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Abstrakt:
PĜedmČtem této rigorózní práce je anal ýza souþasné právní úprav y
sousedského práva v mezích z.þ.40/1964 Sb., obþansk ý zákoník a následnČ
z.þ.89/2012 Sb., obþansk ý zákoník, s pĜedpokládanou úþinností k 1.1.2014.
Práce

pojednává

o

možných

zásazích

do

práv

vlastníkĤ

sousedních

nemovitostí a ochranČ proti nim. Práce rovnČž obsahuje exkurz do právní
úprav y sousedského práva ve Spolkové republice NČmecko a ve Velké
Británii.

Abstract:
The main aim of this rigorous thesis is to describe and anal yze current
state of law of neighbour law within Act No. 40/1964 Coll., Civil Code and
subsequentl y Act. No. 89/2012 Coll., Civil Code with perceived effectiveness
to 1.1.2014. The thesis deals with possible interferences to the law of owners,
mostl y owners of neighbour’s immovable things and protection from these
interferences. Then the rigorous thesis contains excursion into regulation of
neighbour law in German y and Great Britain.
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Úvodem této rigorózní práce b ych si dovolila ocitovat jedno staré a
v ýstižné perské pĜísloví: ,,Nekupuj dĤm, kupuj souseda.“ S tímto rþením nelze
nesouhlasit. Soused je totiž tím, kdo bude ovlivĖovat náš každodenní život
více než sebelepší b yt þi dĤm. Dobré sousedské vztah y jsou pro náš spokojen ý
život dĤležité a je proto nutné na nich neustále pracovat.
Problematika sousedského práva se dot ýká, aĢ chceme nebo ne, každého
z nás. A pĜípadné sousedské spory patĜí mezi citlivé záležitosti, které velmi
þasto vznikají i z banálních pĜíþin.
Sousedské právo jako téma své rigorózní práce jsem si v ybrala proto, že
jde o problematiku stále aktuální a pĜedevším velmi pestrou a zajímavou. Se
sousedsk ými spory mám zkušenosti jednak ze svého okolí a jednak se s nimi
setkávám i pĜi své práci na Okresním soudu v Ústí nad Orlicí, zejména pokud
jde o náhradu škod y.
Aþkoli právní úprava sousedského práva je v našem právním Ĝádu
strohá, existuje pomČrnČ bohatá judikatura, z níž si mĤžeme udČlat pĜedstavu
o tom, jaké nejþastČjší spory mezi soused y vznikají. PĜíkladem mĤže b ýt
nadmČrn ý hluk þi zápach þi nadmČrné stínČní strom y, které rostou na pozemku
souseda, popĜ. i takové malichernosti, jako jsou spory o ovoce. PomČrnČ
þastou pĜíþinou, ze které pramení sousedské spory, je ob yþejná lidská závist
þi porušení základních norem slušného chování.
Ne vžd y se ale sousedé dostanou až pĜed soud. Pokud se ovšem nejedná
o notorické sudiþe, kteĜí se soudí vžd y a o všechno. V prvé ĜadČ je tĜeba si
uvČdomit, že sporĤm je vžd y lepší pĜedcházet. RovnČž nČkteĜí sousedé
v rámci pĜízniv ých mezilidsk ých vztahĤ leccos strpí, protože je dle nich lepší
souseda pĜíliš nedráždit. Mnoho konfliktních situací b ývá Ĝešeno svépomocí
þi žádostí o posk ytnutí ochran y správním orgánem.
Sousedské právo, resp. spory b yl y vžd y problémem a i proto tvoĜil y a
tvoĜí v ýznamnou souþást právních ĜádĤ jednotliv ých státĤ. Spoleþnost se
snažila a snaží tČmto sporĤm pĜedcházet tím, že stanovuje relativnČ pĜesná
pravidla pro v ymezování pozemkĤ a upravuje vzájemné vztah y jejich
vlastníkĤ. Objektivní právo se snaží postihnout veškeré pĜedstavitelné

1

situace, které b y mohl y konflikt v yvolat, a upravuje i zpĤsob y, jak vznikl ý
spor Ĝešit.
S pojmem sousedské právo se v platné právní úpravČ nesetkáme. Jedná
se o pojem v ytvoĜen ý autory komentáĜĤ a uþebnic, který je v odborn ých
kruzích již relativnČ zažit ý. Pokud se podíváme do odborné literatury,
nalezneme nČkolik definic sousedského práva, které se však od sebe ve své
podstatČ neodlišují. Za sousedské právo se považuje souhrn právních norem
upravujících vztah y vlastníka a tĜetích osob pĜi užívání vČci, pokud jde o
úþink y užívání vČci na t yto osob y. Jde o právní norm y, které upravují
vzájemné vztah y sousedících vlastníkĤ þi uživatelĤ sousedících nemovitostí.
Sousedem se pĜitom nerozumí jen skuteþnČ bezprostĜední soused, n ýbrž
každ ý, kdo je v ýkonem práva jiného dotþen. 1
Sousedské právo je tČsnČ spojeno s problematikou vlastnického práva,
které je ve v každém právním s ystému jedním z nejzákladnČjších práv a b ývá
upraveno právními pĜedpis y nejv yšší právní síl y – stejnČ tak jako v našem
právním Ĝádu, kd y je upraveno v z. þ. 2/1993 Sb., Listina základních práv a
svobod (dále jen LZPS). Ta ve svém þl. 11 mimo jiné stanoví, že každ ý má
právo vlastnit majetek a vlastnické právo všech vlastníkĤ má stejn ý zákonn ý
obsah a ochranu. Ale na druhé stranČ nesmí b ýt zneužito na újmu práv
druh ých anebo v rozporu se zákonem chránČn ými obecn ými zájm y. Dále se
deklaruje, že vlastnictví zavazuje. Zde nacházíme základ pro legislativní
Ĝešení sousedského práva tak, jak je upravuje z. þ. 40/1964 Sb., obþansk ý
zákoník, v platném znČní (dále jen ObþZ). PĜi Ĝešení sporĤ mezi soused y b ývá
nejþastČji aplikován § 127 ObþZ, ale aplikován y jsou rovnČž i norm y práva
správního.
Pokud jde o samotn ý obsah této rigorózní práce, tak jejím hlavním
cílem je zhodnotit platnou právní úpravu sousedského práva v rámci práva
obþanského. Zcela zámČrnČ do hloubk y nerozvíjím právní úpravu sousedského
práva v pĜedpisech práva správního, jejíž podrobnČjší rozbor b y b yl již nad
rámec této práce. NicménČ jsem se na nČkolika místech nev yh nula drobn ým
1

NapĜ. MADAR, ZdenČk. Slovník þeského práva, 1.a 2. díl: A-O & P-Z. 2.vydání. Praha: Linde, 1999, s.1332
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exkurzĤm, zejména v souvislosti s aktuálními otázkami þi judikaturou, popĜ.
jsem na veĜejnoprávní úpravu odkázala.
Co se t ýþe struktury rigorózní práce, rozdČlila jsem její obsah do deseti
kapitol. Kd yž pominu úvod a závČr, tak jsem v první kapitole struþnČ
nastínila v ývoj právní úprav y sousedského práva na našem území s tím, že
jsem nemohla opomenout právní úpravu sousedského práva ve StarovČkém
ěímČ jakožto kolébk y, z níž se zrodila vČtšina právních ĜádĤ jednotliv ých
zemí na našem kontinentu. Z této kapitoly je zĜejmé, jak ý dĤraz b yl v té které
dobČ kladen na problematiku sousedského práva. Ve druhé kapitole jsem se
zab ývala teoretick ými otázkami, a sice charakteristikou sousedsk ých vztahĤ
jako vztahĤ právních a ve tĜetí kapitole jsem v ymezila nČkteré právní dĤvod y
užívání nemovitosti.
TČžištČ této práce spoþívá zejména v þtvrté a páté kapitole, kd yž jsem
se ve þtvrté kapitole zab ývala platnou obþanskoprávní úpravou sousedského
práva. PodrobnČ jsem rozvedla jednotlivé t yp y zásahĤ do sousedsk ých vztahĤ
a pokusila jsem se je demonstrovat na pĜíkladech z aktuální judikatury. V páté
kapitole jsem pĜiblížila možnosti, které nabízí náš právní Ĝád k ochranČ
sousedského práva vþetnČ možností, které dosud legislativnČ zakotven y
nejsou.
V šesté a sedmé kapitole jsem se vČnovala dvČma zahraniþním právním
úpravám. Vybrala jsem si jak zástupce kontinentálního právního s ystému, tak
zástupce angloamerického právního s ystému. V šesté kapitole jsem se ted y
pokusila pĜiblížit právní úpravu sousedského práva v sousední Spolkové
republice NČmecko a následující sedmá kapitola je exkurzem do právní
úprav y

sousedského

práva

na

území

Velké

Británie

jakožto

zástupce

angloamerického právního s ystému.
V únoru 2012 prezident ýeské republik y podepsal nov ý obþansk ý
zákoník, tj. z.þ.89/2012 Sb. (dále jen NOZ), který b y mČl nab ýt úþinnosti k
1.1.2014 a který v plném rozsahu nahradí platn ý ObþZ. Dlouho jsem
zvažovala, jak ým zpĤsobem NOZ do této práce zapracuji. PĜipadal y v úvahu
dvČ možnosti. Buć v závČru každé kapitol y uvedu právní úpravu daného
problému v NOZ nebo mu v závČru práce vČnuji samostatnou kapitolu.
Nakonec u mne zvítČzila varianta druhá s tím, že v jednotliv ých kapitolách
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velice struþnČ novou právní úpravu v NOZ nastíním. Komplexní zpracování
sousedského práva v NOZ je ted y obsahem kapitol y osmé.
Rigorózní práce v ychází z právního stavu ke dni 15.4.2012.
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Ab ychom mohli lépe poznat a pochopit souþasnou právní úpravu
sousedského práva, je nutné, ab ychom se obrátili do minulosti.
ýesk ý právní Ĝád jakožto souþást kontinentálního právního systému je
postaven na právních principech práva Ĝímského, které tvoĜí obecn ý základ
témČĜ všech právních odvČtví našeho právního Ĝádu, tzn. i práva obþanského,
resp. sousedského. Právní úprava sousedského práva b yla na našem území
v prĤbČhu let upravena nČkolika kodex y. Poþátkem 19. století b yl pĜijat z. þ.
946/1811

Sb.,

Všeobecn ý

obþansk ý

zákoník

rakousk ý,

který

v ýslovnČ

upravoval vztah y mezi vlastník y sousedních nemovitostí a který b yl na našem
území v platnosti až do pĜijetí tzv. stĜedního obþanského zákoníku þ.141/1950
Sb., který v ycházel z tzv. ,,užší koncepce“ obþanského práva a sousedské
právo v nČm b ylo upraveno velice stroze. Následoval z. þ. 40/1964 Sb.,
obþansk ý zákoník (ObþZ), který po nČkolika zásadnČjších novelách platí
dosud.

 



 



   

Vývoj Ĝímského práva je pomČrnČ dlouh ý a jeho základ y sahají do
zvykového práva. Psaná podoba Ĝímského práva zaþíná rokem 449 pĜ.n.l., kd y
b yl sepsán Zákon dvanácti desek, ve kterém jsou zach ycen y i nČkteré zásad y
týkající se sousedského práva, z þehož mĤžeme usuzovat, že již v antice
docházelo k þast ým sousedsk ým sporĤm, což si v ynutilo nutnost právní
regulace. 2 Zákon dvanácti desek se bohužel do dnešní dob y nedochoval, avšak
jeho obsah mĤžeme témČĜ spolehlivČ rekonstruovat pomocí dČl antick ých
historikĤ, právníkĤ a spisovatelĤ. Za všechn y b ych poukázala napĜ. n a
Ulpiana, Papiniana, Gaia þi Plinia st. 3
ěímské právo obsahovalo propracovanou právní úpravu vlastnického
práva a dalo b y se Ĝíci, že pĜedbČhlo svou dobu. Vlastnické právo chápalo
jako právní panství nad vČcí, které je všeobecné, pĜímé a v ýluþné. Vlastník
2
3

SCHELLEOVÁ, Ilona. Sousedské spory a paragrafy. 2.vydání. Brno : Computer Press, 2007, s.1
d ál e vi z. KINCL, Jaromír;URFUS, Valentin;SKěEJPEK, Michal. ěímské právo. 2. vydání. Praha: C.H.
Beck, 1995. s. 386
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pozemku však mohl být ve sv ých právech omezen tím, že k vČci má
oprávnČní vČcnČprávního charakteru osoba jiná nebo tím, že vlastník pĜi
v ýkonu svého vlastnického práva naráží na stejnČ neomezené právo jiného
vlastníka. Rozlišovalo se jak omezení ve veĜejném, tak v soukromém zájmu.
V pĜípadČ soukromoprávních omezení šlo vČtšinou o omezení vlastníka
pozemku ve prospČch jeho sousedĤ.
ěímské právo regulovalo tzv. immisse a to tak, že vlastník b yl povinen
snášet pronikání zápachu, d ýmu, vod y, páry, hluku, prachu a pevn ých látek ze
sousedního pozemku, jen kd yž to nepĜekroþilo obv yklou míru. 4
V ZákonČ dvanácti desek se mĤžeme setkat dále napĜ. s ustanovením
týkajícím se pĜesahu vČtví na sousední pozemek 5 nebo ustanovením t ýkajícím
se povinnosti vlastníka pozemku umožnit obden svému sousedovi vstup na
pozemek, ab y si mohl sebrat plod y tam popadané. ěešena b yla i otázka
nab ývání vlastnického práva k plodĤm. 6
V pĜípadČ vznikl ých sousedsk ých sporĤ mohli sousedé v yužít nČkolik
typĤ žalob a interdiktĤ. NapĜ. pomocí tzv. actio aquae pluviae arcendae se
Ĝešil y spory vzniklé zmČnou pĜirozeného odtoku dešĢové vod y, kd y aktivnČ
legitimován je vlastník ohroženého pozemku. Dále b ylo možno v yužít žalobu
na oĜezání vČtví a odstranČní koĜenĤ ze stromu sousedova (actio de arboribus
cedendi), záruku proti škodČ zpĤsobené hrozícím zĜícením domu nebo jiné
škodČ vzniklé v dĤsledku þinnosti souseda na pozemku (cautio damni infecti)
nebo interdikt, na jehož základČ vlastník pozemku musel umožnit vstup na
svĤj pozemek sousedovi (interdictum de glande legenda). Vlastník pozemku
se mohl domoci ochran y i žalobou zápĤrþí (actio negatoria). 7
ObecnČ lze Ĝíci, že právní úprava sousedského práva b yla v Ĝímském
právu velmi v yspČlá a položila základ y, z nichž v ychází i moderní právní
kodex y.
PozdČji b yl y zformulován y dvČ teorie, které se sousedského práva
4

SCHELLEOVÁ, Ilona. Sousedské spory a paragrafy. 2.vydání. Brno : Computer Press, 2007, s.1
U polních pozemkĤ byl vlastník povinen snášet pĜesahování vyšší než 15 stop. Nižší vČtve si mohl oklestit a
dĜíví ponechat. U polních pozemkĤ byl vlastník dále povinen strpČt, aby jeho soused pĜi obdČlávání svého
pozemku pĜekroþil hranici pozemku o 2,5 stopy.
6
BċLOVSKÝ, Petr. Vlastnictví plodĤ v Ĝímském právu. Právní rozhledy. 2003, roþ. 11, þ. 8. s. 396 - 401
7
KINCL, Jaromír;URFUS, Valentin;SKěEJPEK, Michal. ěímské právo. 2. vydání. Praha: C.H.
Beck, 1995. s. 155-156
5
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dot ýkal y a jimiž se ve svém díle Instituce Ĝímského práva zabýval P. Bonfante
nebo následnČ J.Spáþil v publikaci Ochrana vlastnictví a držb y v obþanském
zákoníku. 8
Jednalo se nejprve o tzv. teorii jednání (ad aemulationem), podle níž
jsou zakázána veškerá jednání podnikaná ve zlém úm yslu škodit druhému,
aniž b y jednající souþasnČ dosáhl vlastního prospČchu. Dalo b y se Ĝíci, že jde
o jakousi obdobu šikanózního v ýkonu práv. Proti této teorii, která podle mého
názoru klade pĜíliš dĤraz na morální stránku vČci, je postavena tzv. teorie
normálního užívání, vypracovaná v moderní dobČ pod vlivem rozvoje
prĤm yslu a podnikání. Podle této teorie má b ýt vlastníku zakázáno jednání,
které pĤsobí škodlivČ na sousední pozemek nebo obtČžuje jeho vlastníka,
pokud se jeví jako mimoĜádnČ abnormální užívání vČci.
Naproti tomu je dovoleno užívání, které je normální podle platn ých
názorĤ spoleþnosti v té které dobČ, i kd yž pĜípadnČ obtČžuje souseda. MĤžeme
zde spatĜit obdobu termínu „nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm“, který je
v souþasné dobČ pro posuzování sousedských sporĤ zásadní.
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Všeobecn ý obþansk ý zákoník (dále jen v.o.z.) b yl v yhlášen 1.þervna
1811 patentem císaĜe Františka I.

þ.946 Sb. z.s. a na þeském území b yl

platn ým právním pĜedpisem až do v ydání obþanského zákoníku v roce 1950.
V.o.z. v ycházel zejména z tradic Ĝímského práva. PĤvodnČ podrobnou
úpravu sousedského práva neobsahoval. V ust. § 364 v.o.z. b ylo v pĤvodním
znČní zakotveno pouze obecné ustanovení, které omezovalo vlastnické právo.
Podle tohoto ustanovení ,,vlastnické právo lze vĤbec vykonávati jen potud,
pokud se tím ani nesahá v práva tĜetí osoby, ani nevystupuje z mezí zákony
pĜedepsaných k zachování a zvelebení obecného blaha.“

Toto velmi obecné

ustanovení b ylo nutno v praxi aplikovat i na taková jednání, která se dají
oznaþovat za imise. V zájmu lepší a úþinnČjší ochran y práv jednotlivcĤ b yl
tĜetí dílþí novelou, která b yla provedena císaĜsk ým naĜízením þ. 69/1916 Ĝ. z.
8

BONFANTE,Pietro. Instituce Ĝímského práva .9.vydání. Brno : Právník, 1932. s.343
SPÁýIL, JiĜí. Ochrana vlastnictví a držby v obþanském zákoníku. 2.vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 140142
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ze dne 19. bĜezna 1916, doplnČn druh ý odstavec § 364 a doplnČn y § 364a a §
364b. Touto novelou b yla pĜijata vČtšina právní úprav y sousedského práva
obsaženého nakonec v tomto kodexu.
Druh ý odstavec ust. § 364 v.o.z. obsahoval úpravu problematik y imisí,
která se pĜíliš neliší ani od souþasné právní úprav y dle ObþZ. Ve zmínČném
odstavci b ylo zakotveno, že: ,,Vlastník pozemku mĤže sousedovi zakázati, aby
ho z jeho pozemku neobtČžoval odpadkovými vodami, kouĜem, plyny, teplem,
zápachem, hĜmotem, otĜesy a podobným, pokud to pĜevyšuje míru podle
místních pomČrĤ obvyklou a podstatnČ ztČžuje užívání pozemku v místČ
obvyklé. PĜímé pĜivádČní bez zvláštního právního dĤvodu je za všech
okolností nepĜípustno.“
Pokud se jedná o imise, v ycházela právní teorie z toho, že v pĜípadČ
imisí nejde o užívání cizího pozemku, n ýbrž jde o pouhé úþink y z þinností na
vlastním pozemku, které se projevují škodliv ým zpĤsobem na pozemku cizím.
Nestaþí tak pouhé ohrožení. Imisemi se rozumČl y rĤzné „nepĜíležitosti“, které
vnikal y na sousedĤv pozemek, a to nejen bezprostĜednČ související. Uvedené
druh y imisí b yl y pak, jak je uvedeno v ýše, demonstrativnČ v yjmenován y. 9
V.o.z na rozdíl od ObþZ rozlišoval imise na pĜímé a nepĜímé.
Imise tzv. pĜímé b yl y imise, které b yl y pĜímo pĜivádČn y na sousední
pozemek, b yl y tam pĜímo hnán y nebo veden y. Úþinek z þinnosti na vlastním
pozemku se musel projevit na pozemku sousedním. Z tohoto dĤvodu šlo o
zásah pĜím ý. 1 0
Imise tzv. nepĜímé b yl y imise, které vnikal y na sousedĤv pozemek, aniž
tam b yl y hnán y nebo veden y. Jednalo se tak o pĤsobení imisí, které b yl y
v yvolán y na sousedním pozemku a bez pĜímého lidského pĜiþinČní pĤsobil y na
cizí pozemek.
Imise b yl y následnČ podle pĜekroþení þi nepĜekroþní míry podle
místních pomČrĤ obv yklé diferencován y na ob yþejné a kromob yþejné. Toto
rozdČlení mČlo v ýznam pouze pro nepĜímé imise, jelikož pĜímé b yl y zakázán y
a b ylo jedno, zda se jednalo o ob yþejné nebo kromob yþejné.
V pĜípadČ imisí tzv. kromob yþejn ých se jednalo o imise, které v
9

ROUýEK, František; SEDLÁýEK, Jaromír. KomentáĜ k ýeskoslovenskému obecnému zákoníku obþanskému a
obþanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl druhý. Praha : Linhart , 1935, s.460
10
k tomu napĜ. rozhodnutí Nejvyššího soudu ýSR Rv I 269/23 ze dne 28.8.1923
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,,kromob yþejném rozsahu a s kromob yþejn ými úþink y“ vnikal y na cizí
pozemek. Muselo jít o tzv. ,,kromob yþejn ý rozsah“, tj. tento rozsah musel
pĜev yšovat míru podle místních pomČrĤ obv yklou. Dále zde musel nastat také
tzv. ,,kromob yþejn ý úþinek“, tzn. muselo jít o imisi, jejímž pĤsobením
docházelo k podstatnému ztížení užívání pozemku v místČ obvyklém.
Právní

ochrana

sousedského

práva

b yla

pĜitom

posk ytována

bezv ýhradnČ, pokud se jednalo o imise pĜímé. Pokud se jednalo o imise
nepĜímé, záleželo na tom, zda jde o imise ob yþejné nebo kromob yþejné. Imise
ob yþejné neb yl y zákonem zakázán y a ani soused je nemohl zakázat. Soused se
proti takov ým imisím mohl bránit pouze v pĜípadČ, jestliže jimi b ylo
v ykonáváno vlastnické právo za úþelem poškození souseda. 1 1 Naproti tomu
imise tzv. kromob yþejné b yl y nepĜípustné. V jejich pĜípadČ se sice jednalo o
nepĜím ý, ale zato ,,kromob yþejn ý“ zásah do cizí právní sféry. Neb ylo rovnČž
rozhodné, zda vnikání nastalo do pozemku nebo na jeho povrchu nebo do
prostoru nad ním. Jejich nepĜípustnost b yla pĜitom dána pĜímo zákonem.
Vlastník ohroženého pozemku pĜitom neb yl povinen uþinit opatĜení proti
vnikání takové imise. 1 2
V ust. § 364 v.o.z mĤžeme ted y nalézt základní prvk y právní úprav y
sousedského práva tak, jak je známe v dnešní podobČ.
Problematik y sousedského práva se v rámci v.o.z. dot ýkala i ust. § 364a
a §364b, která upravovala dva speciální pĜípad y porušování sousedského
práva.
V ust. § 364a bylo stanoveno, že: ,,Je-li však obtČžování zpĤsobem tuto
míru pĜevyšujícím vyvoláno horním nebo úĜednČ schváleným zaĜízením na
sousedovČ pozemku, je držitel pozemku oprávnČn jen požadovati soudnČ
náhradu zpĤsobené škody, i když tato škoda byla vyvolána okolnostmi, ke
kterým pĜi úĜedním jednání nebylo pĜihlíženo.“ V tomto ustanovení tak b yl y
upraven y imise tzv. nepĜímé, kromob yþejné. Sousedovi b yla dána možnost
požadovat náhradu škod y zpĤsobené v dĤsledku imise, nikoliv ted y požadovat
zákaz pĤsobení imisí. V ust. § 364b b yl o uvedeno, že ,,pozemek nesmí býti
prohlouben tak, aby pĤda nebo stavení sousedovo pozbyly náležité opory,
11
12

ust. §1295 odst.2 v.o.z.
ROUýEK, F; SEDLÁýEK, J.. KomentáĜ k ýeskoslovenskému obecnému zákoníku obþanskému a obþanské
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl druhý. Praha - Linhart , 1935, s.462
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ledaže držitel pozemku postará se o jinaké dostateþné upevnČní.“. Byl dán
zákaz prohloubení pozemku pro pĜípad, že b y pĤda nebo stavení souseda
ztratil y potĜebnou oporu s v ýjimkou, kdy b y soused tuto oporu zabezpeþil
jin ým zpĤsobem. Ab y se jednalo o prohlubeninu podle tohoto ustanovení,
muselo b y jít o situaci, kd y vlastník pozemku prohluboval úroveĖ svého
vlastního pozemku bez ohledu na to, za jak ým úþelem tak þinil a zda se
jednalo o prohlubeninu trvalou þi doþasnou. Zda k prohloubení došlo na
základČ pĜedpisĤ stanoven ých úĜadem, bez nich nebo v rozporu s nimi.
Druhou podmínkou toho, ab y b ylo to, že muselo jít o prohlubeninu tzv.,,
škodlivou“, tj. že ,,pĤda nebo stavení sousedovo pozb ývají náležité opory.“
To znamená, že musela hrozit újma, napĜ. sesutí pĤd y nebo sousedova domu.
Staþilo pouhé ohrožení, které se však nemuselo projevit v nejbližší dobČ.
Problematiku ohrožení stavem sousedov y budov y Ĝešilo i ust. § 343 v.o.z.
Otázku zabČhnut ých domácích zvíĜat a jejich stíhání na cizím pozemku
Ĝešilo ust. § 384 v.o.z.. Vlastník pozemku mČl právo stíhat svĤj roj vþel þi
jiná krotká a zkrocená zvíĜata. Lze ted y v yvodit, že vþel y, pokud tvoĜil y roj,
se nepovažoval y za imisi podle ust. § 364 v.o.z. To pouze pokud netvoĜil y roj
a pĜilétal y na cizí pozemek ve vČtším množství.
Ráda b ych se zmínila ještČ o dalších ustanoveních, a sice § 421 a § 422
v.o.z.. V ust. § 421 v.o.z. b yla upravena problematika t ýkající se stromĤ na
hranicích pozemkĤ. Bylo stanoveno, že vlastnictví stromu se neurþuje podle
koĜenĤ, které se v sousedním pozemku rozkládají, n ýbrž podle kmene, který
ze zemČ v yrĤstá. Stojí-li kmen na hranicích nČkolika vlastníkĤ, je strom jim
spoleþn ý. Druhé zmínČné ustanovení, tj. § 422 v.o.z., Ĝešilo problematiku
podrostĤ a pĜevisĤ u stromĤ v tČsné blízkosti hranic pozemkĤ. Podle nČj
,,každý vlastník pozemku mĤže koĜeny cizího stromu ze své pĤdy vytrhati a
vČtve do jeho vzduchového prostoru visící uĜezati nebo jinak jich užíti.“
Oproti souþasné právní úpravČ neb yla Ĝešena šetrnost a vhodná roþní doba pĜi
odstraĖovaní podrostĤ a pĜevisĤ.
Ust. §§ 854 – 858 v.o.z. upravovala oplocení pozemkĤ a práva a
povinnosti s tímto související. Dle ust. § 854 v.o.z.: „Brázdy, ploty dČlané i
samorostlé, ohrady, zdi, soukromé potoky, stoky, prázdná místa a jiné
podobné rozhrady, jež jsou mezi sousedními pozemky, pokládají se za

10

spoleþné vlastnictví, aþ nedokazují-li opak znaky, nápisy nebo jiné známky a
pomĤcky.“ 1 3 V ust. § 858 v.o.z. b ylo stanoveno: „Zpravidla nemusí výluþný
držitel svoji rozpadlou zeć nebo plaĖku znovu postaviti; jen tehdy musí ji v
dobrém stavu udržovati, kdyby bylo se obávati, že otvorem vzejde sousedovi
škoda. Každý vlastník jest však povinen peþovati o nutné uzavĜení svého
prostranství po pravé stranČ svého hlavního vchodu a o oddČlení od cizího
prostranství“. 1 4
V.o.z. b yl do právního Ĝádu novČ vzniklé ýeskoslovenské republik y
pĜevzat tzv. recepþní normou - zákonem Národního v ýboru þeskoslovenského
þ.11/1918 Sb., o zĜízení samostatného státu þeskoslovenského. 1 5
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V.o.z. na našem území platil do pĜijetí obþanského zákoníku þ.141/1950
Sb. (b ývá oznaþován jako tzv. StĜední), který v ycházel z tzv. užší koncepce
vlastnického práva, kd y b yla celkovČ zjednodušena právní úprava a došlo tak
k oslabení postavení úþastníkĤ mnoha právních vztahĤ. Za základní druh
vlastnictví b ylo považováno vlastnictví socialistické. Vlastnictví osobní a
soukromé b ylo považováno za pozĤstatek

kapitalismu

a mČlo

b ýt

ze

spoleþnosti postupnČ odstraĖováno. 1 6
Úprava sousedského práva b yla oproti v.o.z. v ýraznČ omezenČjší.
Ch ybČla zde právní úprava imisí, i kd yž by se dalo Ĝíci, že b yla imanentnČ
zahrnuta do ust. § 109, což neb ylo zcela dostateþné. Sousedské právo Ĝešil
ted y pouze jediné ust. § 109, podle kterého se vlastník vČci musel zdržet
všeho, þím b y nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm obtČžoval své soused y nebo þím
b y vážnČ ohrožoval výkon jejich práv. Zejména nesmČl zbavit sousedovu
stavbu nebo pĤdu náležité opory anebo nešetrnČ þi v nevhodné roþní dobČ
v ytrhat ze své pĤd y koĜen y stromu þi takto oĜezat pĜesahující vČtve. Imise se
13

k tomu napĜ. rozhodnutí Nejvyššího soudu ýR RII 74/25 ze dne 26.3.1925
k tomu napĜ. srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ýR Rv I 530/20 ze dne 26.10.1920, ve kterém byla Ĝešena
otázka náhrady škody zpĤsobené drĤbeží, která se na sousední pozemek dostala otvorem v plotČ, jež
žalovaný opomenul opravit.
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ted y musel y posuzovat podle této generální klauzule, tj. podle formulace
povinnosti zdržet se všeho, co b y nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm obtČžovalo
vlastníka sousední vČci þi vážnČ ohrožovalo v ýkon jeho práv. ZmČnou od
dĜívČjších právních úprav sousedského práva je uložení povinnosti nejen
vlastníkĤm vČcí nemovit ých, ale i vČcí movit ých.
Dalším ustanovením dot ýkajícím se sousedského práva b yl § 141, který
upravoval spoluvlastnictví. Právní úprava zde obsažená se t ýkala mezí, plotĤ
a rozhrad a b yla praktick y totožná s právní úpravou ve v.o.z. Ve zmínČném
ust. § 141 b ylo uvedeno: ,,O mezích, plotech, zdech a podobných rozhradách
má se za to, že jsou sousedĤm spoleþné rovným dílem, není-li možno ze
zĜetelných znakĤ nebo jiných pomĤcek anebo se zĜetelem k místním zvyklostem
usoudit jinak. Strom, jehož kmen vyrĤstá na hranicích pozemkĤ rĤzných
vlastníkĤ, je jim spoleþný rovným dílem.“
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Od období úþinnosti zákona þ. 40/1964 Sb., obþanského zákoníku
(ObþZ), až do jeho novelizace provedené zákonem þ. 131/1982 Sb., zcela
ch ybČla v ýeskoslovenské socialistické republice právní úprava sousedského
práva. Stalo se tak zĜejmČ v dĤsledku tehdejších pĜedstav o odumírání práva a
jeho nahrazení socialistickou morálkou. Byl ted y akceptován názor, že právo
v rámci socialistické spoleþnosti bude postupnČ ztrácet svĤj pĤvodní sm ysl a
úþel. ZĜejmČ v dĤsledku oslabování významu individuálního vlastnictví
v ObþZ absentuje i právní úprava držb y, vČcn ých bĜemen, v yd ržení apod. Tato
ch ybná koncepce však v yvolala v praxi problém y. Soudy se pĜi Ĝešení
sousedsk ých sporĤ mohl y opírat pouze o obecné þlánk y ObþZ, zejména pak
o þlánk y VI. a VII. Zásad obþanskoprávních vztahĤ, kde bylo uvedeno, že
v ýkon práv a povinností v ypl ývajících z obþanskoprávních vztahĤ musí b ýt
v souladu s pravidl y socialistického soužití a že nikdo nesmí zneužívat sv ých
práv proti zájmĤm spoleþnosti nebo spoluobþanĤ a nikdo se nesmí na úkor
spoleþnosti nebo spoluobþanĤ obohacovat. Základem pĜi Ĝešení konfliktĤ
v užívacích právech bylo také ust. § 130 a násl. ObþZ, kde bylo zakotveno
právo obþana na ochranu proti tČm, kteĜí neoprávnČnČ zasahují do jeho
vlastnického práva.
12

ZmČnu stavu pĜinesla až novela ObþZ provedená z.þ. 131/1982 Sb.,
která znovu ve svém ust. § 130a sousedské právo upravila. Tato novela
v ycházela v oblasti sousedského práva ze zásad y vzájemnosti. To znamená, že
ochrana posk ytovaná právĤm vlastníka jedné vČci nesmí b ýt v nepomČru ke
spravedlivé ochranČ, která náleží vlastníku druhé vČci. Vlastník vČci, potažmo
i sousední nemovitosti, se musí zdržet všeho, þím b y nad míru pĜimČĜenou
pomČrĤm obtČžoval jiného nebo b y vážnČ ohrožoval výkon jeho práv.
Demonstrativní v ýþet tČchto povinností b yl uveden v ust. §130a a v podstatČ
b yl již totožn ý s ust. § 127 ObþZ, jak jej známe dnes.

ZnČl následovnČ:

„Vlastník zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek jejich
úpravami a nesmí nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm obtČžovat sousedy hlukem,
prachem, popílkem, kouĜem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými
odpady, stínČním, nesmí nechat chovná zvíĜata vnikat na sousedící pozemek a
nešetrnČ, popĜípadČ v nevhodné roþní dobČ odstranit ze své pĤdy koĜeny
stromu nebo odstranit vČtve stromu pĜesahující na jeho pozemek.“
Druh ý odstavec ust. §130a upravoval povinnost oplotit pozemek,
konkrétnČ: ,,Jestliže je

to potĜebné a

nebrání-li to úþelnému využívání

sousedících pozemkĤ a staveb, mĤže soud po zjištČní stanoviska pĜíslušného
národního výboru, který
pozemku

je

povinen

je

stavebním úĜadem, rozhodnout,

pozemek oplotit.

že

vlastník

Ustanovení § 66 až 70 stavebního

zákona tím nejsou dotþena.“
A koneþnČ odstavec tĜetí ust. § 130a Ĝešil vstup na sousedĤv pozemek.
„Vlastníci sousedících pozemkĤ jsou povinni umožnit vstup na své pozemky,
pokud to nezbytnČ vyžaduje údržba a obhospodaĜování sousedících pozemkĤ
a staveb. Došlo-li tím ke škodČ na pozemku, je ten, kdo škodu zpĤsobil,
povinen

ji

nahradit;

této

odpovČdnosti

se

nemĤže

zprostit.“.

Ovšem

v dĤvodové zprávČ bylo pĜesto zdĤraznČno, že je tĜeba mít na mysli pĜedevším
þlánek VI a VII Zásad obþanskoprávních vztahĤ, jak je již popsáno v ýše.
Další novelou, která pozmČnila úpravu sousedského práva, b yl zákon þ.
509/1991 Sb., kterým se mČní, doplĖuje a upravuje obþansk ý zákoník (tzv.
velká novela obþanského zákoníku), která zohlednila nové pomČry ve
spoleþnosti a pĜinesla jin ý pohled na individuální vlastnictví. Došlo k pĜesunu
textu

§

130a

do

ust.

§

127

ObþZ.

V prvním

odstavci

pĜib ylo

do

demonstrativního v ýþtu imisí obtČžování svČtlem a vibracemi. Odstavce 2 a 3
13

b yl y pouze upĜesnČn y s jednou zmČnou, a to v odst. 3, kde je v ýslovnČ
uvedena povinnost umožnit vstup i na stavb y stojící na pozemku. Tato novela
b yla chápána ve své dobČ jako provizorium, které mČlo zajistit þasov ý prostor
pro rekodifikaci.
Po dvou neúspČšn ých pokusech o rekodifikaci soukromého práva
povČĜilo v roce 2000 Ministerstvo spravedlnosti prof. Dr. JUDr. Karla Eliáše
a doc. JUDr. Michaelu Zuklínovou, CSc. pĜípravou vČcného zámČru nového
obþanského zákoníku. AutoĜi se rozhodli navázat na návrh obþanského
zákoníku z roku 1937, jenž nikd y neb yl pĜijat. 1 7
Nov ý obþansk ý zákoník, tj. z.þ. 89/2012 Sb., obþansk ý zákoník (NOZ),
þítající 3081 paragrafĤ úspČšnČ prošel legislativním procesem a jeho úþinnost
se pĜedpokládá k 1.1.2014. NOZ v plném rozsahu nahradí platn ý ObþZ a z
hlediska právní úprav y sousedského práva došlo k jejímu podstatnému
rozšíĜení. 1 8
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k tomu blíže napĜ. ELIÁŠ, Karel. Rekodifikace obþanského práva v postmoderní dobČ. Právní rozhledy.
2008,þ.3.s.1
BEZOUŠKA Petr. Návrh obþanského zákoníku a jeho místo mezi evropskými kodexy. Právní rozhledy.
2008, þ.19. s.711–717
FRINTA,OndĜej;TÉGL, Petr. O návrhu nového obþanského zákoníku a jeho kritice (a taky o kontinuitČ a
diskontinuitČ).Právní rozhledy.2009. þ.14. s. 495
18
z.þ. 89/2012 Sb., obþanský zákoník, dostupný na www.justice.cz
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Právní vztah y mĤžeme definovat jako spoleþenské vztah y regulované
právními

normami,

jejichž

úþastníci

jsou

nositelé vzájemn ých

práv

a

povinností a jejichž dodržování je v ynutitelné státním donucením. Sousedské
právní vztah y spadají mezi vztah y obþanskoprávní a jde v podstatČ o vztah y,
v nichž

se realizuje sousedské právo.

