
I. PODSTATA VĚCNÝCH BŘEMEN AVÝKON
PRÁV JIM ODPOVÍDAJÍCÍCH

Úvodní poznámky

Zákon uvádí, že „věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho
jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající
věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité
osobě“. Tím je vymezena podstata věcných břemen. Povinným je vždy vlastník určité ne-
movitosti, která bývá označována jako „zatížená“, nebo ve starší terminologii jako „slu-
žebná“. Věcné břemeno vázne na nemovitosti, takže změna jejího vlastníka nemá na jeho
existenci vliv; tak je-li zatížená nemovitost prodána, vlastník zemře apod., přechází od-
povídající povinnost na nového vlastníka. Odchylky od tohoto pravidla jsou v některých
případech konkursu (viz § 248 a 285 zákona č. 182/2006 Sb.) a výkonu rozhodnutí (např.
§ 337h o. s. ř.).

Věcná břemena svědčí buď vlastníku určité nemovitosti (působí „in rem“, ve prospěch
každého vlastníka panující nemovitosti), nebo jsou spjata s určitou osobou (působí „in
personam“, jde o tzv. osobní věcná břemena). Ta břemena, která působí in rem, svědčí
každému vlastníku panující nemovitosti; pokud zemře nebo nemovitost prodá, přechází
oprávnění na nového vlastníka. Toto působení spolu s tím, že věcná břemena vždy váznou
na nemovitosti a působí proti každému vlastníkovi, vedlo k představě, že práva a povin-
nosti tu vznikají mezi oprávněným a služebnou věcí, resp. i mezi povinným a oprávněnou
nemovitostí. To je důsledek toho, že osoba vlastníka tu ustupuje do pozadí; je vcelku
jedno, kdo jím je. Výjimkou z tohoto pravidla byla doba před rokem 1990, kdy přechodem
věci do tzv. státního socialistického vlastnictví zanikala i věcná břemena na ní váznoucí.

Naopak věcná břemena svědčící určité osobě jsou na ni vázána a zanikají nejpozději
její smrtí, příp. zánikem právnické osoby. Důsledkům plynoucím z toho, že práva odpo-
vídající osobním věcným břemenům nejsou děditelná, lze předejít tím, že právo bude
sjednáno pro více osob (např. i pro manželku a děti oprávněného).

Oprávnění vyplývající z věcného břemene musí být vykonáváno tak, aby povinného
zatěžovalo co nejméně; jeho výkon musí být v souladu s dobrými mravy a věcná břemena
nemohou být svémocně rozšiřována; v případě pochybností o rozsahu věcného břemene
platí i bez výslovné úpravy, že povinný má být omezován spíše méně než více. Vlastník
zatížené nemovitosti může činit úpravy, které sice ovlivňují výkon práva oprávněného
subjektu, ale výrazně jej neztěžují. V zásadě platí, že výkon věcného břemene nemůže
zatížit povinného (resp. jeho nemovitost) nad sjednaný rámec, resp. nad rozsah, na který
účastníci při jeho vzniku mohli pomýšlet. Proto je výkon věcného břemene v míře přesa-
hující takto vymezený rámec nepřípustný a povinná osoba se proti němu může bránit ne-
gatorní žalobou.
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1. Rozsah výkonu věcného
břemene, který nebyl dohodnut
ani jinak určen. Žalobní návrh ve
sporu o rozsah a způsob výkonu
práva cesty

§ 151n obč. zák.
§ 79 o. s. ř.

Při  určení  rozsahu  a způsobu  vý-
konu  věcného  břemene,  který  nebyl
určen právní skutečností je zakládající,
je třeba vyjít z toho, že tímto výkonem
nesmí být povinný zatěžován nad dojed-
nanou míru, případně nad míru, se kte-
rou  zřizovatelé  věcného břemene měli
a mohli  s přihlédnutím  k okolnostem
konkrétní věci počítat.

