 

2.3.1. Pojem služebnosti v OZO 

 

OZO definoval služebnost v ustanovení § 472 jako právo, kterým se vlastník 

zavazuje, aby ve prospěch jiné osoby vzhledem ke své věci něco trpěl nebo opomíjel. 

Zároveň výslovně stanovil, že se jedná o právo věcné, které je účinné proti každému 

držiteli služebné věci. Toto vymezení pojmu služebnost je poměrně široké, a bylo proto 

nutné je výkladem omezit. Zaprvé, služebnost musela být založena na 

                                                
14

 VOJÁČEK, L.; SCHELLE, K.; KNOLL, V. České právní dějiny. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 

163, 164. 

15
 BRADÁČ, A.; FIALA, J.; HÁBA, J. Věcná břemena od A do Z. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 

2009, s. 13. 

16
 FIALA, J. Věcná břemena. 1. vydání. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1988, s. 22. 
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soukromoprávním titulu. Pokud se například jednalo o pozemkové břemeno, které bylo 

založeno veřejnoprávním titulem, nebylo možné hovořit o služebnosti, ale o 

veřejnoprávním omezení pozemkového vlastnictví. Zadruhé, služebnost byla vymezena 

jako přímé a absolutní právo, kdy oprávněný ze služebnosti měl přímý vztah ke 

služebné věci nezprostředkovaný vlastníkem a všechny osoby odlišné od oprávněného 

byly povinny jej nerušit ve výkonu jeho práv. Společným znakem všech služebností 

bylo, že držitel služebné věci, který byl obvykle zároveň i vlastníkem, zpravidla neměl 

povinnost určitým způsobem konat, ale pouze povinnost výkon práva druhému umožnit 

nebo opominout, co by byl jinak oprávněn konat. Z tohoto pravidla však existovaly 

výjimky, kdy vedle negativní povinnosti vlastníka byla součástí služebnosti i pozitivní 

povinnost něco konat. Taková povinnost však nesměla být hlavním obsahem práva. 

Jinými slovy nebylo vyloučeno, aby k povinnostem vyplývajícím ze služebnosti, byl 

připojen prvek podobný reálnému břemenu, který však sdílel osud služebnosti.
 17

 

Náklady na zachování a opravu služebné věci zpravidla nesl oprávněný s tím, 

že pokud současně s oprávněným užíval věc i povinný, musel na náklady přispívat 

poměrně, dokud se této povinnosti nezbavil postoupením služebné věci oprávněnému (§ 

483 OZO). Výrazem „zpravidla“ je vyjádřena dispozitivnost příslušného ustanovení; 

strany se tedy mohou dohodnout i na jiném způsobu úhrady nákladů. Uhradila-li některá 

z osob i náklady, které měla uhradit druhá osoba (nezávisle na tom, zda se jednalo o 

oprávněného nebo povinného), nevznikalo jí tím právo vyloučit druhou osobu z užívání, 

pouze se mohla domáhat náhrady. Objektem služebností byla vždy věc cizí, a to bez 

ohledu na to, zda se jednalo o věc hmotnou, nehmotnou, movitou anebo nemovitou. K 

samotné služebnosti nebylo možné zřídit další služebnost.
18

 

Co se týče výkonu práv ze služebností, přiznával OZO oprávněnému právo 

vykonávat je, jak se mu líbí (§ 484 věta první OZO). Oprávněný byl však omezen tím, 

že služebnosti nesměly být rozšiřovány, naopak mělo docházet ke snaze služebnosti 

zužovat, pokud to jejich povaha a účel umožňovaly (§ 484 věta druhá OZO). Nastala-li 

                                                
17

 ROUČEK, F. in SCHROTZ, K.; ANDRES, B.; FAJNOR V.; ZÁTURECKÝ, A.; HARTMANN, F.; 

ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Reprodukované původní vydání z r. 1935. Praha: 

Codex Bohemia, 1998, s. 812. 

18
 ROUČEK, F. in SCHROTZ, K.; ANDRES, B.; FAJNOR V.; ZÁTURECKÝ, A.; HARTMANN, F.; 

ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, op. cit. sub 17, s. 847. 
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tedy situace, že vzrostla potřeba panujícího pozemku, neznamenalo to odpovídající 

rozšíření služebnosti.
19

 Nejvyšší soud Republiky československé ve svém rozhodnutí ze 

dne 24. listopadu 1926, sp. zn. R II 415/26, v tomto směru judikoval, že je 

neoprávněným rozšířením služebnosti jízdy, pokud se používání cesty zvýšilo proto, že 

namísto původního stroje na řezání šindelů a kruhové pily byla na panujícím pozemku 

zřízena rámová pila o daleko větší a nepřetržité výkonnosti.
20

  

Vedle tendence k zužování služebností stál požadavek šetrného výkonu práva 

oprávněného, který musel věci související se služebností udržovat v dobrém stavu a 

umožnit povinnému učinit jakákoli opatření, která neohrožují výkon práv 

oprávněného
21

.  

Služebnost nebylo možné od služebné věci oddělit, ani ji převést na jinou osobu 

či věc (§ 485 věta první OZO). Služebnosti byly dle OZO nedílné v tom smyslu, že 

právo váznoucí na nemovitosti nebylo možné změnit ani rozdělit zvětšením, zmenšením 

anebo rozdělením pozemku (§ 485 věta druhá OZO).  

Zákaz samostatně převést služebnost však navzdory jednoznačnému 

zákonnému znění nebyl absolutní. Právo požívání bylo lze převést na třetí osobu, byť 

bylo sporné, zda se převádělo právo jako takové, anebo pouze jeho výkon. Bez ohledu 

na svůj převod právo požívání zanikalo na základě skutečností vztahujících se k 

původnímu poživateli, což by naznačovalo příklon k pouhému převodu výkonu práva, 

nikoli práva samotného. Kromě práva požívacího však byly služebnosti samostatně 

nepřevoditelné, neboť právo užívání (druhá osobní služebnost) bylo zřizováno pro 

výlučnou osobní potřebu oprávněného a všechny pozemkové služebnosti lpěly na 

služebném a panujícím pozemku bez ohledu na změnu jejich vlastníků.  

Co se týče dělitelnosti služebností, zásadní otázkou bylo, zda se jednalo o 

služebnost osobní anebo pozemkovou. Osobní služebnosti totiž dělitelné byly, neboť 

jedna služebnost mohla být rozdělena ve prospěch několika osob. K částečnému zániku 

                                                
19

 ROUČEK, F. in SCHROTZ, K.; ANDRES, B.; FAJNOR V.; ZÁTURECKÝ, A.; HARTMANN, F.; 

ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, op. cit. sub 17, s. 848. 

20
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Republiky československé ze dne 24. listopadu 1926, sp. zn. R II 

415/26. 

21
 ROUČEK, F. in SCHROTZ, K.; ANDRES, B.; FAJNOR V.; ZÁTURECKÝ, A.; HARTMANN, F.; 

ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, op. cit. sub 17, s. 849. 
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pak docházelo například v případě smrti jedné z oprávněných osob. Oproti tomu 

pozemkové služebnosti skutečně dělitelné nebyly, z čehož plyne, že rozdělení 

služebného nebo panujícího pozemku nemělo na existenci služebnosti žádný vliv. 

Pozemkové služebnosti se také nemohly vázat k ideálnímu dílu jednoho z pozemků, 

proto jeden spoluvlastník panujícího pozemku nemohl samostatně pro svůj 

spoluvlastnický podíl nabýt služebnost (obdobně to platí pro spoluvlastníka pozemku 

služebného). Zajímavostí je, že přestože bylo vyloučeno zřizování služebnosti k věci 

vlastní, mohli spoluvlastníci jednoho z pozemků zřídit služebnost k jinému pozemku ve 

výlučném vlastnictví jednoho z nich.
22

  

 

2.3.2. Dělení služebností v OZO 

 

Stejně jako římské právo dělil OZO služebnosti na pozemkové a osobní. 

Pozemkové služebnosti vymezil pozitivně tak, že spojí-li se právo služebnosti s držbou 

pozemku, aby se mohl prospěšněji nebo pohodlněji užívat, jedná se o služebnost 

pozemkovou (§ 473 věta první OZO). Osobní služebnosti byly vymezeny negativně 

jako ty, které nejsou služebnostmi pozemkovými (§ 473 věta druhá OZO). Pozemkové 

služebnosti zpravidla upravovaly sousedské poměry, byť nebylo vyžadováno 

bezprostřední sousedství služebného a panujícího pozemku, a jejich trvání zásadně 

nebylo omezeno. Pozemkové služebnosti byly považovány za nemovitou věc a dělily se 

dále na polní a domovní.  

Osobní služebnosti, měly zpravidla za účel zaopatření osoby a doba jejich 

trvání byla omezena po dobu života oprávněného.  

Všechny služebnosti se dále dělily na jistivé a záporné, zřejmé a skryté, stálé a 

nestálé a úplatné a bezplatné. Služebnosti jistivé opravňovaly oprávněného k určité 

činnosti, kterou musel vlastník služebné věci trpět, oproti tomu služebnosti záporné 

ukládaly vlastníkovi povinnost zdržet se jednání, které byl jinak oprávněn konat. 

O služebnosti zřejmé šlo tehdy, pokud byly ze stavu služebné věci při průměrné 

míře pozornosti patrny, jinak se jednalo o služebnosti skryté; skryté služebnosti byly 

zároveň vždy služebnostmi zápornými. 

                                                
22

 ROUČEK, F. in SCHROTZ, K.; ANDRES, B.; FAJNOR V.; ZÁTURECKÝ, A.; HARTMANN, F.; 

ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, op. cit. sub 17, s. 853, 854. 
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Služebnosti stálé spočívaly v nepřetržitě trvajícím stavu, který pro své trvání 

nevyžadoval žádné další úkony (například právo vodovodu), služebnostmi nestálými 

pak byly ty, které se naplňovaly jednotlivými úkony oprávněného (například právo 

odběru vody).  

OZO umožňoval zřídit služebnost úplatně, kdy vlastníkovi služebné věci 

připadala za omezení jeho vlastnických práv úplata, anebo bezúplatně.
23

 Mělo se za to, 

jak judikoval Nejvyšší soud Republiky československé ve svém rozhodnutí ze dne 27. 

listopadu 1922, sp. zn. 9146/22, že není-li z právního jednání stran zřejmé, že se jedná o 

služebnost zřízenou úplatně, jednalo se o služebnost bezúplatnou.
24

 

Kromě uvedeného dělení upravoval OZO i další dvě skupiny služebností, a to 

služebnosti nepravidelné a služebnosti zdánlivé, které nebylo možné zařadit ani mezi 

pozemkové, ani osobní služebnosti (§ 479 OZO). U druhé skupiny se dokonce o 

služebnosti v pravém slova smyslu nejednalo vůbec. Služebnosti nepravidelné byly 

svým obsahem služebnostmi pozemkovými, i když oprávněnou osobou nebyl vlastník 

služebného pozemku, ale konkrétní osoba určená individuálně. Mohlo se jednat 

například o služebnost cesty zřízenou ve prospěch konkrétní osoby. Konečně 

služebnostmi zdánlivými byla odvolatelná práva, která měla obsah shodný s obsahem 

služebnosti, ale o služebnost se nejednalo. Důležitým znakem zde byla odvolatelnost, 

díky které se například ze služebnosti bytu stalo právo bytu s výhradou libovolného 

odvolání.
25

 

V ustanovení § 475 – 477 OZO je uveden demonstrativní výčet pozemkových 

služebností rozdělující služebnosti na domovní a polní. Mezi obvyklé druhy jistivých 

domovních služebností patřilo právo opřít svou stavbu o stavbu cizí, právo zapustit do 

cizí zdi trám nebo krokev, právo zřídit okno v cizí zdi, právo vystavět střechu nebo 

arkýř do sousedova vzduchového prostoru, právo svádět okap na cizí pozemek a právo 

vylévat nebo svádět tekutiny na sousedův pozemek.  

                                                
23

 ROUČEK, F. in SCHROTZ, K.; ANDRES, B.; FAJNOR V.; ZÁTURECKÝ, A.; HARTMANN, F.; 

ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, op. cit. sub 17, s. 817, 818. 

24
 Rozhodnutí Nejvyššího soud Republiky československé ze dne 27. listopadu 1922, sp. zn. 9146/22. 

25
 ROUČEK, F. in SCHROTZ, K.; ANDRES, B.; FAJNOR V.; ZÁTURECKÝ, A.; HARTMANN, F.; 

ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, op. cit. sub 17, s. 827, 828. 
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Obvyklými druhy záporných domovních služebností byla povinnost 

nezvyšování svého domu, povinnost nesnižovat svůj dům, povinnost neodnímat panující 

stavbě ani světlo ani vzduch ani výhled a povinnost neodvádět svůj okap z pozemku 

souseda, kterému zavlažuje zahradu, naplňuje nádrž anebo je mu jinak užitečný.  

Polní služebností bylo zejména právo mít na cizím pozemku stezku, průhon 

dobytka nebo vozovou cestu, právo čerpat vodu, napájet dobytek a odvádět nebo 

přivádět vodu, právo hlídat a pást dobytek, právo kácet dříví, sbírat suché větve, chrastí 

a žaludy a shrabovat listí, právo honby, rybolovu a čižby a právo lámat kámen, kopat 

písek a pálit vápno.
26

 

Výčet osobních služebností byl taxativní a obsahoval pouze tři služebnosti, a to 

nutné užívání věci, požívání a bydlení, které odpovídaly římskoprávnímu usus, 

ususfruktus a habitatio. Je třeba zmínit, že katalog osobních služebností bylo možné 

rozšířit o služebnosti nepravidelné, které obsahově byly služebnostmi pozemkovými, 

ale charakter měly shodný se služebnostmi osobními, kdy oprávněným byla výlučně 

konkrétní osoba, nikoli vlastník určité věci.
27

 

 

2.3.3. Vznik a zánik služebností v OZO 

 

Vznik služebností se vázal buď ke smlouvě, projevu poslední vůle, právnímu 

úkonu vydanému při rozdělení společných pozemků anebo k promlčení. OZO vzal za 

svou teorii obecně právní doktríny o titulu a modu acquirendi, jako podmínek vzniku 

služebnosti.  

Podle titulů, na jejichž základě služebnosti vznikaly, se služebnosti dělily na 

dobrovolné služebnosti, soudcovské služebnosti a zákonné služebnosti. Dobrovolné 

služebnosti vznikaly na základě smlouvy o zřízení služebnosti nebo na základě odkazu, 

který zůstavitel zřídil závětí či kodicilem. Při zřízení odkazu pak zřizovatelem 

služebnosti nebyl zůstavitel, ale odkazovník. Odkaz tak oprávněnému poskytoval pouze 

nárok na zřízení služebnosti. 

                                                
26

 SHELLE, K.; TAUCHEN, J. Občanské zákoníky: kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových 

zpráv a dobových komentářů. 1. vydání. Ostrava: Key Publishing, 2012, s. 247, 248. 

27
 ROUČEK, F. in SCHROTZ, K.; ANDRES, B.; FAJNOR V.; ZÁTURECKÝ, A.; HARTMANN, F.; 

ROUČEK, F.; SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, op. cit. sub 17, s. 826. 
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Soudcovské služebnosti vznikaly na základě soudního rozhodnutí, kterým došlo 

k rozdělení věci. Dle některých zdrojů do této skupiny spadaly i některé služebnosti 

zřízené na základě rozhodnutí správního úřadu v případě vyvlastnění.
28

 

Zákonné služebnosti byly zřizovány přímo ze zákona. Přestože OZO výslovně 

uváděl jako titul pro vznik zákonných služebností promlčení obecně, služebnost 

vznikala vydržením, což byla jedna z forem promlčení. Vydržecí lhůta pro vydržení 

služebnosti odpovídala vydržecí lhůtě u vlastnického práva.  

Nabytí práv ze služebností bylo OZO upraveno různě pro různé druhy věcí. U 

věcí, které se zapisovaly do veřejných knih, docházelo k nabytí práva zápisem do těchto 

knih, u nemovitostí nezapisovaných do veřejných knih nebo staveb se nabývalo práv 

soudním uložením ověřené listiny, k ostatním věcem obvyklým způsobem odevzdání.
29

 

Služebnosti zanikaly buď na základě všeobecných důvodů, které platily obecně 

pro zánik práv a závazků, anebo na základě specifických důvodů, které se uplatňovaly 

výlučně pro služebnosti.  

Do skupiny všeobecných důvodů patřil zánik služebnosti promlčením anebo 

zřeknutím se. Zřeknutí byl jednostranný právní úkon, kterým se oprávněný vzdal 

služebnosti, mohlo být učiněno výslovně, ale i konkludentně. Promlčení se vztahovalo 

na všechna majetková práva, tudíž mu podléhaly i služebnosti. Služebnost byla 

promlčena, pokud nebyla vykonávána po dobu třiceti let, anebo čtyřiceti let, pokud byla 

subjektem právnická osoba. Promlčení nastalo také tehdy, pokud se povinný vzepřel 

výkonu práv oprávněného ze služebnosti a oprávněný ve lhůtě tří let nedosáhl 

odstranění takového stavu.  

Co se týká zániku způsobem specifickým pro služebnosti, mohlo k němu dojít 

zánikem služebného nebo panujícího pozemku, konfuzí, uplynutím času, smrtí 

(zánikem) oprávněného anebo jinými způsoby vyplývajícími ze speciálních zákonů 

(například vyvlastnění, komasace, nucená dražba). 

Zánik služebnosti zánikem služebné nebo panující věci vyplývá již ze samotné 

podstaty služebností, což platilo bezvýhradně u movitých věcí. U nemovitostí bylo 

umožněno zaniklou služebnost znovu zřídit, proto se zánikem nemovitosti pouze 

stavěla, ale v případě uvedení nemovitosti do odpovídajícího stavu se obnovila i 

                                                
28

 FIALA, J. Věcná břemena, op. cit. sub 16, s. 24. 

