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Anotace 

 

Práce se zabývá řešením problematiky věcných břemen na vodních dílech a vodních 

tocích, a to jak z hlediska teoretického a legislativního, tak i z hlediska praktického. 

Přibliţuje rozdělení věcných břemen z několika základních hledisek, seznamuje 

s nejdůleţitějšími pojmy, které je moţno potkat v praxi v průběhu zřizování věcných 

břemen na vodních dílech a vodních tocích. V neposlední řadě popisuje konkrétní postupy 

při zřizování věcných břemen.  

 

Jedním z úkolů této práce je také upozornit na existující nejednoznačně vyloţitelné situace, 

ke kterým můţe v průběhu řízení dojít a poskytnout moţnost jejich řešení v praxi.  

 

Klíčová slova: věcné břemeno, vodní dílo, vodní tok, Smlouva o zřízení věcného břemene.  

 

 

 

 

Annotation 

 

The thesis deals dispute of solution with rights of use in waterworks and water streams, 

considering both theoretical and legislative point of view. The thesis expresses the division 

of rights of use from different views, and familiarizes the reader with the most important 

terminology which can be encountered during the establishment of rights of use in 

waterworks and water streams. Last but not least, there are particular procedures  for 

concluding  easements 

described in the thesis. 

 

One of the objectives of the thesis is to point out the existing equivocally interpretable 

situations during establishing of rights of use and to provide possible solution applicable in 

practise. 

 

Key words:  easements, water work, watercourse, The contract for easement. 
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1.  Úvod a cíl práce 

1.1  Problematika věcného břemene 

Kaţdý zná nejspíše pojem věcného břemene, ale málokdo si za tímto pojmem dokáţe 

představit něco konkrétního. A právě celkového nadhledu na problematiku zřizování 

věcných břemen na vodních tocích a vodních dílech bych chtěla touto prací dosáhnout. 

Věcné břemeno, nebo také právo spočívající ve zřízení věcného břemene, je jednou 

z forem majetkoprávního vyrovnání mezi vlastníkem pozemku (jakoţto povinným 

z věcného břemene, který má povinnost něco strpět) a ţadatelem o zřízení určitého práva 

k tomuto pozemku (jakoţto oprávněným z věcného břemene, který získává nějaké právo). 

Z důvodů nedokonalé legislativy a nejasných a nejednotných postupů v oblasti věcných 

břemen jsem se rozhodla tuto práci věnovat právě problematice zřizování věcných břemen 

a práv z nich plynoucích, a to speciálně věcných břemen na vodních tocích a vodních 

dílech.  

Ráda bych se pokusila shrnout problematiku týkající se zřizování věcných břemen jak u jiţ 

existujících staveb, tak u staveb nově zřizovaných, ale také věcných břemen spočívajících 

v jiném právu neţ je právo umístění stavby (např. právo chůze a jízdy, právo uţívání, 

právo přístupu k toku apod.) a doporučila přijatelné a dle mého názoru nejoptimálnější 

řešení v případech, které nejsou prozatím legislativně jednoznačně ošetřeny, coţ v praxi 

působí doposud nemalé obtíţe. 

Vzhledem k tomu, ţe otázka věcných břemen je záleţitostí poměrně novou a jako forma 

majetkoprávního vyrovnání je v podvědomí široké veřejnosti jednou z nejméně 

objasněných, pokusím se v této práci také o její přiblíţení, a to nejen po stránce 

legislativní, ale také po stránce praktické.  

Tam, kde doposud není v této věci legislativa jednoznačná, uvedu postupy ověřené praxí či 

doporučené při jejich řešení, s tím, ţe se pokusím zdůvodnit oprávněnost takovýchto 

postupů či navrhnutých způsobů řešení.  
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1.2. Cíl práce 

Cílem této mé práce je shrnutí problematiky věcných břemen tak, aby pomohla v orientaci 

v této sloţité otázce a aby na základě poznatků zde uvedených bylo moţno v praxi 

(především ve vodohospodářské oblasti) odborně řešit situace při zřizování věcných 

břemen, kterými jsou dotčeny vodní toky a vodní díla. 

Dále v této práci v případech, kdy přichází v úvahu více postupů, navrhnu a doporučím 

nejvhodnější řešení, které bylo také jiţ ověřeno v praxi. 
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2. Legislativa, objasnění pojmů 

2.1. Objasnění pojmů 

Pro srozumitelnost práce nejprve objasním několik důleţitých pojmů vztahujících se 

k tématu, které jsou potřebné pro celkové pochopení problematiky. Jedná se především o 

pojmy: věcné břemeno, vodní dílo, vodní tok, katastr nemovitostí a geometrický plán. 

2.1.1. Věcné břemeno 

Historie  

- Občanský zákoník z roku 1811 upravoval tzv. pozemkové sluţebnosti (opravňovaly 

vlastníka panující nemovitosti k určitým činnostem na nemovitosti sousední, která byla 

sluţebností zatíţena) a reálná břemena (stanovila povinnost vlastníka určité 

nemovitosti poskytnout jinému oprávněnému subjektu opakující se plnění).   

- Občanský zákoník z roku 1950 zavedl jednotný institut věcných břemen. Pojem 

věcného břemene charakterizoval jako omezení vlastníka věci ve prospěch někoho 

druhého. Tato úprava byla účinná do roku 1964. 

- Hospodářský zákoník z roku 1964 jiţ institut věcných břemen neznal. V rámci 

kodifikačních prací vycházel zákonodárce z přesvědčení, ţe význam věcného břemene 

bude nadále klesat a tento závěr se odrazil v legislativní regulaci věcných břemen.   

- Opětovná úprava novelou Občanského zákoníku z roku 1982 přinesla podstatné 

rozšíření úpravy věcných břemen, jejichţ podstata zůstala zachována. Došlo 

k vymezení pojmu věcného břemene a jeho specifikaci a regulaci právními předpisy. 

- V roce 1991 byla novelou občanského zákoníku odstraněna všechna zbývající 

omezení uplatnění věcných břemen a tato legislativa se pouţívá s menšími úpravami 

prakticky dodnes [1]. 

Současnost  

Na základě ustanovení Občanského zákoníku v aktuálním znění, a to ustanovení § 151n aţ 

151p, je pojem „věcné břemeno“ definován takto:  
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Věcná břemena jsou jednou z forem omezení práva vlastníka nemovitosti.  

Omezují vlastníka určité nemovité věci (povinný z věcného břemene – má povinnost 

výkon práva strpět) ve prospěch někoho jiného (oprávněného z věcného břemene – má 

oprávnění k provádění nějakého práva) a to tak, ţe  vlastník věci je povinen se určitého 

jednání zdrţet, něco strpět nebo něco konat.  

Věcná břemena jsou spojena buď s určitou osobou a zánikem této osoby (např. smrtí) 

zanikají; nebo jsou spojena s nemovitostí a v takovém případě přecházejí na nového 

nabyvatele nemovitosti v souvislosti s jejím převodem či přechodem [2]. 

Pokud se účastníci nedohodli jinak, je oprávněný z věcného břemene povinen nést 

přiměřené náklady na zachování a opravy nemovitosti.  

Věcné břemeno vzniká na základě písemné smlouvy, na základě závěti ve spojení s 

výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu 

nebo ze zákona.  

Smlouvou můţe věcné břemeno zřídit vlastník nemovitosti. Činí se tak na základě 

samostatné smlouvy o zřízení věcného břemene,  případně je takové ustanovení zahrnuto 

jiţ v samotné převodní smlouvě.  

