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• Důvody rekodifikace občanského práva
• Východiska rekodifikace
• Kritické překonání dřívějších ustanovení, principy nového stavu, 
• Věcná břemena obecná ustanovení o služebnostech, 

• nabytí služebnosti, 
• právní poměry ze služebnosti, 
• některé pozemkové služebnosti

- služebnost inženýrské sítě, - opora cizí stavby, 
- služebnost okapu, - služebnost rozlivu, 
- právo na svod dešťové vody, - služebnost stezky,
- průhonu a cesty, - právo pastvy, 
- užívací právo, - požívací právo, 
- služebnost bytu, 

• zánik služebnosti, 
• reálná břemena

Vývoj právní úpravy

1. do 31. 12. 1950
platil obecní zákoník občanský z roku 1811 a ten upravoval:
• služebnosti 
• reálná břemena § 530)

Podstata služebnosti spočívala v tom, že vlastník nemovitosti musel 
něco strpět, něčeho se zdržet. U vlastníka nemovitosti se vyžadovala 
negativní povinnost.

První věcné břemeno bylo zřízeno jako služebnost v roce 1830 v k. ú. 
Ratibořské hory, okres Tábor. Zatím ještě právně existuje. Jedná se o 
služebnost poddolování.
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Vývoj právní úpravy

1. do 31. 12. 1950

Podstata reálného břemene spočívala v aktivní povinnosti, například 
něco konat (například sloužit mši).

Služebnosti a reální věcná břemena vznikly intabulací, tj. vložením do 
pozemkové knihy.

Vývoj právní úpravy

2. od 1. 1. 1951 do 31. 03. 1964

Platil tzv. střední občanský zákoník, zákon č.141/1950 Sb. Slučuje
služebnosti a reálná věcná břemena do břemen věcných. Ta nevznikala
intabulací, ale již samotnou smlouvou. Ke vzniku věcného břemene se
nevyžadoval vklad do pozemkové knihy Pokud ještě v té době bylnevyžadoval vklad do pozemkové knihy. Pokud ještě v té době byl
prováděn zápis, měl jenom deklaratorní charakter.

Do pozemkové knihy se zapisovala deklaratorně věcné břemena,
v některých místech až do 31. 03. 1964. Věcné břemeno však v tomto
období vzniklo účinnosti smlouvy.

Vývoj právní úpravy

3. od 1. 4. 1964 do 31. 3. 1983 

Věcná břemena mohla vzniknout jen ze zákona  viz § 495 OZ.

Nastává období temna pro věcná břemena. Řada původních věcných
břemen zanikla v případech, kdy vlastníkem nemovitosti, k níž se věcné
břemeno vázalo, se stal v tomto období stát. V tomto období nebylo
možné založit věcné břemeno in persónám na doživotní bydlení. Bylo
možné sjednat doživotní bydlení, ale jenom jako závazkový vztah, ne
jako vztah věcný.
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Vývoj právní úpravy

3. od 1. 4. 1964 do 31. 3. 1983 

Pokud podle pozdějších novací právních norem docházelo v tomto
období ke vzniku věcných břemen, tak ta vznikala pouze rozhodnutím

á í úř ů á ě á ( ř í ístátních úřadů na základě zákona (např. rozhodnutím stavebního odboru
NV dle zák. č. 50/1976 Sb., stavební zákon). Tato věcná břemena se
nezapisovala deklaratorně do evidence nemovitostí (nebyla povinnost
zápisu, zápis vyloučen), tudíž neexistují ani deklaratorní zápisy o nich
v současném katastru nemovitostí, který evidenci nemovitostí v roce
1993 převzal. Jsou však platná a účinná.

Vývoj právní úpravy

4. od 1. 4. 1983 do 31. 12. 1991  1.4.1983 účinnost novely

Byla přijata novela občanského zákoníku č. 131/1982 Sb. Rozšiřuje
možnost vzniku věcného břemene. Může vzniknout smlouvou, ale

í ž í ý á á ípodmínkou je, že musí být dohoda registrována na státním
notářství, vzniknout může též závětí i vydržením.