Právní

teorie exaktní v ymezení

sousedsk ých právních vztahĤ nepodává z dĤvodu variability vztahĤ, které
mezi soused y vznikají. Sousedství neexistuje jako nČjak ý zvláštní relativní
právní vztah vznikl ý už tím faktem, že nemovitosti spolu sousedí. Jde pouze o
urþitou faktickou situaci. 1 9 Vztahem právním se stává až v dĤsledku urþité
právní skuteþnosti, což mĤže b ýt jednak skuteþnost na vĤli subjektu nezávislá
(tzv. právní události - napĜ. živelní událost) anebo naopak závislá, která
s vĤlí subjektĤ poþítá (tzv. právní úkon y – napĜ. kupní smlouva). 2 0
Sousedské právní vztah y mĤžeme považovat za vztah y absolutní. Z
takového vztahu vzniká urþité subjektivní právo urþité individuálnČ urþené
osobČ,

zatímco

ostatním

konkrétnČ

neurþen ým

osobám

vzniká

obecnČ

formulovaná povinnost zdržet se všech neoprávnČn ých zásahĤ do tohoto
absolutního práva. A nakonec je mĤžeme považovat za práva vČcná, která se
týkají urþité vČci a pĤsobí proti všem ostatním subjektĤm, tzv. erga omnes.
Prvk y sousedsk ých právních vztahĤ jsou subjekt y, objekt a obsah, tzn.
subjektivní práva a povinnosti. 2 1

#+ ,  

'-

Subjektem právního vztahu rozumíme úþastník y a možné úþastník y
19

20
21

S pojmem sousedství se v ust. § 127 ObþZ nesetkáme. Pro zajímavost uvádím, že se s tímto pojmem pracuje
napĜ. v z.þ. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách - v ust.§ 17 odst. 11. , který stanoví, že
„Provozování výherních hracích pĜístrojĤ nesmí být povoleno ve školách, školských zaĜízeních, v zaĜízeních
sociální a zdravotní péþe, v budovách státních orgánĤ a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh
vzdálenosti do 100 m od tČchto budov mĤže stanovit obec vyhláškou.“ Vymezením pojmu „sousedství“ se
nČkolikrát v této souvislosti zabývala i judikatura, která je pomČrnČ konstantní. Pojem „sousedství“ podle
zákona o loteriích je širší než pojem „sousední“ a zahrnuje v podstatČ všechna místa až do vzdálenosti 100 m
od budov taxativnČ stanovených v pĜíslušném ustanovení zákona o loteriích, pĜiþemž není rozhodné, zda
existuje spoleþná hranice mezi sousedními (sousedícími) budovami nebo alespoĖ sousedícími pozemky. V
pravomoci obce je pak vyhláškou tuto vzdálenost zmenšit a pojem „sousedství“ zúžit. Srov. napĜ. rozsudek
Krajského soudu v OstravČ sp.zn. 22 Ca 123/99 ze dne 12.1.2000, Soudní judikatura ve vČcech správních
nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu þ.j. 9 Afs 17/2010 – 101 z 27.10.2010
HOLUB, Milan a kol. Sousedská práva. 3. vydání. Praha : Linde Praha, 2005,s.30
ŠVESTKA, JiĜí.; DVOěÁK, Jan. a kol. Obþanské právo hmotné. Díl první. 5.vydání.Praha : Wolters Kluwer
ýR. 2009, s.159
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právního vztahu, kteĜí jsou nebo mohou b ýt nositeli subjektivních práv a
povinností. Jsou jimi fyzické osob y, právnické osob y a stát, kterému je dle
ust. § 21 ObþZ pĜiznán statut právnické osob y, pokud je úþastníkem
obþanskoprávních vztahĤ. Schopnost být úþastníkem právního vztahu se
naz ývá subjektivitou.
ZjednodušenČ se zmíním o vzniku a zániku právní subjektivit y.
V pĜípadČ fyzické osob y vzniká narozením a konþí smrtí, popĜ. prohlášením
za mrtvého. Tuto subjektivitu mĤže mít i nasciturus, tzn. dítČ poþaté, ale
dosud nenarozené, ovšem za pĜedpokladu, že se narodí živé. Od právní
subjektivit y odlišujeme zpĤsobilost k právním úkonĤm, která v plném rozsahu
vzniká dosažením zletilosti, tj. vČku 18 let, popĜ. uzavĜením manželství po
dosažení vČku 16ti let (nutn ý soudní dispenz). Nezletilí mají zpĤsobilost
k tČm právním úkonĤm, které jsou svou povahou pĜimČĜené jejich rozumové a
mravní v yspČlosti. Tato zpĤsobilost mĤže b ýt za urþit ých okolností omezena
rozhodnutím soudu, popĜ. soud mĤže fyzickou osobu této zpĤsobilosti i
zbavit. Právní subjektivita právnické osob y nastává jejím vznikem a konþí
jejím zánikem. Obojí je splnČno zápisem a v ýmazem v pĜíslušném rejstĜíku.
Pokud jde o zpĤsobilost právnické osob y k právním úkonĤm, tak lze Ĝíci, že
právnické osob y jednají prostĜednictvím urþit ých fyzick ých osob a t yto úkon y
jsou považován y pĜímo za úkon y právnické osob y za pĜedpokladu, že splĖují
veškeré náležitosti pĜiþitatelnosti tČchto úkonĤ pĜímo právnick ým osobám.
Dle ust. § 20 ObþZ jsou tČmito osobami statutární orgán y, tzn. ti, kteĜí jsou k
tomu oprávnČni smlouvou o zĜízení právnické osob y, zakládací listinou nebo
zákonem anebo jiní její pracovníci nebo þlenové, pokud je to stanoveno ve
vnitĜních

pĜedpisech

právnické

osob y

nebo

je

to

vzhledem

k

jejich

pracovnímu zaĜazení obv yklé. 2 2
V sousedském právu se mĤžeme þasto setkat s následujícími pojm y –
soused, vlastník, držitel a detentor. Na tomto místČ t yto pojm y struþnČ
v ymezím, blíže upĜesnČn y budou v dalších kapitolách této rigorózní práce.
Pojem ,soused´ není v ObþZ v ysvČtlen. Z omezení vlastnického práva
jednoho vlastnick ým právem druhého lze v yvodit, že soused y jsou ti, jejichž
22

ŠVESTKA, JiĜí.; DVOěÁK, Jan. a kol. Obþanské právo hmotné. Díl první. 5.vydání.Praha : Wolters Kluwer
ýR. 2009, s.160
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vlastnická nebo obdobná práva jsou takto vzájemnČ limitována. Sousedem je
vlastník, popĜ. jin ý uživatel vČci, který se mĤže dotknout užívání sousedících
vČcí a tak se dostat do kolize. Sousedy mohou b ýt nejen fyzické, ale i
právnické osob y. Vztah mĤže b ýt dvoustrann ý, ale také vícestrann ý, pĜiþemž
na jedné nebo druhé stranČ þi na obou mĤže b ýt více vlastníkĤ þi uživatelĤ.
Sousedem se pĜitom nerozumí jen skuteþnČ bezprostĜední soused, n ýbrž
každ ý, kdo je v ýkonem práva jiného dotþen zpĤsobem uveden ým v ust. § 127
ObþZ. 2 3
KromČ vlastníkĤ se práva a povinnosti v ypl ývající z ust. § 127 ObþZ
vztahují i na další uživatele, zejm. na oprávnČné držitele, kteĜí mají, pokud
není v ýslovnČ stanoveno jinak, stejná práva jako vlastník dle ust. § 130 odst.2
ObþZ a dále napĜ. na detentory, nájemce þi osob y oprávnČné þi povinné
z vČcn ých bĜemen.
Držitelem je dle ust. § 129 ObþZ ten, kdo s vČcí nakládá jako s vlastní
nebo kdo v ykonává právo pro sebe. OprávnČn ým držitelem je podle ust.§ 130
ObþZ ten, který je se zĜetelem ke všem okolnostem v dobré víĜe o tom, že mu
vČc nebo právo patĜí.
Naopak pokud jde o detentora, tento pojem obþanské právo v ýslovnČ
nezmiĖuje. 2 4 Právní vČda pod tímto termínem rozumí toho, kdo má faktickou
moc nad urþitou vČcí, s kterou však nenakládá jako s vlastní. PĜíkladem
detence je nájem þi výpĤjþka vČci. 2 5

.#+ ,  

'-

Objektem práva je to, þeho se t ýkají práva a povinnosti subjektĤ tvoĜící
obsah právního vztahu. Jde v podstatČ o lidské chování, kd yž pro toto pojetí
se používá oznaþení pĜím ý (primární) objekt, který se mĤže realizovat buć
formou aktivního chování subjektĤ (pĜedání vČci þi hodnoty - ,dare´ nebo
konání- ,facere´). Nebo spoþívá v povinnosti subjektu nČco strpČt (,pati´)
nebo zdržet se urþitého chování (,omittere´). Vedle pĜedmČtu pĜímého lze

23

MADAR, ZdenČk. Slovník þeského práva, 1.a 2. díl: A-O & P-Z. 2.vydání. Praha: Linde, 1999, s. 1332
S pojmem detence se mĤžeme setkat napĜ. v právu trestním (vazba) þi správním (zadržení).
25
HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3.vydání.Praha : C. H. Beck, 2009,s.160
24
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rozlišit i pĜedmČt nepĜím ý (sekundární), tzn. to, k þemu smČĜuje chování
subjektĤ. Za tento pĜedmČt lze pak považovat dle ust. § 118 ObþZ vČci a
pokud to jejich povaha pĜipouští, práva nebo jiné majetkové hodnot y. Podle
odstavce druhého uvedeného ustanovení jsou pĜedmČtem obþanskoprávních
vztahĤ také b yt y a neb ytové prostory.
Pojem vČc není v ObþZ definován. Za vČc mĤžeme dle právní teorie
považovat hmotn ý pĜedmČt, který je ovladateln ý a užiteþn ý. 2 6 Pro sousedské
právo má pak v ýznam pĜedevším tĜídČní vČcí na vČci movité a nemovité dle
ust. § 119 odst.1 ObþZ, kd yž ust. § 127 odst. 1 se vztahuje jak na vČci movité
tak nemovité a ust. § 127 odst. 2 a 3 pak pouze na vČci nemovité.
Nemovitosti jsou definován y v ust. § 119 odst.2 ObþZ. Jsou to pozemk y
nebo stavb y spojené se zemí pevn ým základem. A contrario mĤžeme ted y
dospČt k závČru, že vše ostatní jsou vČcmi movit ými. Movité jsou proto i t y
pĜedmČt y, které jsou doþasnČ spojen y s nemovitostí, ale mohou kd ykoli b ýt od
ní oddČlen y, aniž b y to znamenalo její znehodnocení. 2 7 Povahu movité vČci
mají i stavb y, které nejsou se zemí spojen y pevn ým základem. Tak napĜ.
rekreaþní chata mĤže mít nČkd y povahu vČci nemovité, jind y vČci movité.
Bude záležet na tom, zda je nebo není spojena se zemí pevn ým základem.
Podle ust. § 120 odst.2 ObþZ platí, že stavba není souþástí pozemku. Neplatí
ted y stará právní zásada ,,superficies solo cedit“, že stavba je souþástí
pozemku. Tato právní zásada je ovšem v NOZ znovu zavedena. To znamená,
že stavba nesdílí
k porušení

þi

automatick y právní

ohrožení

sousedského

osud pozemku, tzn. mĤže dojít
práva

mezi

vlastníkem

stavb y

a

vlastníkem pozemku.
Pro vzájemné sousedské vztah y má svĤj v ýznam i to, co k pozemku
náleží jako jeho souþást. K zásahĤm do sousedského práva dochází nejen
prostĜednictvím sporĤ o hranice a jejich prĤbČh, ale þastČji i pĤsobením na
sousedovu

sféru

prostĜednictvím

nČkterých

souþástí

pozemku

(napĜ.

podrostĤ). Souþástí vČci je dle ust. § 120 odst.1 ObþZ je vše, co k ní podle
její povah y náleží a nemĤže b ýt oddČleno, aniž b y se tím vČc znehodnotila.
26

ŠVESTKA, JiĜí; SPÁýIL, JiĜí; ŠKÁROVÁ, Marta; HULMÁK, Milan a kol. Obþanský zákoník I. § 1- 459.
KomentáĜ. 1.vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s.581
27
viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu ýSR, publikovaný jako 9/1979 ve Sbírce soudních rozhodnutí
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Souþást sama nemĤže b ýt pĜedmČtem samostatného právního vztahu. Je vžd y
ve vlastnictví vlastníka vČci jako celku a sdílí právní režim vČci, ke které
patĜí. Souþást vČci pĜechází na nab yvatele bez ohledu na to, zda b yla ve
smlouvČ o pĜevodu vlastnického práva k této vČci souþást v ýslovnČ uvedena. 2 8
Souþástí pozemku jsou i trvalé porost y a nezb ytn ý prostor pod a nad
jeho povrchem, pokud není, zejména ve veĜejném zájmu, stanoveno jinak.
Postupem dob y b ylo pĜekonáno dĜívČjší stanovisko, podle kterého vlastníku
pozemku náleželo vše, co b ylo pod pozemkem a nad ním a bČžnČ se uznává
právní samostatnost ovzduší i podpovrchov ých vrstev. RozmČry prostoru pod
a nad povrchem jako souþásti pozemku nejsou nikde v ymezeny. Lze usuzovat,
že souþástí pozemku je pouze takov ý prostor nad a pod pozemkem, který lze
nezb ytnČ užít k obvyklému užívání, což je urþeno vžd y individuálnČ dle
konkrétního pĜípadu. Obv ykle pod povrchem jde o prostor k zapuštČní koĜenĤ,
nad povrchem o v ýšku obv ykl ých porostĤ, popĜ. staveb. 2 9
PĜíslušenstvím vČci jsou dle ust. § 121 odst.1 ObþZ t y vČci, které
náležejí vlastníku vČci hlavní a jsou jím urþen y k tomu, ab y byl y s hlavní vČci
trvale užíván y. Jde ted y o vČci relativnČ samostatné, které jsou funkþnČ
spojen y vĤlí vlastníka s vČcí hlavní, kde spojení má b ýt trvalé a vlastník
tent ýž. Za tČchto okolností mohou b ýt pĜíslušenstvím stavb y napĜ. oplocení,
kĤlna a podobné drobné stavb y. PĜíslušenství mĤže b ýt kd ykoli oddČleno a
stát se samostatnou vČcí, na vČci hlavní nezávislou. Judikatura Nejv yššího
soudu ýR neb yla dosud zcela jednotná ohlednČ otázk y t ýkající se pĜevodu
vČci hlavní vþetnČ pĜíslušenství. Dle rozsudku Nejv yššího soudu ýR, sp.zn.
28 Cdo 133/2001 ,, …. pokud je vČc pĜíslušenstvím, tj. splĖuje-li znaky § 121
odst. 1 ObþZ, platí zásada, že pĜíslušenství sdílí právní osud hlavní vČci, a to
bez zĜetele k tomu, jestli úþastníci smlouvy toto pĜíslušenství hlavní vČci
pĜímo identifikovali, þi ve smlouvČ pouze – jak je obvyklé – uvedli, že vČc je
pĜevádČna s veškerým pĜíslušenstvím, popĜípadČ se dokonce o pĜíslušenství

28

K problematice spojené s urþením, co je a není souþástí vČci, existuje pomČrnČ bohatá judikatura. NapĜ.
usnesení Nejvyššího soudu ýR sp. zn. 22 Cdo 3950/2008 ze dne 27. 11. 2008, rozsudek Nejvyššího soudu
ýR sp.zn. 33 Cdo 351/2002-88 ze dne 30.7.2003
29
SPÁýIL,JiĜí. Poznámky k vlastnictví prostoru nad pozemkem a pod ním. Právní rozhledy. 2012, þ.7, s. 246
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hlavní vČci ve smlouvČ nezmínili.“. 3 0 Naopak v rozsudku b ýv alého Nejv yššího
soudu ýSR ze dne 4. þervence 1985, sp. zn. 4 Cz 25/85 b ylo konstatováno, že
,, …pĜíslušenství vČci (§ 121 odst. 1 o. z.) mĤže být pĜevedeno na nového
nabyvatele, a to buć zároveĖ s vČcí hlavní nebo nezávisle na tomto pĜevodu;
nepĜechází však vždy bez dalšího na nabyvatele vČci hlavní. Ve smlouvČ o
pĜevodu nemovitosti musí být proto vedle vČci hlavní uvedeny a ĜádnČ
identifikovány

také

vČci,

jež

jsou

jejím

pĜíslušenstvím“. 3 1

S názorem

uveden ým v posledním citovaném rozhodnutí se ztotožĖuji. S tím, že mnohd y
samozĜejmČ mĤže situaci v yĜešit znaleck ý posudek, který je v souvislosti
s pĜevod y

nemovitosti

v yhotovován

pĜevádČjících stran patrná.

a

z nČhož

mĤže

být

rovnČž

vĤle

32

Co se t ýþe pozemku, ten je definován dle ust. § 27 písm. a)
z.þ.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znČní jako þást zemského
povrchu oddČlená od ostatních (sousedních) þástí trval ými hranicemi, pĜiþemž
za t yto lze považovat jak hranice vlastnické, územnČ-správní tak i pĜirozené.
Na druhou stranu odlišn ým pojmem je parcela, což je dle ust. § 27 písm. b)
téhož zákona pozemek, který je geometrick y a polohovČ urþen, zobrazen
v katastrální mapČ a oznaþen parcelním þíslem. V praxi bohužel velmi þasto
dochází k zamČĖování tČchto dvou pojmĤ.
Pro sousedské vztahy má velk ý v ýznam pojem stavba. ObþZ definici
stavb y neobsahuje a její stavebnČprávní pojetí nelze pro oblast soukromého
práva použít. 3 3 Pro úþel y obþanského práva je nutno pojem stavba v ykládat
statick y, jako vČc v právním sm yslu, ted y jako v ýsledek urþité stavební
þinnosti, který je zpĤsobil ý b ýt pĜedmČtem obþanskoprávních vztahĤ. 3 4 Lze
v podstatČ uvažovat o stavbách dvojího typu, jak již b ylo napsáno v ýše. Jsouli stavb y spojen y se zemí pevn ým základem, jsou nemovitostmi a podléhají
30

rozsudek Nejvyššího soudu ýR, sp. zn. 28 Cdo 133/2001, ze dne 14. 8. 2001
rozsudek Nejvyššího soudu ýSR, sp. zn. 4 Cz 25/85, ze dne 4. 7. 1985
32
stejný názor zaujal i velký senát obþanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ýR ve svém rozsudku, sp.zn. 31
Cdo 2772/2000 ze dne 11.9.2003: ,,…pĜíslušenství tvoĜí vČci samostatné, které mohou být samostatným
pĜedmČtem právních vztahĤ a jejich právní režim nesleduje ze zákona bez dalšího režim vČci hlavní. Platné
právo nemá ustanovení o tom, že by na nabyvatele vČci hlavní pĜecházelo i pĜíslušenství vČci. K pĜevodu
pĜíslušenství na nabyvatele vČci hlavní je vždy tĜeba projevit zákonem pĜedepsaným zpĤsobem vĤli pĜevést i
pĜíslušenství; nebyla-li vĤle pĜevést i pĜíslušenství vČci hlavní právnČ významným zpĤsobem projevena,
pĜíslušenství na nabyvatele vČci hlavní nepĜechází. “
33
rozsudek Nejvyššího soudu ýR, sp.zn. 3 Cdon 737/2002, ze dne 13.5.2003
34
rozsudek Nejvyššího soudu ýR, sp.zn. 3 Cdon 265/96, ze dne 26.8.2003
31
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pĜedpisĤm t ýkajícím se nemovitostí, zejména pokud jde o jejich pĜevod y.
Ostatní stavb y, napĜ. pĜenosné stánk y jsou vČcmi movitými. Rozhodnutí
otázk y, je-li stavba spojena se zemí pevn ým základem, je vČcí technického
posouzení. Ve skupinČ nemovitostí lze dále rozlišovat nemovitosti, které se
zapisují do katastru nemovitostí a t y, které se do katastru nemovitostí
nezapisují (napĜ. oplocení, studn y).
Výše jsme zmínila zásadu, a sice že stavba není souþástí pozemku a
existuje jako samostatn ý pĜedmČt právních vztahĤ. Stavba ale mĤže b ýt
pĜíslušenstvím jiné stavb y. Je-li pĜíslušenstvím stavba, která se zapisuje do
katastru nemovitostí, nesdílí bez dalšího osud stavb y hlavní a mĤže b ýt
pĜevedena jedinČ za podmínek platn ých pro nemovitosti, které se zapisují do
katastru

nemovitostí.

Jiné

stavb y

tvoĜící

pĜíslušenství

pĜecházejí

na

nab yvatele s vČcí hlavní, je-li ve smlouvČ uvedeno, že vČc se pĜevádí
s pĜíslušenstvím, aniž b y muselo b ýt konkretizováno. Typickým pĜíkladem je
studna, která je samostatnou vČcí v právním sm yslu a souþasnČ pĜíslušenstvím
domu nebo pozemku. 3 5
Byt y a neb ytové prostory v domČ se považují za souþást stavb y,
nemohou existovat mimo stavbu a nemohou b ýt od stavb y oddČlen y bez jejího
znehodnocení. StČžejním právním pĜedpisem je v tomto pĜípadČ z.þ. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytĤ, v platném znČní. Problematika sousedsk ých vztahĤ
pĜichází v úvahu, zejména pokud jde o tzv. domovní imise, tzn. obtČžování
sousedĤ a rušení v ýkonu jejich práva hlukem, nedovolenou þinností apod.
Výkon sousedského práva má v pĜípadČ užívání b ytu zvláštní charakter tam,
kde jde o spoleþné pĜíslušenství.

35

ŠVESTKA, JiĜí; SPÁýIL, JiĜí; ŠKÁROVÁ, Marta; HULMÁK, Milan a kol. Obþanský zákoník I. § 1- 459.
KomentáĜ. 1.vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s.586
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   !"
V této

kapitole

podám

pouze

základní

a

struþnou

interpretaci

jednotliv ých dĤvodĤ užívání nemovitosti s tím, že na podrobnČjší úpravu
odkáži.
Z hlediska sousedského práva má tato kapitola v ýznam pĜedevším
v tom, že rozdíl y, které existují v právní úpravČ jednotliv ých dĤvodĤ užívání
nemovitostí, se promítají i do vztahĤ mezi soused y a ovlivĖuje to i právní
pozici, kterou mají v oprávnČní k užívání vČci.

(%'



    -

Vlastnické právo je nejdĤležitČjším a základním vČcn ým právem. Je
právem absolutním tj., pĤsobí proti všem jin ým subjektĤm, které jsou obecnČ
zavázán y neþinit nic, co b y oprávnČného rušilo v jeho vlastnickém právu.
PĜedmČtem vlastnického práva je vČc, kterou vlastník ovládá v mezích dan ých
právním Ĝádem.
Vlastník má sice úplné právo nakládat s vČcí podle své vĤle, ale meze
takového nakládání mohou b ýt omezen y a tato omezení v ytváĜejí dovolen ý
rámec pro vlastníkovo zacházení s vČcí, kterou má ve svém vlastnictví.
Vlastník vČci je povinen dodržet omezení v ypl ývající z ust. § 127 odst.1
ObþZ, stejnČ tak jako osob y, kterým užívání jeho vlastnictví umožnil, napĜ.
þlenové jeho domácnosti, hosté apod.
Základním pravidlem všech demokratických právních ĜádĤ je zásada, že
,,právo jednoho subjektu konþí tam, kde zaþíná právo jiného subjektu“, což je
základem pro posuzování zákonn ých omezení v ypl ývajících z právní úprav y
sousedsk ých práv. V podstatČ jde o v yjádĜení þl. 11 odst. 3 LZPS, podle
kterého ,,Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých
anebo v rozporu se zákonem chránČnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí
poškozovat lidské zdraví, pĜírodu a životní prostĜedí nad míru stanovenou
zákonem.“
36

36

þl. 11 odst. 3 z.þ. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, v platném znČní

22

Od Ĝímsk ých þasĤ je nejobv yklejší anal ytické chápání vlastnického
práva jako souboru dílþích práv. Jde o oprávnČní vČc držet (ius possidendi),
vČc užívat (ius utendi), vČc požívat, tj. brát z ní plod y (ius fruendi) a nakládat
s vČcí (ius disponendi). Složkou posledního zmínČného práva je oprávnČní vČc
úplatnČ þi bezúplatnČ zcizit (ius alienandi) a tak ji transferovat na jinou
osobu. 3 7
Tímto zpĤsobem definuje vlastnické právo i ObþZ v ust. § 123, podle
nČhož ,,vlastník je v mezích zákona oprávnČn pĜedmČt svého vlastnictví držet,
užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním.“
Význam vlastnického práva spoþívá i v tom, že od nČj mohou b ýt
odvozena i jiná užívací práva jako další právní dĤvod y užívání vČci. Vlastník
vČci mĤže þást sv ých oprávnČní þi dokonce všechna pozb ýt. Vlastník mĤže
napĜíklad pĜevést nČkterá svá oprávnČní na nájemce þi v ypĤjþitele. I pĜi
pĜípadném pozb ytí všech oprávnČní, kdy vlastníkovi zbude pouze tzv. holé
vlastnictví (nuda proprietas), však nepĜestává b ýt vlastníkem vČci. Jde o
persistenci vlastnického práva. 3 8

(/ 0#
Má-li nČkdo vČc ve své faktické moci, je jejím detentorem. Pokud vČc
drží pro sebe, chová se k ní jako vlastník, nakládá s ní jako s vlastní, je jejím
držitelem. PĜi nab yt í držb y musí b ýt ted y souþasnČ splnČn y dvČ podmínk y.
Držitel musí vČc faktick y ovládnout (corpus possessionis) v úmyslu mít ji pro
sebe (animus possidendi), tzn. disponuje s vČcí jako s vlastní (na rozdíl od
detentora). Držet lze pĜitom jak vČc, tak právo, které pĜipouští trval ý þi
opČtovn ý v ýkon. Po dobu trvání držb y postaþí k tomu, ab y držitel nakládal
s vČcí jako se svou, obv yklá péþe o ni, nikoli stav ustaviþné aktivit y. Nevadí
ani to, že držitel vČc doþasnČ neužívá, je-li zĜejmé, že se vČci nevzdal a hodlá
ji nadále užívat.
ObþZ rozlišuje v ust. § 130 a §131 držbu oprávnČnou a neoprávnČnou.
37

ŠVESTKA, JiĜí.; DVOěÁK, Jan. a kol. Obþanské právo hmotné. Díl první. 5.vydání.Praha : Wolters Kluwer
ýR, 2009, s.281
38
dále k vlastnickému právu napĜ.: HOLUB, Milan.; POKORNÝ, Milan.; BIýOVSKÝ, Jaroslav. Obþan a
vlastnictví v þeském právním Ĝádu. Praha: Linde, 2002, 335 s.
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Ten držitel, který je se zĜetelem ke všem okolnostem v dobré víĜe, že mu vČc
patĜí, je držitelem oprávnČn ým a nestanoví-li zákon jinak, má k vČci stejná
práva jako vlastník. OprávnČn ý držitel ted y neví o tom, že je pouze držitelem.
O neoprávnČnou držbu jde v pĜípadČ, kdy sice subjekt vČc má ve své moci a
nakládá s ní jako se svou, avšak držiteli ch ybí dobrá víra. NeoprávnČn ým
držitelem je i ten, kdo je sice subjektivnČ v dobré víĜe, že mu vČc patĜí, ale
z objektivního hlediska je jeho om yl neomluviteln ý. NeoprávnČn ý držitel je
vžd y povinen v ydat vČc vlastníkovi spolu s plod y a užitky vČci, jakož i
nahradit škodu, která neoprávnČnou držbou vznikla. 3 9
Posouzení, je-li držitel v dobré víĜe þi nikoli, je tĜeba podle judikatury i
odborné literatury vždy hodnotit objektivnČ a nikoli pouze ze subjektivního
hlediska samotného úþastníka, a je tĜeba vžd y brát v úvahu, zda držitel pĜi
bČžné opatrnosti, kterou lze s ohledem na okolnosti a povahu daného pĜípadu
po každém v yžadovat, nemČl dĤvodné poch ybnosti o tom, že mu vČc nebo
právo patĜí.

K pojmu dobré víry se vyjádĜil Nejv yšší soud ýR ve svém

rozsudkusp. zn. 3 Cdon 395/96, kde je uvedeno, že ,,dobrá víra musí být
podložena konkrétními okolnostmi, z nichž lze soudit, že toto pĜesvČdþení
držitele je opodstatnČné. Okolnostmi, které mohou svČdþit pro závČr o
existenci dobré víry, jsou zpravidla okolnosti týkající se právního dĤvodu
nabytí práva a svČdþící o poctivosti nabytí, tedy tzv. titul uchopení se držby.
Povinnost tvrdit a prokázat tyto okolnosti pĜitom tíží toho, kdo tvrdí, že došlo
k nabytí vlastnického práva vydržením“. 4 0 Držitel ted y musí b ýt v dobré víĜe,
že je tu takov ý právní titul, který podle platného práva má za následek pĜevod
vlastnického práva. Nejv yšší soud ýR dále uvedl v rozsudku, sp. zn. 22 Cdo
417/98, že ,,oprávnČná držba se nemusí nutnČ opírat o existující právní
dĤvod. Postaþí, aby tu byl domnČlý právní dĤvod (titulus putativus). Držitel
tedy by se zĜetelem ke všem okolnostem v dobré víĜe, že mu takový právní titul
svČdþí.“ 4 1 V praxi b ývá obtížné dokazovat oprávnČnost držb y. Využit y budou
nepĜímé dĤkaz y, jako v tomto pĜípadČ - napĜ. kdo v ykonával údržbu pozemku,
okolnosti pĜevodu nemovitostí, jaké b yl y okolnosti ohlednČ právního dĤvodu
39

ŠVESTKA, JiĜí.; DVOěÁK, Jan. a kol. Obþanské právo hmotné. Díl první. 5.vydání.Praha : Wolters
Kluwer ýR, 2009, s.301
40
rozsudek Nejvyššího soudu ýR, sp. zn. 3 Cdon 395/96 ze dne 31.3. 1998
41
rozsudek Nejvyššího soudu ýR sp. zn. 22 Cdo 417/98 ze dne 24. 2. 2000
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nab ytí apod. PrávČ z tohoto dĤvodu stanovil ObþZ v ust. § 130 v yvratitelnou
domnČnku, že v pochybnostech se má za to, že je držba oprávnČná. Uplatní se
pouze v pĜípadČ, kd y soud má o dobré víĜe držitele skuteþné poch ybnosti.
V závČru této kapitoly je na místČ se zmínit o institutu v ydržení. Dle
dikce ust. § 134 ObþZ se vlastníkem vČci stává oprávnČn ý držitel, má-li ji
nepĜetržitČ v držbČ po dobu tĜí let, jde-li o movitou vČc, a po dobu deseti let,
jde-li o nemovitost. ZmČna v osobČ držitele nemá na bČh v yd ržecí dob y vliv.
Dojde-li ke zmČnČ držitele, je tĜeba posoudit, zda i nov ý držitel je držitelem
oprávnČn ým. Za splnČní zákonn ých podmínek si nov ý držitel zapoþte i dobu,
po kterou mČl vČc v oprávnČné držbČ jeho právní pĜedchĤdce. Pokud jeho
bezprostĜední pĜedchĤdce neb yl držitelem oprávnČn ým, v ydržení zapoþne
bČžet

znovu.

Nelze

si

zapoþíst

dobu

oprávnČné

držb y

vzdálenČjšího

pĜedchĤdce. 4 2

((%'#'
VČcná bĜemena upravuje ObþZ v ust. § 151n a násl. VČcn ým bĜemenem
rozumíme omezení vlastnického práva ve prospČch jin ých osob, pĜiþemž práva
odpovídající vČcnému bĜemeni jsou buć spojena s vlastnictvím nemovitosti
nebo patĜí urþité osobČ.
První skupinou vČcn ých bĜemen jsou vČcná bĜemena in rem, kde se
oprávnČn ý i povinný urþují podle vlastnického práva k urþité nemovitosti.
Dispozice zatížen ými nemovitostmi samy o sobČ nemají na vČcné bĜemeno
vliv. Každ ý nov ý vlastník je stejnČ omezen ve sv ých právech vČcn ým
bĜemenem jako právní pĜedchĤdce. Jde napĜ. o právo prĤjezdu. O jinou
povahu vČcn ých bĜemen jde v pĜípadČ vČcn ých bĜemen ad personam, kd y
oprávnČní

z nČho

pl ynoucí

patĜí

urþité

osobČ

bez

jakékoli

spojitosti

s vlastnick ým právem k nČjaké jiné nemovitosti. Toto oprávnČní je ryze
osobní povah y a jeho vznik i zánik souvisí pouze s konkrétní oprávnČnou
osobou. Je nepĜevoditelné a nepĜechází na právní nástupce oprávnČného
v pĜípadČ dČdČní nebo zániku právnické osob y. Jde napĜ. o doživotní užívání
b ytu.
42

blíže SPÁýIL, JiĜí. OprávnČná držba jako pĜedpoklad vydržení v novČjší judikatuĜe. Soudní rozhledy.
1999,þ.4, s.112
SPÁýIL, JiĜí. Ochrana vlastnictví a držby v obþanském zákoníku. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2002,
s.243
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Obsahem vČcn ých bĜemen jsou vzájemná práva povinnosti oprávnČného
z vČcného bĜemene a povinného z vČcného bĜemene.
Na stranČ vlastníka zatížené nemovitosti jde o povinnost nČco trpČt
(pati), nČþeho se zdržet (omittere) nebo nČco konat (facere). Každá z tČchto
povinností pĜedstavuje závažné omezení vlastníka zatížené nemovitosti.
Pokud jde o prvé dva druh y povinností, spoþívají v požadavku
namíĜeném proti vlastníku zatížené nemovitosti, ab y se ve v ýkonu svého
vlastnického práva urþit ým zpĤsobem omezil nebo ab y nČkterá z práv
patĜících k obsahu vlastnictví po dobu trvání vČcného bĜemene zþásti nebo
zcela nev yužíval.
Spoþívá-li povinnost vlastníka zatíženého pozemku v povinnosti nČco
trpČt, t ýká se to jeho práva užívat vČc, popĜ. požívat plod y a užitk y. Tato
práva jsou pak z úplnosti vlastnictví k zatíženému pozemku zcela nebo zþásti
odštČpena

ve

prospČch

subjektu,

jemuž

náleží

oprávnČní

odpovídající

vČcnému bĜemenu. Sem patĜí napĜíklad právo cest y nebo jízd y pĜes cizí
pozemek ve v yt yþené trase, právo þerpání vod y z pramene nebo ze studn y na
cizím pozemku, právo užívat cizí pozemek pro vlastní potĜebu oprávnČného
nebo pĜisvojovat si plod y a užitk y v ypl ývající ze zatížené nemovitosti. U
staveb mĤže jít napĜíklad o právo její opory o sousední stavbu nebo o
povinnost trpČt stavbu spoþívající zcela nebo z þásti na stavbČ zatížené
vČcn ým bĜemenem, právo svádČt kouĜ z topenišĢ do komínu v sousední
stavbČ.
O pĜípad nČþeho se zdržet jde napĜíklad tehd y, musí-li se vlastník
zatíženého pozemku omezit v jeho stavebním v yužití tak, aby svou stavbou
nad

urþitou

v ýškovou

úroveĖ

neodĖal

vlastníku

panující

nemovitosti

dosavadní v yhlídku nebo ab y do urþité vzdálenosti od spoleþné hranice
s panujícím pozemkem nev ysazoval v ysoké strom y a neodnímal tak svČtlo
vegetaci.
Vlastník zatížené nemovitosti je povinen nČco konat ve prospČch
oprávnČné osob y. ProspČch oprávnČné osob y spoþívá v tom, že povinn ý
subjekt jí posk ytuje urþité plnČní, pĜedevším urþité úkon y. 4 3
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Pokud se stran y mezi sebou nedohodnou jinak, je ten, kdo je na základČ
práva odpovídajícího vČcnému bĜemenu oprávnČn užívat cizí vČc, povinen
nést pĜimČĜené náklad y na její zachování a oprav y. Užívá-li však vČc i její
vlastník, je povinen nést t yto náklad y podle míry užívání. V pĜípadČ, že b y se
stran y nedohodl y, rozhodne soud o pĜimČĜenosti toho, co má platit oprávnČn ý
a co ponese vlastník sám. Kdo provádí úkon y nutné k zachování vČci a její
oprav y, b y mČlo pĜedevším pl ynout z titulu, podle nČhož vČcné bĜemeno
vzniklo. Není-li takto nic smluveno, je to povinností zavázaného. 4 4
VČcná bĜemena vznikají písemnou smlouvou, na základČ závČti ve
spojení s v ýsledk y Ĝízení o dČdictví, schválenou dohodou dČdicĤ, rozhodnutím
pĜíslušného orgánu nebo ze zákona. Právo odpovídající vČcnému bĜemenu lze
nab ýt také v ydržením za pĜedpokladu oprávnČné držb y v trvání deseti let.
K nab ytí práva odpovídajícího vČcn ým bĜemenĤm je nutn ý vklad do katastru
nemovitostí. VČcné bĜemeno mĤže vzniknout pouze nČkterým ze zpĤsobĤ
právČ uveden ých. J estliže nČkdo z dobré vĤle umožĖuje svému sousedovi
pĜecházet pĜes svĤj pozemek, nevzniká tím ještČ vČcné bĜemeno. 4 5 ObdobnČ
jestliže se nČkdo v ys tĜíhá urþit ých imisí, není s tím ještČ spojen jeho zvláštní
závazek form y vČcného bĜemene, tj. ab y jeho užívací právo b ylo tímto
zpĤsobem zvláštním trvale omezeno.
Naopak vČcná bĜemena zanikají rozhodnutím pĜíslušného orgánu, ze
zákona, písemnou smlouvou, splnČním rozvazovací podmínky nebo nastanouli

takové

zmČn y,

PĜechodnou

že

vČc

nemožností

již

v ýkonu

nemĤže
práva

sloužit
vČcné

potĜebám

bĜemeno

oprávnČného.

nezaniká.

Zánik

zpĤsobuje v nČkterých pĜípadech i smrt þi zánik oprávnČného (vČcná bĜemena
ad personam). Právo odpovídající vČcnému bĜemenu se dále promlþuje, neníli po dobu deseti let vykonáváno. Významné je i ust. § 151p odst. 3 ObþZ,
které umožĖuje zrušení nebo omezení vČcného bĜemene v pĜípadČ vzniku
hrubého

nepomČru

mezi

v dĤsledku zmČn y pomČrĤ.

vČcn ým

bĜemenem

a

v ýhodou

oprávnČného
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Význam vČcného bĜemene pro sousedské právo spoþívá v tom, že právČ
prostĜednictvím vČcných bĜemen a práv jim odpovídajících se mĤže Ĝešit celá
Ĝada situací mezi vlastník y sousedních nemovitostí a tím pádem tak pĜedejít
soudním sporĤm mezi nimi. Z tohoto hlediska lze jen doporuþit, ab y práva a
povinnosti b yl y mezi subjekt y v ymezen y co nejpĜesnČji, neboĢ jde o
dlouhodob ý vztah, kde se okolnosti vzniku mohou þasem mČnit.

(#'  
Problematika vztahu stavb y a pozemku, jak už jsem uvedla v ýše,
v ycházela dĜíve ze zásad y superficies solo cedit tj., že stavba je souþástí
pozemku, která v souþasné dobČ neplatí. Všude tam, kde oprávnČní užívat
pozemek a vlastnictví ke stavbČ nepatĜí totožné osobČ, vzniká specifická
problematika z hlediska sousedského práva, která v ypl ývá z toho, že pozemek
i stavba se urþit ým zpĤsobem prostorovČ pĜekrývají.
V praxi je tĜeba rozlišovat nČkolik situací. Jednak jde o pĜípad tzv.
þerné stavb y, kd y stavebník nemČl pro zĜízení stavb y vydáno stavební
povolení þi neb yla splnČna podmínka ohlášení stavb y. 4 7 Na druhé stranČ o
pĜípad, kd y t yto podmínk y splnČn y b yl y. V tomto pĜípadČ mĤže v prvé ĜadČ
stavebník zĜídit stavbu na cizím pozemku na základČ svolení þi dohod y s
vlastníkem pozemku, což je stav, který je v souladu s právem. K tomu napĜ.
Nejv yšší soud ýR ve svém rozsudku 22 Cdo 1997/2000 uvedl:,, … pokud
stavebník zĜídí na základČ dohody s vlastníkem pozemku stavbu na cizím
pozemku, který je podle této dohody oprávnČn užívat jen doþasnČ, ztrácí po
uplynutí sjednané doby právo mít nadále na tomto pozemku umístČnou stavbu
a neoprávnČnČ tak zasahuje do vlastnického práva vlastníka pozemku, který se
mĤže domáhat odstranČní stavby.“ 4 8
V druhé ĜadČ jde o tzv. neoprávnČnou stavbu, kd y stavebník zĜídil
stavbu na cizím pozemku, aþ k tomu nemČl žádné právo þi svolení vlastníka
pozemku. Jde o takové stavb y, ke kterým stavebník nemČl titul opravĖující jej
na pozemku stavČt od samého poþátku. V sousedsk ých vztazích jde o dĤležit ý
47
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institut, neboĢ se t ýká nejen staveb zĜízen ých zcela na cizím pozemku ale i
staveb, které nČkdo postavil zþásti na sousedním pozemku, aĢ již vČdomČ
nebo neúm yslnČ. NapĜíklad stavebník, který staví na svém pozemku, zasáhne
cípem do sousedního pozemku. Nebo mĤže jít o kanalizaþní a vodovodní
pĜípojk y zĜízené bez právního dĤvodu na cizím pozemku. Pokud jde o stavb y
zĜizované n yní, problém y b y nastat nemČl y, neboĢ stavební úĜad b y nemČl
v ydat

stavební

povolení,

pokud

stavebník

nemá

k pozemku

platn ý

obþanskoprávní titul.
Režim neoprávnČné stavb y upravuje ust. § 135c ObþZ. Soud mĤže
na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že stavbu je tĜeba odstranit na
náklad y toho, kdo stavbu zĜídil. Pokud b y takov ý postup b yl neúþeln ý,
pĜikáže ji za náhradu vlastníkovi pozemku, ovšem za pĜedpokladu, že
s takov ým Ĝešením souhlasí. Úþelnost odstranČní neoprávnČné stavb y je tĜeba
hodnotit vžd y objektivnČ, tj. s pĜihlédnutím ke všem okolnostem a povaze
každého jednotlivého pĜípadu. V rámci této volné úvah y soud musí pĜihlížet
také k tomu, zda b y odstranČní stavb y neb ylo v rozporu s dobrými mrav y.
PĜihlíží se zejména k povaze a rozsahu

hospodáĜské ztrát y,

která b y

odstranČním stavb y vznikla, k tomu, zda vlastník stavb y a jeho rodina ve
stavbČ b ydlí þi nikoliv, jak ý je rozsah zastavČného pozemku. Soud mĤže též
uspoĜádat pomČry mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavb y i jinak, napĜ.
zĜídit za náhradu vČcné bĜemeno, které bude ve prospČch vlastníka stavb y
váznout na dotþeném pozemku a které je nezb ytné k v ýk onu vlastnického
práva ke stavbČ. Je tomu tak zejména z dĤvodĤ hospodárnosti. 4 9

()1  ' 
Existuje Ĝada cest, které veĜejnost v yužívá po dlouhou dobu, zejména
v chatov ých koloniích, polích apod. Tyto cest y nezĜídka vedou pĜes pozemek
v soukromém vlastnictví. Obþas se stane, že vlastník cestu zahradí.
Dosavadním uživatelĤm cest y tak ztíží nebo znemožní užívat jejich
nemovitost. Ti se nejþastČji brání tvrzením, že došlo k v ydržení práva cest y
49
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odpovídajícího vČcnému bĜemeni, které bude ve vČtšinČ pĜípadĤ neúspČšné,
neboĢ ch ybí titul pro oprávnČnou držbu. Dle autorĤ publikace Sousedská
práva, zĜídí-li vlastník pozemku úþelovou komunikaci 5 0 nebo souhlasí-li (i
konkludentnČ) s jejím zĜízením, stává se tato komunikace veĜejnČ pĜístupnou
a vztahuje se na ni nadále obecné užívání pozemní komunikace. 5 1 Tento názor
sdílí i Nejv yšší soud ýR.
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23.#4
Právní úprava sousedského práva je v ObþZ zakotvena pouze v jediném
ustanovení, a sice v ust. § 127, které se skládá ze tĜí odstavcĤ.

V odstavci

prvním je obsažena tzv. ,,generální klauzule“, na kterou navazuje v druhé vČtČ
demonstrativní v ýþet pĜípadĤ, na které se klauzule vztahuje (tzv. imise).
Samostatnou kategorií v tomto v ýþtu je ohrožení sousedova pozemku nebo
stavb y, které nelze mezi imise zaĜadit. Odstavec druh ý upravuje pĜípad y, kd y
je vlastník povinen oplotit svĤj pozemek a koneþnČ odstavec tĜetí upravuje
povinnost vlastníkĤ sousedních nemovitostí umožnit vstup na svĤj pozemek.
V pĜípadČ, že b y se jednalo o jiné zásah y do vlastnického práva než t y,
které jsou uveden y v ust. §127 ObþZ, lze použít i obecné ustanovení ust. §
126 ObþZ, podle kterého má vlastník právo na ochranu proti tomu, kdo
neoprávnČnČ zasahuje do jeho vlastnického práva. NapĜ. pĤjde t ypick y o
složení dĜeva na sousední pozemek.
ObČ v ýše zmínČné ustanovení blíže upravují zásad y obsažené v LZPS,
zejména jejím þl.11, jak jsem již uvedla na zaþátku této rigorózní práce.

5' ' 
V ust. § 127 odst. 1 vČt y prvé ObþZ je obsažena generální klauzule,
podle které: ,,Vlastník vČci se musí zdržet všeho, þím by nad míru pĜimČĜenou
pomČrĤm obtČžoval jiného nebo þím by vážnČ ohrožoval výkon jeho práv“.
Toto ustanovení musíme chápat jako doplnČní zákonného vymezení obsahu
vlastnického práva o v ýslovnou úpravu povinností vlastníka.
Povinnost ´zdržet se všeho´ je uložena vlastníku vČci. Pojem vlastník
vČci je nutné zajisté v ykládat extenzivnČ, tzn. že povinn ými subjekt y
sousedského práva mohou b ýt i držitelé, nájemci apod. 5 2
Použitím v ýrazu ´musí´ je v yjádĜena urþitá bezpodmíneþnost, která
nedává vlastníkĤm na v ýbČr. Z formulace dále v ypl ývá, že nejde jen o
52
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ochranu vlastníka jiné vČci, ale o ochranu kohokoli, kdo b y mohl b ýt
obtČžován nebo jehož výkon práva b y mohl b ýt vážnČ ohrožen, tzn. vlastník
vzdálenČjšího pozemku, nájemce vČci, její v ypĤjþitel atd. 5 3 V dalších þástech
rigorózní práce budu užívat pouze pojem vlastník þi soused, leþ tento pojem
bude nutno chápat ve zmínČném širším smyslu.
JeštČ jednou zmiĖuji skuteþnost, že ochrana a povinnost ´zdržet se
všeho´ se nedot ýká jen sousedĤ bezprostĜedních, ale i vzdálenČjších.
Vlastnické právo je dle generální klauzule v šíĜi svého nakládání s vČcí,
jejího užívání a požívání, omezeno ve dvou smČrech, a to ve smČru
obtČžování a ve smČru ohrožování. Mezi ohrožováním a obtČžováním lze
spatĜit rozdíl v tom, že v prvním pĜípadČ je pĜímo ohrožen v ýkon vlastnického
práva nebo dokonce jeho existence. Zatímco ve druhém pĜípadČ lze vlastnické
právo v ykonávat, ale s urþit ými obtížemi nebo nepĜíjemnostmi. ObtČžování je
právnČ v ýznamné jen v pĜípadČ, že je nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm, zatímco
pokud b y v dĤsledku imise došlo k vážnému ohrožení v ýk onu práva, není
otázka míry pĜimČĜené pomČrĤm relevantní. 5 4
Pokud jde o obtČžování, je ted y stanovena povinnost vlastníka vČci
zdržet se obtČžování jiného nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm. To znamená, že
v každé konkrétní situaci je tĜeba se zab ývat zjištČním takov ých okolností,
které b y b yl y spolehliv ým podkladem nejen pro posouzení, zda pĜi v ýkonu
práva vlastnického jde o obtČžování jiného, ale souþasnČ i pro posouzení
kritéria, co lze v daném pĜípadČ považovat za obtČžování pĜimČĜené pomČrĤm
a co už je nad tuto míru. 5 5 ObtČžováním mĤže b ýt podle okolností zásah
jednorázov ý, popĜ. opakovan ý nebo trvající. ObtČžováním se m yslí takov ý
v ýkon vlastnického práva k vČci, jehož dĤsledk y fyzick y pĜesahují vČc samu a
prokazatelnČ negativnČ pĤsobí buć na jiné osob y anebo na vČci. Není právnČ
v ýznamné takové pĤsobení, které osoba nepociĢuje a není škodlivé. NapĜíklad
vln y šíĜené televizním v ysílaþem pronikají praktick y všude, nejsou však
sm ysl y zjistitelné a v ychází se z toho, že nejsou ani škodlivé. Proto nejde
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o obtČžování. O obtČžování ale pĤjde v pĜípadČ, že fyzikální pĤsobení bude
sm ysl y nepostĜehnutelné, ale objektivnČ bude škodlivé (napĜ. radioaktivita).
Pojem

,,nad

míru

pĜimČĜenou

pomČrĤm“

tak

v yluþuje

z dosahu

uplatnČní ust. § 127 ObþZ všechna bČžná chování, která jsou pĜi respektování
dobrých sousedsk ých vztahĤ jinak obv yklá nebo tolerovaná.
,,Míra pĜimČĜená pomČrĤm“ je pružnou formulací. Dovoluje stanovit za
rĤzn ých situací rĤzné meze v závislosti na okolnostech t ýkajících se užívání
vČci i na þasové situaci a situaci spoleþenské. Tyto okolnosti musí b ýt
posuzován y nikoliv subjektivnČ, n ýbrž vžd y objektivnČ a konkrétnČ. Míru
pĜimČĜenou pomČrĤm musí v konkrétním pĜípadČ stanovit soud, který musí
vžd y v odĤvodnČní svého rozhodnutí uvést, jaká míra obtČžování je pro nČj
ještČ pĜípustná.
Pro posouzení pĜípustné míry obtČžování je tĜeba vzít v potaz i ust. § 3
odst.1 ObþZ, podle nČhož nesmí v ýkon práv v ypl ývající z obþanskoprávních
vztahĤ bez právního dĤvodu zasahovat do práv ostatních a nesmí b ýt
v rozporu s dobrými mrav y. Použití zásad y dodržování dobrých mravĤ je
v rámci sousedsk ých vztahĤ dĤležit ým prvkem pro posouzení obtČžování a
jeho pĜimČĜené míry.
Druhé omezení obsažené v generální klauzuli je zákaz vážnČ ohrožovat
v ýkon práv jiného výkonem práva vlastníka vČci. Také toto omezení, stejnČ
jako zákaz obtČžování, náleží do kategorie pĜíkazu nČco nekonat. Vážn ým
ohrožením v ýkonu práva je zejména poškození cizí vČci, které ohrožuje
vlastnické právo (napĜ. podmáþení domu zpĤsobené v ypouštČním vod y ze
sousedního pozemku). Jak jsem již výše uvedla, otázka míry pĜimČĜené
pomČrĤm

je

v tomto

pĜípadČ

bezv ýznamná.