Věcná břemena zanikají rozhodnutím příslušného orgánu či ze zákona; samozřejmě je 

moţný zánik i na základě dohody účastníků. Věcné břemeno dále zaniká, nastanou-li 

takové trvalé změny, ţe věc jiţ nemůţe slouţit potřebám oprávněné osoby nebo 

prospěšnějšímu uţívání její nemovitosti. Rovněţ tak, vznikne-li mezi věcným břemenem a 

výhodou oprávněného hrubý nepoměr, můţe soud rozhodnout, ţe se věcné břemeno za 

přiměřenou náhradu omezuje nebo zrušuje [3]. 

Ke vzniku i zániku věcného břemene je nutný jeho vklad do katastru nemovitostí. Ku 

vzniku práva dochází rozhodnutím o povolení vkladu práva [4]. 

Dělení věcných břemen   

Věcná břemena se dělí takto: 

1) podle oprávnění (s čím jsou spojena)  

a) s vlastnictvím k určité nemovitosti („in rem“), změna vlastníka nemá vliv na 

trvání věcného břemene  
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b) s osobou („in personam“), konkrétní osoba má právo k cizí věci, právo 

nepřechází na právní nástupce  

2) podle druhu povinností (podle obsahu věcného břemene)  

a) s povinností něco strpět -"pati" (např. chůzi či jízdu po vlastním pozemku, strpět 

čerpání vody ze studny, strpět chov drůbeţe, strpět cizí stavbu atp.)  

b) s povinností něco konat- "facere" (např. poskytnout doţivotní bydlení, dávat 

kaţdoročně původnímu vlastníkovi část úrody ze zahrady atp.)  

c) s povinností se něčeho zdrţet - "ommitere" (např. stavět plot jen do určité výše, 

nevysazovat stromy na části pozemku atp.) [5] 

3) podle vzniku  

a) písemnou smlouvou  

b) ze zákona či rozhodnutím nějakého oprávněného orgánu (soud, pozemkový úřad, 

stavební úřad atp.)  

c) výkonem práva - vydrţením (10 let)  

d) na základě závěti či dohodou dědiců  

4) podle úplaty (podle způsobu plnění)  

a) úplatná věcná břemena  

b) bezúplatná věcná břemena  

5) podle zápisu v katastru nemovitostí  

a) zapsatelná /většina/  

b) nezapsatelná /ustanovení některých zákonů, např. v minulosti telekomunikační 

zákon/. Do této kategorie spadají také věcná břemena uzavřená na základě Smlouvy 

obdobné smlouvě o zřízení věcného břemene. Jedná se o vznik práva majícího 

podstatu věcného břemene, které vzniká např. mezi jednotlivými sloţkami státu. 

Tato smlouva se nevkládá do KN a VB se do něj tudíţ nezapisuje.  

c) chybně zapsaná /např. mnoţství „jednoramenných“ věcných břemen, např. chybí 

totoţný zápis u oprávněného, kdyţ je právo zapsáno u povinného/  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr_nemovitost%C3%AD
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d) zaniklá věcná břemena a přesto dosud zapsaná, např. i z pozemkové knihy stále 

vedená v katastru  

6) podle nutnosti vyhotovení geometrického plánu  

a) část pozemku (nutný GP)- věcným břemenem nemůţe být jen osa inţenýrské 

sítě, ale v dané šířce část pozemku, byť se odvíjí od osy sítě  

b) celý pozemek (není nutný GP)- např. právo uţívání a chůze po pozemku, právo 

bydlení v celém domě anebo ve vyjmenovaných částech (místnostech) na coţ nelze 

vyhotovit GP  

7) podle druhu  

existuje teoreticky nekonečný počet druhů a jejich kombinací - např. právo 

umístění stavby, právo chůze a jízdy, právo čerpání ze studny, právo vedení 

kanalizace, právo doţivotního bydlení, právo společné zdi, právo stavby sklepa pod 

pozemkem atd.  

V těchto dobách rozvoje a vývoje ekonomického růstu se věcná břemena jeví stále více 

nezbytná. Stále častěji totiţ dochází k vyuţití nevlastního majetku právě pro dosaţení 

vlastních nejen ekonomických cílů. Abychom byli schopni zajistit jakousi jistotu pro 

opodstatnění investice, poslouţí nám k tomu jako vhodný nástroj právě věcné břemeno. 

Tato vlastnost, kterou pomocí VB můţeme ošetřit, se nazývá udrţitelnost projektu a bývá 

podmínkou především tam, kde je pořízení předmětu věcného břemene finančně náročné.  

Věcná břemena zanikají: smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, splynutím-osoba 

oprávněná se stane sama sobě osobou povinnou, uplynutím doby, na které je věcné 

břemeno sjednáno, promlčením (10 let). 

2.1.2. Vodní dílo 

Vodní dílo je obecně pouţívaný termín pro kaţdou stavbu slouţící k zadrţování, jímání, 

vedení, nebo jinému nakládání s povrchovou, či podzemní vodou [6].  

Z hlediska práva je výraz vodní dílo definován zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (téţ 

vodní zákon) [7] v §55. Odstavec (1) tohoto paragrafu definuje pojem a taxativně 

vyjmenovává stavby, které vodním dílem jsou. Odstavec (2) naopak říká, co vodní dílo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stavba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_(pr%C3%A1vo)
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není. Ţe ani zákonná definice a pozitivní a negativní výčet nestačí pro exaktní popis tohoto 

termínu, říká odstavec (3). 

§61 zákona č. 254/2001 Sb., ještě rozděluje vodní díla z hlediska technicko-

bezpečnostního dohledu do I. aţ IV. kategorie v závislosti na nebezpečí ohroţení lidských 

ţivotů, moţných škod na majetku a dalších méně podstatných kritériích. Přesná kritéria pro 

rozdělení vodních děl do těchto kategorií jsou dána přílohou č.1 vyhlášky Ministerstva 

zemědělství č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly [8]. 

 (1) Vodní díla jsou stavby, které slouţí ke vzdouvání a zadrţování vod, umělému 

usměrňování odtokového reţimu povrchových vod, k ochraně a uţívání vod, k nakládání s 

vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným 

účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména  

a) přehrady, hráze, vodní nádrţe, jezy a zdrţe,  

b) stavby, jimiţ se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,  

c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, 

kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakoţ i 

stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,  

d) stavby na ochranu před povodněmi,  

e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlaţování a odvodňování pozemků,  

f) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na 

jejich březích,  

g) stavby k vyuţití vodní energie a energetického potenciálu,  

h) stavby odkališť,  

i) stavby slouţící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,  

j) studny,  

k) stavby k hrazení bystřin a strţí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,  

l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8.  

(2) Za vodní díla se podle tohoto zákona nepovaţují jednoduchá zařízení mimo koryta 

vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ehrada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%A1z_(stavba)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jez
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdr%C5%BE&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodovod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Apravna_vody&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanalizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cist%C3%ADrna_odpadn%C3%ADch_vod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meliorace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%A1ln%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odkali%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Studna
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hrazen%C3%AD_byst%C5%99in&action=edit&redlink=1
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jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních 

vod, jakoţ i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod 

(ţumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví 

jinak. Za vodní díla se také nepovaţují průzkumné hydrogeologické vrty a další zařízení 

realizovaná v rámci geologických prací. 

(3) V pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhodne místně příslušný vodoprávní 

úřad (totéţ platí také v případě nejasnosti, zda se jedná o vodní tok či nikoliv).   

