Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

Mgr. Jan Šejdl, Ph.D.

Římskoprávní kořeny služebností v právu vybraných
evropských zemí
Rigorózní práce

Římské právo
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 1. srpna 2016

Prohlašuji, že předloženou rigorózní práci jsem vypracoval samostatně a že všechny
použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k
získání jiného nebo stejného titulu.
Mgr. Jan Šejdl, Ph.D.

Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucímu katedry právních dějin prof. JUDr.
Michalu Skřejpkovi, DrSc. za cenné rady, podporu a trpělivost s textem této práce a
ostatním členům katedry právních dějin za cenné podněty. Rovněž bych rád
poděkoval kolegovi Markovi Novákovi za přehlédnutí a korekci německých
překladů.
1. srpna 2016
Mgr. Jan Šejdl. Ph.D.

I.

ÚVOD

1

II.

POJEM SLUŽEBNOSTI

6

II.

1. Obsahové pojetí služebností

7

II.

1.1. Typická a nejobvyklejší práva služebností
II.

1.1.1. Služebnosti polní

II.

1.1.2. Služebnosti domovní

II.

1.2. Obecná charakteristika služebností jako skupiny práv

8
12
16

II.

1.2.1. Římskoprávní pojetí skupiny práv

16

II.

1.2.2. Pojetí služebností podle práva italského

21

II.

1.2.3. Demonstrativní nebo taxativní výčet služebností v právu římském, v právu
30

italském
II.

1.2.4. Pojetí služebností podle práva francouzského

35

II.

1.2.5. Jiné možné pojetí služebností v moderním právním řádu

42

1.3. Obsah pojmu služebnosti na základě systematiky služebností

45

II.

II.

7

II.

1.3.1. Pozemkové a osobní služebnosti v právu římském

45

II.

1.3.2. Pozemkové a osobní služebnosti v současném italském právu

53

II.

1.3.3. Pozemkové a osobní služebnosti v současném francouzském právu

57

II.

1.3.4. Pozemkové a osobní služebnosti v právních řádech dalších zemí

60

2. Charakteristika služebností na základě jejich systémového zařazení do
68

právního řádu
II.

2.1. Systémové zařazení služebností v rámci římského práva
III.

2.1.1. Rozdělení práva na veřejné a soukromé a jeho odraz do služebností

v římském právu
II.

68

69

2.1.2. Rozdělení práva dle základního typu žalob, tedy charakterizace služebností

jako práv věcných
II. 2.1.3. Služebnosti jako práva in re aliena
II. 2.2. Systémové zařazení služebnost v rámci současného italského práva

73
79
84

II. 2.2.1. Rozdělení práva na veřejné a soukromé a jeho odraz do služebností v italském
85

právu
II. 2.2.2. Rozdělení práva na absolutní a relativní a jeho vliv na služebnosti v právu

89

italském
II. 2.2.3. Služebnosti jako práva in re aliena podle italského občanského zákoníku

93

94

II. 2.3. Systémové zařazení služebností v rámci současného francouzského práva
II. 2.3.1. Rozdělení práva na veřejné a soukromé a jeho odraz do služebností

95

ve francouzském právu
II. 2.3.2. Rozdělení práva na absolutní a relativní a jeho vliv na služebnosti v právu
francouzském

98

II. 2.3.3. Služebnosti jako práva in re aliena podle francouzského občanského zákoníku
102
II. 2. 4. Anomálie systémových kvalifikací v evropských právních řádech

III.

ZÁVĚR

104

109

SOMMARIO

112

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ

114

KLÍČOVÁ SLOVA

116

Římskoprávní kořeny služebností v
právu vybraných evropských zemí

I. Úvod

Nelze považovat za vhodné úvahy velebící délku názvů prací, považující
tento aspekt za jedno z vodítek prvotního poznání kvality práce, snad tomu často
může být a bývá i naopak. Vzhledem k tomu, že výše uvedený název představuje
spíše delší z variant, zaslouží si tedy jednak vysvětlení, ale také, snad možná
paradoxně, i rozvedení.

Ústředním pojmem, jakýmsi středobodem, či osou celé práce, jsou
římskoprávní kořeny. Tento pojem je ve své podstatě velice široký, což může
představovat na jednu stranu určitou výhodu, na straně druhé se však v tomtéž skrývá
i poměrně výrazné nebezpečí, a to jak ve smyslu dezinformace či dezinterpretace
daného pojmu, tak ale i ve smyslu využití, či snad při troše odvahy slova lze říci i
zneužití tohoto pojmu pro pokrytí, či obhájení daného právního jevu, či daného
právního institutu a jeho funkce. Stává se v určité době jistou módní záležitostí, či
vhodným způsobem obhajoby daného postoje poukázat na římskoprávní původ
názoru či stanoviska. Toto je však více než ošemetné a nebezpečné, a to hned při
zběžné úvaze z několika důvodů. Jednak proto, že jsou takto mnohdy obhajovány
tendence a názory, které by římskému právu nebyly vlastní, či jsou římskoprávní
řešení a stanoviska poněkud mylně a nevhodně interpretována, což možná souvisí
s nedostatečnou jejich znalostí, či může ale také mnohdy představovat i určitý prvek
účelovosti dané argumentace. Na druhé straně nebezpečí tkví v samotném pojmu
římského práva. Římské právo jako právní systém, známý, fungující, účinný, či jako
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zcela prostě pouze existující fenomén prošlo již nesmírně dlouhým časovým
obdobím. Budemeli se držet Tita Livia a legendární tradice,1 pak můžeme
formalisticky říci od roku 753 př. Kr., odpoutámeli se od této tradice, pak můžeme
obhajovat počátek římského práva posunutý ještě, dosti možná mnohem hlouběji do
minulosti. A časová linie římského práva, o čemž svědčí i tento text nebo vše výše
uvedené, své odvíjení ještě ani v nejmenším neukončila a pokračuje dále. Bylo by
jistě bláhové se domnívat, že po celou dobu několika tisíc let bylo římské právo
jednotným a jednotnými zásadami vedeným fenoménem (byť mnohé zásady a
mnohé úpravy překonaly a přetrvaly v římském právu skutečně po celou výše
nastíněnou dobu). Bylo tomu přímo naopak. Římské právo prodělalo po dobu
existence římského státu veliké množství změn, úprav a obměn. Lze možná s jistým
druhem nadsázky a spekulace říci, že Říman sto let od založení města pokud by viděl
římské právo v jeho klasické a vrcholné podobě, by jej nejenže nepoznal, ale snad by
ani jej za právo římské nepovažoval, či případnou kontinuitu by pouze obtížně hledal
(zde by záleželo mimo jiné i na konkrétní části římského práva, jíž bychom se v daný
okamžik zaobírali). Navíc mnohé, co se dnes považuje za ryzí součást římského
práva, ve skutečnosti je až plodem středověkých a novověkých právníků, kteří se
římským právem zabývali a kteří na jeho poměrně charakteristicky kazuistických
normách vystavěli teoretický komplex jakéhosi obecného soukromého práva. Mnohé
tedy z toho, co je dnes klasickou součástí výuky římského práva, představuje spíše
produkt právě této navazující právní vědy. Právě v tomto jevu tkví ono druhé výše
zmínění nebezpečí. Opírámeli své argumentace o římskoprávní kořeny, pak není ani
v nejmenším nevhodné uvést také o jaké období římského práva se v tomto případě
osoba opírá. Mnohdy to skutečně může být nadbytečné, mnohdy je to však
fundamentálně důležité. V této souvislosti, avšak možná poněkud na daném místě
nevhodně, je možno uvést, že v současné době bohužel nebývá často užíváno
oddělení výše uvedených dvou základních etap římského práva v širokém smyslu
tohoto pojmu, tedy onoho práva fungujícího a existujícího římského státu na straně
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Viz kupříkladu předmluva k českému překladu Liviových dějin. Především T.
Livius, Dějiny, 1, Praha, Svoboda, 1971, str. 16 či str. 47 et al.
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jedné, včetně vších vnitřních vývojových obměn, a na druhé straně „akademického“
práva vytvořeného na základě právní vědy opřené právo o právo římské v onom výše
uvedeném užším smyslu, a to navíc často pouze o určité jeho prameny. I v českých
romanistických publikacích počátku XX. století2 lze nalézt poměrně dobře patrnou
tuto dělící linii, a to ve formě práva římského pro období straší a práva pandektního
pro ono období mladší, tedy středověké a novověké, byť i tento termín je zapotřebí
označit za mírně zavádějící a vyžadující hlubšího komentáře, než je zde možno
vyložit. Tato skutečnost možná souvisí i s tím, že v tom čase ještě nebyla vzdálena
doba, kdy za hranicí Českých zemí bylo římské právo právem platným, a tedy toto
tzv. pandektní právo představovalo živoucí a nesmírně důležitý element právních
znalostí a právního života, a to s nutností jistého vymezení od starověkého právního
řádu, na němž pandektní právo zcela nepochybně jako na nejdůležitějším základu,
sedí.

Druhý aspekt, který si jistě zaslouží osvětlení a snad i zdůvodnění, jsou ony
vybrané evropské země, respektive jejich právo a právní řád. Bylo by jistě krásné,
užitečné a možná ještě mnohými pozitivními atributy popsatelné, pokud by daný text
zevrubně danou problematiku popsal v rámci všech zemí Evropy, či ještě lépe celého
světa. Takovýto cíl je však jednak mimo možný rámec daného textu a prostoru,
kterého se v něm naskýtá, ale také mimo rámec sil a možností jednoho autora, neboť
šíře právních úprav, koneckonců i jazykové bariéry, jsou v tomto případě a v této
mase nepřekonatelnou překážkou. Je tedy více než těžké vybrat ty právní řády, které
budou pro zkoumání a poznávání přístupné, přínosné, ale co také nelze stavět až na
poslední příčku relevance, které budou také svým přístupem k věci zajímavé a
inovativní. Na druhou stranu by zde měla být ona návazná linie na právo římské (a to
i v širokém smyslu slova) patrná a nikoliv nevýrazná. Celkem logickou vazbu na
římské právo, a to nikoliv pouze právní, ale v jistém smyslu povšechnou, má právo
italské. Vždyť italští právníci do dnešních dní jsou právě v oblasti soukromého
2

Viz kupříkladu L. Heyrovský, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha,
1911, str. 99.
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práva, byť bohužel mírně opomíjenou, přesto jednou ze záruk nejvyšších kvalit a
jejich práce představuje jak vynikající analytické závěry, tak ale i vysokou úroveň
úvah v oblasti soukromého práva de lege ferenda. Toto jsou tedy některé důvody,
proč jednou z vybraných zemí byla zvolena právě Itálie. I v českém civilistickém
prostředí je poměrně populárním komparačním etalonem právo francouzské. Toto je
vhodné jednak pro svoji zcela nepopiratelnou a nespornou kvalitu, která není plodem
několika posledních let, ale která je dlouhodobým výsledkem zdařilé kodifikace
soukromého práva na počátku XIX. století. Dalším důvodem, pro něhož je
francouzské právo vhodné k této volbě, je pak skutečnost, že sami Francouzi mnohdy
věrně svojí povaze, více či méně římskoprávní kořeny svého vlastního práva
odmítají, či negují. V některých případech ovšem nelze jim jinak, než odporovat, a
proto je právě tento právní řád vhodný, neboť může přinést poměrně zajímavé závěry
z hlediska skrytého, či alespoň popíraného vlivu římského práva na současné
soukromé právo. Tyto dva právní řády tedy představují jakousi druhou osu celého
textu – jakousi protipozici vůči oněm římskoprávním kořenů. Na druhou stranu i
vedle těchto právních řádů budou zmíněny různé další specifika jiných právních
řádů, pokud to bude relevantní a pokud to bude moci lépe nastínit vývojové a vlivové
tendence, jaké římské právo má nebo mělo na soudobé soukromé právo a na soudobé
právní řády. Bohužel už však tyto další právní řády nebudou podrobeny obsáhlejší
analýze a informace o jejich fungování v oblasti služebností budou více méně
útržkovité a určené právě za účelem porovnání s římskoprávními kořeny a se dvěma
vybranými současnými právními řády.

Zcela obecně k danému textu je zapotřebí uvést ještě jednu zásadní
poznámku, či komentář. Je nesnadné zvolit ideální formu, jakým způsobem při
zpracování daného tématu postupovat, tedy zdali zvolit formu pro zpracovatele do
jisté míry jednodušší a volnější, tedy se nejprve věnovat oněm římskoprávním
zásadám a základům služebností, a poté pokračovat popisem a analýzou služebností
v daných právních řádech, nebo se věnovat primárně jednotlivým aspektům institutů
služebností, jejich vlastnostem, charakteristikám, systematice a v rámci každé
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z těchto dílčích problematik konfrontovat právo římské ve všech jeho podobách a
další ony vybrané právní řády, případně doplnit jinými specifickými výjimkami a
postupy. Zatímco první přístup umožní nahlížet na daný právní řád jako celek
v celkové komplexnosti právních jevů a umožňuje také poznat případnou koherenci
přístupů k řešení a úpravě daného právního institutu, pak případ druhý zase
umožňuje detailnější a hlavně přehlednější analýzu jednotlivých dílčích problematik
a jednotlivých dílčích otázek vázaných na institut služebností, a to od práva římského
do dnešních, oněch vybraných, právních řádů. Vzhledem k tomu, že (celkem
opodstatněně) centrálním objektem zkoumání této práce není ten či onen právní řád a
jeho obecné charakteristiky, ale institut služebností, lze považovat za vhodnější
přístup druhý, tedy snad méně přehledný a názorný, ale na druhou stranu více
svázaný se služebnostmi a více ilustrativní pro jednotlivé aspekty, jimiž jsou
služebnosti charakteristické a které služebnosti vymezují vůči všem ostatním
institutům soukromého, ale snad možná i práva zcela obecně. I tak však není možné,
či snad spíše není vhodné, dodržet tuto strukturu zcela nepřekročitelně, neboť by se
tímto mohlo ztratit mnohé z podstatného a důležitého, co se v oboru služebností a
v jeho mezinárodním i historickém rámci nabízí. Ve skutečnosti tedy bude
strukturace daného textu do značné míry kombinovaná.
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II.

Pojem služebnosti

Tato první část může se jevit na první pohled jako zbytečná, nadbytečná,
neboť každý právník, či každá osoba právně vzdělaná snad minimálně tuší, co se pod
pojmem služebnosti skrývá. Nelze mít však ve výše uvedené větě jistotu. Zásadní
problém už je koneckonců v onom termínu „tuší“. Snad jakési oblastní směřování a
základní obrysy institutu, či institutů mohou být zřejmé, ovšem to, co činí právní
institut charakteristickým, tedy jeho vymezení vůči příbuzným, laicky řečeno
„sousedním“, institutům, to již tak obvyklým nebývá a jelikož právo a právní věda ze
své podstaty vyžaduje pojmovou jednotu a pojmovou zřejmost, pak je takovéto
„tušení“ mentálním vztahem k věci naprosto nedostatečným.

Vymezení pojmu služebnosti však úzce souvisí jednak s terminologií
služebností, ale také s jejich systematikou a se zařazením služebností jako obecného
institutu do celého systému (soukromého) práva. Tedy obsahové vymezení pojmu je
jakýmsi protisměrem, protiváhou vymezení systematickému – obě směřují
k jednomu a témuž, avšak každý z přístupů si k tomuto volí jinou a do značné míry i
opačnou cestu. A tato vícestrannost se musí nutně projevit také v tomto textu a nutně
také v této jeho části. Nejprve se jeví vhodnějším popsat a vymezit služebnosti
vnitřně, tedy co se jejich obsahu týče, poté pak na základě těchto východisek
přistoupit k zařazení celého oboru služebností do systému práva.
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II.

1. Obsahové pojetí služebností

Samotné obsahové pojetí služebností, tedy vymezení jednotlivých práv a
povinností, které se mohou pod termín služebnost schovat, je do značné míry obtížné
a poskytuje opět několik způsobů přístupu. Na jedné straně je nutno definovat
samotný způsob, jakým je skupina služebností tvořena a jak je právem a právním
řádem definována. K tomuto je na začátku nutné popsat minimálně typická práva (či
oprávnění), která pod pojem služebnosti spadají. Na základě toho pak lze postoupit
k úvaze nad způsobem uspořádání těchto práva v rámci skupiny služebností a
konečně je pak možno také vymezit hraniční části, tedy taková práva, která na
základě úvah normotvůrce jsou, či naopak nejsou součástí obecného pojmu
služebnost.

II.

1.1. Typická a nejobvyklejší práva služebností

Jak bylo výše uvedeno a jak je nutno ještě jednou zdůraznit, zde se jedná
jenom a pouze o popsání typických práv, bez detailního rozboru ani beze snahy o
komplexnost tohoto popisu. Jedná se vlastně pouze o základní uvedení do problému
a o základní, téměř až školácké popsání toho, co se může skrývat pod pojmem
služebnost. Na druhou stranu právě toto místo skýtá možnost přinést alespoň
základní pohled do historie vývoje základních a typických služebností. Vesměs jsou
tyto informace poměrně známé, ale právě tento přístup představuje určitou možnost
systematicky se bez dalšího po oboru jednotlivých služebností pohybovat. Z logiky
věci také budou následující řádky věnovány především právu římskému, neboť to je
oním nejstarším fundamentem služebností a právě v lůně práva římského a nutno
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říci, že již na jeho samotném počátku, vyskytují se služebnosti jako právní institut, a
to nikoliv okrajový.

II.

1.1.1. Služebnosti polní

Jako nejstarší služebnosti, tedy práva služebnostem odpovídající, bývají
většinou označována práva stezky, cesty, pěšiny a vedle toho pak právo vedení
vody.3 První uvedené, tedy ius viae, ius actus, ius itineris jsou v pozdější době
součástí tzv. služebností cest, tedy takových práv, která umožnují vlastníkovi přístup
na pozemek, a to i tehdy, pokud mu to místní situace a především umístění pozemku
v souvislosti s veřejnou cestou nedovoluje, neboť sousední pozemky jsou ve
vlastnictví někoho jiného a jeho právo logicky brání v působení na pozemek osobě
další. Takováto práva tedy umožňují užívat a především hospodářsky požívat
pozemky, a tyto by jinak nutně nemohly být využívány takovým způsobem, aby
výnosy představovaly nejbližší možnou úroveň vůči optimu. Pouze pro vykreslení je
nutno dodat, že v těchto počátečních časech jak práva římského, tak ale i samotného
římského státu, vzhledem k jeho nevelké územní rozloze, bylo co nejlepší
hospodářské využití každého pozemku jednou ze společenských priorit. Na
pozemkovém hospodářství byla celá společnost závislá a hospodářský vývoj ještě
nebyl ani zdaleka v takové fázi, že by si raná římská společnost mohla dovolit část
svých pozemků neobdělávat či nevyužívat.