29
 FIALA, J. Věcná břemena, op. cit. sub 16, s. 25. 
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služebnost s ní spjatá. Služebnost zanikala i objektivní nemožností výkonu služebnosti 

například proto, že věc ztratila vlastnost pro výkon služebnosti nezbytnou. 

Jako základ pro zánik služebnosti konfuzí sloužil princip nemini res sua servit, 

v jehož důsledku splynutím vlastnického práva k panujícímu a služebnému pozemku 

služebnost automaticky zanikla. Výjimku tvořily služebnosti, které se zapisovaly do 

veřejných knih, které mohly být nadále vykonávány, pokud od splynutí vlastnického 

práva k panujícímu a služebnému pozemku do doby výmazu služebnosti z veřejných 

knih došlo k dalšímu zcizení jednoho z pozemků.
30

 Mimo to, jak judikoval Nejvyšší 

soud Republiky československé ve svém rozhodnutí ze dne 22. dubna 1925, sp. zn. R II 

162/25, k zániku služebnosti konfuzí také nedošlo, nabyl-li spoluvlastník panujícího 

pozemku do svého výlučného vlastnictví služebný pozemek, a naopak.
31

 

Pokud bylo trvání služebnosti omezeno na určitou dobu, zanikala jejím 

uplynutím. To platilo i pro případy, kdy byla konkrétní služebnost zřízena až do doby, 

kdy dosáhne třetí osoba určitého věku, ale zemřela před dosažením tohoto věku. Pak 

služebnost zanikala až dnem, ve kterém by zesnulá osoba stanoveného věku dosáhla. 

Smrtí oprávněného pak zanikaly osobní služebnosti, což vyplývalo přímo z 

povahy osobních služebností, které byly zřizovány za účelem prospěchu pro konkrétní 

osobu. Obdobně zanikala služebnost, u které byla oprávněným právnická osoba.
32

 

 

2.4. Věcná břemena v OZ 1950 

 

2.4.1. Koncepce věcných břemen v OZ 1950 

 

Dne 1. ledna 1951 nabyl účinnosti OZ 1950, který se od dosud platné úpravy 

OZO odchýlil a namísto služebností a reálných břemen zavedl nový pojem „věcná 

břemena“, který dosavadní rozdělení nahradil.
33

 Dle důvodové zprávy k ustanovení § 

166 až 171 OZ 1950 bylo rozlišování služebností a reálných břemen čistě učebnicové a 

formální bez jakéhokoli sociálního a hospodářského odůvodnění. Navíc se 

                                                
30

 FIALA, J. Věcná břemena, op. cit. sub 16, s. 25, 26. 

31
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Republiky československé ze dne 22. dubna 1925, sp. zn. R II 162/25. 

32
 FIALA, J. Věcná břemena, op. cit. sub 16, s. 26. 

33
 KABELKOVÁ, E. Věcná břemena v novém občanském zákoníku, op. cit. sub 3, s. 9. 
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předpokládalo, že vzhledem k nové právní úpravě vlastnictví k půdě a kolektivnímu 

obhospodařování význam služebností a reálných břemen značně poklesne, což mělo 

vést k redukci rozsahu úpravy. 

Z těchto důvodů se OZ 1950 odchýlil od do té doby uznávané koncepce 

služebností a reálných břemen. Věcná břemena byla dle důvodové zprávy institutem, 

který nebyl dřívějšími služebnostmi, ani dřívějšími reálnými břemeny, ale jednalo se o 

institut zcela nový, který však svým obsahem a formou služebnosti a reálná břemena 

měl nahradit.
34

 Zároveň se zdůrazňovalo, že nová věcná břemena nemají nic společného 

s jejich předchůdci, ačkoli tomu tak ve skutečnosti nebylo.
35

 Bylo by možné naopak 

říci, že věcná břemena vznikla sloučením služebností a reálných břemen.
36

 

Věcná břemena byla upravena v ustanovení § 166 až 187 OZ 1950. Byla 

charakterizována v ustanovení § 166 OZ 1950 jako omezení vlastníka věci ve prospěch 

někoho jiného, a to tak, že vlastník je povinen buď trpět, nebo se něčeho zdržet, anebo 

něco činit.
37

 Toto vymezení bylo dokladem již výše zmíněné návaznosti věcných 

břemen na služebnosti a reálná břemena. Povinnost vlastníka trpět určité jednání, 

popřípadě nekonat to, co by jinak mohl konat, je příznačná pro služebnosti; povinnost 

konat je zase charakteristická pro reálná břemena. 

 

2.4.2. Dělení věcných břemen v OZ 1950 

 

Každému věcnému břemenu odpovídalo určité právo, které se vázalo buď k 

věci anebo k osobě. V případě věcných břemen in rem bylo právo spojeno s 

vlastnictvím nemovitosti, přičemž při převodu nemovitosti na nového vlastníka 

nedocházelo ke změně práv a povinností tvořících obsah věcného břemena a věcné 

břemeno přešlo na nového vlastníka. U věcných břemen in personam právo 

odpovídající věcnému břemenu náleželo konkrétní osobě, bylo nepřevoditelné a 

                                                
34

 BRADÁČ, A.; FIALA, J.; HÁBA, J. Věcná břemena od A do Z, op. cit. sub 15, s. 24. 

35
 ELIÁŠ, K.; PSUTKA, J. Věcná břemena: § 151n - § 151r občanského zákoníku, op. cit. sub 2, s. 32. 

36
 BRADÁČ, A.; FIALA, J.; HÁBA, J. Věcná břemena od A do Z, op. cit. sub 15, s. 24. 

37
 SHELLE, K.; TAUCHEN, J. Občanské zákoníky: kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových 

zpráv a dobových komentářů, op. cit. sub 26, s. 456. 
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nepřecházelo na právní nástupce. Z uvedeného lze nabýt dojmu, že toto rozdělení bylo 

shodné s dřívějším dělením služebností na pozemkové a osobní.
38

 

Oproti dřívější úpravě služebností a reálných břemen in rem, nevymezil OZ 

1950 žádná konkrétní věcná břemena, ponechal vše na smluvní volnosti stran, 

popřípadě na speciálních zákonech. Jediným obecným předpokladem, který byl 

společný pro všechna věcná břemena in rem, byl požadavek prospěšnosti pro 

oprávněného, který tvořil podstatnou náležitost věcných břemen. V tomto směru lze 

hovořit o kroku správným směrem, neboť došlo k odklonu od kazuistického 

vypočítávání služebností a reálných břemen in rem, čímž byla připuštěna veškerá věcná 

břemena, která měla hospodářské nebo sociální odůvodnění. 

Jiná situace byla v případě věcných břemen in personam, u kterých zákonná 

úprava výslovně upravila právo požívání, právo užívání k osobní potřebě, které dále 

obsahovalo právo užívat byt, a výměnek. 
39

 

Právo požívání opravňovalo poživatele k výnosu z cizí věci a ukládalo mu 

povinnost šetřit při požívání její podstatu. Nárok poživatele se vztahoval na jakýkoli 

výnos, který služebná věc poskytovala, kromě řádného výnosu tedy i výnos mimořádný. 

Naproti tomu měl poživatel povinnost nést všechna rizika plynoucí z vad, které na 

služebné věci vázly v době zřízení věcného břemena. S tím byla spojena povinnost 

poživatele udržovat služebnou věc v původním stavu a hradit obvyklé pojištění proti 

škodám. Úhrada za výše uvedené povinnosti byla limitována hodnotou výnosu věci. 

Pokud došlo k tomu, že hodnota služebné věci se řádným užíváním snížila bez viny 

poživatele, nebyl za to odpovědný. 

Právo užívání k vlastní potřebě se podobalo právu požívacímu, oprávněný však 

mohl služebnou věc užívat pouze pro svou osobní potřebu. Uživatel měl i omezené 

právo na výnos ze služebné věci, ale pouze pro osobní potřebu. Pokud se potřeba 

uživatele postupem času měnila, nemělo to vliv na rozsah užívání. 

Při porovnání postavení vlastníka a uživatele lze dospět k závěru, že vlastníkovi 

náležely všechny užitky, které nesloužily uživateli k jeho osobní potřebě, ale zároveň 

veškeré závady váznoucí na věci měl povinnost nést vlastník věci a musel udržovat věc 

v dobrém stavu. Pokud náklady, které musel vlastník vynaložit, přesahovaly užitek, 
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 FIALA, J. Věcná břemena, op. cit. sub 16, s. 31. 
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který vlastníkovi připadl, musel uživatel tyto přesahující náklady uhradit vlastníkovi. 

Pokud by tak nechtěl nebo nemohl učinit, musel by užívání zanechat. 

Co se týče práva užívat byt, bylo poměrně stručně upraveno jako speciální 

případ práva užívání. Bylo zdůrazněno, že bylo-li zřízeno právo užívat byt, mělo se v 

pochybnostech za to, že právo užívat byt slouží k vlastní potřebě uživatele a příslušníků 

jeho domácnosti. Toto ustanovení bylo zřejmě důsledkem snahy o prosazování zájmů 

státní bytové politiky. 
40

 

Úprava práva požívání a práva užívání k vlastní potřebě v OZ 1950 měla 

dispozitivní charakter, což umožňovalo stranám odchýlit se od zákona a zřídit jakékoli 

věcné břemeno, které svým obsahem a rozsahem nebylo ani právem požívání, ani 

právem užívání k vlastní potřebě, ale které se některému z nich podobalo.
41

 

Specifickým věcným břemenem, které bylo v OZ 1950 upraveno relativně 

podrobně, byl výměnek, který obsahoval souhrn různých oprávnění, přičemž některá 

měla charakter služebností, jiná reálných břemen (například právo na poskytování 

naturálních dávek i peněžitého důchodu, užívání bytu, užívání nemovitosti nebo právo 

na osobní úkony). Detailnější úprava výměnku byla zřejmě odůvodněna stále trvající 

aktuálností výměnku v tehdejším období, i když jeho význam byl umenšen v návaznosti 

na uskutečňování národního pojištění. Zároveň byl výměnek upraven tak, aby nebyl v 

rozporu s ekonomickým a sociálním vývojem poměrů na venkově a tím nebrzdil další 

rozvoj. Mimo jiné z těchto důvodů bylo omezeno zřízení výměnku tak, že při převodu 

vlastnického práva k zemědělskému pozemku se oprávněným mohl stát pouze 

dosavadní vlastník. Pouze ve vymezených případech bylo možné výměnek zřídit ve 

prospěch osoby odlišné od dosavadního vlastníka, a to pokud tato osoba byla odkázaná 

výživou na dosavadního vlastníka, ale nejdéle po dobu trvání potřeby této osoby. Z 

uvedeného plyne, že výměnek nemohl být zřízen pro jiné než výše uvedené osoby, jindy 

než při převodu vlastnického práva k nemovitosti a k jiné než zemědělské nemovitosti.
42
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2.4.3. Vznik a zánik věcných břemen v OZ 1950 

 

Při vzniku věcných břemen dle OZ 1950 docházelo k rozlišování originárního a 

derivativního nabytí. Originárně se věcná břemena nabývala nezávisle na vůli vlastníka 

služebné věci na základě jiných skutečností, které měly svůj původ v zákoně nebo v 

úředním rozhodnutí. Originárně se věcná břemena nabývala také vydržením. Nabývalo-

li se věcné břemeno derivativním způsobem, odvozovalo se od práva vlastníka služebné 

věci, kdy vlastník, zpravidla smlouvou, zatížil věcným břemenem jím vlastněnou věc. 

Nejvíce frekventovanými způsoby vzniku věcného břemena pak bylo založení 

věcného břemena smlouvou, na základě pořízení pro případ smrti, vydržením, ze 

zákona anebo na základě úředního výroku. Zajímavostí je, že za účelem ochrany 

socialistického společenského vlastnictví bylo znemožněno nabývat práva odpovídající 

věcným břemenům k národnímu majetku, který byl spravován rozpočtovými 

organizacemi, a k základním fondům hospodářských organizací. Pro zřízení věcného 

břemena ke konfiskovanému majetku kolaborantů a zrádců a majetku podléhajícímu 

pozemkové reformě, bylo pak nezbytné úřední povolení.
43

 

Zánik věcných břemen mohl obdobně jako u služebností dle OZO nastat buď 

obecnými způsoby anebo způsoby specifickými pro věcná břemena. Jedním ze 

specifických způsobů zániku věcných břemen byla skutečnost, že nastaly takové změny, 

že služebná věc již nebyla způsobilá sloužit účelu, pro který bylo věcné břemeno 

zřízeno. Dále bylo umožněno, aby se povinný domáhal zrušení věcného břemena za 

přiměřenou náhradu, pokud změnou poměrů došlo k hrubému nepoměru k výhodě 

oprávněné osoby. 

V ustanovení § 187 OZ 1950 pak byl výslovně upraven zánik věcných břemen 

in personam, která zanikala nejpozději smrtí anebo zánikem oprávněného. Za zmínku 

stojí i fakt, že práva odpovídající věcnému břemenu se promlčují v promlčecí lhůtě tří 

let.
44
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2.5. Věcná břemena v OZ 1964 

 

Tato podkapitola se bude zabývat úpravou věcných břemen v OZ 1964 po velké 

novele z roku 1991. K tomuto rozhodnutí dospěl autor práce proto, že právní úprava 

věcných břemen, v původním znění OZ 1964 byla dotčena ideovými východisky 

komunistického režimu, ze kterých vycházela i právní úprava obsažená v OZ 1950, a 

která byla rozebrána v předchozí kapitole. Z toho důvodu bude pouze stručně uveden 

vývoj tohoto institutu v průběhu let 1964 až 1991 a podrobněji se bude podkapitola 

zabývat až porevoluční úpravou. 

 

2.5.1. Právní úprava věcných břemen v OZ 1964 v letech 1964 až 1991 

 

Původní znění OZ 1964 převzalo věcná břemena, jako nástupce služebností a 

reálných břemen, která byla poprvé upravena v OZ 1950. Oproti předchozí úpravě však 

mohla věcná břemena vznikat pouze ze zákona. Věcná břemena vzniklá podle OZ 1950 

ale mohla zůstat zachována. Tento stav trval až do novelizace zákonem č. 131/1982 Sb., 

který znovu umožnil, aby věcná břemena vznikala i na základě smlouvy, pořízením pro 

případ smrti, úředním rozhodnutím nebo vydržením. Úprava po roce 1991 na tuto 

úpravu navázala, když zachovala institut věcných břemen, namísto tradičního rozdělení 

na služebnosti a reálná břemena.
45

 

 

2.5.2. Pojem věcných břemen v OZ 1964 po roce 1991 

 

Věcná břemena byla v OZ 1964 upravena v ustanovení § 151n až 151r. Jednalo 

se o poměrně stručnou úpravu, která byla dále zúžena zákonem č. 264/1992 Sb., kterým 

se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před 

státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony. V jeho 

důsledku byl zrušen § 151r OZ 1964, který obsahoval ustanovení o tom, že vznik a 

zánik věcného břemena se vyznačí v evidenci nemovitostí. 
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OZ 1964 věcná břemena definuje jako takové omezení vlastníka nemovité věci 

ve prospěch někoho jiného, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat 

(§ 151n odst. 1 věta první OZ 1964). Stejně jako v předchozí úpravě v OZ 1950 jsou do 

věcných břemen vtěleny služebnosti a reálná břemena, kdy u prvních má vlastník 

služebné věci povinnost určité jednání trpět anebo se určitého chování zdržet, zatímco u 

druhých je vlastník povinován něco pozitivně konat. 

Z první věty předchozího odstavce vyplývá, že věcným břemenem bylo možné 

zatížit pouze nemovitou věc.
46

 Poprvé tak byly z objektu služebností, reálných břemen a 

věcných břemen vyloučeny všechny movité věci. Nebylo však zákonem rozlišováno 

mezi nemovitými věcmi, které se zapisovaly do katastru nemovitostí a těmi, které se do 

katastru nemovitostí nezapisovaly. Vzhledem k ustanovení § 151o, které mimo jiné 

stanovilo, že pro nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu, je nezbytný vklad do 

katastru nemovitostí, by mohla tedy vzniknout pochybnost, zda bylo možné úspěšně 

zatěžovat věcným břemenem i nemovitou věc, která se v katastru nemovitostí 

neeviduje.
47

 Můžeme však na základě analogické aplikace úpravy týkající se 

vlastnického práva konstatovat, že nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí 

zatěžovat věcným břemenem bylo možné, a že věcné břemeno vznikalo v tomto případě 

již v okamžiku účinnosti smlouvy věcné břemeno zřizující.
48

  

Rozdělení věcných břemen na in rem a in personam zůstalo zachováno (§ 151n 

odst. 1 věta druhá OZ 1964). Pro podrobný výklad obou pojmů prosím vizte předchozí 

kapitoly. 

Obsahem věcných břemen byly subjektivní práva a povinnosti, které se 

specifikovaly na základě právních skutečností, jež byly právním důvodem vzniku 

konkrétního věcného břemena. Rozsah práv a povinností nebyl právní normou 

limitován, pouze z obecně teoretického vymezení pojmu věcného břemena lze dovodit, 

že jeho zřízení nesmělo vést k faktickému vyprázdnění vlastnického práva ke služebné 
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věci. Je vhodné zdůraznit, že OZ 1964 neobsahuje konkretizaci žádného věcného 

břemena, obsah věcných břemen tedy mohl být velice rozmanitý.
49

 

Pro náklady na zachování a opravy služebné věci platilo ustanovení, že pokud 

se účastníci nedohodli jinak, je oprávněný povinen nést přiměřeně náklady na její 

zachování a opravy (§ 151n odst. 3 věta první OZ 1964). Zvláštností této úpravy hrazení 

nákladů bylo, že u věcných břemen in personam nebylo rozlišováno mezi právem 

užívání a právem požívání, jak tomu bylo dříve. Rozsah nákladů hrazených uživatelem, 

zejména uživatelem bytu, by měl být menší, než rozsah nákladů hrazených poživatelem.  