Příloha č. 1: Rozhodnutí v pochybnostech (ţádost o vydání potvrzení + rozhodnutí) 

2.1.3.  Vodní tok 

Pojem vodní tok opět definuje vodní zákon.  

Vodní toky jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po 

převaţující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve 

slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským 

povrchem nebo zakrytými úseky. 

Vodní toky jsou předmětem správy. Člení se na významné vodní toky a drobné vodní toky. 

Seznam významných vodních toků stanoví Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s 

Ministerstvem ţivotního prostředí vyhláškou. 

Správou vodních toků se rozumí povinnost 

a) sledovat stav koryt vodních toků a pobřeţních pozemků z hlediska funkcí vodního toku, 

 b) pečovat o koryta vodních toků, zejména udrţovat koryta vodních toků ve stavu, který 

zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se 

co nejvíce blíţí přírodním podmínkám, udrţovat břehové porosty na pozemcích koryt 

vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly 

překáţkou odtoku vody při povodňových situacích, popřípadě břehové porosty na 

pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku 

vysazovat s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala 

původnímu přírodnímu stavu, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty 

vodních toků, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geologie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodopr%C3%A1vn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodopr%C3%A1vn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad&action=edit&redlink=1
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 c) provozovat a udrţovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k 

zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převáţně slouţící, která správci 

vodních toků vlastní, případně je uţívají z jiného právního důvodu, 

 d) připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouţí k zajištění funkcí 

vodního toku, 

 e) vytvářet podmínky umoţňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním 

tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umoţňují hydrologické 

podmínky a stav vodního toku, 

 f) oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závaţné závady, které zjistí ve vodním 

toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k 

nápravě, obnovovat přirozená koryta vodních toků, zejména ve zvlášť chráněných územích 

a v územních systémech ekologické stability,  

g) spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích. 

 Správa významných vodních toků vedle výše uvedených povinností správy vodních toků 

zahrnuje tyto další povinnosti: 

a) provozovat a udrţovat v řádném stavu vodní díla na významných vodních tocích 

zajišťující oprávněná nakládání s povrchovými vodami, která správci významných vodních 

toků vlastní, případně je uţívají z jiného právního důvodu, 

 b) udrţovat splavnost vyuţívaných dopravně významných vodních cest a označovat a 

vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách,  

 c) udrţovat v řádném stavu a provozovat i cizí vodní díla na vodních tocích, pokud tak 

rozhodne vodoprávní úřad, 

 d) řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v 

soustavě vodních nádrţí, 

 e) podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních 

děl jiných vlastníků, 

 f) spolupracovat při zneškodňování havárií v povodí, pokud mohou ohrozit jakost vody ve 

významných vodních tocích, 
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 g) předloţit Ministerstvu zemědělství na jeho výzvu ke schválení návrh komplexního 

manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících 

soustavu vodních nádrţí, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s 

vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; vodoprávní úřad je povinen 

o takovém návrhu rozhodnout, 

 h) spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních 

toků v celé oblasti povodí [7]. 

2.1.4. Katastr nemovitostí 

Základní zákon, ve kterém se dozvíme, co je katastr nemovitostí a co je jeho obsahem, je 

zákon ČNR č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). 

Seznámí nás s tím, co je předmětem a obsahem katastru nemovitostí, jakými pravidly se 

řídí jeho vedení, kdy, jakým způsobem a podle jakých podkladů se zapisují do katastru 

nemovitostí vlastnická a jiná věcná práva [9]. 

 V problematice se budeme orientovat také díky Zákona o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem č. 265/1992 Sb. [10]. 

Katastr nemovitostí je soubor informací o nemovitostech z celé České republiky. Zahrnuje 

údaje o vlastnictví a jiných právech k nemovitostem (např. exekuce, věcná břemena, 

zástavní listiny, předkupní práva, apod), tzn. popis, soupis, geometrické a polohové určení.  

Katastr jak jej známe v současné podobě nabyl účinnosti ke dni 1. 1. 1993 vydáním 

základních zákonů a vyhlášek a postupně doplňován dalšími potřebnými zákony, 

vyhláškami a novelami [11]. 

Příloha č. 2:  List vlastnictví se zápisem VB 

2.1.5.  Geometrický plán 

Geometrický plán (GP) je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech 

právních listin, podle nichţ má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba 

předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy [12]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr_nemovitost%C3%AD_%C4%8CR
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa
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Geometrický plán je návrh změny vyjádřený graficky s vyčíslením výměr po změně a s 

vyjádřením majetkoprávních vztahů. Z toho, ţe se plán týká jisté změny, lze odvodit, ţe při 

běţném prodeji nebo koupi pozemku není geometrický plán třeba [13]. 

Geometrický plán je třeba vyhotovit pro rozdělení, případně sloučení pozemků, vyznačení 

budovy nebo pro změnu jejího vnějšího obvodu (novostavba, přístavba), dále pro doplnění 

katastru nemovitostí o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci a téţ pro 

vyznačení věcného břemene tj. grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka 

pozemku ve prospěch jiného [13]. 

U věcných břemen je geometrického plánu potřeba v případě, chceme-li právem z věcného 

břemene plynoucím zatíţit pouze část dotčeného pozemku. Tuto část pozemku je nutno do 

geometrického plánu vyznačit zákresem věcného břemene a v příloze opatřit také 

vypočtenou výměrou takto zatíţené plochy pozemku.  

Geometrický plán musí být po vyhotovení ověřen a potvrzen katastrálním úřadem. 

Veškeré pojmy vycházející a popisující geometrický plán musí odpovídat termínům 

uvedeným v ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie a ČSN 73 6530 

Vodní hospodářství – Názvosloví hydrologie. 

Náleţitosti geometrického plánu se zákresem VB: [14] 

- popisové pole: obsahuje základní informace: účel, pro který se geometrický plán 

vyhotovuje, údaj o vyhotoviteli a číslu plánu, kdo, kdy a kde plán vyhotovil, jakým 

způsobem byla určena výměra plochy zatíţené VB (souřadnice bodů) a informace o 

ověření geometrického plánu úředně oprávněným zeměměřickým inţenýrem a o souhlasu 

katastrálního úřadu s očíslováním parcel na geometrickém plánu 

- grafické znázornění: vyhotovuje se jednobarevně (černě) jako kopie nebo jako zvětšenina 

katastrální mapy ve vhodném měřítku tak, aby byla zabezpečena zřetelnost kresby a 

čitelnost popisu. Kopie se doplní zákresem plochy zatíţené VB. Nutné detaily kresby se 

umístí na volné ploše grafického znázornění. 

- výkaz výměr podle katastru nemovitostí: v této části GP jsou zaznamenány identifikační 

údaje dotčených parcel, je zde stanovena výměra plochy zatíţené VB (udává se 

v délkových metrech nebo m
2
 a na jejím základě dochází při výpočtu ke stanovení výše 

jednorázové úhrady za zřízení VB)   

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/697?kam=kategorie&kod=katastralniurady
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Obrázek č. 1:  Geometrický plán se zákresem věcného břemene (VB umístění odběrného 

objektu, jímacího objektu a výdlaţby) 
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2.2. Zákony a vyhlášky vztahující se ke zřizování věcných 

břemen 

V oblasti věcných břemen se setkáváme s mnoha legislativně zpracovanými normami, 

zákony, vyhláškami apod. Vyjmenuji zde pouze základní legislativní podklady, které nám 

mohou při orientaci se v otázce věcných břemen pomoci: 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) [15] 

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník [13] 

Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) [10] 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů [16] 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [17] 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [18] 

Existuje taktéţ publikace, která můţe napomoci široké veřejnosti při seznámení se ze 

základní problematikou, a to v obecném kontextu s vlastnictvím půdy a jiných nemovitostí, 

jedná se o Příručku pro vlastníky půdy a jiných nemovitostí [19].    