Vznikne-li  spor  o rozsah  a způsob
výkonu práva cesty, pak žalobní návrh,
že se žalovaným ukládá povinnost umož-
nit žalobcům (strpět) výkon práva odpo-
vídajícího  věcnému  břemenu  (právu)
cesty, není určitý, neboť postrádá vyme-
zení rozsahu a způsobu výkonu práva
odpovídajícího věcnému břemeni.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
17. 2. 2009, sp. zn. 22 Cdo 60/2008

R7/2010

Z odůvodnění:

K problematice určení rozsahu a způ-
sobu výkonu věcného břemene, který nebyl
určen právní skutečností, je zakládající 
(a to platí i pro danou věc), dovolací soud
poznamenává: „Nebyl-li při zřízení služeb-
nosti blíže určen rozsah a způsob jejího vý-
konu (např. doba a frekvence přejíždění
přes cizí pozemek), platil podle obecného
občanského zákoníku stav založený třiceti -
letou pokojnou držbou (§ 498, 503 o. z. o.).
Občanský zákoník č. 141/1950 Sb. odka-
zoval v případě pochybnosti o obsahu nebo
rozsahu věcného břemene na místní zvy-

klost (§ 171), platný občanský zákoník po-
dobné ustanovení nemá. Při řešení této
otázky „je třeba vyjít z toho, že rozhodující
je sice potřeba panujícího pozemku nebo
oprávněné osoby, věcné břemeno by však
nemělo zatěžovat povinného v rozsahu, na
který on nebo jeho právní předchůdci při
sjednání břemene nemohli vzhledem k okol-
nostem konkrétního případu pomyslet. Ne-
znamená to, že by např. nebylo možné
právo jízdy vykonávat automobilem proto,
že v době zřízení služebnosti automobily
ještě neexistovaly; i v tomto případě lze na-
dále jezdit po zatíženém pozemku automo-
bilem, pokud to nepřináší jeho podstatně
vyšší zatížení… Lze tedy vyjít z toho, že
při výkonu práva odpovídajícího věcnému
břemeni nezáleží tolik na totožnosti způ-
sobu jeho výkonu, jako na tom, že tímto
výkonem nesmí být povinný zatěžován nad
dojednanou míru, příp. nad míru, se kterou
zřizovatelé věcného břemene měli a mohli
s přihlédnutím k okolnostem konkrétní věci
počítat“ (Občanský zákoník. Díl I. Komen-
tář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008,
s. 912). Šlo-li tedy o věcné břemeno zřízené
k účelům zemědělského využití pozemku,
lze právo jemu odpovídající vykonávat jen
v rozsahu odpovídajícímu tomuto užití.

Z uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí
odvolacího soudu, pokud zamítavý výrok
opírá jen o rozdíl mezi „právem cesty“
a „právem vozové cesty a chůze“, spočívá
na nesprávném právním posouzení věci
a je tak dán dovolací důvod uvedený
v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.

Vznikne-li spor o rozsah a způsob vý-
konu práva cesty, pak žalobní návrh, že „se
ukládá povinnost umožnit žalobcům a), b)
v k. ú. Ú. strpět výkon práva odpovídají-
cího věcnému břemenu právu cesty“, není
určitý. Právo odpovídající věcnému bře-
meni cesty lze totiž vykonávat různými
způsoby (zejména různými typy vozidel –
např. osobními automobily, nákladními
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automobily různé tonáže, traktory apod.)
a v různou dobu (denní či roční apod.).
Uložením povinnosti strpět výkon práva
cesty v tomto případě nemůže být spor od-
klizen. Součástí žaloby musí být vymezení
rozsahu a způsobu výkonu práva odpoví-
dajícího věcnému břemeni, jehož ochranu
žalobce žádá; pokud toto určení z žaloby
nevyplývá, je třeba vést žalobce k jejímu
upřesnění (§ 43 o. s. ř.; navíc formulace vý-
roku rozsudku soudu prvního stupně, pokud
se jí ukládá žalovaným povinnost „umožnit
žalobcům… strpět výkon práva…“ po-
strádá smysl). Vzhledem k tomu, že soud
prvního stupně tak nepostupoval a odvolací
soud toto pochybení přehlédl, zatížil tak ří-
zení vadou, která mohla mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve věci ve smyslu
§ 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., ke které do-
volací soud přihlíží i bez návrhu.