Pokud služebnou věc užíval anebo požíval společně s oprávněným i vlastník 

služebné věci, byl povinen náklady na zachování věci a její opravy nést poměrně i on (§ 

151n odst. 3 věta druhá OZ 1964). Výše nákladů byla odvislá od míry spoluužívání 

(spolupožívání) služebné věci. Ustanovení o hrazení nákladů však nebylo kogentní a 

účastníci se mohli dohodnout odlišně od zákona.
50

 

 

2.5.3. Vznik věcných břemen v OZ 1964 

 

Věcná břemena mohla vznikat na základě různých právních skutečností, a to 

písemnou smlouvou, závětí, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného 

orgánu nebo ze zákona (§ 151o odst. 1 věta první OZ 1964). Kromě uvedeného mohlo 

věcné břemeno vzniknout také vydržením. Tento výčet byl svou povahou taxativní a 

pojednával o původním vzniku věcných břemen, od kterého je nutné odlišovat vznik 

odvozený, ke kterému docházelo například v důsledku změny v osobě oprávněného z 

věcného břemena in rem v případě zcizení panující nemovitosti.
51

 

Jako první titul zakládající věcná břemena byla v zákonném výčtu uvedena 

smlouva. Věcné břemeno bylo zřizováno ve prospěch oprávněného vlastníkem 

nemovité věci, pokud zvláštní zákon nedával toto právo i dalším osobám. Pokud byla 

věc ve spoluvlastnictví, bylo vyžadováno, aby smlouvu za zřizovatele uzavřeli všichni 

spoluvlastníci, neboť zřízení věcného břemena bylo úkonem týkajícím se celé věci. 
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Jelikož zákon neposkytoval účastníkům rámec, jak jednotlivé typy věcných břemen 

upravovat, museli účastníci dbát o co nejpřesnější vymezení věcného břemena, neboť 

případné nedostatky nemohly být zhojeny zákonem. Mezi nejčastější typy věcných 

břemen zřizovaných smluvně patřilo věcné břemeno bydlení, právo požívání nemovité 

věci, věcné břemeno inženýrských sítí nebo věcné břemeno průchodu a průjezdu.
52

 

Kromě smlouvy mohla být právním titulem pro vznik věcného břemena závěť. 

Ta však sama o sobě ještě nemusela zakládat věcné břemeno, neboť zákon bral na zřetel 

i výsledek dědického řízení. Věcné břemeno sice vzniklo přímo na základě závěti, ale 

dědické řízení sloužilo k přesnému určení osoby (dědice), která se stane oprávněnou z 

věcného břemena. Přestože nebyl vyloučen vznik věcných břemen in rem ani in 

personam, nejobvyklejší bylo zřizování věcných břemen in personam, kdy povinnou 

osobou byl dědic nemovitosti, na které váznulo věcné břemeno.
53

 Možným titulem 

zakládajícím věcné břemeno byla i dohoda dědiců o vypořádání dědictví, ve které si 

dědicové ujednali, jak bude naloženo s pozůstalostí.
54

 

Dalším možným způsobem vzniku věcného břemena bylo rozhodnutí 

příslušného orgánu státní správy. Orgán státní správy k tomu musel být výslovně 

zmocněn ustanoveními speciálního zákona. V rozhodnutí byly stanoveny podmínky a 

omezení vztahující se k věcnému břemenu. Příkladem orgánu státní správy, který byl 

oprávněn svým rozhodnutím zřizovat věcná břemena, byl stavební úřad, který 

rozhodoval na základě speciálních zákonů, například zákona o pozemních 

komunikacích nebo zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Kromě správních orgánů mohl věcná břemena zřizovat svým rozhodnutím i 

soud, a to například při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo při 

rozhodování o neoprávněné stavbě.
55

 

V případě věcných břemen vznikajících ze zákona, docházelo ke vzniku na 

základě skutečností uvedených ve speciálních zákonech. Konkrétní speciální zákony 

samostatně vymezovaly podmínky vzniku, obsah a postavení účastníků, a to s ohledem 

na specifický zájem, který byl příslušným zákonem sledován a chráněn. Takovým 
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zákonem byl například zákon o rybářství, zákon o zeměměřičství nebo zákon o civilním 

letectví.
56

 

Posledním titulem, na jehož základě byl umožněn vznik věcného břemena, bylo 

vydržení. Aby však mohlo dojít k vydržení, musely být splněny následující podmínky. 

Vydržet právo odpovídající věcnému břemenu mohla pouze osoba, která je vykonávala 

pro sebe a která byla se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že jí právo patří, 

musela být tedy oprávněným držitelem. Oprávněný držitel vydržel právo po uplynutí 

deseti let nepřetržitého výkonu práva, přičemž do těchto deseti let bylo možné započítat 

i dobu, po kterou právní předchůdce oprávněného držitele právo odpovídající věcnému 

břemenu vykonával. Pokud byly tyto podmínky splněny, nastávaly účinky vydržení 

přímo ze zákona.
57

  

Ke vzniku věcných břemen je třeba podotknout, že jediným věcným břemenem, 

jehož vznik byl v OZ 1964 výslovně popsán a uveden, bylo právo nezbytné cesty. Soud 

mohl na návrh vlastníka stavby, který současně nebyl vlastníkem přilehlého pozemku, a 

přístup ke stavbě nešlo zajistit jinak, zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby 

spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek (§ 151o odst. 3 OZ 1964). Potřeba 

výslovné úpravy byla dána v souvislosti s restitucemi, v jejichž důsledku se stávalo, že 

restituentovi byla vydána stavba, která ovšem stála na cizím pozemku, popřípadě byla 

obklopena cizími pozemky, což značně ztěžovalo, v některých případech až vylučovalo, 

výkon jeho vlastnického práva.
58

 Proto se přistoupilo k výslovné úpravě práva nezbytné 

cesty. 

 

2.5.4. Zánik věcných břemen v OZ 1964 

 

Zánik věcných břemen byl upraven v ustanovení § 151p OZ 1964. Věcná 

břemena zanikala buď ze zákona, rozhodnutím příslušného orgánu, dohodou anebo 

uplynutím doby. Důvodem zániku věcného břemena ze zákona byla například 

skutečnost, že nastaly takové trvalé změny, které neumožňovaly, aby služebná věc 

sloužila potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnému užívání její nemovitosti. 
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Při zániku věcného břemena rozhodnutím příslušného orgánu byl příslušným 

orgánem soud anebo správní orgán. Příkladem zániku věcného břemena rozhodnutím 

příslušného orgánu bylo rozhodnutí stavebního úřadu při vyvlastňovacím řízení 

vydaném na základě podmínek stanovených ve vyvlastňovacím zákoně. 

Na zániku věcného břemena dohodou, se mohli dohodnout oprávněný s 

povinným, a to i u takových věcných břemen, která vznikla jiným způsobem než 

dohodou, s výjimkou zákonných věcných břemen. Dohoda o zániku věcného břemena 

musela mít písemnou formu, jinak by šlo o úkon absolutně neplatný. 

Přestože byla, a je tomu tak i dnes, věcná břemena považována za institut 

vyznačující se svou dlouhodobostí a zpravidla byla zřizována na dobu neurčitou, OZ 

1964 konkludentně umožňoval, aby se věcná břemena zřizovala i na dobu určitou. 

Uplynutím stanovené doby pak zanikala věcná břemena ex lege.
59

 

Kromě způsobů zániku věcných břemen uvedených v ustanovení § 151p OZ 

1964, mohlo dojít k promlčení věcného břemena, a to pokud nebylo vykonáváno po 

dobu deseti let (§ 109 OZ 1964). 
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3. Současná právní úprava služebností v OZ 

 

V této kapitole bude rozebírána úprava služebností v současném OZ, a to i s 

ohledem na relevantní judikaturu. 

Nová právní úprava služebností v OZ, která nahradila úpravu v OZ 1964, čerpá 

z velké části svou inspiraci z OZO, a to i pokud se jedná o některé zásady vztahující se 

k obsahu a rozsahu služebností. Z toho důvodu lze i pro novou úpravu z velké části 

využít judikaturu prvorepublikového Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího soudu 

správního, která vznikala za platnosti OZO.
60 

Zároveň se OZ vrací k tradičním pojmům služebnost a reálné břemeno, které 

byly v OZ 1950 zahrnuty do jednotné kategorie věcných břemen.
61

 Tato i ostatní změny 

budou blíže okomentovány níže. 

 

3.1. Pojem služebnosti 

 

Dle ustanovení § 1257 odst. 1 OZ může být věc zatížena služebností, která 

postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět 

nebo se něčeho zdržet. Jak vyplývá z tohoto zákonného vymezení služebností a jak 

tomu bylo již v římském právu, služebnosti jsou příznačné tím, že vlastník věci musí 

něco trpět nebo se něčeho zdržet, což služebnosti odlišuje od reálných břemen, u 

kterých je vlastník věci vázán, aby ve prospěch oprávněného něco dával nebo konal.
62

 

Služebnost spočívá v omezení úplného vlastnického práva vlastníka služebné věci ve 

prospěch oprávněného.
63

 Služebnosti jsou pak samy o sobě věcmi (podle § 489 OZ), 

přičemž služebnosti zřízené k nemovitostem jsou věcmi nemovitými.
64
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Jak uvádí A. Thöndel, platí, že služebnosti jsou právem užívacím. Nejde o 

práva na cenu cizí věci. Tím se služebnosti liší od zástavního práva a v určitém ohledu i 

od reálných břemen.
65

 

Stejně jako může být služebnost buď movitou anebo nemovitou věcí, může být 

i předmětem služebnosti buď movitá anebo nemovitá věc. Nově lze tedy služebnost 

zřizovat i k věci movité, a to i k věci genericky určené, což za předchozí právní úpravy 

nebylo dovoleno.
66

  

 

3.1.1. Vlastníkova služebnost 

 

Na našem území OZ poprvé prolamuje zásadu platnou od dob římského práva, 

že nikomu neslouží věc vlastní (neminem re sua servit), a to v ustanovení § 1257 odst. 2 

OZ, které stanoví, že vlastník může zatížit svůj pozemek služebností ve prospěch jiného 

svého pozemku. Smyslem tohoto ustanovení je předejít případným budoucím 

sousedským rozbrojům, které by mohly nastat při zcizování služebného pozemku. 

Vlastník služebného pozemku tak může zatížit svůj pozemek ve prospěch jiného svého 

pozemku ještě v době, kdy je vlastníkem obou pozemků. Při případném následném 

zcizení služebného pozemku pak bude závada v podobě služebnosti zatěžovat 

nabyvatele pozemku.
67

 Tímto způsobem může zřizovat služebnosti například i stát v 

situaci, kdy služebný i panující pozemek jsou v jeho vlastnictví, byť by právo 

hospodařit s příslušnými pozemky náleželo různým státním organizacím.
68

 

Prolomení zásady neminem re sua servit má veskrze praktický dopad, neboť 

dříve bylo možné zatížit vlastní pozemek nejdříve v okamžiku jeho převodu na třetí 

osobu, kdy zřízení služebnosti bylo součástí smlouvy, kterou se pozemek převáděl. V 

praxi se také postupovalo tak, že se pozemek, který chtěl jeho vlastník zatížit 

služebností ve prospěch jiného svého pozemku, převedl na spřízněnou osobu, která 

následně nechala pozemek zatížit právem odpovídajícím pozemkové služebnosti.
69
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Nedostatkem zákonné úpravy v OZ je, že neuvádí způsob, jakým může vlastník 

pozemku služebnost k jinému svému pozemku zřídit. V ustanovení § 1260 odst. 1 OZ 

jsou sice vymezeny tituly, na jejichž základě mohou být služebnosti zřizovány, avšak 

žádný z nich nevyhovuje ustanovení § 1257 odst. 2 OZ. Z povahy smluvního vztahu je 

vyloučeno, aby vlastník sám se sebou uzavřel smlouvu zřizující služebnost, v úvahu 

tedy připadá pouze jednostranné právní jednání, kterým by vlastník pozemků služebnost 

zřídil, ačkoli OZ tuto možnost výslovně neposkytuje. Pokud by nemělo být umožněno 

zřídit služebnost na základě takovéhoto jednostranného právního jednání, dospělo by se 

k absurdnímu závěru, který by znamenal nemožnost aplikace ustanovení § 1257 odst. 2 

OZ.
70

 

Ustanovení § 1257 odst. 2 OZ je také možno považovat za jednoznačnou 

kladnou odpověď na otázku, zda lze služebností zatížit spoluvlastnický podíl, byť již 

dřívější česká judikatura toto obecně u věcných břemen umožňovala.
71

 Například 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 11. listopadu 1986, sp. zn. NS Cpj 44/86, 

judikoval, že v případech, v nichž věcné břemeno omezuje pouze práva jednoho z 

podílových spoluvlastníků ve prospěch oprávněného z věcného břemene, takový 

závazek nezatěžuje celou nemovitost, ale jen spoluvlastníka který smlouvu uzavřel.
72

 

 

3.1.2. Obsah služebností 

 

Co se týče obsahu služebnosti, je jím vše, co je nutné k jejímu výkonu. Pokud 

není obsah nebo rozsah služebnosti určen, posuzuje se podle místní zvyklosti, a pokud 

ani ta není, platí vyvratitelná právní domněnka, že je obsah nebo rozsah služebnosti 

spíše menší než větší (§ 1258 OZ). Jedná se o podpůrnou úpravu, která nabývá na 

významu zejména tehdy, pokud je služebnost co do obsahu nebo rozsahu nedostatečně 

podrobně popsána v právní skutečnosti, která vnik služebnosti založila.
73

 Ustanovení 

však neznamená, že se zde vytrácí požadavek na určitost právního jednání, neboť je-li 

například služebnost zřizována na základě smlouvy, musí být smlouva dostatečně 
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určitá. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o zdánlivé právní jednání, které je 

postihováno sankcí neplatnosti dle ustanovení § 553 OZ. Požadavek určitosti má 

význam zejména u nepojmenovaných služebností, u kterých by mělo být přinejmenším 

jasné, čeho je vlastník služebného pozemku povinen se zdržet nebo co musí strpět.
74

 

Koncepce vyvratitelné právní domněnky, že obsah nebo rozsah služebnosti je 

spíše menší než větší, je v souladu s dosavadním rozhodováním Nejvyššího soudu, 

který mimo jiné stanovil ve svém rozhodnutí ze dne 6. ledna 2006, sp. zn. 22 Cdo 

2647/2004, že ačkoli v tomto směru chybí výslovná úprava, platí, že povinný má být 

omezován spíše více než méně.
75

 Ostatně, tato zásada není nic nového, platila již v 

římském právu. 

 

3.2. Druhy služebností 

 

V důvodové zprávě k ustanovení § 1257 až 1259 OZ se uvádí, že se setrvává na 

tradičním dělení služebností na pozemkové a osobní
76

, přesto není toto rozdělení v OZ 

výslovně uvedeno. V OZ není ani obsažena definice pozemkové ani osobní služebnosti; 

jsou pouze vyjmenovány a upraveny některé pozemkové služebnosti a obvyklejší 

osobní služebnosti. Dělení na pozemkové a osobní služebnosti je patrné nicméně již z 

ustanovení § 1257 OZ, které v odst. 1 hovoří o zřizování služebnosti ve prospěch jiného 

(osobní služebnost). Odst. 2 oproti tomu předpokládá zřízení služebnosti ve prospěch 

pozemku (pozemková služebnost).
77

  

 

3.2.1. Pozemkové služebnosti 

 

Pozemkové služebnosti jsou spojeny s vlastnictvím určité věci. Pokud tedy 

dojde ke změně vlastníka panující věci, nemá to vliv na existenci služebnosti, pouze 

dojde ex lege k přechodu práv oprávněného na nového nabyvatele panující věci. 
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Uvedené platí pro služebnou věc obdobně. Oprávněným subjektem, respektive 

povinným subjektem, je tedy vždy vlastník panující věci, respektive služebné věci. 

Je vhodné zmínit otázku, zda je dle OZ možné zřídit pozemkovou služebnost ve 

prospěch movité věci. Mohlo by se jednat například o služebnost podobnou služebnosti 

cesty zřízenou ve prospěch individuálně určeného osobního vozidla. Kterýkoli vlastník 

takového vozidla by byl pak oprávněn v něm jezdit přes služebný pozemek. 

Důvodová zpráva v tomto smyslu uvádí, že služebnosti se dělí na pozemkové a 

osobní, z čehož lze ve spojení s numerus clausus věcných práv dovodit, že panující věcí 

může být pouze věc nemovitá (pozemek).
78

  

Zákonné znění však výslovně nerozděluje služebnosti na pozemkové a osobní, 

ani je nedefinuje, pouze uvádí demonstrativní výčet služebností z obou skupin. Přestože 

se jedná o teoretickou úvahu, z širokého vymezení služebnosti v ustanovení § 1257 OZ 

lze dovozovat, že zřízení služebnosti pozemkového charakteru ve prospěch movité věci 

není vyloučeno. Podle názoru autora by v takovém případě nešlo o nepřípustné 

odchýlení od kogentních zákonných ustanovení ve smyslu ustanovení § 978 OZ a 

jednalo by se o nepojmenovanou služebnost s charakterem pozemkové služebnosti 

zřizované ve prospěch movité věci. 