Citace jednotlivých ustanovení výše uvedených zákonů jsou pouţity v průběhu práce, vţdy 

s patřičným odkazem. 

2.3.  Věcná břemena v zahraničí 

S pojmem věcného břemene se můţeme setkat také v jiných státech. Ne vţdy je ale za 

tímto pojmenováním skryta stejná podstata jako u nás, v České republice. Dá se říci, ţe 

téměř v kaţdé jednotlivé zemi je obsah tohoto pojmu více či méně odlišný a má svá 

specifika. Jsou však i země, kde je pojem věcného břemene úplně neexistujícím pojmem, 

jako i například v zemi našich sousedů, v Německu. 

Věcné břemeno na Slovensku 

Na Slovensku je podstatnou funkcí věcných břemen určité omezení vlastníka nemovitosti 

ve prospěch oprávněné osoby, které spočívá v tom, ţe vlastník nemovitosti zatíţené 
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věcným břemenem je ve prospěch někoho jiného povinen něco strpět, něčeho se zdrţet, tj. 

něco nejednat nebo naopak něco konat [20]. 

Svým charakterem je VB ve své podstatě velice podobné tomu, jak jej chápeme i u nás.  

Věcné břemeno v Polsku 

Věcné břemeno je institucí, která má své kořeny jiţ v římském právu. V Polsku bylo 

během doby komunistické éry spojeno hlavně s venkovskou ekonomikou, nyní nabývá na 

důleţitosti také v městských podmínkách. Stručné vymezení věcného břemene je nemoţné. 

Obecně řečeno, věcného břemene je právo uplatnit jednu vlastnost nad jiné.  Jedná se o 

omezení vlastnického práva, jehoţ cílem je uspokojení specifických potřeb.  

V Polsku se rozlišují věcná břemena na věcná břemena majetku (mohou být navázána na 

soukromý majetek i majetek právnické osoby) a osobní VB (tato nelze uplatnit u 

právnických osob). Osobní břemeno, na rozdíl od věcného břemene na majetku, není 

součástí majetkové podstaty a vţdy končí smrtí majitele [21]. 

Věcné břemeno v Ruské federaci 

Věcné břemeno na nemovitosti je právo na omezené vyuţívání půdy nebo například  

stavby či jiných nemovitostí. 

 Věcného břemene je stanoveno dohodou mezi osobou poţadující zřízení věcného břemene 

a vlastníkem předmětu dohody a je předmětem zápisu pro registraci nemovitostí.  

Věcné břemeno můţe být stanoveno s cílem například zajistit průchod a průjezd přes 

sousední pozemky, pokládání a provoz vedení elektřiny, telekomunikací a potrubí, 

zásobování vodou a zavlaţování, jakoţ i dalších potřeb vlastníka nemovitosti, kterých 

nemůţe být dosaţeno právě bez zřízení věcného břemene. 

V Ruské federaci existuje soukromé věcné břemeno a veřejné věcné břemeno. Veřejné 

věcné břemeno se stanovuje pomocí zákonů nebo jiných předpisů Ruské federace, a to 

především v případech, kdy je nutné zajistit zájmy státu, místní samosprávy a obyvatelstva 

bez potřeby přímého odnětí odnětí půdy. Veřejné věcné břemeno se zřizuje na základě 

výsledků tak zvaných „veřejných slyšení“.  

 Věcné břemeno můţe být buď dočasné nebo trvalé [22]. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=ru%7Ccs&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582&prev=/translate_s%3Fhl%3Dcs%26q%3Dv%25C4%259Bcn%25C3%25A9%2Bb%25C5%2599emeno%26sl%3Dcs%26tl%3Dru&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhiVZWPg6Spj58tJEECFgflTT50Jsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=cs&langpair=ru%7Ccs&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582&prev=/translate_s%3Fhl%3Dcs%26q%3Dv%25C4%259Bcn%25C3%25A9%2Bb%25C5%2599emeno%26sl%3Dcs%26tl%3Dru&rurl=translate.google.cz&usg=ALkJrhjbj11S0L3J51cQ1nwDG8brvjDzrQ
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Věcné břemeno v USA  

Věcného břemene je non-vlastnické právo vlastníka pozemku. Podstatou věcných břemen 

v USA je omezit způsob vyuţití některých pozemků (např. pozemek je trvale určen jakoţto 

krajinný prvek a nelze jej zastavět apod.) Majitel pozemku s věcným břemenem jej můţe 

pouţít pouze pro účely a způsobem stanoveným podmínkami věcného břemene 

nemovitostí [23]. 

Zcela odlišným způsobem také funguje oceňování věcných břemen. V USA kvalifikovaný 

odhadce nejprve stanoví hodnotu pozemku před uvalením věcného břemene a po něm. 

Rozdíl těchto dvou odhadů je hodnotou věcného břemene [24].  
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3. Postupy při uzavírání a zřizování věcných 

břemen 

3.1. Obecná pravidla pro vlastníky pozemků: práva a 

povinnosti 

Obecně se uzavírání věcných břemen řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., Občanský 

zákoník [13]. 

U pozemků slouţících vodnímu hospodářství (i v případě pozemků v soukromém 

vlastnictví) je mimo Občanský zákoník dalším základním předpisem Vodní zákon             

č. 254/2001 Sb. [15]. Jeho jednotlivé paragrafy řeší povinnosti vlastníků takovýchto 

pozemků. 

V tomto případě se jedná především o pozemky, které jsou pokryty vodou a dále o 

pozemky, které sice pokryty vodou nejsou, ale nachází se v blízkosti vodou pokrytých 

pozemků. Dále sem patří také pozemky, na kterých se nacházejí vodohospodářská díla.  

 

V případě vlastnictví pozemků tvořících koryto VT je mimo jiné povinností vlastníka: 

- strpět na svém pozemku vodní díla vybudovaná před účinností tohoto zákona 

- strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových 

a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku 

- strpět po nich průchod osob podél vodních toků (to neplatí na pozemcích v současně 

zastavěném území obce a na oplocených pozemcích) 

V případě vlastnictví pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou vlastníci povinni: 

- strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových 

a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, umístění plavebních znaků 

apod. 

- strpět, po předchozím projednání s nimi, po nich průchod osob (to neplatí na 

pozemcích v současně zastavěném území obce a na oplocených pozemcích) 
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Vlastníci pozemků sousedících s vodním dílem jsou povinni po předchozím projednání s 

nimi umoţnit za účelem provozu a provádění údrţby vodních děl v nezbytném rozsahu 

vstup na své pozemky těm, kteří zajišťují provoz nebo provádějí údrţbu těchto vodních 

děl. Pokud vstupem na pozemky vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její 

úhradu. 

3.2. Druhy věcných břemen na vodních tocích 

Z tohoto hlediska musíme rozlišit, zda se jedná o zatíţení pozemku určeného jako pozemek 

slouţící k výkonu správy povodí (vodního díla apod.) věcným břemenem s výkonem této 

správy nesouvisejícím (např. umístění energetických či komunikačních sítí, mostů, 

výústních objektů ČOV apod.) nebo naopak o zatíţení pozemku jiného vlastníka neţ 

správce toku či VD břemenem potřebným k výkonu správy vodních toku a vodních děl 

(např. umístění ochranné hráze, pojezdný pruh pro obsluhu toku apod.).  