Z dikce

slova

´ohrožovat´

dovozuji, že se buć musí jednat o jednání opakované anebo jednání
jednorázové avšak trvalejšího charakteru.
Generální

klauzule

ust.

§127

odst.1

ObþZ

je

dále

doplnČna

demonstrativním v ýþtem pĜípadĤ, na které se vztahuje. Tento demonstrativní
v ýþet v ychází z praktick ých zkušeností o tom, co se nejþastČji v ysk ytuje jako
obtČžování þi ohrožování. NicménČ to nev yluþuje, ab y za obtČžování nebo
ohrožování mohlo b ýt považováno i jakékoli jiné jednání vlastníka vČci, které
odpovídá zmínČné generální klauzuli a není ve v ýþtu v ýslovnČ zmínČno (napĜ.
zalétávání míþĤ, spad jehliþí apod.)
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Vlastník vČci nesmí zejména:
a) ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo stavby na
nČm zĜízené, bez toho, že by uþinil dostateþné opatĜení na upevnČní stavby
nebo pozemku,
b) nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm, a tedy dovolenou, obtČžovat sousedy
hlukem, prachem, popílkem, kouĜem, plyny, parami, pachy, pevnými a
tekutými odpady, svČtlem, stínČním a vibracemi, nechat vnikat chovaná
zvíĜata na sousedící pozemek,
c) nešetrnČ, tj. nepĜimČĜeným zpĤsobem a v neodpovídajícím rozsahu,popĜ.
v nevhodné roþní dobČ,tj. ve vegetaþním období, odstraĖovat ze své pĤdy
prorĤstající koĜeny stromĤ nebo odstraĖovat vČtve stromĤ pĜesahující na jeho
pozemek (tzv. podrosty a pĜevis y). 5 6

(. 0' ,#,  
Jak je uvedeno v ýše, podle ust. §127 odst.1 ObþZ ,,vlastník vČci nesmí
ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami
stavby na pozemku zĜízené, aniž provedl dostateþná opatĜení na upevnČní
sousedovy stavby nebo pozemku.“ Tímto je upravena zvláštní ochrana
vlastníka pozemku þi stavb y na nČm stojící, která má zabezpeþit, ab y se
vlastník vČci zdržel jednání, kterým b y ohrozil sousedovu stavbu þi pozemek.
Míra tohoto ohrožení není definována. MĤže se jednat o ohrožení jakékoli
intenzit y, které je schopné pozemek þi stavbu poškodit nebo tĜeba i zniþit.
PĤjde napĜ. o nevhodné v yhloubení pĜíkopu, kterým mĤže dojít k sesutí pĤd y
na sousedním pozemku, k zaplavování þi zabahnČní sousedního pozemku nebo
odstranČní sousední opČrné zdi.
Je tĜeba si všimnout, že zákonodárce v citovaném ustanovení oddČlenČ
oznaþil

pojm y

´stavba´

a

´pozemek´.

Nepoužil

ted y

souhrnn ý

pojem

´nemovitost´. Z toho lze dovodit, že pod pojmem stavba zde musíme rozumČt
i stavb y, které nejsou spojen y se zemí pevn ým základem.
ProvádČné úprav y však nejsou v tomto ustanovení konkretizován y.
StejnČ tak nejsou konkretizována opatĜení, která musí vlastník pozemku
56
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uþinit. Zákonodárce pouze stanovil, že musí jít o opatĜení dostateþná, tzn.
schopná zabezpeþit upevnČní stavb y nebo pozemku. Zda v konkrétním pĜípadČ
b yla provedena, je záležitost konkrétního posouzení. Nepoch ybnČ nejvČtší
váhu bude mít v pĜípadČ sporu znaleck ý posudek, i kd yž bude tĜeba
v yslechnout svČdk y, eventuelnČ provést místní ohledání apod.
Jaká dostateþná opatĜení má ted y soused uþinit? PĤjde o taková
opatĜení, ab y nemohlo dojít k ohrožení sousedov y stavb y nebo pozemku, napĜ.
k poškození stavb y, sesutí pĤd y nebo stržení stavb y. MĤže se jednat o
opatĜení pĜechodného charakteru (napĜ. zách ytná síĢ pĜi opravČ budov y
bránící v padání pĜedmČtĤ) nebo o opatĜení trvalá (napĜ. zajištČní svodu vod y
z pozemku tak, ab y nedocházelo k podmáþení sousedního pozemku). Svou roli
zde jistČ bude hrát stavební úĜad, který ve vČtšinČ pĜípadĤ v ydává pro
stavební þinnosti þi oprav y stavební povolení, v nČmž v ymezuje, jaká opatĜení
je nutné provést. Pokud takto stanovená opatĜení stavebník nedodrží, mĤže se
dotþen ý vlastník obrátit na stavební úĜad, který mĤže zjednat nápravu, popĜ.
udČlit stavebníkovi sankci ve formČ pokut y nebo se mĤže obrátit na soud
s návrhem na v ydání pĜedbČžného opatĜení dle ust. § 74 z.þ. 99/1963 Sb.,
obþansk ý soudní Ĝád (dále jen o.s.Ĝ.)
Úþelem právní úpravy je zde kromČ v ymezení rámce pro ochranu proti
obtČžování pĜedevším pĜedcházení škodám. V podstatČ je zde upravena tzv.
preventivní povinnost souseda, který má v ytvoĜit takové podmínk y, ab y
k zásahu do práva souseda vĤbec nedošlo. Ráda b ych upozornila na blízkost
ustanovení k ust. § 417 odst. 1 ObþZ, který upravuje povinnost osob y, které
hrozí škoda zakroþit k jejímu odvrácení. ZároveĖ jí je zde dána možnost
soudní ochran y, pokud jde o vážné ohrožení. Pokud již dojde k pĜímému
zásahu do práva vlastníka sousedícího pozemku þi stavb y, má takov ý vlastník
v souladu s ust. § 420 ObþZ možnost domáhat se náhrad y škod y, která mu
takto vznikla, popĜ. se domáhat navrácení v pĜedešl ý stav, je-li to úþelné.
Nejv yšší soud ýR k tomu uvedl: ,,Pokud obþan, upravující pozemek þi stavbu,
nesplní svoji povinnost provést dostateþná zajišĢovací opatĜení ve smyslu §
127 odst.1, vČta druhá, obþ.zák. a jestliže v dĤsledku toho vznikne škoda, má
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ten, jehož (sousední) stavba nebo pozemek byly poškozeny, právo na náhradu
škody, kterou takto utrpČl“. 5 7

6
Ustanovení §127 odst.1 vČta druhá ObþZ uvádí, jak jsem popsala
v ýše, pĜípad y, na které se vztahuje generální klauzule. Výþet nepĜípustn ých
zásahĤ je demonstrativní, tzn. nev yluþuje se postih i jin ých neoprávnČn ých
zásahĤ do sousedova práva než tČch, která jsou popsána v tomto ustanovení.
Vlastník ted y nesmí nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm obtČžovat soused y
zejména hlukem, prachem, popílkem, kouĜem, pl yn y, parami, pach y, pevn ými
a tekut ými odpad y, svČtlem, stínČním, vibracemi þi vnikáním chovan ých
zvíĜat. TČmto zpĤsobĤm obtČžování se Ĝíká souhrnnČ imise.
Pojem imise pochází z latinského slova immissio a znamená vhánČní,
vnikání, vpouštČní. Imisí se zpravidla rozumí pronikání úþinku þinnosti
konané na jedné nemovitosti na nemovitost druhou. 5 8

Imisi lze ted y podle

platného práva charakterizovat jako obtČžování jin ých osob vlastníkem úþink y
vznikl ými v dĤsledku užívání (v ýjimeþnČ i neužívání) vlastní vČci. V praxi
pĤjde vČtšinou o vlastník y nemovitosti, nicménČ v judikatuĜe se lze setkat
s názorem, že ochrana je posk ytována i vlastníku movité vČci, což pĜipouští
dikce zákona, jak jsem již uvedla v ýše.
Imise je zásah do sousedova užívání vČci, zejména ted y nemovitosti.
Zdroj imisí je na jedné stranČ nemovitosti a tam se obv ykle projevují
následk y, které se šíĜí na nemovitosti sousední. Imisí se tak rozumí napĜ.
víĜení prachu, v ypouštČní splaškĤ, zápach napĜ. ze žump y, psí štČkot, prudké
osvČtlení, nadmČrné stínČní, obtČžování hm yzem þi hlodavci a to jak
v dĤsledku užívání pozemku, tak i v dĤsledku zanedbání jeho údržb y. Pouhé
pĜirozené stékání dešĢové vod y na sousední pozemek není imisí. O imisi mĤže
jít jen tehd y, pokud vlastník pozemku zmČnil pĜirozené odtokové pomČry.
Imise mohou obtČžovat jak vlastníka samého, tak i þlen y jeho rodin y,
popĜ. osob, které s jeho svolením užívají jeho nemovitost. To se bude t ýkat
57
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rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 25 Cdo 1754/2001 ze dne 12.3.2003
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Imise ve smyslu právním: Pronikání úþinkĤ þinnosti konané na jedné nemovitosti, na nemovitost druhou.
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napĜ. pachu, kouĜe a hluku. V tomto pĜípadČ jde o bezprostĜední obtČžování
osob. Jiné imise nemusí mít charakter osobního obtČžování a jde spíše o vliv
na nemovitost samu, jako napĜ. u popílku, u tekut ých a pevn ých odpadĤ a
stínČní.
Pojem souseda je nezb ytné v ykládat z hlediska objektivního jako
bČžn ý t yp a nepĜihlížet k jeho zvláštním osobním vlastnostem. Pouze ve velmi
závažn ých pĜípadech je možné pĜihlížet i k subjektivnímu hledisku. V souladu
s ust. § 3 ObþZ nelze v ylouþit pĜípad y, kd y bude tĜeba hodnotit i osobní
vlastnosti souseda, a to zejména tam, kde b y šlo o schválnosti, šikanu. Bude
tĜeba peþlivČ dbát o to, ab y ten, kdo se jich dovolává, sám nejednal v rozporu
s dobrými mrav y a nev yžadoval ohled y neúmČrné okolnostem konkrétního
pĜípadu, a tak bránit snaze o zneužití osobních vlastností proti sousedovi.
Není v ylouþeno, že ten, kdo b y se mohl cítit obtČžován, nijak svou
nespokojenost nedá najevo a závadné imise strpí. Sousedova tolerance však
neznamená, že imise pĜestal y b ýt neoprávnČné. ZmČní-li se osoba sousedova,
mĤže jejich neoprávnČnost uplatnit bez ohledu na chování svého právního
pĜedchĤdce. 5 9
Ochran y proti rušením imisemi se mĤže domáhat i obec, jestliže jsou
nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm obtČžováni její obþané. 6 0
Souþasná právní úprava nerozlišuje imise pĜímé a nepĜímé, ob yþejné a
kromob yþejné, tak jak je rozlišoval v.o.z. Relevantní je pouze rozlišení na
imise, které jsou nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm a které nikoli (tzn. pĜípustné
a nepĜípustné). 6 1 Všechn y imise jsou považován y za nedovolené obtČžování a
nedovolené zásah y jen tehd y, jestliže jde o obtČžování nad míru pĜimČĜenou
pomČrĤm. Jde o pojem velmi elastick ý a situaci je tĜeba vždy hodnotit
komplexnČ. Je zapotĜebí vžd y peþlivČ srovnat vzájemné pomČry obtČžujícího a
obtČžovaného, nejen po stránce osobní, ale i vČcné, a zjistit, co je v daném
konkrétním pĜípadČ spoleþensk y únosné obtČžování a co tuto míru pĜesahuje a
59
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je ted y nedovolené. Jinak je napĜ. nutno posoudit imise tam, kde se s nimi
poþítá jako se souþástí v ýrob y (napĜ. zemČdČlsk y chovaná zvíĜata na venkovČ
v zemČdČlsk ých v ýrobních oblastech), a kde se s nimi nepoþítá (napĜ.
v mČstské zástavbČ). 6 2
Jinak lze posoudit imise tam, kde v okolí nejde o prĤm yslovou nebo
zemČdČlskou v ýrobu, a jinak tam, kde jde o dĤsledk y takové výrob y, která je
v yvíjena v souladu s právními pĜedpis y. Je dĤležité posoudit imise jak po
stránce jejich kvantity a kvalit y, tak i po stránce spoleþenského hlediska. SvĤj
vliv mĤže mít i roþní období a þas vĤbec. NapĜ. hluk v noþní dobČ bude asi
jinak posuzován než t ýž hluk ve dne, jak to odpovídá požadavku noþního
klidu, který b ývá souþástí domovních ĜádĤ. V obecné úrovni lze Ĝíci, že
ojedinČlé imise, i hrubšího druhu, nemusejí b ýt nedovolenou imisí, a naopak
imise menšího stupnČ, avšak trvající nebo þasto se opakující, mohou b ýt za
nedovolenou imisi považován y.
ObþZ v citovaném ustanovení § 127 obsahuje zákaz urþitého užívání
vlastní nemovitosti, pokud takové užívání má nedovolené následk y pro jiné,
zejména sousední nemovitost. Lze z toho v yvodit, že tu nejde v podstatČ o
zákaz citovan ých užívání vlastní vČci, ale o zákaz nedovolen ých dĤsledkĤ pro
sousedící nemovitost. V zásadČ mĤže vlastník z tohoto hlediska posouzení
v yvíjet hluk, zviĜovat prach atd. Ovšem kd yb y vzniklé imise pĜesahoval y
dovolenou mez, musil b y buć uþinit opatĜení, ab y k takovému obtČžování
nedocházelo anebo snížit míru imisí, popĜípadČ zanechat vĤbec þinnosti
znamenající takové imise. 6 3
Užívání pozemku je svou podstatou prostorové, tj. užívá se i jist ý
prostor nad a pod pozemkem. Proto užívání prostoru nad i pod sousedov ým
pozemkem je také zásah do sousedova práva. To mĤže b ýt napĜ. budování
okapu nad sousedovým pozemkem, otvírání oken do prostoru nad sousedov ým
pozemkem, budování sklípkĤ pod ním, zásah y do toku podzemních vod apod.
Je tĜeba ještČ zdĤraznit, že imise jsou objektivní kategorií, tzn. že
dotþen ý vlastník nemusí u rušitele prokazovat zavinČní. Imisi ted y mĤže
62
63

rozsudek Nejvyššího soudu ýSR sp.zn. 3 Cz 31/73 ze dne 29.6.1973
HOLUB, Milan.; POKORNÝ, Milan.; BIýOVSKÝ, Jaroslav. Obþan a vlastnictví v þeském právním Ĝádu.
Praha: Linde , 2002, s.88

38

zpĤsobit i osoba zbavená zpĤsobilosti k právním úkonĤm a i proti ní se lze
domáhat ochran y.
Na závČr b ych v souvislosti s imisemi zmínila institut promlþení.
V odborné literatuĜe jde o otázku spornou, aþkoli v poslední dobČ se autoĜi
komentáĜĤ þi odborn ých þlánkĤ postupnČ pĜiklání k názoru, že právo na
ochranu proti imisím se nepromlþuje, s þímž souhlasím. Pokud b y b yl správn ý
názor opaþn ý, rozhodn ým b y b ylo napĜíklad, pokud obtČžovan ý soused po
urþitou dobu situaci respektoval a zaþala mu vadit po upl ynutí dob y delší než
je promlþecí doba. RovnČž otázka stanovení poþátku promlþecí dob y b y b yla
v praxi velmi problematická. PĜíkladem b y mohlo b ýt tĜeba nadmČrné
opadávání

ovoce

na

sousední

pozemek.

Dokud

b yl

strom

mlad ý,

nepĜedstavoval pro souseda rušení, tak se stalo až þasem, kd y strom zaþal
více rodit. Soused zaþal situaci Ĝešit až po urþitém þase, námitka promlþení
bude bez v ýznamu. 6 4

4.4.1. Hluk a vibrace
ObtČžování souseda hlukem patĜí mezi nejþastČjší imise. Hluk vzniká
témČĜ pĜi každé lidské þinnosti. Hlukem mĤžeme rozumČt zvuk, který þlovČka
poškozuje, obtČžuje þi ruší. Pod termínem vibrace chápeme pĜedevším vibrace
mechanické, v yvozené rĤzn ými stroji apod.
K naplnČní citovaného ustanovení § 127 odst.1 vČt y druhé ObþZ dojde
v okamžiku, kd y hluk a vibrace budou produkován y nad míru pĜimČĜenou
pomČrĤm, tj. opakovanČ a s dostateþnou intenzitou, která bude v dané lokalitČ
pĜesahovat obv yklé pomČry.
Otázku míry pĜimČĜené pomČrĤm v pĜípadČ hluku se nČkolikrát zab ýval
i Nejv yšší soud. Jako pĜíklad rozhodnutí, ve kterém je míra pĜimČĜená
ohlednČ hluku Ĝešena, jsem v ybrala rozsudek Nejv yššího soudu sp. zn. 22 Cdo
2296/2006, který se týkal hluku pocházejícího z provozování skateboardingu.
Soud dospČl na základČ znaleckého posudku k názoru, že ,,hluk zpĤsobený
provozem skateboardĤ na pĜedmČtném hĜišti vzhledem k jeho charakteru,
frekvenþnímu složení i intenzitČ je nutno s ohledem na místní pomČry tiché
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vilové þtvrti považovat za obtČžování žalobcĤ nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm.
Znalec pĜirovnal hluk skateboardingu k hluku zámeþnické dílny, který se
v dané lokalitČ dĜíve neobjevoval, a proto je vnímaný jako velmi rušivý,
pĜedevším

s ohledem

s ostatními zvuky.“

na

jeho

odlišné

frekvenþní

složení

v porovnání
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Jako t ypické pĜípad y obtČžování hlukem lze zmínit hluk ze sousedního
b ytu (napĜ. nahlas puštČná televize, rádio, hluþná praþka, hra na hudební
nástroj, vrzání rĤzných mechanismĤ – napĜ. starých šicích strojĤ). ýast ým
pĜedmČtem stížností jsou i hluþná zvíĜata, zejména štČkající psi. 6 6 Hluk
mohou pĤsobit i cirkulárk y, Ĝezací nástroje apod. Specifickým pĜípadem je
hluk v ycházející z nČjaké provozovn y, napĜ. díln y, kadeĜnictví, restaurace.
Zajímav ým pĜípadem se zab ýval Nejv yš ší soud ýSR ve svém rozsudku
ze dne 27.2.1987, sp.zn. 3 Cz

4/87, který se t ýkal obtČžování hrou na

hudební nástroj. Vymezil zde podmínk y pro hru na hudební nástroj, konkrétnČ
v tomto pĜípadČ hru na klavír. Uvedl, že je tĜeba klást dĤraz na oprávnČn ý
zájem obou úþastníkĤ. JistČ není možné zakázat hru na klavír úplnČ, ale
hrající b y mČl dbát na to, ab y soused y obtČžoval co nejménČ a neznemožĖoval
jim hrou obv yklé užívání b ytu. Pro hodnocení, zda hluk pĜesahuje míru
pĜimČĜenou pomČrĤm, je tĜeba se zabývat délkou hraní na klavír i denní
dobou, po kterou se na klavír hraje. PĜi posuzování této otázk y musí b ýt vzat
zĜetel rovnČž na skuteþnost, zda klavír je užíván v souladu s urþen ým úþelem.
Optimální b y b yla samozĜejmČ dohoda mezi soused y, která by v ymezovala
dobu, ve které leze na klavír hrát. 6 7
Hlukovou problematiku Ĝeší i nČkolik v yh lášek, které následnČ uvádím.
Jako první b ych zmínila v yhlášku Ministerstva pro místní rozvoj þ. 268/2009
Sb., o technick ých požadavcích na stavb y, která ve svém § 14 odst. 1 o
technick ých požadavcích na stavb y, která ve svém § 14 odst. 1 upravuje
otázku ochran y pĜed hlukem a vibracemi a stanoví, že ,,Stavba musí
zajišĢovat, aby hluk a vibrace pĤsobící na osoby a zvíĜata byly na takové
úrovni, která neohrožuje zdraví, zaruþí noþní klid a je vyhovující pro
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rozsudek Nejvyššího soud ýR, sp. zn. 22 Cdo 2296/2006 ze dne 22.2.2007
napĜ. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem þj. 29 Co 453/99-48 ze dne 23.9.1999
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prostĜedí s pobytem osob nebo zvíĜat, a to i na sousedících pozemcích a
stavbách“.
Dále se problematice hluku a vibrací vČnuje zákon þ. 258/2000 Sb., o
ochranČ veĜejného zdraví, v platném znČní, a naĜízení vlád y þ. 272/2011 Sb.,
o ochranČ zdraví pĜed nepĜízniv ými úþink y hluku a vibrací, v platném znČní,
které zcela nahradilo naĜízení vlád y þ.148/2006 Sb.. Zákon o ochranČ zdraví
definuje ve svém § 30 odst.2

hluk jako zvuk, který mĤže být škodliv ý pro

zdraví a jehož h ygienick ý limit stanoví provádČcí právní pĜedpis. Hygienické
limit y hluku jsou stanoven y naĜízením vlád y þ.272/2011 Sb., o ochranČ zdraví
pĜed nepĜízniv ými úþink y hluku a vibrací. Jednoznaþné ted y bude, že
v pĜípadČ, kd y hluk pĜekraþuje veĜejnoprávní h ygienické limity, jedná se vžd y
o hluk nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm. Toto naĜízení v ust. § 1 odst. 2 písm.a)
v ýslovnČ uvádí, že jej nelze aplikovat na tzv. sousedsk ý hluk. Tento pojem
následnČ definuje jako hluk pĤsoben ý hlasov ými projev y lidí a zvíĜat a
þinnostmi spojen ým i s bČžn ým užíváním b ytu, b ytového domu, rodinného
domu, stavb y pro rodinnou rekreaci a pozemkĤ k nim náležících.
Jak jsem již uvedla výše, stále þastČjší jsou v poslední dobČ stížnosti na
nepĜimČĜen ý a obtČžující hluk, který vychází z restaurací, barĤ, diskoték y
apod. Proti sobČ stojí zájm y provozovatelĤ uveden ých zaĜízení a zájem
souseda na pohodlném b ydlení. ěada situací, které sousedé restauraþního
zaĜízení vnímají jako obtČžující, není Ĝešitelná orgán y státní správ y. DĤvodem
je fakt, že intenzita obtČžujících vlivĤ nepĜesáhne hranici, která b y znamenala
porušení nČkterého z ustanovení veĜejnoprávních pĜedpisĤ (napĜ. porušení
h ygienick ých limitĤ pro hluk) nebo se jedná o situaci, kterou právo vĤbec
neupravuje (napĜ. hlasové projev y osob na veĜejn ých prostranstvích). 6 8
Stavební úĜad a krajská h ygienická stanice mohou zasáhnout pouze tehd y,
jestliže provozovatel sv ým jednáním porušuje nČkteré konkrétní ustanovení
stavebních þi h ygienick ých pĜedpisĤ, pĜípadnČ rozhodnutí v ydan ých na jejich
základČ. Orgán y státní správ y ted y mohou pĤsobit pouze v mezích sv ých
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zákonem stanoven ých pravomocí. Tyto jejich pravomoci jsou pĜitom urþen y
pĜedevším k ochranČ veĜejn ých zájmĤ (stavební poĜádek, ochrana veĜejného
zdraví) a nikoliv k rozsuzování vzájemných sporĤ mezi obþan y. Ochranu proti
takovému narušení kvalit y b ydlení mĤže posk ytnout pouze soud, obrátí-li se
na nČj obþan civilní žalobou, ab y se soused zdržel obtČžování nad míru
pĜimČĜenou pomČrĤm. 6 9
Na druhou stranu i obec v rámci své samostatné pĤsobnosti mĤže
pĜedejít narušování veĜejného poĜádku uložením povinností provozovatelĤm
restauraþních a podobn ých zaĜízení obecnČ závaznou v yhláškou podle z.þ.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znČní, a to napĜ. stanovením zavírací dob y.
To pĜipustil i Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 28/09 ze dne 2. 11. 2010,
kd y stanovil že ,,za situace, kdy provozováním hostinské þinnosti v noþních
hodinách mĤže docházet k narušování veĜejného poĜádku, má obec možnost na
základČ zmocnČní vyplývajícího z § 10 zákona o obcích a þl. 104 Ústavy
stanovit

povinnosti

subjektĤm

tuto

þinnost

provozujícím,

a

to

vþetnČ

povinnosti spoþívající v omezení provozní doby v noþních hodinách“. 7 0
Ústavní soud se vČnoval i problematice regulace používání hluþn ých
zaĜízení obecnČ závazn ými v yhláškami obcí. Obce nemohou zcela zakázat
používání hluþn ých zaĜízení, tzn. zakázat jejich používání po delší dobu, ale
je možno jejich používání pĜimČĜenČ omezit. Ústavní soud se napĜ. ve svém
nálezu 7 1 zab ýval obecnČ závaznou v yhláškou obce TČrlicko þ. 3/2003, o
ochranČ veĜejného poĜádku na území obce TČrlicko, kde zhodnotil jako
pĜípustné omezení používání zaĜízení zpĤsobující hluk v ranních a noþních
hodinách (do 8.00 a od 20.00) ve dnech pracovního klidu. Vycházel
pĜedevším z toho, že pĜíslušné þinnosti neb yl y v obci zcela zakázán y, ale
pouze pĜimČĜenČ omezen y. PotĜebné hluþné práce je ted y možné v ykonávat,
ovšem pouze v þase, kd y budou zásahy do oprávnČn ých zájmĤ ostatních
ob yvatel obce minimální. Pokud jde o rušení noþního klidu, Ústavní soud
v témže nálezu v yslovil názor, že vzhledem k tomu, že není pojem noþního
klidu v žádném právním pĜedpisu v ymezen a je tĜeba považovat za užiteþné,
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uþiní-li tak obec v rámci úprav y místních záležitostí veĜejného poĜádku
v yhláškou. 7 2 Konkretizace pojmu noþního klidu za situace, kd y „rušení
noþního klidu“ bez bližšího upĜesnČní je pĜestupkem proti veĜejnému poĜádku
(§ 47 odst. 1 písm. b/ zákona o pĜestupcích), žádoucím zpĤsobem pĜispČje k
právní jistotČ. 7 3
Dalším nálezem Ústavního soudu Ĝešící tuto problematiku je nález
sp.zn. Pl. ÚS 35/06, ve kterém b yla Ĝešena obecnČ závazná v yhláška obce
KoĜenov. Ústavní soud zdĤraznil, že obec b y nemČla zákaz y formulovat
plošnČ, ale vžd y jen v nejménČ omezujícím rozsahu. Tzn. že b y mČla b ýt
regulace urþitého chování vztahována pouze na v ymezená místa, popĜ. dob y.
Zajímavou otázkou je, zda obec mĤže regulovat i oblasti, které jsou již
regulován y zákonem. 7 4 K této problematice se v yjádĜil Ústavní soud v nálezu
Pl. ÚS 46/06, kde posuzoval obecnČ závaznou v yhlášku mČsta Mariánské
LáznČ a kde Ĝešil kolizi této obecnČ závazné v yhlášk y se zákonem o ochranČ
veĜejného zdraví. Dle názoru Ústavního soudu je stČžejní, ab y obecnČ závazná
v yhláška sledovala jin ý cíl než zákon. Leda poté ji lze považovat za ústavnČ
konformní. Ústavní soud uzavĜel, že podle sm yslu a úþelu napadeného
ustanovení v yhlášk y lze mít za to, že mČsto Mariánské LáznČ neusilovalo o
ochranu pĜed hlukem v nadlimitních hodnotách, jak jej chápe zákonná úprava,
ale hodlalo

omezit

hluþnost

rĤzn ých,

i

neprovozních,

aktivit

v zájmu

nerušeného a pokojného užívání míst sousedících se zábavními podnik y a
diskotékami. Tyto, byĢ lidskému zdraví neškodlivé form y hluku vznikající pĜi
þinnostech, které jsou státní správou nepostižitelné, v yhláška považuje za
porušení veĜejného pĜádku. Proto Ústavní soud návrhu na zrušení této
v yhlášk y nev yhovČl. 7 5 Nelze ovšem pĜehlédnout, že ve zmínČném nálezu b ylo
Ústavním soudem zrušeno ustanovení obecnČ závazné v yhlášk y zakazující
rušení noþního klidu zvíĜat y, a to s odkazem na kolizi s ustanovením § 47
odst. 1 písm. b) z. þ. 200/1990 S., o pĜestupcích.
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Ab y b yla tato kapitola úplná, nemohu opomenout ani hluk vznikající pĜi
provozu pozemních komunikací, což je v souþasné dobČ velice aktuální téma
s ohledem na rozvoj automobilové doprav y a neustále stoupající poþet
automobilĤ. Hluk v okolí pozemní komunikace nepoch ybnČ ohrožuje vlastník y
a uživatele okolních b ytĤ þi domĤ na zdraví a zároveĖ i znehodnocuje oblasti
urþené k b ydlení nebo k rekreaci. Na jedné stranČ ted y stojí právo na ochranu
proti imisím a na ochranu zdraví a na druhé stranČ stojí technická a
ekonomická nároþnost opatĜení, která by tento hluk snižovala. Pokud b ych
mČla uvést aktuální judikaturu, tak v prvé ĜadČ zmíním rozsudek MČstského
soudu v Praze sp.zn. 54 Co 390/2007, kterým b ylo v yhovČno žalobcĤm (
pĜevážnČ vlastníci bytĤ) proti obci jako vlastníkovi pozemní komunikace, a to
tak, že žalované b yla uložena povinnost zdržet se rušení žalobcĤ hlukem
pocházejícím z provozu na pozemní komunikaci v žalobČ uvedené tak, ab y
hodnota ekvivalentní hladin y akustického tlaku nepĜekroþila v konkrétní dobu
stanoven ý poþet decibelĤ. Proti tomuto rozsudku b ylo žalovanou stranou
podáno dovolání k Nejv yššímu soudu, který rozsudkem 22 Cdo 3281/2008 ze
dne 24.11.2010 dovolání zamítl. NáslednČ se uveden ým sporem zab ýval na
základČ ústavní stížnosti Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 11.1.2012, I. ÚS
451/11, kterým zmínČn ý rozsudek MČstského soudu zrušil z dĤvodu porušení
základního práva stČžovatele na ochranu majetku zaruþené v þl.11 odst.1
Listin y základních práv a svobod. Ústavní soud v yvodil, že ,,obecné soudy
nedostateþnČ vzaly v úvahu specifika obecného užívání místní pozemní
komunikace ve vlastnictví obce a tím nerespektovaly podmínku pro rozlišení
pĜípustných a nepĜípustných zásahĤ do vlastnického práva, tj. ,, míru
pĜimČĜenou pomČrĤm“. Ústavní soud má tedy za to, že obecné soudy v situaci
kolize dvou základních práv neodĤvodnČnČ preferovaly ochranu vlastnického
práva

vedlejších

sousedících

úþastníkĤ,

s pozemní

jako

vlastníkĤ

komunikací,

þímž

nemovitostí
souþasnČ

bezprostĜednČ

zasáhly

ústavnČ

nekonformním zpĤsobem do vlastnického práva stČžovatele. Pro danou vČc je
též právnČ významné, že obec, jakožto vlastník místní komunikace, je povinna
strpČt obecné užívání této komunikace bez možnosti regulovat provoz na ní.
Analogicky lze poukázat na vylouþení odpovČdnosti obce za škody vyplývající
z provozu na pozemních komunikacích, jež je pĜímo zakotveno v § 27 odst. 4
zák. þ. 13/1997 Sb., podle nČhož platí, že vlastník dálnice, silnice, místní
44

komunikace nebo chodníku odpovídá podle obecných právních pĜedpisĤ
vlastníkĤm sousedních nemovitostí za škody, které jim vznikly v dĤsledku
stavebního stavu

nebo

dopravnČ technického stavu tČchto komunikací;

neodpovídá však za škody vzniklé vlastníkĤm sousedních nemovitostí v
dĤsledku provozu na tČchto pozemních komunikacích. S pĜihlédnutím k tČmto
skuteþnostem je pojmovČ vylouþeno, aby vlastníkovi pozemní komunikace byla
uložena povinnost zdržet se rušení hlukem pocházejícím z provozu na ní
"mechanickou" aplikací § 127 obþ. zákoníku. 7 6 ZávČrem lze jen konstatovat,
jak už b ylo napsáno v pĜedchozích kapitolách, že vlastnické právo všech
vlastníkĤ má stejn ý zákonn ý obsah a je jim posk ytována stejná ochrana.
K otázce t ýkající se provozu nejenom pozemní komunikace se v yjádĜil i
K.Eliáš in Obþanský zákoník. Velký akademický komentáĜ, 1.svazek § 1-487,
Praha: Linde, 2008, s. 549 tak, že zĜízení podniku þi jiných obdobn ých
zaĜízení jako jsou pozemní komunikace, parkovištČ, nemocnice apod., která
mohou pĜedstavovat zdroj vlivĤ obtČžujících soused y, podléhá pĜedevším
pĜedpisĤm práva správního (stavební, h ygienické). Vzhledem k tomu jsou
v pĜíslušn ých administrativních Ĝízeních zkoumána i možná budoucí ohrožení
sousedĤ a je jim umožnČno vznášet námitk y, které se v pĜíslušném Ĝízení
v ypoĜádají. Z toho lze dovodit, že b yl-li provoz ve správním Ĝízení povolen,
jde o provoz oprávnČn ý, takže se imise jím v yvolané nepĜíþí zákazu v ust. §
127 odst. 1 ObþZ za pĜedpokladu, že provoz zaĜízení nev yboþuje z mezí
povolení. Eliáš souþasnČ poukazuje i na právní úpravu této problematik y ve
Spolkové republice NČmecko, kde v ust. § 906 odst. 2 BGB (Bürgerliches
Gesetzbuch - obþansk ý zákoník) 7 7 se sousedé, kteĜí jsou rušeni administrativnČ
schválen ým provozem, mohou domáhat odþinČní újm y – konkrétnČ náhrad y
škod y nebo penČžitého v yrovnání. Není jim pĜiznáno právo podat žalobu
zdržovací. Tím lze zachovat provoz zaĜízení, které b ylo úĜednČ povoleno, a
zároveĖ odþinit újmu vyvolanou tím, že v blízkosti klidné þtvrti v yroste napĜ.
dálnice. 7 8 M yslím, že je to Ĝešení velice dobré a tak i zcela souhlasím s jeho
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zapracováním

do

NOZ. 7 9

Tím

je

respektováno

vlastnické

právo

obou

vlastníkĤ, tzn. toho, který zaĜízení provozuje i toho, kdo je tímto provozem
dotþen.

4.4.2 Prach, popílek, kouĜ, plyny a páry
TČmito imisemi jsou mínČn y drobné þástice hmot y, které se pĜenášejí
vzduchem a rozpt yl ují se tak po svém okolí. MĤže jít napĜ. o kouĜ z ohĖĤ
(napĜ. pĜi pálení listí), komínĤ, kamen nebo pecí. ZávažnČjší formou je však
vnikání látek v pĜípadČ továren (napĜ. cementáren, elektráren), z jejichž
komínĤ v ylétá popílek, prach a ze kterých se šíĜí kouĜ a plyn y. Tyto imise
z prĤm yslov ých podnikĤ obtČžují široké okolí a mohou devastovat i pĜírodu.
Je ted y patrné, že problematika tČchto imisí se dostává i do oblasti ekologie a
jejich Ĝešení se dostává na úroveĖ ústĜedních orgánĤ, popĜ. mezinárodní
spolupráce, pokud pĜesahují hranice státu. 8 0
Soused je ted y v dĤsledku tČchto imisí omezen v bČžném užívání své
nemovitosti, jako je poh yb po pozemku, sušení prádla nebo vČtrání.
V oblasti práva veĜejného pĜed obtČžováním tímto druhem imisí chrání
napĜ. zákon þ. 86/2002 Sb., o ochranČ ovzduší a o zmČnČ nČkterých dalších
zákonĤ (zákon o ochranČ ovzduší), v platném znČní.

4.4.3. Pachy
Pach y jsou þastou a velmi nepĜíjemnou pĜíþinou obtČžování sousedĤ.
PĤjde zejména o pach y šíĜící se z odpadov ých žump, kompostĤ, skládek
odpadu a hnojišĢ umístČn ých blízko sousedícího pozemku. Musí se opČt
jednat o obtČžování pachem, které je nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm. V tomto
pĜípadČ mohu jen doporuþit, ab y t yto zdroje pachu neb yl y umisĢován y blízko
sousedova pozemku a to nejen kvĤli pachu, ale i kvĤli hm yzu þi hlodavcĤm.
Pokud soused nevhodn ým umístČním hnojištČ a záchodu zasahuje do v ýkonu
vlastnického práva svého souseda (zneþišĢování ovzduší a okolní pĤd y,
79
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pĜemnožení hlodavcĤ), mĤže se dotþen ý soused u soudu domáhat jen
v yslovení pĜíkazu zdržet se takového zásahu. Není možné s tímto nárokem
spojit také požadavek na odstranČní nebo pĜemístČní takové žump y þi
kanálu. 8 1
Velmi þast ým pĜípadem je i produkce pachu z prĤm yslov ých oblastí þi
podnikĤ v yrábČjících rĤzné chemikálie. Tyto situace jsou Ĝešen y pĜíslušn ými
veĜejnoprávními pĜedpis y, zejména zákonem þ. 86/2002 Sb., o ochranČ
ovzduší, v platném znČní, který definuje pachové látk y jako látk y nebo jejich
smČs, které zpĤsobují obtČžující pachový vjem, charakterizované pachovou
jednotkou. 8 2

4.4.4. Pevné a tekuté odpady
Pevné a tekuté odpad y mají úzkou souvislost s imisí pachem, mnohd y
pĤsobí t yto imise souþasnČ. TémČĜ každé užívání stavb y þi pozemku je
spojeno se vznikem odpadu.
Mezi tekuté odpad y mĤžeme zaĜadit unikání moþĤvk y ze zemČdČlsk ých
a jin ých areálĤ, svod odpadové þi dešĢové vod y. Je nepoch ybné, že tekuté
odpad y mohou obtČžovat pĜedevším pachem, ale také tím, že teþou na
sousedĤv

pozemek.

Také

mohou

v yvolat

zneþištČní

podzemních

vod.

S odpadovou þi dešĢovou vodou je také spojen vznik erozí a tím mĤže dále
docházet ke zneþišĢování životního prostĜedí.
Pevné odpad y, což jsou pĜedevším žump y a kompost y, obtČžují pachem,
ale též tím, že se v nich mohou šíĜit hlodavci nebo hm yz. Tam, kde existují
okrasné zahrádk y, mĤže jít i o estetiþnost takov ých odpadĤ. V tomto pĜípadČ
je ale na tom, kdo se cítí b ýt takovouto imisí obtČžován, ab y si poĜídil
takovou zábranu þi živ ý plot, ab y dále již obtČžován neb yl. 8 3
Pevné a tekuté odpad y mohou zpĤsobit dalekosáhlejší problém y než jen
obtČžování souseda. Dlouhodobé pĤsobení vod y proudící ze sousedova
pozemku mĤže zpĤsobit podmáþení stavb y a její následnou destrukci.
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Takov ým sporem se napĜ. zab ýval Nejv yšší soud ýR ve svém rozsudku
vedeném sp. zn. 22 Cdo 1935/2003. Nejv yšší soud Ĝešil hranici mezi vážn ým
ohrožením práv a obtČžováním nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm. DospČl
k závČru, že ,,v projednávané vČci bylo namístČ zjistit, zda podmáþení
nemovitosti žalované je zpĤsobeno i vypouštČním vod na její pozemek, zda jde
o vážný zásah do jejího vlastnického práva k domu a k pozemku a zda se na
tomto zásahu podílí i vody vypouštČné z nemovitosti žalovaného; v kladném
pĜípadČ bylo tĜeba žalobČ vyhovČt. Skuteþnost, zda jde o ohrožení „nad míru
pĜimČĜenou pomČrĤm“, nemá v tomto pĜípadČ právní význam. Druhá vČta
§ 127 odst. 1 o.z. sice umožĖuje obtČžovat souseda tekutými odpady, nejde- li
o obtČžování nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm, tato druhá vČta se však
uplatĖuje jen v pĜípadČ, že jde o pouhé obtČžování a nejde o vážný zásah do
práva.“. 8 4
Ochrana pĜed pevn ými a tekut ými odpad y je v oblasti veĜejného práva
posk ytována napĜ. zákonem þ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých
dalších zákonĤ, v platném znČní.

4.4.5. SvČtlo
Tento termín b yl do ObþZ zaĜazen až novelou þ.509/1991 Sb.
ObtČžováním svČtlem rozumíme pĜedevším oslĖování a jiné osvČtlování ze
zdrojĤ umČl ých, pomocí reflektorĤ a jin ých zaĜízení, a to nejen v noci, ale i
ve dne. Není v ylouþeno, že b y mohlo jít o obtČžování nad míru pĜimČĜenou
pomČrĤm též odražen ým nebo soustĜedČn ým svČtlem sluneþním, pomocí
zrcadel, reflektorĤ apod.
V praxi je možno si pĜedstavit sklenČné v ýplnČ staveb nebo materiál
použit ý na stĜech y domu, které souseda soustavnČ osvČtlují.
ObtČžování svČtlem b y mČlo b ýt v ideálním pĜípadČ minimalizováno již
pĜi plánování staveb. Ve stavebním povolení b y mČlo b ýt pĜípadné rušení
svČtlem Ĝešeno.
Termín svČtlo se v ysk ytuje kromČ pĜedpisĤ práva obþanského i
v pĜedpisech veĜejnoprávních, konkrétnČ v zákonČ þ.86/2002 Sb., o ochranČ
84
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ovzduší, v platném znČní. 8 5

4.4.6. StínČní
StínČní je takov ý zásah do vlastnického práva souseda, který nastává
nejþastČji v dĤsledku rĤstu stromĤ a keĜĤ anebo ve spojitosti se stavbou na
sousedovČ pozemku. Vlastník þi držitel sousední nemovitosti zasahuje do
vlastnického práva souseda tím, že brání v pĜístupu svČtla na jeho pozemek
nebo stavbu. StínČní mĤže mít vliv na viditelnost v nemovitosti souseda, na
vlhkost stČn anebo mĤže v ýraznČ ovlivĖovat rĤst plodin na záhonech
sousedova pozemku, pĜispívat k plísním apod.
Této imisi se dle platné právní úprav y mĤžeme bránit, až kd yž
nastane. 8 6 Stavební právo budoucím problémĤm pĜedchází v tom, že stanoví
norm y pro vzdálenost budov. 8 7 ZĜizují-li se stavb y s dodržením pĜedpisĤ nebo
jde-li o stavb y už dostavČné podle tČchto pĜedpisĤ, nebo stavb y už staré,
nelze v yt ýkat jako zásah stínČní tím vzniklé, tj. nemĤže jít o neoprávnČné
vrhání stínu pĜedmČtem na jednom pozemku na pozemek druh ý. Ted y nikoli
každé stínČní pĜedstavuje neoprávnČn ý zásah. 8 8 Ab y se i v pĜípadČ stínČní
jednalo o neoprávnČn ý zásah do vlastnického práva, musí se opČt jednat o
obtČžování nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm.
ýastČjší pĜípad y obtČžování stínČním pĜicházejí od vzrostl ých stromĤ
a keĜĤ, které b yl y v ysázen y v tČsné blízkosti sousedova pozemku a které
postupn ým rĤstem stále více stíní. Pokud jde o stromky a keĜe malé,
nedochází k žádnému relevantnímu zásahu. Po urþité dobČ se ovšem stín y
zaþnou prodlužovat a zvČtšovat a lze ted y dojít k závČru, že takov ým stínČním
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mĤže b ýt soused obtČžován nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm. StínČní od stromĤ
se musí posuzovat komplexnČ s Ĝadou dalších vlivĤ, jako napĜ. že strom y
mohou odebírat živin y ze sousedícího pozemku nebo dokonce poškozovat
sousední

stavbu.