Uvedené lze podpořit tím, že výraz „pozemková“ lze chápat jako pouhé 

označení služebnosti vycházející z tradičního pojmenování a nemá normativní povahu, 

neboť je zřejmé, že pozemkové služebnosti lze zřizovat nejen k pozemkům, ale 

přinejmenším i k jiným nemovitým věcem, které nejsou součástí pozemků. V opačném 

případě bychom museli totiž dospět k závěru, že předmětem pozemkové služebnosti 

mohou být výlučně pozemky, nikoli i stavby, které nejsou součástí pozemků. Například 

by tedy nešlo zřídit služebnost opory cizí stavby ve prospěch sousední stavby, která by 

nebyla součástí pozemku, na němž by byla postavena. 

 

3.2.2. Osobní služebnosti 

 

Pro osobní služebnosti je charakteristické to, že jsou vázány na 

individualizovanou oprávněnou osobu. Právní osud služebnosti je s takovou osobou 

nerozlučně spjat. Pokud tedy oprávněná osoba zemře anebo zanikne, zaniká služebnost 

                                                
78

 HRABÁNEK, D.; LASÁK, J. in SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III, op. cit. sub 64, s. 912. 



33 
 

nejpozději společně s touto skutečností. Zároveň z osobní služebnosti nemůže mít 

prospěch jiná osoba než ta, které služebnost svědčí. Tato zásada však neplatí 

bezvýhradně a je dána povahou konkrétních služebností, kdy třetí osoby odvozují svoje 

právo od oprávněného (například nájemce poživatele).
79

 

 

3.3. Ochrana služebností 

 

Předchozí právní úprava věcných břemen v OZ 1964 neobsahovala žádné 

ustanovení, které by vyjmenovávalo způsoby obrany proti zásahu do práv oprávněného, 

ani neupřesňovala konkrétní zákonné prostředky, které by mohl oprávněný k ochraně 

svých práv využít.
80

 Oproti tomu OZ v ustanovení § 1259 výslovně uvádí, že oprávněný 

se může domáhat ochrany svého práva, a dále stanoví, že ustanovení § 1040 až 1043 se 

použijí obdobně. Tímto ustanovením byla služebnostem přiznána stejná ochrana jako 

vlastnickému právu (respektive domnělému vlastnickému právu). Oprávněný tedy může 

dle výslovného zákonného znění k ochraně svého práva užít žaloby obdobné žalobě 

reivindikační, žaloby negatorní a žaloby z domnělého vlastnického práva, která je v 

ochraně vlastnického práva novinkou. 

Aktivně legitimován k podání reivindikační žaloby je oprávněný, popřípadě 

vlastník panující věci, pokud povinný, popřípadě třetí osoba, ruší výkon služebnosti tak, 

že její výkon odnímá. Zároveň musí být pro podání reivindikační žaloby splněna 

podmínka, že rušení výkonu práv oprávněného nemá právní důvod, tedy je 

neoprávněné. 

U žaloby negatorní je okruh aktivně i pasivně legitimovaných subjektů stejný 

jako v případě reivindikační žaloby. Oprávněný či vlastník panující věci se však může 

domáhat ochrany negatorní žalobou pouze tehdy, pokud je do jeho práva neprávem 

zasahováno jinak než tím, že je znemožněna nebo rušena držba. 

Žaloba z domnělého vlastnického práva je pak použitelná, pokud je otázka 

vlastnického práva, popřípadě oprávnění ze služebnosti, nejistá. V takovém případě má 

silnější postavení ten, kdo v dobré víře nabyl právo za úplatu oproti tomu, kdo nabyl 

právo bezúplatně. 
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Kromě žalob na ochranu práva oprávněného odpovídajících ustanovením § 

1040 až 1043 OZ, připadá v úvahu i žaloba určovací
81

. Není vyloučena ani žaloba na 

ochranu držby podle ustanovení § 1003, 1006 a 1007.
82

 

Konečně je možné domáhat se ochrany služebnosti svépomocí dle ustanovení § 

14 OZ. Přestože je úprava svépomoci v systematice OZ řazena až za soudní ochranu, 

nelze se domnívat, že by mohla být použita až po ochraně soudní. Zpravidla se naopak 

bude postupovat právě opačně, přičemž pro použití svépomoci musí být splněna 

podmínka, že zásah veřejné moci by přišel pozdě.
83

 

 

3.4. Nabytí a vznik služebností 

 

Ustanovení § 1260 odst. 1 OZ vyjmenovává taxativně způsoby nabývání 

služebnosti. Služebnost je možné nabýt smlouvou, pořízením pro případ smrti, 

vydržením, ze zákona anebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Jak však bylo uvedeno 

v podkapitole 3.1., je nutné tento výčet doplnit o prohlášení vlastníka při zatížení 

pozemku služebností ve prospěch jiného svého pozemku ve smyslu ustanovení § 1257 

odst. 2 OZ.  

Ke vzniku služebnosti je vhodné uvést, že není možné dát služebnost do 

zástavy ani vložit do společnosti.
84

 

 

3.4.1. Nabytí služebnosti na základě smlouvy 

 

V případě nabytí služebnosti na základě smlouvy projevuje vlastník služebné 

věci svobodnou vůli být určitým způsobem omezen na svých vlastnických právech ve 

prospěch druhé osoby, která s tím projevuje souhlas.
85

 Ve smlouvě musí být ujednán 

obsah a rozsah služebnosti a vzájemná práva a povinnosti popsány určitě, aby byl obsah 

a způsob výkonu služebnosti ze smlouvy patrný.  
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Pokud bude služebnost zřizována k nemovité věci, bude požadována písemná 

forma. Nedodržení písemné formy by znamenalo absolutní neplatnost ve smyslu 

ustanovení § 588 OZ. Existuje totiž veřejný zájem na tom, aby smlouva o zřízení 

služebnosti k nemovitosti měla písemnou formu, neboť v opačném případě by mohla 

být dotčena práva třetích osob.
86

  

Smluvní strany jsou vázány smluvním ujednáním od okamžiku platnosti a 

účinnosti smlouvy o zřízení věcného břemena. U nemovitých věcí zapisovaných do 

veřejného seznamu vznikají služebnosti až zápisem do veřejného seznamu. Současně se 

u nich uplatní zásada priority (§ 982 odst. 1 OZ), podle které je pro pořadí věcných práv 

rozhodující doba podání návrhu na zápis práva do veřejného rejstříku.
87

 

 

3.4.2. Nabytí služebnosti na základě pořízení pro případ smrti 

 

Druhým možným způsobem nabytí služebnosti je pořízení pro případ smrti, 

které může mít formu závěti, dědické smlouvy anebo dovětku. V rámci řízení o 

pozůstalosti pak lze služebnost nabýt na základě dohody dědiců o rozdělení 

pozůstalosti. 

Oproti předchozí úpravě v OZ 1964 se změnilo postavení zůstavitele, u kterého 

se v rámci dědického řízení více hledí na respektování jeho vůle. Proto pokud zůstavitel 

výslovně nepřipustil, že se dědicové mohou dohodnout jinak, nemohou dědicové 

postupovat v rozporu se závětí. Novinkou dále je, že zůstavitel má prostřednictvím 

dědické smlouvy možnost upravit poměry pro případ své smrti, čímž může předejít 

případným dědickým sporům.
88

 

 

3.4.3. Nabytí služebnosti vydržením 

 

Vydržení služebnosti, další ze způsobů nabytí služebnosti, nastává po uplynutí 

doby potřebné pro vydržení vlastnického práva k věci, která je služebností zatížena. K 

vydržení služebnosti k movité věci je tedy potřeba nepřetržitá držba práva 
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odpovídajícího služebnosti trvající tři roky (§ 1091 odst. 1 OZ); k vydržení nemovité 

věci je třeba nepřetržitá držba práva odpovídajícího služebnosti po dobu deseti let 

(§1091 odst. 2 OZ). Je třeba podotknout, že z širokého vymezení věci vyplývá, že lze 

vydržet i nehmotnou věc (právo), přičemž samotná možnost vydržení služebnosti je 

výslovně uvedena v ustanovení § 1260 odst. 1 OZ.
89

 

Pro mimořádné vydržení je pak potřeba doba dvojnásobně dlouhá (§ 1095 OZ). 

Do vydržecí doby se započte i doba pravé, řádné a poctivé držby předchůdce vydržitele 

(§ 1092 OZ). U mimořádného vydržení je nutné pamatovat na přechodné ustanovení § 

3066, podle kterého se do doby mimořádného vydržení započítává i doba, po kterou měl 

držitel právo odpovídající služebnosti nepřetržitě v držbě přede dnem nabytí účinnosti 

OZ. Tato doba ale neskončí dříve než po uplynutí dvou let od účinnosti OZ (u movitých 

věcí), respektive pěti let od účinnosti OZ (u věcí nemovitých). Dopadem tohoto 

přechodného ustanovení je, že například právo odpovídající služebnosti cesty, jehož 

držba započala před účinností OZ, bude možné mimořádně vydržet nejdříve v roce 

2019, a to i kdyby historická držba trvala více než potřebných dvacet let. K tomu A. 

Thöndel uvádí, že v takovém případě se tomu, kdo splnil podmínky vydržení, nabízí 

notářský zápis o uznání vydržení, případně určovací žaloba dle ustanovení § 80 OSŘ.
90

 

Obecně ale může vydržení služebnosti nastat pouze tehdy, pokud je držitel 

poctivým držitelem. Dále se vyžaduje, aby se držba zakládala na právním důvodu, který 

by postačil ke vzniku služebnosti, pokud by oprávnění ke zřízení služebnosti náleželo 

zřizovateli, nebo kdyby bylo zřízeno oprávněnou osobou (§ 1090 odst. 1 OZ).
91

  

Pokud se však někdo chová tak, že svým chováním naplňuje obsah práva 

odpovídajícího služebnosti, neznamená to samo o sobě, že je držitelem služebnosti. Pro 

držbu a následné vydržení služebnosti je předpokladem oprávněná držba; držitel tedy 

musí být v dobré víře, že svým chováním vykonává právo odpovídající služebnosti.
92

 

Stejně tak pokud subjekt užívá věc se svolením jejího vlastníka, nebo právo svědčí 

okruhu blíže neurčených osob, nelze jej bez dalšího považovat za poctivého držitele.
93
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K vydržení služebnosti je nutno uvést, že na základě ustanovení § 1260 odst. 2 

OZ je při vydržení služebnosti odpovídající veřejnému statku vydržitelkou obec, na 

jejímž území se věc nachází. Ustanovení navazuje na judikaturu k OZO, podle které 

služebnost s povahou veřejného statku vydržela obec, v jejímž obvodu se nalézala 

příslušná věc.
94

  

Sporné však může být, jakým způsobem vykonává obec držbu služebnosti, aby 

ji mohla po splnění podmínek pro vydržení vydržet. Například v rozhodnutí ze dne 18. 

ledna 1930, sp. zn. Rv II 299/29, Nejvyšší soud Republiky československé judikoval, že 

obec nemůže nabýt právo cesty vydržením, pokud nevykonávala její držbu pro 

soukromohospodářské účely, ale užívali ji jednotliví občané obce pro svou potřebu.
95

  

Objevuje se však i názor odklánějící se od prvorepublikové judikatury, tedy že 

ustanovení § 1260 odst. 2 OZ poskytuje řešení právě pro situace, kdy občané užívají 

cestu přes pozemek „od nepaměti“. V takovém případě by bylo lze uvažovat o tom, že 

obec vydrží služebnost obecním užíváním občany obce, byť by obec jako samostatný 

subjekt právo odpovídající služebnosti nevykonávala.
96

  

Přesto lze předpokládat, že budoucí rozhodování soudů se bude zakládat na 

judikatuře z období před rokem 1948, neboť koncepce držby nedoznala v OZ takových 

změn proti OZO, které by ospravedlňovaly odklon od rozhodování prvorepublikových 

soudů. 

 

3.4.4. Nabytí služebnosti ze zákona 

 

Nabytí služebnosti ze zákona (ex lege), může nastat buď na základě události, se 

kterou zákon spojuje vznik služebnosti, anebo přímo s účinností zákona. V zásadě však 

služebnost vzniká v důsledku naplnění podmínek pro její vznik, které jsou v zákoně 

stanoveny.  

Jak tomu bylo i u předchozí úpravy věcných břemen, charakter těchto 

služebností je sporný.
97
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Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 20. října 2004, sp. zn. 4 As 

47/2003, uzavřel, že věcná břemena zakotvená v předpisech z oblasti státní správy jsou 

zvláštními instituty svého druhu.
98

 

Obdobně i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 10. července 2002, sp. zn. 

22 Cdo 1624/2000, zdůraznil, že pokud jsou věcná břemena zřizována na základě 

zákona ve veřejném zájmu, jedná se veřejnoprávní omezení vlastnického práva, která 

jsou institutem svého druhu a která náležejí veřejnému právu
99

. 

Ústavní soud v nálezu ze dne 25. ledna 2005, sp. zn. Pl. ÚS 25/04, sice uznal, 

že zákonná věcná břemena obsahují veřejnoprávní prvek, ale mají i významný prvek 

soukromoprávní. Tím se odklonil od předchozích rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu a Nejvyššího soudu, které považovaly zákonná věcná břemena za samostatné 

instituty. Ústavní soud dále zdůraznil, že režim zákonných věcných břemen není 

totožný s režimem smluvních věcných břemen, neboť se řídí speciální úpravou, která 

však není komplexní a nevylučuje obecnou soukromoprávní úpravu. Proto v případech, 

kdy ve speciálních zákonech chybí zvláštní úprava, řídí se režim zákonných věcných 

břemen obecnou soukromoprávní úpravou.
100

 

 

3.4.5. Nabytí služebnosti na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci 

 

Posledním ze způsobů nabytí služebnosti, který je uveden v ustanovení § 1260 

odst. 1 OZ, je z rozhodnutí orgánu veřejné moci. Služebnost v takovém případě vzniká 

nabytím právní moci příslušného rozhodnutí, popřípadě pozdějším okamžikem v 

rozhodnutí uvedeným. To neplatí pouze u služebností, které vznikají až zápisem do 

veřejného seznamu. 

Služebnosti vznikající na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci lze rozdělit 

na služebnosti zřizované na základě rozhodnutí orgánů státní správy podle zvláštního 

předpisu a na služebnosti zřizované na základě soudního rozhodnutí. 

Příslušným orgánem státní správy je kromě jiných stavební úřad, který je podle 

ustanovení speciálních zákonů oprávněn služebnosti zřizovat. Jedná se například o 
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služebnosti vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích, stavebního zákona, 

zákona o ochraně přírody a krajiny a jiné.  

Často jsou služebnosti zřizovány prostřednictvím vyvlastnění za podmínek 

vyvlastňovacího zákona (vizte například § 170 stavebního zákona).
101

 Lze také 

například uvést rozhodnutí o omezení vlastnických práv na základě ustanovení § 33 

lázeňského zákona, který stanoví, že vlastnická práva lze omezit, pokud vlastník 

nemovitosti brání vyhledávání léčivého zdroje, a že lze vlastnická práva omezit nebo 

nemovitost vyvlastnit, pokud vlastník nemovitosti brání využívání nebo ochraně 

přírodního zdroje.
102

 

Zřízení služebnosti na základě soudního rozhodnutí může nastat při zrušení a 

vypořádaní podílového spoluvlastnictví rozdělením věci, v případě nezbytné cesty nebo 

za podmínek zákona o pozemních komunikacích či jiných zákonů. Kromě situací 

výslovně uvedených ve speciálních zákonech není soud oprávněn služebnosti zřizovat. 

Při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví rozdělením věci dle 

ustanovení § 1145 OZ může soud zřídit služebnost nebo jiné věcné právo, vyžaduje-li to 

užívání nově vzniklé věci bývalým vlastníkem. Z ustanovení je patrné, že je snaha o co 

možná nejúčelnější využití rozdělené věci, soud tedy oprávnění ke zřízení služebnosti 

nemá, pokud v rámci vypořádání podílového spoluvlastnictví rozhodne o přikázání věci 

do výlučného vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků. 

K otázce nezbytné cesty je třeba zmínit, že se ve smyslu OZ nejedná o 

služebnost, ačkoli za předchozí úpravy spadala pod věcná břemena. V koncepci OZ je 

nezbytná cesta řazena k úpravě vlastnictví. Dle ustanovení § 1029 odst. 1 OZ se jedná o 

oprávnění vlastníka nemovité věci žádat, aby mu soused povolil nezbytnou cestu přes 

svůj pozemek, pokud na nemovité věci nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat 

proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou. Soud pak na základě ustanovení § 

ustanovení 1029 odst. 2 OZ může nezbytnou cestu povolit v rozsahu odpovídajícímu 

potřebě vlastníka nemovité věci řádně ji užívat. Zároveň však musí být soused co 

nejméně nezbytnou cestou obtěžován.
103

 Z výroku rozsudku, kterým se právo nezbytné 

cesty zřizuje, musí vyplývat, zda má formu pozemkové anebo osobní služebnosti, kudy 
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cesta povede (na základě geometrického plánu) a jakým způsobem bude právo nezbytné 

cesty vykonáváno.
104

 

V neposlední řadě je soud oprávněn dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona o 

pozemních komunikacích ke zřízení věcného břemena (služebnosti) k pozemní 

komunikaci. Takové rozhodnutí může být vydáno pouze tehdy, pokud nedošlo k dohodě 

mezi vlastníkem dotčené pozemní komunikace a vlastníkem vedení, které má být 

umístěno v dotčené pozemní komunikaci. Jelikož zákon předpokládá náhradu za zřízení 

věcného břemena, rozhodne soud i o výši úhrady.
105

 

 

3.4.6. Nabytí služebnosti k pozemku sloužícímu k plnění funkce lesa 

 

Specifickou úpravu, co se způsobu nabytí a vzniku služebnosti týče, mají 

pozemky soužící k plnění funkce lesa. Ty lze dle ustanovení § 1261 OZ zatížit 

pozemkovou služebností, služebností pastvy nebo služebností braní lesních plodů jen 

smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Zároveň 

musí být služebnost zřízena jako vykupitelná a podmínky výkupu musejí být určeny 

předem. 