 

 

Obrázek č. 2:  Schematické znázornění rozdělení druhů VB na VT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věcné břemeno na pozemku VT 

Pozemek správce VT 
Pozemek jiného subjektu 

VB nesouvisející s výkonem správy VT Umístění stavby na VT Jiné právo 

např. uložení 
inženýrských sítí 

např. umístění 
protipovodňových hrází 

např. právo chůze a 
jízdy po pozemku 
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Jednotlivé druhy VB jsou v následujících výčtech řazeny dle četností s jakou byla tato VB 

uzavírána u podniku Povodí Odry od roku 1994 (od tohoto data se počalo institutu VB pro 

ukotvení práv pouţívat) - do současnosti. 

V prvním případě, kdy se jedná o zatíţení pozemku určeného jako pozemek slouţící 

k výkonu správy povodí (vodního díla apod.) věcným břemenem s výkonem této správy 

nesouvisejícím, se nejčastěji můţeme setkat s těmito věcnými břemeny: 

- uloţení kanalizace a výústního objektu 

- uloţení vodovodu 

- uloţení výústního objektu ČOV 

- právo chůze a jízdy po pozemku (právo vstupu a vjezdu) 

- uloţení mostní konstrukce 

- uloţení plynovodu 

- uloţení elektro přípojky 

- uloţení optického kabelu 

- právo uţívání (zahrada) 

- umístění nadzemního vedení elektro 

- umístění cyklostezky 

- umístění opěrné zdi 

- umístění limnigrafické stanice a měrné lanovky 

Jedná-li se o druhý případ, kdy je zatíţen pozemek jiného vlastníka neţ správce toku či VD 

břemenem potřebným k výkonu správy vodních toku a vodních děl, tam jsou VB uzavírána 

převáţně za těmito účely: 

- právo chůze a jízdy po pozemku (právo vstupu a vjezdu) 

- umístění stavby ochranné hráze 

- umístění stavby vodního díla 

- uloţení přípojky elektro 
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- uloţení přípojky vodovodní 

- uloţení přípojky kanalizační 

- umístění sdělovacích kabelů 

 

Příloha č. 3:  Seznam Smluv o zřízení věcného břemene Povodí Odry, který byl pouţit 

k vytvoření výčtu druhů VB 

 

3.3. Algoritmus postupu v souvislosti s konkrétní fází realizace 

3.3.1. Postup při zřizování a realizaci VB za účelem umístění stavby            

(s trvalým záborem cizího pozemku) 

a) ţádost – ţadatel o zřízení VB (budoucí oprávněný z věcného břemene) předá ţádost 

o zřízení VB vlastníkovi pozemku (budoucímu povinnému z věcného břemene) 

b) zhodnocení ţádosti a stanovení podmínek – v tomto kroku vlastník pozemku 

stanoví pro ţadatele podmínky realizace stavby. Pro moţnost stanovení podmínek musí být 

vlastníkovi pozemku předloţena projektová dokumentace v potřebné fázi.  

- pro územní řízení – vlastník pozemku na základě předloţené dokumentace pro 

územní řízení vydá souhlas se vstupem na pozemek a umístěním stavby, ve kterém uvede 

své podmínky. Tento souhlas opravňuje ţadatele k provedení zaměření potřebných pro 

realizaci stavby (také jim pověřené třetí strany) – neopravňuje k samotné realizaci stavby.  

- pro stavební řízení – pro stavební úřad je jiţ zapotřebí uzavřít majetkoprávní vztah 

řešící trvalý zábor pozemku po realizaci stavby. V tomto případě Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení VB, popřípadě (umoţňuje-li to situace) přímo Smlouvu o zřízení VB.  

c) po kolaudaci stavby – ţadatel vyhotoví GP se zákresem VB a určením výměry 

trvalého záboru. Ten je podkladem pro uzavření smlouvy o zřízení VB a je jeho nedílnou 

součástí. 

d) vklad VB do KN – ţadatelé doručí příslušnému KÚ originály smluv včetně GP se 

zákresem VB. Počet smluv = počet účastníků smlouvy + 2 vyhotovení smlouvy. Dále je 
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nutno předloţit vyplněný formulář Návrh na vklad do KN a opatřit jej kolkovou známkou 

potřebné nominální hodnoty. Právní účinky vkladu práva plynoucího z VB nastávají 

podáním návrhu na vklad do KN. KÚ po provedení vkladu rozešle kaţdé ze zúčastněných 

stran po jednom vyhotovení smlouvy, ve kterém je nabytí právní moci vkladu do KN 

vyznačeno a termínováno. 

e)  KÚ má právo přerušit řízení vkladu a poţádat o případné doplnění či opravu 

nejasných skutečností. Toto oznámí písemně účastníkům řízení a sdělí jim termín sjednání 

nápravy. Zúčastněné strany mají právo v dané lhůtě podání doplnit a poté KÚ pokračuje 

v procesu vkladu. KÚ má také právo řízení zcela zastavit a vklad zamítnout, coţ je povinen 

oznámit účastníkům řízení s příslušným odůvodněním.  

f)  výmaz VB – dohodnou-li se účastníci Smlouvy o zřízení VB na jeho výmazu z KN, 

je zapotřebí toto provést smluvně. Za tímto účelem se uzavírá mezi účastníky smlouva o 

výmazu VB z KN, která se současně s Návrhem na výmaz VB podává na příslušný KÚ. 
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Obrázek č. 3:  Schematické znázornění algoritmu postupu při zřízení VB na VT 

subjekty: správce VT (a vlastník pozemku) a ţadatel 

 

VB: umístění stavby na VT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žadatel podá správci VT žádost o 
zřízení VB 

Žadatel předloží správci projektovou dokumentaci stavby 
k vyjádření a stanovení podmínek 

Správce VT stanoví podmínky realizace stavby 

Pro Územní řízení Pro Stavební řízení 

Podklady: žadatel dodá snímek se zákresem 
situace, dokumentace pro ÚŘ 

Podklady: žadatel dodá snímek se zákresem 
situace, dokumentace pro SŘ 

V případě kladného vyjádření k umístění stavby 
vydá správce VT souhlas s umístěním stavby a 

vstupem na pozemek 

V případě kladného vyjádření k realizaci stavby 
uzavře správce VT Budoucí smlouvu o řízení VB 

Podklady: žadatel dodá GP se zákresem VB a tabulku výměr VB 
 

 

Po kolaudaci stavby 
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Vklad Smlouvy o zřízení VB do KN 
Podklady: smlouvy (počet vyhotovení = počet 
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Po provedení vkladu do KN – KÚ zašle každému 
z účastníků smlouvu s vyznačením nabytí právní moci 

(zápis VB je již na LV zúčastněných) 
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3.3.2. VB jiţ existujících staveb 

K zápisu VB do KN dochází nejen u nově realizovaných staveb. Velkou měrou se na 

vkladech VB do KN podílejí také VB staveb, které byly realizovány v minulosti a u 

kterých nebylo doposud  VB zřízeno. U takovýchto staveb se přistupuje přímo k uzavření 

Smlouvy o zřízení VB, kterou je moţno uzavřít a vloţit do KN bezprostředně po 

vyhotovení GP se zákresem VB a výpočtem výměry VB.  