Není zde prostoru, možnosti a nebylo by to jistě ani smysluplné se na tomto
místě pouštět do úvah nad původem služebností, neboť teorií je možno vidět
3

Viz L. Heyrovský, op. cit., str. 429 a 430; G. Grosso, Le servitù prediali nel diritto
romano, Torino, Giappichelli, 1969, str. 21; L. Capogrossi Colognesi, Ricerche sulla
struttura delle servitù d’acqua in diritto romano, Milano, Giuffrè, 1966, str. 2.
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několikero.4 Vznik institutu služebností je však nutně svázán se vznikem dalšího
z nejpodstatnějších soukromých a především věcných práv, a sice se vznikem práva
vlastnického. Bez vlastnického práva (či jeho ekvivalentu) by služebnosti postrádaly
do značné míry svého smyslu a byly by institutem nefunkčním. Teprve tehdy,
vznikáli pevné právo mezi osobou a věcí, kdy osoba je oprávněna vůči věci
(pozemku) ve všeobecnosti možností působení na ni, pak jsou jiné osoby z tohoto
působení vyloučeny a může vzniknout tlak na to toto vyloučení alespoň v určitém
směru omezit. Na základě tohoto podhoubí pak vznikají a existují právě cestné
služebnosti. O tom, jakou důležitost pro tehdejší obyvatele tato práva měla, pak
svědčí dvě skutečnosti. Jednak to, že až do pozdějších dob jsou právě tato práva
považována za věci mancipační,5 tedy jejich právní režim je podroben mnohem větší
přísnosti, jejich zřizování je nutně vázáno na větší formalismus, a tím vším je také
jejich existence podrobena větší či menší míře veřejné a společenské kontroly celého
římského národa. Na druhé straně o důležitosti těchto práv pro hospodářský a
společenský život římské společnosti svědčí také, že úprava režimu těchto práv je
zmíněna již v samotném zákoníku XII desek, kde je určena šíře pro výše uvedenou
cestu, a to poměrně v detailu dle polohy cesty (v rovině, či v zatáčce).6

4

Viz kupříkladu L. L. Kofanov, Sul‘ origine delle servitù prediali nel diritto
romano, Římské právo a kodifikace, Sborník příspěvků z vědecké konference konané na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 16. – 17. dubna 2010, Praha,
Havlíček Brain Team, 2010, str. 28 – 42.
5
Gaius, Inst. 2.17: Sed item fere omnia, quae incorporalia sunt, nec mancipi sunt,
exceptis seruitutibus praediorum rusticorum; nam eas mancipi esse constat, quamuis sint ex
numero rerum incorporalium. (Také skoro všechny věci netělesné jsou nemancipační,
s výjimkou služebností pozemků venkovských. Neboť tyto, jak známo, jsou mancipační,
přestože patří do skupiny věcí netělesných.)
6
Viz Dig. 8.3.8 (Gai. lib. 7 ad ed. prov.) Viae latitudo ex lege duodecim tabularum
in porrectum octo pedes habet, in anfractum, id est ubi flexum est, sedecim. (Přímá cesta je
podle zákona XII desek široká 8 stop, v zatáčce, to je tam, kde se ohýbá, šestnáct. Fragment
bývá při rekonstrukcích zákoníku XII desek zařazován na šesté místo sedmé desky.)
Při citacích z justiniánských Digest je použita edice Th. Mommsen/P. Krueger,
Corpus iuris civilis, Berolini, Weidmann, 1954; překlady jsou autorovy.
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Na druhé straně ius aquae ducendae7 má svým charakterem jako jedna
z nejstarších služebností podobné chování – znamená především možnost přístupu
k vodě ve vztahu k danému pozemku. Nutno říci, že zde ovšem v rámci vývoje
tohoto institutu došlo k jeho mnohým změnám a k jeho mnohým proměnám, či
rozmnožením. V rámci přístupu k vodě je možno zvolit několik konkrétních
technických způsobů, od přihnání dobytka k napajedlu, přes možnost pro vodu chodit
až po nejrůznější technická zařízení sloužící k přímé dopravě vody z pozemku
služebného na pozemek panující. V souvislosti s pozdějším rozvojem daného
podoboru služebností je pak i varianta jednotlivých práva obdobným způsobem
pestrá.8

Vedle těchto nejstarších se pak služebnosti rozrůstají o další pozemková
práva, tedy o další možnosti, jak specifickým způsobem působit na cizí pozemek.
Tento rozvoj ve svém konečném důsledku znamená velice širokou škálu různých
práv a různých oprávnění vůči cizímu pozemku. Na jednu stranu jsou rozšiřovány
původní skupiny, jak tomu bylo již zmíněno v souvislosti s tzv. vodními právy a iuris
aquae ducendae, či kupříkladu v souvislosti se servitus navigandi,9 která na první
pohled může mít zase souvislost se služebnostmi vodními, ve skutečnosti je to však
služebnost cestná, pouze s tím rozdílem, že oproti klasickým služebnostem cestným,
tato je realizována nikoliv po souši, ale po hladině soukromé vodní plochy, tedy
soukromého jezera. Vedle tohoto pak vznikají slupiny další, tedy, a tato již poměrně
záhy, ius pascendi10 neboli právo pastvy na cizím pozemku a jí příbuzné služebnosti
7

Viz L. Capogrossi Colognesi, op. cit., str. 8 et al.
Viz pouze kupříkladu Dig. 8.3.9 (Paul. lib. 1 sent.): Servitus aquae ducendae vel
hauriendae nisi ex capite vel ex fonte constitui non potest: hodie tamen ex quocumque loco
constitui solet. Je zde patrný také určitý vývoj daného institutu. (Služebnost vedení vody
nebo čerpání než ze studánky nebo z pramene není možno ustanovit; dnes však je možno
/tyto/ zřídit na jakémkoliv místě.)
9
Viz kupříkladu Dig. 8.3.23.1 (Paul. lib. 15 ad sab.): Si lacus perpetuus in fundo tuo
est, navigandi quoque servitus, ut perveniatur ad fundum vicinum, imponi potest. (Jestliže je
na tvém pozemku stálé jezero, také je možno uložit služebnost plavby, aby byl umožněn
přístup na sousední pozemek.)
10
Viz kupříkladu Dig. 8.3.3pr. (Ulp. lib. 17 ad ed.): Item sic possunt servitutes
imponi, et ut boves, per quos fundus colitur, in vicino agro pascantur: quam servitutem
8

10

užitkové, tedy právo těžit určité materiály na cizím pozemku, a to od písku,11 přes
vápno, 12 po kámen.13 Svým způsobem by bylo možno říci, že také služebnosti vodní
by mohly být součástí této slupiny, avšak vzhledem k jejich specifičnosti, k jejich
stáří, ale také k jisté jejich větší četnosti oprati oněm dalším a typicky užitkovým
služebnostem, je snad vhodné tyto ponechat stranou ve své vlastní skupině. Vedle
těchto základních typů je pak možno nalézt ještě mnohé další specifické a do jisté
míry minuciosní služebnosti obdobného charakteru, které však na tomto místě nelze
mít za vhodné rozepisovat.

Celé výše uvedené množství nejrůznějších práv je však pouze jednou částí
velké skupiny služebností. Jedná se o tzv. služebnosti polní, či venkovské.14 Vedle
imponi posse neratius libro secundo membranarum scribit. (Rovněž je mohou uložit
služebnost tak, aby skot, jímž se obdělává pole, se pásl na sousedním pozemku. Že tuto
služebnost je možno uložit, píše Neratius ve druhé knize listů.) Ale také poměrně specifický
fragment Dig. 8.3.4 (Pap. lib. 2 resp.): Pecoris pascendi servitutes, item ad aquam
appellendi, si praedii fructus maxime in pecore consistat, praedii magis quam personae
videtur: si tamen testator personam demonstravit, cui servitutem praestari voluit, emptori vel
heredi non eadem praestabitur servitus. (Služebnosti pastvy dobytka, rovněž i přihánění
/dobytka/ k vodě, jestliže plody pozemku spočívají ponejvíce v dobytku, spíše
pozemkovými, nežli osobními se jeví. Jestli však testátor určil osobu, jíž by chtěl, aby
služebnost svědčila, kupci ani dědici nebude tato služebnost svědčit.)
11
Viz kupříkladu Dig. 8.3.6.1 (Paul. lib. 15 ad plaut.): Item longe recedit ab usu
fructu ius calcis coquendae et lapidis eximendi et harenae fodiendae aedificandi eius gratia
quod in fundo est, item silvae caeduae, ut pedamenta in vineas non desint. quid ergo si
praediorum meliorem causam haec faciant? non est dubitandum, quin servitutis sit: et hoc et
maecianus probat in tantum, ut et talem servitutem constitui posse putet, ut tugurium mihi
habere liceret in tuo, scilicet si habeam pascui servitutem aut pecoris appellendi, ut si
hiemps ingruerit, habeam quo me recipiam. (Obdobně se od usufruktu výrazně liší právo
pálit vápno, lámat kámen a těžit písek pro výstavbu toho, co je na pozemku. Také kácet les,
aby nescházely ve vinicích podpěry. Čím tedy došlo k vylepšení tohoto pozemku? Není
pochybnosti, že služebností. A toto potvrzuje i Maecianus, že je možno zřídit i takovou
služebnost, abych mohl mít na tvém /pozemku/ přístřešek, rozumí se, jestliže bych měl
služebnost pastvy nebo přihánění dobytka, abych měl, když by přišla zima, kde se schovat.)
12
Viz sub 11.
13
Viz sub 11.
14
K pojmosloví viz kupříkladu Dig. 50.16.198 (Ulp. lib. 2 de omn. trib.): "Urbana
praedia" omnia aedificia accipimus, non solum ea quae sunt in oppidis, sed et si forte
stabula sunt vel alia meritoria in villis et in vicis, vel si praetoria voluptati tantum
deservientia: quia urbanum praedium non locus facit, sed materia. proinde hortos quoque, si
qui sunt in aedificiis constituti, dicendum est urbanorum appellatione contineri. plane si
plurimum horti in reditu sunt, vinearii forte vel etiam holitorii, magis haec non sunt urbana.
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těchto však existuje i skupina druhá, a sice služebností domovních, či městských,15
která však již svým historickým vývojem do tak hluboké minulosti jako služebností
polní, nezasahuje. Ve skupině služebností domovních se soustředila většina možných
práv vůči cizí věci, která umožňují lepší využití zastavěného pozemku, tedy
především lepší obývání budovy, či její technické využití kupříkladu jako sýpky.
Takováto práva nejenže jsou o poznání mladší oproti pozemkovým služebnostem, ale
také již nejsou zařazována mezi res mancipi, tedy formalizmus jejich zřizování je do
značné míry nižší a, ač toto je ponejvíce pouhou spekulací, jejich hodnota mohla být
vnímána jako nižší oproti hodnotě služebností polních. Jinak též řečeno, jejich
přidaná hodnota k hodnotám pozemků je do jisté míry menší, nežli je tomu tak
v případě služebností polních.

II.

1.1.2. Služebnosti domovní

Jako předchozí skupinu, tak i služebnosti domovní je možno dělit do dalších
podskupin, podoborů.16 Za první skupinu je možno označit iura luminum. Účelem
práv zařazených do této skupiny je zajistit oprávněným přístup světla k budově, ale
také souvisejících užitků, jako kupříkladu výhledu. Tedy kromě typické servitus
(Všechny budovy nazýváme městskými pozemky, a to nikoliv pouze ty, které jsou v
/městské/ zástavbě, ale také jestliže jsou stájemi, nebo jinými stavbami ve vsích a na
venkově, nebo jestli venkovská vila je určena toliko k potěšení; však městské pozemky
nečiní místo, ale charakter. Tedy i takové zahrady, jestliže se nacházejí v zástavbě, měly by
být nazývány jako městské /pozemky/. Ale jestliže je vícero zahrad určeno k výdělku, jako
vinice, ale také olivové sady, tak tyto nejsou městskými /pozemky/.) Viz také pro srovnání
L. Heyrovský, op. cit, str. 428, naproti tomu pak M. Skřejpek, Římské soukromé právo,
systém a instituce, Plzeň, Aleš Čeněk, 2011, str. 127 a 128.
15
Viz sub 14.
16
Tyto podskupiny, stejně jako kupříkladu výše uvedené skupiny služebností
užitkových či cestných, nejsou (na rozdíl od služebností polních a domovních) produktem
římských právníků, ale jsou produktem mnohem pozdějším a nejsou žádným způsobem
v pramenech uvedeny. Je jich však vzhledem k jejich názornosti a užitečnosti, užíváno.
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luminum17 je zde možné nalézt také servitus altius non tollendi,18 která směřuje právě
za tím cílem, aby byl zajištěn stávající výhled z budovy a jejímu vlastníkovi
nehrozilo, že vlastník blízké budovy svojí výstavbou tento výhled znemožní. Druhou
skupinou práv náležejících do této skupiny jsou pak iura stillicidiorum, tedy práva
sloužící hospodárnému a pokojnému svodu odpadních vod z pozemku. Vzhledem
k charakteru odpadních vod se mohou myslet jak nejrůznější práva na svod dešťové
vody, kupříkladu servitus stillicidii,19 tak ale i práva vedoucí k možnosti svádět na či

17

Viz kupříkladu Dig. 8.2.4 (Paul. lib. 2 inst.): Luminum in servitute constituta id
adquisitum videtur, ut vicinus lumina nostra excipiat: cum autem servitus imponitur, ne
luminibus officiatur, hoc maxime adepti videmur, ne ius sit vicino invitis nobis altius
aedificare atque ita minuere lumina nostrorum aedificiorum. (Světlo při služebnostech se
jeví nabyté tak, aby soused svolil s přístupem našeho světla. Také se ale může zřídit
služebnost, aby se světlu nepřekáželo, což můžeme především shrnout, že nesvědčí
sousedovi právo proti nám výše stavět, a tím umenšit osvětlení našich budov.) Ale také Dig.
8.2.23pr. (Pomp. lib. 33 ad sab.): Si servitus imposita fuerit " lumina quae nunc sunt, ut ita
sint", de futuris luminibus nihil caveri videtur: quod si ita sit cautum "ne luminibus
officiatur", ambigua est scriptura, utrum ne his luminibus officiatur quae nunc sint, an etiam
his quae postea quoque fuerint: et humanius est verbo generali omne lumen significari, sive
quod in praesenti sive quod post tempus conventionis contigerit. (Jestliže byla služebnost
zřízena: "světlo, jak je, aby i bylo", budoucí osvětlení se tímto nejeví jako chráněné. Ale
jestliže tak bylo stanoveno: "nepřekážet světlu", takovýto text by byl dvojznačný, neboť
kterému světlu se nemá překážet, tomu, které nyní je, nebo i tomu, které prve bude. A
lidštější je obecným slovem označit všechna světla, ať již současná, tak i ta, která vzejdou až
po čase dohody.)
18
Viz kupříkladu Dig. 8.2.21 (Pomp. lib. 33 ad sab.): Si domus tua aedificiis meis
utramque servitutem deberet, ne altius tolleretur et ut stillicidium aedificiorum meorum
recipere deberet, et tibi concessero ius esse invito me altius tollere aedificia tua, quod ad
stillicidium meum attinet, sic statui debebit, ut, si altius sublatis aedificiis tuis stillicidia mea
cadere in ea non possint, ea ratione altius tibi aedificare non liceat: si non impediantur
stillicidia mea, liceat tibi altius tollere. (Jestliže tvůj grunt mým budovám je vzájemně
povinen služebnostmi nestavět výše a přijmout okapové svody z mých budov a já ti povolím
proti mně si postavit tvé budovy do výšky, co se mého okapu dotýče, je třeba mít na paměti,
že, jestliže okapy tvé výše vystavěné budovy nemohly do sebe pojmout moji /vodu/, taková
je povaha, že ti výše stavět nenáleží; pokud by se nepřekáželo mým okapům, stavět výše ti
náleží.)
19
Kupříkladu Dig. 8.2.17.3 (Ulp. lib. 29 ad sab.): Haec lex traditionis "stillicidia uti
nunc sunt, ut ita sint" hoc significat impositam vicinis necessitatem stillicidiorum
excipiendorum, non illud, ut etiam emptor stillicidia suscipiat aedificiorum vicinorum: hoc
igitur pollicetur venditor sibi quidem stillicidiorum servitutem deberi, se autem nulli debere.
(Takováto dohoda při předání: "okapy, jak nyní jsou, tak i budou". To znamená, že je
sousedu uložena povinnost strpět okapy, ne však, aby kupec snášel sousedovy okapy. Tímto
slibuje prodejce, že je mu někdo povinen služebností okapu, ale nikomu povinen není.)
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přes cizí pozemek vody kanalizační, kupříkladu servitus cloacae immitendae.20 Třetí
pak skupinou jsou iura parietum.21 Pod tímto nepříliš přiléhavým pojmem se
skrývají nejrůznější práva na oporu vlastní stavby o sousedův pozemek či o
konstrukci na něm stojící. Zde jsou typickými představiteli této skupiny servitus tigni
immitendi22 a servitus oneris ferendi.23 Konečně pak mezi domovní služebnosti lze
zařadit také zvláštní a poměrně spornou skupinu služebností opačných. Dosti možná
by bylo možno tyto uvést v rámci předchozích skupin podle toho, ke které mají
nejbližší vztah, avšak vzhledem k jejich funkci je vhodné je uvést samostatně. Jedná
se o tzv. služebnosti opačné, tedy takové, kdy je někomu dovoleno služebností
kupříkladu altius tollendi.24 Na první pohled toto oprávnění postrádá značnou míru
20

Viz lakonický Dig. 8.1.7 (Ulp. lib. 13 ad l. iul. et pap.): Ius cloacae mittendae
servitus est. (Právo vložení stoky je služebností.)
21
Viz P. Bonfante, Istituzioni di diritto romano, Milano, Vallardi, 1925, str. 323.
22
Kupříkladu viz Dig. 8.2.20pr. (Paul. lib. 15 ad sab.): Servitutes, quae in superficie
consistunt, possessione retinentur. nam si forte ex aedibus meis in aedes tuas tignum
immissum habuero, hoc, ut immissum habeam, per causam tigni possideo habendi
consuetudinem. idem eveniet et si menianum in tuum immissum habuero aut stillicidium in
tuum proiecero, quia in tuo aliquid utor et si quasi facto quodam possideo. (Služebnosti,
které spočívají ve stavbě, se zachovávají držbou, neboť jestliže mám uložen z mojí budovy
na budovu tvoji trám, a tak, jak působím, z důvodu držby trámu mi svědčí zvyk. Obdobně
vychází, jestliže bych měl balkon vyvěšen na tvé /pozemky/, nebo sveden na tvé okap, neboť
co bych na tvém užíval, to jako bych tímto konáním držel.)
23
Pouze pro příklad viz Dig. 8.5.6.2 (Ulp. lib. 17 ad ed.): Etiam de servitute, quae
oneris ferendi causa imposita erit, actio nobis competit, ut et onera ferat et aedificia reficiat
ad eum modum, qui servitute imposita comprehensus est. et gallus putat non posse ita
servitutem imponi, ut quis facere aliquid cogeretur, sed ne me facere prohiberet: nam in
omnibus servitutibus refectio ad eum pertinet, qui sibi servitutem adserit, non ad eum, cuius
res servit. sed evaluit servi sententia, in proposita specie ut possit quis defendere ius sibi
esse cogere adversarium reficere parietem ad onera sua sustinenda. labeo autem hanc
servitutem non hominem debere, sed rem, denique licere domino rem derelinquere scribit.
(A v případě služebnosti, která je zřízena, aby nesla břemeno, svědčí nám žaloba, aby bylo
neseno břemeno a opravena budova takovým způsobem, jako byla při zřízení služebnosti.
Gallus se domnívá, že není možno zřídit takovou služebnost, kde by někdo měl co činit, ale
toliko mi zakázat něco činit, neboť ve všech služebnostech náležejí opravy tomu, kdo si
přivlastňuje služebnost, nikoliv tomu, jehož věc slouží. Ale převládl výrok Serviův, že v
tomto případě může ten, kdo brání své právo, donutit odpůrce, aby opravil zeď pro podporu
břemene. Labeo také napsal, že v případě této služebnosti není povinen člověk, ale věc,
pročež je možno, aby vlastník tuto věc opustil.)
24
Pouze pro příklad viz Dig. 8.4.7.1 (Paul. lib. 5 ad sab.): Interpositis quoque alienis
aedibus imponi potest, veluti ut altius tollere vel non tollere liceat vel etiam si iter debeatur,
ut ita convalescat, si mediis aedibus servitus postea imposita fuerit: sicuti per plurium
praedia servitus imponi etiam diversis temporibus potest. quamquam dici potest, si tria
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logiky. Jako zvláštní se jeví, proč je někomu nutno zvláštního dovolení stavět výše,
jestliže vlastnické právo jakožto neomezené právní panství nad věcí dovoluje na
pozemku stavět, jak se vlastníkovi chce a tak, jak se vlastníkovi chce, na druhou
stranu, neníli limitován sousedskými právy či právě služebnostmi. Jako každá
služebnost, jejíž obsah by se kryl s obsahem práva vlastnického, měla by taková tedy
přestat fungovat.25 Avšak tato práva existují a evidentně fungují. Důvodem je
pravděpodobně ta skutečnost, že se jedná o možnost prolomení veřejnoprávních
limitů stanovených na ochranu soukromých vlastníků nedalekých pozemků. Na
základě těchto služebností bylo tedy možno zasáhnout a prolomit tyto veřejnoprávní
stavební řády a podobné normy.