Pozemek určený k plnění funkce lesa spadá do speciální kategorie, která je 

vymezena veřejnoprávní normou, konkrétně ustanovením § 3 lesního zákona. U 

takového pozemku platí, že pozemkové služebnosti, služebnost pastvy a služebnost 

sběru lesních plodů nelze vydržet. Oproti tomu lze dovodit, že služebnosti v ustanovení 

§ 1261 OZ výslovně neuvedené, tedy služebnosti osobní zatěžující pozemek určený k 

plnění funkce lesa, vydržet lze.
106

 

Služebnost zatěžující pozemek určený k plnění funkcí lesa musí být zřízena 

jako vykupitelná. Vykupitelnost služebnosti je v úpravě služebností novým právním 

pojmem, který obsahuje právo vlastníka služebné věci vyplatit oprávněnému určitou 

finanční částku, čímž dosáhne zániku služebnosti.
107

 Vyplacení je jednostranné právní 

jednání, kterým služebnost zanikne, a to i proti vůli oprávněného. Jelikož se jedná o 
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zánik práva ze zákona, nezaniká služebnost až zápisem do veřejného rejstříku, vlastník 

služebného pozemku se však v souladu s ustanovením § 985 OZ může domáhat uvedení 

zapsaného stavu do souladu se stavem skutečným. Podmínky výkupu je nutné uvést v 

právním jednání, kterým se služebnost zřizuje. Pokud by v něm podmínky výkupu 

nebyly uvedeny, jednalo by se o neplatné právní jednání ve smyslu ustanovení § 580 

odst. 1 OZ.
108

 

 

3.4.7. Nabytí služebnosti k věci evidované ve veřejném seznamu 

 

Zřizuje-li se právním jednáním služebnost k věci zapsané ve veřejném seznamu, 

vzniká zápisem do takového seznamu (§ 1262 odst. 1 věta první OZ). Zápis do 

veřejného seznamu je v této situaci konstitutivní. 

V případě, že je věcí evidovanou ve veřejném seznamu pouze věc služebná, 

vzniká služebnost zápisem do toho veřejného seznamu, ve kterém je služebná věc 

evidována. Obdobně je tomu tehdy, pokud je věcí evidovanou ve veřejném seznamu 

pouze věc panující. Pak vznikne služebnost zápisem služebnosti u věci panující do 

veřejného seznamu.
109

 Je však vhodné upozornit na názor, podle kterého pro vznik 

služebnosti zápisem do veřejného seznamu není podstatné, zda panující věc podléhá 

evidenci ve veřejném seznamu. V tomto smyslu se vyjadřoval například Městský soud v 

Praze ve svém rozhodnutí ze dne 30. dubna 1997, sp. zn. 33 Ca 42/97, ve kterém 

judikoval, že rozhodující pro určení, zda se věcné břemeno eviduje v katastru 

nemovitostí, je pouze to, zda se v katastru nemovitostí eviduje nemovitost zatížená, 

nikoli nemovitost panující.
110

 

Služebnost se zapíše do veřejného seznamu i v případě, že vzniká k věci 

zapsané ve veřejném seznamu na základě jiné právní skutečnosti, než je právní jednání 

(§ 1262 odst. 1 OZ věta druhá). Takovými služebnostmi jsou služebnosti vznikající na 

základě vydržení anebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Zejména se jedná o 
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služebnosti zapisované na základě notářských zápisů o uznání vydržení služebnosti 

anebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
111

 

Ke služebnostem zapisovaným do katastru nemovitostí je třeba uvést, že u 

pořadí služebností zapisovaných do katastru nemovitostí se uplatní zásada priority dle 

ustanovení § 980 až 986 OZ a dle ustanovení § 9 a 10 katastrálního zákona. 

 

3.5. Právní poměry ze služebností 

 

Právní poměry ze služebnosti jsou upraveny v ustanoveních § 1263 až 1266 

OZ, přičemž jednotlivé paragrafy upravují postupně náklady na služebnou věc, míru 

služebnosti, nepřenositelnost a nepřevoditelnost služebností a řešení situace více 

služebností k téže věci. 

 

3.5.1. Náklady na služebnou věc 

 

Ustanovení § 1263 OZ stanoví, že náklad na zachování a opravy věci, která je 

pro služebnost určena, nese osoba oprávněná. Pokud ale povinný užívá služebnou věc 

společně s oprávněným, je povinen poměrně přispívat na vzniklé náklady anebo se 

užívání zdržet. Takový rozsah nákladů je odlišný od rozsahu dle OZ 1964, který v 

ustanovení § 151 odst. 3 uváděl, že oprávněný nese jen přiměřené náklady na zachování 

a opravy zatížené věci; nově je tedy oprávněný povinen hradit veškeré náklady, nikoli 

pouze ty přiměřené. Pokud by oprávněný svoji povinnost neplnil, vzniklo by na jeho 

straně bezdůvodné obohacení. Přestože OZ výslovně nestanoví, kdo je povinen 

provádět opravy nebo úkony směřující k zachování věci, lze se domnívat, že je jím 

subjekt shodný se subjektem nesoucím náklady, tedy oprávněný.
112

 Může být sporné, 

zda je oprávněný povinen nést náklady na opravy a zachování věci i v případě, že dojde 

ke zkáze služebné věci například živelní pohromou.
113

 V tomto směru lze odkázat na 

rozhodnutí Nejvyššího soudu Republiky československé ze dne 19. dubna 1928, sp. zn. 
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Rv II 748/27, podle kterého nemá povinný proti oprávněnému nárok na znovuzřízení 

stodoly, pokud zanikla vyhořením.
114

 

Při užívání služebné věci ze strany toho, kdo je služebností obtížen, stanovuje 

OZ povinnost na náklady poměrně přispívat, jinak se musí užívání zdržet. Povinný se 

může rozhodnout pro jednu z uvedených variant. Je otázkou, zda by se měl oprávněný 

zdržet užívání služebnosti, pokud by jej o to oprávněný požádal s odkazem na 

skutečnost, že příspěvek na náklady není přiměřený. K hodnocení dané situace bude 

zřejmě nutné posuzovat individuálně konkrétní případy, avšak platí, že míra příspěvku 

by měla odpovídat míře spoluužívání.
115

  

 

3.5.2. Míra služebnosti 

 

Určení míry služebnosti se řídí ustanovením § 1264 OZ. Ten v odst. 1 stanoví, 

že není-li míra služebnosti určena, rozhoduje potřeba panujícího pozemku. Mírou 

služebnosti lze rozumět intenzitu, s jakou může oprávněná osoba služebnost užívat. 

Mírou není stanoven obsah a rozsah služebnosti, jak je vyjádřen v ustanovení § 1258 

OZ. Například u práva odebírat vodu z cizí studně zakládá ustanovení § 1258 OZ právo 

přístupu oprávněného k vodovodu a čerpadlu, dle ustanovení § 1264 odst. 1 OZ se pak 

určuje, jaké množství vody smí oprávněný odčerpat (za předpokladu, že tato míra není 

určena).
116

 Je třeba podotknout, že určení potřeby panujícího pozemku se vztahuje k 

okamžiku vzniku služebnosti, a to i přesto, že to v textu ustanovení není výslovně 

uvedeno. Lze totiž předpokládat postupně zvětšující se potřeby panujícího pozemku.
117

 

Opačný závěr by mohl vést k popření zásady zákazu rozšiřování služebnosti (vizte 

výklad k § 1264 odst. 2 OZ níže). 

V ustanovení § 1264 odst. 2 OZ je stanoveno, že služebnost se nemění změnou 

v rozsahu služebné nebo panující věci, ani změnou hospodaření na panujícím pozemku. 

Pro vznik služebnosti je sice rozhodující potřeba panujícího pozemku, avšak nelze 

připustit výklad, že pokud dojde ke změně na straně panující věci směrem ke zvýšení 
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nároků vůči věci služebné, znamená to změnu v míře služebnosti.
118

 V takovém případě 

by mohl oprávněný jednostranně rozšiřovat změnou rozsahu panující věci i rozsah 

služebnosti, ačkoli podle ustanovení § 1258 OZ je tendence rozsah nebo obsah 

služebnosti spíše zmenšovat než zvětšovat. Proto je nutné dospět k závěru, že rozsah 

služebnosti se nemůže změnit v tom smyslu, že služebná věc bude v budoucnu 

zatěžována více než podle potřeby panujícího pozemku v době zřízení služebnosti.
119

 

 

3.5.3. Nepřenositelnost a nepřevoditelnost služebností 

 

Nepřenositelnost pozemkových služebností a nepřevoditelnost osobních 

služebností je upravena v ustanovení § 1265 OZ. Podle ustanovení § 1265 odst. 1 OZ 

nelze pozemkovou služebnost spojit s jiným panujícím pozemkem. Tím je mimo jiné 

vyjádřen zákaz svévolného rozšiřování služebnosti tak, že by vlastník panujícího 

pozemku nabyl do vlastnictví i sousední pozemek, pro nějž by požadoval rozšíření 

služebnosti. Ustanovení je i projevem zásady, že věc má sloužit jiné konkrétní věci.
120

 

Nepřevoditelnost osobních služebností na jinou osobu je dána ustanovením § 

1265 odst. 2 OZ. Nepřevoditelnost vyplývá již z podstaty osobních služebností, které 

slouží k uspokojování potřeb jediné individualizované oprávněné osoby.
121

 I přesto 

existují případy dovozené rozhodováním soudů, kdy prospěch ze služebnosti mohou mít 

i osoby odlišné od osoby oprávněné. Například podle rozhodnutí Vrchního soudu v 

Praze ze dne 29. září 1993, sp. zn. 2 Cdo 54/93, je kromě oprávněné osoby oprávněn 

užívat byt zatížený služebností bytu rovněž její manžel, popřípadě i příbuzný v řadě 

přímé.
122

 

Ustanovení § 1265 odst. 3 OZ pak stanovuje výjimku pro využití podzemního 

prostoru jiného vlastníka, ke kterému lze zřídit služebnost zcizitelnou a zděditelnou. 

Přestože komentované ustanovení hovoří široce o věcných užívacích právech, lze se 

domnívat, že dopadá pouze na služebnosti osobní, nikoli pozemkové. Z povahy 
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pozemkových služebností totiž plyne, že je nelze zcizit ani zdědit, neboť jsou spojeny s 

vlastnictvím pozemku a nenáležejí konkrétní osobě.
123

 Na druhou stranu z doslovného 

znění ustanovení nevyplývá žádné omezení v otázce, které služebnosti k prostoru pod 

povrchem mohou být zřizovány jako zcizitelné a dědičné. Domnívám se, že je však 

nutné se přiklonit k výkladu, že jako zcizitelné a dědičné lze zřídit pouze osobní 

služebnosti, neboť zcizení nebo dědění pozemkových služebností je z praktického 

hlediska těžko představitelné. 

Jiný problém představuje terminologická nekoncepčnost ustanovení, které 

hovoří o prostoru pod povrchem, u něhož je otázkou, v jakých případech jej lze 

považovat za věc. Prostor jako takový, vzhledem k zásadě superficies solo cedit, věcí 

není, což naráží na znění ustanovení § 1257 OZ, podle kterého lze služebností zatížit 

pouze věc.
124

 

 

3.5.4. Více služebností k téže věci 

 

Podle OZ je možná konkurence služebností, tedy stav, kdy k jedné věci je 

zřízeno více služebností.
125

 Situace, kdy se k věci zřizuje více služebností, je řešena v 

ustanovení § 1266 OZ, který stanoví, že k věci lze zřídit více služebností, pokud není 

novější právo na újmu právům starším. Ze znění ustanovení lze dovodit, že se 

nevztahuje na vznik služebností ze zákona anebo vydržením, neboť hovoří pouze o 

zřizování služebností, k čemuž lze dospět na základě smlouvy, pořízením pro případ 

smrti, rozhodnutím orgánu veřejné moci, popřípadě jednostranným právním jednáním 

při zřízení vlastníkovi služebnosti (§ 1257 odst. 2 OZ).
126

 

Pořadí služebností se bude řídit okamžikem jejich vzniku. Okamžik vzniku 

nastane u služebností nezapisovaných do veřejného seznamu účinností právního 

jednání, kterým byla služebnost zřízena. U služebností zapisovaných do veřejného 

seznamu se tak stane až zápisem služebnosti, je proto v zájmu oprávněného, aby byla 

služebnost zapsána do veřejného seznamu co nejdříve. Pro pořadí služebností ve 
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veřejném seznamu je totiž dle ustanovení § 982 OZ rozhodující okamžik podání návrhu 

na zápis služebnosti.
127

 

 

3.6. Některé pozemkové služebnosti 

 

OZ poskytuje v ustanoveních § 1267 až 1282 OZ demonstrativní výčet 

pozemkových služebností, u kterých považoval zákonodárce za účelné upravit nebo 

upřesnit potřebné zvláštnosti. Dle důvodové zprávy k § 1267 až 1298 OZ bylo 

přistoupeno k podrobnější úpravě devíti pozemkových služebností, neboť to pomůže 

právní praxi návodem, co má být upraveno v právním jednání, kterým se služebnosti 

zřizují, popřípadě pomůže určit obsah výroku rozhodnutí orgánu veřejné moci.
128

 Za 

pozornost stojí, že platné a účinné znění OZ obsahuje výčet deseti pozemkových 

služebností, nikoli devíti, jak uvádí důvodová zpráva. Zároveň došlo k opuštění 

některých služebností, které se v praxi již téměř nevyskytují (například služebnost okna 

nebo služebnost svodu kouře).
129

 

Je vhodné upozornit na názory některých autorů, podle kterých takto rozsáhlá 

právní úprava jednotlivých služebností v OZ není potřebná.
130

 

 

3.6.1. Služebnost inženýrské sítě 

 

Služebnost inženýrské sítě je upravena v ustanoveních § 1267 a 1278 OZ. 

Novinkou v koncepci inženýrských sítí je, že až do účinnosti OZ byla služebnost 

inženýrské sítě řazena mezi veřejnoprávní instituty, zatímco nyní jde o institut ryze 

soukromoprávní, který existuje nezávisle na služebnostech inženýrské sítě vznikajících 

ze zákona.
131

 Obsahově je však služebnost inženýrské sítě v podstatě shodná s obsahem 
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věcných břemen vznikajících ze zákona, která jsou upravena ve speciálních zákonech 

(například věcné břemeno telekomunikačního vedení).
132

 

Za inženýrskou síť je zpravidla považována soustava podzemních nebo 

nadzemních vedení sloužící k rozvodu energie, vody, vzduchu, apod., nebo k odvodu 

přeměněné energie, znečištěné vody, znečištěného vzduchu apod.
133

 

Základním oprávněním, které ze služebnosti vzniká oprávněné osobě, je právo 

zřídit vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem na služebném pozemku 

vedení, provozovat je a udržovat (§ 1267 odst. 1 věta první OZ). Naopak vlastník 

služebného pozemku je zatížen povinností chovat se tak, aby nedocházelo k ohrožení 

inženýrské sítě, a pokud je to s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě vstup 

na služebný pozemek za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě (§ 1267 odst. 1 

věta druhá OZ). 

Kromě oprávnění výše uvedených lze sjednat právo zřídit obslužné zařízení a 

právo vedení modernizovat (§ 1267 odst. 2 OZ). Oprávněný je také povinen poskytnout 

vlastníkovi služebného pozemku dokumentaci inženýrské sítě v rozsahu nutném k 

ochraně jeho oprávněných zájmů; lze ujednat i jiný rozsah (§ 1267 odst. 3 OZ). 

Konečně ustanovení § 1268 OZ obsahuje řešení náhlého poškození inženýrské 

sítě. V případě náhlého poškození, pokud záležitost nesnese odkladu, obstará oprávněná 

osoba opravu i bez předchozího projednání, přičemž musí po skončení opravy uvést 

pozemek do původního stavu a nahradit vzniklou škodu. U tzv. zákonných věcných 

břemen, která byla dříve zřízena podle veřejnoprávních norem, se bude nadále 

postupovat podle takových norem. Ty samostatně upravují právo provozovatele 

vstupovat na zatížený pozemek, jakož i povinnost uvést po opravách pozemek do 

původního stavu a nahradit škodu, která v důsledku oprav vznikla.
134

 

 

3.6.2. Služebnost opory cizí stavby 

 

Služebnost opory cizí stavby je upravena v ustanovení § 1269 OZ. Ustanovení 

v první řadě míří na situace, kdy se stavba na panujícím pozemku opírá o zeď společnou 
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pro stavbu nacházející se na pozemku služebném. V druhé řadě je myšleno i na případy 

svažité půdy, na které jsou stavby na jednotlivých pozemcích uspořádány tak, že se 

stavba nacházející se na výše umístěném panujícím pozemku opírá o stavbu nacházející 

se na níže umístěném pozemku služebném. Právě pro tyto případy je v ustanovení § 

1269 OZ stanoveno, že vlastník služebného pozemku není povinen k podpoře 

panujícího pozemku. Je ale povinen poměrně udržovat zdi a podpěry sloužící jako opora 

stavby na služebném pozemku.
135

  

Za pozastavení stojí slovní spojení „cizí stavba“, které implikuje závěr, že 

služebnost opory cizí stavby lze zřídit pouze ke stavbě, která není ve vlastnictví 

vlastníka stavby na panujícím pozemku. Jinými slovy, čistě gramatický výklad 

neumožňuje zřízení služebnosti opory cizí stavby jako vlastnické služebnosti ve smyslu 

ustanovení § 1257 odst. 2 OZ. To lze podpořit argumentem, že ustanovení § 1269 OZ je 

svou povahou speciální vůči ustanovení § 1257 odst. 2 OZ, které se vztahuje ke 

služebnostem obecně. Navzdory uvedenému lze však připustit, že zřízení služebnosti 

opory cizí stavby ve smyslu ustavení § 1257 odst. 2 OZ není v rozporu se smyslem 

ustanovení § 1269 OZ. I v praxi může mít takové řešení své opodstatnění, proto je 

přípustné se domnívat, že služebnost opory cizí stavby lze zřídit jako vlastnickou 

služebnost ve smyslu ustanovení § 1257 odst. 2 OZ. Ostatně i u některých dalších 

pozemkových služebností je výraz „cizí stavba“, respektive „cizí pozemek“, užíván. 