3.3.3. Specifické postupy 

Právo plynoucí z věcného břemene můţe být navázáno buď na subjekt, nebo na objekt 

(viz dělení VB podle oprávnění – bod 1.2.1.). V prvém případě se jedná o navázání na 

fyzickou nebo právnickou osobu a VB při změně vlastníka zaniká. Takto se uzavírají 

obvykle práva osobní, která chceme navázat na konkrétní subjekt (např. právo chůze a 

jízdy, právo uţívání). Ve druhém případě je vázáno na objekt – nemovitost a při změně 

vlastníka se nemění a přechází na nového nabyvatele. Tohoto navázání VB se vyuţije při 

zřízení VB, kdy chceme trvání práva plynoucího z VB zachovat po dobu ţivotnosti objektu 

(např. při umístění stavby na cizím pozemku). 

 Pro stavbu, která zatíţí celý pozemek, není potřeba uzavírat budoucí smlouvu o zřízení 

VB, není potřeba vyhotovit GP a lze přímo uzavřít Smlouvu o zřízení VB, a to jiţ pro 

potřeby stavebního řízení. Tento postup ale z praxe doporučuji pouţít nejdříve po 

kolaudaci stavby. Můţe se stát, ţe projekt nebude i přes vydané stavební povolení 

z jakýchkoliv důvodů realizován a pozemek jiţ bude zatíţen VB. 

VB - zřízení práva bez hmotné podstaty. Jako nejběţnější příklad lze uvést právo chůze 

a jízdy po pozemku. Takovéto VB se zřizuje přímo Smlouvou o zřízení věcného břemene. 

V případě, ţe je VB dotčena pouze část pozemku, je potřeba rovněţ vyhotovit GP se 

zákresem rozsahu VB. 

Specifickou smlouvou pro zřízení VB je Smlouva obdobná zřízení VB. Tato smlouva se 

pouţije v případě, ţe se jedná o uzavření VB bez vkladu do KN, například mezi 

jednotlivými sloţkami státu (Povodí Odry, státní podnik x Ředitelství silnic a dálnic x 

Správa ţelezniční dopravní cesty x Český hydrometeorologický ústav apod.). Práva a 
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povinnosti vyplývající z této smlouvy se nevkládají do katastru nemovitostí a práva 

obdobná věcnému břemeni dle této smlouvy se zřizují pouze jako smluvní závazek. 

Z obecných postupů vlastníků nemovitostí a stavebníků při legislativním řízení nutném pro 

zahájení stavby existují ale také výjimky. Mimořádné postupy se uplatňují v souvislosti 

s vodními toky a vodními díly především v případě ţivelných událostí a náhlých 

havárií. Pro odvrácení nebo zmírnění moţných následků takovýchto mimořádných 

událostí umoţňuje zákon se odchýlit od standardních postupů. Ustanovení zákona             

č. 183/2006 Sb. stavebního zákona (§ 177) stanovuje podmínky a způsoby moţnosti 

provádění staveb a úprav toků a vodních děl při vzniku mimořádných situací, a to bez 

předchozího řešení majetkoprávních vztahů. Řešení majetkoprávních vztahů následuje 

bezodkladně po provedení nezbytných prací [25]. 

3.4. Náleţitosti smlouvy o zřízení věcného břemene 

Smlouva o zřízení věcného břemene musí obsahovat náleţitosti, které podmiňují obecně 

platnost takového právního úkonu. Nutné je především provést přesnou identifikaci 

nemovitostí, a to jak těch, které jsou zatíţeny věcným břemenem, tak i těch, v jejichţ 

prospěch se váţe věcné břemeno [26]. 

V kaţdém případě platí obecná zásada, ţe příslušná smlouva musí úplně a jednoznačně 

popisovat práva a povinnosti obou smluvních stran. 

Následující rozdělení smlouvy do jednotlivých částí je však pouze doporučením a můţe 

být variabilní v závislosti na druhu VB a přizpůsobení se individuálním poţadavkům 

účastníků. V literatuře lze dohledat několik druhů návrhů smlouvy o zřízení věcného 

břemeno včetně několika návrhu na vklad.   

Hlavička smlouvy – identifikační údaje zúčastněných stran. Strana povinná z VB (má 

povinnost trpět právo někoho jiného) a strana oprávněná (na základě smlouvy ji vzniká 

právo vůči povinnému). 

Předmět smlouvy – identifikuje dotčené nemovitosti a práva k nim pro jednotlivé 

zúčastněné 
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Obsah věcného břemene - specifikuje, v čem spočívá právo plynoucí z VB (konkrétní 

popis). Odkazuje na GP, který je nedílnou součástí smlouvy. Stanovuje práva a povinnosti 

povinného a oprávněného plynoucí z uzavření smlouvy. 

Hodnota VB -  zde se stanoví jednorázová úhrada za omezení práva vlastníka nemovitosti. 

(úhrada za újmu způsobenou zřízením VB).  

Ostatní ujednání – tato část smlouvy řeší a specifikuje detaily provedení vkladu do KN a 

případné moţné situace, které mohou nastat (např. neprovedení vkladu, hrazení poplatku 

za vklad do KN). Dále se zde můţe nacházet např. ustanovení týkající se vypořádání 

případných škod způsobených v souvislosti s vykonáváním práva odpovídajícího VB. 

Závěrečná ustanovení  - zde se stanoví počet stejnopisů smlouvy a jejich rozdělení. Můţe 

se zde objevit například ustanovení řešící případné smluvní pokuty, schvalovací doloţky 

zúčastněných stran, ustanovení o ochraně osobních údajů, prohlášení o shodě apod. 

Podpisy zúčastněných stran – zde je místo pro podpisy účastníků smlouvy a také je zde 

uvedeno datum a místo jejich podpisu. Na jednom vyhotovení smlouvy musí být podpisy 

účastníků úředně ověřeny (pokud má účastník uloţen podpisový vzor u KÚ, není ověřený 

podpis potřeba). 

Uzavíráme-li průběţně v procesu nejprve Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene je potřeba mít na paměti, ţe jiţ tato smlouva musí mít znění smlouvy definitivní. 

V praxi bývá obvyklé, ţe se výměra VB stanoví aţ po ukončení realizace stavby. Pro tyto 

případy se do budoucí smlouvy neuvádí výsledná jednorázová úhrada, ale vzorec, který 

jednoznačně vede k jejímu výpočtu. Zásadní body zřízení VB by ale měly být ve smlouvě 

budoucí vyřešeny a poté přeneseny do znění smlouvy definitivní, tedy do smlouvy o 

zřízení VB. 

 

Příloha č. 4:  Šablona smlouvy o zřízení věcného břemene 
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4. Zhodnocení postupů, formulování nedořešených 

otázek této problematiky 

4.1. Věcná břemena – ano, či ne (klady a zápory)  

V rámci cesty za uzavíráním Smluv o zřízení VB se můţeme setkat s různými postoji 

vlastníků, ať uţ zatíţených pozemků, nebo zařízení či staveb na těchto pozemcích 

umístěných či umísťovaných. Rozpor v jejich postojích je logický a vychází z opačného 

pohledu na věc. 

Dovoluji si stanovit několik hlavních momentů (výhod či nevýhod) řešení majetkoprávních 

vztahů pomocí zřízení věcného břemene: 

1) po zřízení věcného břemene je moţno toto omezení vyčíst z LV, a to jak na straně 

oprávněného, tak i povinného 

2) smlouva o zřízení věcného břemene umoţňuje operativně vstupovat na pozemek za 

účelem oprav, úprav, rekonstrukce apod. 

