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byznys | věcné břemeno

Ta siTuace se neusTále opakuje: 
nemoviTosT má sloužiT svému účelu, ale 
není k ní zajišTěn přísTup. zde může pomoci 
zřízení věcného břemene.

Jak nekoupit 
zaJíce v pytli

Platná právní úprava definuje 
věcné břemeno jako omezení vlast-
níka nemovitosti ve výkonu svého 
vlastnického práva, a to ve pro-
spěch osoby jiné způsobem, kdy je 
tento vlastník povinen něco strpět, 
něčeho se zdržet nebo něco konat. 
Rozlišujeme dvě skupiny věcných 
břemen: „in rem“ a „ad personam“. 
První skupina je spojena s vlast-
nictvím určité nemovitosti a druhá 
ve formě věcného břemena, náleže-
jícího určité osobě. Věcná břemena 
„in rem“ přechází s vlastnictvím 

nemovitosti na nového nabyvatele, 
kdežto věcná břemena ve prospěch 
konkrétní osoby zanikají s jejím 
zánikem.

Jak věcné břemeno 
vzniká?

Občanský zákoník předpokládá 
vznik věcného břemene několika 
způsoby: písemnou smlouvou, 
na základě závěti zůstavitele nebo 
výsledku řízení o dědictví, rozhod-
nutím příslušného orgánu nebo 
ze zákona. Právo odpovídající 

ské sítě. Jak již bylo uvedeno výše, 
není nutné pozemky pro tyto sítě 
převádět do vlastnictví stavitele. 
Postačí zřízení věcného břemene 
„in rem“, spočívající ve strpění 
vlastníka pozemků, pod nimiž nebo 
na nichž se inženýrské sítě povedou. 

Pro představu si můžeme uvést 
další situaci. Obchodní společnost 
potřebuje rozšířit výrobní prosto-
ry, a proto se rozhodla pro koupi 
výrobního areálu bývalého jednot-
ného zemědělského družstva. Areál, 
kde se výrobní prostory nacházejí, 
je rozlehlý a vedou k němu dvě 
přístupové cesty. Přístup ze zpev-
něné komunikace, náležející 
do vlastnictví obce, však vede přes 
pozemky někdejších členů družstva. 
Po transformaci družstva a pokusu 
o narovnání vztahů bylo vlastníky 
pozemků, kteří z družstva vystou-
pili, ústně zřízeno věcné břemeno, 
spočívající v právu chůze a jízdy 
ve prospěch družstva. Kupující 
obchodní společnost si tyto vztahy 
dostatečně neprověřila a domnívala 
se, že se jedná o věcné břemeno, jež 
je spojeno s vlastnictvím nemovi-
tosti a domáhala se na vlastnících 
pozemků přístupu do výrobního 
areálu. 

Po zjištění, že jde právě o věcné 
břemeno „ad personam“, se ob-
chodní společnost rozhodla obrátit 
na soud s návrhem na zřízení věc-
ného břemene spočívajícím v právu 
cesty přes pozemky dřívějších 
družstevníků ve prospěch obchodní 
společnosti jako vlastníka stavby. 
Není zde ovšem naplněna jedna 
podstatná skutečnost – přístup 
k nemovitosti nelze zajistit jiným 
způsobem než právě přes pozemky 
ve vlastnictví soukromých osob. 
Jak je uvedeno výše, k výrobnímu 
areálu vedou dvě cesty. Druhá cesta 
není zpevněná a příjezd do areálu 
je komplikovanější a delší, což by 
i tak soud pravděpodobně uznal 

za dostačující přístup. Stávající judi-
katura dává přednost spíše zajištění 
přístupu k pozemku (pozemků) jako 
takovým před zkoumáním kvality 
a případné sjízdnosti přístupové 
komunikace.  

Majitelé dotčených pozemků 
se samozřejmě dozvěděli o prode-
ji areálu a nastalou situaci řešili 
písemnou výzvou, ve které obchod-
ní společnost vyzvali k ukončení 
užívání příjezdové komunikace. 
Kdyby společnost užívala komu-
nikaci do výrobního areálu i tuto 
výzvu, ve které ji majitelé pozemků 
upozorňují na neexistenci věcného 
práva k nemovitosti, mohli by se 
dotčení vlastníci obrátit na soud. 
Obchodní společnost by pak musela 
nést břemeno tvrzení a dokazo-
vání. Nejvhodnější žalobou proti 
postupu společnosti by byla zřejmě 
žaloba určovací. Takovou žalobou 
by se vlastníci pozemků domáhali 
určení, že na nemovitosti nevázne 
žádné právo odpovídající věcnému 
břemeni. Jako druhá možnost pro 
vlastníky se jeví žaloba zápůrčí 
(nebo též negatorní) proti neopráv-
něnému výkonu věcného břemene, 
kterou by se žalobce mohl domáhat 
zdržení se výkonu práva jak ze 
strany obchodní společnosti, tak 
i třetích uživatelů (například doda-
vatelů společnosti).