V tomto

pĜípadČ

jde

o

neoprávnČn ý

zásah.

Touto

problematikou se zab ýval napĜ. Krajsk ý soud v BrnČ ve svém rozsudku sp.zn.
19 Co 156/2005. Spor se t ýkal svou sousedících pozemkĤ, na jednomž z nich
b yl umístČn venkovní bazén. Na druhém pozemku b yl y v ysázen y strom y, které
bazén zastiĖoval y a ten tak nemohl sloužit svému úþelu. Žalobce (tj. vlastníka
bazénu) tvrdil, že jde o jednoznaþn ý zásah do v ýkonu sv ých práv a svá tvrzení
opíral i o konkrétní judikaturu. Krajský soud potvrdil rozhodnutí soudu
prvního stupnČ a naĜídil žalovanému, ab y dobrovolnČ plnil to, co mu ukládal
rozsudek, tj. zdržet se neoprávnČného stínČní sousedova pozemku. Krajsk ý
soud v yslovil pomČrnČ zajímav ý názor týkající se stávající právní úprav y
sousedsk ých práv, která je podle nČj pĜíliš obecná a rozhodnutí konkrétního
soudu nemusí b ýt nezpoch ybnitelné. KonkrétnČ v yslovil, že ,,pĜímo ve vztahu
k stínČní jako k imisi svého druhu neexistuje žádná konkrétní použitelná
judikatura, která by mohla sloužit jako vodítko pro posuzování vČcí.
Z dokazování sice vyplynou urþitá fakta þi data, ale vzhledem k obecnosti
zákona a neexistující konkrétní judikatuĜe nelze Ĝíci, že by z nich uþinČný
závČr soudu mohl být exaktní a nezpochybnitelný. Vždy pĤjde o názor daného
soudce, který musí vycházet z provedeného dokazování, ale lze si pĜedstavit,
že jiný soudce by míru pĜimČĜenou pomČrĤm mohl vnímat odlišnČ.“

89

StínČní nemusí b ýt vžd y kombinované souþasnČ s pĜevis y vČtví stromĤ
þi keĜĤ vlastníka na sousedĤv pozemek, tzn. že b y v takovém pĜípadČ mohl
sám stínČním obtČžovan ý soused odstranit takovéto pĜevislé vČtve podle
podmínek zákonem stanoven ých, tj. šetrnČ a ve vhodné roþní dobČ, a tak se
zbavit i stínČní. V pĜípadČ, že nepĤjde o tuto kombinaci imisí stínČním
s pĜevis y, obtČžovaný soused se bude muset domluvit s vlastníkem, ab y sám
odstranil pĜíþin y stínČní. Pokud se nedohodne, bude se muset obrátit na
pĜíslušné orgán y státní správ y nebo na soud, ab y odstranČní protiprávního
stínČní vlastníkovi naĜídil y. 9 0
89
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4.4.7. Imise výslovnČ nezmínČné v ust. § 127 odst.1 ObþZ
Pokud t yto imise obtČžují souseda nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm
nebo vážnČ ohrožují v ýkon jeho práv, jsou nepĜípustné. Je tĜeba je posuzovat
podle generální klauzule obsažené v první vČtČ ust. § 127 odst.1 ObþZ.
PĜíkladem mĤže b ýt tĜeba padání listí þi jehliþí ze stromu na sousední
pozemek, které mĤže b ýt také pĜím ým zásahem do práva souseda a ted y imisí,
samozĜejmČ pokud jde o spad nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm. Touto imisí se
zab ýval napĜ. Nejv yšší soud ýR ve svém rozsudku sp.zn. Cdo 2108/2000,
kterým b yl zrušen rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem. Spor se t ýkal
opadávání jehliþí z borovice na sousední pozemek. Zatímco soud prvního
stupnČ dospČl k závČru, že enormní spad jehliþí ze stromu na pozemku
žalované na nemovitosti žalobce je „nepĜimČĜenou imisí“, neboĢ niþí porost
na zahradČ, zanáší okap y a poškozuje stĜešní krytinu, odvolací soud žalobu
zamítl. Žalovaná žádala o povolení borovici pokácet, což jí Magistrátem
mČsta Ústí nad Labem neb ylo povoleno. Odvolací soud uþinil závČr, že
,,opadáváním
sousedních
žalovaná

jehliþí

pozemkĤ
vyvinula

z borovice
obtČžován

dostateþnou

žalované
nad

míru

snahu

není

žalobce

pĜimČĜenou

o smírné

Ĝešení,

jako

vlastník

pomČrĤm.
když

Navíc

požádala

o povolení k pokácení stromu, což ji nebylo rozhodnutím orgánu životního
prostĜedí povoleno.“ Nejv yšší soud jako soud dovolací v yslovil názor, že ,,
samotné rozhodnutí správního orgánu, kterým nebylo vlastníku povoleno
pokácení stromu, z nČjž opadává jehliþí na sousední pozemek, nemĤže
znamenat, že opadávání jehliþí z takového stromu na sousední pozemek není
obtČžováním nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm. Odvolací soud hodnotil okolnosti
obtČžování nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm pouze vzhledem k významu
borovice tak, jak byl hodnocen správním orgánem, opominul se však zabývat
skuteþností, zda jehliþí omezuje funkþnost okapĤ garáže a domu, jak tvrdil
žalobce.“

91

Pokud ted y není vlastníkovi stromu, jehož listí nebo jehliþí padá

na sousední pozemek, správním orgánem povoleno strom pokácet, musí
vlastník uþinit jiné opatĜení, jako napĜ. v ybudovat nČjakou zábranu ab y listí
(jehliþí) nepadalo na sousední pozemek, popĜ. bude muset listí (jehliþí) na
sousedním pozemku sám uklidit. Takže jak je patrno, mnohd y je cesta
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k v yĜešení sousedského sporu složitá. Vycházím-li z tohoto konkrétního
sporu, tak mĤže nastat i situace, kd y se sousedé na pokácení takového stromu
domluví nebo vlastník pozemku je sám ochoten jej pokácet, avšak nebude mu
to správním orgánem povoleno, napĜ. z dĤvodu, že strom je památkovČ
chránČn. Ze stromu nadmČrnČ opadávají list y þi jehliþí, eventuelnČ sv ými
mohutn ými vČtvemi soused y již ohrožuje. Otázkou je, jak v tomto pĜípadČ
postupovat. Východisko b ych spatĜovala v podání civilní žalob y dle ust. § 417
odst.2 ObþZ (dle ust. 127 ObþZ odst.1 nelze vlastníku uložit povinnost nČco
konat). Pokud soud rozhodne, že strom vážnČ ohrožuje okolí, domnívám se, že
po zvážení všech okolností mĤže rozhodnout i o jeho odstranČní.
Dalším pĜípadem imise v ýslovnČ nezmínČné jsou hlodavci a hmyz
množící se na sousedním zanedbaném pozemku, který se následnČ šíĜí na
pozemk y ostatní. Zdroj pĜemnožení b ývá ve zpustl ých zahrádkách, v hnijících
odpadech i v opuštČn ých sklepích. V tČchto pĜípadech není tĜeba prokázat, že
zdrojem je s jistotou zanedban ý sousední pozemek, postaþí v ysoká míra
pravdČpodobnosti. Zde b y nešlo o obtČžování jednáním vlastníka, ale jeho
neþinností. O stejn ý pĜípad se jedná v pĜípadČ šíĜení plevelĤ nebo rostlinn ých
chorob. U rostlinn ých chorob b y mohlo jít i o vážné ohrožování v ýkonu práv
souseda,

jestliže

majitel

pozemku

s rostlinami

nakaženými

pĜenosnou

chorobou neþiní vþas potĜebná opatĜení k tomu, ab y se šíĜení zamezilo (napĜ.
v ykácením nakažen ých stromĤ). Dalším pĜípadem je používání zemČdČlsk ých
hnojiv, které pĜi nevhodném þi nešetrném použití mĤže poškodit sousední
pozemek vþetnČ rostlin nebo mohou tĜeba kontaminovat vodu.
MĤže jít i o zalétávání míþĤ na sousední pozemek. Jde o pĜípad, kd y
soused hĜištČ je obtČžován tím, že na jeho pozemek nad míru pĜimČĜenou
pomČrĤm zalétávají míþe. OdpovČdn ým subjektem b y zde byl provozovatel
hĜištČ, který b y musel uþinit potĜebná opatĜení, ab y tomuto obtČžování
zabránil (napĜ. poĜízení potĜebn ých sítí jako zábran, upuštČní od míþové hry).
Zajímavá je i problematika divokých holubĤ. Chov holubĤ patĜí do
kategorie chovan ých zvíĜat uvedené v § 127 odst.1 ObþZ, divocí holubi
nikoliv. Stávají se postrachem mČst, jejich trus niþí stavb y, na venkovČ
v yzobávají ve velkém rozsahu zaseté zrno a jinak škodí zemČdČlství.
PĜemnožení holubĤ souvisí nepoch ybnČ nejen s úb ytkem dravých ptákĤ, kteĜí
jejich poþet regulovali, ale na druhé stranČ s rozmnožením zanedban ých
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podkroví, kde jsou rozbitá okna þi jinak je umožnČn pĜístup do pĜístĜeší. Ten
vlastník staveb, který neþiní náležitá opatĜení na sv ých stavbách k zábranČ
množení divok ých holubĤ, si poþíná v rozporu s dobrými mrav y pĜi užívání
svého majetku. Obtíž bude v dĤkazu, že právČ holubi z urþitého majetku
v ylétávající nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm obtČžují konkrétního souseda. 9 2
Problém v sousedsk ých vztazích mĤže zpĤsobit i chov vþel. Vþel y nelze
dle

názorĤ

uvádČných

v odborné

literatuĜe

zcela

zahrnout

pod

pojem

,,chovaná zvíĜata“. Vþelám jako v ysoce užiteþnému hm yzu nelze zabránit, ab y
nevnikal y na sousedĤv pozemek. Je to i ve spoleþenském zájmu i v zájmu
sousedĤ sam ých, protože jde i o op ylování rostlin na sousedních pozemcích.
Ovšem jejich bodnutí mĤže znamenat pĜi opakování znepĜíjemnČní života pro
alergik y a v pĜípadČ vČtšího napadení mĤže ohrozit i zdravé lidi na životČ.
Dle aktuální judikatury urþitá rizika spojená s vþelami jsou obecnČ obv yklá a
vþelí

bodnutí

v ojedinČl ých

pĜípadech

lze

považovat

nepĜíjemnost, nejde-li o vČtší riziko napadení. 9 3

jen

za

bČžnou

Je tĜeba pĜihlédnout i k

tomu, že chování vþel je nesnadno ovlivnitelné a že aktivita vþel je ovlivnČna
mnoha faktory, pĜedevším roþním obdobím a poþasím, je promČnlivá a je
nesnadné pĜesnČ popsat její nežádoucí míru.
Pobodání vþelami hrozí praktick y kdekoli v pĜírodČ. Proto o obtČžování
nebo ohrožení v ýkonu práv nelze uvažovat v pĜípadČ, že vþel y z chovu
souseda nezv yšují toto riziko v ýraznČ nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm
v obdobn ých lokalitách. Proto je tĜeba, ab y soud za pomoci znalce stanovil
obv yklé množství vþel v ysk ytujících se na daném území. ObtČžování vþelami
pocházejícími ze sousedního pozemku lze mít za prokázáné, bude-li dána
v yšší míra pravdČpodobnosti, že jde právČ o t yto vþel y. PĜi zvažování toho,
zda jde o právnČ významné obtČžování a vážné ohrožení souseda, nelze
odhlédnout od hlavního úþelu, ke kterému nemovitosti úþastníkĤ slouží (tj.
zda jde o zahrad y u rodinn ých domkĤ, které mají sloužit zejména k rekreaci
nebo o pozemk y využívané pĜevážnČ k zemČdČlsk ým úþelĤm). Je tĜeba
pĜihlížet i ke spoleþenskému v ýznamu vþel. PĜi posuzování vČci musí soud
pĜihlížet k tomu, zda v ýkon práv úþastníkĤ je v souladu s dobrými mrav y.
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Dle rozsudku Nejvyššího soudu ýeské republiky sp.zn. 22 Cdo 1421/2003:
,,Dojde-li k obtČžování vþelami nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm, mĤže soud
podle §127 odst.1 obþanského zákoníku

uložit vþelaĜi, aby se zdržel pĜesnČ

vymezeného rušivého jednání pĜi chovu vþel. Je pak na vþelaĜi samotném, aby
rozhodl, jak takové povinnosti vyhovČt (napĜ. pĜemístit vþelstva, vzdát se
chovu atd.)). Soused, který je nadmČrnČ obtČžován vþelami, se mĤže domáhat
i toho, ab y vlastníku vþelího roje b yla uložena povinnost provést vhodné a
pĜimČĜené opatĜení k odvrácení hrozící škod y podle ust. § 417 odst.2 ObþZ,
kterou je v tomto pĜípadČ pobodání vþelami a možnost poškození zdraví.
Je-li soused obtČžován vþelami natolik, že to vážnČ ohrožuje v ýkon
jeho vlastnického práva (napĜ. pro velké množství vþel nemĤže užívat
trávník), jde o vážné ohrožení v ýkonu práva je mu tĜeba posk ytnout ochranu
bez ohledu na to, zda jde o ohrožení nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm. 9 4
V této souvislosti je zajímav ým rozsudek Krajského soudu v Plzni sp.zn.
10 Co 742/95 Ĝešící žalobu souseda – alergika, který se cítil ohrožován
vþelami vlastníka sousedního pozemku, podle kterého ,, i v tomto pĜípadČ
musí jít o rušení nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm, zákon tedy nemíní
sankcionovat imise, které nejsou podstatné, tj. bČžné chování, která jsou
sousedé povinni si navzájem trpČt. 9 5 Pokud však alergikovi hrozí závažná
škoda, mĤže se domáhat opatĜení podle ust. § 417 odst. 2 ObþZ, v jehož rámci
mĤže soud uložit vlastníku vþelstev i povinnost nČco konat. Ale v tomto
pĜípadČ je tĜeba si uvČdomit, že splnČní takové povinnosti bude mít i své
náklad y. Bude nutno poþítat s pĜemístČním vþelína, omezením chovu nebo
jeho odstranČní.

UrþitČ b y se nemČlo zapomenout ani na ušl ý zisk. A je

spravedlivé, ab y t yt o náklad y nesl vlastník vþelstev? UrþitČ nikoli. Dlužno
podotknout, že sám ohrožen ý má možnost škodČ zabránit tím, že b y se
odstČhoval z lokalit y, kde je chov vþel bČžný. Pokud b y po ohroženém neb ylo
možno spravedlivČ požadovat, ab y sám odvrátil škodu vhodn ým opatĜením dle
ust.§ 417 odst 1 ObþZ, vþetnČ odstČhování se, urþitČ b y mČl soud rozhodnout
o kompenzaci úþelnČ v ynaložen ých nákladĤ. Ohrožen ý b y se mČl ted y na
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tČchto opatĜeních podílet a zĜejmČ b y b ylo možno v tomto pĜípadČ rozhodnout
podle ust. § 419 ObþZ. 9 6
V odborné literatuĜe není opomíjena ani problematika pĜíletu a stíhání
roje vþel. Dle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 8. 1998,
sp. zn. 19 Co 740/97 ,,pĜílet roje, i když opakovaný, se nedá podĜadit pod
obtČžování nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm a ani nejde o vážné ohrožení
výkonu práv souseda, kde se roj usadil. Nelze nijak ovlivnit, aby roj usedal na
urþité místo. Vlastník roje je povinen se o roj postarat, aby jeho vČc dlouho
jiného vlastníka neobtČžovala. Vlastník nemovitosti, kde se roj usadil, se musí
zdržet všeho, co by roji uškodilo a þím by ohrozil výkon práv vlastníka
roje.“ 9 7 Z ObþZ nevypl ývá zvláštní právo vlastníka, ab y svĤj roj stíhal. Ab y
si vlastník roje roj mohl odnést, musel b y mu vlastník nemovitosti, na které
se roj usadil, dovolit vstup na svou nemovitost v souladu s ust. § 3 ObþZ,
protože

v ýkon

práva,

pĜedevším

vlastnického,

spoþívající

v odmítnutí

pĜístupu vþelaĜi za úþelem odnesení jeho roje, b y b yl zajisté v rozporu
s dobrými mrav y. Byla b y tu i odpovČdnost za náhradu škod y vzniklé tím na
roji. Na tuto problematiku b y dopadá i ust. § 135 odst. 1 ObþZ, podle kterého
„kdo najde ztracenou vČc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník
znám, je nálezce povinen odevzdat ji pĜíslušnému státnímu orgánu.“ Vlastník
pozemku, na kterém se roj usadil, je ted y povinen, nezná-li vlastníka roje,
v ydat jej pĜíslušnému státnímu orgánu. Nemusím asi dodávat, že jde o postup
velice nepraktick ý.
Specifickou imisí jsou tzv. ideální (imateriální) imise, jimiž je mínČno
„ps ychické obtČžování souseda“. Význam ideálních imisí je v odborné
literatuĜe diskutovanou otázkou. J. Spáþil v odborném þlánku Sousedské
právo in Ad notam, 2001, þ.5-6, s. 101 za ideální imise považuje napĜ. noþní
podnik y s poch ybnou povČstí, nudistické pláže, urážk y vkusu umČleck ými
díl y v ystaven ými na pozemku nebo nahlížení do nemovitostí. 9 8 Imateriální
imise jsou dle Spáþila irelevantní a obrany proti nim se nelze podle ust. § 127
odst. 1 ObþZ domáhat, pokud samozĜejmČ souþasnČ sousedé nejsou rušeni
napĜ. hlukem.
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Názor o relevanci imateriálních imisí, a ted y implicitnČ i obtČžování
pohledem jako o imisi, zastává i Eliáš, K. in Velk ý akademick ý komentáĜ. Sv.
I. Praha : Linde Praha, 2008, s. 547. NovČjší judikatura dle mého názoru ne
zcela správnČ však v ýjimeþnČ pĜipouští napĜ. ochranu proti obtČžování
pohledem a posuzuje je jako imisi. Tak napĜ. dle rozhodnutí Nejv yššího soudu
sp.zn. 22 Cdo 1629/99 je možno ,,obtČžování pohledem považovat za imisi jen
v mimoĜádném pĜípadČ, pokud je soustavnČ a závažným zpĤsobem narušováno
soukromí vlastníka nebo uživatele sousední nemovitosti; zpravidla by šlo o
pĜípady, kdy vlastnické právo by bylo zneužíváno k nahlížení do sousední
nemovitosti za úþelem narušování soukromí sousedĤ anebo by došlo ke
stavební zmČnČ, umožĖující nahlížení do dosud uzavĜených prostor, pĜiþemž
tuto zmČnu by neodĤvodĖovaly oprávnČné zájmy toho, kdo zmČnu provedl. PĜi
posuzování vČci je tĜeba pĜihlížet k oprávnČným zájmĤm všech úþastníkĤ
Ĝízení“. 9 9
Je tĜeba dále v ycházet ze skuteþnosti, že obecnČ nelze ukládat tČm,
kteĜí mají faktickou možnost nahlížet do cizích oken, ab y provedli taková
opatĜení, kterými b y tuto možnost v ylouþili. NapĜ. b y b yli nuceni zĜizovat
okna situovaná tak, že b y z nich neb ylo vidČt sousední nemovitost. Proto se
domnívám, že je na tom, kdo se cítí být obtČžován pohledem, ab y provedl
opatĜení, která b y tomuto obtČžování zabránila. Takže je zapotĜebí v yužít
rĤzn ých neprĤhledných plotĤ, závČsĤ, záclon atd. TČmto sporĤm lze do
budoucna zabránit již i ve fázi v ýstavb y objektĤ, a sice v rámci stavebního
Ĝízení prostĜednictvím uplatnČní námitek úþastníka Ĝízení.
ZávČrem lze shrnout, že otázka, o co opĜít ochranu proti obtČžování
imateriálními imisemi, je jen akademická, protože shoda je v tom, že ochranu
proti zásahĤm do soukromí ObþZ posk yt uje. Jde jen o to zda podle ust. § 11
nebo § 127 odst. 1 ObþZ. Domnívám se, že již zmínČné obtČžování pohledem
b y b ylo vhodné s ohledem na v ýše popsané posoudit dle ust. § 11 ObþZ.
Zatímco dle ust. § 127 ObþZ b y mohla b ýt imateriální imise posuzována ve
spojitostí s imisí materiální, napĜ. hlukem.
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Za

urþit ých

okolností

mĤže

zapĜíþinit

neoprávnČn ý

zásah

do

sousedského práva i chov zvíĜat. Podle ust. §127 odst.1 ObþZ vlastník nesmí
nechat chovaná zvíĜata vnikat na sousedící pozemek. Nezáleží na tom, zda je
soused, který je chová, jejich vlastníkem nebo je opatruje pro nČkoho jiného.
Právní úprava však nepamatuje na všechny situace, které se v této souvislosti
objevují. Z pĜedchozí kapitol y jsou známy napĜ. sousedské spory t ýkající se
chovu vþel. Nedostatkem platné právní úprav y rovnČž je, že upravuje pouze
vnikání ´chovan ých´ zvíĜat, pĜiþemž na pozemek mohou vnikat i jiná než
chovaná zvíĜata, napĜ. hlodavci nebo hmyz. Tato volnČ žijící zvíĜata spadají
pod pojem imise z hlediska generální klauzule ust. § 127 ObþZ.
Zákon v ýslovnČ neuvádí, o jaké zvíĜe se má jednat. Pod pojem chovaná
zvíĜata je možné zahrnout vše, co lze pĜírodovČdeck y oznaþit za zvíĜe a co se
na pozemku chová a to bez ohledu na to, zda jde o chov z dĤvodĤ
v ýdČleþn ých, kvĤli zábavČ, okrase þi z jin ých dĤvodĤ. NejþastČji pĤjde o
dob ytek, drĤbež, ale i o ps y a koþk y, tzn. zvíĜata domestikovaná. Nelze
v ylouþit ani zoologické zahrad y, terária nebo voliéry. 1 0 0
Z jaz ykového hlediska je možné v yvodit, že se musí jednat o vnikání
opakované nebo soustavné, nikoli ojedinČlé jednorázové vniknutí. Zákaz ted y
nemĤže b ýt absolutní, neboĢ napĜ. takové koþce lze jen stČží zabránit, ab y na
cizí pozemek vnikla. Nepožaduje se, ab y se vniknuvší zvíĜe nČjak ým
zpĤsobem chovalo nebo zpĤsobilo jakékoli následk y nebo škodu.
DĤsledkem tohoto omezení vlastnického práva bude povinnost vlastníka
vhodn ým zpĤsobem zajistit, ab y jeho chovaná zvíĜata na sousedící pozemek
nevnikala. U pozemku nezáleží na tom, zda je oplocený þi nikoli. Jen
oplocením se vlastník nemĤže zbavit povinnosti zabránit sv ým chovan ým
zvíĜatĤm vnikat na sousedící pozemek. Je povinen uþinit i další opatĜení,
bude-li jich potĜeba.
Vlastník chránČného pozemku má možnost použít svépomoci. Jestliže
vniknutí teprve hrozí, mĤže je podle ust. § 6 ObþZ pĜimČĜen ým zpĤsobem
odvrátit sám napĜ. tím, že na svém pozemku zĜídit zábranu.
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Co však souþasná právní úprava neĜeší je, jak se má zachovat vlastník
pozemku k cizím zvíĜatĤm, která už vnikla na jeho pozemek. Z pĜedchozích
právních úprav obsahoval ustanovení o nakládání s tČmito zvíĜat y v.o.z., kd yž
stanovil, že ten, ,,kdo zastihne na svém pozemku cizí zvíĜata, není proto ještČ
oprávnČn je zabít. MĤže je vhodným násilím zahnat anebo utrpČl-li tím škodu,
vykonat

právo

soukromého

zabavení

tolika

kusĤ

zvíĜat,

kolik

staþí

k odškodnČní. Ale musí se do osmi dnĤ s vlastníkem vyrovnat nebo svou
žalobu soudci podat, jinak však vrátit chovaná zvíĜata.“
Vlastník

rušeného

pozemku

ted y

musí

101

postupovat

podle

zásad

v ypl ývajících z ObþZ. PĜednČ musí b ýt jeho chování v souladu s dobrými
mrav y. Jestliže zvíĜe na sousedící pozemek již vniklo, mĤže podle okolností
hrozit i zpĤsobení škod y (napĜ. roztrhání drĤbeže nebo napadení þlovČka).
ZpĤsobení škod y se lze bránit podle ust. § 417 odst. 1 ObþZ. Zde je dána
pĜímo povinnost zakroþit proti hrozící škodČ, v tomto pĜípadČ napĜ. v yhnáním
zvíĜete z pozemku nazpČt, anebo není-li to možné i jinam než na pozemek
pĤvodní. Není v ylouþeno zvíĜe ch ytit i zavĜít, je-li to pĜimČĜené okolnostem.
Zajetí a držení cizího zvíĜete je zásah do cizího vlastnického práva
podle ust. § 126 ObþZ a takov ý zpĤsob odvrácení škod y je tĜeba považovat za
oprávnČn ý jen potud, pokud b yl nutn ý. V žádném pĜípadČ si nesmí ch ycené
zvíĜe pĜisvojit. Došlo-li b y ke škodČ na zvíĜeti, odpovídal b y za vzniklou
škodu podle obecn ých zásad ObþZ.
Není v ylouþeno, že b y mohlo jít o zvíĜe nebezpeþné a soused b y se
bránil útoku. Jestliže b y takto odvracel nebezpeþí, které sám nev yvolal (napĜ.
zvíĜe zranil), neb yl b y za vzniklou škodu odpovČdn ý, ledaže b ylo možné za
dan ých okolností škodu odvrátit jinak, anebo jestliže je zpĤsoben ý následek
zĜejmČ stejnČ závažn ý nebo ještČ závažnČjší než ten, který hrozil. V tomto
pĜípadČ b y se jednalo o krajní nouzi. 1 0 2
Platná právní úprava také neĜeší právo vlastníka stíhat chované zvíĜe
nebo roj vþel na cizím pozemku. RovnČž i v tomto pĜípadČ pozitivnČ kvituji,
že se ustanovení upravující tuto možnost dostalo do NOZ, konkrétnČ do ust. §
1014. Nutno si povšimnout, že NOZ hovoĜí o roji vþel, takže jak v ýslovnČ
101
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u st. § 1321 zákona þ. 946/1811 Sb., Všeobecný zákoník obþanský
HOLUB, Milan. a kol. Sousedská práva. 3. vydání. Praha : Linde Praha, 2005, s.172
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upozorĖuje Eliáš, K. in Velk ý akademick ý komentáĜ. Sv. I. Praha : Linde
Praha, 2008, s.550 nelze stíhat pouze jednotlivé vþel y. 1 0 3
Z hlediska soudní ochran y je úþelné podat žalobu negatorní, popĜ.
pokud již vznikla škoda, je vhodné kombinovat uvedenou žalobu s žalobou na
náhradu škod y. Na závČr této kapitol y je nutné také podotknout, že povinn ým
subjektem je ten, kdo rušení zpĤsobil nebo z jehož þinnosti rušení v ychází,
nikoli ten, pĜes jehož pozemek zvíĜata pronikají. 1 0 4

 7

, ,

Dalším problémem, který mĤže v yvstat v souvislosti se stromy a keĜi, je
kromČ již zmínČného stínČní podrĤstání koĜenĤ a pĜesahování vČtví stromĤ n a
sousedĤv pozemek. PodrĤstající koĜen y mohou obtČžovat vlastníka sousední
nemovitosti tím, že odebírají vláhu a živin y ze sousedících pozemkĤ a mohou
tak ovlivnit jejich úrodnost anebo mohou narušovat zdiva plotĤ a budov.
VČtve pĜesahující na sousední pozemek obtČžují hlavnČ sv ým stínem, spadem
listí a ovoce, zábranou deštČ, popĜ. mohou vést k zamokĜení, v ysáváním živin
z pĤd y, bránČním ve v ýhledu apod. NetĜeba zdĤrazĖovat, že spory ohlednČ
podrostĤ a pĜevisĤ se budou v ysk ytovat zejména tam, kde jsou strom y a keĜe
v ysázen y

pĜíliš

blízko

sousedova

pozemku

anebo

v pĜípadČ

starých,

mohutn ých stromĤ, jejichž koĜen y jsou dalece rozrostlé nebo vČtve pĜesahují
na sousední pozemek.
Dle platné právní úprav y se vlastník pozemku nemĤže bránit proti
tomu, ab y si soused v tČsné blízkosti hranice pozemkĤ stromy v ysázel. Tuto
situaci b y mČl zmČnit NOZ, který v ust. § 1017 sousedovi toto právo pĜiznává,
což lze urþitČ vnímat jako pozitivum, které s velkou pravdČpodobností mnoha
sousedsk ým sporĤm pĜedejde. 1 0 5
Podle ust. § 127 odst.1 ObþZ vlastník pozemku nesmí podrost y a
pĜevis y odstraĖovat nešetrnČ anebo v nevhodné roþní dobČ.
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ELIÁŠ, Karel. a kol. Obþanský zákoník. Velký akademický komentáĜ, 1.svazek § 1-487, Praha: Linde, 2008,
s.550
104
usnesení Nejvyššího soudu ýR 22 Cdo 1233/99 ze dne 15.1.2001
105
dle ust. § 1017 NOZ Má-li pro to vlastník pozemku rozumný dĤvod, mĤže požadovat, aby se soused
zdržel sázení stromĤ v tČsné blízkosti spoleþné hranice pozemkĤ, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrĤst, aby je
odstranil. Nestanoví-li jiný právní pĜedpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí nČco jiného, platí pro stromy
dorĤstající obvykle výšky pĜesahující 3 m jako pĜípustná vzdálenost od spoleþné hranice pozemkĤ 3 m a pro
ostatní stromy 1,5 m. a dále srovnej 8.kapitolu této rigorózní práce
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Vlastník pozemku, který se brání proti pĜevisĤm, má ted y možnost
svépomocí t yto pĜevis y a podrost y odstranit a zasáhnout tak do cizího
vlastnického práva. Vlastník stromu je povinen takov ý zásah, který omezuje
jeho vlastnické právo, za tČchto podmínek strpČt. Toto zákonné ustanovení
není nejlépe formulováno. Zákaz zasahovat do cizího vlastnického práva je
totiž obecnČ formulován již v ust. § 126 ObþZ odst. 1, podle kterého
,,Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva
neoprávnČnČ zasahuje.“ Ust. § 127 odst. 1 ObþZ b y tak mČlo založit
sousedovi

spíše

odstraĖovat.

oprávnČní

NicménČ

nutno

pĜevis y

a

dodat,

že

podrost y

za

urþitých

v praxi

toto

podmínek

ustanovení

obtíže

nepĤsobí, neboĢ jeho v ýklad je v odborné literatuĜe i judikatuĜe totožn ý.
To znamená, že pokud vlastník pozemku splní podmínk y šetrnosti a
vhodné roþní dob y, mĤže koĜen y a vČtve zasahující na jeho pozemek od
souseda odstranit. Jde o dovolen ý zásah do vlastnického práva souseda, kter ý
je povinen jej strpČt.
Posouzení šetrnosti zákroku je otázkou odbornou. Zákrok má b ýt
proveden v nejnutnČjším rozsahu s maximálním ohledem na životnost stromu.
Proto, je-li tu nebezpeþí, že odstranČní podrostu povede k úh ynu stromu, j e
tĜeba uvážit možnou škodu tím vzniklou a posoudit, zda b y nešlo o v ýkon
práva v rozporu s dobrými mrav y, jak to je obsaženo v ust. § 3 ObþZ. Šetrnost
je tĜeba posuzovat nejen s ohledem na strom, ale také z hlediska pomČrĤ obou
úþastníkĤ a z hlediska spoleþensk ých pomČrĤ. MĤže jít o strom y chránČn é
nikoli

kvĤli

jejich

užitkovosti,

ale

také

z jin ých

dĤvodĤ

(krajinn ých,

historick ých, ekologick ých jako napĜ. staré líp y) a v nČkterých pĜípadech
bude tĜeba získat nejprve úĜední povolení v souladu s ust. § 46 odst. 2 zák. þ.
114/1992 Sb., o ochranČ pĜírod y a krajin y, v platném znČní.
Druhou podmínkou, která musí b ýt splnČna pĜi odstraĖování podrostĤ a
pĜevisĤ, je vhodná roþní doba. Pro každou dĜevinu mĤže b ýt vhodná k zásahu
jiná roþní doba, i kd yž nejþastČji se bude jednat o dobu vegetaþního klidu.
V nevhodné roþní dobČ b y b ylo napĜ. odstraĖování pĜevisĤ, na nichž je
ovoce. 1 0 6
106

HOLUB, Milan; POKORNÝ, Milan.; BIýOVSKÝ, Jaroslav. Obþan a vlastnictví v þeském právním Ĝádu,
Praha: Linde , 2002, s. 91
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SamozĜejmČ v souladu se zásadami slušného chování b y b ylo vhodné
nejprve souseda na podrost y a pĜevis y upozornit a projednat s ním zam ýšlen ý
zásah. Tím b ychom dali vlastníku stromu možnost, ab y si strom oĜezal podle
svého, neboĢ je známou vČcí, že ke svému vlastnictví se chováme lépe než
k cizímu. Proto pravidlo, kd y podrost y a pĜevis y mĤže vlastník sousedního
pozemku odstranit až poté, co v yzval k jejich odstranČní souseda a ten to
v pĜimČĜené lhĤtČ neuþinil, tak jak jej zavede NOZ v ust. § 1016 odst. 2,
mĤžeme opČt chápat jako posun tím správn ým smČrem. 1 0 7
Jestliže vlastník stromu se zákrokem nesouhlasí, nemČní to sice nic na
oprávnČní provést zákrok dovolenou svépomocí, avšak na oprávnČném bude
všechna odpovČdnost, jestliže dobĜe neposoudil podmínk y a jeho zákrok se
nakonec neposoudí jako zákrok odpovídající ust. § 127 odst.1 ObþZ.
ObþZ v ust. § 127 výslovnČ neĜeší, kdo je vlastníkem takto oddČlen ých
vČtví a koĜenĤ.
Domnívám se, že je tĜeba v ycházet z obecn ých ustanovení t ýkajících se
nab ývání vlastnického práva, a sice zejména z ust. § 135a ObþZ, podle
kterého ,,vlastníku vČci náležejí i pĜírĤstky vČci, i když byly oddČleny od vČci
hlavní“ a ust. § 123 ObþZ, podle kterého je „vlastník v mezích zákona
oprávnČn pĜedmČt svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky
a nakládat s ním.“ A protože strom je souþástí pozemku, je tak ve vlastnictví
toho, na jehož pozemku roste. To v yplývá z ust. § 120 odst.1 ObþZ, podle
kterého ,, souþástí vČci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemĤže být
oddČleno, aniž by se tím vČc znehodnotila“. Nelze opomenout ani ust. § 2
odst. 2 z.þ. 229/1991Sb., o úpravČ vlastnick ých vztahĤ k pĤdČ a jinému
zemČdČlskému majetku (zákon o pĤdČ), podle nČhož „vlastník pozemku je
vlastníkem porostĤ na nČm vzešlých“. Z v ýše uvedeného ted y dovozuji, že
strom je souþástí pozemku a plod y, koĜen y, vČtve a listí na tomto stromČ jsou
ve vlastnictví vlastníka pozemku, na kterém strom roste. Pokud se oddČlí od
stromu, pĜestávají b ýt souþástí stromu a stávají se vČcí samostatnou
v právním sm yslu, ale jejich vlastnictví se nemČní a patĜí ted y stále vlastníku
107

dle ust. 1016 odst. 2 NOZ ,,Neuþiní-li to vlastník v pĜimČĜené dobČ poté, co ho o to soused požádal,
smí soused šetrným zpĤsobem a ve vhodné roþní dobČ odstranit koĜeny nebo vČtve stromu pĜesahující
na jeho pozemek, pĤsobí-li mu to škodu nebo jiné obtíže pĜevyšující zájem na nedotþeném zachování
stromu. Jemu také náleží, co z odstranČných koĜenĤ a vČtví získá.“
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stromu nebo odvozenČ jeho uživateli, má-li takovou dohodu s vlastníkem þi
oprávnČn ým držitelem.
Otázkou

vlastnického

práva

k podrostĤm

a

pĜevisĤm

se

zab ýval

M.Kindl v þlánku Malé zam yšlení nad starým tématem (podrostĤ a pĜevisĤ)
publikovaném v þasopise Právník. 1 0 8 M. Kindl poukazuje na shodu § 127 odst.
1 platného ObþZ a § 422 v.o.z., podle kterého „každý vlastník pozemku mĤže
koĜeny cizího stromu ze své pĤdy vytrhati a vČtve do jeho vzduchového
prostoru visící uĜezati nebo jinak jich užíti“. Dále uvažuje, že ust. § 127 odst.
1 ObþZ zakazuje vlastníkovi pozemku jen to, ab y podrost y a pĜevis y
neodstraĖoval nešetrnČ, neobsahuje ted y povolení k odstraĖování. Z toho, že
zákon vlastníkovi pozemku nic nepovoluje, je dle Kindla tĜeba uvažovat
o tom, že jde o nČco, co tento vlastník i bez povolení smí. Dále shrnuje, že
,,pokud by pĜevislé vČtve a pĜesahující koĜeny mČly být vlastnictvím majitele
pozemku, na kterém roste strom s takovými vČtvemi, musel by zákon majitelĤm
sousedních pozemkĤ jejich okleštČní dovolit. Namísto toho je zákon za
urþitých podmínek zakázal. Kindl dále odkazuje na nález Ústavního soudu sp.
zn. III. ÚS 77/97 ze dne 18.11.1998, podle kterého je v urþit ých pĜípadech
tĜeba v ycházet ze zásad, na kterých stál v.o.z. Dále argumentuje tím, že
pozemkem se rozumí i prostor pod a nad zemsk ým povrchem, tzn. že
vlastnické právo k podrostĤm a pĜevisĤm se láme na hranici mezi pozemk y.
Dalším argumentem M.Kindla je skuteþnost, že porost y v ysázené na pozemku
jsou jeho souþástí a že podrost y a pĜevis y, vþetnČ ovoce na nich, nelze
považovat za souþást stromu ale za souþást pozemku a to proto, že již strom
je souþástí pozemku a že souþást nemĤže mít ještČ další souþást.
K vČci se ještČ vyjádĜil O. David 1 0 9 , který v podstatČ se závČry
M.Kindla souhlasí a navíc upozorĖuje na absurdnost, která b y spoþívala
v tom, že pokud soused odstraní podrosty a pĜevis y, musel b y nalézt jejich
vlastníka a uvedené mu odevzdat, jinak b y b yl bezdĤvodnČ obohacen. Je ale
otázkou, zda b y mu skuteþnČ vznikl nČjak ý majetkov ý prospČch, kd yž koĜen y
þi

vČtve jsou

praktick y vžd y bezcenné.

Dále je v þlánku

srovnávána

problematika podrostĤ s trubkami v zemi, nicménČ tento názor pĜekonala
108
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KINDL, Milan. Malé zamyšlení nad starým tématem (pĜevisĤ a podrostĤ). Právník, 1999, þ.5, str.474
DAVID,OndĜej. Poznámka k zamyšlení o podrostech a pĜevisech. Právník, 1999, þ.7, str.678
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a v yvrací judikatura Nejv yššího soudu ýR. 1 1 0
Jak v ypl ývá z v ýše napsaného, ke stanoviskĤm M.Kindla a O.Davida
ohlednČ vlastnického práva se nepĜikláním, neboĢ podle mého názoru je
zapotĜebí v yjít ze smyslu ust. § 127 ObþZ, který posk ytuje ochranu pĜed
neoprávnČn ými zásah y do vlastnického práva souseda. V pĜípadČ podrostĤ a
pĜevisĤ je pĜipuštČno použít zvláštního druhu svépomoci, která je v ymezena
negativnČ tím, co takov ý oprávnČn ý subjekt nesmí. Z toho v yvozuji, že
svépomoc nelze pĜeci použít proti svému vlastnímu majetku a zároveĖ
v podstatČ nemohu sama sebe obtČžovat sv ými pĜevis y þi podrost y.
Na jeden paradox v souvislosti s tímto pojetí upozorĖuje J.Spáþil in
Sousedské právo (dokonþení). Ad notam, 2002, s.1.1 1 1 Zajímavá b y dle nČj b yla
situace, kd yb y oddČlené vČtve þi koĜen y vlastník pozemku, nad nebo pod nímž
rostl y, takovéto spálil a zároveĖ b y vlastník stromu podal tĜeba žalobu na
bezdĤvodné obohacení. Je témČĜ jisté, že tato žaloba b y úspČšná neb yla,
neboĢ koĜen y þi vČtve témČĜ žádnou užitnou hodnotu nemají a na druhou
stranu b y se žalovan ý ubránil i námitkou, že naopak z jeho pozemku strom
odebíral živin y. Pomocí extenzívního v ýkladu mĤžu ted y dospČt k závČru, že
právo vČtve a koĜeny odstranit zahrnuje i právo si uvedené pĜisvojit, právČ
s ohledem na jejich témČĜ nulovou hodnotu. V pĜípadČ odstranČn ých vČtví a
koĜenĤ to je Ĝešení rozumné a lze jen opĜít i o ObþZ.
K odlišnému stanovisku se lze dobrat u plodĤ, která se od pĜedchozího
tématu t ýkající se podrostĤ a pĜevisĤ v ýraznČ odlišuje. Ovoce na pĜevisech je
ve vlastnictví vlastníka stromu. V ObþZ není nikde zakotveno oprávnČní
souseda otrhat plod y z pĜevisĤ anebo se zmocnit plodĤ z nich spadl ých. Pokud
se vlastník stromu nedohodne s vlastníkem pozemku, nemĤže si vlastník, nad
jehož pozemkem pĜevis roste, plod y pĜivlastnit.
Nejjednodušším Ĝešením a v praxi nikterak neobv ykl ým je dohoda mezi
vlastník y sousedních pozemkĤ spoþívající v tom, že vlastník stromu umožní
sousedovi si plod y z pĜevisĤ otrhat, popĜ. i ponechat si plod y spadlé.
U podrostĤ a pĜevisĤ jsem dospČla k názoru, že vlastnické právo pĜechází na
110
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rozsudek Nejvyššího soudu ýR sp.zn. 22 Cdo 1308/2003 ze dne 4.11.2003
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vlastníka pozemku, který je odstramil, separací. Nabízí se otázka, zda lze
takto nab ýt vlastnického práva i k plodĤm, které b y na takovéto separované
vČtvi b yl y. S ohledem v ýše napsané takov ýto postup samozĜejmČ možn ý není,
neboĢ vČtve lze odstranit pouze ve vhodné roþní dobČ, což doba, kd y strom
plodí, rozhodnČ není.
Vlastník je oprávnČn požadovat od souseda plod y spadlé na jeho
pozemek a ten je povinen mu je v ydat. Dobré mrav y v yžadují, ab y se tak stalo
obratem, protože nČkteré plod y se mohou snadno a rychle kazit. Vlastník
pozemku není povinen plod y sebrat, ale je povinen umožnit vlastníkovi, ab y
tak uþinil sám. To v ypl ývá i z ust. § 127 odst.3 ObþZ, podle kterého ,,
vlastníci sousedících pozemkĤ jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a
v nezbytné míĜe vstup na své pozemky, popĜ. na stavby na nich stojící, pokud
to vyžaduje údržba a obhospodaĜování sousedících pozemkĤ a staveb.“
Protože strom je souþástí pozemku, tak za obhospodaĜování pozemku se dá
nepoch ybnČ považovat i sklízení plodĤ z tohoto pozemku. Jestliže si vlastník
plod y vþas neodnesl, aþ mČl možnost, je to jeho ch yba. Jestliže si je však
chtČl odnést, ale soused mu to nedovolil nebo neumožnil, pak je tento soused
odpovČdn ý za vzniklou škodu podle ust. § 420 ObþZ, pokud by neprokázal, že
škodu nezavinil. Soused b y rovnČž mohl podat podle ust. § 126 odst.1 ObþZ
žalobu reivindikaþní (na v ydání vČci). Jestliže si vlastník pozemku spadlé
plod y neprávem pĜivlastnil, pĤjde o bezdĤvodné obohacení, neboĢ v tomto
pĜípadČ již narozdíl od vČtví þi koĜenĤ nČjaké majetková hodnota existovat
bude.
Pokud jde o spadané listí, tak stejnČ jako v pĜípadČ plodĤ, je nutné je
považovat po oddČlení od stromu za vČci samostatné. V tomto pĜípadČ bude
spíše Ĝešena povinnost vlastníka stromu si listí uklidit, neboĢ spad listí bude
možno rovnČž považovat za nedovolenou imisi. A pokud má vlastník stromu
právo si plod y na sousedním pozemku posbírat, b ylo b y paradoxní, pokud b y
nemČl žádnou povinnost v pĜípadČ spadu listí.
ObecnČ lze Ĝíci, že soudní spory ohlednČ vlastnického práva ke
koĜenĤm, vČtvím a plodĤm se praktick y nev ysk ytují a to kvĤli jejich nízké
hodnotČ versus v ýši soudních poplatkĤ. ZároveĖ pokud si vlastník stromu
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nepĜeje, ab y soused na plod y dosáhl, je nejjednodušší pĜevis y pravidelnČ
odstraĖovat a pĜedejít tak konfliktĤm. ěešením samozĜejmČ bude i nesázení
stromĤ v tČsné blízkosti hranic mezi pozemk y.
V souvislosti s tČmito uveden ými v ýkladov ými nedostatk y situaci jasnČ
upravuje NOZ v ust. § 1016 odst. 1, kd yž stanoví že ,,Plody spadlé ze stromĤ
a keĜĤ na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To
neplatí, je-li sousední pozemek veĜejným statkem. U odstranČn ých koĜenĤ a
vČtví v ýslovnČ pĜiznává vlastnické právo tomu, kdo t yto koĜen y a vČtve
odstranil.