3) smlouvou lze dlouhodobě garantovat vzájemné podmínky obou zúčastněných stran 

4) investor má zaručenu existenci VB na cizím pozemku po dobu jeho ţivotnosti, a 

tím větší jistotu nezmaření vloţené investice 

5) pro všechny zúčastněné se zvyšuje právní jistota celého procesu zatíţení cizího 

pozemku 

6) jsou pevně a jednoznačně nastavena pravidla, práva a povinnosti, a to i pro 

případné další právní nástupce jakékoliv ze zúčastněných stran  

7) zúčastněné strany musí počítat se zvýšeným administrativním zatíţením v průběhu 

zřizování VB 

8) nesmíme opomenout vynaloţené finanční prostředky, které je potřeba investovat 

v rámci zřizování věcného břemene (kolek, GP, ZP apod.) 

9) je potřeba si také uvědomit, ţe sice dojde k dlouhodobému zatíţení pozemku a tím i 

částečnému omezení jeho vyuţití v budoucnu, ale za toto omezení přísluší 

povinnému finanční odškodnění v podobě jednorázové náhrady za zřízení VB 
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4.2. Problémy při uzavírání VB v praxi (nedořešené otázky) 

4.2.1. Stanovení jednorázové úhrady 

Z praxe mohu potvrdit, ţe nemálo rozporů nastává kolem stanovení jednorázové úhrady za 

zřízení VB. Mnohdy se jedná nejen o otázce výše jednorázové úhrady, ale také zda VB 

zřídit úplatně či bezúplatně. 

4.2.2. VB u existujících staveb 

Jak jsem jiţ uvedla v rámci této práce, část VB je uzavírána pro stavby jiţ existující, které 

jsou na cizích pozemcích umístěny bez jakéhokoliv smluvního podkladu pro 

majetkoprávní vypořádání.  

Mnohdy se stává, ţe vlastník pozemku poţaduje tuto nesrovnalost legislativně napravit a 

vyzve vlastníka stavby (zařízení) k uzavření Smlouvy o zřízení VB, kterou by 

majetkoprávní vztahy zprůhlednil. Problémem se však stává absence legislativy, která by 

stanovila povinnost uzavírat VB u starších staveb.  
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5. Rozbor nedořešených otázek v postupech a 

návrh jejich řešení pouţitelného v praxi 

Zřízení VB se lze domáhat také soudně výkonem práva, a to na základě ustanovení § 151o 

zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. Toto ustanovení hovoří o tzv. vydrţení, kdy po 

uplynutí 10 let od vlastní existence VB soud můţe rozhodnout na základě ţádosti o jeho 

zřízení i bez souhlasu vlastníka nemovitosti (povinného) a zápis VB do KN je proveden 

výkonem rozhodnutí. Tímto ale není popřeno právo na jednorázovou úhradu za zřízení VB, 

kterou můţe stanovit soud ve svém rozhodnutí. 

5.1. Ocenění VB – stanovení jednorázové náhrady 

Obecně lze říct, ţe způsob ocenění práv odpovídajících věcnému břemeni lze stanovit více 

způsoby. Hodnotu ocenění lze určit vypracováním znaleckého posudku, ale je moţno 

právo ocenit také dohodou zúčastěných stran [27]. 

Příloha č. 5:  Znalecký posudek pro stanovení jednorázové úhrady za zřízení VB  

5.1.1. Principy stanovení náhrady za zřízení věcného břemene 

Zasáhnout do vlastnictví k nemovitosti (stavba a pozemek) lze na základě: 

A. dobrovolnosti (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, dohody a zřízení věcného 

břemena) 

V tomto případě se hodnota můţe stanovit dohodou, případně ZP. Obecně se 

stanovuje jako pětileté nájemné v místě obvyklé. Neumoţňuje-li povaha VB 

vypočíst jednorázovou úhradu za zřízení VB pomocí tohoto vzorce, jedná se o tzv. 

neocenitelnost VB a hodnota této úhrady se stanovuje jednorázově obvykle ve výši 

10.000 Kč.   

B. nedobrovolnosti (nedohody o omezení vlastnictví mechanismem obdobným 

vyvlastnění, ale pouze při prokázání mimo jiné veřejného zájmu) 

V tomto případě se stanovení náhrady za zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu: 
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- dle Listiny práv a svobod: Přiměřená náhrada se chápe jako hodnotový 

ekvivalent vyjádřený v penězích umoţňující obstarání obdobné věci 

- dle Občanského zákoníku: náhrada má zásadně vyváţit újmu, která 

vlastníkovi pouţitím jeho věci vznikla. Výše náhrady není stanovena, analogicky 

lze vyuţít cenové předpisy 

- dle stavebního zákona: jako náhrada za vyvlastnění [1] 

Pozn: Institut vyvlastnění jakoţto řešení situace v případě nedobrovolnosti se řídí 

Zákonem č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění. Tento mimo jiné říká, ţe 

vyvlastnění je moţné pouze za náhradu. Náhrada je koncipována jako jednorázová 

a poskytuje se v penězích [28].  

5.1.2. Bezúplatné uzavření věcného břemene 

Můţe nastat situace, ţe strany zřizující VB (případně jedna z těchto stran) budou 

poţadovat bezúplatné zřízení VB. Tomuto poţadavku lze samozřejmě vyhovět, ale zřízení 

bezúplatného břemene má svá úskalí. 

Obecně platí, ţe není výhodné uzavírat bezúplatná VB, protoţe zákony na bezúplatné 

zřízení VB  pohlíţejí jako na dar, který podléhá dani darovací (zákon č. 357/1992 Sb., o 

dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí). Pro tyto účely je poté nutno 

doloţit znalecký posudek, z jehoţ výše se vychází při stanovení výše darovací daně. 

Mnohem rozumnější je uzavřít VB úplatně, byť za symbolickou cenu. Tím odpadá 

povinnost darovací daně a s tím související povinnost doloţit znalecký posudek, coţ 

podstatně sníţí finanční i časovou náročnost procesu zřízení VB. 

Ovšem i v tomto existují výjimky. První výjimkou je uzavírání bezplatných VB mezi 

příbuznými, kdy na základě zákona č. 357/1992 Sb., zákona o dani dědické, dani darovací 

a dani z převodu nemovitostí, jsou osoby zařazené do I a II. skupiny od placení darovací 

daně osvobozeny. Druhou výjimkou upravenou v témţe zákoně je situace, kdy je 

zřizováno bezplatné VB a na straně oprávněného je Česká republika – např. správce VT, 

podnik Povodí (je-li Česká republika na straně povinného, tato výjimka neplatí). 

Zřídí-li se bezúplatné VB v jiných případech, musí mít zúčastněné strany na paměti, ţe 

poplatník daně darovací (strana oprávněná z VB) je povinen podat příslušnému správci 
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daně daňové přiznání k dani darovací, a to do 30 dnů ode dne, kdy byla daňovému subjektu 

doručena smlouva o bezúplatném zřízení VB. Výše daru, která podléhá dani darovací, je 

v tomto případě určena znaleckým posudkem pro stanovení hodnoty věcného břemene, 

který je potřeba pro daňové účely správci daně doloţit. 