Ještě jednou je nutné uvést, že tento výčet, dosti nedostatečný a povrchní,
přesto má sloužit k základnímu nastínění, jaká práva a jaké právní instituty se pod
praedia continua habeam et extremum tibi tradam, vel tuo vel meis praediis servitutem
adquiri posse: si vero extremo, quod retineam, quia et medium meum sit, servitutem
consistere, sed si rursus aut id, cui adquisita sit servitus, aut medium alienavero, interpellari
eam, donec medio praedio servitus imponatur. (Je možno uložit služebnost na cizí
mezilehlou budovu; jako stavět výše, nebo nesmět stavět výše, nebo když je povinnost
pěšiny, tato pak platí, až bude i na prostředním pozemku zřízena služebnost. Jako když k
pozemku vícera /vlastníků/ je možno zřídit služebnost v různých časech. Nicméně se může
říci, jestliže mám tři pozemky v řadě a krajní ti předám, je možno nabýt k tvému pozemku
nebo mým pozemkům služebnost. Je možno zřídit služebnost ke krajnímu, který mi zůstal,
neboť i prostřední je můj, ale naopak, jestliže zcizím prostřední, přerušena je, dokud nebude
na prostředním pozemku služebnost zřízena.) Také Dig. 8.2.2 (Gai. lib. 7 ad ed. provinc.):
Urbanorum praediorum iura talia sunt: altius tollendi et officiendi luminibus vicini aut non
extollendi: item stillicidium avertendi in tectum vel aream vicini aut non avertendi: item
immittendi tigna in parietem vicini et denique proiciendi protegendive ceteraque istis
similia. (Práva městských pozemků jsou takováto: stavět výše a překážet sousedovu
osvětlení, nebo nestavět výše. Obdobně svádět okap na střechu nebo plochu sousedovu, nebo
nesvádět. Také i vkládat trám do sousedovy stěny a konečně stavět výklenky, stříšky a další
těmto podobné.)
25
K tomu je jasným příkladem zánik služebnosti confusionem. V takovém případě
služebnost zaniká mimo jiné i proto, že není oprávněné osobě zapotřebí služebnosti
k výkonu tohoto oprávnění a k působení na danou věc, neboť toto oprávnění a možnost
působit takovýmto způsobem na pozemek má již na základě toho, že se stane vlastníkem
daného pozemku. Pokud tedy kdo má všeobecné právo nakládat s pozemkem, pak právo
k jednotlivému typu nakládání mizí, neboť je nadbytečné. Pro přesnost nutno dodat, že v této
souvislosti dochází k postupným změnám, a to především prostřednictvím tzv. vlastníkovi
služebnosti, viz F. Rouček, Vlastníkova služebnost, Právník, 7, str. 201  209; 8, str. 241 –
249. Viz i dále.
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pojmem služebnosti zpravidla nacházejí, jaký typ vztahů mezi subjekty (o
problematice pojmu subjekt v dané souvislosti viz dále) je za pomoci služebností
realizován. Toto nastínění budiž tedy základem pro možné další úvahy a pro možné
další postupy, jako tomu bylo již uvedeno výše.

II.

1.2.

Obecná

charakteristika

služebností

jako

skupiny práv

Jak asi z výše napsaného poměrně zřejmě vyplynulo, pak služebnosti jako
obecný institut jsou ve skutečnosti především seskupením poměrně variabilních práv,
která mohou mezi jednotlivými pozemky vznikat. Na první pohled se může jednat o
poměrně nesourodou a nekoherentní skupinu práv nemajících mezi sebou žádné
výrazné souvislosti. Výsledný efekt a existence služebností jako skupiny práva po
dlouhá staletí však nutně svědčí o opaku.

II.

1.2.1. Římskoprávní pojetí skupiny práv

Lze se domnívat, že na počátku vývoje služebností, tedy v oné dávné době,
kdy existují výše uvedené tři služebnosti dotýkající se cest (lze používat i termín
„cestné“), či k tomu ještě aquaeductus, tehdy ještě není vnímána nějaká větší
spojitost mezi jednotlivými oprávněními, která vznikají vlastníkovi panujícího
pozemku na základě iuris viae, či jemu příbuzných. Jak se ovšem množství typů
těchto jednotlivých oprávnění zvětšuje, zcela logicky se objevuje nutnost tuto
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skupinu nějakým způsobem uzavřít a vytvořit společná pravidla, neboť i sami
Římané, ač ze svojí nejryzejší povahy kazuisté, přesto jim nemohlo být nezjevné, že
právě tato práva mají spolu skutečně mnoho společného a základní charakteristické
rysy jsou minimálně společné. Stále však základním fundamentem, na kterém institut
služebností stojí, jsou ony jednotlivé typy, jak byly uvedeny a nastíněny výše. A tak
je tomu skutečně až do samotného konce římského státu a do justiniánských
kompilací. I tam, ač se kategorie služebností používá zcela běžně, podstatnou část
textů tvoří pravidla určená jednotlivým služebnostem a jednotlivým oprávněním.

Je snad také namístě učinit drobnou poznámku k samotnému obecnému
pojmu servitus, a to především ve vztahu k pojmu ius praediorum. Tento druhý
jmenovaný termín bývá povětšinou označován za termín rovnocenný, mnohdy
starší.26 Nelze se domnívat, že takovéto závěry jsou zcela jednoznačné, ale
k detailnějšímu rozboru daného problému zde není prostoru. Skutečností však je, že
pojem iura praediorum v mnohém naznačuje to, co bylo uvedeno výše. Tedy
skutečnost, že v oné starší době ještě vnímání skupiny služebností, a to dosti možná i
pojem servitus, se ještě nepoužívaly či vůbec neexistovaly. Pak právě pojem iura
svědčí o náhledu na věc jako na specifické právo – oprávnění druhé osoby, aby mohl
nějakým specifickým způsobem působit na cizí pozemek. V daném terminologickém
rozpětí lze tedy vnímat služebnosti jako právo jako každé jiné, jako vlastníkovi
náleží kupříkladu ius fruendi, tak může osobě druhé přináležet kupříkladu ius
itineris. Tento terminologický minidiskurs je tématem ryze romanistickým, avšak
ještě v justiniánských Digestech je možno se bez obtíží setkat s oběma pojmy a s
nejrůznějším jejich použitím.27 Konečně je také na základě obou termínu možno
26

Viz L. Heyrovský, op. cit., str. 423; G. Grosso, op. cit., str. 12 et al.
Viz kupříkladu Dig. 50.16.86 (Cels. lib. 5 dig.): Quid aliud sunt "iura
praediorum" quam praedia qualiter se habentia: ut bonitas, salubritas, amplitudo? (Co
jiného jsou pozemková práva, nežli kvalita pozemku, jakou právě má, jako úrodnost půdy,
zdravý vzduch, rozloha.) Nebo Dig. 20.1.11.3 (Marcian. lib. S. ad form. hypoth.): Iura
praediorum urbanorum pignori dari non possunt: igitur nec convenire possunt, ut
hypothecae sint. (Domovní pozemková práva není možno dát do zástavy; pročež také není
možno je dát ani do hypotheky.) Naproti tomu pak Dig. 8.1.19 (Lab. lib. 4 post. a iav. epit.):
Ei fundo, quem quis vendat, servitutem imponi, et si non utilis sit, posse existimo: veluti si
27
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ukázat, že původní pojetí služebností skutečně spočívá v oněch množstvích
jednotlivých oprávnění a jejich uspořádání do jednotné a do jisté míry homogenní
skupiny je plodem teprve pozdější, ale jistě stále římské právní vědy.28

Jak bylo výše již naznačeno, základním charakterem služebností v právu
římském je skutečnost, že se především jedná o soubor, skupinu jednotlivých
oprávnění spojených základním spojovacím elementem, tedy skutečností, že se jedná

aquam alicui dedere ducere non expediret, nihilo minus constitui ea servitus possit:
quaedam enim debere habere possumus, quamvis ea nobis utilia non sunt. (Soudím, že je
možno ten pozemek, který kdo prodá, zatížit služebností, i když není užitečnou. Jako jestliže
někomu vedení vody neprospívá, přesto je možno takovou služebnost zřídit, neboť můžeme
mít různé /věci/, aniž by nám tyto byly užitečné.)
28
Viz kupříkladu Dig. 8.3.1pr. (Ulp. lib. 2 inst.): Servitutes rusticorum praediorum
sunt hae: iter actus via aquae ductus. iter est ius eundi ambulandi homini, non etiam
iumentum agendi. actus est ius agendi vel iumentum vel vehiculum: itaque qui iter habet,
actum non habet, qui actum habet, et iter habet etiam sine iumento. via est ius eundi et
agendi et ambulandi: nam et iter et actum in se via continet. aquae ductus est ius aquam
dicendi per fundum alienum. (Pozemkové venkovské služebnosti jsou tyto: pěšina, stezka,
cesta, vodovod. Pěšina je právo člověka chodit, procházet se, ne však hnát dobytek. Stezka je
právo hnát dobytek a vézt povoz; Tedy, kdo má pěšinu, nemá stezku, kdo má stezku, má i
pěšinu, a to i bez dobytka. Cesta je právo chodit, vozit a hnát a procházet se, neboť cesta v
sobě obsahuje pěšinu i stezku. Vodovod je právo vést vodu přes cizí pozemek.) Na druhou
stranu se lze setkat i s Dig. 1.8.1.1 (Gai. lib. 2 inst.): Quaedam praeterea res corporales sunt,
quaedam incorporales. corporales hae sunt, quae tangi possunt, veluti fundus homo vestis
aurum argentum et denique aliae res innumerabiles: incorporales sunt, quae tangi non
possunt, qualia sunt ea, quae in iure consistunt, sicut hereditas, usus fructus, obligationes
quoquo modo contractae. nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales
continentur: nam et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt, et id quod ex aliqua
obligatione nobis debetur plerumque corporale est, veluti fundus homo pecunia: nam ipsum
ius successionis et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis incorporale est. eodem
numero sunt et iura praediorum urbanorum et rusticorum, quae etiam servitutes vocantur.
(Dále, některé věci jsou hmotné, jiné nehmotné. Hmotné jsou ty, kterých je možné se
dotknout, jako pozemek, otrok, oděv, zlato, stříbro a další nespočetné věci. Nehmotné jsou
takové, kterých se dotknout nelze, tedy ty, které mají právní povahu, například pozůstalost,
požívací právo a závazky jakýmkoliv způsobem uzavřené. Není podstatné, že pozůstalost
zahrnuje hmotné věci, neboť také plody, které se těží z pozemku, jsou hmotné, a to, co je
nám z nějakého závazku dluženo, je povětšinou hmotné, jako pozemek, otrok, peníze. Avšak
samotné právo dědit a samotné právo požívací nebo samotný závazek jsou nehmotné. K
těmto počítají se rovněž práva k městským a venkovským pozemkům, které se označují také
za služebnosti.) Z uvedených příkladů vyplývá, že oba pojmy mají do značné míry podobný
obsah, pokud tedy bude přijata these, že pojem iura praediorum je pojmem starším, pak
právě svým původem naznačuje původně obecně vnímaný základ těchto oprávnění před
pojímáním jejich, jako částí skupiny služebností.
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o věcné právo k věci cizí, které je pevně spojeno s vlastnictvím pozemků, a to na
obou stranách (o tomto viz dále). Již z úvodu titulu justiniánských Digest
věnovanému polním služebnostem29 vyplývá tento charakter služebností. Na první
místo je zařazen fragment, který by jen ztěžka mohl být označen jinak, než za
fragment výčtový, jehož hlavním cílem je výčtově popsat, která práva je mezi polní
služebnosti možno zařazovat.30 Byť v úvodu titulu o služebnostech domovních31
takovýto výčtový fragment schází, i tak však je forma, jíž je skupina služebností
domovních koncipována a tvořena, identická, jako je tomu v případě služebností
polních. Na prvním místě, tedy jakýmsi základem jsou jednotlivé služebnosti,
jednotlivá iura či spíše servitutes a teprve jejich shluknutím a koncipováním
základních spojovacích elementů vzniká skupina služebností domovních jako taková.
Pak již tedy stačí dojít k poměrně jednoduché úvaze, že skupina služebností jako
celek je v římském právu především spojením a shluknutím jednotlivých služebností.

V dané souvislosti je nutno učinit ještě jednu drobnou odbočku. Mohlo by
se říci, že o tomto charakteru římskoprávních služebností by také mohlo svědčit ono
povšechné pojmenování iura in re aliena. Takovéto konstatování by však bylo
29

Dig. 8.3. De servitutibus praediorum rusticorum. (O pozemkových služebnostech
venkovských.)
30
Dig. 8.3.1pr. (Ulp. lib. 2 inst.): Servitutes rusticorum praediorum sunt hae: iter
actus via aquae ductus. iter est ius eundi ambulandi homini, non etiam iumentum agendi.
actus est ius agendi vel iumentum vel vehiculum: itaque qui iter habet, actum non habet, qui
actum habet, et iter habet etiam sine iumento. via est ius eundi et agendi et ambulandi: nam
et iter et actum in se via continet. aquae ductus est ius aquam ducendi per fundum alienum.
(Pozemkové venkovské služebnosti jsou tyto: pěšina, stezka, cesta, vodovod. Pěšina je právo
člověka chodit, procházet se, ne však hnát dobytek. Stezka je právo hnát dobytek a vézt
povoz; Tedy, kdo má pěšinu, nemá stezku, kdo má stezku, má i pěšinu, a to i bez dobytka.
Cesta je právo chodit, vozit a hnát a procházet se, neboť cesta v sobě obsahuje pěšinu i
stezku. Vodovod je právo vést vodu přes cizí pozemek.) Dig. 8.3.1.1 (Ulp. lib. 2 inst.): In
rusticis computanda sunt aquae haustus, pecoris ad aquam adpulsus, ius pascendi, calcis
coquendae, harenae fodiendae. (Mezi venkovské zahrnovány jsou čerpání vody, přivádění
dobytka k vodě, právo pastvy, pálení vápna, těžby písku.) Pro přesnost je zapotřebí dodat, že
se jedná ve skutečnosti o jediný fragment, který byl středověkou právní vědou rozdělen do
několika paragrafů pro jednodušší orientaci. S největší pravděpodobností tedy byl jedním
souvislým textem Ulpianovým.
31
Dig. 8.2. De servitutibus praediorum urbanorum. (O pozemkových služebnostech
městských.)
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poměrně nevhodné. A to minimálně ze dvou důvodů. Tím prvním, dosti možná
nejzávažnějším, je skutečnost, že termín iura in re alinea není termínem římským.
Byť zčásti bývá s římským právem spojován, přesto není výtvorem římských
právníků. Pokud bude nahlédnuto do justiniánských Digest, pak tam takovýto termín
k nalezení rozhodně nebude. Římané si postačili s mnohem užšími kategoriemi a tak
obecný a široký pojem jim byl cizí. Ke spojení tak širokého spektra práv tedy došlo
až v době mnohem pozdější, v době středověké právní vědy,32 tudíž o charakteru
římskoprávních služebností nemůže minimálně bezprostředně žádným způsobem
svědčit. Druhým důvodem je pak skutečnost, že tento pojem zahrnuje více typů práv,
nežli pojem servitus, a to především typově zcela odlišný pignus (nikoliv však
vzhledem k jeho povaze pignus irregulare) či v jistém smyslu, ale velice opatrně i
hypotekární právo. Z prostředí praetorského práva se také pod pojem iura in re
alinea dostává superficies a emfyteutické právo.33 Je tedy zjevné, že oním termínem
iura je možno mít na mysli jak množství různých služebností, tak ale také, což se jeví
do jisté míry pravděpodobnější a logičtější vzhledem k charakteru dané skupiny práv,
množství a variabilitu práv vedle služebností, tedy dalších práv, která byla uvedena
výše. Použití tohoto termínu by tedy bylo pro tyto úvahy do značné míry nefunkční a
zavádějící.

Přístup římského práva k otázce charakteristiky a základního uspořádání
služebností se jeví jednoznačný. Na prvním místě a základním nositelem jsou
jednotlivá práva, jednotlivé služebnosti, a teprve jejich vzájemným zobecněním
dochází k vytvoření společné skupiny práv, tedy skupiny nazvané služebnosti. Je
však nutné si tuto otázku položit také ve vztahu k ostatním sledovaným právním
řádům. A to nikoliv z historického hlediska, neboť tam je skutečným spojovníkem
právě právo římské, ale z čistě právního pohledu de lege lata.

32

Viz V. ArangioRuiz, Jus in re aliena, in Dizionario pratico del diritto privato, ed.
V. Scialoja/R. de Ruggiero/P. Bonfante/L. Bussati/F. Maroi, Milano, Vallardi, 1934, str. 117
et al., či J. Kincl/V. Urfus/M. Skřejpek, Římské právo, Praha, C. H. Beck, 1995, str. 190.
33
Viz například F. Serafini, Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile,
Firenze, Giuseppe Pellas, 1870, str. 200 a mnoho dalších.
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II.