37''   
Podle ust. § 127 odst.2 ObþZ ,,Je-li to potĜebné a nebrání-li to
úþelnému využívání sousedících pozemkĤ a staveb, mĤže soud po zjištČní
stanoviska pĜíslušného stavebního úĜadu rozhodnout, že vlastník pozemku je
povinen pozemek oplotit.“
Právní úpravu povinnosti oplotit pozemek nalezneme už ve v.o.z. a sice
v ust. § 858, podle kterého je každ ý vlastník povinen se postarat na pravé
stranČ od svého hlavního vchodu o nutné uzavĜení svého prostoru a o oddČlení
od cizího prostoru. 1 1 2 Šlo o uzavĜení nutné, þili o oplocení, což se v ykládalo
tak, že „jen tehd y, kde toho potĜeba v yžaduje“, jako tomu b ylo u budov a
mČstsk ých zahrad, ne však u polí, luk a lesĤ. 1 1 3 Toto pravidlo pĜestalo platit
dnem, kd y nab yl úþinnosti obþansk ý zákoník þ.141/1950 Sb., neboĢ tento
zákoník neobsahoval žádné ustanovení t ýkající se povinnosti k oplocení
nemovitosti. ObþZ v pĤvodním znČní rovnČž neupravoval povinnost plotit,
ledaže b y to b ylo naĜízeno soudem podle ust. § 417 odst. 2 anebo to b ylo
v souladu se stavebnČprávním rozhodnutím. Tento stav b yl zmČnČn až dnem,
kd y nab yla úþinnosti novela ObþZ – z. þ. 131/1982 Sb.
V praxi se velice þasto setkávám s tím, že sousedé dodržují tzv.
pravidlo pravé ruk y, tzn. že pravou stranu pozemku si oplotí každ ý vlastník
sám a z druhé stran y jej oplotí vlastník sousedního pozemku. Takto je
112
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zachována urþitá kontinuita. Je to samozĜejmČ jen nezávazné pravidlo, vžd y
záleží na dohodČ mezi soused y. 1 1 4
NaĜídil-li soud vlastníku jednoho pozemku, ab y v zájmu sousedního
pozemku na svém pozemku postavil plot, znamená to omezení jeho užívacího
práva. Nejde pĜitom o omezení v tom smyslu, ab y nČco trpČl, ale naĜizuje se
mu provedení aktivní þinnosti, zĜídit plot. Jde o omezení trvalého rázu s tím,
že plot má existovat, dokud budou trvat pomČry, pro které k jeho zĜízení
došlo. Jestliže se pomČry zmČnil y a plot už není nutn ý, b yl by ten, kdo takto
plot zĜídil, oprávnČn si jej zase strhnout. Soused, na základČ jehož žalob y ke
zĜízení plotu došlo, b y se mohl bránit tvrzením, že pomČry se nezmČnil y
natolik, ab y to opravĖovalo souseda plot opČt strhnout.
Povinnost oplotit pozemek není ted y ex lege stanovena pĜímo zákonem,
ale jde o možnost soudu v urþit ých pĜípadech oplocení naĜídit. Podle názoru
Nejv yššího soudu je oplocením jak oplocení celého pozemku, tak i zĜízení
plotu jen na þásti jeho hranice. Uložit povinnost oplotit pozemek bude možné,
pokud po žalobci nebude možno spravedlivČ žádat, ab y oplotil sám svĤj
pozemek. Uložit povinnost oplotit pozemek bude namístČ zejména v pĜípadČ,
že oplocení posk ytne ochranu proti takov ým neoprávnČn ým zásahĤm, kterým
nelze jin ým zpĤsobem zabránit

anebo sice je možn ý i jin ý zpĤsob ochran y,

nicménČ vzhledem k okolnostem konkrétní vČci se oplocení pozemku jeví jako
nejpĜimČĜenČjší a nejvhodnČjší zpĤsob posk ytnutí ochran y ohroženému právu
žalobce. 1 1 5
Ze zákona nepl yne jasnČ, kdo se mĤže domáhat, ab y soud vlastníku
pozemku povinnost jej oplotit uložil. Dle názoru K. Eliáše in Velk ý
akademick ý komentáĜ, Praha, 2008, str.552 je aktivnČ legitimován vlastník
nČkterého ze sousedních pozemkĤ. S tímto názorem si dovolím nesouhlasit a
zároveĖ se pĜikláním k názoru J. Spáþila 1 1 6 , podle kterého je aktivnČ
legitimován i ten, kdo pozemek užívá napĜ. na základČ práva obligaþního. Na
podporu tohoto názoru je tĜeba v ycházet z ust. § 126 ObþZ odst.2, který
pĜiznává obdobné právo na ochranu (tj. jako vlastníku) tomu, kdo je oprávnČn
mít vČc u sebe, tzn. obligaþnČ oprávnČnému. I kd yž se toto ustanovení
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v ýslovnČ nevztahuje na oplocení, lze dospČt k závČru, že zákon nerespektuje
názor, že b y obligaþnČ oprávnČn ý neb yl chránČn proti každému. Není ted y
dĤvod odpírat mu i ochranu podle ust. § 127 ObþZ, samozĜejmČ v závislosti
na skutkov ých okolnostech. Podle Eliáše by se uživatelé, pokud jsou rušeni,
mČli domáhat u vlastníka, jehož vČc oni þi rušitelé užívají, ab y sjednal
nápravu. V tomto pĜípadČ b y se poþet sporĤ t ýkajících se jednoho problému
neúmČrnČ

nav ýšil,

konkrétnČ

v situaci,

kd y

b y b yl

spor

mezi

dvČma

oprávnČn ými z vČcného bĜemene a vlastníci pozemkĤ by b yli neþinní.
OprávnČnému z vČcného bĜemene b y pak nezb ývalo než zažalovat vlastníka
pozemku, ten následnČ b y zažaloval vlastníka sousedního pozemku a ten
posléze i oprávnČného z vČcného bĜemene na vlastním pozemku. Tento postup
b y bez všech poch ybností efektivní nebyl. UzavĜu-li tak, uložit povinnost
pozemek oplotit je nepoch ybnČ potĜebné v pĜípadČ, že je to jedin ý þi
nejúþelnČjší prostĜedek zamezení rušení þi ohrožení nČþího práva. Takov ým
právem je nepoch ybnČ právo vlastnické, právo odpovídající vČcnému bĜemeni
užívat v ýluþnČ cizí pozemek a zĜejmČ i dlouhodob ý nájem. Žalobci mohou b ýt
zejména osob y oprávnČné z tČchto vztahĤ. Žalobcem mĤže b ýt i oprávnČn ý
držitel stavb y þi pozemku, které má oplocení nČjak ým zpĤsobem chránit.
Žalovan ým b y mČl být dle znČní zákona vlastník pozemku, ze kterého
rušení v ychází. Otázkou je, zda lze žalovat jen vlastníka pozemku. Jestliže b y
pozemek užíval na základČ práva odpovídajícího vČcnému bĜemeni nČkdo jin ý
a vlastník b y b yl z užívání v yĜazen, není v ylouþena ani žaloba na oplocení
proti tomuto uživateli. PĜi zvažování pasivní legitimace nelze opomenout
otázku, zda b y b ylo v možnostech žalovaného plot zĜídit. 1 1 7
Podle dikce zákona musí b ýt splnČn y tĜi podmínk y pro to, ab y soud
mohl oplocení pozemku uložit. Za prvé se oplocení musí jevit jako potĜebné,
za druhé nesmí bránit úþelnému v yužívání sousedících pozemku a staveb a za
tĜetí je tĜeba v ýše zmínČného stanoviska pĜíslušného stavebního úĜadu.
Kd y

je

oplocení

potĜebné,

je

záležitostí

konkrétního

posouzení

záležitosti s pĜihlédnutím k požadavku dodržení dobrých mravĤ pĜi v ýkonu
práv. PotĜebnost se chápe zásadnČ objektivnČ. V úvahu je nutno vzít polohu,
povahu pozemku, jeho v yužití, sousedské vztah y, tj. opakující se rušení
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sousedsk ých vztahĤ apod. Musí jít vžd y o potĜebnost, nikoli jen o vhodnost a
pĜání úþastníkĤ. ObþZ nestanoví, že by oplocení smČlo být naĜízeno jen
v zastavČné þásti obce. Lze ted y dovodit, že jde o jak ýkoli pozemek kdekoliv.
Není možné naĜídit oplocení tam, kde je podle stavebních pĜedpisĤ povolit
nelze. NejþastČjším dĤvodem pro naĜízení povinnosti plotit je obtČžování
souseda vnikáním chovan ých zvíĜat na jeho pozemek nebo nešetrné zajíždČní
souseda na svou nemovitost pĜes þást pozemku souseda. Zásadní bude
bezesporu míra takov ýchto zásahĤ. 1 1 8
Druhá v ýslovná podmínka se týká úþelného v yužívání sousedících
pozemkĤ a staveb, tzn. pĜístupu na pozemek. Jde znovu o otázku vzájemnosti.
Úþeln ým užíváním pozemku je v yužívání podle oficiálního zaĜazení v katastru
nemovitostí

(napĜ.

pole,

vinice).

K posouzení

bude

možná

v urþit ých

pĜípadech tĜeba i znaleckého posudku. 1 1 9
Protože postavení plotu není jen záležitostí obþanskoprávní, n ýbrž i
stavebnČprávní, je nezb ytné, ab y nedocházelo k rozporĤm mezi soud y a
stavebními úĜad y. ObþZ jako tĜetí podmínku proto ukládá soudu, ab y si
pĜedem zajistil stanovisko pĜíslušného stavebního úĜadu. Není sice stanoveno,
že musí rozhodnout v duchu tohoto v yžádaného stanoviska, ale na druhé
stranČ i soud musí respektovat stavebnČ právní pĜedpis y. Zejména musí
v ycházet

z územnČ

plánovacích

podmínek

v místČ.

Kdyb y

totiž

soud

v potĜebném rozsahu stanovisko nerespektoval, stavební úĜad nemusí sdČlit,
že proti ohlášenému provedení plotu nemá námitek. V tomto pĜípadČ b y se
muselo provést stavební Ĝízení a stavební úĜad, i kd yž je vázán v ýrokem o
povinnosti pozemek oplotit, b y nemusel stavební povolení k navrženému
zpĤsobu oplocení vydat. PĜikláním se k názoru K. Eliáše a Jehliþk y 1 2 0 , že
soud má ted y nejenom rozhodnout o povinnosti zĜídit plot, ale také má
stanovit, jak ý ten plot má b ýt – ted y samozĜejmČ v souladu se stanoviskem
stavebního úĜadu. 1 2 1
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4.7.1 Pojem plotu, vlastnictví a údržba plotĤ
V ObþZ se s pojmem plot nesetkáme. Mluvíme-li o plotČ, rozumíme
tímto pojmem všechn y druh y rozhrad mezi nemovitostmi, které dostateþnČ
oddČlují sousedící pozemk y. Otázku vlastnického práva bude nutno posuzovat
v souvislosti s tím, zda se jedná o plot jako vČc movitou nebo nemovitou a
dále zda jde o samostatnou vČc nebo souþást vČci hlavní, tj. pozemku nebo
stavb y.
Ust. § 119 ObþZ dČlí vČci na movité a nemovité. VČci movité
definován y nejsou, za vČci nemovité jsou považován y pozemk y a stavb y
spojené se zemí pevným základem. O plot jako vČc nemovitou pĤjde v pĜípadČ
stavb y spojené se zemí pevn ým základem, všechn y ostatní plot y bude nutno
posuzovat jako vČc movitou.
Posouzení otázk y, zda se jedná o plot jako samostatnou vČc nebo o
souþást vČci bude nutné podle ust. § 120 odst. 1 ObþZ, kde je stanoveno, že
,,souþástí vČcí je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemĤže být oddČleno,
aniž by se tím vČc znehodnotila.“ Druh ý odstavec téhož ustanovení zní:
„Stavba není souþástí pozemku.“ Plot jako nemovitost, tj. stavba spojená se
zemí pevn ým základem, tak bude vČcí samostatnou a nebude nutnČ sledovat
právní režim pozemku, na kterém stojí.
Oplocení, které si vlastník postaví na vlastním pozemku, se stává jeho
vlastnictvím.

Plot y

tam,

kde

jde

o

oplocení

areálu

ob ytn ých

domĤ,

rekreaþních chat tvoĜí zpravidla souþást tČchto budov jako vČci hlavní, a tam,
kde jde jen o oplocení pozemku, je plot souþástí pozemku. Pokud b y plot
neb yl postaven vlastníkem na vlastním pozemku, ale uživatelem pozemku,
stává se plot, není-li souþástí budov y nebo pozemku, vlastníkem stavebníka.
Problém s urþením vlastnického práva k plotu mĤže nastat v pĜípadČ,
kd y plot bude stát na dvou sousedících pozemcích. Zákon takov ý pĜípad
v ýslovnČ neĜeší a tak bude nutné vžd y v ycházet z konkrétní situace. Pokud
dojde k soudnímu sporu o urþení vlastnického práva k plotu, bude soud
zjišĢovat napĜ., kdo takov ý plot postavil, co b ylo dĤvodem k jeho zĜízení, kdo
provádČl údržbu apod. MĤže jít o variantu podle ust. § 135c ObþZ t ýkající se
neoprávnČné stavb y nebo napĜ. o aplikaci ust. § 137an ObþZ upravující
podílové spoluvlastnictví.
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Vlastník plotu je oprávnČn užívat plot v mezích dan ých ust. § 123
ObþZ. Neudržování vlastního plotu by patrnČ neznamenalo obtČžování
souseda nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm. Jsou-li však splnČn y podmínk y ust. §
417 odst.2 ObþZ, pĜi kterém hrozí napĜ. zĜícení neudržované þásti plotu
s následnou vážnou škodou pro ohroženého souseda, je oprávnČn tento
ohrožen ý soused se domáhat u soudu, ab y vlastníku plotu uložil vhodné a
pĜimČĜené opatĜení k odvrácení škod y (napĜ. provést opravu plotu).
Protože je úþelem plotu oddČlit užívání dvou sousedících nemovitostí,
užívá plot vlastnČ i ten soused, který není jeho vlastníkem. MĤže však
v yužívat jen této výhod y plotu (oddČlení užívání nemovitostí), nesmí plot
užívat jinak, napĜ. opĜít si o nČj cokoliv. Šlo b y o zásah do práva vlastníkova.
Vlastník sousední nemovitosti je povinen se zdržet jakéhokoli konání,
kterým b y do vlastnického práva k plotu zasahoval. Pokud bude kvĤli opravČ
oplocení nezb ytn ý vstup na pozemek souseda, je soused povinn ý tento vstup
podle ust. § 127 odst.3 ObþZ umožnit. 1 2 2
NOZ k rozhradám, které jsou umístČn y na hranici sousedních pozemkĤ,
již nemlþí

a v ust. § 1024 je považuje za spoleþné.

Neopomíjí ani

problematiku jejich údržb y. 1 2 3

"% ' '  '##
V zásadČ každ ý vstup na cizí pozemek bez souhlasu jeho vlastníka
znamená zásah do vlastnického práva a vlastník pozemku má právo na
ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávnČnČ zasahuje. 1 2 4
ObþZ a Ĝada dalších právních pĜedpisĤ upravují v ýjimky z v ýše
uvedeného, tzn. podmínk y vstupu na cizí pozemek pro v ýkon þinností, které
jsou k dosažení úþelu nezb ytné, a tím omezují vlastnické právo. V nČkterých
pĜípadech je s povolením vstupu spojena i možnost zĜídit stavbu na cizích
pozemcích. 1 2 5
Podle ust. §127 odst.3 ObþZ jsou vlastníci sousedících pozemkĤ
povinni za stanoven ých podmínek umožnit na nezb ytnou dobu a v nezb ytné
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míĜe vstup na své pozemk y, popĜ. stavb y na nich stojící. Mají ted y povinnost
takov ý vstup nejen trpČt, ale i umožnit. DĤvodem pro povinnost strpČt
omezení svého vlastnického práva je nezbytnost údržb y þi obhospodaĜování
sousedících pozemkĤ a staveb. MĤže jít napĜ. o sklizeĖ ovoce na pĜevisech,
opravu plotu, omítnutí stČn y apod. Podle judikatury je tĜeba rozumČt údržbou
práce

spojené

s udržováním

pozemkĤ

a

staveb

v dobrém

stavu

a

obhospodaĜováním hospodaĜení na nich. 1 2 6
Podmínku nezb ytnosti je tĜeba posuzovat z objektivního hlediska tak,
že bez vstupu b y bylo nemožné nemovitost ĜádnČ udržovat, resp. ji ĜádnČ
obhospodaĜovat. Ne každé obhospodaĜování pozemku nebo stavb y mĤže
založit právo vstupu na sousední pozemek. Toto právo vzniká jen tehd y,
pokud údržba nebo obhospodaĜování takov ýto vstup nezb ytnČ v yžaduje. 1 2 7
Nemusí se jednat jen o jednorázov ý vstup, ale i o vstup tolikrát
opakovan ý, kolikrát to nezb ytná úprava vyžaduje. Podle rozsudku Nejv yššího
soudu ýR sp.zn. 22 Cdo 2019/2000: ,,je tĜeba vstupem rozumČt nejen samotné
vstoupení, tedy pĜekroþení hranice sousedova pozemku, ale též pobyt na nČm,
omezený úþelem vstupu. Vstupem na sousedĤv pozemek je tedy i pobyt po dobu
nezbytnou k provedení úkonĤ, jež si vyžaduje údržba nebo obhospodaĜování
vlastního pozemku. Nelze jím ale rozumČt trvalé právo prĤchodu nebo
dokonce trvalé právo prĤjezdu motorovými nebo nemotorovými vozidly.“
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Nemusí jít jen o vstup þlovČka, ale také o pĜísun potĜebného náĜadí, vše
podle

míry

potĜeb y

a

nezb ytnosti

k danému

úþelu.

Vlastníku pozemku není dovoleno, ab y vstoupil na sousedĤv pozemek
svémocnČ, bez dovolení vlastníka dotþeného pozemku. Jestliže se sousedé
ohlednČ povolení vstupu nedohodnou a dojde na soudní rozhodnutí, je tĜeba,
ab y z v ýroku b yl zĜejm ý celkov ý rozsah omezení vlastnického práva souseda,
tj. rozsah povoleného vstupu, jeho úþel, podmínk y, zpĤsob, popĜ. jiné
omezení. Povolení vstupu nesmí mít povahu trvajícího vČcného bĜemene.
Podle rozsudku Nejvyššího soudu ýR sp.zn. 22 Cdo 34/2002 :,,Právo vstoupit na
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203/86, publikovaná pod þ. 3/1988 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
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pozemek za úþelem obhospodaĜování sousedních pozemkĤ nebo staveb nelze
pĜiznat, pokud by jím došlo bez náhrady k omezení práva vlastníka
sousedícího pozemku v rozsahu blížícím se nebo se v podstatČ rovnajícím
povinnostem plynoucím z vČcného bĜemene“. 1 2 9
V pĜípadČ, že soud vstup povolí, platí povolení nikoli jen pro osobu
konkrétního souseda, v jehož prospČch se vstup povoluje, ale také pro
všechn y osob y, které musí pro oprávnČného souseda provádČt nezb ytnou
údržbu

nebo

nezb ytné

obhospodaĜování.

MĤže

jít

napĜ.

o

pracovník y

spoleþnosti, která na objednávku práce provádí. 1 3 0
ZvláštČ se upravuje náhrada zpĤsobené škod y, která vznikla vstupem na
sousedící pozemek a to tím, kdo škodu zpĤsobil. PĜikláním se k názoru autorĤ
publikace Sousedská práva, kteĜí pod spojením „ten, kdo škodu zpĤsobil“
myslí toho, v jehož prospČch b yl vstup povolen, ted y vlastníka sousedícího
pozemku

nebo

stavb y. 1 3 1

V ObþZ

není

pĜipuštČna

žádná

liberace,

odpovČdnosti se nelze zprostit. Jde vlastnČ o náhradu škod y podle principu
objektivní odpovČdnosti, odpovČdnosti za v ýsledek. To ovšem platí jen pro
škodu, která vznikla v pĜíþinné souvislosti se vstupem na sousedící pozemek
nebo stavbu. V pĜípadČ jiné škod y platí obecná ustanovení o odpovČdnosti za
škodu podle ust. § 420 ObþZ.
Zásadním nedostatkem platné právní úprav y je v tom, že zĜízení práva
vstupu na cizí pozemek (stavbu) není spojen s povinností souseda posk ytnout
vlastníku pozemku (stavb y) za to pĜimČĜenou náhradu. Sousedi se mohou na
tomto pouze dohodnout. NOZ tuto náhradu zavádí v ust. § 1022 v souvislosti
s v ýstavbou þi opravou þi úpravou stavb y. A dále Ĝeší kolizi soukrom ých
zájmĤ dvou osob tím, že stanoví v ust. § 1022 odst. 2, že nepĜev yšuje-li zájem
na provedení prací zájem souseda na nerušeném užívání pozemku, nelze vstup
na cizí pozemek povolit.
Možnost vstupu na sousední nemovitost je dále upravena v ust. § 128
odst. 1 ObþZ, podle kterého: „Vlastník je povinen strpČt, aby ve stavu nouze
129
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nebo v naléhavém veĜejném zájmu byla na nezbytnou dobu v nezbytné míĜe a
za náhradu použita jeho vČc, nelze-li dosáhnout úþelu jinak.“ Pro vstup musí
b ýt splnČna podmínka stavu nouze nebo naléhavého veĜejného zájmu.
NejþastČji bude toto ustanovení aplikováno pĜi nČjaké živelní pohromČ.
Významnou úpravu omezení vlastnického práva stanovením povinnosti
strpČt vstup na vlastní pozemek obsahuje Ĝada dalších zákonĤ z oblasti práva
veĜejného. 1 3 2
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napĜ. z.þ.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, v platném znČní
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Pokud dojde k porušení þi ohrožení sousedského práva, existuje
nČkolik zpĤsobĤ, jak se takovému jednání þi naopak neþinnosti bránit. MČli
b ychom si pĜedevším uvČdomit, že v yhledání právní ochrany b y mČlo b ýt až
krajním Ĝešením sporu. Je v zájmu sousedĤ sam ých, ab y se i za cenu vzájemné
tolerance k nepodstatn ým zásahĤm snažili svĤj spor urovnat sami. Osobní
projednání se sousedem b y mohlo situaci zajisté v yjasnit. ObČ stran y b y se
seznámil y se sv ými stanovisk y a mnohdy se najde Ĝešení, které bude obČma
stranám v yhovovat. MĤže se stát, že rušitel si ani neb yl vČdom toho, že sv ým
jednáním druhého souseda obtČžuje.
Pokud k zásahu do vlastnického práva dojde, mČli b ychom peþlivČ
zvážit, zda máme prostĜedk y a þas Ĝešit takov ý spor napĜ. prostĜednictvím
soudu.

NemČli

b ychom

opomenout

ani

skuteþnost

trvale

narušen ých

sousedsk ých vztahĤ. V pĜípadČ konfliktnČjší situace b y b ylo na místČ v yhledat
právní pomoc a nalézt nejvhodnČjší Ĝešení.
Ochrana sousedského práva v ypl ývá z obecné obþanskoprávní ochran y.
DĤležité místo zaujímá v ochranČ subjektivních práv zásada prevence neboli
pĜedcházení vzniku ohrožení a porušení obþanskoprávních vztahĤ.
Dotþen ý subjekt mĤže v prvé ĜadČ v yužít v pĜípadČ sousedského sporu
nČkterého ze smírn ých forem urovnání. Dále mĤže v yužít institutu svépomoci
podle ust. § 6 ObþZ, kd y je dána tomu, komu hrozí bezprostĜednČ
neoprávnČn ý zásah do práva, možnost pĜimČĜen ým zpĤsobem zásah sám
odvrátit. Ust. § 5 ObþZ umožĖuje domáhat se ochran y u pĜíslušného orgánu
státní správ y v pĜípadČ, že došlo ke zĜejmému zásahu do pokojného stavu. Ten
mĤže pĜedbČžnČ zásah zakázat, nebo uložit, ab y b yl obnoven pĜedešl ý stav.
Tím není dotþeno právo domáhat se ochran y u soudu. V pĜípadČ sousedsk ých
sporĤ je tímto orgánem obecní úĜad, na jehož území k zásahu do pokojného
stavu došlo. Nejzazším Ĝešením b y mČlo b ýt podání civilní žalob y u vČcnČ a
místnČ pĜíslušného soudu, jak pĜedpokládá ust. § 4 ObþZ.
Ochrana sousedského práva je pak zabezpeþena v rámci Ĝízení pĜed
soud y z.þ. 99/1963 Sb., obþansk ý soudní Ĝád, v platném znČní (jen o.s.Ĝ.) a
z.þ. 150/2002 Sb., soudní Ĝád správní, v platném znČní.
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Pod pojmem prevence se rozumí pĜedcházení ohrožení a porušení
právem upraven ých spoleþensk ých vztahĤ, resp. k jejich obsahu patĜících práv
a povinností. V ObþZ je v yjádĜena na nČkolika místech. ObecnČ je upravena
v ust § 415 ObþZ jako generální prevenþní ustanovení: ,,Každý je povinen
poþínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na pĜírodČ
a životním prostĜedí.“ V tomto ustanovení lze spatĜit v yjádĜení obecné
zásad y neminem laedere, kd y se každému þlovČku ukládá povinnost, ab y sám
nČjak ým zpĤsobem škodu nepĤsobil, k jejímu vzniku nepĜispíval a pokud již
škoda

vznikla,

ab y

nepĤsobil

k

zvČtšení

jejího

rozsahu.

Extenzivním

v ýkladem ted y dovozuji, že se pĜedchází nejen v yvolání vzniku škod y, ale
v nČkterých pĜípadech i pouhému zpĤsobení nebezpeþí vzniku škod y. MĤžeme
bezpoch yb y z uvedeného v yvodit také povinnost ohrožovatele samotného
zakroþit k odvrácení hrozící škod y s použitím aktivního zásahu. 1 3 3
Jiným prevenþním ustanovením je napĜ. ust § 3 odst.2 ObþZ, který
stanoví, že ,,Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní
samosprávy dbají o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv
z obþanskoprávních vztahĤ a aby pĜípadné rozpory mezi úþastníky byly
odstranČny

pĜedevším

jejich

dohodou“.

Tomuto

ustanovení

lze

upĜít

normativní charakter a to dík y v ýrazu ´dbát o nČco´, kde stČží nalezneme
navazující sankþní ustanovení. V zásadČ mohu konstatovat, že se v podstatČ
pĜekrývá s ust. § 415 ObþZ.
Velk ý v ýznam pro prevenci má i ust. § 417 ObþZ: ,,Komu škoda hrozí,
je povinen k jejímu odvrácení zakroþit zpĤsobem pĜimČĜeným okolnostem
ohrožení. Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud
uložil provést vhodné a pĜimČĜené opatĜení k odvrácení hrozící škody“. Zde je
zakotvena

povinnost

ohroženého

aktivnČ

zakroþit

k odvrácení

škod y

pĜimČĜen ým zpĤsobem a dále v pĜípadČ vážného ohrožení pĜiznáno právo
ohroženého se domáhat u soudu, ab y ohrožovateli b yla uložena povinnost
provést vhodné a pĜimČĜené opatĜení k odvrácení závažnČ hrozící škod y. 1 3 4
Soud ted y mĤže uložit ohrožovateli i provedení aktivního zákroku.
133
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Jako první krok pĜi Ĝešení již vznikl ých sousedsk ých sporĤ pĜichází
v úvahu nČkterý z prostĜedkĤ smírného jednání. Mimosoudní dohoda se mi
jeví jako nejefektivnČjší Ĝešením, kd y se sousedé v yhnou zdlouhavému a
nákladnému soudnímu sporu. Vzhledem k tomu, že vČtšina sporĤ bude spíše
mít nemajetkovou povahu, ponechám stranou možnost arbitráže. 1 3 5

Zb ývají

ted y rĤzné form y vyjednávání, kd y se stran y snaží dosáhnout oboustrannČ
akceptovatelné dohod y. Lze v yužít i v yj ednávání pomocí právních zástupcĤ
obou stran, kteĜí mohou vnést do sporu objektivnČjší pĜístup. Pokud ani
z tohoto v yjednávání nevzejde dohoda, lze v yužít tzv. mediace.
Tato alternativa není dosud legislativnČ zakotvena, ale v praxi se již
mĤžeme setkat s jejím v yužíváním v rámci þinnosti nČkterých rozhodþích
center. V ýeské republice jako mediátoĜi pĤsobí pĜevážnČ osob y bez právního
vzdČlání

a mediace

pracovnČprávních a

se

v yužívá

zejména

pĜi

Ĝešení

rodinn ých,

spotĜebitelsk ých sporĤ. 1 3 6 Výhod y mediace spoþívají

zejména v nižší finanþní nákladnosti, diskrétnosti a zejména v tom, že
nenaruší vzájemné sousedské vztah y stran sporu tak v ýznamnČ jako je tomu u
soudního Ĝízení.
Do 21. 5. 2011 mČly þlenské stát y Evropské unie þas na to, ab y do
sv ých vnitrostátních právních ĜádĤ implementoval y smČrnici Evropského
Parlamentu a Rad y 2008/52/ES, o nČkterých aspektech mediace v obþansk ých
a obchodních vČcech ( dále jen SmČrnice). 1 3 7 ýeská republika patĜí mezi
stát y, které tento termín nedodržel y.
Vládní návrh zákona o mediaci, který tuto smČrnici provádí, se k datu
zpracování této práce s pozmČĖovacími návrh y vrátil ze Senátu do Poslanecké
snČmovn y. 1 3 8

Výše

uvedená

SmČrnice

se

vztahuje

pouze

na

mediaci

pĜeshraniþních sporĤ. PĜeshraniþním sporem se pro úþely SmČrnice rozumí
takov ý spor, v nČmž mají stran y sporu k urþitému rozhodnému okamžiku
b ydlištČ v rĤzn ých þlensk ých státech. NicménČ þlenské stát y mohou její
135
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ustanovení vztáhnout i na vnitrostátní mediaþní Ĝízení, což þlenské stát y, kde
mediaci dosud ch ybČl legislativní rámec, uþinil y. Mezi t yto stát y patĜí i ýeská
republika. 1 3 9
Mediace znamená alternativu k soudnímu Ĝešení sporu, kd y stran y za
pomoci mediátora jednají o sporn ých otázkách. Právním základem mediace
bude ve vČtšinČ pĜípadĤ inominátní smlouva oznaþená jako smlouva o
mediaci. 1 4 0 Jde vlastnČ o dobrovoln ý postup stran, který v ychází z jejich pĜání
ukonþit spor v pĜátelské atmosféĜe na základČ oboustrannČ pĜijatelného
konsenzu. Mediace umožĖuje úþastníkĤm nalézt v kratší dobČ a s nižšími
náklad y vlastní Ĝešení. Vyjednávání aktivnČ koriguje tĜetí osoba – mediátor.
Mediátor nev ydává žádné závazné rozhodnutí. Uþinit pro sporné stran y
závazné rozhodnutí ve formČ písemné dohod y je zcela v kompetenci stran
sporu, kd y mediátor jim pouze doporuþí možná Ĝešení. Dohoda vzniklá jako
dĤsledek mediace není exekuþním titulem a i po jejím uzavĜení stále hrozí
mezi úþastník y možn ý soudní spor. 1 4 1 V rámci mediace, na rozdíl od jak
soudního, tak rozhodþího Ĝízení, je tedy odpovČdnost za výsledek zcela na
sporn ých stranách. V mediaci není nikdo, kdo b y za stran y rozhodl. Zde b ych
spatĜovala zpoþátku problém v tom, že pro mnoho lidí je po desetiletích vlád y
jedné stran y i dnes pĜirozenČjší a pohodlnČjší podĜídit se rozhodnutí tĜetího
než

pĜevzít

odpovČdnost

za

své

vlastní

rozhodnutí.

NicménČ

nutno

podotknout, že tento pĜístup se z naší spoleþnosti i dík y pĜíchodu nové
generace postupnČ vytrácí.
Domnívám se, že samotné schválení zákona o mediaci nespustí obĜí
vlnu zájmu o tuto metodu.

DĤvodem je tradiþní skepse k novinkám a také

zažitá praxe, že spory Ĝeší primárnČ soud. Bude tĜeba vČnovat spoustu þasu
posk ytování informací veĜejnosti o možnosti Ĝešit své soukromoprávní spory
touto cestou a v ybudovat dĤvČru k této metodČ. PodaĜí-li se dostat mediaci
do povČdomí široké veĜejnosti a bude-li mediace v ykonávána profesionálními
mediátory, troufám si tvrdit, že se v budoucnu stane v yužívanou a žádanou
139
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alternativou soudního i rozhodþího Ĝízení. V pĜípadČ sousedsk ých sporĤ b y
šlo o metodu velice vhodnou. 1 4 2

)


ObþZ posk yt uje v ust. § 6 možnost tomu, komu hrozí bezprostĜednČ

neoprávnČn ý zásah do jeho práva, ab y jej sám odvrátil pĜimČĜen ým zpĤsobem.
Použití svépomoci by v obþanskoprávních vztazích mČlo b ýt spíše v ýjimkou.
K ochranČ narušen ých þi ohrožen ých práv jsou totiž zásadnČ povolán y státní
orgán y, zejména soud. 1 4 3 Zákonodárce však pĜipouští, že existují situace, kd y
je použití svépomoci ospravedlnitelné a žádoucí. PĜi použití svépomoci jedná
každ ý sám bez pĜedbČžné dohod y se sousedem, který ho ohrožuje. Jedná se o
v ýjimeþnou situaci, kd y musí b ýt naplnČn y všechn y pĜedpoklad y dané
zákonem. Kd yb y se tak nestalo, znamenalo b y to protiprávní jednání ze stran y
souseda.
PĜedevším se musí jednat o zásah do urþitého subjektivního práva. Platí
zásada, že se mĤžeme bránit pouze jednání, které je zásahem do existujícího
práva. NemĤže se ted y jednat o pouhou ochranu pokojného stavu nebo právem
chránČného zájmu.
Zásah, proti kterému svépomoc smČĜuje, musí b ýt neoprávnČný. Jestliže
ted y vlastník pozemku v yužije dle ust. § 127 odst. 3 ObþZ
vstoupit

na

cizí

sousední

pozemek

za úþelem

zajištČní

svého práva
údržb y

nebo

obhospodaĜení sv ých nemovitostí, zasahuje tím sice do výkonu sousedova
práva, nikoli však neoprávnČnČ. 1 4 4
Svépomoc mĤže v yk onávat pouze ten, jehož právo je ohroženo. Není
k tomu ted y oprávnČn ten, kdo je jen náhodou na pozemku, proti kterému
smČĜuje zásah. Vykonat ochranu práva svépomocí mĤže však zástupce osob y,
jejíž právo je ohroženo. MĤže jím b ýt zákonn ý zástupce ohroženého nebo
osoba jím zmocnČná. Není ted y povolena pomoc, jako je tomu napĜ. v pĜípadČ
nutné obran y v rámci trestního práva. Ohrožen ým subjektem rovnČž nemusí
b ýt vžd y pouze vlastník vČci, ale napĜíklad i ten, komu svČdþí právo držb y.
142
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Další zákonem v yžadovaná podmínka je bezprostĜední hrozba zásahu.
Svépomoci nelze užít tam, kde zásah už byl ukonþen a nehrozí jeho
opakování. Jestliže napĜ. soused nČco odejme ze sousedícího pozemku a má
tuto vČc na svém pozemku, není pĜípustné zmocnit se jí svépomocnČ znova,
ale je tĜeba se obrátit se žádostí o ochranu na pĜíslušn ý státní orgán. Jiná
situace b y nastala, pokud b y b yl soused pĜi takovémto jednání pĜistižen.
V takovémto pĜípadČ je užití svépomoci na místČ.
Svépomoc musí b ýt provedena pĜimČĜeným zpĤsobem a to jak pokud jde
o intenzitu, tak o rozsah a použité prostĜedk y. Nesmí zde b ýt hrub ý nepomČr
mezi zpĤsobem porušení práva a zpĤsobem jeho obran y. O takov ý nepomČr b y
šlo zejména, pokud b y svépomocí b yl a zpĤsobena vČtší škoda, než která
provádČn ým zásahem hrozí. KonkrétnČ b y b ylo pĜimČĜené, pokud majitel
pozemku odežene ze svého pozemku sousedovu domestikovanou zvČĜ, popĜ.
pokud b y zatloukl otvor v sousedovČ pozemku, kterým zvíĜata na jeho
pozemek vnikala. NepĜimČĜené b y b ylo, pokud b y zvČĜ usmrtil.
V praxi

b ývá

velmi

obtížné

pro

ob yþejného

þlovČka

posoudit

bezprostĜednost a pĜimČĜenost zpĤsobu odvrácení hrozícího zásahu. Posouzení
toho, zda šlo o jednání v mezích dan ých ust. § 6 ObþZ nebo již o jejich
pĜekroþení v pĜípadČ konkrétního sporu dodateþnČ v ymezí soud.
Ochrana ohroženého práva svépomocí podle ust. § 6 ObþZ má
všeobecn ý charakter. Vedle toho ObþZ upravuje nČkteré zvláštní pĜípad y
ochran y práva svépomocí, které mají speciální povahu. Net ýkají se každého
obþanskoprávního vztahu, ale jen vztahĤ pĜesnČ v ymezen ých. I t yto zvláštní
pĜípad y ochran y práva svépomocí jsou aktuální v sousedsk ých vztazích.
Podle ust. § 417 odst. 1 ObþZ je ten, komu hrozí škoda, povinen
k jejímu odvrácení zakroþit zpĤsobem pĜimČĜen ým okolnostem ohrožení. Toto
ustanovení ukládá pĜímo právní povinnost zakroþit k odvrácení hrozící škod y.
PĜi nesplnČní této povinnosti mĤže mít význam z hlediska odpovČdnosti osob,
které tuto povinnost zanedbal y. Tím se liší od pĜípadu obecné svépomoci
podle § 6 ObþZ, který ohroženému dává pouze urþité oprávnČní a který
ponechává na v ýbČr, zda svépomoci v yužije anebo se bude ochran y svého
práva domáhat jin ým zpĤsobem.
Jednání uþinČná v krajní nouzi a v nutné obranČ jsou pĜípad y obdobné
svépomoci podle ust. § 6 ObþZ. O krajní nouzi jde podle ust. § 418 odst.1
79

ObþZ, odvrací-li nČkdo pĜímo hrozící nebezpeþí, které sám nev yvolal, ledaže
b ylo možno toto nebezpeþí za dan ých okolností odvrátit jinak, anebo jestliže
je zpĤsoben ý následek zĜejmČ stejnČ závažn ý nebo ještČ závažnČjší než ten,
který hrozil. 1 4 5
O nutnou obranu jde podle ust. § 418 odst.2 ObþZ, dojde-li ke škodČ
pĜi obranČ proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku, pokud tato obrana není
nepĜimČĜená povaze i nebezpeþnosti útoku. Podle druhé vČt y citovaného
ustanovení však nejde o nutnou obranu, b yla-li zĜejmČ nepĜimČĜená povaze a
nebezpeþnosti útoku. Kd yb y nešlo o krajní nouzi nebo nutnou obranu, anebo
kd yb y šlo o jednání, které jejich meze pĜekraþuje, došlo b y k protiprávnímu
jednání, se kterým b y b yla spojena odpovČdnost za škodu, která jím b yla
zpĤsobena. Oba pĜípad y jsou aktuální i v sousedsk ých vztazích. I kd yž pĜi
krajní nouzi a nutné obranČ nemusí jít o ochranu práva, mají spoleþné to, že
jde o jednostranné jednání, zasahující do sféry sousedov ých práv nebo zájmĤ.
Dalším pĜíkladem svépomoci je mimo jiné i ust.§ 127 odst. 1 ObþZ,
který stanoví, že vlastník vČci nesmí nešetrnČ, popĜípadČ v nevhodné roþní
dobČ odstranit ze svého pozemku koĜen y nebo vČtve pĜesahující na pozemek,
o kterém již b ylo pojednáno v kapitole 5.6. této rigorózní práce. Ust. § 127
odst. 1 je speciálním ustanovením k ust. § 6 ObþZ a má tak pĜed tímto
obecn ým ustanovením pĜednost. 1 4 6

)(. '  ,'

' 8',

PĜedbČžná ochrana proti zásahu do pokojného stavu je upravena v ust. §
5 ObþZ, kde je stanoveno, že: „Došlo-li ke zĜejmému zásahu do pokojného
stavu, lze se domáhat ochrany u pĜíslušného orgánu státní správy. Ten mĤže
pĜedbČžnČ zásah zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven pĜedešlý stav. Tím
není dotþeno právo domáhat se ochrany u soudu.“
v ýjimeþné,

protože

v našem

právním

Ĝádu

je

Jde o ustanovení

pravidlem,

že

ochranu

ohrožen ým a porušeným právĤm posk ytuje soud. DĤvodem tohoto ustanovení
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je snaha o urþitou operativnost. Správní orgán y obv ykle lépe znají místní
pomČry,

mohou

efektivnČji

a

ted y

posk ytnout

rychleji

než

ochranu

soud y. 1 4 7

narušeného

Možnost

podat

vztahu
žalobu

mnohem
u

soudu

v budoucnosti samozĜejmČ není v ylouþena. Není ani v ylouþeno obČ variant y
ochran y zkombinovat a v yužít zároveĖ.
Podstatnou skuteþností je zde zejména to, že správní orgán zde neĜeší
právní stránku vČci. Nejde ted y o nastolení optimálního stavu souladného
s právem. Nelze ted y v rozhodnutí Ĝešit právní spor, ani konstitutivnČ
uspoĜádat vztah y sousedĤ na novém základČ. Nelze Ĝešit pĜitom náhradu
škod y vzniklé zásahem nebo jiné penČžité nárok y mezi soused y. Správní
orgán nev yhlašuje ani neochraĖuje stav právní, ale pokojn ý.
ěízením podle ust. § 5 ObþZ není ale dotþena pravomoc soudu. Jestliže
soud rozhoduje o pĜedbČžném opatĜení v dobČ, kd y už b ylo v ydáno správní
rozhodnutí, není jím vázán. Naproti tomu je zcela nepĜípustné, ab y správní
orgán

mČnil

rozhodnutí

soudu,

ledaže b y došlo

k dalšímu

zásahu

do

pokojného stavu. Podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 183/01 je „…
rozhodování orgánu státní správy je rozhodnutím o
faktickém

stavu, zatímco posléze možné (nikoli

rozhodnutí

soudu je rozhodnutím

o vlastní

urþitém
však

posledním

vždy

-

nezbytné)

obþanskoprávní podstatČ

celé

vČci.“ 1 4 8
PĜíslušn ým orgánem státní správ y jsou povČĜené obecní úĜad y.