Poznámka: odůvodnění viz též judikát
č. 128 uvedený na s. 263.

2. Obrana proti škodlivému
výkonu práva odpovídajícího
věcnému břemeni
§ 126 odst. 1, § 151n, § 417 odst. 1 
obč. zák.

Vlastník, jehož věc je zatížena věc-
ným břemenem, se může bránit proti ta-
kovému  výkonu  práva  odpovídajícího
věcnému  břemeni,  který  způsobuje
škody na zatížené věci nebo i jiné jeho
věci, anebo sice škody dosud nepůsobí,
nicméně vyvolává nebezpečí poškození,
a to i tak, že učiní opatření, které zne-
možní  škodlivý  způsob  výkonu práva,
nebude však bránit oprávněnému v jeho
řádném výkonu.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
6. 1. 2006, sp. zn. 22 Cdo 2647/2004

ASPI JUD92942CZ

Z odůvodnění:

Žalobci se domáhali, aby soud žalova-
nému uložil povinnost zdržet se jednání,
které spočívá v umístění uzamykatelné zá-
vory, umístěné v průjezdu domu č. p. 581/a
na stavební parcele 697/16 v H. Soud prv-
ního stupně zjistil, že žalovaný umístěním
uzamykatelné závory do předmětného prů-
jezdu neporušil povinnosti vyplývající pro
něho z věcného břemene. Naopak žalobci
vykonávali práva z věcného břemene nad
smluvně sjednaný rámec způsobem, který
ohrožoval nemovitý majetek žalovaného.
Krajský soud k odvolání žalobců potvrdil
rozsudek soudu prvního stupně. Připome-
nul zejména závěr znaleckého posudku,
z něhož plyne, že poškození nosných prvků
stropu domu nad průjezdem lze preven-
tivně předejít tím, že zde nebudou projíždět
motorová vozidla s hmotností nad 2,5 tuny.
Osazení uzamykatelné závory žalovaným
není šikanou, ale prevencí.

Proti rozsudku odvolacího soudu podá-
vají žalobci dovolání, které Nejvyšší soud
shledal důvodným.

Platný občanský zákoník neupravuje
způsob výkonu a rozsah práv odpovídají-
cích věcným břemenům. Je však shoda
v tom, že oprávnění vyplývající z věcného
břemene musí být vykonáváno tak, aby po-
vinného zatěžovalo co nejméně („civili-
ter“), a že věcná břemena nemohou být
svémocně rozšiřována; v případě pochyb-
ností o rozsahu věcného břemene platí i bez
výslovné úpravy, že povinný má být ome-
zován spíše méně než více (viz např. Knap-
pová, M., Švestka, J. a kol. Občanské právo
hmotné. ASPI Publishing 2002, s. 413. Viz
též Holub, M., Bičovský, J., Wurstová,
J., Spáčil, J. Sousedská práva. Praha: Linde
2005, s. 114). Ze shora citovaných ustano-
vení občanského zákoníku též vyplývá, že
osoba, jejíž věc je zatížena věcným břeme-
nem, se může bránit proti takovému vý-
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konu práva odpovídajícího věcnému bře-
meni, který způsobuje škody na zatížené
věci nebo i jiné její věci, anebo sice škody
dosud nepůsobí, nicméně vyvolává nebez-
pečí poškození (tedy je pravděpodobné, že
k němu dojde) a to i tak, že učiní opatření,
které znemožní škodlivý způsob výkonu
práva, nebude však bránit oprávněnému
v jeho řádném výkonu; přitom musí jít
o významné ohrožení, bránění výkonu
práva pro pouhou možnost méně závaž -
ného poškození není přípustné (viz též § 3
odst. 1 obč. zák.). V takovém případě nejde
o omezení věcného břemene podle § 151p
odst. 3 obč. zák., ale o obranu proti jeho ne-
přípustnému výkonu.