Další problém se objevil 
s dodavateli surovin a materiálů, 
kteří do výrobního areálu přijíždějí. 
Není jasné, jestli by ústní zřízení 
věcného břemene majitelů pozem-
ků dopadalo i na dodavatele. Právo 
odpovídající věcnému břemeni totiž 
svědčí pouze oprávněnému (věcné 
břemeno „ad personam“) nebo 
vlastníku pozemku, a to je v tomto 
případě zemědělské družstvo. Z roz-
hodovací činnosti soudů se můžeme 
dozvědět, že toto právo, odpovída-
jící věcnému břemenu, je možné 
vztáhnout i na další subjekty, mající 

spojitost s nemovitostí, ovšem tento 
výklad je poměrně restriktiv-
ní. Dodavatele nebo zákazníky 
obchodní společnosti již zpravidla 
nelze zahrnout do osob oprávně-
ných k výkonu práva cesty, pokud 
tak není sjednáno mezi povinným 
a oprávněným z věcného břemene. 
Můžeme konstatovat, že zákazníci 
obchodní společnosti nemají v pod-
statě žádný právní důvod, neboť 
nejsou v žádném právním vztahu 
k majitelům pozemků. V případném 
soudním sporu by společnost neu-
nesla tíhu důkazního břemene, když 
by se měla opírat pouze o souhlas 
s užíváním přístupové cesty, který 
byl udělen majiteli pozemků dřívěj-
šímu vlastníkovi výrobního areálu.  

pozor na zajíce v pytli
Uvedený případ pouze ilustru-

je možné problémy, které mohou 
nastat při absenci nebo nedostateč-
ném prověřování všech skutečností 
nabývaných pozemků. V praxi mo-
hou nastat situace daleko složitější 
a komplikovanější, proto bychom 
každopádně doporučili obrátit se 
přímo na advokáta, který pomůže se 
zřízením věcného břemene a even-
tuelně i s obranou proti případné 
žalobě. Investice do prověření 
vztahů k nabývaným nemovitostem 
bývá oproti jejich kupní ceně zane-
dbatelná a rozhodně se nevyplatí 
riskovat zbytečné, někdy i zásadní 
komplikace vinou nedostatečně 
ošetřeného právního rizika. 

stávaJící Judikatura dává přednost 
zaJištění přístupu k pozemku před 

zkoumáním kvality příJezdové cesty.

Advokát Mgr. Jiří Bárta, LL.M., působí 
v advokátní kanceláři bpv Braun Partners 
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In rem, nebo ad 
personam?

věcnému břemenu lze také nabýt 
výkonem práva neboli vydržením. 
K právoplatnému vydržení je však 
třeba splnit několik podmínek. 
Předně musí být držitel práva 
v dobré víře, že mu toto právo nále-
ží. Dále musí oprávněná držba trvat 
nepřetržitě alespoň 10 let. Uplat-
ňuje se princip, že držitel je v dobré 
víře tehdy, pokud podkladem pro 
vznik práva je nějaký právní důvod. 
Postačí, když je držitel vzhledem 
ke všem okolnostem v dobré víře, 
neznamená to však, že zde objek-
tivně právní titul musí být. Pokud 
subjekt vykonává právo k nemovi-
tosti pouze na základě ústní dohody, 
nemůže být tento se zřetelem 
ke všem okolnostem v dobré víře, 
že je oprávněným držitelem práva. 
Jestliže se držba věcného práva 
k nemovitosti opírá pouze o ústní 
dohody mezi dvěma subjekty, ne-
může vést k vydržení. Ústní dohoda 
totiž nepostačuje ke zřízení práva, 
odpovídající věcnému břemeni, ale 
zakládá jen obligační závazek inter 
partes, tedy závazek mezi dvěma 
subjekty. V případě zániku jedné ze 
stran takového závazku (například 
likvidací, splynutím atd.) zaniká 
i tento obligační závazek, protože 
práva z něho nepřecházejí na právní 
nástupce. 

příklady z praxe 
Nyní si vysvětleme důležitost 

zřízení věcného břemene na kon-
krétním příkladu z praxe. Podni-
katelský záměr počítá s výstavbou 
logistického centra. Akvizice 
pozemků za účelem výstavby je pro-
vedena, nicméně na hranici těchto 
pozemků nejsou přivedeny inženýr-