Podle

ust. § 61 z. þ. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znČní se v tomto pĜípadČ
jedná o pĜenesenou pĤsobnost obce. Uvedené Ĝízení nelze zahájit na základČ
oficialit y, protože jde o návrhové Ĝízení, které se Ĝídí z.þ. 500/2004 Sb.,
správní Ĝád, v platném znČní.
ObþZ neĜeší lhĤtu, do které dob y je nutno uplatnit právo na ochranu
pokojného stavu. Ochranu lze posk ytnout do dob y, dokud se stav, který vznikl
zásahem do pokojného stavu, nestal stavem pokojn ým. ObdobnČ se k tomu
v yjadĜuje i soudní judikatura: „O nový pokojný stav ve smyslu ustanovení § 5
ObþZ se nemĤže jednat – bez ohledu na dobu, která uplynula od narušení
pĤvodního pokojného stavu – pokud obþan, který byl zmČnou stavu dotþen,
147
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dává zĜetelnČ najevo, že s tímto novým stavem není ztotožnČn, zejména tím, že se domáhá
ochrany u správního orgánu þi soudu.“ 149
Správní orgán musí v konkrétním pĜípadČ zjistit, jaký b yl ,,pokojný
stav´´.

Pokojn ým stavem mĤžeme rozumČt poslední nerušen ý stav ve vČci

pĜed zásahem. Pokojn ým stavem se rozumí pĜitom i stav, o jehož zmČnu
nČkdo usiluje reivindikaþní nebo negatorní žalobou.
V koneþném dĤsledku lze paradoxnČ posk ytnout ochranu i pokojnému
stavu, který je protiprávní. Správní orgán zde nezkoumá napĜ. oprávnČnost
titulu držb y, ale zjišĢuje, kdo držel vČc po urþitou dobu pĜed zásahem a podle
toho rozhoduje. MĤže tak ochránit i držbu, která je sice neoprávnČná, ale
pokojná. Není ted y rozhodné, zda b ylo porušeno nČþí právo, ale to, že b yl
svémocnČ zmČnČn pokojn ý stav.
Pokud nastane zĜejmý zásah do pokojného stavu, pak je povČĜen ý
obecní úĜad oprávnČn takov ý zásah pĜedbČžnČ zakázat nebo uložit, ab y b yl
obnoven pĜedešl ý stav. Výraz ´pĜedbČžnČ ´ale neznamená, že ochranu lze
posk ytnout preventivnČ, tj. ještČ pĜed zásahem. VyjadĜuje pouze pĜedbČžnost
ve vztahu k možnému budoucího soudního sporu.
ZĜejmost zásahu nemusí spoþívat v hrubosti nebo závažnosti. Jde o to,
ab y zásah b yl proveden zcela nepoch ybným zpĤsobem. Vzhledem k tomu, že
ust. § 5 ObþZ posk ytuje ochranu v podstatČ poslednímu pokojnému stavu
v ýkonu práva, bude zĜejmost zásahu spoþívat zejména v tom, že tento pokojn ý
stav b yl zcela jasnČ porušen. PĤjde ted y o zásah rozeznateln ý hned bez
nutnosti složitého dokazování. I pĜesto je správní orgán povinen si zajistit
alespoĖ nezb ytné dĤkaz y. Nezb ytné ted y bude provést šetĜení i na místČ
samém. Pokud b y správní orgán zjistil, že dan ý pĜípad je sporn ý, odkáže
úþastník y s Ĝešením na soud. Za zásah je tĜeba považovat jednak zásah
spoþívající v lidském chování a jednak i zásah na lidském chování nezávisl ý
(napĜ. pád þástí domu na sousední pozemek v dĤsledku živelní události). 1 5 0
Ten, kdo do pokojného stavu zasáhl, se nemĤže bránit námitkou, že mČl
k zásahu právo, ani tím, že druhá strana nemČla právo v ytvoĜit pokojn ý stav,
149
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do kterého b ylo zasaženo. Takové námitk y jsou nepĜijatelné. Pokud nČkdo
složí odpadk y na sousední pozemek, který soused pokojnČ užívá a drží,
nemĤže se bránit námitkou, že vlastníkem pozemku je ve skuteþnosti on, a že
soused užívá pozemek neoprávnČnČ. Proti takov ým svémocn ým v ýkonĤm
práva se lze bránit podle § 5 ObþZ, který slouží k ochranČ pokojného stavu
nikoliv k ochranČ práva. 1 5 1
Vedle ochran y pokojného stavu dle ust.§ 5 ObþZ, mohou správní orgán y
posk ytovat ochranu podle veĜejnoprávních pĜedpisĤ a to zejména proti
imisím. Tuto problematiku jsem þásteþnČ nastínila v závČru pĜíslušn ých
kapitol této rigorózní práce t ýkajících se jednotliv ých druhĤ imisí. Jak jsem
již uvedla v úvodu, b ylo b y nad rámec této rigorózní práce v ymezené
obþanskoprávní

úpravou

sousedského

práva

se

jednotliv ým

právním

pĜedpisĤm vČnovat podrobnČji.

). '  ,' ,
Základní formou ochran y ohrožen ých a porušen ých práv i v rámci
sousedsk ých vztahĤ je jejich ochrana posk ytovaná soud y. Podle ust. § 4
ObþZ ,, Proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, se lze domáhat ochrany u
orgánu, který je k tomu povolán. Není-li v zákonČ stanoveno jinak, je tímto
orgánem soud“. Ust. § 4 ObþZ je v yjádĜením zásad y zakotvené v þl. 36 odst.
1 LZPS, podle kterého: „Každý se mĤže domáhat stanoveným postupem svého
práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených pĜípadech u jiného
orgánu.“ Totéž deklaruje i z.þ.1/1993 Sb., Ústava ýeské republik y, kd yž ve
svém þl. 90 uvádí, že ,, Soudy jsou povolány pĜedevším k tomu, aby zákonem
stanoveným zpĤsobem poskytovaly ochranu právĤm.“
Ochran y se mĤže domáhat u soudu každ ý, kdo je v dĤsledku v ýkonu
vlastnického práva jiného obtČžován nad míru pĜimČĜenou pomČrĤm nebo
vážnČ ohrožován v ýkon jeho práv, tzn. vedle vlastníka vČci i její oprávnČn ý
držitel þi osob y, které svá práva od nich odvozují. 1 4 5
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Základními

prostĜedk y

soudní

ochran y

jsou

vlastnické

žalob y

v ypl ývající z ustanovení ust. § 126 a § 127 ObþZ a orgánem, který v tČchto
sporech rozhoduje je ve sm yslu ust. § 4 ObþZ a ust. § 7 o.s.Ĝ. soud, který tak
þiní v obþanském soudním Ĝízení. Projednání sporu mezi soused y se Ĝídí
obecn ými
stupni.

ustanoveními

obþanského

soudního

Ĝádu

o

Ĝízení

v prvním

152

KromČ nalézacího Ĝízení, mĤže soud posk ytnout ochranu v i v rámci
pĜedbČžn ých Ĝízení. Mají charakter buć preventivní nebo zajišĢovací. U
preventivního charakteru pĤjde pĜedevším o procesní prevenci ve snaze Ĝešit
vznikl ý konflikt mezi úþastník y právních vztahĤ smírnČ þi prostĜedk y
v ýchovného pĤsobení namísto soudního Ĝízení. ZajišĢovací funkci mají
opatĜení

umožĖující

provedení

pĜedbČžn ých

a

zatímních

úprav,

ab y

v dĤsledku prodlení nevznikla nČkterému z úþastníkĤ nepĜimČĜená škoda.
Pro Ĝešení sporĤ mezi soused y má možnost uzavĜení smíru pomČrnČ
znaþn ý v ýznam, protože pĜi nČm lze neformálnČ projednávat vše, co je mezi
soused y sporné a dospČt k Ĝešení v yh ovující úþastníkĤm, s nímž všichni
úþastníci souhlasí. 1 5 3
V pĜípadČ, kd y je potĜeba zatímnČ upravit pomČry úþastníkĤ, je na místČ
podat návrh na v ydání pĜedbČžného opatĜení ve formČ usnesení soudu a to ve
sm yslu ust. § 74 a násl. a ust. § 102 o.s.Ĝ.. PĜi splnČní zákonem stanoven ých
podmínek dle ust. § 74 až 78 a ust. § 102 o.s.Ĝ. mĤže soud pĜedbČžná opatĜení
naĜídit jak pĜed zahájením vlastního Ĝízení, tak i v jeho prĤbČhu. Výjimeþné
pĜípad y

zákonem

pĜipuštČné,

kd y

lze

naĜídit

opatĜení

i

bez

návrhu,

v sousedsk ých sporech nepĜicházejí v úvahu. Úþastník y Ĝízení jsou pak ti,
kteĜí b y jimi b yli, kdyb y šlo o vČc samou. Vhodné bude podání tohoto návrhu
zejména tam, kde dochází ke zĜejmému zásahu do sousedov ých práv, pĜiþemž
s každ ým dalším zásahem se situace zhoršuje a hrozí zde nebezpeþí vzniku
škod y, popĜ. tato škoda již vzniká (napĜ. imise vodou zaplavující sousední
pozemek a znehodnocující stavbu na nČm umístČnou). Pokud b y totiž žalobce
v yþkával až do pravomocného rozhodnutí soudu, pak b y þasto b ylo velmi
obtížné realizovat obnovení pĜedešlého stavu.
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Obsahem pĜedbČžného opatĜení mĤže b ýt uložení jisté povinnosti, napĜ.
povinnost nČco v ykonat, nČþeho se zdržet þi nČco snášet.

Tyto povinnosti

jsou uveden y v ust. § 76 odst. 1 o.s.Ĝ. jen demonstrativnČ a není ted y
v ylouþeno, ab y pĜedbČžné opatĜení mČlo i jin ý obsah než ten, který je uveden.
Pro Ĝešení sporĤ mezi soused y mají význam jen nČkteré z povinností tam
uveden ých. NejþastČji pĤjde o zákaz imisí, o pĜíkaz v ykonat opatĜení proti
škodČ hrozící sousedovi, o pĜíkaz umožnit sousedovi vstup na pozemek
v pĜípadech, kd y má na to právo apod. Lze uložit složení vČci do soudní
úschov y dle ust. § 76 odst.1 písm. d) o.s.Ĝ., což mĤže b ýt praktické zejména
ve sporech o v ydání neprávem zadržované vČci.
Prozatímnost pĜedbČžných opatĜení je dána jejich þasovou omezeností
v souvislosti s dĤvod y jejich zániku upraven ými v § 77 o.s.Ĝ. PĜedevším
mohou b ýt naĜízena na dobu pĜedcházející návrhu na jejich v ydání. To
v ypl ývá už z jejich úþelu, protože jde o posk ytnutí rychlé a nezbytné ochran y.
Jejich trvání mĤže soud omezit již pĜi jejich naĜízení tím, že navrhovateli
urþí, ab y v jisté lhĤtČ podal návrh na zahájení Ĝízení anebo tím, že v ýslovnČ
omezí dobu trvání dle ust. § 76 odst. 3 o.s.Ĝ. PĜedbČžná opatĜení mají
bezprostĜední vztah k Ĝízení, které bude probíhat nebo již probíhá. Nepoþítá
se nikd y s jejich definitivní platností. ZásadnČ ani nemají pĜedstavovat Ĝešení
vČci, jejich obsah se zpravidla ani vČcnČ nebude krýt s rozhodnutím ve vČci
samé, protože nejde pĜi nich o rozhodnutí sporu, ale pouze o uložení urþit ých
povinností, jejichž plnČní je odĤvodnČno bezprostĜední ochranou práv. Proto
nelze uložit jako pĜedbČžné opatĜení nČco, þím b y se pĜedbíhalo Ĝešení sporu.
NapĜ. nelze rozhodnout uložit odstranČní stavb y, rozhodnout spor o hranice.
V nČkterých pĜípadech se ovšem povinnost uložená pĜedbČžným opatĜením
velmi pĜibližuje tomu, oþ bude anebo je žalováno. Ani v tČchto mezích však
pĜedbČžná opatĜení neztrácejí svou prozatímnost a v žádném pĜípadČ nemohou
mít prejudiciální povahu, tj. nemohou pĜedurþovat obsah soudního rozhodnutí
ve vČci samé. Nejsou vylouþen y ani pĜípad y, že navrhovatel neuspČje se sv ým
návrhem ve vČci samé, aþkoli pĜedtím soud v jeho prospČch povolil pĜedbČžné
opatĜení. 1 5 4
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5.4.1. Žaloba reivindikaþní (na vydání vČci)
Žaloba na v ydání vČci je žalobou vlastníka vČci (movité i nemovité)
nebo jiné osob y oprávnČné mít vČc u sebe proti tomu, kdo vČc neprávem
zadržuje. V dĤsledku neoprávnČného zásahu do absolutního vlastnického
práva vzniká mezi vlastníkem a rušitelem relativní právní vztah, jehož
obsahem je zejména povinnost v ydat vČc vlastníkovi. 1 5 5
V rámci vztahĤ mezi soused y pĜichází použití této žalob y v úvahu pĜi
rĤzn ých souvislostech od pĜím ých zásahĤ do vlastnického práva, spoþívajících
v odnČtí vČci (napĜ. užívání þásti sousedního pozemku, neoprávnČné užívání
cizí stavb y) pĜes spory o to, kdo je oprávnČn mít urþitou vČc u sebe, až po
žalob y o v ydání plodĤ, které soused neprávem zadržuje. OdnČtí vČci je pĜitom
nejpodstatnČjším zásahem do vlastnického práva, protože vlastníkovi je zcela
zabránČno v ykonávat své právo.
Základní podmínkou pro úspČch žalob y na v ydání vČci je to, ab y ten,
kdo se domáhá ochran y svého vlastnického práva, prokázal, že je skuteþnČ
vlastníkem vČci, o níž se vede spor a že jeho vlastnické právo není omezeno,
právČ vzhledem k zásahu, proti nČmuž se dovolává ochran y (vČcná bĜemena,
smlouv y omezující vlastníkovo právo apod.). Žalobce musí prokázat existenci
skuteþností, na které platné právo váže vznik vlastnického práva nebo jiného
práva opravĖující žalobce mít vČc u sebe. A nakonec musí b ýt prokázáno, že
ten, kdo takovou vČc drží u sebe, ji drží neoprávnČnČ. Je vČcí žalovaného
dokázat existenci právních skuteþností zakládajících jeho právo mít žalobcovu
vČc u sebe nebo užívat jeho nemovitost. Jde o tzv. námitk y proti vlastnick ým
žalobám. V sousedsk ých vztazích b ývá nejþastČjší námitka, že žalovan ý
nemovitou vČc nebo þást pozemku v ydržel, že v ydržel právo odpovídající
vČcnému bĜemeni anebo že v ýkon práva žalobce je v rozporu s dobrými
mrav y.
Žalobní

petit

pĜi

vindikaci

smČĜuje

k v yslovení

povinnosti,

ab y

žalovan ý v ydal urþitou movitou vČc žalobci. Jde-li o nemovitost, je tĜeba petit
formulovat tak, že se navrhuje v yklizení nemovitosti, i kd yž není v ylouþena
ani vindikaþní žaloba, pĜi níž se kromČ vyklizení žádá také odevzdání
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vlastníku. Chce-li žalobce dosáhnout odstranČní stavb y na pozemku, bude
žalobní petit znít na odstranČní stavb y. 1 5 6 Ne úplnČ jednoznaþn ý v ýklad
pĜibližuje J.Spáþil 4 7 2 na konkrétním pĜípadu a sice, že žaloba na v yklizení
b ytu v domČ, opĜená o § 126 odst. 1 ObþZ, bude zpravidla žalobou negatorní.
Na druhou stranu pĤjde-li o domek, ve kterém je jedin ý byt, který užívá
žalovan ý, blíží se žaloba spíše reivindikaci. PodobnČ je tomu u staveb.
Postavil-li nájemce na pozemku stavbu a po skonþení práva nájmu jej žalobce
žádá, ab y pozemek v yklidil a odstranil stavbu, jde jistČ o žalobu negatorní.
Bude-li se téhož plnČní domáhat vlastník pozemku vĤþi jeho držiteli, pĤjde již
o žalobu reivindikaþní. 1 5 7 Stálo b y jistČ za zvážení, zda b y toto tradiþní a
mnohd y

nejednoznaþné

dČlení

žalob

v budoucnu

neb ylo

lepší

nahradit

kazuistiþtČjším dČlením (napĜ. na vlastnické žalob y na v yklizení b ytu,
odstranČní stavb y, vydání vČci apod.).
DĤležité také je, ab y vČc, která má b ýt v ydána, b yla náležitČ
identifikovatelná. Jde-li o vČc movitou, musí ji žalobce pĜesnČ popsat tak, ab y
ji odlišil od jin ých vČcí téhož druhu. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ýR
sp.zn. 22 Cdo 536/2000 však tento požadavek nelze dovádČt do krajnosti: ,,Po
žalobci nelze vždy žádat, aby vČc, jejíhož vydání se domáhá, popsal
zpĤsobem, který by ji odlišil od všech existujících vČcí stejného druhu.
Postaþí, popíše-li ji obecnČji. Pokud by žalovaný tvrdil, že má v držbČ více
vČcí, které by odpovídaly takto obecnČ specifikované vČci, bylo by na nČm
ohlednČ tohoto tvrzení dĤkazné bĜemeno. V pĜípadČ, že by v Ĝízení vyšlo
najevo, že tomu tak skuteþnČ je, musel by žalobce popis vČci upĜesnit.“ 1 5 8
Týká-li

se

reivindikace

nemovitosti,

je

tĜeba

tuto

nemovitost

oznaþit

uvedením parcelního þísla, katastrálního území a obce, ve které leží. Žaloba o
v ydání þásti pozemku je pĜesná a urþitá nejen tehd y, jestliže je þást pozemku
oznaþena v pĜipojeném geometrickém plánu, ale také tehd y, jestliže je
identifikována jin ým zpĤsobem, nevzbuzujícím poch ybnosti o tom, jaké þásti
pozemku se žaloba týká.
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Žaloba b y mČla smČĜovat proti tomu, kdo má vČc skuteþnČ u sebe.
Nejv yšší soud ve v ýš e uvedeném rozsudku však pĜipustil, že vlastnická žaloba
mĤže b ýt úspČšná i proti držiteli, který nemá vČc u sebe, ale který má
možnost tuto vČc žalobci v ydat. NeoprávnČn ý držitel je povinen v ydat vČc
ihned, jakmile zapoþne jeho držba, oprávnČn ý držitel poté, co se obeznámí se
skuteþnostmi, ze kterých musí objektivnČ zjistit, kdo je vlastníkem a stane se
tak neoprávnČn ým držitelem.

5.4.2. Žaloba negatorní (zápĤrþí)
Negatorní žaloba je u sousedsk ých sporĤ, zejména u imisí, nejþastČji
v yužívanou žalobou. Na rozdíl od žalob y reivindikaþní, která spoþívá
v neoprávnČném

zadržování

vČci,

negatorní

neoprávnČn ým zásahem do vlastnického práva.

právní

vztah

vzniká

V praxi se zejména v yužívá

v pĜípadČ neoprávnČného pĜecházení pĜes pozemek, pĜesah okna þi okapu na
sousední pozemek, neoprávnČnou skládku na cizím pozemku, þerpání vod y ze
sousední studn y apod. Na základČ negatorní žalob y pak soud rozsudkem
rušiteli zakáže urþité jednání, resp. mu uloží povinnost zdržet se v ymezen ých
zásahĤ. Rozsudkem, který zní na povinnost nČþeho se zdržet, se mĤže poté
oprávnČn ý vlastník bránit i proti každému dalšímu neoprávnČného zásahu
téhož druhu a vést na jeho základČ v ýkon rozhodnutí. DĤležité je to, ab y
v odĤvodnČní soudního rozhodnutí b yl o v ýslovnČ uvedeno, jakou míru
obtČžování soud shledal ještČ jako pĜimČĜenou a jaká je míra obtČžování
v konkrétním pĜípadČ. 1 5 9
Je pĜitom pĜípustné, ab y þinnost, která se má zakázat, b yla v ymezena
šíĜeji tak, ab y zahrnula i t y rušivé zásahy, ke kterým zatím nedošlo, ale které
jsou

obdobné,

popĜ.

které

lze

bezprostĜednČ

oþekávat.

K pĜípustnosti

negatorní žalob y není tĜeba, ab y zásah, pĜed kterým se má chránit, trval
v dobČ podání žalob y nebo ab y pĜedtím mČl charakter opakovatelnosti þi
soustavnosti. 1 6 0
Jak ým zpĤsobem ale povinn ý subjekt naplní pĜíkaz zdržet se rušivého
jednání uvedeném v rozsudku, je již zcela v jeho kompetenci. MĤže napĜ.
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pĜemístit psí boudu, u které je pes uvázán, þi skládku na jiné místo nebo ji
zcela odstranit. Nelze ted y v enunciátu rozsudku pĜikázat urþité pozitivní
konání. 1 6 1
Zajímavou otázkou je, zda lze v yužít negatorní žalobu v pĜípadČ
v yhrožování provedením nČjakého rušivého þinu. K této problematice se
v yjádĜil Nejv yšší soud ýR v rozsudku sp.zn.2 Cdon 1626/96, kde uvádí, že
,,zákaz neoprávnČného rušení vlastníka vČci podle § 126 odst.1 ObþZ pĜichází
v úvahu tam, kde neoprávnČné rušení vlastníka ze strany rušitele trvá, resp.
pokraþuje, anebo tam, kde sice již pĜestalo, avšak existuje konkrétní
nebezpeþí jeho opakování v budoucnu. Samotný, i když vyslovený, zámČr s
takovou neoprávnČnou þinností zaþít, nemĤže opodstatĖovat žalobu na zdržení
se rušivé þinnosti, jestliže k ní zatím nedošlo“. 1 6 2 VČc pĜesnČji v ystihuje
rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp. zn. 22 Cdo 2162/99, v nČmž se uvádí, ,,že
neoprávnČným zásahem do vlastnického práva není pouhé vyhrožování
takovým zásahem. Vlastník, kterému je takto vyhrožováno, se nemĤže bránit
žalobou zápĤrþí (negatorní), mĤže však žádat, aby soud urþil, že žalovaný
není oprávnČn provést zásah, kterým hrozí.“ 1 6 3
Naprosto

souhlasím

s názorem

J.

Spáþila,

který

zdĤrazĖuje,

že

negatorní žaloba je žalobou na plnČní, kterou je uplatĖováno splnČní
hmotnČprávní povinnosti, která vznikla žalovanému tím, že neoprávnČnČ
zasáhl do vlastnického práva žalobce. Na neoprávnČn ý zásah do vlastnického
práva, který spoþívá v jiném rušení než v neoprávnČném zadržování vČci, váže
právo povinnost zdržet se tohoto zásahu a odstranit jeho následk y. Rušiteli
nemĤže ale vzniknout jiná povinnost, než povinnost zdržet se rušení a
odstranit následk y tohoto zásahu. I kd yb y b yl ted y správn ý právní názor, že
zápĤrþí žaloba náleží vlastníku pĜi pouhém v yhrožování neoprávnČn ým
zásahem, pak b y takov ým zásahem b ylo samotné v yhrožování a vlastník b y se
nemohl domáhat niþeho jiného, než zdržení se tohoto v yhrožování. NicménČ
pouhé v yhrožování zásahem není neoprávnČn ým zásahem ve smyslu ust. § 126
odst. 1 ObþZ. Takové v yhrožování totiž nijak neruší vlastníka pĜi v ýkonu jeho
161
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oprávnČní, která jsou uvedena v ust. § 123 ObþZ. 1 6 4
Ale na druhou stranu samozĜejmČ nelze spravedlivČ požadovat po
vlastníkovi, ab y v yþkal provedení urþitého zásahu a teprve poté se u soudu
domáhal ochran y. V takovém pĜípadČ se vlastník mĤže domáhat ochran y
žalobou urþovací podle § 80 písm. c) o.s.Ĝ., zejména mĤže žádat, ab y soud
urþil, že žalovan ý není oprávnČn provést zásah, kterým hrozí. Nelze v ylouþit
ani žalobu podle ust. § 417 odst. 2 ObþZ, podle kterého, jde-li o vážné
ohrožení, má ohrožen ý právo se domáhat, ab y soud uložil provést vhodné a
pĜimČĜené opatĜení k odvrácení hrozící škod y.
Na závČr této kapitoly se pokusím v ystihnout vztah mezi reivindikaþní
a negatorní žalobou. Základní rozdíl mezi vztahem vindikaþním a negatorním
spoþívá v tom, že zatímco ve vztahu vindikaþním je vlastník faktick y zbaven
možnosti vČc držet a užívat (právnČ s ní disponovat mĤže), u vztahu
negatorního jde o zásah do oprávnČní vČc užívat. Využiji rozsudku Nejv yššího
soudu ze dne sp. zn. 22 Cdo 2602/98, který stanovil, že „pro reivindikaþní
žalobu obecnČ platí, že se jí vlastník vČci domáhá na tom, kdo mu tuto vČc
neoprávnČnČ zadržuje, aby mu ji vydal do jeho (vlastníkovy) moci. Proto je
také obvyklou souþástí žalobního návrhu (tzv. petitu) požadavek nejen vydání
vČci, ale i požadavek jejího pĜedání. Jiným zpĤsobem ochrany vlastnického
práva, vycházejícím rovnČž z ustanovení § 126 odst. 1 o.z., je žaloba zápĤrþí
(negatorní). Touto žalobou se vlastník vČci domáhá, aby se žalovaný zdržel
jiných neoprávnČných zásahĤ (jiných než neoprávnČného zadržování vČci) do
vlastnického práva žalobce; domáhá se jí buć, aby žalovanému bylo urþité
rušivé konání zakázáno (aby se urþitého konání zdržel), anebo aby vČc uvedl
do pĤvodního stavu, tj. odstranil vČci, které na nemovitosti dĜíve nebyly. Oba
základní druhy vlastnických žalob tak mají odlišný, resp. samostatný skutkový
základ podle toho, jakým zpĤsobem (jak a þím vším) žalovaný do výkonu jejich
vlastnického

práva

zasahuje.

Není

vylouþeno,

aby

vlastník

vČci

vĤþi

žalovanému uplatnil jednou žalobou souþasnČ, aby mu žalovaný vydal
zadržovanou vČc a souþasnČ se zdržel dalších rušivých zásahĤ do výkonu
vlastnických práv žalobce, napĜ. nevstupoval na jeho pozemek.“ 1 6 5
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5.4.3. Žaloba na pozitivní plnČní podle § 417 odst. 2 ObþZ
Další t yp žalob y uplatĖované v sousedsk ých vztazích smČĜuje k tomu,
ab y b ylo žalovanému uloženo provedení urþit ých opatĜení, zejména tČch,
kterými

se

má

bránit

hrozící

škodČ

anebo

jinému

ohrožení

sousední

nemovitosti, s nímž b y b ylo spojeno omezení ve v ýkonu práv žalobce. Tato
žaloba se opírá o ust. § 417 odst.2 ObþZ.
V prvním odstavci ust. § 417 ObþZ je stanoveno: „Komu škoda hrozí, je
povinen k jejímu odvrácení zakroþit zpĤsobem pĜimČĜeným okolnostem
ohrožení.“

Druh ý odstavec stanoví: „Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený

právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a pĜimČĜené opatĜení k
odvrácení hrozící škody.“
V prvním odstavci je zakotvena povinnost uþinit preventivní opatĜení
k odvrácení vzniku škod y, kd y osoba, které vznik škod y hrozí, má tzv.
zakroþovací
okolnostem

povinnost,
ohrožení

tj.
tak,

povinnost
ab y

b yl

zakroþit
odvrácen

zpĤsobem
vznik

pĜimČĜen ým

škod y.

Hledisko

pĜimČĜenosti je tĜeba v ykládat vžd y v souvislosti s konkrétními okolnostmi
každého pĜípadu. Bude nutno vzít v úvahu, jaká škoda hrozí, jak ý je druh a
intenzita ohrožení. Pokud b y ohrožená osoba zakroþila proti hrozící škodČ
nepĜimČĜenČ, mohl by se ten, proti nČmuž bylo zakroþeno, domáhat náhrad y
škod y podle ust. § 420 ObþZ.
Druh ý odstavec citovaného ustanovení upravuje právo osob y „vážnČ
ohrožené“ domáhat se u soudu, ab y uložil konkrétní povinnost smČĜující k
odvrácení hrozící škod y tomu, jehož þinností (popĜ. neþinností) došlo
k situaci, kd y hrozí vznik škod y. K úspČchu žalob y je tĜeba, ab y žalobci
hrozila vážná škoda. Kd y pĤjde o vážné ohrožení, bude záviset na posouzení
konkrétních okolností.
Žaloba podle § 417 odst.2 ObþZ pĜichází v úvahu napĜ. v pĜípadČ
vážného ohrožení vþelami anebo jin ými zvíĜat y, dále ohrožení vlastnického
práva podmáþením þi jin ým ohrožením pozemku þi staveb na nČm zĜízen ých
ve sm yslu § 127 odst. 1 ObþZ. Soudem uložená povinnost poté mĤže spoþívat
jak v aktivním jednání (napĜ. v ybudovat zaĜízení na svod vody), tak ve
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zdržení se urþité þinnosti (neprovádČt zemní práce, které b y vážnČ ohrozil y
sousedovu nemovitost do dob y, než budou uþinČna taková opatĜení, která
zabrání vzniku ohrožení).
Žalobce nemusí žalobu právnČ kvalifikovat. Pokud tak uþiní, není soud
touto kvalifikací vázán. Je tĜeba, ab y soud vČnoval pozornost formulaci
žalobního návrhu a žalobním tvrzením a zvážit, o jak ý t yp žalob y jde.
Žaloba podle § 417 odst.2 ObþZ má velmi blízko k žalobČ negatorní.
Zásadní rozdíl spoþívá v tom, že negatorní žaloba se týká zásahĤ již
v ykonan ých, zatímco u žalob y podle ust. § 417 odst. 2 ObþZ jde o škodu
teprve hrozící. V nČkterých pĜípadech však pĜichází v úvahu i kumulace
tČchto žalob. Vedle povinnosti nČco konat lze uložit vlastníkovi napĜ. také
odstranČní vČci, lze-li to považovat za opatĜení vhodné a pĜimČĜené k
odvrácení hrozící vážné škod y. Jestliže ohrožen ý vlastník uvede v návrhu na
zahájení Ĝízení skutkov ý stav tak, že to bude odĤvodĖovat jak žádost o
zdržení se konkrétního zásahu, tak žádost o vhodné opatĜení k odvrácení
škod y, bude možné oba návrh y kumulovat. 1 6 6
Žalobce, který se brání proti neoprávnČnému zásahu, þasto sám
neuvažuje o tom, kterou z uveden ých žalob podává. Nejv yšší soud ýR ve
svém rozsudku sp. zn. 22 Cdo1599/99 zejména s ohledem i na dĜívČjší
judikaturu konstatoval, že ,,domáhá-li se žalobce, aby soud žalovanému uložil
povinnost provést urþité opatĜení (nikoliv zdržet se urþitého rušení), neboĢ
žalobci hrozí závažná škoda, jde o žalobu podle § 417 odst. 2 ObþZ, nikoliv o
vlastnickou žalobu podle § 126 odst. 1 ObþZ. Podmínkou pro aplikaci § 417
odst. 2 ObþZ je vážné ohrožení žalobce anebo jeho majetku; není nutné, aby
hrozilo nebezpeþí bezprostĜedního vzniku škody, postaþí, že v dĤsledku
vážného ohrožení vznikne škoda v budoucnosti.“ 1 6 7

5.4.4. Žaloba urþovací
Žaloba ve sm yslu ustanovení § 80 písm. c) o.s.Ĝ. již není tak þastou a
typickou v rámci sousedsk ých vztahĤ. Touto žalobou lze uplatnit, ab y b ylo
166

zpráva o zhodnocení rozhodování soudĤ ve vČcech sousedských práv, projednaná a schválená
obþanskoprávním kolegiem Nejvyššího soudu ýeské socialistické republiky dne 23. þervna 1987, sp. zn. Cpj
203/86, publikovaná pod þ. 3/1988 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
167
rozsudek Nejvyššího soudu ýR sp. zn. 22 Cdo1599/99 ze dne 2.4.2001
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rozhodnuto o urþení, zda tu právní vztah nebo právo je þi není, je-li na tom
naléhav ý právní zájem. Urþovací žaloba má vzhledem k žalobám na plnČní
pouze podpĤrn ý charakter. V praxi se uplatĖuje zejména pĜi urþování
vlastnického práva k nemovitostem a je také prostĜedkem k odstranČní
duplicitního zápisu vlastnictví. V rámci sousedsk ých sporĤ se v ysk ytuje jen
v ýjimeþnČ.
UplatnČním urþovací žalob y se zab ýval také Nejv yšší soud ýR, který ve
svém rozsudku sp. zn. 21 Cdo 2138/2006 stanovil, že „prokáže-li žalobce, že
má právní zájem na tom, aby bylo urþeno urþité právo nebo právní pomČr,
pĜestože by mohl žalovat pĜímo na splnČní povinnosti, nelze mu urþovací
žalobu odepĜít. Za nedovolenou - pĜi možnosti žaloby na plnČní - lze
považovat urþovací žalobu jen tam, kde by nesloužila potĜebám praktického
života, nýbrž jen ke zbyteþnému rozmnožování sporĤ. Jestliže se urþením, že
tu právní vztah nebo práce je þi není, vytvoĜí pevný právní základ pro právní
vztahy úþastníkĤ sporu (a pĜedejde se tak žalobČ o plnČní), je urþovací žaloba
pĜípustná i pĜesto, že je možná také žaloba na splnČní povinnosti podle
ustanovení § 80 písm.b) o.s.Ĝ.“

168

Urþovací žaloba má preventivní charakter. PĜedmČtem urþení mĤže b ýt
jen takov ý právní vztah, právo nebo povinnost, o kterém mĤže soud
rozhodnout v rámci pravomoci v ymezené v ust. § 7 o.s.Ĝ. Podle ust. § 80
písm. c) o.s.Ĝ. se urþení mĤže t ýkat jen práva a povinnosti, pĜíp. právního
vztahu. Urþení existence právní skuteþnosti rozhodnutím soudu pĜichází
v úvahu jedinČ tehd y, pokud to zákon pĜipouští.
ÚspČšnČ mĤže podat urþovací žalobu jen ten, kdo má na požadovaném
urþení naléhav ý právní zájem. Vymezení naléhavého právního zájmu vČnuje
judikatura znaþnou pozornost. 1 6 9 O naléhav ý právní zájem mĤže zásadnČ jít
jen tehd y, jestliže by bez soudem v ysloveného urþení, že právní vztah nebo
právo existuje, b ylo buć ohroženo právo žalobce nebo b y se jeho právní
postavení stalo nejistým. To znamená, že musí jít o právní vztah již existující
nebo o takovou situaci, v níž b y žalobce mohl b ýt ohrožen, pĜípadnČ pro
168
169

rozsudek Nejvyššího soudu ýR sp. zn. 21 Cdo 2138/2006 ze dne 3.10.2007
viz. napĜ. rozsudek Nejvyššího soudu ýR sp.zn. 21 Cdo 630/2002 ze dne 14.11.2002
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nejisté své postavení v ystaven konkrétní újmČ. 1 7 0
PĜíkladem takové situace je napĜ., jsou-li poch ybnosti o tom, kdo je
vlastníkem stavb y postavené na cizím pozemku, stává se právní postavení
vlastníka pozemku nejisté, neboĢ není zĜejmé, kdo je subjektem práv a
povinností, které jsou obsahem právních vztahĤ mezi vlastníkem pozemku a
vlastníkem stavb y na tomto pozemku umístČné.
Naléhav ý právní zájem bude zásadnČ vžd y dán, jestliže budou vznikat
poch yb y o vlastnickém právu s dĤsledky pro zápis do katastru nemovitostí.
NicménČ naléhav ý právní zájem není presumován, musí b ýt proto vžd y tvrzen
a prokazován. 1 7 1
Naléhav ý právní zájem zakládá i pouhé v yhrožování neoprávnČn ých
zásahem (napĜ. nČkdo hrozí, že jinému znemožní užívat cestu nebo na jeho
pozemku bude v ykonávat nČjakou þinnost). Bylo b y popĜením preventivního
charakteru urþovací žalob y nutit subjekt práva, ab y se soudní ochranou práv
v yþkával, až v ýhrĤžk y budou uskuteþnČn y. 1 7 2 K tomu Nejv yšší soud ýR ve
svém rozsudku sp. zn.22 Cdo 2162/99 uvedl, že ,,v pĜípadČ, že nČkdo hrozí
neoprávnČným zásahem, nelze po vlastníkovi požadovat, aby vyþkal provedení
tohoto zásahu a teprve poté se u soudu domáhal ochrany. Žádá-li vlastník,
aby soud urþil, že žalovaný není oprávnČn zasahovat do jeho práva zpĤsobem,
kterým hrozí, je povinností soudu zkoumat, zda žalobce má na takovém urþení
naléhavý právní zájem. Musí tedy uþinit skutkové zjištČní, že žalovaný míní
hrozbu vážnČ a je schopen ji uskuteþnit, aĢ již sám nebo prostĜednictvím tĜetí
osoby.“

173

5.4.5. Žaloba na urþení prĤbČhu hranic pozemku
Na závČr jsem zaĜadila otázku t ýkající se sporného institutu, tzv. žalob y
na urþení hranic pozemku. Protože spory ohlednČ prĤbČhu hranice mezi
sousedními

pozemky

jsou

pomČrnČ

þasté,

považuji

za

vhodné

problematiku více pĜiblížit. Diskuse k tomuto tématu b yla otevĜena na
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nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995 sp. zn. III. ÚS 17/95
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tuto

stránkách þasopisĤ Ad Notam a Soudní rozhled y.
S ohledem na prostudované pramen y jsem dospČla k názoru, že dle
platné právní úprav y v souþasné dobČ nelze žalovat na urþení prĤbČhu
hranice, kd y za pravdu mi dává jednak vČtší þást odborné literatury a jednak i
nejnovČjší judikatura Nejv yššího soudu ýR. 1 7 4
Na rozdíl od v.o.z. platn ý ObþZ ani o.s.Ĝ. žalobu na urþení prĤbČhu
hranic neznají. 1 7 5
Odborná literatura se v podstatČ shoduje, že spor o hranici mezi
pozemk y nepĜedstavuje samostatn ý t yp žalob y. 1 7 6 Opaþn ý názor zastává ale
P.Baud yš in K urþení prĤbČhu hranic pozemku. Ad notam. 2001, þ.5-6, který
namítl, že urþení hranice je vČcí obþanskoprávní, a že b y proto o nČm mČl
rozhodovat soud. Argumentem v yvracejícím tento názor je skuteþnost, že
žalobu o urþení prĤbČhu hranice není možné podĜadit pod žádn ý z t ypĤ žalob
uveden ých v ust. § 80 o.s.Ĝ., který podává demonstrativní v ýþet. Takže lze
pĜipustit i jinou žalobu tam neuvedenou. Tato skuteþnost však sama osobČ
nedostaþuje k tomu, ab y takovou žalobu b ylo možno úspČšnČ uplatnit u soudu.
V § 80 písm. c) o.s.Ĝ. neuvedená urþovací žaloba se však musí opírat o
konkrétní ustanovení zákona. V pĜípadČ žalob y na urþení prĤbČhu hranice
pozemku takové zákonné ustanovení ch ybí. Soud nemĤže v yt yþit hranici
jinak, než je uvedeno v žalobním petitu, neboĢ mu v tom brání § 153 odst. 2
o.s.Ĝ. podle kterého „soud mĤže pĜekroþit návrhy úþastníkĤ a pĜisoudit nČco
jiného nebo více, než þeho se domáhají, jen tehdy, jestliže Ĝízení bylo možno
zahájit i bez návrhu, nebo jestliže z právního pĜedpisu vyplývá urþitý zpĤsob
vypoĜádání vztahu mezi úþastníky“. 1 7 7
Domnívám se, že spor ohlednČ probíhající hranice lze Ĝešit za použití
vindikaþní žalob y, pĜi které žalobce tvrdí, že je vlastníkem þásti sousedova
pozemku. Na Ĝadu pĜijdou ted y prostĜedky související s vedením katastru
174

Rozhodovací praxe soudu byla dost nejednotná, kdy se objevovaly i rozsudky, kdy soud prĤbČh hranice urþil
– napĜ. rozsudek Okresního soudu v PĜíbrami þj. 6 C 85/96–50 ze dne 22. 1. 1998
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nemovitostí, a to vþetnČ nového v ymČĜení hranic, je-li jejich prĤbČh sporn ý
nebo nejist ý. Tam, kde postaþí t yto prostĜedk y, nejsou na místČ urþovací
žalob y. Nestaþí-li, je ovšem podle J. Spáþila na místČ podat urþovací žalobu.
Tak tomu bude zejména tehd y, není-li sporn ý jen faktick ý prĤbČh hranice, ale
i právo nČkterého z úþastníkĤ k pozemku nebo jeho urþité þásti, napĜ.
vzhledem k tvrzenému v ydržení. 1 7 8
Velmi þasto se uvedenou problematikou zab ývá i judikatura. Zmíním
napĜ. usnesení Nejv yššího soudu ýR, sp. zn. 22 Cdo 2035/2003, kde se uvádí:
„Rozhodování ve sporu o prĤbČhu objektivnČ zjistitelné hranice mezi pozemky
je v pravomoci soudu. Žalobní návrh je tĜeba formulovat tak, že jde o spor o
urþení vlastnictví, pĜíp. o vyklizení pĜesnČ urþené þásti pozemku. Jestliže se
žalobce domáhá urþení prĤbČhu hranice mezi pozemky, musí soud žalobce
pouþit o nutnosti upravit žalobní návrh (petit) tak, aby odpovídal § 126 odst.
1 obþ. zák., pĜíp. žalobČ na urþení vlastnictví.“ 1 7 9 A dále

rozsudek

Nejv yššího soudu ýR, sp. zn. 22 Cdo 2271/2006, podle kterého „Vymezení
parcely je jen evidenþní záležitostí a nemĤže nic mČnit na vlastnickém právu k
pozemku; proto také soud nemĤže urþovat, jaká je ve skuteþnosti výmČra
parcely, neboĢ stanovení výmČry parcely je jen vČcí katastrálního úĜadu, který
parcely eviduje.“ 1 8 0
Nejlépe mĤžeme Ĝešení ohlednČ urþení hranic sousedních pozemkĤ
dovodit z rozsudku Nejv yššího soudu ýR ze dne 30. 5. 2002, sp. zn. 22 Cdo
1908/2000, podle kterého ,,v pĜípadČ, že mezi vlastníky sousedních pozemkĤ
dochází k nesrovnalostem ohlednČ hranice jejich pozemkĤ, je dán naléhavý
právní

zájem na podání žaloby o urþení pĜedmČtné (mezi vlastníky sporné)