5.2. Uzavírání VB u existujících staveb 

Z hlediska vlastníka pozemku můţe nastat nevole k uzavření Smlouvy o zřízení VB proto, 

ţe vlastník pozemku jednoduše nechce svůj nemovitý majetek zatíţit jakýmkoliv 

břemenem. Tento postoj je ovšem opodstatněný pouze v případě, ţe se jedná o zatíţení 

nemovitosti nově vznikajícím VB, tam má právo vlastník rozhodnout, zda uzavřením 

smlouvy vydá k realizaci záměru souhlas či nikoliv.  

Jedná-li se o jiţ existující zatíţení, je pozemek tímto břemenem jiţ omezen a pouze se 

jedná o legislativní ošetření skutečného stavu. Při oceňování takovéhoto pozemku je jiţ 

brán v potaz skutečný stav (ten je povinen znalec při oceňování pozemku ověřit u 

příslušných úřadů – stavební úřad apod.) a znalec, který ocenění provádí, toto bere v úvahu 

bez ohledu na skutečnost, zda je ke stavbě (zařízení apod.) v KN vázána smlouva o zřízení 

VB či nikoliv.  

Z hlediska vlastníka stavby můţe jít o náklady, se kterými nepočítal a můţe projevit 

neochotu investovat nejen peníze, ale i čas do uzavírání takovéto smlouvy.  

Naopak jiní vlastníci pozemků chtějí mít jednoznačně stanovené podmínky uloţení VB na 

svých pozemcích, a to i přesto, ţe jim VB pozemek zatíţí. Je potřeba si uvědomit, ţe i 

kdyţ není VB zaneseno v KN, je pozemek zatíţen z důvodu samotné existence VB na 

pozemku. Vlastník pozemku má i tak povinnosti k uloţenému VB a není oprávněn 

s pozemkem nakládat tak, jako by se ho VB nedotýkalo. Právě uzavření VB zprůhlední 

vzájemné podmínky a povinnosti jednotlivých dotčených subjektů a do budoucna je 

stanoví tak, aby v souvislosti s umístěním VB nemuselo docházet ke sporům. Proto je 

potřeba v průběhu formulování návrhu znění smlouvy o zřízení VB myslet na veškeré 

moţné skutečnosti, které mohou nastat a pokusit se zněním jednotlivých ustanovení 

smlouvy případné budoucí rozpory eliminovat.  

Legislativa donedávna neřešila tento rozpor a jednoznačně neurčovala postup v podobných 

případech. Změna nastala aţ novelou zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, na 
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základě které je provozovatel zařízení povinen zajistit promítnutí existujícího VB do KN 

do konce roku 2017. Problém ale tato novelizace řeší prozatím pouze teoreticky, protoţe 

k dnešnímu dni nebyla k tomuto ustanovení zákona vydána prováděcí vyhláška, která by 

jednoznačně určovala podmínky takovéhoto promítnutí VB do KN. 

V praxi jsem tento problém řešila společně s několika protistranami (mimo jiné s právními 

zástupci společnosti ČEZ Distribuce, a.s., firmou ENPRO Energo, s.r.o., zástupci 

organizace Správa silnic MS kraje a dalšími) a došli jsme ke společnému závěru, ţe do 

jednoznačného legislativního vyřešení situace budeme postupovat pomocí speciálních 

„Dohod o promítnutí existujícího VB do KN“, neboť musí být respektováno historické 

umístění a praktická existence VB. Jedná se o akt legislativního souladu mezi danou 

skutečnosti a písemným záznamem v KN. Tento postup plně podporuji, doporučuji a 

hodlám uplatňovat při legislativním narovnávání majetkoprávních vztahů u existujících 

staveb nezapsaných v KN pro všechny další subjekty, které mají stavby umístění na 

pozemcích bez patřičného majetkoprávního narovnání a vkladu do KN. 
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6. Závěr, shrnutí problematiky 

Vše, co jsem ve své práci uvedla, je doporučením a návodem při řešení otázky týkající se 

věcných břemen zřizovaných v souvislosti s vodními díly a vodními toky. Tato práce 

přináší nové poznatky a shrnutí problematiky, návod k postupu, obeznámení se 

s majetkoprávním procesem a jednotlivými pojmy, se kterými se můţeme v této oblasti 

setkat. 

Téma věcných břemen na vodních tocích a vodních dílech jsem volila z toho důvodu, ţe se 

jedná o jeden z majetkoprávních postupů, který není v mnoha ohledech jednoznačný a 

jehoţ jednotlivé fáze mohou mít více mnohdy protichůdných řešení. Jak jsem jiţ 

v předchozích kapitolách této práce uvedla, názory na uţití jednotlivých postupů v průběhu 

řešení této otázky se mohou značně lišit. Proto jsem se pokusila zpracováním této práce 

přiblíţit a doporučit postupy, které já sama povaţuji s ohledem na vlastní dlouholetou praxi 

s danou problematikou v současné chvíli za nejlepší, nejschůdnější a vedoucí k cíli s 

minimalizací případných kontroverzních momentů.  

Postupy, které popisuji a doporučuji v této práci (především postup při zřizování 

bezúplatných věcných břemen a zřizování VB pro jiţ existující stavby) jsou řešením 

v praxi vyuţívaným v podniku s problematikou VB na VD a VT nejvíce dotčeným, a to 

v podniku správy povodí - ve státním podniku Povodí Odry.  

Tomuto tématu jsem osobně věnovala téměř deset let své praxe, kdy jsem na počátku 

průkopnicky startovala právě masivní vyuţívání institutu VB pro řešení majetkoprávních 

vztahů k pozemkům vodních toků a vodních děl. Do té doby bylo majetkoprávní 

vypořádání formou VB opomíjeno a téměř nevyuţíváno, a to nejenom v oblasti vodního 

hospodářství. Nutno podotknout, ţe v této práci uvedené postupy také v praxi úspěšně 

uplatňuji. 

Tato práce přináší mimo jiné také můj vlastní pohled na věc a doporučení, která by ulehčila 

pouţití a eliminovala případné nejasnosti, které by mohly nastat při zřizování VB jinými, 

neţ zde doporučenými postupy. Veškeré uvedené postupy, doporučení či poznámky 

vycházejí právě z mnohaleté praxe v majetkoprávní oblasti, kdy jsem měla moţnost 

sledovat postupný vývoj situace v rámci zřizování VB, a to od jeho počátků (tím myslím 

počátek masivnějšího vyuţívání VB jakoţto prostředku majetkoprávních postupů) do 
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současnosti. Uvedené postupy prošly za tuto dobu určitým vývojem kopírujícím mimo jiné 

vývoj právních norem k problematice.  

Mnohdy je pohled na věc ovlivněn také skutečností, zda je na problematiku pohlíţeno 

očima strany oprávněného či naopak povinného z VB. Zvláště pak v situacích, kdy jedna 

ze stran nemá vůli VB uzavřít, můţe docházet k rozporuplným situacím, jejichţ řešení 

bývá sloţité a časově náročné. 

Přesto, ţe v práci uvedené postupy byly mnohonásobně ověřeny praxí, nejsou samozřejmě 

jediným moţným řešením problematiky. V této otázce můţe existovat řada dalších 

postupů, či dokonce odlišných názorů. Legislativně není mnoho otázek problematiky 

jednoznačně ujasněno a dává prostor k různým, třeba i protikladným výkladům. Nezbývá 

neţ věřit, ţe i v této oblasti bude časem vytvořen jednotný a ucelený právní soubor norem, 

který umoţní vyuţívat VB bez zbytečných nejasností vznikajících v rámci dosud 

nepřehledné situace. 
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