1.2.2. Pojetí služebností podle práva italského

Na prvním místě je vhodné podívat se na současné italské právo. Platnou a
účinnou právní úpravu soukromých práv obsahuje občanský zákoník z roku 1942,
obecně nazývaný jako Codice civile.34 Jeho součástí jsou přirozeně také pasáže
věnované služebnostem. Součástí třetí knihy, která je věnována věcným právům, byť
její název je poněkud paradoxně a snad možná nešťastně zúžen pouze na právo
vlastnické,35 je také její titul šestý Delle servitù prediali (o samotném názvu tohoto
titulu budiž hovořeno níže), který je základním pramenem poznání současné právní
úpravy služebností podle italského práva. Hned v úvodu tohoto titulu je možno číst,
že „la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un
altro fondo appartenente a diverso proprietario“.36 Samotný tento úvod naznačuje
mnohé, ale vzhledem k předchozím odstavcům, je nutné na základě něho se pokusit
zodpovědět otázku, zdali tedy primárním a základním elementem služebností podle
italského práva jsou jednotlivé služebnosti, jejich typizace a (případný) výčet, či
naopak je základem jejich obecné vymezení, bez konkrétních typů, s přirozenými
výjimkami ve formě určitých specifik. Již při samotném čtení tohoto základního
článku se odpověď jeví poměrně zřejmá. Současné italské právo staví především na
obecném vymezení služebností, tedy na jejich obecné charakterizaci a konkretum již
zcela ponechává na stranách daného právního vztahu, respektive na charakteristikách
34

Zákoník byl oficiálně přijat královským dekretem č. 262, dne 16. března.
Libro terzo. Della proprietà. Takovýto název by evokoval část věnovanou jen a
pouze vlastnickému právu, skutečností ovšem je, že jejím obsahem jsou věcná práva zcela
obecně, a to včetně věcných práv k věci cizí, či držby. Hned druhý titul dané knihy se
jmenuje taktéž „della proprietà“, ale ten je již věnován skutečně vlastnickému právu.
36
Codice civile, art. 1027 Contenuto del diritto
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro
fondo appartenente a diverso proprietario (1072, 1100).
(čl. 1027 Obsah práva
Pozemková služebnost spočívá v zatížení jednoho pozemku ve prospěch jiného
pozemku odlišného vlastníka /1072, 1100/.)
35
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pozemků, které jsou základními elementy té, či oné služebnosti. Služebnost je tedy
definována jako (jakékoliv) zatížení pozemku ve prospěch pozemku jiného. Je zcela
evidentní, že tato definice nejenže je do sebe schopna pojmout dřívější druhy a typy
služebností, ale také je zcela nově (tedy ve smyslu konfrontace s právem římským)
schopna do sebe zahrnout i další, nová práva a nové typy služebností, které staré
právo římské neznalo. Pokud tedy bude porovnáno stanovisko, z něhož ke
služebnostem přistupovalo právo římské a stanovisko, z něhož ke služebnostem
přistupuje současné právo italské, pak tato stanoviska jsou do značné míry protivná a
protichůdná. Zároveň má takovýto opačný přístup současného italského práva
k základnímu pojetí služebností také mnoho dalších důsledků, které budou dále
nastíněny.

Výše je řečeno, že základem současného pojetí služebností podle italského
práva je jejich obecné vymezení. Jak však se toto rovná s tím, že dále můžeme číst
v občanském zákoníku, že „il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi
alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo
temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o
industriali.“37 Avšak může se jevit jako protichůdné k výše uvedenému, když „il
proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via
pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto (1032)
di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del
proprio fondo.“38 Z příkladmo uvedených dvou článků občanského zákoníku na
37

Codice civile, art. 1033 Obbligo di dare passaggio alle acque
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie
che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di
utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
(čl. 1033 Závazek poskytnout průtok vodám
Vlastník je povinen poskytnout průtok přes své pozemky vodám jakéhokoliv druhu,
které mají tendenci téci od toho, kdo má, byť pouze dočasně, užívat je pro potřeby svého
života nebo pro zemědělské či průmyslové užívání.
Jsou vyloučeny s této služebnosti domy, nádvoří, zahrady a dvory k těmto
přináležející.)
38
Codice civile, art. 1051 Passaggio coattivo
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první pohled se jeví, že by snad mohlo tomu být naopak, nežli bylo napsáno, tedy že
by italské právo skutečně mohlo stát základem na jednotlivých služebnostech a
nikoliv na obecné definici, která je v úvodu celého titulu, dosti možná pouze pro
právní touhu po definicích a pro právní purismus. Takovýto závěr by však byl ve
skutečnosti mylný.

Právo služebností, a to i když svým základem stojí na obecné definici
institutu a obecná definice je základním determinantem, i tak ovšem není možno se
zcela oprostit od definování určitých, specifických práv a především oprostit od
určení pravidel, které dané specifické služebnosti regulují. Není tedy v žádném
případě vhodné a účelné spokojit se i při základní obecné definici služebností pouze
s touto. Mnohé služebnosti si s obecnou definicí skutečně vystačí, ale mnohé nikoliv.
A právě v právu italském je možno vysledovat určitou hranici, určitou linii vedenou
mezi takovými služebnostmi, kde si lze vystačit s obecnou definicí a naproti tomu
Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via
pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto (1032) di
ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio
fondo.
Il passaggio si deve stabilire (1350) in quella parte in cui l'accesso alla via pubblica
e più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere
stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al
vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul
fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a
trazione meccanica.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
(čl. 1051 Nutný přístup
Vlastník, jehož pozemek je obehnán cizími pozemky a který nemá přístup na
veřejnou cestu, přičemž nemůže si jej zajistil bez mimořádných nákladů či nepohodlí, má
právo /1032/ obdržet průchod přes sousední pozemek pro obhospodařování a obvyklé
užívání vlastník pozemku.
Průchod bude určen /1350/ tou částí pozemku, přes níž je přístup na veřejnou cestu
kratší a způsobí menší škodu pozemku, přes nějž je odsouhlasen. Tento může být určen
rovněž podchodem, pokud to bude vhodnější s ohledem na prospěch panujícího pozemku a
újmu pozemku služebného.
Stejná pravidla se použijí v případě kdy někdo, maje průchod přes cizí pozemek, má
potřebu z uvedených důvodu rozšířit jej na průjezd vozů či na mechanické pohony.
Jsou vyloučeny s této služebnosti domy, nádvoří, zahrady a dvory k těmto
přináležející.)
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takovými, kde je obecná definice zcela nedostačující. Daná otázka má také souvislost
s drobným posunem ve vnímání a v obsahu kategorie služebností oproti římskému
právu. Služebnosti se totiž rozšířily i na taková práva, která by byla v právu římském
vnímána spíše jako sousedské vztahy a sousedská práva bez návaznosti na
služebnosti.39 Taková práva tedy, řečeno slovy občanského zákoníku italského,
vznikají coatttivamente,40 tedy v součinnosti, ovšem nikoliv v součinnosti dvou
soukromých osob, vlastníků dotčených pozemků, ale v součinnosti s veřejnou mocí
v přesně definované situaci, kdy může vzniknout služebnost zatěžující pozemek bez
aktivního svolení či bez aktivní spolupráce s vlastníkem služebného pozemku.41
Takováto situace byla a je poměrně cizí služebnostem podle práva římského, a to
především proto, že obdobné vztahy se realizovaly mimo rámec oboru služebností.
Lze však nalézt i situaci v římském právu tomuto obdobnou, byť výjimečně raritní, a
sice ius itineris ad sepulchrum, kterou bylo možno pro pozůstalé vymoci i proti vůli

39

Viz L. Heyrovský, op. cit., str. 314 et al.
Codice civile, art. 1031 Costituzione delle servitù
Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente (853, 1032 e seguenti) o
volontariamente (1058 e seguenti). Possono anche essere costituite per usucapione o per
destinazione del padre di famiglia (1061 e seguente).
(čl. 1031 Zřízení služebnosti
Pozemkové služebnosti mohou být zřízeny jako nutné /853, 1032 a následující/ nebo
z vůle stran /1058 a následující/. Mohou být také zřízeny vydržením nebo urřením otcem
rodiny /1061/.)
41
Viz Codice civile, art. 1032 Modi di costituzione
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte
del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di
contratto, e costituita con sentenza (2908, 2643 n. 14, 2932). Può anche essere costituita con
atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge (853 e
seguenti).
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta.
Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo servente può opporsi
all'esercizio della servitù.
(čl. 1032 Způsoby zřízení
Pokud, na základě zákona, vlastník pozemku má právo ze strany vlastníka jiného
pozemku na zřízení služebnosti, tato, neníli smlouvy, je zřízena rozhodnutím soudu /2908,
2643 č. 14, 2932/. Může být také zřízena rozhodnutím oprávněného správního orgánu v
případech zákonem zvláště určených /853 a následující/.
Soudní rozhodnutí určí služebnost blíže a stanoví nutné odškodnění.
Před zaplacením odškodnění může vlastník služebného pozemku bránit výkonu
služebnosti.)
40
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vlastníka okolních pozemků či okolního pozemku jediného.42 Z pozice římského
práva však byla takováto situace zcela výjimečná. Naproti tomu v právu italském se
lze setkat s několika příklady takovéhoto vynucení služebnosti, což souvisí i
rozvojem termínu a institutu zákonných služebností, byť se nejedná o totéž.

Celá druhá hlava titulu o služebnostech je v italském občanském zákoníku
věnována právě služebnostem, které vznikají coattivamente, tedy z veřejné moci a
nikoliv v rámci svobodné vůle vlastníků. Není však vhodné zaměňovat takovéto
služebnosti zcela s veřejnoprávními služebnostmi. Ty jsou pod tuto kategorii
zařaditelné také,43 avšak obsahově jsou o mnoho užší, nežli skupina výše vymezená.
42

Viz Dig. 8.1.14.1 (Paul. lib. 15 ad sab.): Servitus itineris ad sepulchrum privati
iuris manet et ideo remitti domino fundi servientis potest: et adquiri etiam post religionem
sepulchri haec servitus potest. (Služebnost přístupu ke hrobu zůstává soukromým právem, a
tím může být vrácena vlastníku služebného pozemku; a je také možno nabýt tuto služebnost
poté, co bude hrob zasvěcen.) Či přesněji a precisněji Dig. 11.7.12pr. (Ulp. lib. 25 ad ed.): Si
quis sepulchrum habeat, viam autem ad sepulchrum non habeat et a vicino ire prohibeatur,
imperator antoninus cum patre rescripsit iter ad sepulchrum peti precario et concedi solere,
ut quotiens non debetur, impetretur ab eo, qui fundum adiunctum habeat. non tamen hoc
rescriptum, quod impetrandi dat facultatem, etiam actionem civilem inducit, sed extra
ordinem interpelletur praeses et iam compellere debet iusto pretio iter ei praestari, ita
tamen, ut iudex etiam de opportunitate loci prospiciat, ne vicinus magnum patiatur
detrimentum. (Jestliže někdo má hrob, avšak cesty k hrobu nemá a soused mu průchod
zakazuje, císař Antonius a jeho otec reskriptem potvrdili, že tento může si průchodu žádat
z titulu výprosy, který mu může být přiznán; jako několikrát není toto dovoleno, žádá se od
toho, kdo má vedlejší pozemek. Nicméně tento reskript, který poskytuje možnost žádat si,
nedává však civilní žaloby, ale mimořádné dožádání. Předseda provincie může proti
spravedlivé úplatě přiznat průchod; to však, jak soudce s ohledem na místo posoudí, pakli
by soused neutrpěl větší škody.)
43
Viz Codice civile, sezione V, Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di
linee teleferiche.
Art. 1056 Passaggio di condutture elettriche
Ogni proprietario è tenuto (2908) a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture
elettriche, in conformità delle leggi in materia.
Art. 1057 Passaggio di vie funicolari
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene
di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i
meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
(Oddíl V, O nutném elektrickém vedení a nutném vedení lanovky
čl. 1056 Přechod elektrického vedení
Každý vlastník je povinen /2908/ umožnit, v souladu s příslušnými zákony, přechod
elektrického vedení přes své pozemky.
čl. 1057 Přechod lanovkové cesty
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Obecně se takovéto služebnosti, tedy služebnosti nutné, věnují dvěma základním
problémům, a sice na jedné straně nezbytné cestě, tedy situaci, kdy na pozemek není
možný jiný přístup, nežli přes cizí pozemek.44 V takovémto případě pak zcela obecně
umožňují vznik služebnosti cesty rozhodnutím soudu nebo jiné k tomu určené
instituce, a to i bez souhlasu vlastníka. Na druhé straně se pak jedná o problematiku
vedení vod mezi pozemky a především vedením vod z jednoho pozemku na pozemek
jiný. Zde je však mnohem větší variabilita právních úprav, ale také větší variabilita
technických řešení daného faktického problému – až nerudovského „kam s ním“ a
k tomu ještě přidané otázky „kudy a jak“. I v rámci italského občanského zákoníku
Každý vlastník je rovněž povinen, v souladu s příslušnými zákony, nechat přejít nad
svým pozemkem lana vzdušných lanovkových cest k zemědělskému nebo průmyslovému
užitku a strpět na svém pozemku díla, zařízení a nutné zábory za tímto účelem.)
44
Viz výše citovaný článek Codice civile. Či obdobně v jiných právních řádech.
Např. BGB § 917 Notweg.
(1) Fehlt einem Grundstück die zur ordnungsmäßigen Benutzung notwendige
Verbindung mit einem öffentlichen Weg, so kann der Eigentümer von den Nachbarn
verlangen, dass sie bis zur Hebung des Mangels die Benutzung ihrer Grundstücke zur
Herstellung der erforderlichen Verbindung dulden. Die Richtung des Notwegs und der
Umfang des Benutzungsrechts werden erforderlichenfalls durch Urteil bestimmt.
(2) Die Nachbarn, über deren Grundstücke der Notweg führt, sind durch eine
Geldrente zu entschädigen. Die Vorschriften des § 912 Abs. 2 Satz 2 und der §§ 913, 914,
916 finden entsprechende Anwendung.
(§ 917 Nutná cesta
(1) Scházíli pozemku pro řádné užívání nutné spojení s veřejnou cestou, tedy může
žádat vlastník po sousedech, aby až do odstranění závady strpěli užívání svých pozemků ke
zřízení potřebného spojení. Směrování nutné cesty a rozsah užívacího práva budou v případě
potřeby určeny rozsudkem.
(2) Sousedé, přes jejichž pozemky vede nutná cesta, mají být odškodněni peněžitou
dávkou. Předpisy §u 912 odst. 2 věta 2 a §§ 913, 914, 916 se použijí přiměřeně.)
Nebo také i nový občanský zákoník České republiky (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen
OZ) a jeho § 1029 Nezbytná cesta.
(1) Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat
proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu
povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek.
(2) Nezbytnou cestu může soud povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka
nemovité věci řádně ji užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako služebnost. Zároveň musí
být dbáno, aby soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a
jeho pozemek co nejméně zasažen. To musí být zvlášť zváženo, máli se žadateli povolit
zřízení nové cesty.
K problematice tzv. nezbytné cesty v římském právu viz Th. Hillmer, Der Notweg
nach römischem Recht und seine Weiterentwicklung im gemeinen Recht und dem
bürgerlichen Gesetzbuch, Borna – Leipzig, Norske, 1904, 86s., či obecně P. Rüdenberg, Das
Notwegrecht, Bonn, C. Georgi, 1905, 139s.; Kessinger Publishing, 2010, 152s.
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lze nalézt několik řešení a několik dílčích problémů, která jsou u nutných služebností
týkajících se vody k řešení.45 Obecně se jedná o případy, kdy je k řádnému užívání
45

K variabilitě problémů viz Codice civile, sezione I, Dell'acquedotto e dello scarico
coattivo.
Art. 1033 Obbligo di dare passaggio alle acque
Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie
che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di
utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.
Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
(oddíl I, O nutném vodovodu a odtoku
čl. 1033 Závazek poskytnout průtok vodám
Vlastník je povinen poskytnout průtok přes své pozemky vodám jakéhokoliv druhu,
které mají tendenci téci od toho, kdo má, byť pouze dočasně, užívat je pro potřeby svého
života nebo pro zemědělské či průmyslové užívání. Jsou vyloučeny s této služebnosti domy,
nádvoří, zahrady a dvory k těmto přináležející.)
Dále Codice civile, sezione II, Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa.
Art. 1047 Contenuto della servitù
Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può,
qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l'obbligo però di
pagare la indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno
(1032).
(oddíl II, O přehrazení jezem
čl. 1047 Obsah služebnosti
Kdo má právo vést vody z řeky, z potoka, z bystřiny, ze strouhy, z jezera nebo z
nádrže může, jak až je to nutné, může opřít o břeh nebo do něho zasadit jez, avšak ze
závezkem zaplatit odškodnění a činit a vést díla k zabezpečení pozemků proti každé škodě
/1032/.)
A konečně Codice civile, sezione III, Della somministrazione coattiva di acqua a un
edificio o a un fondo.
Art. 1049 Somministrazione di acqua a un edificio
Se a una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione
degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile procurarla senza
eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve (1032) consentire che sia dedotta
l'acqua di sopravanzo nella misura indispensabile per le necessità anzidette.
Prima che siano iniziati i lavori, deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di
dedurre, calcolato per un'annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di
presa e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma dell'art. 1038.
In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità della derivazione e
l'indennità dovuta (2908, 2932).
Qualora si verifichi un mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può
essere soppressa su istanza dell'una o dell'altra parte.
(oddíl III, O nutném poskytnutí vody budově či pozemku
čl. 1049 Poskytnutí vody budově
Jestliže domu nebo jeho přístavbám schází vody nutná pro zajištění lidí nebo zvířat a
pro další domácí užití a není možno ji zajistiti bez mimořádných nákladů, vlastník
sousedního pozemku musí svolit, že bude vedena voda z přebytků v míře pro výše uvedené
nutnosti nepostradatelné.
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pozemku nutný přístup k vodě či jiný její zdroj. Princip pak je svým způsobem
obdobný, variabilita pouze odpovídá variabilitě technických řešení a možných
dalších otázek souvisejících s problémy zásobování vodou. Konečně pak pod oněmi
nutnými služebnostmi se také skrývají výše uvedené veřejnoprávní, či částečně
veřejnoprávní služebnosti.46 Všechna tato práva, tedy tyto jednotlivé služebnosti, pak
jsou v textu občanského zákoníku poměrně podrobně popsány a především jsou
určena přesná pravidla a práva i povinnosti, náležející té či oné straně právního
vztahu vzcházejícího z určité služebnosti.