Vývoj právní úpravy

5. od 1. 1. 1992 (novela 509/1991 , část druhá, novela starého OZ)

Věcná břemena byla upravena v ustanovení. v § 151n, § 151o, 151p. 
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Vývoj právní úpravy

6. od 1. 1. 2014 je účinný NOZ.

NOZ i nový katastrální zákon ( zák.č.256/2013 Sb.) pracuje s termínem
věcná břemena, ale věcná břemena se dělí na dva druhy a to:

služebnosti
reálná břemena

Věcná břemena jsou upravena v ust. § 1258 až 1259 NOZ.

Vývoj právní úpravy

6. od 1. 1. 2014 je účinný NOZ.

Vládní nařízení č.163/2013 Sb., zrušilo možnost vzniku VB ve vztahu
k ropovodům. Znamená to, že od. 1. 7. 2013 se u nás nebudou budovat
ropovody.
ř áš í í ž é ě é ř áPřednášející uvedl, že staré věcné břemena budou nadále platit a upozornil

na retroaktivitu, která je stanovena v ustanovení § 3028 odstavec (2) NOZ
je stanoveno toto:
Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní
poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných., jejich vznik, jakož i
práva a povinnosti z nich vzniklé pře dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
se však posuzují podle dosavadních předpisů.
Znamená to, že podle výše citovaného ustanovení budou VB pokračovat dál.

Vývoj právní úpravy

6. od 1. 1. 2014 je účinný NOZ.

Poukázal na skutečnost, že v minulosti některé věcné břemena vznikali ze
zákona, ale nezapisovali se do katastru nemovitostí. Např. § 22 zák.
č 79/1957 Sb ý bě d ř bě l k řič.79/1957 Sb., o výrobě rozvodu a spotřebě elektřiny.
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Elektřina, plynárenství a teplárenství

Elektřina, plynárenství a teplárenství

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
konkrétně na § 98, § 98a, § 99. 

Týká se hlavně provozovatelů energetických odvětví:
• elektřina (např. EON, ČEZ) 
• plynárenství
• teplárenství 

Elektřina, plynárenství a teplárenství

Elektřina, plynárenství a teplárenství

Provozovatelé musí zajistit promítnutí věcných břemen do katastru 
nemovitostí do 31. 12. 2017.

Přednost VB zapsaného před nezapsaným do katastru nemovitostí po 
1. 1. 2018

Telekomunikace

Telekomunikace

Zákon č.151/2000Sb. Telekomunikační zákon, 

- věcné břemeno musí být zapsáno do 5 let v katastru 
nemovitostí. 

- Novela tohoto zákona v roce 2003 tuto lhůtu pro zápis 
věcného břemene zrušila. 
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Vodní zákon

Vodní zákon

Zákon č.138/1973 Sb. vodní zákon v ustanovení § 36 a 36 stanovuje
omezení vlastníků pozemků.

• Věcné břemeno jehož obsahem je revize, opravy, údržba a 
odstraňování na vodovodním řádu se zapisovalo podle § 151n a 
násl. starého občanského zákoníku. 

• Podle NOZ se bude toto věcné břemeno zapisovat podle 
ustanovené § 1267 a § 1268.

Komunikace

Komunikace

Právní postavení komunikací, jejich kategorizaci a členění a jejich
charakteristiku upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o komunikacích - rozlišuje
komunikace na:

í í• místní komunikace,
• účelové komunikace.

Komunikace jako stavba se nezapisují do katastru nemovitostí.  
Do katastru nemovitostí se komunikace zapisuje jen jako způsob 

využití pozemků. 

Komunikace

Komunikace – veřejná cesta

veřejná cesta v návaznosti na místní a účelové komunikace

Sborník ombucmana, který se v této věci vyjadřuje a zaujímá 
stanoviska (jedná se např. o Sborník stanovisek č. 7. z července 2011)
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Komunikace

Komunikace

Silniční správní orgány vydávají stanoviska k obecnému užívání komunikaci 
(vztahuje se také na cyklostezky).

V případě sporu o vlastnictví komunikaci rozhoduje soud.

Připravuje se novela zákona o komunikacích, podle které by se mělo 
stanovit, že pozemní komunikace nejsou součástí pozemku. 