þásti pozemku. V daném pĜípadČ však musí být hranice objektivnČ zjistitelná a
soudní rozhodnutí bude deklarovat existující vlastnické právo. V pĜípadČ, že
se pĤvodní hranice stala neurþitou a dostupnými prostĜedky nelze zjistit, kde
se nachází, není žaloba na urþení nové hranice mezi sousedními pozemky
žalobou podle § 80 písm. c) o.s.Ĝ., a nelze jí vyhovČt, a to ani v pĜípadČ, kdy
k podání takové žaloby úþastníky vyzval správní orgán“. 1 8 1
178
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Dalo b y se Ĝíci, že judikatura smČĜuje k závČru, že namístČ b y b yla
spíše žaloba o urþení vlastnického práva k v ymezenému pozemku, kde hranice
b y b yl y zĜejmé z geometrického plánu. V pĜípadČ, že soud urþí, že žalobce je
vlastníkem pozemku, jehož hranice je patrná z pĜipojeného geometrického
plánu, pĤjde nepĜímo o urþení právní skuteþnosti (prĤbČhu hranice), stejnČ
jako urþení existující hranice nepĜímo vymezuje vlastnictví úþastníkĤ,

ted y

jejich právo. 1 8 2
Bez komplexní úprav y této otázk y, vþetnČ zvláštní procesní úprav y,
bude tato otázka stále pĜedmČtem diskuzí. NOZ v ust. §1028 tuto otázku Ĝeší
tak, že ,,jsou-li
každý

soused

hranice

mezi

pozemky

neznatelné

nebo

pochybné,

má

právo požadovat, aby je soud urþil podle poslední pokojné

držby. Nelze-li ji zjistit, urþí soud hranici podle slušného uvážení.”
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Právní úprava sousedského práva je obsažena zejména v obþanském
zákoníku - Bürgerliches Gesetzbuch (dále jen „BGB“) ze dne 18. srpna
1896, což je právní pĜedpis platn ý pro celou Spolkovou republiku NČmecko.
Vedle toho si jednotlivé spolkové zemČ upravil y problematiku sousedského
práva ve zvláštních právních pĜedpisech. 1 8 3

Tyto pĜedpis y se tak vzájemnČ

doplĖují, tzn. je tĜeba aplikovat spolkov ý zákon BGB souþasnČ se zemsk ým
zákonem každé ze spolkov ých zemí.
BGB je obsáhl ým právním pĜedpisem, ve kterém je úprava vČcn ých práv
obsažena v jeho tĜetí þásti a konkrétnČ sousedské právo nalezneme v ust. §§
903 – 924. Sousedským právem jsou mínČn y stejnČ jako v þeské právní úpravČ
soukromoprávní normy, které upravují vztah y vlastníkĤ, popĜ. držitelĤ
sousedních nemovitostí, pĜiþemž stejnČ tak nemusí jít nutnČ o bezprostĜední
sousedství. 1 8 4
V ust. § 903 BGB je stanoveno oprávnČní vlastníka vČci, který mĤže
v mezích zákona a práv tĜetích osob nakládat se svou vČcí podle vlastního
uvážení a zároveĖ mĤže v ylouþit tĜetí osob y v nakládání s jeho vČcí, tzn.
mĤže zamezit ostatním osobám v jakémkoli pĤsobení na jeho pĜedmČt
vlastnictví. Ust. § 1004 BGB dává vlastníku vČci právo požadovat po rušiteli
jeho vlastnického práva odstranČní újmy. Újmou se pĜitom rozumí každ ý
zásah do právního nebo faktického panství vlastníka nad vČcí, který odporuje
obsahu vlastnického práva. Na základČ tohoto ustanovení se mĤže vlastník
nemovitosti efektivnČ bránit proti faktickému užívání jeho nemovitosti
neoprávnČn ými osobami, stejnČ jako proti vlivu imisí. Vlastník nemá tento
nárok za pĜedpokladu, že úþink y imisí neomezují užívání jeho pozemku vĤbec
nebo je omezují pouze nepodstatnČ. Co je nepodstatné omezení, je uvedeno

183

NapĜ. zemská vláda spolkové zemČ Severní Porýní – Vestfálsko pĜijala Zákon o právu sousedském
(Nachbarrechtsgesetz) v 15.4. 1969, který upravuje napĜ. oplocení pozemkĤ, úpravy sousedních pozemkĤ,
vzdálenosti pro vysazování stromĤ, keĜĤ a rostlin, pĜevisy apod.
zemská vláda Porýní –Falc pĜijala 15.6.1970 Zákon o právu sousedském tzv. Landesnachbarrechtsgesetz,
který upravuje oplocení, odtok dešĢové vody, okapy apod.
dále viz. www.nachbarrecht.de
184
ALHEIT, Helmward;HEIß, Hans. Nachbarrecht von A – Z. München: C.H.Beck, 1989, s.15
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v ust. § 906 BGB a jsou to taková, kde nejsou naplnČn y stanovené hraniþní a
smČrné

hodnot y

posuzovan ých

vlivĤ

v zákonech

nebo

naĜízeních. 1 8 5

V pĜípadČ omezení podstatn ých, která jsou zpĤsobena užíváním sousedního
pozemku tak, jak je v místČ obv yklé a nemĤže mu b ýt zabránČno opatĜeními,
které jsou obecnČ pro uživatele takového pozemku hospodáĜsk y únosné, mĤže
takto dotþen ý vlastník požadovat po rušiteli vlastnického práva pĜimČĜenou
finanþní náhradu. Je to urþitá kompenzace za to, že musí trpČt takováto
omezení svého vlastnického práva. Pokud soused nemĤže požadovat navrácení
v pĜedešl ý stav napĜ. z dĤvodu promlþení, musí b ýt odškodnČn za to, že musí
nadále tento protiprávní stav trpČt. 1 8 6
Jednotlivé druh y zásahĤ do sousedského práva jsou zakotveny v ust. §§
906 – 923 BGB.
Pokud jde o imise, obsahuje BGB obdobné ustanovení jako je generální
klauzule upravená v ust. § 127 odst.1 ObþZ, ve které jsou demonstrativnČ
v yjmenován y zásah y, kterých se vlastníci musí zdržet. V ust § 906 BGB je
uvedeno, že ,,vlastník pozemku musí snášet vnikání plynĤ, par, pachĤ, kouĜe,
sazí, tepla, hluku, vibrací a podobných vlivĤ vycházejícím z cizích pozemkĤ,
pokud

ho

neomezují

v

užívání

jeho

pozemku,

nebo

omezují

pouze

v nepodstatné míĜe.“ Otázku nepodstatné míry jsem Ĝešila v ýš e.
Úm yslné v ypouštČní imisí je však nepĜípustné dle ust.§ 906 odst. 3
BGB.
Pokud se nejedná o úm yslné v ypouštČní, mĤžeme rozlišovat v podstatČ
tĜi situace. Za prvé, pokud jde o nepodstatné imise, musí je dotþen ý soused
strpČt. Pokud jde o podstatná omezení, která jsou však v dané lokalitČ
obv yklá, dotþen ý soused je strpČt musí, ale má nárok na finanþní náhradu. Tu
nemá v pĜípadČ tĜetí situace, a sice že podstatná omezení nebudou obv yklá.
Takové imise budou nepĜípustné. Rozdíl oproti þeské právní úpravČ zde
mĤžeme spatĜit v situaci druhé, kd y dotþen ý soused má nárok na finanþní
náhradu v pĜípadČ imisí, které jsou v dané lokalitČ obv yk lé. Ostatní dvČ
situace jsou Ĝešen y stejnČ, þesk ý ObþZ Ĝeší tzv. ´míru pĜimČĜenou pomČrĤm´.
185
186

napĜ. Bundes-Immissionsschutzgesetz z 26.9.2002 (BGBl. I S. 3830)
VČtšina nárokĤ vzniklých na základČ ustanovení BGB o sousedských právech (§§ 907 – 909, 915, 917 odst.1
918 odst. 2, 919, 920, 923 odst. 2 se však nepromlþují. Promlþecí doba je obecnČ stanovena na deset let dle
§ 196 BGB).
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OhlednČ imise hlukem, která b yla pĜedmČtem soudního sporu ve
Spolkové

republice

NČmecko,

b yl

publikován

na

stránkách

odborného

þasopisu Právní rozhled y zajímav ý rozsudek t ýkající se žabího kvákání.
Spolkov ý soudní dvĤr Ĝešil spor mezi soused y, kd y vlastník jednoho
pozemku si na nČm zĜídil jezírko, do kterého se sestČhoval y žáb y a noþním
kvákáním rušil y souseda. Žalovan ý ted y tím, že zĜídil jezírko, v ytvoĜil žábám
podmínk y, ab y se mohl y usídlit. Stal se ted y rušitelem. V tomto pĜípadČ
dospČl soud k názoru, že jde o omezení podstatné a že vlastník sousedního
pozemku jej není povinen trpČt. Situace však b yla komplikovaná tím, že šlo o
stĜet mezi pĜedpis y práva obþanského a práva životního prostĜedí. Soud
nakonec rozhodl tak, že právo na obranu podle pĜedpisĤ obþanského práva
vzniká pouze tehd y, jestliže orgán y ochran y životního prostĜedí udČlil y
povolení o v ýjimce. Nebude-li povolení udČleno, nemĤže rušen ý vlastník
nemovitosti požadovat od svého souseda, který jej ruší ani opatĜení ke snížení
hluku ani finanþní vyrovnání. 1 8 7
ýinnosti, které jsou v yjmenován y v ust. § 906 BGB se þásteþnČ shodují
s demonstrativním výþtem obsažen ým v ust. § 127 odst. 1 vČta druhá ObþZ.
V nČmecké právní úpravČ jsou navíc v ýs lovnČ zmínČn y imise sazí, tepla nebo
otĜesĤ. Naopak nČkteré zásah y uvedené v þeském ObþZ zde nenalezneme.
Vzhledem k demonstrativnímu v ýþtu, který obsahují obČ generální klauzule,
lze i t yto nezmínČné imise pod toto ustanovení podĜadit.
BGB ovšem obsahuje kromČ obecného ustanovení o imisích i další
ustanovení, která upravují jiné zásah y do vlastnického práva. Obdobu ust. §
127 odst. 1 ObþZ, upravující ohrožení sousedov y stavb y nebo pozemku
nalezneme v ust. §§ 907-909 BGB. Tato úprava je oproti naší právní úpravČ
rozsáhlejší a podrobnČjší, zatímco naši právní úpravu mĤžeme považovat za
rámcovou.

Na základČ ust. § 907 BGB mĤže vlastník pozemku požadovat,

ab y na sousedním pozemku neb yl y budován y nebo udržován y objekt y (stavb y,
zaĜízení), u kterých se mĤže s jistotou pĜedpokládat, že jejich stav nebo
užívání nepĜípustnČ ovlivní jeho pozemek. Pokud takov ý objekt v yhovuje
stavebním pĜedpisĤm, které stanovují urþitý odstup objektu od hranice
187

viz. rozsudek Spolkového soudního dvoru ze dne 20. 11. 1992, V ZR 82/91. Právní rozhledy. 1994, þ. 5
Dalším rozsudkem, který Ĝešil odstranČní rušivého hlukum, tentokrát pocházejícím ze štČkotu psa je
rozsudek Zemského soudu (LG) Schweinfurt ze dne 21. 2. 1997, 3 S 57/96. Právní rozhledy. 1998, þ. 2
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pozemku nebo jiná ochranná opatĜení, mĤže odstranČní objektu vlastník
požadovat jen, jestliže skuteþnČ nepĜípustnČ zasahují do jeho práva, tzn.
pokud skuteþnČ nepĜízniv ý vliv již nastal. TČmito objekt y nejsou mínČn y
strom y a keĜe, jak v ýslovnČ stanoví odstavec druh ý tohoto ustanovení.
Pokud hrozí nČjakému pozemku nebezpeþí, že bude poškozen zĜícením
budov y, jiné stavb y spojené se sousedov ým pozemkem nebo zĜícenou þástí
budov y, mĤže vlastník pozemku dle ust. § 908 BGB požadovat po tom, kdo b y
b yl za takovou škodu odpovČdn ý, ab y uþinil vhodné opatĜení k odvrácení
hrozícího nebezpeþí. Pozemek také nesmí být dle ust. § 909 BGB prohlouben
takov ým zpĤsobem, ab y sousedĤv pozemek ztratil potĜebnou oporu, ledaže b y
b ylo zajištČno jiné dostateþné upevnČní.
Problematika podrostĤ a pĜevisĤ je upravena zejména v ust. § 910 BGB,
který stanoví, že vlastník pozemku mĤže odĜezat a nechat si koĜen y stromu
nebo keĜe, které k nČmu zasahují ze sousedního pozemku. To samé platí i pro
pĜesahující

vČtve,

jestliže

vlastník

stanovil

pĜimČĜenou

lhĤtu

držiteli

sousedního pozemku k jejich odstranČní a ten je v této dobČ neodstranil. Toto
právo vlastníku pozemku nenáleží, pokud jej pĜesahující vČtve nebo koĜen y
neomezují v užívání jeho pozemku. Jsou zde ted y dán y jasné hranice pro
v ýkon této svépomoci v tom, že jde o oprávnČn ý zásah jen tehd y, jestliže je
užívání vlastního pozemku omezeno.
ýesk ý ObþZ omezuje právo vlastníka pozemku odstraĖovat z nČj vČtve
nebo koĜen y pĜesahující k nČmu ze sousedního pozemku a to tím, že tak musí
uþinit šetrnČ a ve vhodné roþní dobČ. BGB naproti tomu ukládá vlastníkovi
pozemku posk ytnout pĜimČĜenou lhĤtu k odstranČní takov ých pĜevisĤ a to
pouze tehd y, pokud jej pĜesahující vČtve nebo koĜen y omezují v užívání jeho
pozemku. Takováto omezení v þeském ObþZ zatím nenalezneme, nicménČ ust.
§ 1016 odst.2 NOZ je témČĜ shodné s právní úpravou nČmeckou.
Podle nČmecké judikatury v pĜípadČ, kdy soused odĜízne vČtve, aþkoli
pĜedtím nestanovil sousedovi pĜimČĜenou lhĤtu k jejich odstranČní, nemĤže
tento požadovat náhradu škod y, která b y rovnČž vznikla pĜi bČžném stanovení
lhĤt y. NapĜ. pokud v dĤsledku nezb ytného Ĝezu rostlina pĜestala rĤst. Tak b y
tomu b ylo kd ykoliv. Tímto se zab ýval napĜ. Zemsk ý soud (LG) Giessen ve
svém rozsudku 1 S 230/96, který mimo jiné uvedl, že ,,rostlina zasahující
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do

vedlejšího

pozemku délkou

cca 1

m jednoznaþnČ omezuje užívání

sousedního pozemku.“ 1 8 8 Dle soudu b y náhrada škod y pĜicházela v úvahu
pouze, kd yb y šlo o neodbornČ provedené oklestČní, a pĜípadnČ i tehd y, kd yb y
b ylo

oklestČní

provedeno

nad

rámec

nutného

rozsahu.

Vycházel

dále

z prokázané skuteþnosti, že oklestČní vČtví muselo b ýt provedeno tak jako
tak, bez ohledu na to, kdo je provedl, protože b yl y v daném pĜípadČ splnČn y
podmínk y, které nČmecká právní úprava na oprávnČnost provedení oĜezu
klade.
Na rozdíl od naší právní úprav y je v BGB upravena otázka vlastnického
práva t ýkající se plodĤ spadl ých na sousední pozemek.

Ust. § 911 BGB

stanoví, že ovoce a jiné plod y, které spadl y na pozemek ze stromu nebo keĜe
rostoucího na sousedním pozemku, náleží vlastníku pozemku, na který spadl y.
Toto ustanovení neplatí pouze v pĜípadČ, že sousedĤv pozemek slouží
k veĜejnému užívání (§ 911 BGB). V þeském ObþZ v ýslovné ustanovení
upravující tuto problematiku nenalezneme a v odborné literatuĜe nalezneme
protikladné názory. V souladu s v ýkladem, který jsem podala v kap. 4.6. této
rigorózní práce, lze Ĝíci, že ovoce na pĜevisech je vlastníka stromu a tento je
zároveĖ oprávnČn požadovat po sousedovi v ydání ovoce spadlého na jeho
pozemek. Ten tak musí uþinit. 1 8 9
Problematikou stromĤ, keĜĤ a plodĤ z nich spadl ých Ĝeší také ust. § 923
BGB, který upravuje vlastnictví k takov ým stromĤm a keĜĤm, které v yrĤstají
na hranicích sousedících pozemkĤ. Jejich vlastník y jsou oba sousedé a to
stejn ým dílem. BGB neopomíjí ani situaci související s pokácením takového
stromu nebo keĜe. Každ ý se spoluvlastníkĤ (sousedĤ) mĤže požadovat
pokácení stromu þi keĜe, pĜiþemž náklad y na jejich pokácení nesou oba
vlastníci stejn ým dílem. Pokud ale požaduje pokácení stromu jen jeden ze
sousedĤ, musí nést celé náklad y sám a to za pĜedpokladu, že se druh ý ze
sousedĤ svého práva ke stromu vzdá. V takovém pĜípadČ se pokácením stává
jedin ým vlastníkem. OpČt se v tomto pĜípadČ setkáváme s podrobnou úpravou,
která v þeském ObþZ zcela ch ybí.
188
189

rozsudek Zemského soudu (LG) Giessen ze dne 2. 10. 1996, 1 S 230/96. Soudní rozhledy. 1997, þ. 5
srovnej kapitolu þ.8 této rigorózní práce, kde v NOZ se Ĝešeno vlastnické právo k plodĤm shodnČ jako v BGB
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RovnČž þesk ý ObþZ postrádá právní úpravu obsaženou v ust. § 912
BGB, který se t ýká stavb y postavené þásteþnČ na sousedním pozemku.
Vlastník pozemku, do kterého zasahuje sousedova stavba, musí takov ý zásah
strpČt, jestliže tak soused neuþinil úm yslnČ nebo z hrubé nedbalosti, ledaže b y
vlastník vznesl námitk y pĜed nebo neprodlenČ poté, co došlo k v ybudování
stavb y za hranicí pozemku, tj. již na pozemku sousedním. Soused však musí
vlastníku pozemku platit pravidelnou rentu, která je dále rozvedena v ust. §§
913-916 BGB.
Ust. § 917 a § 918 BGB pojednávají o právu cest y. NáslednČ ust. § 919
a § 920 BGB upravují tzv. demarkaci hranic mezi sousedními pozemk y.
Vlastník pozemku je oprávnČn požadovat po vlastníku sousedního pozemku,
ab y spolupracoval pĜi zĜízení pevn ých hraniþních znakĤ mezi obČma pozemk y
nebo jejich obnovení. Pokud nelze zjistit pĜesn ý prĤbČh hranice, je pro její
urþení urþující stav, který vznikl užíváním obou pozemkĤ. Jestliže však není
ani tento stav zjistiteln ý, rozdČlí se sporná plocha pozemku rovn ým dílem
mezi vlastník y nemovitostí, jejichž hranice má b ýt zjištČna.

Obdobné

ustanovení rovnČž v našem ObþZ nenajdeme. StejnČ tak jako úpravu
spoleþného užívání hraniþních objektĤ (ust. § 921 a § 922 BGB). Pokud jsou
pozemk y od sebe oddČlen y nČjak ým prostorem, mezí, zákoutím, pĜíkopem,
zdí, houštím, plaĖkov ým plotem nebo nČþím podobn ým, co slouží obČma
pozemkĤm, má se za to, že vlastníci obou pozemkĤ jsou oprávnČni užívat t yto
hraniþní

objekt y spoleþnČ. To neplatí, pokud

okolnostem usoudit nČco jiného.

lze vzhledem

k vnČjším

190

Své spory mohou sousedé uplatnit u soudu prvního stupnČ tzv.
Amtsgericht, ale až poté, kd y se pokusili o mimosoudní urovnání sporu.
Mnoho sousedsk ých sporĤ ted y nerozhoduje hned soud. Sousedské spory se
stran y musí nejdĜíve pokusit v yĜešit pomocí vzájemné dohod y dle zákona o
povinném

mimosoudním

urovnání

sporu

(Schlichtungsgesetz)

28.6.2000, jestliže se spor nev yĜeší touto cestou je pĜíslušný soud.

ze

dne

191

Tato

varianta Ĝešení sporĤ mezi soused y je urþitČ levnČjší a rych lejší než jednání
pĜed soudem.
190
191

ALHEIT, Helmward;HEIß, Hans. Nachbarrecht von A – Z. München: C.H.Beck, 1989, s.127
§ 1 Gesetz zur obligatorischen außergerichtlichen Streitschlichtung Vom 28. Juni 2000 (zákona o
mimosoudním urovnání sporĤ z 28.6.2000, GBl. 2000, 470
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Pokud b ych mČla na závČr zhodnotit právní úpravu sousedského práva v
BGB s právní úpravou obsaženou v þeském ObþZ, tak se v prvé ĜadČ nabízí,
že úprava sousedského práva v BGB je podrobnČjší a obsáhlejší. Postavení
sousedĤ je tam mnohem jistČjší a pĜedvídatelnČjší, neboĢ BGB nabízí více
Ĝešení a odstraĖuje více tĜecích ploch mezi soused y.
Z praktického hlediska je nutné rovnČž vyzdvihnout povinnost sporn ých
stran neobracet se pĜi Ĝešení sousedsk ých sporĤ primárnČ na soud, ale v yužít
smírþího Ĝízení. Teprve v pĜípadČ neúspČchu se lze obrátit k pĜíslušnému
soudu. I kd yž je BGB þasto v yt ýkána pĜílišná složitost, dle mého názoru se to
net ýká právní úprav y sousedského práva, kterou považuji za pĜehlednou.
RovnČž si nelze nevšimnout, že právní úpravou sousedského práva
v BGB se znaþnČ inspirovali autoĜi NOZ. 1 9 2

192
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rigorózní

práce

se

pokusím

-
nastínit

právní

úpravu

sousedského práva na území Velké Británie jakožto zástupce angloamerického
právního s ystému. Hned v úvodu musím konstatovat složitost tohoto s ystému
(zejména pro þlovČka, který zde nežije), ve kterém pĜevažují právní ob yþeje a
precedent y, které jsou doplĖován y jednotliv ými právními pĜedpis y. Zatímco
právní úprava sousedského práva v sousední Spolkové republice NČmecko se
od té naší pĜíliš neodlišuje, pominu-li obsáhlost právní úprav y, v právním
s ystému Velké Británie nalezneme Ĝadu odlišností. Je to samozĜejmČ dáno již
tím, že jak þeské tak nČmecké právo spadá do tzv. kontinentálního právního
s ystému, tzn. prošlo v podstatČ stejn ým v ývojem a má stejné koĜen y sahající
do Ĝímského práva. Ve Velké Británii nenalezneme žádn ý kodex, který b y
upravoval obþanské právo a v jeho rámci sousedské právo jako je tomu u nás
þi Spolkové republice NČmecko. PĜesto jsem se pokusila do tohoto s ystému
proniknout a podat nástin právní úprav y sousedského práva ve Velké Británii.
Právo Velké Británie, jak už jsem uvedla v ýše, Ĝadíme do tzv.
angloamerického s ystému práva a b yl pĤvodnČ naz ýván systémem common
law. Cestou kolonizace se právní s ystém rozšíĜil do celé nČkdejší britské Ĝíše
a je v souþasnosti vČtšinou zachováván i ve státech, které se z britského
koloniálního panství osvobodil y. Nejv ýznamnČjší z nich jsou Spojené stát y,
kde se ovšem právní s ystém, zachovávaje historické základ y pĜevzaté z
anglického common law, od anglického právního s ystému znaþnČ odch ýlil.
Na úvod je dle mého názoru tĜeba v ystihnout hlavní rozdíl y, které
odlišují kontinentální a angloamerick ý právní s ystém, což nám umožní lépe
právní úpravu sousedského práva pochopit. První dĤležit ý rozdíl spoþívá
v pramenech práva. Zatímco v kontinentálním s ystému je hlavním pramenem
právní pĜedpis, nejdĤležitČjším pramenem v angloamerickém systému práva je
soudní precedent. Precedent není v ýluþným pramenem práva. Jeho podstatou
je to, že rozhodnutí v yššího soudu, který je oprávnČn ý v ydávat precedent y se
stává závazn ým v pĜípadČ analogick ých pĜípadĤ podobn ých svojí skutkovou
podstatou i pro budoucnost. DĤležitou zásadou je zásada distinkce, kd y
soudce porovnává rozdíl y mezi rĤzn ými precedent y a hledá, který je vhodn ý
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pro konkrétní pĜípad. Pokud jej nenalezne, v ytvoĜí nov ý, ve kterém poukazuje
právČ na rozdílnost precedentĤ. Poté nastupuje zásada stare decisis (setrvat u
rozhodnutého), podle které precedent zavazuje soud, který ho v ydal, ab y
setrval pĜi svém právním názoru i v budoucnosti, a zavazuje všechn y soud y
nižší. Tím se vlastnČ stává pramenem práva.
S precedent y souvisí i další rozdíl mezi s ystém y, který spoþívá v tom,
že zatímco v kontinentálním s ystému soudci právo nalézají, v angloamerickém
soudci rovnČž nalézají právo, ale v yšší soud y mohou právo i tvoĜit. Další
odlišností je rozdílná právní terminologie, odlišné dČlení práva a zatímco
kontinentální s ystém vychází ze zákona a v ýsledkem je doktrína právního
státu, angloamerick ý s ystém prosazuje vládu práva (rule of law). 1 9 3
V poslední dobČ se rozdíl mezi kontinentálním a angloamerick ým
právem pomalu stírají. Ve Velké Británii se v posledních letech projevují
urþité tendence k tomu, ab y precedent y do urþité míry ustoupil y zákonĤm, za
pĜedpokladu, že existují.
PĜi sbírání materiálĤ jsem þerpala zejména z internetov ých zdrojĤ a
z odborné publikace Neighbours and the law v ydanou State library of New
South Wales v roce 2008. 1 9 4 Prostudovala jsem jak precedent y, tak právní
pĜedpis y a velmi þasto jsem se setkávala v souvislosti se sousedsk ým právem
s Ĝešením

náhrad y

škod y,

která

vznikla

v

dĤsledku þinnosti

vlastníka

sousedního pozemku þi imise, které pronikl y na sousední pozemek. PĜiþemž
Ĝešena je jak imise jednorázová, tak opakovaná.
Samotné imise (tzv.

nuisances

nebo

private nuisances,

jde-li

o

zasahování do vlastnického práva þi držby) upravuje vícero právních pĜedpisĤ
– napĜ. Housing Act z roku 1996, Noise and Statutory Nuisance Act z roku
1993.
Dalším je napĜ. tzv. Trees Act, který byl pĜijat v roce 2006 a kter ý
upravuje postup pro pĜípad Ĝešení konfliktĤ mezi soused y t ýkající se stromĤ a
rostlin. Vlastníkovi stromu mĤže b ýt naĜízeno soudem, ab y pĜijal opatĜení,
která mají napravit, pĜedejít a zabránit škodám na sousedním majetku, které
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b yl y nebo mohou být zpĤsoben y právČ stromem. To samé v pĜípadČ, pokud
strom ohrožuje život a zdraví osob. PĜedtím než soud v ydá naĜízení, musí
vlastník,

kterému

hrozí

škoda,

prokázat,

že

se

pokusil

se

sousedem

dohodnout. Vlastníkovi stromu musí b ýt posk ytnuta lhĤta v délce 21 dnĤ
k pĜijetí potĜebn ých opatĜení. Pokud je to naléhavé, lhĤta v yžadována není.
S Trees Act souvisí napĜ. i The Noxious Weeds Act z roku 1993, který
se t ýká ´škodliv ých´ rostlin – plevelu. Tento akt zakazuje vlastníkĤm
pozemkĤ v ysazovat a pČstovat t yto rostlin y. Místní orgány jsou povinn y
provádČt kontrolu a mohou v urþit ých pĜípadech v ysazení takov ýchto rostlin
povolit. Naopak povolení není tĜeba v pĜípadČ v ýsadb y stromĤ. NicménČ je
tĜeba

dobĜe

zvážit,

ab y

strom y

v budoucnu

neblokoval y

kanalizaci,

nepoškozoval y budov y þi neodnímal y výhled y. Místní orgán y jsou zároveĖ
oprávnČn y posk ytnout stromĤm ochranu na základČ Environmental Planning
and Assessment Act

z roku 1979. Mohou v ydat tzv. Tree Preservation

Orders, ve kterých mohou zakázat odĜezávání vČtví, poškozování stromĤ
apod. PĜed proĜezáváním stromu je ted y dĤležité si ovČĜit, zda strom není
takto chránČn ý. V pĜípadČ, že strom chránČn je, je tĜeba si vyžádat souhlas
místního orgánu.
Na základČ již zmínČného Trees Act z roku 2006 mĤže soud naĜídit
opatĜení pouze v pĜípadČ, kd y dojde k závČru, že strom zpĤsobil, pĤsobí nebo
v blízké dobČ zpĤsobí škodu na majetku žalobce nebo že nČkoho zraní. Soud
musí vzít v úvahu celou Ĝadu okolností. Jednak umístČní stromu ve vztahu
k hranici pozemku, zda má nČjakou historickou, kulturní þi vČdeckou hodnotu,
dopad na podzemní vodu þi ochranu pĤd y nebo zváží, jaké krok y podnikl
vlastník sousedního pozemku vĤþi majiteli stromu apod..
Imisí, spoþívající ve spadu listí ze stromu se zab ýval soud v pĜípadČ
Barker v. Kyriakides. Ve sporu šlo o padající listí na žalobcĤv pozemek.
Soud dospČl k závČru, že strom je zdrav ý a že množství spadaného listí je
zcela v normálu. Precedentním v ýrokem je, že lidé, kteĜí žijí v mČstské
zástavbČ, musí poþítat s tím, že budou muset v ynaložit urþité náklad y na
údržbu sv ých pozemkĤ a staveb, které vzniknou v dĤsledku rĤstu stromĤ (spad
jehliþí, listí apod.). Strom y mají dle názoru soudu v ýznam pro životní
prostĜedí a v mČstské zástavbČ pĤsobí i estetick y. Je ted y nutné poþítat s tím,
že lidé budou muset þistit okap y þi uklízet okolí sv ých domĤ. Padání listí,
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semínek þi plodĤ ze stromĤ nebude ted y dĤvodem pro to, ab y strom musel b ýt
odstranČn. 1 9 5
Pokud jde o problematiku plotĤ þi zdí je namístČ zmínit The Dividing
Fences Act z roku 1991, který Ĝeší náklad y spojené s v ybudováním, údržbou
þi opravou tzv. dČlících plotĤ mezi vlastník y sousedících pozemkĤ a upravuje
i postup pro pĜípad sporu. DČlícím plotem se rozumí jak ýkoli plot, pĜíkop,
vegetativní bariéru, která oddČluje pozemk y. Sousedé jsou povinni náklad y na
v ýstavbu nést spoleþnČ, ale pouze pokud jde o plot obv ykl ý. Pokud jeden ze
sousedĤ požaduje plot na v yšší úrovni, rozdíl v nákladech ponese on. Pokud
b yl dČlící plot poškozen þi zniþen a nutnČ v yžaduje opravu, jsou povinni se na
této opravČ podílet vlastnící sousedních pozemkĤ spoleþnČ. Za úþelem údržb y
plotu je rovnČž oprávnČn vlastník plotu vstoupit v rozumnou dobu na pozemek
sousedĤv.
Stavbou,

která

pĜekraþuje

hranice

pozemkĤ,

se

zab ývá

The

Encroachment of Buildings Act 1922. Jsou zde Ĝešen y stavb y pĜesahující nad
sousedním pozemkem.
Proti hlukov ým imisím je tĜeba se bránit, pokud selže snaha o dohodu
se sousedem tak, že postižen ý soused podá stížnost pĜíslušnému místnímu
správnímu orgánu (napĜ. Local Autority, Environmental Health Department),
který imise Ĝeší jako pĜestupek. Hlavním právním pĜedpisem regulujícím hluk
v okolí je tzv. Protection of the Environment Operations Act 1997, který se
zab ývá nepĜimČĜen ým hlukem trvajícím po delší þasové období. V prvé ĜadČ
stanoví dobu, ve které mohou b ýt þinnosti zpĤsobující hluk v ykonáván y.
NepĜimČĜen ým hlukem se zde rozumí hluk, který je škodliv ý a který obtČžuje
osob y v okolí. K tomu je možno uvést pĜípad McKenna vs. Brtitish
Aluminium, kde si pĜes tĜicet žalobcĤ stČžovalo na nepĜimČĜené imise a hluk
z blízké továrn y a odvolávali s na závČry uþinČné soudem v precedentním
rozhodnutí R ylands vs. Fletcher.
S hlukem souvisí i Companion Animals Act z roku 1998 v pĜípadČ, kd y
ke sporu mezi soused y dojde v pĜípadČ štČkajících psĤ, lze se obrátit na
místní správní orgán s žádostí o v ydání tzv. nuisance order, který prohlásí
štČkání psa, které trvá delší dobu za obtČžující faktor, který nepĜimČĜenČ ruší
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soused y. Uloží sousedovi provést pĜimČĜená opatĜení k odstranČní tohoto
hluku, pokud tak neuþiní, v ystavuje se udČlení pokut y, popĜ. odebrání zvíĜete.
To samé mĤže nastat v pĜípadČ, že soused bude obtČžován nadmČrn ým
zápachem pocházejícím od zvíĜat. Dále tento akt Ĝeší pob yt zvíĜat na
sousedním pozemku. ZvíĜata se mohou poh ybovat na sousedním pozemku
pouze se souhlasem vlastníka pozemku. Pokud zvíĜata vnikají na sousední
pozemek, mĤže vlastník pozemku zvíĜe zabavit. Zajímavá je problematika
týkající se psĤ, kteĜí vniknou na sousední pozemek. Pokud to vlastník
pozemku považuje za nezb ytné a pĜimČĜené k odvrácení hrozící škod y nebo
k zabránČní útoku na osob y, mĤže psa dokonce zneškodnit. V takovém pĜípadČ
je ale povinen informovat vlastníka psa a pĜíslušné správní orgán y. Stížnosti
na nebezpeþné ps y musí b ýt adresovány místním orgánĤ. Pokud je shledají
jako oprávnČné, mohou naĜídit vlastníkovi psa, ab y napĜ. držel psa na vodítku
þi na ĜetČzu. Za nebezpeþného psa je považován pes, který napadl þlovČk nebo
opakovanČ útokem hrozil.
Otázkou zvíĜat se zab ývá Animals act z roku 1971, který Ĝeší
pĜedevším problematikou pĜímé odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou zejména
hospodáĜsk ými

zvíĜat y.

Tento

akt

nahrazuje

v tČchto

smČrech

platné

ob yþejové právo. Dot ýká se práva na nutnou obranu a Ĝeší pĜípad y, kd y zvíĜe
pronikne na cizí pozemek a možnosti jeho zadržení apod. Animals act za
porušení þi omezení vlastnického práva považuje i jednorázové vniknutí, což
pĜedstavuje v porovnání s naší právní úpravou odlišnost, když náš obþansk ý
zákoník pĜedpokládá opakované ´vnikání´ na sousedící pozemek.
Proti obtČžování kouĜem lze použít Clean Air Act z roku 1993.
DĤležit ým

aktem

týkajícím

se

sousedského

práva

je

Access

to

Neighbouring Land Act z roku 1992 upravující možnost vstupu na sousední
pozemek. Tento zákon umožĖuje osobČ, která chce provádČt práce nutné pro
údržbu nebo úpravu svého pozemku, získat pĜístup na sousedící pozemek.
Nejprve je tĜeba, ab y b yl získán souhlas vlastníka sousedního pozemku.
Teprve v pĜípadČ, kdy souhlas není dán, se daná osoba mĤže obrátit na soud
s žádostí o v ydání tzv. access order, tj. jakéhosi naĜízení, které pĜikazuje
urþité osobČ umožnit za urþit ých podmínek vstup souseda na svĤj pozemek.
OprávnČn ý poté mĤže vstoupit na sousední pozemek i bez souhlasu vlastníka.
109

Soud v ydá pĜíkaz pouze tehd y, pokud práce jsou pĜimČĜené a nezb ytné a
pokud nelze stejného úþelu dosáhnout bez vČtších obtíží i jinak. Soud tzv.
access order nev yd á, pokud je pĜesvČdþen, že b y povinn ý subjekt b yl
obtČžován nebo v yrušován nepĜimČĜenČ, tj. pokud b y v ydání pĜíkazu b ylo
´nerozumné´. Zákon demonstrativnČ v ypoþítává, které práce jsou považován y
za nutné udržovací. Jde napĜ. o práce nutné k opravČ þi údržbČ domu,
kanalizace, potrubí þi kabelĤ nebo práce nutné k léþbČ, kácení stromĤ, keĜĤ
apod.. Zákon dále velmi podrobnČ uvádí náležitosti tzv. access order. Soud
musí pĜesnČ v ymezit rozsah povoleného vstupu, podmínk y vstupu þi z þasové
omezení. Znaþnou þást v uvedeném Actu zaujímá problematika náhrad y škod y.
Velmi

dĤležit ým

precedentním

rozhodnutím

pĜípad

Rylands

vs.

Fletcher. Toto rozhodnutí formuluje zásadní m yšlenk y, které ovlivĖují
rozhodování soudcĤ již od roku 1868. V tomto pĜípadČ šlo o poch ybení
zhotovitelĤ vodojemu a následné zatopení sousedních pozemkĤ. Žalobce
požadoval náhradu škod y. Významn ým je napĜ. závČr soudu, který v yslovil,
že vlastníku pozemku mĤže b ýt

nahrazena škoda v pĜípadČ fyzického

poškození jeho pozemku zpĤsobeného únikem látek z pozemku sousedního
vlastníka. Na základČ tohoto rozhodnutí se dále dovozuje, že souhlas
vlastníka pozemku zpĤsobuje, že není možno namítat nedbalost a posléze i
odpovČdnost za škodu. Dalším v ýznamn ým závČrem je skuteþnost, že
obtČžování sousedního pozemku podléhá objektivní odpovČdnosti, ted y bez
ohledu na zavinČní, tzv. strict lability without fault. V neposlední ĜadČ se
soud zab ýval i dovoleností jednání, pokud jej stanoví v ýslovnČ zákon nebo se
tak stane v dĤsledku v yšší moci, napĜ. pĜirozené stékání vod y na sousední
pozemek

v dĤsledku

silného

deštČ.

Tento

závČr

se

již

pĜímo

imisí

v sousedsk ých vztazích dot ýká, i kd yž v tomto konkrétním rozhodnutí je
znovu primárnČ Ĝešena náhrada zpĤsobené škod y. ýesk ý obþansk ý zákoník
odpovČdnost za zásah v yšší mocí rovnČž v yluþuje a to tím, že ukládá
povinnosti vlastníkovi, tzn. ab y se zdržel urþitého jednání.
S ohledem na v ýše napsané je zĜejmé, že anglické právo dává pĜednost
ochranČ pĜed imisemi pomocí stížnosti ke správním orgánĤm.
Cílem této kapitol y b ylo podat struþnou charakteristiku právní úprav y
sousedského

práva

v odlišné

´právní
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kultuĜe´,

což

je,

m yslím

urþitČ

zajímav ým doplnČním této práce. Jak je ale vidČt, sousedské spory jsou ve
všech spoleþenstvech stejné a v yžadují obdobnou právní regulaci.
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Jak již b ylo napsáno v úvodu, z.þ. 89/2012 Sb., obþansk ý zákoník
(NOZ), prošel legislativním procesem a jeho úþinnost se pĜedpokládá
k 1.1.2014. 1 9 6 V plném rozsahu nahrazuje ObþZ a tudíž i ponovu upravuje
sousedské právo. Úprava sousedského práva je zde podrobnČjší, ale v zásadČ
se pĜejímají skutkové podstat y dosavadního ust. § 127 ObþZ a doplĖují se na
úroveĖ evropského standardu. 1 9 7
Nutností rekodifikace soukromého práva se zab ývali mnozí odborníci
na stránkách právních periodik. Sami autoĜi NOZ rozebírají nutnost této
rekodifikace v DĤvodové zprávČ 1 9 8 , dle které NOZ musel zareagovat na
zmČn y v soukromém právu. Souþasn ý ObþZ b yl pĜijat v roce 1964 a v ychází
z pomČrĤ 60. let a z tehdejších názorĤ na soukromé právo, což zapĜíþinilo
jeden

z nejvČtších

nedostatkĤ

tohoto

zákoníku

–

roztĜíštČnost

úprav y

obþanskoprávních vztahĤ v nČkolika rĤzných právních pĜedpisech. Pokud jde
o negativní ohlas y na NOZ, tak pĜehlednČ je shrnuli P.Tégl a O.Frinta in O
návrhu nového obþanského zákoníku a jeho kritice (a tak y o kontinuitČ a
diskontinuitČ), Právní rozhled y. 2009, þ.14, s. 495. NOZ b ývá nejþastČji
v yt ýkáno, že je pĜíliš dlouh ý, extrémnČ kazuistick ý, že použit ý jaz yk je
archaick ý, institut y zastaralé a nepotĜebné, s ystematika nesprávná, že pĜístup
autorĤ podporuje totální rozchod se stávajícím znČním zákona a s judikaturou
(diskontinuita)

apod.