Jestliže tedy dané služebnosti mají své konkrétní a přesné právní úpravy, a
to co do jejich druhu a jejich specificity a zároveň je možné je označit a považovat za
výjimky od obecně zastávaného názoru, že v právu italském existuje obecná definice
služebností, pak je zcela nutné se také ptát, proč tedy právě tyto služebnosti jsou
stiženy onou výjimkou a jaký účel takováto výjimka a takovýto přístup k těmto
právům má. Zásadní důvod k odlišnému přístupu od obecného definování je právě ve
Dříve, než by byly započaty práce, musí být zaplacena cena vody, která je žádána k
vedení, v přepočtené roční míře. Musí se rovněž zastat všechny výlohy pro zadržení vody a
pro vedení. Kromě toho se použijí ustanovení prvního odstavce čl. 1038.
Nebudeli dohody, rozhodnutí soudu určí způsob vedení a nutné odškodnění /2908,
2932/.
Pakliže by byla zjištěna změna původních podmínek, vedení může být zrušeno na
žádost jedné nebo druhé strany.)
46
Viz Codice civile, sezione V, Dell'elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di
linee teleferiche.
Art. 1056 Passaggio di condutture elettriche
Ogni proprietario è tenuto (2908) a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture
elettriche, in conformità delle leggi in materia.
Art. 1057 Passaggio di vie funicolari
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene
di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i
meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
(oddíl V, O nutném elektrickém vedení a nutném vedení lanovky
čl. 1056 Přechod elektrického vedení
Každý vlastník je povinen /2908/ umožnit, v souladu s příslušnými zákony, přechod
elektrického vedení přes své pozemky.
čl. 1057 Přechod lanovkové cesty
Každý vlastník je rovněž povinen, v souladu s příslušnými zákony, nechat přejít nad
svým pozemkem lana vzdušných lanovkových cest k zemědělskému nebo průmyslovému
užitku a strpět na svém pozemku díla, zařízení a nutné zábory za tímto účelem.)
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způsobu vzniku těchto služebností. Vzhledem k tomu, že jejich vzniku nepředchází
žádné soukromé jednání dvou vlastníků, kteří by se na vzniku služebnosti dohodli a
kteří by touto svojí dohodu také určili hranice, obsah a další důležité a nezbytné
podrobnosti daného právního vztahu vzcházejícího ze služebnosti, pak tuto úlohu
musí zastoupit právní norma a musí určit, co je v takovýchto situacích po právu a co
už nikoliv. Pro osobu, která pak rozhoduje o vzniku a charakteru takovéto nutné
služebnosti, je text občanského zákoníku limitem, ale také vodítkem, jímž se musí ve
svém rozhodování řídit a mimo jehož rámce nesmí v žádném případě vykročit. Toto
je pak v přímém protikladu k postavení vlastníka tehdy, kdy dochází ke vzniku z vůle
vlastníků pozemků, kdy tito si mohou mezi sebou dohodnout vše zcela volně a není
jim v tomto ohledu stanoveno obsahově žádných výraznějších limitů. Pokud tedy
existuje typologie a specificita služebností v italském právu, pak je tomu tak proto,
že v rámci vzniku konkrétní jednotlivé služebnosti bez souladu vůle obou vlastníků
pozemku, je nutno stanovit základní a praktické rámce, jimiž se musí všichni
interesovaní řídit a které mají sloužit primárně na ochranu služebného pozemku (a
přeneseně tím i jeho vlastníka), ale také ochraně všech ostatních na služebnosti
zúčastněných osob.

Zbytek daného titulu věnovaného služebnostem v občanském zákoníku
italském pak představuje již služebnosti, které svojí povahou jsou římskému právu
bližší, tedy jejichž základním elementem je souhlas vlastníků pozemků se vznikem
daných služebností. Případné zásahy veřejné moci se tedy v těchto případech
omezují pouze na určení pravidel způsobu vzniku, zániku, ochrany a výkonu (zde
obecně) služebnosti, neurčují však žádné typy konkrétně ani příkladmo. I zde je však
možno vidět určitou výjimku, a sice hlavu osmou, kde jsou určena specifická
pravidla, jež se týkají některých služebností vodních.47 Tato určení však nelze

47

Codice civile, capo VIII, Di alcune servitù in materia di acque, sezione I, Della
servitù di presa o di derivazione di acqua; sezione II, Della servitù degli scoli e degli avanzi
di acqua.
(Hlava VIII, O některých služebnostech vodních, oddíl I, O služebnosti zadržení
vody nebo vedení vody; oddíl II, O služebnosti odtoků a o zbytkové vodě.)
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považovat za nic jiného, nežli za výjimku, což je zcela zjevné především v situaci,
kdy dojde k porovnání služebností, a především jejich typů, mezi právem římským a
těmito specifickými ustanoveními. Mimo tuto výjimku tedy může vznikat poměrně
velké množství služebností, pro něž právo vyžaduje pouze zcela obecné náležitosti,
ale nestanovuje již žádným způsobem obsah těchto služebností ani jejich jednotlivé
typy. Ponechává se tedy na konkrétních stranách – vlastnících pozemků, aby si sami
vymezili a určili pravidla a limity, jimiž se budou v rámci služebnosti řídit.

II.

1.2.3. Demonstrativní nebo taxativní výčet služebností

v právu římském, v právu italském

V souvislosti se vším výše uvedeným také se nutně objevuje podstatná a
často řešená otázka dotýkající se typizace služebností, tedy zdali v právu římském, či
v jiných právních řádech, zdali je výčet služebností výčtem demonstrativním, či zdali
se jedná o výčet taxativní. Takováto skutečnost je pro praxi nesmírně významná,
jedná se o otázku, zdali je tedy možno vyjma uvedených, známých a typizovaných
služebností ustanovit a dohodnout si s další osobou také služebnosti, které známé a
typizované nejsou. V případě práva italského je celkem pochopitelné, že zde o
taxativním výčtu není možno vůbec hovořit, a to minimálně proto, že zde k žádnému
výčtu nedochází. Zde je tedy tato otázka vyřešena poměrně jasně. Mnohem obtížněji
řešitelná je však otázka demonstrativního nebo taxativního výčtu, tedy uzavřené
skupiny služebností v právu římském.
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K problému demonstrativního nebo taxativního výčtu služebností se
vyjadřovali mnozí autoři.48 Nutno však říci, že jednoznačné stanovisko zaujato
nebylo. Jednoznačné stanovisko je zcela nepochybně zastáváno v otázce základního
přístupu ke služebnostem, tedy v přístupu k těmto jako k jednotlivým typům práv a
jednotlivým druhům služebností.49 Dosti možná správná odpověď na danou otázku
závisí také ponejvíce na období práva římského, z jehož úhlu pohledu na danou věc
hledíme. V tomto smyslu je možno sledovat poměrně obecnou tendenci práva
římského, kde od nejstarší doby právních dějin, prodchnuté poměrně přísným
formalismem, na nějž je případný taxativní výčet a uzavřený počet typů služebností
vázán, je možno postupovat přes právo praetorské, které dalo vzniknout mnohým
typům služebností, až konečně se lze dostat do práva doby justiniánské, kde již může
být situace oproti počátku opačná, tedy – typy služebností jsou zachovány, avšak je
možno si sjednat i takové právní vztahy, které předem jako služebnost, jako onen
typ, neexistují. Proto lze v justiniánských Digestech slovy Pomponiovými číst, že
„servitutium non ea natura est, ut aliquid faciat quis,… sed ut aliquid patiatur aut
non faciat.“50 Jen těžko lze tvrdit něco jiného, než že Pomponius zde podává
obecnou definici služebností, nikoliv co do dosahu a obsahu institutu služebností
úplnou, ale minimálně signifikantní. V tomto fragmentu se jasně zobrazuje zásada,
že „servitus in faciendo consistere nequit“,51 tedy že služebnost nemůže spočívat
v konání. Nutno si však klást otázku, proč je takovéhoto fragmentu zapotřebí. A
navíc – proč byl tak významný, že jej kompilátoři justiniánských Digest do svého
díla zařadili. Jeden možný argument je prostý – jedná se pouze o vysvětlení, co mají
48

Viz kupříkladu G. Grosso, op. cit., str. 61 et al. a 72 et al.; R. Feenstra,
Romeinsrechtelijke grondslagen van het nederlands privaatrecht, Leiden, E. J. Brill, 1994,
str. 86; včetně uvedené literatury.
49
Viz pouze pro příklad G. Grosso, op. cit., str. 66 a násl.
50
Dig. 8.1.15.1 (Pomp. lib. 33 ad sab.): Servitutium non ea natura est, ut aliquid
faciat quis, veluti viridia tollat aut amoeniorem prospectum praestet, aut in hoc ut in suo
pingat, sed ut aliquid patiatur aut non faciat. (Povahou služebností není, aby kdo co činil,
jako například vytrhat stromy, poskytnout krásnější výhled nebo tam či ve svém vymalovat,
ale aby kdo strpěl nebo nečinil.)
51
V této klasické podobě však tato zásada v pramenech práva římského obsažena
není. Dovozuje se z práva uvedeného fragmentu a napřímo také z mnoha dalších fragmentů,
které se služebnostem obecně, či nějaké konkrétní služebnosti věnují.
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spolu všechny služebnosti jako skupina společného, a tím také, co je vymezuje vůči
ostatním institutům. Ovšem takovýto argument poněkud oslabuje ta skutečnost, že
charakteristika prezentovaná v daném fragmentu určuje pouze a jenom obsah
služebnosti, nikoliv její základní charakter, tedy vztah mezi dvěma pozemky
s odlišnými vlastníky. Navíc – právě tato zásada již v právu římském obsahuje
poměrně výraznou výjimku spočívající v charakteru servitutis oneris ferendi, kde
povinnosti vlastníka služebného pozemku mohou znít na konání.52 Pokud by měly
být služebnosti nějak vymezovány vůči všem ostatním právům, pak asi nebude právě
tato zásada zvolena a vybrána jako ústřední a nebude použita na prvním místě. Na
druhou stranu je nutno uvést, že původní kontext fragmentu v Pomponiově díle je do
značné míry neznámý. Je ovšem možné k fragmentu přistupovat i poněkud odlišným
způsobem, tedy využít prakticky jeho obsah, což je, nutno přiznat, poněkud bližší
povaze římských právníků a jejich textů. Pokud má být tedy text fragmentu prakticky
52

Viz kupříkladu Dig. 8.5.6.2 (Ulp. lib. 17 ad ed.): Etiam de servitute, quae oneris
ferendi causa imposita erit, actio nobis competit, ut et onera ferat et aedificia reficiat ad eum
modum, qui servitute imposita comprehensus est. et gallus putat non posse ita servitutem
imponi, ut quis facere aliquid cogeretur, sed ne me facere prohiberet: nam in omnibus
servitutibus refectio ad eum pertinet, qui sibi servitutem adserit, non ad eum, cuius res
servit. sed evaluit servi sententia, in proposita specie ut possit quis defendere ius sibi esse
cogere adversarium reficere parietem ad onera sua sustinenda. labeo autem hanc servitutem
non hominem debere, sed rem, denique licere domino rem derelinquere scribit. (A v případě
služebnosti, která je zřízena, aby nesla břemeno, svědčí nám žaloba, aby bylo neseno
břemeno a opravena budova takovým způsobem, jako byla při zřízení služebnosti. Gallus se
domnívá, že není možno zřídit takovou služebnost, kde by někdo měl co činit, ale toliko mi
zakázat něco činit, neboť ve všech služebnostech náležejí opravy tomu, kdo si přivlastňuje
služebnost, nikoliv tomu, jehož věc slouží. Ale převládl výrok Serviův, že v tomto případě
může ten, kdo brání své právo, donutit odpůrce, aby opravil zeď pro podporu břemene.
Labeo také napsal, že v případě této služebnosti není povinen člověk, ale věc, pročež je
možno, aby vlastník tuto věc opustil.) Či Dig. 8.5.8.1 (Ulp. lib. 17 ad ed.): Competit mihi
actio adversus eum, qui cessit mihi talem servitutem, ut in parietem eius tigna immittere mihi
liceat supraque ea tigna verbi gratia porticum ambulatoriam facere superque eum parietem
columnas structiles imponere, quae tectum porticus ambulatoriae sustineant. (Náleží mi
žaloba proti tomu, kdo mi převedl takovou služebnost, že dovolil do své zdi vložit mé trámy
a na těchto trámech si výslovně udělat verandu k procházkám a na této zdi vztyčit kamenné
sloupy, které budou podpírat střechu verandy.) A Dig. 8.5.8.2 (Ulp. lib. 17 ad ed.): Distant
autem hae actiones inter se, quod superior quidem locum habet etiam ad compellendum
vicinum reficere parietem meum, haec vero locum habet ad hoc solum, ut tigna suscipiat,
quod non est contra genera servitutium. (Avšak liší se mezi sebou žaloby, protože první má
místo, abych přinutil souseda opravit moji zeď, druhá má místo pouze aby nesl trámy, což
není proti druhům služebností.)
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využitelný, pak jeho obsah je jakýmsi návodem, co tedy může být obsahem
služebnosti a co oproti tomu již obsahem služebnosti být nemůže. Takováto
skutečnost pak ale nutně znamená, že musela být možnost určovat obsah práva
služebnosti, což se ale jeví jako protikladné k přísně typové vázanosti jednotlivých
služebností, tedy k principu jejich určitého a konečného výčtu. Pokud tedy má mít
fragment praktického a nikoliv pouze systematického významu, pak to znamená, že
musela existovat možnost zvolit si obsah služebnosti, jinými slovy vytvářet si
služebnosti nové mimo stabilní a klasické jejich typy. Není pak také nemožné
v tomto vidět již počínající zárodek postupu ve směru vývoje práva a vývoje
služebností tak, jak byl již představen výše ve formě obecné definice služebností
v rámci současného práva italského.

Jestliže bylo výše uvedeno, že kousek Pomponiova textu nelze plně zařadit
do jeho původního prostředí, do něhož jej Pomponius sám vkládal, toto tvrzení je
relativní. Jelikož byl výše citován paragraf prvý, tak je vhodné a nutné jemu doplnit
také to, co jej předcházelo. Jak známo, dělení fragmentů na paragrafy je plodem
středověkého zpracování textu a tedy neodpovídá původnímu členění fragmentů
v Digestech či v původních dílech autorů. Celý fragment tedy začíná vymezením, že
„quotiens nec hominum nec praediorum servitutes sunt, quia nihil vicinorum interest,
non valet, veluti ne per fundum tuum eas aut ibi consistas: et ideo si mihi concedas
ius tibi non esse fundo tuo uti frui, nihil agitur: aliter atque si concedas mihi ius tibi
non esse in fundo tuo aquam quaerere minuendae aquae meae gratia.“53 Je tedy více
než vhodné oba dva následující paragrafy téhož fragmentu pojímat jako celek a
rovněž na ně jako na celek nahlížet. Samotné principium může však na řešenou
53

Dig. 8.1.15pr. (Pomp. lib. 33 ad sab.). Quotiens nec hominum nec praediorum
servitutes sunt, quia nihil vicinorum interest, non valet, veluti ne per fundum tuum eas aut ibi
consistas: et ideo si mihi concedas ius tibi non esse fundo tuo uti frui, nihil agitur: aliter
atque si concedas mihi ius tibi non esse in fundo tuo aquam quaerere minuendae aquae
meae gratia. (Tehdy, kdy služebnost není ani lidí, ani pozemků, neboť nepřináší sousedům
žádný prospěch, je neplatná, například abys přes svůj pozemek nechodil nebo tam
nezůstával, nebo také jestliže mi potvrdíš, že nebudeš požívat svůj pozemek, to vše je
neplatné. Jinak je tomu však, jestliže mi potvrdíš právo, že nebudeš hledat vodu na svém
pozemku, abys neumenšil mojí vodu.)
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otázku mít poměrně výrazný vliv. Pokud totiž má mít daný fragment výraznějšího
smyslu, a to nikoliv pouze ve formě úvah de lege ferenda, pak poměrně výrazně
promlouvá do řešené otázky taxativnosti typů jednotlivých služebností. Pokud by
bylo možno ustavit toliko určité a určené typy služebností, pak by jen zatěžko mohl
tento text vzniknout. Nebylo by totiž vůbec nutno řešit, co je neplatné z důvodu
absence „sousedského zájmu“, nebylo by vůbec nutno posuzovat obsah práva a tuto
poměrně složitou a do jisté míry relativní kategorii, ani snad samotného autora by
nenapadala taková prazvláštní oprávnění, jaká uvedl, protože by celek byl nemožný
z jednoho prostého důvodu, tedy že takovéto právo není typizováno, právo jej
konkrétně nezná, a tudíž, budeli zastáváno stanovisko, že římské právo znalo a
umožňovalo toliko určitý výčet typových služebností, pak není otázka obsahu vůbec
relevantní, ale podstatná je skutečnost, že cílená oprávnění neodpovídají žádné
typizované

služebnosti.

Vzhledem

k charakteru

textu

lze

považovat

za

pravděpodobné, že jeho účelem bylo, stejně jako v případě následujícího paragrafu,
pro případné zřizovatele služebnosti vymezit obecným způsobem jejich možný obsah
a zabránit pak případně nepříjemnostem a problémům, s nimiž by byla spojena
situace, kdy by bylo uznáno, že daná služebnost není ve skutečnosti služebností,
neboť obsahově neodpovídá charakteru služebností. Pokud je tomu tak, pak nutně
existovala možnost mimo vytyčené typy vytvářet také další práva a další služebnosti
a typy služebností nebyly uzavřeny.

Jak bylo výše uvedeno, na danou otázku je možno nalézt vícero stanovisek a
nelze jednoznačně říci, které je správné a nelze se této otázce zde věnovat
komplexně. Na základě výše uvedených fragmentů z justiniánských Digest
konstatovaná možnost zřídit i takovou služebnost, jejíž obsah žádnému typu
neodpovídá, pak ale zcela nepochybně není vztažitelná bez dalšího i na starší dobu
římského práva, tedy kupříkladu na dobu republikánskou. V takovém čase, kdy
zákoník XII desek stanovuje základní a nejstarší služebnosti, v takovém čase bylo
zřejmě zcela nemožné, vykročit mimo uvedené typy služebností. Pouze jako paralelu
je pak možno uvést vývoj, jímž si prošly od počátků římského práva obligace a
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konkrétny smluvní typy. Takovýto obligační vývoj pak finálně se dostává do zcela
nepochybné fáze všeobecné závaznosti smluv až v době, kdy skutečný římský stát
(pominemeli Byzantskou říši) již delší čas byl minulostí. A obdobný způsob vývoje
je tedy možno sledovat i v případě typizace služebností. Zdali je ta přesná linie
vedena ještě před justiniánskými Digesty nebo až po nich, to už je pak otázka další,
která ale v dané situaci není jednoznačně zodpověditelná a přesahovala by rámec,
jemuž má zde být věnován prostor.

II.