Pokud by se postupovalo důsledně podle doslovného znění OZ, docházelo by k 

částečnému vyprázdňování ustanovení § 1257 odst. 2 OZ. 

 

3.6.3. Služebnost okapu 

 

Další služebností je služebnost okapu, která je upravena v ustanovení § 1270 

OZ. Vlastník panující služebnosti je oprávněn svádět vodu ze střechy své stavby na 

služebný pozemek, čemuž odpovídá povinnost vlastníka služebného pozemku přítoku 

vody nebránit. Pokud by nebyla služebnost zřízena, mohl by vlastník pozemku pouze 

nechat vodu přirozeně stékat na sousední pozemek. Kdyby si počínal aktivně a vodu na 
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sousední pozemek přesto sváděl, jednalo by se o nedovolenou imisi dle ustanovení § 

1019 odst. 1 OZ.
136

  

OZ dále speciálně upravuje obecný zákaz rozšiřování rozsahu služebnosti 

změnou panující věci v tom smyslu, že vlastník panující věci může zvýšit střechu pouze 

tehdy, pokud tím neztíží služebnost. Zvýšením se zřejmě rozumí taková stavební úprava 

střechy, která ve svém důsledku povede k zatížení služebného pozemku větším 

množstvím sváděné vody.
137

 

Vlastník panujícího pozemku musí dbát i na to, aby svodný žlab, byl-li zřízen, 

byl udržován v dobrém stavu. To je v souladu se zásadou šetrného výkonu služebnosti. 

Současně je stanovena povinnost odklízet včas sníh, kterého napadlo mnoho, aby v 

důsledku tání většího množství sněhu nedocházelo ke škodám na služebném 

pozemku.
138

 

 

3.6.4. Právo na svod dešťové vody 

 

Právo na svod dešťové vody je upraveno v ustanovení § 1271 OZ. Služebnost 

představuje právo získávat dešťovou vodu ze sousední střechy pro svůj pozemek. S 

tímto právem koresponduje povinnost vlastníka služebného pozemku nezabraňovat 

odtoku vody na pozemek oprávněného.
139

 Jsou zde tedy práva a zájmy opačné než u 

služebnosti okapu. Veškeré náklady související se zřízením a udržováním zařízení 

sloužících služebnosti nese vlastník panujícího pozemku. Vlastník služebného pozemku 

je pak zavázán umožnit oprávněnému přístup k zařízením za účelem údržby.
140

 

 

3.6.5. Právo na vodu 

 

Právo na vodu je upraveno v ustanovení § 1272 OZ. Spočívá v oprávnění brát 

vodu z vodního zdroje nacházejícího se na služebném pozemku a oprávnění přístupu na 
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služebný pozemek. Zároveň obsahuje i právo vodovodu, tedy oprávnění svádět vodu z 

cizího pozemku a zřídit a udržovat zařízení k tomu potřebná.
141

 Je třeba podotknout, že 

u práva na vodu může docházet ke střetu soukromého a veřejného práva, a to v případě 

zřizování studní na základě hydrogeologického průzkumu. Přestože v OZ není množství 

odebírané vody ze studny žádným způsobem omezeno, omezení vyplývá z 

vodoprávního rozhodnutí ke stavbě studny. V něm je stanoven maximální odběr vody 

ze studny tak, aby nebyla ohrožena vydatnost okolních studní. Je možné polemizovat 

nad tím, zda lze pomocí soukromoprávního institutu překračovat limity stanovení 

veřejnoprávní normou. Zřejmě to možné není.
142

 

 

3.6.6. Služebnost rozlivu 

 

Služebnost rozlivu je upravena v ustanovení § 1273 OZ. Vlastníkovi vodního 

díla umožňujícího řízený rozliv povodně poskytuje právo rozlévat vodu na služebném 

pozemku. Základním pojmem je vodní dílo, které je vymezeno v ustanovení § 55 

vodního zákona. Jedná se například o přehrady, hráze nebo jiné stavby na ochranu před 

povodněmi.
143

 Účelem ustanovení je zejména snaha zabránit škodám způsobeným na 

zdraví nebo majetku třetích osob tím, že je vlastníkovi vodního díla umožněno řízeně 

zaplavovat služebný pozemek. K tomu oprávněnému svědčí i právo mít a udržovat na 

služebném pozemku obslužná zařízení, která může na základě výslovného ujednání s 

vlastníkem služebného pozemku modernizovat. V úvahu připadají například potrubí 

nebo čerpadla. 

Uvedeným oprávněním vlastníka vodního díla odpovídá povinnost vlastníka 

služebného pozemku neohrožovat vodní dílo ani obslužná zařízení a povinnost umožnit 

po předchozím projednání vstup na služebný pozemek.
144

 Dle ustanovení § 1273 odst. 3 

OZ se v situaci náhlého poškození vodního díla postupuje obdobně jako u služebnosti 

inženýrské sítě. 
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3.6.7. Služebnost stezky 

 

Další pozemkovou služebností je služebnost stezky, která je upravena v 

ustanovení § 1274 OZ. Tato služebnost představuje nejen právo oprávněné osoby chodit 

po určené cestě, ale opravňuje k tomu i osoby, které oprávněnou osobu navštěvují. 

Stejné právo mají i nájemníci oprávněné osoby.
145

 V tomto smyslu se vyjadřovala již 

prvorepubliková judikatura.
146

 Je třeba zdůraznit, že služebnost cesty zahrnuje pouze 

pohyb po služebném pozemku vlastní silou, proto například jízdní kolo je možné po 

služebném pozemku pouze vést, nikoli na něm jet.
147

 V ustanovení § 1274 odst. 2 OZ je 

pak zdůrazněno, že služebnost nezahrnuje právo vjíždět na služebný pozemek na 

zvířatech ani vláčet po služebném pozemku břemena. 

 

3.6.8. Služebnost průhonu 

 

Služebnost průhonu je upravena v ustanovení § 1275 OZ. Dle ustanovení § 

1275 odst. 1 OZ je oprávněnému umožněno hnát zvířata přes služebný pozemek a jezdit 

přes něj jinými než motorovými vozidly. Argumentem a minori ad minus lze dovodit, 

že přes služebný pozemek je možné jezdit na zvířatech a využívat i všechna oprávnění z 

práva cesty.
148

 

Služebnost průhonu, která by vlastníka opravňovala k průhonu dobytka, však 

nesmí zatěžovat pozemek určený k plnění funkce lesa (§ 1275 odst. 2 věta první OZ). 

Dále platí, že pokud by příslušný orgán veřejné moci rozhodl o tom, že služebný 

pozemek je určen k plnění funkce lesa až po zřízení takové služebnosti, služebnost 

zaniká (§ 1275 odst. 2 věta druhá OZ). Příslušným orgánem veřejné moci ve smyslu 

předchozí věty je dle ustanovení § 48 lesního zákona obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. Účelem ustanovení je zabránit škodám, které by mohl dobytek napáchat na 

pozemcích určených k plnění funkci lesa. Za dobytek se pak považují sudokopytníci 

chovaní k hospodářským účelům, například ovce nebo krávy. Důvodová zpráva 
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výslovně uvádí, že zákaz ve smyslu ustanovení § 1275 odst. 2 OZ se nevztahuje na 

koně.
149

  

 

3.6.9. Služebnost cesty 

 

Další pozemkovou služebností je služebnost cesty, která je upravena v 

ustanovení § 1276 OZ. Lze ji charakterizovat jako právo příjezdu nebo odjezdu 

jakýmkoli vozidlem, tedy i motorovým, a obsahuje i právo na přepravování těžkých 

břemen přes pozemek. Současně zahrnuje i všechna oprávnění, která jsou obsažena ve 

služebnosti stezky. OZ však výslovně uvádí, že ve služebnosti cesty není zahrnuto 

právu průhonu.
150

 V době platnosti OZO bylo otázkou, zda služebnost cesty (tehdy 

služebnost vozové cesty) zahrnuje, obdobně jako služebnost stezky, právo jiných osob 

dopravovat se k pozemku oprávněného. Komentář k OZO toto vylučoval, lze se však 

domnívat, že i vzhledem ke změně společenských poměrů, kdy je doprava motorovými 

vozidly mnohem častější, se rozsah služebnosti řídí více skutečnou potřebou panujícího 

pozemku. Je-li proto součástí panujícího pozemku například rodinný dům, je nutné 

předpokládat pravidelný průjezd osobního automobilu oprávněného a obvyklých 

návštěv, popřípadě i průjezd osob zajišťujících obsluhu domu.
151

 

V ustanovení § 1276 odst. 3 OZ je upraveno řešení nákladů na údržbu cesty a 

potřebných zařízení, které vesměs konkretizuje obecné pravidlo hrazení nákladů 

vyjádřené v ustanovení § 1263 OZ. Je zdůrazněno, že oprávněný je povinen poměrně 

přispívat na udržování lávek a mostů souvisejících s právem cesty.
152

 

Ke služebnosti cesty (stejně jako ke služebnosti stezky a služebnosti průhonu) 

je třeba doplnit, že plocha pro její výkon musí být přiměřená potřebě a místu (§ 1277 

věta první OZ). S tím je spojeno právo oprávněného domáhat se náhradní plochy, pokud 

se cesta (stezka, průhon) stane působením náhody neschůdnou (§ 1277 věta druhá OZ). 

Navzdory tomu, že podle doslovného znění ustanovení není odpovědnost vlastníka 

služebného pozemku za náhodu omezena, zřejmě není odpovědný do takové míry, aby 
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byl povinen zajišťovat cestu (stezku, průhon) i přes cizí pozemky, například 

pronájmem.
153

 

 

3.6.10. Právo pastvy 

 

Poslední pozemkovou služebností uvedenou v demonstrativním výčtu OZ je 

právo pastvy, které je upraveno v ustanoveních § 1278 až 1282 OZ. Služebnost zakládá 

právo pást na cizím pozemku dobytek. Lze říci, že právo pastvy sleduje obdobný účel 

jako pacht ovšem s tím rozdílem, že se nejedná o smluvní poměr, ale o věcné právo.
154

 

V případě, že nebyly některé aspekty služebnosti sjednány, chrání OZ desetiletou 

pokojnou držbu. Nejedná se však o prvních deset let, po které oprávněný držel právo 

pastvy, nýbrž o posledních deset let před vznikem sporu. Pokud by došlo ke sporu o 

rozsah práva pastvy (například kolik zvířat a jakého druhu může oprávněná osoba pást), 

je nutno nejprve zodpovědět otázku, jak se rozsah práva ustálil v posledních deseti 

letech před vznikem sporu.
155

  

Právo pastvy se vztahuje na všechny druhy hospodářských zvířat vyjma prasat a 

drůbeže a zvířat nadměrně znečištěných, nemocných nebo cizích (§ 1279 odst. 1 OZ). 

Prvorepubliková judikatura nepovažovala za cizí každé zvíře, které nebylo ve 

vlastnictví oprávněné osoby. Pokud oprávněná osoba užívala cizí vypůjčený dobytek, 

nebyl posuzován jako dobytek cizí, ale jako náležející osobě oprávněné ze služebnosti 

pastvy.
156

  

Právem pastvy je dále zakázáno zatěžovat pozemky s lesními porosty (§ 1279 

odst. 2 OZ). Terminologicky je pozemek s lesními porosty jiným pojmem než pozemek 

určený k plnění funkce lesa, což je legální pojem vymezený v ustanovení § 3 lesního 

zákona. Lze však uzavřít, že tento zákaz se vztahuje i na pozemky určené k plnění 

funkce lesa, byť by to nebyly pozemky s lesními porosty, neboť lesní zákon pastvu na 

pozemcích plnících funkci lesa zakazuje (§ 20 odst. 1 písm. n)).
157
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Počet paseného dobytka je dán zejména dohodou stran, pokud té není, je 

rozhodný průměr za první tři léta pastvy (§ 1280 odst. 1 věta první OZ). OZ neuvádí, 

zda se jedná o první tři roky z rozhodného období deseti let pokojné držby anebo o 

první tři roky po nabytí služebnosti. Lze se však přiklonit k tomu, že jde o první tři roky 

po vzniku služebnosti, neboť obecně platí, že pro rozsah služebnosti je rozhodná 

potřeba pozemku v době zřízení služebnosti (§ 1264 odst. 1 OZ). Uplyne-li od vzniku 

služebnosti delší doba, v důsledku čehož nebude možné určit počet dobytka v prvních 

třech letech, určí se počet paseného dobytka podle zásad slušnosti přiměřeně k rozsahu 

a jakosti pastvy (§ 1280 odst. 1 věta druhá před středníkem OZ). Oprávněná osoba je 

však i tak omezena tím, že nemůže na služebném pozemku pást více dobytka, než kolik 

ho může přezimovat s pící dodanou panujícím pozemkem (§ 1280 odst. 1 věta druhá za 

středníkem OZ). Účel omezení spočívá v tom, aby byl služebný pozemek spásán v míře, 

která umožňuje jeho regeneraci. Konečně do počtu paseného dobytka se nezapočítávají 

sající mláďata (§ 1280 odst. 2 OZ), protože dostávají výživu od matky a sama se 

nepasou.
158

 

Pro dobu pastvy je rozhodující místní zvyklost, přičemž se pastvou nesmí 

ohrozit řádné hospodaření na služebném pozemku (§ 1281 OZ). Dobou pastvy je 

myšleno roční období a také denní doba, po kterou může oprávněná osoba nechat 

zvířata pást na služebném pozemku.
159

 

Právo pastvy v sobě nezahrnuje jiná oprávnění (§ 1282 odst. 1 věta první OZ), 

jak tomu je například u práva cesty, které v sobě zahrnuje i právo stezky. Zároveň 

nevylučuje vlastníka služebného pozemku z práva spolupastvy (§ 1282 odst. 1 věta 

druhá OZ). V ustanovení § 1282 odst. 2 OZ je pak vyjádřena prevenční povinnost, která 

zavazuje oprávněného hlídat dobytek, hrozí-li škoda. Pokud oprávněný poruší svoji 

povinnosti hlídat dobytek, který způsobí vlastníkovi služebného pozemku škodu, bude 

oprávněný muset škodu nahradit podle ustanovení § 2910 OZ.
160

 

Je možné zaznamenat kritiku, že rozsáhlá právní úprava práva pastvy je 

vzhledem k jeho nevelkému využití v dnešní době nesmyslná.
161
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3.7. Obvyklejší osobní služebnosti 

 

Osobní služebnosti jsou upraveny v pátém pododdílu v ustanoveních § 1283 až 

1298 OZ. Při projednávání předlohy OZ došlo k legislativní chybě, kdy byl vypuštěn 

název pododdílu, který měl původně znít „Obvyklejší osobní služebnosti“ a na jeho 

místo se posunulo sousloví „Užívací právo“.
162

 

Systematika pátého pododdílu je pak taková, že ustanovení § 1283 a 1284 OZ 

upravují právo užívací, ustanovení § 1285 až 1293 OZ právo požívací, v § 1294 až 1296 

OZ jsou společná ustanovení k právu užívacímu a právu požívacímu a konečně 

ustanovení § 1297 a 1298 OZ obsahují úpravu služebnosti bytu.
163

  

 

3.7.1. Právo užívací 

 

Podstata užívacího práva spočívá v oprávnění osoby (uživatele) užívat 

služebnou věci, brát z věci plody a užitky pro svou potřebu a pro svoji domácnost (§ 

1283 věta první OZ). Předmětem užívacího práva může být věc nemovitá, movitá i 

zastupitelná zuživatelná. Oprávněný uživatel přebírá služebnou věc ve stavu, ve kterém 

se nachází v okamžiku zřízení služebnosti. Tomu odpovídá povinnost vlastníka 

služebné věci upozornit oprávněného na právní vady, které nelze zjistit z veřejného 

seznamu. Vlastník služebné věci je dále povinen ukončit předchozí pacht nebo nájem, 

který se váže ke služebné věci. Pokud by tak neučinil, nedošlo by zřízením užívacího 

práva k zániku nájmu nebo pachtu, neboť není přípustné, aby nájemce nebo 

propachtovatel doplácel na zatížení služebné věci. Naopak by vlastník služebné věci 

musel nahradit škodu uživateli, protože ten by se nemohl ujmout držby služebné věci.
164

 

Uživateli není přiznáno právo na rozšíření služebnosti, změní-li se potřeby jeho 

nebo jeho domácnosti (§ 1283 věta druhá OZ). Pokud je předmětem služebnosti 

například závod, je nutné vymezit rozsah služebnosti podle potřeb oprávněného v době 

vzniku služebnosti. Skutečnost, že provoz závodu se postupem času a vhodným 

                                                
162

 ELIÁŠ, K. Problematická ustanovení nového občanského zákoníku a jejich výklad. Bulletin advokacie 

11/2013, s. 27. 