Pokud by tedy odvolací soud v dané
věci shledal správným skutkové zjištění
soudu prvního stupně, že v důsledku prů-
jezdu automobily žalobce vyššími než
2,05 m je budova žalovaného poškozo-
vána, příp. že hrozí poškození a současně
zjistil, že umístění závory znemožňuje prů-
jezd automobilům vyšším než je uvedený
rozměr a naopak nebrání průjezdu automo-
bilům menším, které nepůsobí škodu, byl
by jeho rozsudek v souladu se shora uve-
deným právním názorem dovolacího
soudu. Odvolací soud se však výškou vo-
zidel v odůvodnění rozsudku nezabýval,
zmínil jen nevhodnost projíždění automo-
bilů o hmotnosti vyšší než 2,5 tuny (i když
je tu obvykle úměra mezi výškou a hmot-
ností automobilů, nelze vyloučit ani průjezd
vozidla měřícího nad 2,05 m a nedosahují-
cího uvedené hmotnosti). Z odůvodnění
jeho rozhodnutí není ani zřejmé, že by se
zabýval otázkou, jak vysokým automobi-
lům brání žalovaný v průjezdu, tedy zda
nejde i o automobily nižší, ani jak vysoké
automobily podle něj mohou poškodit dům
zatížený břemenem a jakým způsobem by
k poškození mohlo dojít; chybí též, ob-
dobně jako v rozsudku soudu prvního
stupně, závěr, o jak významné poškození
by mohlo jít a stanovení míry pravděpo-

dobnosti, že k poškození dojde. K názoru
odvolacího soudu, že žalovaný se umístě-
ním závory oprávněně brání i proti jednání
jiných osob než žalobců a jejich smluvních
partnerů se dodává, že nebude-li zjištěno,
že žalobce ohrožují či poškozují žalovaní
nebo osoby užívající průjezd na základě je-
jich práva, ale jiné osoby, nebude možno
považovat bránění výkonu práva žalova-
ným za oprávněné; v takovém případě by
totiž bylo namístě vydání klíčů od závory
žalobcům.

Podle rozhodnutí Vrchního soudu
v Praze sp. zn. 2 Cdo 45/94, uveřejněného
ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovi-
sek, ročník 1996, pod pořadovým číslem
36, úvaha soudu musí být podložena kon-
krétními zjištěními, a to s přihlédnutím
k rozhodným okolnostem na stranách obou
účastníků sporu. V posuzované věci se od-
volací soud otázkami shora uvedenými ne-
zabýval, resp. nezkoumal, nakolik se jimi
zabýval soud prvního stupně; v tomto roz-
sahu je proto jeho právní posouzení věci
neúplné a tedy i nesprávné; je tak dán do-
volací důvod, uvedený v § 237 odst. 1
písm. c) o. s. ř.

Obdobnými vadami pak trpí i odůvod-
nění rozsudku soudu prvního stupně. To
sice naznačuje, že po prozkoumání se-
znamu vozidel, jejichž celková hmotnost
nepřevyšuje 2,5 tuny a výška 2,05 m soud
shledal, že žalobci nejsou ve výkonu
práva nijak omezeni, neuvedl však, jak
k tomuto závěru dospěl (tedy zda zjistil,
že závora brání jen vjezdu vozidel těmto
parametrům nevyhovujícím či zda tu byly
jiné důvody k této úvaze). Soud prvního
stupně se zcela nadbytečně zabýval tím,
zda žalobci mohou používat jinou cestu –
taková možnost by totiž byla významná
jen pro případné zrušení věcného břemene
soudem podle § 151p odst. 3 obč. zák., ni-
koliv pro přípustnost bránění výkonu práva
žalovaným.
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3. Obsah vlastnického práva jako
předmět věcného břemene

§ 151n odst. 1 obč. zák.