1.2.4. Pojetí služebností podle práva francouzského

Zatímco současné soukromé italské právo se poměrně živě hlásí ke své
návaznosti na právo římské, pro právo francouzské nebývá tato návaznost zcela jasně
deklarována. Současné francouzské soukromé právo stojí na neoddiskutovatelném
fundamentu francouzského občanského zákoníku.54 Code civil má však v porovnání
s Codice civile či kupříkladu v porovnání s českým občanským zákoníkem, zcela
odlišné postavení v myšlení jak právních odborníků, tak ale i laické veřejnosti. Pro
francouzské prostředí je charakteristická vysoká míra úcty vůči textu občanského
zákoníku a mnohdy až téměř nekritický přístup. A tato úcta je projevována nejen
vzhledem k samotnému textu zákoníku, ale vzhledem k jeho charakteru jako
logickému vyústění pečlivé práce právníků po dlouhou dobu předtím, také vůči této
práci a osobám, které za ní stojí. Takovýto přístup má za důsledek snahu, ať již
vědomou, či podvědomou, eliminovat vliv římského práva a prezentovat do větší či
menší míry obsah občanského zákoníku jako výsledek tvůrčí práce francouzských
právníků společně s dlouhou tradicí ryze francouzského práva. Uvedený pohled pak
v extrémech vede i k naprostému popření jakéhokoliv vlivu římského práva na
54

Code civil, někdy též známý jako Code Napoléon, občanský zákoník vyhlášený
21. března 1804.
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současné soukromé právo francouzské. Tuto cestu asi nelze považovat za optimální,
byť na druhou stranu rozhodně nelze popírat nesmírný vliv a nesmírně kvalitní práci
tvůrců občanského zákoníku.

Vhodné je také zmínit možný odlišný způsob chápání římského práva, kdy
toto na velké části území dnešní Francie kontinuálně existovalo a fungovaly svým
způsobem nepřetržitě od konce Římské říše až od zmiňované kodifikace. Oproti
tomuto je pandektní právo a obecněji právo justiniánské v oblasti Francie do určité
míry cizím. V tomto smyslu je návaznost francouzského práva na římské právo
znatelně menší.

Obdobně tedy, jako je tomu tak v současném právu italském, i ve Francii je
nutno, pátráli se po pravidlech a právní úpravě služebností, sáhnout právě do
občanského zákoníku, kde se kompletní právní úprava služebností nachází. Navíc je
nutno říci, že, byť je francouzský občanský zákoník poměrně staršího data, pak
v oblasti služebností je valná většina jeho ustanovení v jejich původní podobě, tedy
tak, jak byla před více než dvěma sty lety tato ustanovení napsána. Díky této
vlastnosti je tedy možno zkoumáním služebností podle francouzského práva pojmout
nikoliv pouze jejich současnost, ale také jejich blízkou minulost spočívající právě na
ustanoveních Code civil.

Při zkoumání služebností podle francouzského práva je nejzásadnější částí
občanského zákoníku jeho kniha druhá, věnovaná právům věcným a její titul čtvrtý,
věnovaný právě služebnostem.55 Jak však z názvu jasně vyplývá, titul jako takový,
nevěnuje se pouze služebnostem v onom klasickém smyslu slova tak, jak byly

55

Code civil, Livre II, Des biens et des différentes modifications de la propriété; titre
IV; Des servitudes ou services fonciers. (Kniha II, O majetcích a různých způsobech
vlastnictví; titul IV; O služebnostech nebo pozemkových právech.) Pouze pro přesnost je
vhodné uvést, že právní jednání s následky do oblasti věcných práv je upraveno v následující
knize, tedy třetí knize Code civil; livre III, Des différentes manières dont on acquiert la
propriété. (Kniha III, O různých způsobech, jimiž se nabývá vlastnictví.)
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služebnosti ve stručnosti nastíněny výše. Pokud bychom volně přeložili nebo snad
spíše převedli francouzský název, pak bychom došli k českému ekvivalentu – o
služebnostech nebo pozemkových právech.56 Proč je v dané situaci termín
služebnosti doplněn o ona další práva, bude zřejmé poměrně záhy. Francouzské
právo v daném titulu upravuje, a tím také ale i pod termín servitude zahrnuje i taková
práva či takové typy a skupiny práv, které nejsou jeho součástí nejen v právu
římském, ale nejsou jeho součástí ani ve výše popsaném smyslu práva italského.

Na prvém místě je však nutno zodpovědět základní otázku, která byla
položen již vůči dvěma právním řádům výše. Tedy zdali jsou základem
francouzského práva služebností jednotlivá práva a oprávnění, či naopak zdali je
základem obecná charakteristika služebností jako institutu. Hned úvodní ustanovení
občanského zákoníku francouzského dává jasně tušit, jaký směrem se francouzské
právo ubírá. Jeli možno číst, že „une servitude est une charge imposée sur un
héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire“,57
pak tímto tvůrci zákoníku jasně naznačovali, že jejich úmyslem není podávat výčet
jednotlivých práv a jednotlivých služebností a upravovat je, ale naopak poskytnout
na prvním místě obecnou definici služebností, pod níž pak budou moci spadat
jednotlivá práva tak, jak budou v konkrétních situacích konkrétních pozemků
ustavena. O tom, že toto ustanovení je především základní devisou služebností, tedy
snahou po vymezení jejich základního charakteru, svědčí také následující ustanovení,
které, může se při znalosti práva služebností zdát poněkud zvláštní, však opět
vymezuje základní charakter služebností, a to především vzhledem k politickým

56

Termín les services fonciers lze chápat právě jako práva a vůbec funkční i
technické vztahy, které existují mezi jednotlivými pozemky.
57
Code civil, art. 637 Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour
l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
(Čl. 637 Služebnost je břemeno vězící na majetku pro užití a ve prospěch majetku
náležejícímu odlišnému vlastníkovi.)
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událostem předcházejícím vznik samotného zákoníku a také zřejmě v praxi
předcházející.58

Jako však v případě práva italského, i právo francouzské se pak nevyhýbá a
koneckonců ani nemůže vyhýbat bližší definici a preciznější právní úpravě některých
zvláštních typů služebností. Jedná se však i o taková práva, která bychom podle
smyslu římského práva služebnostmi rozhodně nenazvali, neboť by se jednalo o
prostá sousedská práva, která byla součástí pojetí vlastnického práva. Pro tento druh
práv se užívá termínu „zákonné služebnosti“, tedy taková práva, která vznikají zcela
přirozeně a sama na základě situace místa, přirozených chodů věcí. Zde se na prvním
místě a téměř výhradně, jedná především o problematiku přirozených toků, svodů a
proudění vody, především dešťové. Prakticky řečeno jde o případy, kdy voda,
kupříkladu při dešti, stéká přirozeně z výše položených pozemků na níže položené.
Zákonná služebnost pak určuje povinnost vlastníka níže položeného pozemku strpět,
že na jeho pozemek přitéká také voda z pozemků položených výše.59 Důvody, proč
toto právo je poměrně pečlivě popsáno v samotném zákoníku, jsou ve skutečnosti
popsány již výše v případě práva italského. Toto právo vzniká automaticky na
základě charakteru místa (viz dále), a tedy nestojí v jeho základě nějaký dokument,
nějaké právní jednání, jež by definovalo a charakterizovalo jeho obsah. V takovém
případě je pak zcela logické a nutné, že je to právě zákonodárce, který poskytne
58

Code civil, art. 638 La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur

l'autre.
(Čl. 638 Služebnost nezaloží žádné privilegium jednoho majetku před druhým.)
Jedná se o původní ustanovení nijak pozdějšími možnými úpravami nedotčené.
59
Viz Code civil, art. 640 Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont
plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme
y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empęche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds
inférieur.
(Čl. 640 Pozemky spodní jsou zatíženy vzhledem k těm výše položeným přijímat
vody, které na ně přirozeně, aniž by k tomu lidská ruka přispěla, přitékají.
Vlastník spodního pozemku nemůže vystavět hráz, která by překážela tomuto
odtoku.
Vlastník výše položeného pozemku nemůže nic takového konat, co by ztěžovalo
služebnost spodního pozemku.)
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pravidla, jimiž se obě strany musí řídit a jimiž se bude případně řídit soud, jestliže by
došlo mezi stranami k případnému sporu.

V souvislosti s právem francouzským pak existuje ještě jedna zvláštní
kategorie služebností, ta však již je do jisté míry podobná a známá v právu italském.
Jedná se o takové instituty, které byly výše nazývány služebnostmi nutnými. Tedy
takovými, které mohou mezi vlastníky pozemků vzniknout i bez vzájemného
konsensu na jejich vzniku či bez konsensu na obsahu takovýchto služebností.
Nejedná se však, jak zřetelně vyplývá z čl. 649,60 o takové služebnosti, které by bylo
možno nazvat služebnostmi veřejnými. Zřejmě nejsignifikantnějším příkladem se
může jevit ono výše popsané právo nezbytné cesty či stezky. Takovéto právo je ve
skutečném a primárním zájmu soukromé osoby – vlastníka pozemku, a případné
zájmy veřejné jsou zde až daleko za mírou zájmů osobních. Právě v oblasti nutných
služebností, z důvodů poměrně dobře odpovídajících těm, co byly popsány výše, je
pak vymezeno několikero dílčích typů služebností. První se týkají rozhrad pozemků,
tedy zdí, příkopů a pravidel týkajících se jejich správy a práv a povinností vůči
sousedům v této otázce.61 Podobně pak jsou upravena také zvláštní práva týkající se
využití částí pozemků blízkých pozemku sousedovu, a to především ve smyslu
stavby v blízkosti hranic pozemku.62 Dále pak se jedná o okruh problémů spojený

60

Code civil, art. 649 Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité
publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
(Čl. 649 Služebnosti ustanovené zákonem mají za cíl veřejný nebo obecní zájem, či
zájem jednotlivce.)
61
Code civil, section 1, Du mur et du fossé mitoyens. (Oddíl 1, O zdi a o společném
příkopu.)
Kupříkladu art. 653 Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation
entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les
champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
(Čl. 653 Ve městech a na venkově každá zeď sloužící k oddělení mezi budovami až
k příbytku, nebo mezi dvory a zahradami a rovněž mezi ohradami a poli, je považována za
společnou, pokud není důvod nebo znamení opaku.)
62
Code civil, section 2, De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour
certaines constructions. (Oddíl 2, O odstupech a o společných zařízeních vyžadovaných
určitými konstrukcemi.)
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především s možností hledět na sousedův pozemek či výhledu na tento pozemek.63
Jedná se ale také o práva týkající se svodů vody.64 Konečně se pak jedná o ono
specifické právo nezbytné stezky.65 Francouzské právo označuje všechna tato práva
jako služebnosti zavedené zákonem. Tedy takové, které nevznikají z povahy místa,
jako je tomu u přirozeného odtoku vody, ale vznikají na základě skutečností
předpokládaných zákonem, přičemž tyto skutečnosti nejsou přirozenou vlastností a
nutnou součástí pozemku. Svým způsobem bližším termínem by tedy, snad
s výjimkou nezbytné cesty, pro daná práva bylo ono pojmenování práva sousedská.
Práva pozemková zase na druhou stranu poněkud zastiňují skutečnost, že mnohdy
mohou práva či povinnosti vzniknout pozemku nikoliv z jeho podstaty, ale z důvodu
a konstrukce stavby, která na daném pozemku stojí či je budována.

Pokud by byly odmyšleny výše uvedené výjimky a bylo by dále pohlíženo
již pouze na služebnosti v onom klasickém smyslu, tedy na taková práva, která
63

Code civil, section 3, Des vues sur la propriété de son voisin. (Oddíl 3, O
výhledech na sousedovo vlastnictví.)
Art. 675 L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le
mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même è verre
dormant.
(Čl. 675 Jeden z vlastníků nemůže, bez souhlasu druhého, udělat do společné zdi
žádné okno ani otvor, jakéhokoli druhu by mohl být, ani z neprůhledného skla.)
64
Code civil, section 4, De l'égout des toits. (Oddíl 4, O střešních okapech.)
Art. 681 Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales
s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de
son voisin.
(Čl. 681 Každý vlastník musí vystavět střechu takovým způsobem, aby dešťová voda
stékala na jeho půdu nebo na veřejnou cestu; nemůže je nechat pronikat na sousedův
pozemek.)
65
Code civil, section 5, Du droit de passage. (Oddíl 5, O právu průchodu.)
Art. 682 Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique
aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou
commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de
lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour
assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au
dommage qu'il peut occasionner.
(Čl. 682 Vlastník, jehož pozemky jsou obklopeny a který nemá žádný přístup na
veřejnou cestu nebo než nedostatečný přístup, ať pro zemědělské, průmyslové, obchodní
užívání svého vlastnictví, nebo pro provedení konstrukčních či parcelačních prací, je
oprávněn žádat přes pozemky vlastníků pro zajištění plného spojení se svým pozemkem
dostatečnou cestu, a to za povinnosti uhradit výši škod, kterou může způsobit.)
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vznikají s vůlí vlastníků předmětných pozemků, pak v takovém případě je
nepochybné, že základem zůstává pouze obecná definice. Je to dokonce řečeno
implicitně v čl. 686 tím, že obsah je vložen na bedra zřizovatelů, aniž by byly
poskytnuty jakékoliv typy či druhy služebností.66 Následující ustanovení pak, vzdor
praktickému pojetí celého zákoníku, představují spíše teoretické výklady služebností,
tedy především jejich dělení, a to vždy s uvedením jejich příkladů, tedy svým
způsobem s příkladmým uvedením jejich typů.67

Samotné těžiště právní úpravy služebností v onom tradičním smyslu,
celkem obdobně, jako je tomu v případě práva italského, je poté formální úprava
konstituce služebnosti, tedy jejího vzniku jako individuálního práva a individuální
povinnosti. Vzhledem k tomu, že práva v rámci právního jednání zřizujícího
služebnost jsou vyjádřena, tak vznikají vlastně práva a povinnosti ve své cílené
charakteristice, pak právě na tento proces je kladen důraz a musí být po minimálně
66

Code civil, art. 686 Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés,
ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins
que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais
seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de
contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les
constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
(Čl. 686 Je dovoleno vlastníkům zřídit na svých vlastnictvích nebo ve prospěch
svých vlastnictví takové služebnosti, které se jim zdají užitečné. Je nicméně nutné, aby
zřízené povinnosti nebyly uloženy ani osobě, ani ve prospěch osoby, ale pouze pozemku a
pro pozemek, a je nutné, aby tyto povinnosti neobsahoval nic, co by byla v rozporu s
veřejným pořádkem.
Užívání a šíře služebnosti takto vzniklé se řídí zřizovacím titulem, scházíli titul, pak
níže uvedenými pravidly.)
67
Kupříkladu Code civil, art. 689 Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs,
tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur
existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une
hauteur déterminée.
(Čl. 689 Služebnosti jsou zjevné nebo nezjevné.
Služebnosti zjevné jsou ty, které se projevují vnějšími zařízeními, jako dveře, okno,
vodovod.
Služebnosti nezjevné jsou ty, které nemají vnější znaky své existence, jako,
kupříkladu, zákaz stavět na svém pozemku nebo nestavět výše nežli do určité výše.)
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formální stránce upraven, aby bylo možné zabránit případným nejasnostem a
sporům. Co se týče samotného obsahu služebností, tedy práv a povinností
vznikajících v rámci jedné konkrétní služebnosti, pak k takovýmto právům nejsou
stanovena podrobnější pravidla, pouze jsou uvedena pravidla týkající se nákladů
s existující služebností a obecné míry, jakým způsobem může držitel služebnosti
působit na cizím pozemku, tedy působit co nejméně, jak jen to je možné, jinak
řečeno omezovat vlastníkovo právo co nejméně. Logickým dovršením právní úpravy
služebností je poté úprava jejich zániku, zde je podrobnější úprava nutná především
proto, že by mohlo docházet k častým sporům o existenci či neexistenci té či oné
služebnosti.

II.

1.2.5. Jiné možné pojetí služebností v moderním

právním řádu

Je tedy patrné, že jak v případě italského práva, tak v případě práva
francouzského, dochází k odklonu od římskoprávní tradice, tedy základem celé
oblasti služebností přestávají být jednotlivé typy služebností, jednotlivá, typická
práva a oprávnění, ale nahrazuje je postupně (a tendence k tomu lze vidět již za doby,
kdy římské právo bylo právem existující římské říše) obecná definice služebností a
tedy uvolnění režimu směrem k možnosti vytvářet mezi pozemky a tím sekundárně i
mezi jejich vlastníky práva a povinnosti takového obsahu, jaký tyto strany si samy
určí v rámci zřízení služebnosti, to však s určitými limity, jak bylo částečně zmíněno
již nyní a jak bude dále popsáno.