163
 HRABÁNEK, D.; LASÁK, J. in SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III, op. cit. sub 64, s. 997. 

164
 THÖNDEL, A. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., op. cit. sub 61, s. 803, 804. 



56 
 

hospodařením rozšíří o nový předmět činnosti, neznamená, že se tak rozšíří právo 

užívání.
165

 

Vlastníkovi služebné věci podle ustanovení § 1284 věta první OZ náležejí 

veškeré užitky, které může brát bez zkrácení práva uživatele. Přestože ustanovení se 

zmiňuje pouze o užitcích a nikoli o plodech, lze dovodit, že vlastníkovi služebné věci 

náležejí obdobně i její plody. Může tak pronajímat místnosti ve služebném době, které 

nejsou oprávněným užívány, nebo sbírat ovoce, které již oprávněný a jeho domácnost 

nespotřebují.
166

 Na druhou stranu musí nést veškeré náklady na závady služebné věci, a 

to i závady právní jako jsou například daně apod., a musí věc udržovat v dobrém stavu 

(§ 1284 věta druhá OZ). Pokud však tyto náklady přesahují užitek, který vlastník z věci 

získává, vzniká určitý schodek v neprospěch vlastníka služebné věci. Podle ustanovení 

§ 1284 věta třetí OZ lze takovou situaci řešit tím, že uvedený schodek přenese vlastník 

služebné věci na uživatele. Je pak na uživateli, zda se rozhodne nést zvýšené náklady, 

anebo přestane věc užívat.
167

 

 

3.7.2. Právo požívací 

 

Na rozdíl od práva užívání umožňuje požívací právo poživateli užívat cizí věc a 

brát z ní plody a užitky, řádné i mimořádné, nikoli pouze pro potřebu svou a své 

domácnosti (§ 1285 věta první OZ). Omezen je poživatel pouze tím, že musí při 

požívání šetřit podstatu služebné věci (§ 1285 věta druhá OZ). Z uvedeného vyplývá, že 

právo požívání poskytuje nejširší právní moc nad věcí, blížící se vlastnickému právu. 

Poživatel proto může, na rozdíl od uživatele, služebnou věc půjčit, propachtovat nebo 

pronajmout, ale nesmí ji zcizit nebo zatížit; to může výlučně vlastník služebné věci.
168

 

Otázkou, kterou řešila již prvorepubliková judikatura, je, zda nájem nebo pacht zřízený 

poživatelem během trvání služebnosti, zaniká společně se zánikem služebnosti. 

Vzhledem ke skutečnosti, že postavení poživatele se blíží postavení vlastníka, lze se 

přiklonit k závěru, že nájem nebo pacht přechází po zániku požívacího práva na 
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vlastníka služebné věci.
169

 Podpůrně lze použít i úvahu, že nikdo by si nepronajal od 

poživatele byt, pokud by nemohl mít jistotu, že nájem potrvá i po zániku požívacího 

práva. Stejně tak vlastník nemůže mít zájem na tom, aby činžovní dům, k němuž bylo 

zřízeno právo požívání, byl navrácen s byty bez nájemníků.
170

  

Ustanovení § 1286 stanoví, že poživatel nemá právo na skrytou věc nalezenou 

na služebném pozemku. Stejný zákaz byl obsažen již ustanovení § 511 OZO, přičemž se 

vycházelo z předpokladu, že věc skrytá nenáleží poživateli, neboť není výnosem 

řádným ani mimořádným.
171

 

Z ustanovení § 1287 věta první OZ vyplývá, že poživatel přejímá všechny 

závady na služebné věci, které na ní vázly v době zřízení služebnosti. Pokud však 

vlastník služebné věci vadu lstivě zapřel nebo poživatele ujistil, že služebná věc je bez 

vad, nejdou tyto vady k tíži poživatele, nebyly-li vady zřejmé při uzavírání smlouvy 

nebo z veřejného seznamu (§ 1917 OZ). Poživatel také nese všechny náklady potřebné 

na dosažení plodů a užitků služebné věci (§ 1287 věta druhá OZ). Může se jednat 

například o náklady na osivo nebo hnojivo, ale i o náklady veřejnoprávního charakteru 

jakými mohou být daně nebo povinné pojištění.
172

 Poživatel je zároveň odpovědný za 

stav služebné věci, který musí být v okamžiku vrácení služebné věci stejný jako v době 

jejího převzetí, a musí hradit obvyklé udržovací náklady (§ 1288 věta první OZ). 

Poživatele však nelze hnát k odpovědnosti v případě, že se hodnota služebné věci 

snížila řádným užíváním bez viny poživatele (§ 1288 věta druhá OZ). 

Stavební práce nutné z důvodu nehody nebo stáří stavby může vlastník provést 

na svůj náklad po upozornění poživatele, přičemž poživatel zaplatí vlastníkovi služebné 

věci částku odpovídající míře, o kterou se provedenou úpravou zlepšilo požívání (§ 

1289 odst. 1 OZ). Vlastník služebné věci, jak vyplývá ze znění ustanovení, však 

stavební práce provést nemusí. Proto ustanovení § 1289 odst. 2 OZ dává samotnému 

poživateli oprávnění stavební práce provést a po skončení požívacího práva požadovat 

po vlastníkovi náhradu jako poctivý držitel dle ustanovení § 997 odst. 1 OZ. Co se týče 
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stavebních prací, které nejsou nutné, je poživatel povinen je snášet, pokud to není na 

újmu jeho právu anebo nahradí-li se mu veškerá vzniklá škoda (§ 1290 OZ). Poživatel 

ale není povinen na ně přispět, a to ani tehdy, pokud se mu tím zlepší požívání. Na 

druhou stranu zvětšení služebné věci stavebními pracemi neznamená, že by se původní 

právo užívání rozšířilo i na nové stavby. Poživatel bude moci nadále požívat pouze tu 

část služebné věci, kterou požíval před zahájením stavebních prací.
173

 

Náklady poživatele, jimiž byla služebná věc zlepšena, hradí vlastník poživateli 

za stejných podmínek, jako by byl poživatel nezmocněným jednatelem dle ustanovení § 

3006 až 3011 OZ (§ 1291 věta první OZ). Byly-li však náklady vynaloženy pouze ze 

záliby nebo za účelem zkrášlení služebné věci, má poživatel stejná práva a povinnosti 

jako poctivý držitel dle ustanovení § 998 OZ (§ 1291 věta druhá OZ). 

Cílem ustanovení § 1292 OZ je předejít sporům o stav služebné věci, který zde 

byl v době jejího předání, neboť poživatel je dle ustanovení § 1288 OZ povinen vrátit 

vlastníkovi služebnou věc ve stavu, v jakém ji obdržel. Proto se má za to, že služebná 

věc v době převzetí poživatelem byla prostřední jakosti ve stavu způsobilém k řádnému 

užívání a že měla vše, co bylo k řádnému užívání potřeba (například technický průkaz 

vozidla).
174

 

Úpravu vypořádání mezi vlastníkem služebné věci a oprávněným lze nalézt v 

ustanovení § 1293 OZ. Podle něj platí, že v okamžiku skončení požívání náležejí ještě 

neoddělené plody vlastníkovi služebného pozemku, avšak ten je povinen poživateli 

nahradit, co na ně poživatel vynaložil, jako by byl poctivý držitel dle ustanovení § 998 

OZ. Vlastník služebné věci má nárok i na jiné užitky podle toho, jakou dobu požívání 

trvalo. Příkladem takového užitku může být nájemné. Pak v situaci, kdy je roční 

nájemné splatné až půl roku po zániku požívání, obdrží vlastník služebné věci i 

poživatel po jedné polovině z nájemného.
175
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3.7.3. Společná ustanovení 

 

V ustanoveních § 1294 až 1296 OZ jsou upravena společná ustanovení pro 

právo užívací a právo požívací. Ustanovení § 1294 věta první OZ zakládá uživateli nebo 

poživateli právo nakládat se zuživatelnými zastupitelnými věcmi, ke kterým bylo 

zřízeno užívací nebo požívací právo, jak se jim líbí. Při skončení služebnosti jsou pak 

povinni vrátit stejné množství věcí téhož druhu a jakosti (§ 1294 věta druhá OZ). 

Předmětem užívání nebo požívání tak je spíše hodnota zuživatelných zastupitelných 

věcí, neboť konkrétní věci nemohou být pro svou zuživatelnou a zastupitelnou povahu 

předmětem služebnosti.
176

 

Pokud je služebnou věcí jistina uložená na úrok, má uživatel nebo poživatel 

právo jen na takový úrok; to platí i pro jistinu, která v důsledku změny nastoupí na 

místo jistiny dřívější (§ 1295 odst. 1 OZ). V otázce, jak se má se zatíženou jistinou 

naložit, rozhoduje uživatel nebo poživatel a věřitel společně a nedohodnou-li se, 

rozhodne soud (§ 1295 odst. 2 OZ). Soud by měl přihlédnout jak k oprávněným zájmům 

uživatele nebo poživatele tak i k oprávněným zájmům věřitele. To hlavně proto, že 

zájem uživatele nebo poživatele je na co nejvyšším výnosu z jistiny, zatímco věřitel má 

zájem na zachování jistiny, tedy co nejmenším riziku při investování. Přitom větší 

výnos bývá právě při rizikovějším investování.
177

 Konečně ustanovení § 1295 odst. 3 

OZ řeší postavení dlužníka ve vztahu k uživateli nebo poživateli a věřiteli. Dlužník se 

zprostí dluhu tím, že splatí dluh společně věřiteli a uživateli nebo poživateli. Přitom ani 

věřitel ani uživatel nebo poživatel nemají právo požadovat, aby byl dluh splacen 

jednomu z nich. Každý z nich se může domáhat pouze toho, aby byla jistina pro oba 

složena do notářské nebo soudní úschovy.
178

  

Posledním společným ustanovením k právu užívání a právu požívání je 

ustanovení § 1296 OZ, který v první větě stanoví, že vlastník služebné věci se může 

domáhat zajištění služebné věci, jenom pokud jí hrozí nebezpečí. Lze dovodit, že se 

musí jednat o nebezpečí větší než nepatrné a že zákon míní objektivní stav nebezpečí, 

tedy i stav nezaviněný oprávněným. Odmítne-li oprávněný věc zajistit, může se vlastník 
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domáhat, aby mu za slušné odbytné byla služebná věc vydána (§ 1296 věta druhá OZ). 

Výše odbytného bude odpovídat náhradě za ušlé požívání nebo užívání, které bylo 

ukončeno. Do slušného odbytného však zřejmě nelze započítat hodnotu plnění, které by 

poživatel nebo uživatel získal po dobu trvání služebnosti, pokud by nebyla ukončena.
179

 

 

3.7.4. Služebnost bytu 

 

Služebnost bytu lze zřídit jako právo užívací, ale i jako právo požívací. Platí 

však vyvratitelná právní domněnka, že služebnost bytu se zřizuje jako právo užívací (§ 

1297 OZ). Charakter služebnosti bytu má pak zásadní dopad na práva a povinnosti 

oprávněného a povinného. Například pokud je služebnost bytu zřízena jako právo 

užívací, má oprávněný právo byt užívat k bydlení, ale nesmí jej pronajmout.
180

 Není 

vyloučeno, aby byt užívala společně s oprávněným i jiná osoba. To dovodil mimo jiné 

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 29. září 1993, sp. zn. 2 Cdo 54/93, 

který uzavřel, že jestliže společně s oprávněným užívá byt i jeho manžel, nejedná se o 

nepřípustné rozšíření práv z věcného břemena.
181

 Dále je vlastník bytu povinen byt 

udržovat, vyjma běžné údržby, kterou vykonává oprávněný, a zajišťovat služby 

nezbytné k užívání bytu.  

Naopak u služebnosti bytu, která má charakter práva požívacího, může 

oprávněný byt pronajmout a inkasovat za to nájemné. Současně i veškeré náklady na 

údržbu bytu nese poživatel, který musí byt udržovat ve stavu, v jakém jej převzal, 

přičemž neodpovídá za běžné opotřebení bytu. Povinností poživatele je i platit daň z 

nemovitosti.
182

 

V ustanovení § 1298 OZ je vyjádřeno právo vlastníka bytu nakládat se všemi 

částmi domu nezatížené služebností a nesmí mu být znesnadněn potřebný dohled. 

Dohled musí být vlastníkovi bytu umožněn i v částech domu, které jsou služebností 

bytu zatíženy.
183
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3.8. Zánik služebností 

 

Kromě důvodů výslovně uvedených v ustanovení § 1299 OZ platí pro zánik 

služebností přiměřeně i obecná ustanovení o zániku závazku, což plyne z ustanovení § 

11 OZ.
184

 V souvislosti se soudním řízením nelze tak vyloučit ani zánik služebnosti 

soudním smírem.
185

 Zánikem služebnosti dochází k obnovení vlastnických oprávnění k 

věci, která byla služebností zatížena, což je projevem principu elasticity vlastnického 

práva. Současně dochází k zániku právní vady na služebné věci, což může mít za 

následek zvýšení její hodnoty. U požívacího práva je se zánikem služebnosti spojena 

povinnost vyrovnání poživatele a vlastníka. 

Z obecných důvodů zániku služebnosti lze uvést například zánik dohodou, 

uplynutím doby, na kterou byla služebnost sjednána, soudním rozhodnutím nebo zánik 

rozhodnutím správního orgánu (například v rámci vyvlastňovacího řízení). 

 

3.8.1. Zánik služebnosti trvalou změnou 

 

Specifickým pro služebnosti je zánik trvalou změnou, v jejímž důsledku 

nemůže služebná věc sloužit panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě (§ 1299 odst. 

1 OZ). V takovém případě služebnost zanikne přímo ze zákona a není nutné, aby byla 

neplatnost vyslovena orgánem veřejné moci. Vlastník služebné věci je oprávněn 

domáhat se výmazu služebnosti z veřejného seznamu, pokud služebnost podléhá 

evidenci, a to podle ustanovení § 985 OZ. Nemožnost musí být trvalá, která nemůže být 

napravena uvedením do původního stavu. Příkladem služebnosti zanikající tímto 

způsobem může být služebnost pastvy na služebném pozemku, který bude nezávisle na 

jeho vlastníkovi zastavěn rodinnými domy. Je nutné zdůraznit, že povinný nesmí 

nemožnost služebného pozemku sloužit panujícímu pozemku sám zapříčinit. Pak by se 

jednalo o neoprávněný zásah do práva odpovídajícího služebnosti a k zániku služebnosti 

by nedošlo.
 186
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 Důvodová zpráva dostupná na internetové adrese 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, s. 334. 
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V této souvislosti je otázkou, zda zanikne služebnost, která zatěžuje místnost v 

budově, která byla přestavěna tak, že zatížená místnost zanikla. Nejvyšší soud v této 

věci judikoval ve svém rozhodnutí ze dne 25. června 2008, sp. zn. 22 Cdo 1304/2007, 

následující: „V případě, že je budova, ve které je místnost zatížená věcným břemenem, 

přestavěna tak, že tato místnost již (s vlastnostmi uvedenými v právním úkonu zřizujícím 

věcné břemeno) neexistuje, věcné břemeno zanikne pro nemožnost výkonu pouze v 

případě, že není možné uvedení věci do původního stavu a v budově není obdobná 

(nikoli totožná) místnost, ve které by bylo možno právo odpovídající věcnému břemeni 

vykonávat.“
187

 

Také k otázce, zda k zániku služebnosti dochází, pokud se služebnost stane v 

důsledku změny služebného pozemku neúčelnou, se v minulosti soudy vyjadřovaly. V 

rozhodnutí ze dne 27. února 2006, sp. zn. 22 Cdo 346/2006, Nejvyšší soud dovodil, že 

je-li výkon práva odpovídajícího služebnosti nečelný, ale možný, lze se domáhat zrušení 

nebo omezení věcného břemena, věcné břemeno však z uvedeného důvodu nezaniká.
188

 

 

3.8.2. Zánik služebnosti pro hrubý nepoměr 

 

Druhým speciálním důvodem pro zánik služebnosti je trvalá změna, která 

zakládá hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku 

nebo oprávněného. Vlastník služebné věci se může domáhat, zrušení nebo omezení 

služebnosti za přiměřenou náhradu (§ 1299 odst. 2 OZ). Služebnost tedy nezaniká 

přímo ze zákona, ale potenciálně až v důsledku návrhu vlastníka služebného pozemku. 

Předpokladem je trvalá změna, která není přechodná a u které je zřejmé, že nedojde k 

obnově původního stavu. Za takovou změnu lze rozumět změnu oproti stavu, který byl 

v době vzniku služebnosti.
189

 Trvalou změnou lze rozumět i takové chování 

oprávněného v domě, které naplňuje důvody pro výpověď z nájmu podle ustanovení § 

2286 a násl. OZ.  
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2008, sp. zn. 22 Cdo 1304/2007. 
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Přestože z textu ustanovení nevyplývá právo oprávněného domáhat se zrušení 

nebo omezení služebnosti, lze se v souladu s dosavadní judikaturou domnívat, že takové 

právo má kromě povinného i on.
190

 

Služebnost může být zrušena nebo omezena pouze za přiměřenou náhradu, 

která nemusí být vždy poskytnuta v penězích, ale může jít o jiné plnění zajišťující zájem 

oprávněného. Výše náhrady bude zpravidla odpovídat rozsahu majetkového prospěchu, 

kterého se zrušením služebnosti vlastníkovi služebné věci dostává, a majetkové újmy 

oprávněného. Nelze však vyloučit, že by přiznání náhrady bylo v rozporu s principy 

uvedenými v ustanoveních § 2 odst. 3 OZ, § 6 odst. 2 OZ nebo § 8 OZ. V takové situaci 

se jeví jako možné, že ke zrušení nebo omezení služebnosti dojde bez přiznání 

náhrady.
191

 

 

3.8.3. Zánik služebnosti promlčením 

 

Mohou nastat spory o to, zda služebnost zaniká i promlčením. Obecně platí, že 

promlčené právo, proti kterému byla uplatněna námitka promlčení, nezaniká, ale stává 

se naturální obligací. Z důvodové zprávy k § 618 OZ ale plyne, že pokud je vznik práva 

vázán na zápis do veřejného rejstříku, výmazem z veřejného rejstříku zanikne. Pokud by 

tedy například došlo k výmazu promlčené služebnosti z katastru nemovitostí, došlo by k 

jejímu zániku, a to v důsledku výmazu, nikoli však přímo v důsledku promlčení.
192

  

Na základě uvedeného se lze domnívat, že samotným promlčením k zániku 

služebnosti nedochází. K zániku může dojít až ve spojení s jiným právním jednáním, 

jakým je například výmaz z veřejného seznamu. 