Z formulace „doživotní a bezplatné
právo užívání celých předmětných ne-
movitostí, jako by byl vlastníkem“ vy-
plývá, že věcné břemeno je vázáno pouze
na osobu žalobce a jeho smrtí zanikne.
Pokud je ve smlouvě dohodnuto užívání
nemovitostí  žalobcem  v tom  rozsahu,
jako by byl vlastníkem, nelze z toho do-
vozovat, že jako uživatel by měl všechna
práva vlastníka, tedy i právo nemovitost
zcizit.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
28. 5. 2002, sp. zn. 30 Cdo 644/2002

ASPI JUD27466CZ

Z odůvodnění:

V přezkoumávané věci je jádrem sporu
posouzení platnosti dvoustranného práv-
ního úkonu, tedy kupní smlouvy uzavřené
ve formě notářského zápisu dne 9. 8. 1993
mezi žalobcem a žalovanými. Po posou-
zení obsahu kupní smlouvy dovolací soud
dopěl k závěru, že označení předmětu
smlouvy – všech nemovitostí i rozsahu vý-
konu vlastnických práv k těmto nemovitos-
tem je dostatečně určité. Formulaci „v těch
mezích a hranicích, jak prodávající nebo
jeho právní předchůdci uvedené nemovi-
tosti užívali, nebo k tomu byli oprávněni“
je třeba posuzovat v souvislosti s dalším
textem smlouvy, podle něhož na nemovi-
tosti neváznou žádné dluhy a závady, což
znamená, že šlo o převod všech vlastnic-
kých práv v mezích zákona. Dále je ve
smlouvě jasně dohodnuta kupní cena a do-
statečně srozumitelně je vyjádřeno i zřízení
věcného břemene pro žalobce. Formulace
„doživotní a bezplatné právo užívání ce-
lých předmětných nemovitostí, jako by byl
vlastníkem“ je sice poněkud neobratná, ale

zcela nepochybně z ní vyplývá, že věcné
břemeno je vázáno pouze na osobu žalobce
a jeho smrtí zanikne. Pokud je ve smlouvě
dohodnuto užívání nemovitostí žalobcem
v tom rozsahu, jako by byl vlastníkem,
nelze z toho dovozovat, že jako uživatel by
měl všechna práva vlastníka, tedy i právo
nemovitost zcizit. Vlastnictví totiž přešlo
dnem zápisu do katastru nemovitostí na ža-
lované jako nabyvatele, kteří tím nabyli
všechna práva vlastníka ve smyslu ustano-
vení § 123 obč. zák. K tomu lze dodat, že
předmětné nemovitosti i rozsah jejich uží-
vání oba účastníci smlouvy, tedy otec jako
prodávají a syn jako kupující, dobře znali,
společně je po řadu let užívali. Proto se
také, jak je ve smlouvě uvedeno, oba shodli
na obsahu smlouvy tak, jak jej notářka for-
mulovala. Pokud jde o námitku dovolatele,
že kupní smlouva by byla nesrozumitelná
pro případného nového nabyvatele, a že jde
tedy i o právní jistotu třetích osob, jedná se
podle názoru dovolacího soudu o otázku
obsahu případné další kupní smlouvy
s eventuálním novým nabyvatelem, která
by musela být formulována tak, aby byla
pro obě strany určitá a srozumitelná. Jed-
nalo by se ovšem o uspořádání dalších
právních vztahů do budoucna, což s před-
mětným sporem nemá žádnou souvislost.

4. Omezování dispozičního práva
vlastníka jako věcné břemeno

§ 151n obč. zák.

Omezování  zasahující do dispozič-
ního práva vlastníka není právem k cizí
věci  a nemá  proto  charakter  věcného
břemene.

Pouze práva věc držet, užívat a poží-
vat plody či užitky věci mohou být vyko-
návána anebo částečně vykonávána jinou
osobou než vlastníkem. Věcné břemeno
nemůže  omezovat  vlastníka  nemovité
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