VdČþn ým

tématem

je

i

napadání

jednotliv ých

konkrétních skutkových podstat – napĜ. práva pastv y. Pokud b ych mČla
v yjádĜit svĤj názor, tak pĜednČ musím souhlasit s tím, že rekodifikace je
potĜebná. To, že je NOZ pĜíliš dlouh ý, nevidím jako problém. Naopak oceĖuji
podrobnČjší úpravu nČkterých institutĤ, napĜ. i sousedského práva, kd y NOZ
se snaží odstranit rozpory v souþasné judikatuĜe a snaží se postihnout co
nejvíce možn ých situací. Snad malou v ýtku b ych mČla k archaickému jaz yku,
který neodpovídá ´dnešní mluvČ´ a vrací nás tak v þase o dobrých 100 let
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zpátk y. NicménČ se domnívám, že NOZ obstojí v konkurenci evropsk ých
kodexĤ a po poþáteþním ´šoku´ z nČþeho nového a neznámého bude vnímán
vČtšinou obþanĤ i odborník y pozitivnČ.
Než pĜejdu ke konkrétní úpravČ sousedského práva v NOZ, zmíním se o
znovuzavedení zásad y superficies solo cedit, v dĤsledku þehož se stavba,
nejedná-li se o stavbu doþasnou, prohlašuje za souþást pozemku, což je urþitČ
pozitivní zmČna. 2 0 0 Dle ust. § 506 ,, souþástí

pozemku

je

prostor

nad

povrchem i pod povrchem, stavby zĜízené na pozemku a jiná zaĜízení (dále
jen „stavba“) s výjimkou staveb doþasných, vþetnČ toho, co je zapuštČno v
pozemku nebo upevnČno ve zdech.“ Bude samozĜejmČ nutné vyĜešit spoustu
pĜípadĤ, kd y vztah y k pozemkĤm a stavbám vznikl y za úþinnosti ObþZ a kde
je odlišn ý vlastník nemovitosti a vlastník pozemku, na nČmž nemovitost stojí.
Tam, kde bude ke dni úþinnosti NOZ shoda v osobČ vlastníka u pozemku a
staveb na nČm vzniklých, stane se stavba souþástí pozemku pĜímo ze zákona.
Tam, kde bude v tomto nesoulad, bude zákonem zĜízeno pĜedkupní právo
vlastníka pozemku ke stavbČ a pĜedkupní právo vlastníka stavb y k pozemku.
Nebude-li pĜedkupní právo v yužito, zĤstane zachováno a bude zatČžovat vČc i
nadále. Bude-li v yužito, dojde k právnímu spojení obou vČcí a stavba se stane
souþástí pozemku a pĜedkupní právo zanikne. I pĜes znovuobnovení této
zásad y NOZ pĜipouští tzv. právo stavb y, tzn. možnost v yužití cizího pozemku
ke stavebním úþelĤm za souhlasu vlastníka. Toto právo je právem vČcn ým a
svou povahou zatČžuje cizí pozemek tak, že osoba, jíž toto právo pĜísluší
(stavebník), je oprávnČna mít na tomto pozemku stavbu.
Právní úprava sousedského práva je obsažena v §§ 1013 až 1036 a na
první pohled tak mĤžeme vidČt, že došlo k jejímu podstatnému rozšíĜení.
Setkáme se zde s nČkolika nov ými pojm y, které se v souþasném ObþZ
nev ysk ytují. PĜednČ je to pojem imise, dále se zde hovoĜí v ýslovnČ o
sousedovi a zavádí se pojem rozhrad y.
Zákaz imisí, tak jak je známe z ust. § 127 odst. 1 ObþZ, nalezneme v
ust. § 1013 a násl., který je doplnČn zvláštními opatĜeními t ýk ajícími se
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úprav pozemku, stavebních prací na sousedním pozemku a užívání cizího
prostoru. Zákaz imisí v ychází ze souþasné právní úprav y, kd y se redukuje
jeho nadmČrná kazuistika, již se nehovoĜí napĜ. o pl ynech, kouĜi a parách, ale
novČ již jen o plynu. Výþet zĤstává i nadále demonstrativní, což je
pochopitelnČ správné Ĝešení, ab y b ylo možno posk ytnout ochranu i v tČch
situacích, na které zákon nemĤže pamatovat. VýslovnČ jsou zakázán y i jiné
podobné

vliv y,

z þehož

je

demonstrativnost

tohoto

ustanovení

ještČ

zĜetelnČjší.
Ust. § 1013 odst. 1 ted y zní: ,,Vlastník se zdrží všeho, co pĤsobí, že
odpad, voda, kouĜ, prach, plyn, pach, svČtlo, stín, hluk, otĜesy a jiné podobné
úþinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka

(souseda) v míĜe

nepĜimČĜené místním pomČrĤm a podstatnČ omezují obvyklé užívání pozemku;
to platí i o vnikání zvíĜat. Zakazuje se pĜímo pĜivádČt imise na pozemek
jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivĤ a na stupeĖ obtČžování
souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní dĤvod.“ OpČt mají b ýt
rozlišován y pĜímé a nepĜímé zásah y, což zabrání v praxi takov ým absurditám,
kd y všechn y imise (vþetnČ pĜím ých) jsou považován y za nepĜípustné jen
tehd y, pĜekraþují-li míru pĜimČĜenou pomČrĤm. PĜímé pĜivádČní imisí na cizí
pozemek

má

b ýt

ted y zakázáno

bez

ohledu

na

míru

obtČžování

tím

zpĤsobeného vlastníku cizího pozemku, zákaz bude kategorick ý. NepĜímé
zásah y mají b ýt také zakázán y, ale jen za podmínk y, že jsou nepĜimČĜené
místním pomČrĤm a podstatnČ omezují obv yklé užívání pozemku. Další
zmČnou je nahrazení termínu „sousední pozemek“ termínem „pozemek jiného
vlastníka“,

þímž dává zákonodárce jasnČ najevo, že není m yšlen jen

bezprostĜednČ sousedící pozemek, ale i pozemek vzdálenČjší.
Za velmi v ýznamné a pĜínosné ustanovení považuji ust. § 1013 odst. 2,
podle kterého: ,,Jsou-li imise uvedené v první vČtČ odstavce 1 dĤsledkem
provozu závodu nebo podobného zaĜízení, který byl úĜednČ schválen, má
soused právo jen na náhradu újmy, i když byla újma zpĤsobena okolnostmi, k
nimž se pĜi úĜedním projednávání nepĜihlédlo.“ ProvozovatelĤm úĜednČ
schválen ých provozĤ se ted y neukládá povinnost zdržet se imisí, ale
povinnost

nahradit

dotþen ým

sousedĤm

náhradu

zpĤsobené

újm y.

Dle

DĤvodové zpráv y: ,,Vyluþuje se zdržovací žaloba pro imise z podniku úĜednČ
schváleného (nejedná-li se o imise pĜímé). Pokud
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ale

takové

imise

pĜevyšují obvyklou míru a podstatnČ omezují užívání sousedova pozemku
náleží

sousedovi

náhrada

škody.

Vzhledem k tomu, že úprava náhrady

škody v þásti tĜetí stojí na zásadČ, že pĜi její náhradČ má prioritu restitutio
in integrum, což v daném pĜípadČ není možné (musela by se odstranit pĜíþina,
tedy závodní provoz úĜednČ schválený, þemuž se právČ míní zabránit),
navrhuje se výslovnČ uvést, že lze žádat pouze relutární náhradu.“ K tomu
b ych mČla jednu poznámku, a sice že negatorní žaloba b y v tomto pĜípadČ
nemusela nutnČ smČĜovat k odstranČní podniku, ale mĤže smČĜovat k tomu,
ab y nadmČrné imise byl y odstranČn y, tzn. ab y b yla uþinČna odpovídající
opatĜení, ab y k nadmČrn ým imisím nedocházelo. UrþitČ je správné, že dle
dikce navrhovaného ust. § 1013 odst.2 je nutné posuzovat otázku mír y
pĜimČĜené pomČrĤm s ohledem na novou situaci.
Otázka vnikání zvíĜat na sousední pozemek je upravena v ust. § 1013 a
1014, kd y je ponecháno pravidlo, že vlastník nesmí nechat zvíĜata vnikat
na

sousední

pozemek. Vadou souþasné právní úprav y b yl o, že pom ýšlela

pouze na zvíĜata chovaná. ZmČnou oproti stávající právní úpravČ je v ýslovná
úprava problematik y chovu vþel.
Další novinkou je možnost stíhat chované zvíĜe þi roj vþel na cizím
pozemku, kd y samozĜejmČ jednotlivé vþel y samostatnČ stíhat nelze, ovšem
s povinností nahradit škodu tím na cizím pozemku zpĤsobenou. Avšak vletí-li
roj vþel do cizího obsazeného úlu, nab ýv á vlastník úlu vlastnické právo k roji,
aniž je povinen k náhradČ. K podobnému stČhování vþel dochází v pĜípadČ, že
roj pĜijde o královnu a spojí se s jin ým rojem. Takto vzniklé vþelí
spoleþenství

pochopitelnČ dČlit

nelze.

Toto novum

lze rovnČž vnímat

pozitivnČ, neboĢ v yp lĖuje urþité právní vakuum. V pĜípadČ, že zvíĜe zpĤsobí
na cizím pozemku škodu, platí rovnČž objektivní odpovČdnost a vlastník
zvíĜete ji bude muset bez ohledu na zavinČní nahradit. Takže pokud napĜ.
uteþou ovce na sousední louku þi záhon a spasou je, vlastník je povinen škodu
uhradit.
Dále podle ust. § 1014 vlastník mĤže vstoupit na cizí pozemek a odnést
si z nČho svoji movitou vČc, která se tam dostala následkem pĜirozené síl y
nebo v yšší moci, ledaže mu ji vlastník pozemku bezodkladnČ vydá sám. Tato
úprava b y urþitČ zavedla jistou bezformálnost Ĝešení, kd yž v souþasné dobČ je
možno tuto situaci Ĝešit napĜ. reivindikaþní žalobou, kd yž dohoda mezi
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soused y

není

možná.

U

tohoto

ustanovení

je

zachována

objektivní

odpovČdnost vlastníka takové vČci, pokud b y sv ým vstupem na sousední
pozemek zpĤsobil nČjakou škodu. Obranou proti nadmČrnému zneužívání
tohoto ustanovení, bude ust. § 1012, podle kterého se vlastníku zakazuje nad
míru pĜimČĜenou pomČrĤm závažnČ rušit práva jin ých osob, jakož i v ykonávat
takové þin y, jejichž hlavním úþelem je jiné osob y obtČžovat nebo poškodit.
V tomto pĜípadČ b y šlo o zákaz šikanózního v ýkonu práv.
K v ýše uvedené problematice se vztahuje i následující ustanovení §
1014 odst.2, kd yž stanoví, že „zpĤsobila-li movitá vČc na cizím pozemku
škodu, muže ji vlastník pozemku zadržet, dokud neobdrží jinou jistotu nebo
náhradu škody.“
Další legislativní zmČnou je ust. § 1016 odst 1 t ýkající se vlastnického
práva k plodĤm spadlých na sousední pozemek. Je stanoveno: ,,Plody spadlé
ze stromĤ a keĜĤ na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku.
To neplatí, je-li sousední pozemek veĜejným statkem.“ Toto ustanovení je
zĜejmČ dle mého názoru speciálním ve vztahu k ust. § 1014, což b y b ylo asi
vhodné v ýslovnČ zakotvit, neboĢ jinak b y tu b yl zĜejm ý rozpor. Protože i
spadané ovoce je evidentnČ movitou vČcí, která se na sousední pozemek
dostala následkem pĜirozené síl y. Dokud jsou plod y na vČtvích, náleží
vlastníkovi stromu, kterému musí b ýt umožnČno, ab y je oþesal, pokud je
pĜístup k nim možn ý jen ze sousedního pozemku.
Dále se upĜesĖuje dosavadní konstrukce o odstraĖování koĜenĤ a vČtví
pronikajících na sousední pozemek, která má zv ýraznit zájem na zachování
stromu a to tak, že koĜen y a vČtve lze odstranit nikoliv jen šetrnČ a ve vhodné
roþní dobČ, ale rovnČž je tĜeba zvážit obtČžování vlastníka sousedního
pozemku. Dle ust. § 1016 odst.2 ,,Neuþiní-li to vlastník v pĜimČĜené dobČ
poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným zpĤsobem a ve vhodné
roþní dobČ odstranit koĜeny nebo vČtve stromu pĜesahující na jeho pozemek,
pĤsobí-li mu to škodu nebo jiné obtíže pĜevyšující zájem na nedotþeném
zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstranČných koĜenĤ a vČtví získá.“
Narozdíl od ObþZ toto ustanovení zakládá sousedovi subjektivní právo
odstranit podrost y a pĜevis y. Jako prevenci sousedsk ých konfliktĤ lze vnímat
povinnost v yzvat souseda, ab y podrost y a pĜevis y svého stromu v pĜimČĜené
lhĤtČ odstanil nejprve sám. Tím se mu dává možnost zasáhnout do svého
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vlastnictví jako první a vznikl ý problém Ĝešit. Platn ý ObþZ Ĝeší jen stĜet y
práv sousedĤ ohlednČ stromĤ a neupravuje, jak tomu má b ýt napĜ. u maliní þi
ostružiní. NOZ v ust. § 1016 odst. 3 stanoví, že ,,þásti

jiných

rostlin

pĜesahující na sousední pozemek mĤže soused odstranit šetrným zpĤsobem
bez dalších omezení.“ Jejich odstanČní tudíž bude muset b ýt pouze šetrné a
není omezeno roþní dobou.
Následující ust. § 1017 dává sousedovi právo bránit se sázení stromĤ v
tČsné blízkosti hraniþní þáry. Pokud je soused již zasadil nebo pokud již
vzrostl y, mĤže se soused domáhat jejich odstranČní. Podmínkou ovšem je
existence rozumného dĤvodu. Tak napĜ. vlastník zemČdČlského pozemku se
mĤže domáhat nev ysazování, popĜ. odstranČní stromĤ, pokud jsou v ysázen y
v tČsné blízkosti jeho pozemku a to z obav y, že b y odþerpaly vláhu nebo b y
v budoucnu mohl y pozemek zastínit. Dále NOZ urþuje minimální odstup y pro
v ysazování stromĤ, které obv ykle pĜesahují 3m v ýšk y a to tak, že mohou b ýt
v ysázen y minimálnČ 3m od hranice pozemkĤ, pro ostatní platí hranice 1,5m.
To ovšem za pĜedpokladu, že nestanoví jin ý právní pĜedpis nČco jiného nebo
jiná situace v ypl ývá z místních zv yklostí. To vše ale neplatí, pokud je na
sousedním pozemku les nebo sad, tvoĜí-li strom y rozhradu nebo se jedná o
strom y chránČné podle zvláštního právního pĜedpisu. M ys lím si, že toto
ustanovení je správné a mĤže tak b ýt pĜedejito budoucím sporĤm ohlednČ
stínČní

þi

nadmČrného

spadu

listí

þi

jehliþí

na

sousední

pozemek.

Ustanovení §§ 1018 – 1023 se vČnují úpravám pozemkĤ a stavebním
pracím na nich, které rozvíjejí souþasnou úpravu v ust. § 127 odst. 1 a odst. 3
ObþZ.
PĜednČ

nelze

stavebními

nebo

jin ými

úpravami

ohrozit

stabilitu

sousedního pozemku. Požadovat na sousedovi úpravu stavb y zakládá ust. §
1019, podle kterého ,,vlastník pozemku má právo požadovat, aby soused
upravil stavbu na sousedním pozemku tak,

aby

ze stavby

nestékala

voda

nebo nepadal sníh nebo led na jeho pozemek.“ Ustanovení pamatuje i na
pĜípad, kd y soused tekoucí vodu nemĤže ovlivnit a to v pĜípadČ, kd y pĜes jeho
pozemek teþe voda pĜirozenČ nebo v pĜípadČ nadmČrného deštČ þi oblev y þi
tam voda dokonce pramení. V tČchto pĜípadech se úprav stavb y domáhat
nelze. RovnČž pokud je pro níže položený pozemek nutn ý pĜítok vod y, mĤže
se soused na vlastníku v ýše položeného pozemku domáhat, ab y odtoku vod y
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nebránil. Zadržovat vodu mĤže pouze v tom rozsahu, v jakém ji potĜebuje pro
sebe.
Dále má soused dle ust. § 1020 právo bránit se zĜízení stavb y na
sousedním pozemku v pĜíliš tČsné blízkosti hraniþní þáry a to má-li pro to
rozumn ý dĤvod. Tímto rozumn ým dĤvodem bude v praxi nejþastČji stínČní.
Dále je umožnČno ust. § 1021 vlastníku pozemku vstoupit na sousední
pozemek, je-li to nezbytné k údržbČ jeho pozemku nebo pro hospodaĜení na
nČm. Oproti dosavadní úpravČ je zdĤraznČno, že omezení vlastnického práva v
takovém pĜípadČ pĜichází v úvahu jen tehd y, nelze-li daného úþelu dosáhnout
jinak. Není ted y možné, ab y soused vstupoval na další pozemek jen z dĤvodu
vlastní úspory. Uvedené ustanovení Ĝeší jen pĜípad y bČžné údržb y a bČžného
hospodaĜení.
Dle ust. § 1022: ,,NemĤže-li se stavba stavČt nebo bourat, nebo nemĤželi se opravit nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník
právo po sousedovi požadovat, aby za pĜimČĜenou náhradu snášel, co je pro
tyto práce potĜebné.“ Podle odstavce druhého ovšem žádosti nelze v yhovČt,
pĜev yšuje-li sousedĤv zájem na nerušeném užívání pozemku zájem na
stavební zmČnČ. Zásadním nedostatkem platné právní úprav y je v tom, že
zĜízení práva vstupu na cizí pozemek (stavbu) není spojen s povinností
souseda posk ytnout vlastníku pozemku (stavb y) za to pĜimČĜenou náhradu.
SamozĜejmČ je vhodné rozlišit jednotlivé pĜípad y tak, jak to dČlá NOZ, kd y se
s pĜimČĜenou náhradou poþítá pouze v pĜípadČ v ybudování stavb y þi její
oprav y a nikoli napĜ. u oþesání plodĤ.
Ust. § 1023 pamatuje na pĜípad y mimoĜádné.

Vlastník pozemku musí

snášet užívání prostoru nad nebo pod pozemkem, je-li pro to dĤležit ý dĤvod a
dČje-li se to takov ým zpĤsobem, že vlastník nemĤže mít rozumn ý dĤvod tomu
bránit. Z takovéhoto užívání nemĤže nikdo odvodit právo, jehož b y se nČkdo
mohl dovolávat po odpadnutí dĤvodu, který jej k užívání opravĖoval.
V podstatČ jde o obecnou klauzuli, která se nijak nedotýká zvláštních
právních pĜedpisĤ, a upravuje situace, na které t yto pĜedpis y nepamatují. Dle
DĤvodové zpráv y b ylo-li však v této souvislosti zĜízeno v dobČ, kd y tu
dĤležit ý dĤvod ještČ b yl, úĜednČ schválené zaĜízení, což se mohlo stát i s
velk ými náklad y, nemĤže vlastník pozemku požadovat odstranČní takového
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zaĜízení, n ýbrž jen žádat náhradu škod y, obdobnČ jak tomu je v § 1013 odst.
2.
Se sousedsk ým právem souvisí i þást t ýkající se rozhrad, což je
upraveno v §§ 1024-1028. Rozhrad y ukazují patrné hranice mezi pozemk y, aĢ
již jsou pĜirozené þi umČlé. Stávající ObþZ stanovil jen možnost uložení
povinnosti pozemek oplotit, dle ust. §127 odst. 2. Toto opatĜení, sv ým
charakterem mimoĜádné, pĜejímá ust. § 1027.
Ust. § 1024 odst. 1 stanovuje v yvratitelnou domnČnku, že plot y, zdi,
meze, strouh y a jiné podobné pĜirozené nebo umČlé rozhrad y mezi sousedními
pozemk y jsou spoleþné. Na spoleþné rozhrad y se použijí ustanovení o
spoluvlastnictví. V ust. § 1024 odst. 2 spoluvlastník užívá svou polovinu zdi
a má možnost v ní dČlat v ýklenk y, ale nesmí ohrozit její stabilitu a funkce ani
omezit druhého spoluvlastníka v užívání jeho þásti. Naopak tam, kde je
nepoch ybné, komu náleží rozhradí, udržuje každ ý to, co vlastní.
Ustanovení § 1026 Ĝeší pĜípad y jak postupovat v pĜípadČ poškozen ých
þi rozpadl ých rozhrad. Jedním z tČchto pravidel je, že vlastník není povinen
rozpadlou zeć postavit nebo obnovit jinou rozhradu, avšak je povinen ji
udržovat v dobrém stavu, pokud hrozí sousedovi škoda. Toto ustanovení však
nezasahuje do veĜejnoprávních povinností, které stanoví zvláštní právní
pĜedpis y. To se mĤže t ýkat napĜ. povinností vlastníkĤ objektĤ, které jsou
stanoven y právními pĜedpis y na úseku státní památkové péþe. Soused má však
právo požadovat obnovu nebo opravu rozhradí, pokud došlo k takovému
narušení rozhradí, kdy hrozí, že se hranice mezi pozemk y stane neznatelnou.
Ust. § 1027 se, jak jsem uvedla v ýše, od platné právní úprav y v ýznamnČ
neliší. Soud mĤže na návrh souseda a po zjištČní stanoviska stavebního
úĜadu

uložit vlastníkovi

pozemku

povinnost

pozemek

oplotit,

je-li

to

potĜebné k zajištČní nerušeného v ýkonu sousedova vlastnického práva a
nebrání-li to úþelnému užívání dalších pozemkĤ.
Dle mého názoru velmi potĜebn ým je ust. § 1028, který dává právní
základ pro možnost obrátit se na soud v pĜípadČ sporu o prĤbČh hranice. Dle
citovaného ustanovení má každ ý soused právo požadovat, ab y soud urþil
podle poslední pokojné držb y hranice mezi pozemk y, jsou-li neznatelné nebo
poch ybné. V pĜípadČ, že držbu nelze zjistit, urþí soud hranici podle slušného
uvážení.
119

Se sousedsk ým právem úzce souvisí i právní úprava tzv. nezbytné cest y,
která je v ObþZ upravena jako zvláštní pĜípad vČcného bĜemene. Jelikož jsem
tuto otázku v pĜedchozích kapitolách nerozebírala, považuji za vhodné na
tomto místČ pĜiblížit tento institut v rámci platné právní úpravy dle ObþZ.
V úvodu je tĜeba Ĝíci, že souþasná právní úprava je v tomto ohledu
velice kusá a nedává odpovČć na všechn y otázk y. Dle ust. § 151o odst.3 ObþZ
,,není-li vlastník stavby souþasnČ vlastníkem pĜilehlého pozemku a pĜístup
vlastníka ke stavbČ nelze zajistit jinak, mĤže soud na návrh vlastníka stavby
zĜídit vČcné bĜemeno ve prospČch vlastníka stavby spoþívající v právu cesty
pĜes pĜilehlý pozemek”. Základní podmínkou pro zĜízení nezbytné cest y je, že
vlastník stavb y není souþasnČ vlastníkem pĜilehlého pozemku a pĜístup
vlastníka ke stavbČ nelze zajistit jinak. Nezb ytnou cestu lze zĜídit jen tehd y,
nelze-li pĜístup zajistit jinak, ted y zejména smluvnČ. PĜístup musí b ýt zajištČn
k veĜejné cestČ a je-li více možností, jak pĜístup zajistit, musí b ýt v ybrán ten,
který nejménČ zatČžuje vlastníka pozemku, pĜes který má cesta vést. Pro
rozsah zĜizovaného práva je rozhodná hospodáĜská potĜeba stavb y, resp.
obv ykl ý zpĤsob a rozsah jejího užívání, ovšem cestu lze zĜídit jen v takovém
rozsahu, bez kterého by obv yklé užívání stavb y b ylo znemožnČné nebo znaþnČ
ztížené.
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Nedostatkem platné právní úprav y je kromČ již zmiĖované strohosti to,
že nepamatuje na možnost zĜídit nezb ytnou cestu nejenom ke stavbČ ale i k
pozemku. RovnČž pĜehlíží, že není vžd y úþelné zĜizovat nezbytnou cestu jako
vČcné bĜemeno, ale že nČkd y postaþí i její doþasné zĜízení. RovnČž opomíjí
urþitou náhradu za uþívání cizího pozemku.
V NOZ je právní úprava nezb ytné cest y upravena podrobnČji a
nalezneme ji v ust. §§ 1029-1036.
Dle ust. § 1029 má být možnost žádat zĜízení nezb ytné cest y posk ytnuta
vlastníkovi nemovité vČci, která postrádá dostateþné spojení s veĜejnou cestou
tak, ab y svou nemovitou vČc mohl ĜádnČ užívat. Pro pouhé zlepšení spojení
nelze nezb ytnou cestu zĜídit. MĤžeme vidČt, že NOZ napravuje nedokonalost
201

SPÁýIL, JiĜí. Právo nezbytné cesty v ObþZ. Právní zpravodaj. 2006, þ.1,s. 13

120

formulace platného ObþZ, kd yž nehovoĜí jen o vlastníku stavb y ale o
vlastníku nemovité vČci. PĜitom musí
požadující
jehož

nezb ytnou

vlastnické

cestu,

právo

má

tak

b ýt

zájem

b ýt

zvážen y

jak

potĜeb y

vlastníka sousedního

osob y

pozemku,

omezeno. Tak napĜ. cesta b y podle

okolností nemohla vést pĜes malou zahrádku u rodinného domu, užívanou k
rekreaci, pokud b y její zĜízení nadále znemožnilo þi podstatnČ omezilo
dosavadní zpĤsob užívání. Dále musí b ýt zváženo, jde-li o pĜípad, kd y se
potĜebnému vlastníkovi umožní spoluužívání již existující cest y souseda,
anebo zĜízení cest y nové, protože druh ým z uveden ých opatĜení se do
sousedova vlastnického práva zasáhne podstatnČji.
Nezb ytnou cestu lze povolit dle ust. § 1030 jen za úplatu s tím, že
omezovanému vlastníku je posk ytnuta i jistota krytí pĜípadn ých škod, s
v ýjimkou pĜípadĤ, kd y je zĜejmé, že tu riziko takov ých škod není. Dotþením
sousedního pozemku mohou b ýt zasažena i práva dalších osob, nejen ted y
vlastníka.

Opírají-li

se

tato

oprávnČní

o

práva

vČcná,

musí

b ýt

v

odĤvodnČn ých pĜípadech pĜíslušné úplaty a jistot y posk ytnuty i jim. 2 0 2
Dle ust. § 1031 pokud b ylo povoleno

zĜídit

na

dotþeném

pozemku

nezb ytnou cestu jako umČlou, zĜídí a udržuje ji ten, v jehož prospČch b yla
povolena. RovnČž dle ust. § 1036 mĤže vlastník dotþeného pozemku v pĜípadČ
zĜízení umČlé cest y požadovat, ab y žadatel do svého vlastnictví pĜevzal
pozemek potĜebn ý pro nezb ytnou cestu. Cena b y se stanovila nejen se
zĜetelem k cenČ postoupeného pozemku, ale i s ohledem na znehodnocení
zbývajícího nemovitého majetku dotþeného vlastníka.
Ust. § 1032 v yjmenovává pĜípad y, kd y soud nezb ytnou cestu nepovolí.
Jsou to situace, kd y pĜev ýší škoda na nemovité vČci souseda zĜejmČ v ýhodu
nezb ytné cest y nebo zpĤsobil-li si nedostatek pĜístupu z hrubé nedbalosti þi
úm yslnČ ten, kdo o nezb ytnou cestu žádá. TĜetím pĜípadem je již zmínČné
pohodlnČjší spojení. RovnČž nelze povolit nezb ytnou cestu pĜes prostor
uzavĜen ý za tím úþelem, ab y do nČj cizí osob y nemČl y pĜístup, ani pĜes
pozemek, kde veĜejný zájem brání takovou cestu zĜídit.
ZvlášĢ je pamatováno na situace, kdy je izolovaná nemovitá vČc
obklopena nČkolika pozemk y, a stejnČ tak i na pĜípad, kd y k izolaci pozemku
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došlo rozdČlením pozemku pĤvodního (typick y pĜi zrušení spoluvlastnictví).
Podle ust. § 1033 odst. 1 ,,Obklopuje-li nemovitou vČc bez pĜístupu nČkolik
sousedních pozemkĤ, povolí se nezbytná cesta jen pĜes jeden z nich. PĜitom se
uváží, pĜes který pozemek je nejpĜirozenČjší pĜístup za souþasného zĜetele k
okolnostem stanoveným v § 1029 odst. 2.“ V pĜípadČ, že nemovitá vČc ztratí
spojení s veĜejnou cestou z dĤvodu jejího rozdČlení, lze žádat nezb ytnou
cestu jen po osobČ, která se na dČlení podílela. V takovém pĜípadČ se
nezb ytná cesta povolí bez úplat y.
Protože lze nezb ytnou cestu zĜídit nejen ve vČcném, ale i v þasovČ
nezb ytném rozsahu, je tĜeba poþítat s tím, že nezb ytná cesta mĤže b ýt také
zrušena. Dle ust. § 1034,, PĜi pominutí pĜíþiny, pro niž byla povolena
nezbytná cesta, aniž je na oprávnČné stranČ nČjaká jiná pĜíþina pro zachování
nezbytné cesty, soud na návrh vlastníka dotþeného pozemku nezbytnou cestu
zruší.“ NOZ neopomíjí ani v ypoĜádání posk ytnuté náhrad y a složené jistot y a
to v ust. § 1035 tak že ,,PĜi zániku práva nezbytné cesty se úplata nevrací,
složená jistota se však vypoĜádá.“.
Ochrana práv je v NOZ upravena obdobnČ jako v ObþZ, kd y se dle ust.
§ 12 každ ý mĤže domáhat ochran y u orgánu v ykonávajícího veĜejnou moc
s tím, že není-li stanoveno jinak, je tímto orgánem soud. Zajímavé novum
pĜináší ust. § 13, kd yž stanoví, že „Každý, kdo se domáhá právní ochrany,
mĤže dĤvodnČ oþekávat, že jeho právní pĜípad bude rozhodnut obdobnČ jako
jiný právní pĜípad, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním pĜípadem
shoduje v podstatných znacích; byl-li právní pĜípad rozhodnut jinak, má
každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na pĜesvČdþivé vysvČtlení
dĤvodu

této

odchylky.“

NOZ

se

snaží

stanovit

jistou

pĜedvídatelnost

rozhodnutí. SamozĜejmČ ale toto ustanovení nev yjadĜuje nárok na to, ab y b yl y
stejné nebo podobné spory Ĝešen y vžd y stejnČ. Ale v pĜípadČ, že soud
rozhodne odlišnČ od stávající judikatury, má úþastník nárok, ab y b ylo
rozhodnutí náležitČ odĤvodnČno.
Institut svépomoci upravuje ust. § 14, kd y dle odst. 1 ,,Každý si mĤž e
pĜimČĜeným zpĤsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a
je-li zĜejmé, že by zásah veĜejné moci pĜišel pozdČ.“ V odst. 2 téhož
ustanovení se opouští dosavadní rigidní termín „pĜimČĜeného zpĤsobu“, jímž
má b ýt nepĜimČĜený zásah odvrácen, ale pĜichází se s konstrukcí, že
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dovolenost zpĤsobu svépomoci je podmínČna tím, jak b y se pĜimČĜenost jevila
osobČ v postavení ohrožené stran y. ZároveĖ NOZ upravuje pĜípad svépomoci
sledující zajištČní subjektivního práva, jak tomu bude napĜ. pĜi zadržení
zlodČje. Domnívám se, že úprava v NOZ je pružnČjší a v souþasné praxi se
uplatní lépe.
S ohledem

na

v ýše

napsané

musím

zhodnotit

právní

úpravu

sousedského práva v NOZ za zdaĜilou. Od ObþZ se liší vČtší kazuistiþností,
což v pĜípadČ sousedského práva lze vnímat pozitivnČ. OdstraĖuje celou Ĝadu
tĜecích ploch, jako jsou napĜ. spory o vlastnictví plodĤ þi koĜenĤ a zavádí
celou Ĝadu preventivních opatĜení s cílem se budoucím sousedsk ým sporĤm
v yhnout.
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VČtšina problémĤ, které se v ysk ytují v oblasti sousedského práva, má
pĜedevším koĜen y v mezilidsk ých vztazích. Význam sousedsk ých vztahĤ a
jejich právní regulace je znaþn ý. Toto téma je vzhledem ke své provázanosti
do praktického života tématem velmi širok ým a zajímav ým.
Problematika sousedského práva je, jak ostatnČ v ypl ývá i z této
rigorózní práce, v praxi i teorii þasto Ĝešenou problematikou.
Sousedské právo b ylo právnČ zakotveno již v dobČ StarovČkého ěíma,
kde b yl y omezením vlastnického práva tzv. služebnosti. Na našem území b ylo
pak dále rozvíjeno nČkolika kodex y. NejzdaĜilejší právní úpravou b yl
bezpoch yb y Všeobecn ý obþansk ý zákoník z roku 1811, který ve velké míĜe
posloužil jako zdroj inspirace pro autory z.þ.89/2012 Sb., obþansk ý zákoník,
který b yl již schválen a jehož úþinnost se pĜedpokládá k 1.1.2014. To
bezesporu svČdþí o právní v yspČlosti Všeobecného obþanského zákoníku. Poté
platil y na našem území další dva zákoníky a to tzv. stĜední obþansk ý zákoník
a zákon þ. 40/1964 Sb., který je v platnosti dodnes.
Sousedské právo je pĜedevším upraveno v ust § 127 ObþZ, nicménČ se
jeho právní úprava objevuje i v mnoha pĜedpisech spadajících do práva
veĜejného.
Ust. § 127 ObþZ je velmi strohé a v yužívá pĜedevším obecných pojmĤ
jako je napĜ. „míra pĜimČĜená pomČrĤ, které dávají našim soudĤm velkou
volnost pĜi jejich rozhodování a nedává tak úþastníkĤm dostateþnČ jisté
právní postavení. Ust. § 127 odst. 1 ObþZ stanoví demonstrativní v ýþet
zásahĤ, které pokud pĜekroþí míru pĜimČĜenou pomČrĤm, jsou neoprávnČné.
Další dva odstavce tohoto ustanovení pak upravují situace, kd y má vlastník
pozemku povinnost jej oplotit a dále jeho právo vstupu na sousední pozemek
za úþelem údržb y a obhospodaĜování sv ých nemovitostí.
Pokud dojde k neoprávnČnému zásahu do práva souseda lze v yužít
nČkolika možností, jak se uvedenému bránit s tím, že podání žalob y k soudu
b y mČlo b ýt Ĝešením nejzazším. Dotþení sousedé se v prvé ĜadČ mohou bránit
užitím svépomoci. V takovém pĜípadČ je tĜeba si dát pozor na oprávnČnost
takového postupu a splnit všechn y podmínk y, které stanoví ust. § 6 ObþZ, tj.
bezprostĜednost hrozícího neoprávnČného zásahu a jeho pĜimČĜené odvrácení.
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Sousedé se mohou také obrátit na pĜíslušn ý orgán státní správ y dle ust.
§ 5 ObþZ. Tímto orgánem je nejþastČji obecní úĜad, který má v nČkterých
pĜípadech

možnost,

ab y

obtČžující

(napĜ.

þinnosti

používání

hluþn ých

zaĜízení) omezil obecnČ závaznou v yhláškou. MĤže také zásah pĜedbČžnČ
zakázat þi uložit, aby b yl obnoven pĜedešl ý stav.
Pokud jde o alternativní Ĝešení sporĤ lze v yužít institut mediace, a to
pĜesto,

že

není

doposud

legislativnČ

zakotven.

Vedení

dialogu

prostĜednictvím mediace je podstatnČ jednodušší a levnČjší než domáhat se
ochran y

u

sousedsk ých

soudu

a

vztahĤ.

urþitČ

by

Mediace,

pĜispČla
aþkoli

i

k udržení

je

nČkterými

relativnČ

dobrých

spoleþnostmi

již

posk ytována, není využívána ze dvou dĤvodĤ. První z nich je nedostateþná
informovanost veĜejnosti, kd y úþastníci sporu ted y o této možnosti nevČdí.
Druh ým dĤvodem mĤže b ýt nedĤvČra úþastníkĤ kvĤli absentující právní
úpravČ. Vládní návrh zákona o mediaci prochází ke dni zpracování této práce
legislativním procesem s tím, že Senát pĜijal k návrhu nČkolik pozmČĖovacích
návrhĤ. O pozmČnČném návhu tak bude znovu hlasovat Poslanecká SnČmovna.
Schválením tohoto zákona se ýeská republika zaĜadí mezi vyspČlé stát y, ve
kterých je mediace právnČ zakotvena a v praxi je i v yužívána.
V této práci jsem struþnČ pĜiblížila právní úpravu sousedského práva
v sousední Spolkové republice NČmecko a ve Velké Británii.
Právní úprava sousedského práva v

nČmeckém BGB je mnohem

podrobnČjší než v ObþZ s tím, že se nápadnČ podobá právní úpravČ tak, jak je
zakotvena v NOZ. Naproti tomu právní úprava sousedského práva ve Velké
Británii se od obou výraznČ liší. Je to dáno pĜedevším tím, že jak þesk ý
právní s ystém, tak nČmeck ý spadá do právního s ystému kontinentálního.
Vyvinulo se ted y ze stejného základu. Na rozdíl od Velké Británie, která se
Ĝadí k s ystému angloamerickému.
Cílem této rigorózní práce b ylo pĜedevším anal yzovat právní úpravu
sousedského práva de lege lata s ohledem na novČ pĜijat ý z. þ. 89/2012, ve
kterém je sousedské právo upraveno mnohem podrobnČji a reaguje tak na více
problémĤ.
K problematice sousedského práva existuje pomČrnČ bohatá judikatura,
z níž jsem se snažila v ybrat t y nejzajímavČjší a teoretické problém y na nich
demonstrovat. PrávČ z existence velkého poþtu rozhodnutí lze v yþíst, že
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situace a spory v yplývající ze sousedsk ých vztahĤ jsou souþástí každodenního
života a že ke stĜetu dvou vlastnick ých práv dochází v podstatČ dennČ.
Tímto tématem se hodlám zab ývat i do budoucna a pokusím se jej
doplnit poznatk y a problém y v ypl ývající z mé vlastní praxe v této oblasti.
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7!
Man y of us have had occasional problems with neighbours involving
noise, untid y premises, dogs, fences, trees and hedges, secondhand smoke,
water damage, or trespass. Some neighbourhood conflict happens because
people see their home and their neighbourhood in different ways. For
example, neighbours living next door to one another might have problems if
one wants peace and quiet and the other wants a workshop or a place to part y.
The term neighbour law should be understood as a complex of legal standards
regulating relations between owners or holders of neighbouring estates, not
necessaril y being in an adjoining neighbourhood.
At the beginning of this thesis are briefl y described the civil law
regulations of neighbour law from the time of Roman law to the present state
of law. The main aim of this thesis is to describe and anal yze current state of
neighbour law. In the s ystem of the Czech Law, neighbour law is governed b y
Act No. 40/1964 Coll., Civil Code. Then m y rigorous thesis contains
regulation of neighbour law in German y and Great Britain. At the end, this
thesis contains regulation of neighbour law in Act No. 89/2012 Coll., Civil
Code, which should come into force in 2014.
The thesis deals with possible interferences to the law of owners,
mostl y owners of neighbour’s immovable things and protection from these
interferences. Ownership is absolute law. It means that it has impact against
everybod y. Everybod y has to refrain from the intervention to owner’s right
but sometimes it’s necessary to limit this right.Settling neighbours‘ disputes,
provisions of Section 127 Civil Code are mostl y applied. The first sentence of
the said provision is identified as a so called general clause regulating two
factums – intrusion of another person and serious endangering of exercise of
another person’s rights. This provision provides non-exhaustive list of
interventions which are unjustified if it exceeds a reasonable degree of
conditions. In these cases, there is a collision of owner ship of one neighbour
with the same right of another. It is not excluded that as the immissions may
be considered a conduct completel y different than stated b y law. Next two
subsections of the statute govern the situation where the owner has an
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obligation to fence the land and his right of entry to the neighbouring land for
the purpose of maintenance and management of his propert y.
The courts are the last instance where should be address disputes
arising from the neighbour’s relations. At first neighbours can self-help
according section 6 of Civil Code or they can turn to the competent authorit y
of the state administr ation according section 5 of Civil Code. This authorit y
is usuall y municipal office. Neighbours can also institute to use mediation
which is not regulated b y law nowadays . Mediation is a form of alternative
dispute resolution, a way of resolving disputes between two or more parties
with concrete effects. Typicall y, a third part y, the mediator, assists the
parties to negotiate a settlement.
The legal regulation of neighbour law according to the German BGB is
more detailed than our present Civil Code and regulates more efficient
resolution of the disputes. On the other side, the legal regulation of neighbour
law in Great Britain is quite different. Great Britain belongs to the s ystem
where the law is developed b y judges through decisions of courts and similar
tribunals rather than through legislative statutes or executive branch action.
Interpersonal relationships are often complicated, especially between the
neighbours. But when we realize the origin of these conflicts we can avoid
them at the beginning.
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nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 451/11 ze dne 11.1.2012

•

usnesení Nejv yššího soudu ýR sp.zn.22 Cdo 2929/99 ze dne 22.10.2001

•

rozsudek Krajského soudu v BrnČ sp.zn. 19 Co 156/2005 ze dne
12.4.2005

•

rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. 19 Co 740/97 ze dne
11.8.1998
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•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp.zn. Cdo 2108/2000 ze dne 3.10.2002

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp.zn. 22 Cdo 1421/2003 ze dne
27.5.2004

•

rozsudek Krajského soudu v Plzni sp.zn. 10 Co 742/95 ze dne 20.9.1995

•

rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 740/97 ze
dne 11. 8. 1998

•

usnesení

Nejv yššího

soudu

ýR

sp.zn.

22

Cdo

1629/99

ze

dne

soudu

ýR

sp.zn.

22

Cdo

1629/99

ze

dne

19.10.2005
•

rozsudek

Nejv yššího

12.12.2000
•

usnesení Nejv yššího soudu ýR 22 Cdo 1233/99 ze dne 15.1.2001

•

nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 77/97 ze dne 18.11.1998

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp.zn. 22 Cdo 1308/2003 ze dne
4.11.2003

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýSR sp.zn. Rc 2080/1922 ze dne 5.12.1922

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR, sp.zn. 22 Cdo 1614/2005 ze dne
5.9.2006

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp. zn. 22 Cdo 1614/2005 ze dne
5.9.2006

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýSR sp.zn. Rc 2080/1922, ze dne 5.12.1922

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp.zn. 22 Cdo 2019/2000 ze dne
29.4.2002

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp.zn. 22 Cdo 34/2002 ze dne 12.6.2003

•

stanovisko Nejv yššího soudu SSR, sp. zn. Pls 1/85, publikované pod R
37/1985 Sbírk y soudních rozhodnutí a stanovisek

•

nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 183/01 ze dne 29.5.2001

•

rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 16 Ca 425/98

•

rozhodnutí Krajského soudu v OstravČ þ.j. 22 Ca 58/2000 – 31 ze dne
20.12.2000

•

rozsudek

Nejv yššího

soudu

ýR,

sp.zn.

2

Cdon

302/97

ze

dne

26.11.1997
•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp.zn. 22 Cdo 536/2000 ze dne
21.8.2000
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•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp. zn. 22 Cdo 1421/2003 ze dne
7.5.2004

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp. zn. 22 Cdo 2162/99 ze dne 6.3.2001

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp. zn. 2 Cdon 1626/96 ze dne 12. 4.
1999

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR 22 Cdo 47/2000 ze dne 5.11.2001

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp. zn. 22 Cdo1599/99 ze dne 2.4.2001

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR, sp. zn. 22 Cdo 2602/98 ze dne 15. 11.
2000

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp. zn. 22 Cdo 1599/99 ze dne 2.4.2001

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR, sp. zn. 21 Cdo 2138/2006 ze dne
3.10.2007

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp. zn. 21 Cdo 630/2002 ze dne
14.11.2002

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp. zn. 21 Cdo 630/2002 ze dne
14.11.2002

•

nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 17/95 ze dne 20. 6. 1995

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp. zn.22 Cdo 2162/99 ze dne 6.3.2001

•

rozsudek Okresního soudu v PĜíbrami þj. 6 C 85/96–50 ze dne 22. 1.
1998

•

usnesení Nejv yššího soudu ýR sp. zn. 22 Cdo 2035/2003 ze dne
29.7.2004

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp. zn. 22 Cdo 2271/2006 ze dne
27.6.2007

•

rozsudek Nejv yššího soudu ýR sp. zn. 22 Cdo 1908/2000 ze dne 30. 5.
2002

•

rozsudek Spolkového soudního dvoru V ZR 82/91 ze dne 20. 11. 1992

•

rozsudek Zemského soudu (LG) Schweinfurt ze dne 21. 2. 1997, 3 S
57/96

•

rozsudek Zemského soudu (LG) Giessen ze dne 2. 10. 1996, 1 S 230/96

• zpráva o zhodnocení rozhodování soudĤ ve vČcech sousedských práv,
projednaná a schválená obþanskoprávním kolegiem Nejv yššího soudu

137

ýeské socialistické republik y dne 23. þervna 1987, sp. zn. Cpj 203/86,
publikovaná pod þ. 3/1988 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

:  '
•
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+

www.amcr.cz

• www.beck-online.cz
• http://bundesrecht.juris.de.
• www. concourt.com
• www.epravo.cz
• www.ipravnik.cz
• www.justice.cz
• http://www.landesrecht-bw.de
• www. nachbarrecht.de
• www. nssoud.cz
• www. ochrance.cz
• www. profipravo.cz
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! 
LZPS – z. þ. 2/1993 Sb.,Listina základních práv a svobod, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ
ObþZ – z.þ.40/1964 Sb., obþansk ý zákoník, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
NOZ – z.þ. 89/2012 Sb., obþansk ý zákoník, úþinnost k 1.1.2014
v.o.z. – z.þ. 946/1811 Sb.,Všeobecn ý obþansk ý zákoník, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ
BGB - Bürgerliches Gesetzbuch, ze dne 18. srpna 1896, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ
o.s.Ĝ. – z.þ. 99/1963 Sb., obþansk ý soudní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
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8-& -
vlastnické právo, soused, imise
ownership, neighbour, nuisance
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