 

3.8.4. Zánik služebnosti dohodou 

 

Strany se mohou dohodnout na zrušení služebnosti zapsané ve veřejném 

seznamu; v takovém případě služebnost zanikne výmazem z veřejného seznamu (§ 1300 
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OZ). Dohodou je možné zrušit kteroukoli služebnost, vyjma služebností vzniklých ze 

zákona anebo rozhodnutím správního orgánu, neboť by tím nastal rozpor s veřejným 

pořádkem.
193

 

 

3.8.5. Zánik služebnosti uplynutím doby 

 

Ustanovení § 1300 odst. 2 věta první OZ umožňuje sjednat dobu, na kterou byla 

služebnost zřízena i tak, že služebnost zanikne, dosáhne-li jiná osoba než oprávněný 

určitého věku. Pokud by určená osoba zemřela dříve, než by dosáhla stanoveného věku, 

nemělo by to vliv na trvání služebnosti (§ 1300 odst. 2 věta druhá OZ). 

 

3.8.6. Spojení vlastnictví panující a služebné věci 

 

Ustanovení § 1301 OZ, které stanoví, že spojením vlastnictví panující a 

služebné věci v jedné osobě služebnost nezaniká, dokládá odklon od zásady neminem 

res sua servit, která je v OZ prolomena v ustanovení § 1257 odst. 2 OZ. 

Není pochyb, že se ustanovení vztahuje na pozemkové služebnosti, avšak 

pochybnosti vyvstávají u služebností osobních, neboť OZ nezvažuje situaci, kdy se 

vlastníkem služebné věci stane oprávněný z osobní služebnosti. Důvodová zpráva k OZ 

uvádí, že ustanovení o zániku služebnosti jsou ustanovení speciální k zániku závazku 

podle ustanovení § 1908 a násl. OZ. Je tedy nutné vyjít z ustanovení § 1913 OZ, které 

stanoví, že splyne-li právo s povinností v jedné osobě, zaniknou právo i povinnost, 

nestanoví- li právo jinak. V případě osobních služebností OZ nestanoví jinak, je proto 

nutné dospět k závěru, že pokud oprávněný z osobní služebnosti nabude vlastnictví ke 

služebné věci, služebnost zanikne.
194

  

Opačný výklad však není v rozporu se smyslem ustanovení a lze si představit i 

jeho praktické uplatnění. Oprávněný z osobní služebnosti bytu může mít zájem na tom, 

aby na něj vlastník převedl vlastnické právo ke služebnému bytu. Jeví se jako praktické, 

aby pro potenciální další prodej bytu zůstala služebnost zachována, aby se předcházelo 

možným sporům mezi prodávajícím (oprávněným) a kupujícím (stejně jako u 

                                                
193

 THÖNDEL, A. in ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol., op. cit. sub 61, s. 851. 

194
 HRABÁNEK, D.; LASÁK, J. in SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III, op. cit. sub 64, s. 1041. 
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pozemkových služebností). Otázkou je, do jaké míry lze předpokládat, že by byl 

kdokoli kromě oprávněného ze služebnosti bytu ochoten zatížený byt koupit. Velice 

pravděpodobnou je možnost spekulativní koupě bytu, neboť hodnota bytu zatíženého 

služebností bytu bude zřejmě nižší než jeho hodnota po zániku služebnosti. Pokud by 

tedy oprávněný, který by byl zároveň vlastníkem služebného bytu, po určité době 

zesnul, došlo by pravděpodobně k navýšení hodnoty bytu. 

Lze uzavřít, že ačkoli gramatický výklad neumožňuje zachování služebnosti při 

nabytí vlastnictví služebné věci oprávněným z osobní služebnosti, je možné vidět 

praktické využití opačného výkladu. 

 

3.8.7. Zánik služebnosti smrtí anebo zánikem oprávněného 

 

Pouze pro osobní služebnosti platí, že zanikají smrtí oprávněné osoby (§ 1302 

odst. 1 věta první OZ). Pokud je však osobní služebnost rozšířena i na dědice, platí 

vyvratitelná domněnka, že jsou jimi zákonní dědicové první třídy (§ 1302 odst. 1 věta 

druhá OZ). Také pokud nabyla osobní služebnost právnická osoba, trvá služebnost po 

dobu trvání právnické osoby (§ 1302 odst. 1 věta třetí OZ). Konečně ustanovení § 1302 

OZ stanoví, že služebnost, která slouží závodu, nezaniká převodem nebo přechodem 

závodu nebo takové jeho části, která bude provozována jako samostatný závod. 

 

3.8.8. Zánik služebnosti vykoupením 

 

Vizte výklad k nabytí služebnosti k pozemku sloužícímu k plnění funkce lesa 

(odstavec 3.4.6.). 

 

3.8.9. Zánik služebnosti rozhodnutím orgánu veřejné moci 

 

Služebnosti mohou zaniknout rozhodnutím soudu ve smyslu ustanovení § 1299 

odst. 2 OZ, usnesením o schválení soudního smíru, výkonem rozhodnutí prodejem 

služebné věci (v některých případech) a v rámci insolvenčního řízení. 
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O zániku služebností rozhodují i některé orgány státní správy jako například 

pozemkový úřad, stavební úřad, úřady lesní správy nebo vyvlastňovací úřad.
195
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4. Právní úprava služebností v USA 

 

Institut služebnosti, který má kořeny v římském právu a je tradiční pro 

kontinentální systém práva, má své uplatnění i v systému práva anglosaského. Tato 

kapitola se bude stručně zabývat historickým vývojem služebností v USA a představení 

tamní právní úpravy služebností. 

 

4.1. Historie služebností na území USA 

 

Oproti služebnostem v kontinentálním systému práva jsou služebnosti v právu 

anglosaském (easements) relativní novinkou, kdy první moderní služebnosti byly 

produktem až devatenáctého století. V tomto období začínalo docházet k oplocování do 

té doby volně přístupných polí a zřizování prvních služebností cesty a postupně i 

služebností dalších. Do té doby jich nebylo potřeba, neboť lidé se volně pohybovali po 

neoplocených polích, čímž způsobovali pouze zanedbatelné škody.
196

 

První kniha, která se služebnostmi zabývala, byla vydána v roce 1839 a 

zmiňovala například již uvedenou služebnost cesty, dále právo věšet oblečení nad 

sousedovým pozemkem, právo přichytit plodonosné rostliny na sousedovu zeď nebo 

právo napájet dobytek a brát vodu pro domácí účely. Všechny tyto služebnosti měly 

charakter pozitivních služebností (affirmative easements), které poskytovaly 

oprávněnému právo k omezenému užívání služebného pozemku. Rané právo však znalo 

také některé typů služebností negativních (negative easements), které spočívaly v 

omezení vlastníka pozemku v určité činnosti, která by mohla poškodit souseda. 

Kromě uvedeného rozlišení na pozitivní a negativní došlo k rozdělení 

služebností na pozemkové (appurtenant) a osobní (in gross). Obdobně jako v 

kontinentálním právu dávaly pozemkové služebnosti oprávnění vlastníkovi panujícího 

pozemku, zatímco služebnosti osobní se zřizovaly ve prospěch konkrétní osoby. V 

pochybnostech, zda se jednalo o služebnost pozemkovou anebo osobní, se mělo za to, 

že se jednalo o služebnost pozemkovou.
197
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4.2. Služebnosti v současném právním řádu USA 

 

Dle právního řádu USA jsou služebnosti věcná práva vázající se k pozemku. Z 

pohledu povinného jsou to pak zátěže nebo vady zatěžující jeho pozemek. Od 

vlastnického práva se odlišují tím, že oprávněný ze služebnosti může služebný pozemek 

pouze užívat, nikoli s ním jako vlastník jinak plně nakládat. Zatímco vlastník může 

kohokoli vyloučit z jakéhokoli druhu užívání jeho pozemku, oprávněný může vyloučit 

pouze toho, kdo mu zabraňuje ve výkonu práva odpovídajícího služebnosti.
198

 

Služebnosti lze také považovat za výhodu, která náleží oprávněnému vůči služebnému 

pozemku. 

Na rozdíl od právní úpravy v OZ není možné zřizovat služebnosti k vlastní věci. 

Argumentováno je tím, že vlastník pozemku nepotřebuje zřizovat služebnost k jinému 

svému pozemku, neboť mu již náležejí všechny benefity a práva spojené s vlastnictvím 

obou pozemků.
199

 

Služebnosti vznikají třemi způsoby. Prvním z nich je vznik na základě výslovné 

dohody nebo výhrady (creation by express act). Služebnost tak vzniká jako výsledek 

dohody povinného a oprávněného, popřípadě na základě výhrady, jejímž 

prostřednictvím vlastník zcizovaného pozemku k němu zřídí služebnost ve svůj 

prospěch. 

Dále může služebnost vzniknout na základě rozhodných okolností (creation by 

implication). V takovém případě ke vzniku služebnosti nedochází výslovným 

ujednáním oprávněného a povinného, ale je výsledkem okolností, ze kterých je zřejmé, 

že oprávněný i povinný vznik služebnosti zamýšleli. 

Posledním způsobem vzniku služebnosti je skrze neoprávněné užívání 

(presctiption). Může tak například vzniknout služebnost cesty, která však byla založena 

ústní dohodou, nikoli dohodou psanou, jak je vyžadováno zákonem. Záleží pak na 

konkrétních okolnostech ústní dohody, zda soud uzná vznik služebnosti za platný, 

ačkoli nebyly dodrženy formální požadavky pro její vznik.
200
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Co se týče zániku služebností, nejvíce zřejmým způsobem je výslovné vzdání 

se práva odpovídajícího služebnosti ze strany oprávněného. 

Dále platí, že pokud je služebnost sjednána na určitou dobu, zanikne uplynutím 

této doby. Také dojde k zániku služebnosti, pokud již ztratila svůj účel anebo došlo k 

naplnění účelu, pro který byla služebnost zřízena. Například služebnost přemisťovat 

potrubím uhelný odpad zanikne, pokud oprávněný již nemá žádný uhelný odpad, který 

by mohl přemisťovat.  

Zánik služebnosti nastane i v případě, že dojde ke zničení stavby, která byla 

služebností zatížena, neboť platí obecné pravidlo, že trvání služebnosti je omezeno na 

dobu životnosti stavby, která je služebností zatížena. 

K zániku dochází i splynutím vlastnického práva k panujícímu a služebnému 

pozemku a pouze některé americké státy, například Pennsylvanie, umožňují obnovu 

služebnosti v případě, že jeden z pozemků opět nabude do vlastnictví jiná osoba.  

Obecně je jako způsob zániku uznáváno opuštění služebnosti, které nastává, 

pokud oprávněný právo odpovídající služebnosti nevykonává a zároveň projevil vůli se 

služebnosti vzdát. 

Konečně zánik služebnosti nastane i tehdy, pokud vlastník služebného pozemku 

nebo třetí osoba neoprávněně zabraňují ve výkonu služebnosti a oprávněný se po 

stanovenou dobu nedomáhá ochrany proti jejich zásahu.
201
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Závěr 

 

Cílem práce bylo pokusit se poskytnout analýzu současné právní úpravy 

služebností, zohlednit jak judikaturu k OZO, tak i recentní rozhodování soudů, a 

vyjádřit polemiku nad některými aspekty, které nová právní úprava tohoto starého 

právního institutu přináší. 

Práce v první části představila historický vývoj služebností od římského práva 

přes úpravu středověkou a úpravu v OZO až po socialistické pojetí služebností a právní 

úpravu po sametové revoluci.  

V druhé části se práce věnovala právní úpravě v OZ, přičemž se snažila 

zohlednit jednotlivá ustanovení a zasadit je do vzájemného kontextu.  

Podle hodnocení autora je současná právní úprava zásadním krokem vpřed 

oproti úpravě obsažené v OZ 1964, která byla pro moderní právní stát v mnoha 

ohledech nedostatečná. Za vhodné lze považovat rozdělení uměle vytvořených věcných 

břemen zpět na tradiční služebnosti a reálná břemena. Také příkladné vyjmenování 

některých služebností poskytuje pro právní praxi vhodný návod, podle kterého se může 

řídit při zřizování služebností a výkonu práv ze služebností vyplývajících. Je zřetelný 

zásadní rozdíl oproti předchozí právní úpravě věcných břemen, která sice ponechávala 

prostor pro smluvní ujednání, ale v určitých aspektech bylo nezbytné ji nahradit. 

Přesto má autor práce za to, že aktuální právní úprava služebností není 

dokonalá a některé otázky, na které bude muset najít odpověď judikatura, zůstávají 

nezodpovězené. Z teoretického hlediska není například jasné, zda bude možné zřídit 

pozemkovou služebnost ve prospěch movité věci. Ačkoli slovo „pozemková“ 

naznačuje, že by se mělo jednat služebnosti zřizované výlučně k pozemkům, nanejvýše 

k jiným nemovitým věcem, OZ vymezuje služebnosti velice široce, a ani zřízení 

pozemkové služebnosti ve prospěch movité věci nemusí být vyloučeno. 

Jak je zmíněno výše, na tuto i jiné otázky, které se práce snažila nastínit, najde 

odpověď až judikatura a praxe. 
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Resumé 

 

Cílem této práce je pokusit se poskytnout analýzu právní úpravy služebností 

obsažené v občanském zákoníku, zohlednit jak judikaturu k Obecnému zákoníku 

občanskému, tak i recentní rozhodování soudů a vyjádřit polemiku nad některými 

aspekty, které nová právní úprava přináší. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž první kapitola je věnována 

stručnému vymezení pojmu služebnosti a představení druhů služebností. 

Druhá kapitola rozebírá historický vývoj služebností. V první části kapitoly je 

pojednáváno o služebnostech v římském právu, které jako první institut služebnosti 

upravilo. Dále se kapitola zabývá vývojem služebnosti v období středověku, kdy se 

služebnostem připojil institut reálných břemen. Ve třetí části kapitoly je rozebírána 

právní úprava služebností v Obecném zákoníku občanském, na který v mnohém 

navazuje i současná právní úprava; není opomenuta relevantní judikatura. Konečně je v 

kapitole obsažena část zabývající se právní úpravou služebností v tzv středním 

občanském zákoníku z roku 1950 a právní úpravou služebností v občanském zákoníku z 

roku 1964. 

Třetí kapitola, která tvoří hlavní část práce, je věnována detailní analýze 

aktuální právní úpravě služebností obsažené v občanském zákoníku. Kapitola je 

rozdělena na části, které se věnují jednotlivým institutům v právní úpravě obsažených. 

V první řadě je objasněn pojem služebnosti, jak je obsažen v současné právní úpravě. 

Dále je komentován vznik služebností, druhy služebností, právní poměry ze služebností 

a zánik služebností. Je zohledněna relevantní judikatura. Autor se snaží polemizovat s 

některými aspekty právní úpravy a prezentovat svůj názor na právní úpravu. 

V poslední kapitole je stručně rozebrána právní úprava služebností ve 

Spojených státech amerických, přičemž je zohledněn i historický vývoj služebností, 

neboť, na rozdíl od služebností v kontinentálním právu, nemají služebnosti v 

anglosaském systému práva původ v právu římském. 
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Abstract 

 

The aim of this thesis is to try to provide an analysis of the legislation of 

easements contained in the Civil Code, to take into account the case law related to the 

General Civil Code as well as the recent court decisions and express controversy over 

some aspects that the new legislation offers. 

The thesis is divided into four chapters, the first chapter is devoted to a brief 

definition of easements and the kinds of easements. 

The second chapter analyzes the historical development of the easements. In the 

first part of the chapter the Roman law, which was the first to regulate the easements, is 

discussed. Furthermore, the chapter deals with the development of the easements during 

the Middle Ages, when the easements were joined by the institute of real burdens. The 

third part of the chapter discusses the legislation of easements in the General Civil 

Code, which is an inspiration for the current legislation; the relevant case law is not 

omitted. Finally, the chapter contains a section dealing with the legislation of easements 

in the so called Middle Civil Code from 1950 and the legislation in the Civil Code from 

1964.  

The third chapter, which forms the main part of the thesis, is devoted to a 

detailed analysis of the current legislation of easements contained in the Civil Code. 

The chapter is divided into sections that focus on individual institutes the legislation 

contains. First and foremost, the concept of the easements is clarified. Furthermore, the 

creation of easements, the kinds of easements, the legal relations from easements and 

termination of easements, are discussed. The relevant case law is taken into account. 

The author tries to argue with some aspect of the legislation and presents his opinion on 

the legislation. 

The last chapter briefly analyzes the legislation of easements in the United 

States of America, whereas the historical development of easements is taken into 

account, because, unlike in the continental law, the easements in the Anglo-Saxon 

system of law do not originate from the Roman law.  
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