V úvodu bylo řečeno, že může být přistoupeno k občasné konfrontaci i
s jinými právními řády, budeli to na daném místě mimořádně vhodné. Na základě
výše uvedeného se může zdát, že se jedná o celkem prostou obecnou tendenci ústupu
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od vymezování jednotlivých druhů služebností k jejich obecné definici a že
modernímu právnímu řádu je již vlastní jenom a pouze obecné definování
služebností. Jsou ovšem takové právní řády, kde tomu tak není a které od definování
typů a jednotlivých služebností nikdy neustoupily. Podívámeli se kupříkladu na
právní řád rakouský,68 reprezentovaný Všeobecným občanským zákoníkem (dále pod
tradiční zkratkou ABGB),69 pak je zcela patrné, že zde se tyto typy nejenže
zachovaly, ale tvoří integrální součást práva služebností, a to vedle jejich obecné
definice. Je totiž možno nalézt, obdobně, jako bylo výše uvedeno u justiniánských
Digest, jakási výčtová ustanovení, avšak s dovětkem, že se jedná „zejména“ o tato
práva.70 Z těchto ustanovení je patrné, jednak jaká variabilita i jaká návaznost na

68

Především ve smyslu celého mocnářství, tedy včetně oblasti Českých zemí, avšak i
v současném Rakousku, neboť právní úprava služebností v těchto základních otázkách
nedoznala změn.
69
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch z roku 1811, vyhlášen 1. června 1811
patentem císaře Františka I. č. 946, zkracovaný jako ABGB.
70
ABGB
a) der Haus-Servituten;
§ 475 Die Haus-Servituten sind gewöhnlich: 1. Das Recht, eine Last seines
Gebäudes auf ein fremdes Gebäude zu setzen; 2. Einen Balken oder Sparren in eine fremde
Wand einfügen; 3. Ein Fenster in der fremden Wand zu öffnen; es sey des Lichtes oder der
Aussicht wegen; 4. Ein Dach oder einen Erker über des Nachbars Luftraum zu bauen; 5.
Den Rauch durch des Nachbars Schorstein zu führen; 6. Die Dachtraufe auf fremden Grund
zu leiten; 7. Flüssigkeiten auf des Nachbars Grund zu gießen oder durchzuführen.
Durch diese und ähnliche Haus-Servituten wird ein Hausbesitzer befugt, etwas auf
dem Grunde seines Nachbars vorzunehmen, was dieser dulden muß.
§ 476 Durch andere Haus-Servituten wird der Besitzer des dienstbaren Grundes
verpflichtet, etwas zu unterlassen, was ihm sonst zu thun frey stand. Dergleichen sind: 8.
sein Haus nicht zu erhöhen; 9. es nicht niedriger zu machen; 10. dem herrschenden Gebäude
Licht und Luft; 11. oder Aussicht nicht zu benehmen; 12. die Dachtraufe seines Hauses von
dem Grunde des Nachbars, dem sie zur Bewässerung seines Gartens oder zur Füllung seiner
Zisterne, oder auf eine andere Art nützlich seyn kann, nicht abzuleiten.
b) der Feld-Servituten;
§ 477 Die vorzüglichen Feld-Servituten sind: 1. das Recht, einen Fußsteig, Viehtrieb
oder Fahrweg auf fremden Grund und Boden zu halten; 2. das Wasser zu schöpfen, das Vieh
zu tränken, das Wasser ab- und herzuleiten; 3. Das Vieh zu hüthen und zu weiden; 4. Holz zu
fällen, verdorrte Aeste und Reiser zu sammeln, Eicheln zu lösen, Laub zu rechen; 5. zu
jagen, zu fischen, Vögel zu fangen; 6. Steine zu brechen, Sand zu graben, Kalk zu brennen.
(§ 475 Obvyklé domovní služebnosti jsou: 1. právo tíži svého stavení na cizí stavení
položiti; 2. trám nebo krokev do cizí zdi zapustiti; 3. okno v cizí zdi zříditi; ať pro světlo
nebo vyhlídku; 4. střechu nebo arkýř do sousedova vzduchového prostoru vystavěti; 5. kouř
sousedovým komínem hnáti; 6. okapovou rouru na cizí pozemek vésti; 7. tekutiny na
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římské právo se v tomto zákoníku vyskytuje (byť toto samozřejmě nelze vztáhnout
na zákoník jako celek), ale také jaké možné typy služebností rakouské právo nabízí.
Nijak tím ovšem nevylučuje tvorbu služebností a práv dalších, která v těchto
ustanoveních uvedena nejsou – jedná se pouze o příkladmý výčet, jak mohou svědčit
uvození, že Servituten sind gewöhnlich či že die vorzüglichen Servituten sind. Na
základě výše uvedeného je však nesporné, že přístup práva rakouského a práva
italského či francouzského je zcela odlišný. Vhodné je také uvést, že na tuto tradici
navazuje také v současnosti nový občanský zákoník český, kde je popsáno opět
několikero typů služebností, a to s uvedením, že se jedná o „některé“ služebnosti,
tedy výčet není v žádném případě taxativní.71

sousedův pozemek líti nebo po něm sváděti. Tyto a podobné služebnosti domovní opravňují
držitele domu, aby něco na sousedově pozemku podnikl, co tento musí snášeti.
§ 476 Jinými domovními služebnostmi jest zavázán držitel služebného pozemku, aby
něčeho opomenul, co by mu jinak bylo volno podniknouti. Takovými jsou: 8. domu svého
nezvyšovati; 9. nesnižovati ho; 10. neodnímati panujícímu stavení světla a vzduchu; 11. ani
vyhlídky; 12. odtoku se střechy svého domu neodváděti s pozemku souseda, jemuž k
zavlažování jeho zahrady nebo k plnění jeho cisterny anebo jiným způsobem může býti
užitečný.
b) služebností polních.
§ 477 Polní služebnosti jsou zejména: 1. právo držeti si stezku, průhon dobytka nebo
vozovou cestu na cizím pozemku a půdě; 2. čerpati vodu, napájeti dobytek, odváděti nebo
přiváděti vodu; 3. dobytek hlídati a pásti; 4. dříví káceti, suché větve a roští sbírati, žaludy
sbírati, listí hrabati; 5. honiti, ryby loviti, ptáky chytati; 6. kámen lámati, písek kopati, vápno
páliti.)
71
Viz §§ 1267 – 1282 nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. (Dále
jen NOZ.)
Kupříkladu Služebnost stezky, průhonu a cesty
§ 1274 (1) Služebnost stezky zakládá právo chodit po ní nebo se po ní dopravovat
lidskou silou a právo, aby po stezce jiní přicházeli k oprávněné osobě a odcházeli od ní nebo
se lidskou silou dopravovali.
(2) Služebnost stezky neobsahuje právo vjíždět na služebný pozemek na
zvířatech ani vláčet po služebném pozemku břemena.
§ 1275 (1) Služebnost průhonu zakládá právo hnát zvířata přes služebný pozemek.
Se služebností průhonu je spojeno i právo jezdit jinými než motorovými vozidly.
(2) Jeli služebným pozemkem pozemek určený k plnění funkcí lesa,
zakazuje se zřídit služebnost průhonu dobytka. Rozhodneli orgán veřejné moci, že je
služebný pozemek určen k plnění funkcí lesa až po zřízení takové služebnosti, služebnost
zaniká.
§ 1276 (1) Služebnost cesty zakládá právo jezdit přes služebný pozemek jakýmikoli
vozidly.
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II.

1.3.

Obsah

pojmu

služebnosti

na

základě

systematiky služebností

Pod tímto poměrně záhadným nadpisem se skrývá poměrně na první pohled
nezáludná, a sice, který typ práv lze ještě vztahovat pod pojem služebnost a který již
nikoliv. Částečně, především v případě práva francouzského, ale i italského, byla již
nastíněna některé práva, která ve smyslu těchto právních řádů jsou chápána jako
služebnosti, ve smyslu klasických služebností a ve smyslu římského práva však již
nikoliv. Jedna podstatná otázka nejenže nebyla doposud zodpovězena, ale zcela
záměrně nebyla ani vyřčena, a to i přes to, že její původ sahá hluboko do doby práva
římského, respektive minimálně do doby tvorby justiniánských kompilací. Je tedy
nutno zodpovědět otázku, zdali daný právní řád zná služebnosti osobní a co případně
pod pojmem osobní služebnosti chápe, či naopak, zdali služebností osobních nezná, a
tedy práva obvykle považovaná za osobní služebnosti chápe jako zcela samostatné
instituty bez návaznosti na pojem služebnosti.

II.

1.3.1. Pozemkové a osobní služebnosti v právu

římském

(2) Ve služebnosti cesty není obsaženo právo průhonu.
(3) Osoba, které přísluší služebnost cesty, přispívá poměrně k udržování
cesty včetně lávek a mostů. Vlastník služebného pozemku přispívá, jen když tato zařízení
užívá.
§ 1277 Plocha pro výkon služebnosti stezky, cesty nebo průhonu musí být
přiměřená potřebě a místu. Stanouli se stezka, cesta nebo průhon působením náhody
neschůdnými, lze se domáhat, aby byla vykázána náhradní plocha, než budou uvedeny v
předešlý stav.
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Není nijak velkou neznámou, že v průběhu vývoje římského práva,
respektive při kompilačních pracích císaře Justiniána došlo v oblasti služebností
k poměrně významné obsahové změně oproti praxi předchozí a oproti římskému
právu v onom smyslu klasickém. Pokud původní, předjustiniánské prameny hovoří o
služebnostech, pak tím mají na mysli pouze a jenom ta práva, která jsou v době
justiniánské označena jako služebnosti pozemkové. Služebnosti v klasickém právu
římském jsou tedy taková práva, kdy obě strany vztahu jsou definovány vlastnictvím
pozemku a práva vězí právě na tomto pozemku, nikoliv na osobách, a to v případě
obou stran, tedy nejen strany služebné, ale i strany panující. Služebnosti osobní, tedy
taková práva, kde na jedné straně je osoba, která je oprávněna k působení na cizí věc,
nejsou považovány za služebnosti, ale jedná se o zvláštní práva, která existují každé
do značné míry samostatně, a to jak vůči služebnostem, tak ale i mezi sebou
vzájemně.

Zřejmě nejlepším vodítkem pro poznání předjustiniánské formy služebností
jsou Instituce Gaiovy.72 Vzhledem ke služebnostem Gaius především uvádí, že
„eodem numero sunt iura praediorum urbanorum et rusticorum. Preadiorum
urbanorum iura sunt velut ius altius tollendi aedes et officiendi luminibus vicini
aedium aut non extollendi, ne luminibus uicini officiatur: item fluminum et
stillicidiorum idem ius ut vicinus flumen vel stilicidium in aream vel in aedes suas
recipiat: item cloacae immittendae et luminum immittendorum. Praediorum
rusticorum iura sunt velut via, iter, actus, item pecoris ad aquam adpulsus, item ius
aquae ducendae. Haec iura tam rusticorum quam urbanorum praediorum servitutes
vocantur.“73 Práva mnohem později zařazená mezi služebnosti, a to právě do oné
72

Téměř celé dílo viz Gaius, Učebnice práva ve čtyřech knihách, Plzeň, Aleš Čeněk,
2007, 326s. Překlady textů Gaiových Institucí jsou převzaty z uvedené publikace, pokud není
uvedeno přímo jinak.
73
Gaius, Inst. 2.14: Incorporales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae
in iure consistunt, sicut hereditas, ususfructus, obligationes quoquo modo contractae. nec ad
rem pertinet, quod in hereditate res corporales continentur, et fructus, qui ex fundo
percipiuntur, corporales sunt, et id, quod ex aliqua obligatione nobis debetur, plerumque
corporale est, ueluti fundus, homo, pecunia: nam ipsum ius successionis et ipsum ius utendi
fruendi et ipsum ius obligationis incorporale est. eodem numero sunt iura praediorum
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kategorie služebností osobních, uvádí Gaius stranou a zcela zjevně je mimo pojem
služebností vyčleňuje. Je jistě možné si klást otázku, co vedlo římské právníky
k opomenutí zařadit osobní služebnosti mezi služebnosti, ale lze mít za to, že
takováto otázka by byla zcela zavádějící. Vzhledem k historickému vývoji dané
skupiny nelze mluvit o nějakém opominutí, ba naopak. Jak již bylo nastíněno výše,
právo římské koncipovalo služebnosti, a na uvedeném textu Gaiovu je to vidět více
než zřetelně, jako soubor jednotlivých oprávnění. Na počátku tedy zřejmě stála
jednotlivá práva, a ta byla postupem času spojována spolu se sobě nejbližšími do
další skupiny, tedy do skupiny nazvané služebnosti. Nelze tedy hovořit o nějakém
opominutí římských právníků, protože oni neměli důvod spojovat mezi sebou
služebnosti a kupříkladu usufructus, neboť tato práva spolu neměla (a nemají
dodnes) tak mnoho společných rysů a navíc by tvrzení o opominutí popíralo
vývojové tendence v oblasti služebností.

Pokud bude nahlédnuto do justiniánské kompilace, celá systematika a
podstata změny, která byla provedena, bude ihned zřejmá. Hned na počátku osmé
knihy se nachází fragment Marcianův, který prostě konstatuje, že „servitutes aut

urbanorum et rusticorum. Preadiorum urbanorum iura sunt velut ius altius tollendi aedes et
officiendi luminibus vicini aedium aut non extollendi, ne luminibus uicini officiatur: item
fluminum et stillicidiorum idem ius ut vicinus flumen vel stilicidium in aream vel in aedes
suas recipiat: item cloacae immittendae et luminum immittendorum. Praediorum rusticorum
iura sunt velut via, iter, actus, item pecoris ad aquam adpulsus, item ius aquae ducendae.
Haec iura tam rusticorum quam urbanorum praediorum servitutes vocantur. (Netělesné jsou
ty, kterých není možno se dotknout. Takovou povahu mají věci, jejichž podstatou je právo,
například pozůstalost, usufrukt /nebo/ závazy /obligace/, jakýmkoli způsobem uzavřené. A
nezáleží na tom, že pozůstalost zahrnuje věci tělesné a že plody, které těžíme z pozemku,
jsou tělesné a že tělesné je obvykle i to, co se nám dluží z nějaké obligace, jako třeba
pozemek, otrok, /či/ peníze. Neboť samo právo dědické posloupnosti a samo právo požívací
/usufrukt/ a samo právo z obligace je netělesné. Stejnou povahu mají práva k pozemkům
městským a venkovským.
Dále překlad autora:
Práva městských jsou například právo stavět výše budovu a překážet osvětlení
sousedovy budovy nebo nestavět, nepřekážet osvětlení souseda, rovněž strouha a okap, tedy
právo, aby soused svedl na svůj pozemek nebo budovu strouhu nebo okap. Také právo vést
stoku nebo osvětlení. Právě venkovských pozemků jsou například práva cesty, pěšiny,
stezky, také přihánět dobytek k vodě, právo vést vodu. Tato práva jak venkovských, tak
městských pozemků se nazývají služebnosti.)
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personarum sunt, ut usus et usus fructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum
praediorum et urbanorum.“74 Pokud by na takovéto konstatování bylo nahlíženo bez
dalšího, tak by bylo možno nabýt dojmu, že veškerá právní úprava uvedených
institutů se bude skrývat v následném textu, tedy v osmé knize de servitutibus.
Jestliže by ovšem byla hledána právní úprava kupříkladu usufruktu v knize osmé,
nalezena kupodivu nebude. A ani, jak by se zdálo logické (kupříkladu z důvodu
přehlednosti), nebude nalezena ani v knize následující. Úprava usufruktu se totiž
skrývá paradoxně před samotnou úpravou služebností, tedy před knihou osmou, a to
v knize sedmé. Je možno se ptát, proč je tomu tak. Je možné, že se jedná o
pozůstatek původního pojetí, kdy právě usufruktus, jako nejčastější z osobních
služebností, je vyhrazen do samostatné knihy, navíc jeho úprava je poměrně obsáhlá
a specifická a dosti možná se jedná také o nejčastější typ služebností, či minimálně
nejčastěji zřizovaný či měněný, jako jistější domněnka je však ta skutečnost, že je
dodržena ediktální systematika.75 Všechna tato stanoviska, ale i jejich vzájemné
kombinace jsou však pouze domněnkami. Zarážející se také může jevit skutečnost,
že, pokud se v knize sedmé hovoří o služebnostech, pak se tak děje ale v protikladu
k usufruktu, tedy podle tradice a nauky, jaká existovala v době klasické a kterou
právo justiniánské měnilo.76 I přes uvedené, dosti možná pouze technické problémy
74

Dig. 8.1.1 (Marc. lib. 3 reg.). Servitutes aut personarum sunt, ut usus et usus
fructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum. (Služebnosti jsou buď
osob, jako užívací právo a požívací právo, nebo věcí, jako venkovské pozemkové služebnosti
a městské.)
75
Viz O. Lenel, Das Edictum perpetuum, Leipzig, Berhnhard Tauchnitz, 1927, str.
190 et al.
76
Kupříkladu Dig. 7.6.5.1 (Ulp. lib. 17 ad ed.): Utrum autem adversus dominum
dumtaxat in rem actio usufructuario competat an etiam adversus quemvis possessorem,
quaeritur. et iulianus libro septimo digestorum scribit hanc actionem adversus quemvis
possessorem ei competere: nam et si fundo fructuario servitus debeatur, fructuarius non
servitutem, sed usum fructum vindicare debet adversus vicini fundi dominum. (Je otázkou,
zdali toliko proti vlastníku náleží věcná žaloba usufruktuáři, nebo snad proti každému
držiteli. A Iulianus v sedmé knize Digest píše, že uvedená žaloba náleží proti jakémukoliv
držiteli. Tak i jestliže požívaný pozemek je povinným služebností, poživatel má vindikovat
ne služebnost, ale usufruktus proti vlastníku sousedního pozemku.) Či Dig. 7.1.15.7 (Ulp.
lib. 18 ad sab.): Sed nec servitutem imponere fundo potest proprietarius nec amittere
servitutem: adquirere plane servitutem eum posse etiam invito fructuario iulianus scripsit.
quibus consequenter fructuarius quidem adquirere fundo servitutem non potest, retinere
autem potest: et si forte fuerint non utente fructuario amissae, hoc quoque nomine tenebitur.
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se jednoznačně přijímá, že právě prostřednictvím justiniánských kompilací vzniká
pojem služebností osobních a vedle uvedených pak nutným vymezením i služebností
pozemkových, ačkoliv v tomto případě nikoliv jednoznačně a přímo.

Je jistě relevantní se zamýšlet nad otázkou, zdali je takováto změna a
rozšíření pojmu služebnosti produktem časově ohraničeného úseku tvorby
justiniánských kompilací, či naopak zdali se jedná pouze o výsledek dlouhého
vývoje, kdy mnohé tendence směřovaly ke vzniku budoucích služebností v onom
širším významu již dávno před dobou Justiniánovou. Zjistit takové skutečnosti není
v pravdě jednoduché, ale je možno nastínit určité indicie, které vedou k tomu či
onomu závěru. Opět je možno se opírat o jednou již citovaný Marcianův úvodní
fragment osmé knihy.77 Pokud by byl pojem servitus rozšířen až právě
justiniánskými kompilacemi, pak by tento fragment byl zcela nutně nepůvodního
znění a na jeho textu se musely podepsat interpolační zásahy kompilátorů. Takováto
skutečnost se jeví jako částečně potvrzena,78 má však v sobě určitá úskalí, jimž je
nutno se dále věnovat, a tedy nelze tento závěr přijmout bez dalšího.

Pokud by nebylo interpolací, pak by tedy termín servitus personarum musel
být plodem již Marciana samotného a musel tedy být znám již na přelomu II. a III.
století po Kr. Na druhou stranu v textech ostatních jeho současníků se takovéto pojetí
nevyskytuje (viz například výše uvedené fragmenty Ulpianovy). Je možno připustit,
že se jednalo právě o jedinečnou invenci Marcianovu, která neměla svého výrazného
vlivu, a to až do dob Justiniánových. Vzhledem k tomu, že v takovém případě musela
proprietatis dominus ne quidem consentiente fructuario servitutem imponere potest. (Ale
vlastník nemůže uložit služebnost ani vzdát se služebnosti, ačkoliv Iulianus píše, že /on/
může nabýt služebnost, a to i proti poživatelovi. Následkem toho poživatel nemůže nabýt pro
pozemek služebnost, uchovat může, a jestliže náhodou neužíváním poživatelovým zanikne,
právě z toho důvodu bude hnán k odpovědnosti. Vlastník ani se souhlasem poživatelovým
nemůže uložit služebnost.)
77
Dig. 8.1.1 (Marc. lib. 3 reg.): Servitutes aut personarum sunt, ut usus et usus
fructus, aut rerum, ut servitutes rusticorum praediorum et urbanorum. (Překlad viz sub 74.)
78
Viz E. Levy/E. Rabel, Index interpolationum quae in iustiniani digestis inesse
dicuntur, 1, Weimar, Böhlaus, 1929, str. 103.
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zůstat tato myšlenka takřka nepostřehnuta po několik staletí, nejeví se tato možnost
zcela věrohodně. Že by ale na druhou stranu byla tato myšlenka v právních kruzích
známa, komentována, avšak tyto texty nebyly do justiniánské kompilace zahrnuty,
zase naráží na skutečnost, že byly do kompilace zahrnuty texty, které mnohdy byly
pojetí osobních služebností protivné a byly při kompilaci interpolovány, proč by pak
neměly být přebírány texty, které jsou s novým pojetím v souladu, či se o něm
minimálně vyjadřují. Pokud by bylo přijato tvrzení, že předmětný Marcianův
fragment je interpolován, pak je ale nutné odpovědět i na otázku, jak tedy vypadal, či
mohl vypadat fragment před touto interpolací. V tomto směru je sice možno uplatnit
širokou míru fantasie, avšak taková by nebyla k užitku. Pokud tedy budou
odstraněny z fragmentu zmínky o osobních služebnostech, pak nevzniká prakticky
nic rozumného. Tato skutečnost svědčí o dvou protichůdných možnostech. Buď se
skutečně jedná a neinterpolovaný fragment, nebo zde byla fantasie a interpolace
natolik silná, že se tím vytvořilo ve skutečnosti zcela nové sdělení a zcela nová
informace, než jaké měl na mysli samotný autor, když daný text tvořil a psal.