Nové termíny a ustanovení 

Nový Občanský zákoník

• zavádí nový termín a to termín přítomný vlastník, nebo
dočasný vlastník (§ 1303 odst.1 ).

• Podle nové úpravy vlastník může zatížit svůj vlastní
pozemek služebností ve prospěch jiného svého pozemku
(v minulosti se vždy zatěžoval cizí pozemek. Ustanovení § 1257
ost. 2 NOZ stanovuje výjimku. V tomto případě se do katastru
nemovitostí se služebnost zapisuje jednostranným prohlášením.
Ve výpisu z katastru nemovitostí bude v části B1 zapsáno právo
a v části C bude zapsáno omezení)

Nové termíny a ustanovení 

Nový Občanský zákoník

• v ustanovení § 1257 odst. 1 se uvádí, že lze zřídit věcné
břemeno, služebnost k věci (znamená to, že lze zřídit
služebnost i k movité věci. Starý občanský zákoník (§ 151 n)
stanovil že lze zatížit jenom nemovitou věc )stanovil, že lze zatížit jenom nemovitou věc.)

• do obsahu práva věcného břemene se doporučuje zahrnout
více práv než méně (například služebnost bytu. Do obsahu se
doporučuje zahrnout nejen užívat byt, ale také přijímat návštěvy,
přijímat televizní signál apod)
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Vznik věcného břemene – služebnosti

Vznik věcného břemene – služebnosti 
§ 1260 NOZ

1. na základě písemné smlouvy

K tomu je potřebná další právní skutečnost a to vklad do katastru
nemovitostí. Nemovitost musí být vymezena, tak jak to stanovuje ustanovení
§ 8 zákona č. 256/1013 S., katastrální zákon. (Pozor na skutečnosti
vztahující se k provozu distribuční soustavy. Například, pokud by EON
prodal licenci a nedistribuoval by elektrickou energii, tak služebnost nezaniká
převodem nebo přechodem závodu. Viz ustanovení § 1302 odst. 2 NOZ)

Vznik věcného břemene – služebnosti

Vznik věcného břemene – služebnosti 
§ 1260 NOZ

1. na základě písemné smlouvy

Doporučuje se při zřizování služebnosti upravit také i vstup na pozemek. U
některých služebností však vstup na pozemek upravuje zákon - § 25 odst.4
písm.f. zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( energetický
zákon).

Vznik věcného břemene – služebnosti

Vznik věcného břemene – služebnosti 
§ 1260 NOZ

1. na základě písemné smlouvy

Při zřizování služebnosti se bude postupovat u vodovodů a kanalizací podle
NOZ.

§ 509
Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné
vedení, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí inženýrských sítí
jsou i stavby a technická zařízení. (například ČOV).
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Vznik věcného břemene – služebnosti

Vznik věcného břemene – služebnosti 
§ 1260 NOZ

1. na základě písemné smlouvy

§ 1277 
upravuje také služebnost stezky. Musí být ale specifikována – vymezena GP.

§ 1132 
stanovuje, že k rozhodnutí, na jejímž základě má být společná věc zatížená
nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnut, na jehož základě mají být práva
spoluvlastníků omezena na dobu delší než 10 let, je třeba souhlasu všech
spoluvlastníků.

Vznik věcného břemene – služebnosti

Vznik věcného břemene – služebnosti 
§ 1260 NOZ

2. Pořízením pro případ smrti

Věcné břemeno zřízeno pořízením pro případ smrti, vznikne smrtí
zůstavitele.

Vznik věcného břemene – služebnosti

Vznik věcného břemene – služebnosti 
§ 1260 NOZ

3.  Vydržením

Podmínky vydržení. NOZ upravuje řádné a mimořádné vydržení. Řádné
vydržení je upraveno v ustanovení § 1089 NOZ. Musí jít o poctivého držitele.
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Vznik věcného břemene – služebnosti

Vznik věcného břemene – služebnosti 
§ 1260 NOZ

4. ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci

Například rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu, KPÚ

Projekt 

Závěr

Děkujeme za pozornost.

Jiří Drozda – jiri.droda@vugtk.cz
Jana Zaozalová – jana.zaoralová@vugtk.cz
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