Je jistě také vhodné zamyslet se nad samotným termínem pozemkových a
osobních služebností. Z výše mnohokráte citovaného fragmentu Marcianova vyplývá
dvojice termínů servitutes personarum a proti nim servitutes rerum.79 Druhý
jmenovaný termín však není příliš obvyklý. Dokonce jej v doslovném znění není
možno dále v Digestech justiniánských objevit. Obvyklejším termínem pro práva,
která podle dalších upřesnění měl Marcianus na mysli, jsou servitutes praediorum, či
termín snad starší iura praediorum. Dokonce ani termín servitutes personarum není
zcela jednotný. Lze se setkat i s pojmem servitutes hominum,80 kteréžto pojmenování

79

Dig. 8.1.1 (Marc. lib. 3 reg.). Text viz sub 77, překlad sub 74.
Dig. 8.1.15pr. (Pomp. lib. 33 ad sab.): Quotiens nec hominum nec praediorum
servitutes sunt, quia nihil vicinorum interest, non valet, veluti ne per fundum tuum eas aut ibi
consistas: et ideo si mihi concedas ius tibi non esse fundo tuo uti frui, nihil agitur: aliter
atque si concedas mihi ius tibi non esse in fundo tuo aquam quaerere minuendae aquae
meae gratia. (Tehdy, kdy služebnost není ani lidí, ani pozemků, neboť nepřináší sousedům
žádný prospěch, je neplatná, například abys přes svůj pozemek nechodil nebo tam
nezůstával, nebo také jestliže mi potvrdíš, že nebudeš požívat svůj pozemek, to vše je
80
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je ovšem poměrně raritní. Co tedy vedlo kompilátory k zachování takovéto
terminologické různosti? V případě pozemkových služebností a jejich rozkolísané
terminologie se u termínů servitutes praediorum a iura praediorum jedná spíše o
historický vliv, kdy první termín bývá označován za mladší proti termínu druhému.
Takovouto, sice do jisté míry spornou, ale přesto poměrně jasnou odpovědí není však
možno se spokojit v případě termínu servitutes rerum. Mohlo by se zdát, že tímto
autor naznačoval, že zatímco prvé služebnosti, tedy servitutes personarum se
realizují mezi osobami, tak druhý typ se realizuje mezi věcmi. Takovýto pohled by
ovšem byl poměrně zavádějící a nepřesný. Pojmenování samotné plyne spíše
z povahy oprávněného subjektu, tedy zdali je oprávněnou osoba a práva a (existujíli)
povinnosti jsou na tuto osobu vázány, či zdali jsou práva a povinnosti na straně
panující vázány na určitou věc a věcná práva s ní spojená. Skutečností ovšem je, že
panující věcí nemůže být nic jiného, nežli pozemek, neboť ta práva, která Marcianus
vztahuje pod termín servitutes rerum, nemohou se realizovat mezi jinými věcmi,
nežli mezi pozemky. Jediná situace, kdy je věc uplatnitelná v širším smyslu, tedy
nikoliv pouze pozemky, ale obecně věci, jsou služebnosti osobní, kdy některé mohou
existovat vůči věci nemovité (některé dokonce výhradně vůči věci nemovité), či
dokonce i vůči věci nehmotné.81 V dané situaci tedy servitutes rerum je možno mít
za identické k servitutes praediorum. Proč tedy zde ale je rozdílného pojmenování
téhož? Je možno spekulovat a říci, že právě proto, že daný fragment, jak bylo výše
uvedeno, není označován za interpolovaný (byť by si možná drobnou interpolaci
zasloužil). Jestliže se jedná skutečně o původní Marcianův text, tak pak není
podivné, že zde absentuje plný soulad s justiniánskou terminologií. Navíc je celý
fragment poměrně krátký, přičemž ze stejného díla Marcianova se služebností dotýká
neplatné. Jinak je tomu však, jestliže mi potvrdíš právo, že nebudeš hledat vodu na svém
pozemku, abys neumenšil mojí vodu.)
81
Viz kupříkladu Dig. 7.5.3 (Ulp. lib. 18 ad sab.): Post quod omnium rerum usus
fructus legari poterit. an et nominum? nerva negavit: sed est verius, quod cassius et proculus
existimant, posse legari. idem tamen nerva ipsi quoque debitori posse usum fructum legari
scribit et remittendas ei usuras. (Po tomto ke všem věcem je možno odkázat usufruktus. A
tedy i pohledávky? Nerva popírá, ale je pravdou, co zastávají Cassius a Proculus, tedy že je
možno odkázat. Ale tentýž Nerva píše, že je možno odkázat usufruktus svému dlužníkovi, a
to k navrácení úroků.)
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již pouze jeden fragment, avšak věnovaný zcela jiné otázce, a zaměřený výhradně na
pozemkové služebnosti, aniž by tak ovšem bylo činěno výslovně.82 Je tedy možné, že
daný text byl skutečně při kompilaci vytržen ze svého kontextu, kde vysvětloval
určité jevy a mohl se stát kupříkladu při kompilacích inspirací, vzhledem k jeho
obsahu a jasnosti však již nebylo považováno za nutné a vhodné jej interpolovat.
Pokud byl v daném fragmentu uveden termín servitutes personarum (byť nikoliv
jako zcela doslovně a bez vsuvky), pak logickým protikladem k atributu personarum
je na prvním místě termín rerum. Jestliže tedy měl původně fragment sloužit
k vysvětlení určitých specifik, pak nebylo náhodné ani nevhodné, že autor využil
logické bipartice termínů persona a res a na jejich podkladě pak svůj text
konstruoval. V případě termínu servitutes hominum pak lze konstatovat, že úmyslem
autora nebylo vytvořit kategorii služebností, ale popsat, jak a komu daná služebnost
prospívá a na kom práva a povinnosti z dané služebností vězí.83

Každopádně závěr vývoje římského práva svědčí o skutečnosti, že zde byla
vytvořena souhrnná kategorie služebností, která zahrnovala jak služebnosti původní,
nyní označované za služebnosti pozemkové, tak ale i nově služebnosti osobní, které
byly původně zcela samostatnou a nezávislou kategorií. O motivech a důvodech dané
změny je možno se přít, a to stejně jako o positivech a negativech dané změny. Zde
však není místo věnovat se tomuto zcela a specificky romanistickému problému.
Výhody a nevýhody daného řešení se pak navíc mnohdy projevují právě v dalším
vývoji soukromého práva a v dalším vývoji služebností v rámci národních práv.

82

Dig. 8.2.35 (Marc. lib. 3 reg.): Si binarum aedium dominus dixisset eas quas
venderet servas fore, sed in traditione non fecisset mentionem servitutis, vel ex vendito agere
potest vel incertum condicere, ut servitus imponatur. (Jestliže vlastník dvou domů řekl, že
ten, který prodává, bude služebným, avšak při předání neučinil žádné zmínky o služebnosti,
může žalovat z prodeje nebo neurčitou osobní žalobou, aby služebnost byla zřízena.)
83
Viz interpolace k fragmentu Dig. 8.1.15pr. E. LevyE. Rabel, op. cit., str. 103.
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II.

1.3.2. Pozemkové a osobní služebnosti v současném

italském právu

Jak bylo uvedeno výše, v oblasti služebností (a nejen v ní) navazuje
současné právo italské na předchozí římskoprávní úpravu. Je tedy poměrně logické,
že by i řešení předmětné otázky, tedy postavení osobních služebností v rámci
právního systému, mohlo být s římským právem podobné. Aniž by bylo zapotřebí
hlouběji zkoumat italské právo, je možno konstatovat, že tomu tak je, příčina tohoto
konstatování se však skrývá především v právu římském, neboť to, jak bylo popsáno
výše, zastávalo v závislosti na čase stanoviska dvě, v době starší nic jako osobní
služebnosti neexistovalo a práva v této kategorii byla považována za samostatná a
později byla vytvořena předmětná skupina osobních služebností. Otázka tedy spíše
by měla znít, ke kteréže historické době a ke které koncepci římskoprávního pojetí
služebností se novodobé italské právo přiklonilo.

Pokud bude nahlédnuto do starších dob práva italského, pak je zapotřebí mít
na mysli, že právo barbarské, tedy také právo germánských kmenů, které se usídlily
na Apeninském poloostrově, zastávalo specifický přístup ke služebnostem a nečinilo
výraznějšího rozdílu mezi služebnostmi osobními a služebnostmi pozemkovými.84
Takovýto přístup mohl mít jistého vlivu i na právo osob, které obývaly nově
obsazenou půdu, tedy na právo římské, neboť i po zániku římské říše se tyto osoby
na základě principu personality práva řídily právem římským. Na druhou stranu si i
nově příchozí obyvatelé uvědomovali morální a společenskou vyspělost oblasti, do
níž vstupovali a osob na tomto území žijících, takže se výrazně nebránili přejímat
zvyky usazených obyvatel, a tedy se ani žádným způsobem nebránili vlivu římského
práva.

84

Viz kupříkladu C. Nani, Storia del diritto privato italiano, Torino, Fratelli Bocca,
1902, str. 348.
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Problémem ovšem je, jaké vlastně římské právo na daném území a v dané
době po pádu Západořímské říše ale především po vytvoření justiniánské kodifikace
bylo. Kodifikace následovala až po pádu Západořímské říše, tedy její platnost se
omezovala pouze na ty části území, které byly pod mocí východořímského císaře. Do
původní západní poloviny říše tedy tato kodifikace žádným výrazným a
dlouhodobým způsobem nepronikala. Když v době Justiniánovy vlády došlo
k vojensky úspěšnému obsazení Apeninského poloostrova východořímskou armádou
a tedy jeho návratu pod moc římského státu, došlo sice k rozšíření vlivu
justiniánského práva a znalosti jeho textů i na území dnešní Itálie, avšak tato situace
neměla dlouhého trvání. Panování Východořímské říše nad Apeninským
poloostrovem bylo dočasné a po návratu zpět pod germánské vládce platnost a
znalost justiniánských kompilací opět upadla v zapomnění. Pokud se tedy nově
příchozí obyvatelé Apeninského poloostrova setkávali s právem římským, pak se
setkávali s jeho předjustiniánskou podobou a veškeré změny, které byly učiněny
v rámci kompilace justiniánských textů, jim byly ve všeobecnosti neznámy. Nově
příchozí převážně germánští obyvatelé se tedy setkávali s římským právem a tedy i
se služebnostmi podle římského práva, ale v podobě, která byla známa tamním
obyvatelům, tedy v podobě klasické, kdy není žádných osobních služebností a obsah
pojmu služebnost se vztahuje toliko ke služebnostem pozemkovým.

Pozice současného italského práva je na jednu stranu poměrně jasná a
zřejmá, na druhou ovšem v sobě skrývá mnohé záludnosti. Občanský zákoník italský
ve své systematice služebností poměrně přesně dodržuje přístup, jaký je zvolen u
Digest justiniánských, byť se ani tak nejedná o přímou návaznost na toto dílo, jako
spíše osvědčenou a vcelku logickou strukturu. Součástí třetí knihy je mimo jiné titul
pátý, věnovaný požívacímu právu, užívacímu právu a právu bytu,85 a ten hned
následován titulem šestým, věnovaným služebnostem.86 Zatímco v případě
85

Codice civile, titolo V, Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione. (Titul V, O
požívacím právu, o užívacím právu a o právu bytu.)
86
Codice civile, titolo VI, Delle servitù prediali. (Titul VI, O pozemkových
služebnostech.)
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justiniánských Digest se daný postup a dané pořadí nejeví jako úplně nešťastnější,
v tomto případě již takové výtky nelze mít. Jak vyplývá i z již výše uvedeného
ustanovení, „la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità
di un altro fondo appartenente a diverso proprietario“.87 Takováto definice poměrně
přesně odpovídá i římskoprávním požadavkům kladeným na pozemkové služebnosti.
Na druhou stranu se ale v celém zákoníku nelze setkat s termínem servitù personale.
Byť se tedy může zdát, že italské právo díky pojmu pozemkové služebnosti přejímá
koncepci zastávanou justiniánskými kompilátory, tedy dvojici pozemkových a
osobních služebností, skutečnost je právě opačná. Práva obvykle chápaná jako
osobní služebnosti současné právo italské vůbec jako služebnosti nechápe a považuje
je, v souladu se starší a klasickou romanistickou tradicí, za práva zcela zvláštní a
specifická, která se nepodřazují pod termín servitus. Tímto skutečně vše, co se týká
služebností, je zařazeno do onoho titulu šestého a jej předcházející úprava práva
požívacího, užívacího a práva bytu žádným způsobem do oblasti služebností
nezasahuje. Lze si ovšem klást otázku, proč tedy není titul šestý nazván pouze a
prostě „delle servitù“, ale naopak připomíná, že se jedná o služebnosti pozemkové,
byť ale jiný druh, nežli pozemkové služebnosti nezná. Důvody je možno vidět dvojí.
Na jedné straně se může jednat o reminiscenci na starší terminologii služebnostní,
kdy byla práva odpovídající služebnostem označována za iura praediorum, tedy
práva pozemková, a tak bylo při tvorbě občanského zákoníku přistoupeno
k blízkému termínu služebností pozemkových. Jako mnohem pravděpodobnější
varianta se však jeví zcela cílené využité termínu servitù prediale pro zcela jasnou a
bezpochybnou konfrontaci s případnými dalšími právními instituty. Jistě nelze mít
vůbec za to, že by v době tvorby italského občanského zákoníku nebyl znám pojem
služebností osobních, a to ať již z práva římského, tak ale i z jiných právních řádů
(viz dále). Samozřejmě, že bylo toto pojetí známo a rozšířeno mezi italskými
odborníky, a právě z tohoto důvodu bylo dosti možná přistoupeno k termínu servitù
87

Codice civile, art. 1027 Contenuto del diritto
(Čl. 1027 Obsah Práva
Pozemková služebnost spočívá v zatížení jednoho pozemku ve prospěch jiného
pozemku odlišného vlastníka /1072, 1100/.)
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prediale, aby se bylo lze vyvarovat jakýchkoliv pochybností nad otázkou, zdali tedy
mezi prosté servitù náleží kupříkladu usufruktus, čili nic. Pro zřejmost,
jednoznačnost a přímočarost byl tedy zvolen termín servitù prediale, byť svoji
dvojici nemá. Tato terminologická jednoznačnost však není uvedena do naprostého
detailu, a tak se i v textu samotného zákoníku občanského lze setkat i s prostým
termínem servitù bez dalšího, a to jak v textech samotných článků,88 tak ale i
v nadpisech.89 Není jistě nerelevantní přemýšlet v dané situaci nad otázkou, zdali se
tedy předmětná ustanovení vztahují pouze na pozemkové služebnosti, tedy zdali snad
jejich platnost není širší, jestliže zde termín služebnost není omezen atributem
„prediale“. Ve skutečnosti se ovšem jedná spíše o techniku psaní zákonného textu,
než o co jiného. Jelikož zákoník nehovoří v žádném kontextu o jiných služebnostech,
nežli o pozemkových a pouze v některých případech vynechá onu pozemkovou
charakteristiku, pak by bylo velice nesnadné dovozovat, že by bylo možno termín
servitù bez dalšího rozšířit i na další práva, nežli jsou pozemkové služebnosti, a to
tím spíše, že se v žádném případě nedefinuje služebnost jako taková. Dovozování
rozšíření pojmu servitù na právo požívací, užívací a na právo bytu na základě
římského práva a jeho justiniánského pojetí by šlo dalece za možnosti a samotnou
úlohu římského práva v současném italském právním řádu, ale i vzhledem
k historické tradici tak, jak byla nastíněna výše, jevil by se takovýto postup jako
mírně řečeno nešťastný, zcela umělý a snad i mnohdy účelový.

88

Kupříkladu Codice civile, art. 1030 Prestazioni accessorie
Il proprietario del fondo servente non e tenuto a compiere alcun atto per rendere
possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare, salvo che la legge o il titolo disponga
altrimenti (1069 e seguente, 1090 e seguente).
(čl. 1030 Doplňující konání
Vlastník pozemku služebného není povinen k žádnému konání, jímž by umožnil
výkon služebnosti ze strany oprávněného, pokud zákon nebo zřizovací titul nestanoví jinak
/1069 s následující, 1090 a následující/.)
89
Kupříkladu Codice civile, capo II, Delle servitù coattive. (Hlava II, O nutných
služebnostech.)
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II.

1.3.3. Pozemkové a osobní služebnosti v současném

francouzském právu

Francouzské právo ve své současné podobě, tedy tak, jak vyplývá z Code
civil, přistupuje k pojetí služebností do značné míry obdobně, jako je tomu v právu
italském, avšak i zde se, a nejeví se to samozřejmě nikterak neobvyklým, vyskytují
posuny a rozdíly mezi oběma právními řády. Z hlediska historického je ovšem nutno
podotknout, že francouzský občanský zákoník je oproti občanskému zákoníku
italskému o mnoho starší a také, jak bylo již nastíněno výše, představoval a do
značné míry představuje dodnes jeden z modelů a vzorů soukromoprávní úpravy. A
tak i při tvorbě italského občanského zákoníku byl samozřejmě autorům Code civil
nejen znám, ale do značné míry přirozeně sehrál úlohu i možného inspiračního
zdroje. Tímto aspektem je poté ještě více posílena blízkost obou právních řádů, již
tak vycházející ze samotného základního východiska, tedy práva římského ve své
specifické poloze, doplněného o pozdější, zčasta germánské, a tím i do jisté míry
opět společné vlivy.

Nahlédneli se do druhé knihy francouzského občanského zákoníku, tak tato
se sestává ze čtyř titulů, přičemž poslední dva jsou věnovány zkoumaným právům
služebností v širokém smyslu slova. Podobně, jako je tomu v případě zákoníku
italského, tak i zde je prvním v pořadí upraven usufruktus, následován právem
užívacím a právem bytu. Tento celek představuje obsah titulu třetího.90 Následující
titul je pak věnován pozemkovým služebnostem, a to ve smyslu, jaký byl pro
francouzské právo nastíněn již výše.91 Jak již ze samotných názvů titulů vyplývá, pak
francouzské právo přistupuje k dané otázce vcelku obdobně jako klasické právo
římské, tedy pod pojmem služebnosti rozumí toliko a pouze služebnosti pozemkové,
90

Code civil, titre III, De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation. (Titul III, O
požívacím právu, o užívacím právu a o právu bytu.)
91
Code civil, titre IV, Des servitudes ou services fonciers. (Titul IV, O služebnostech
nebo pozemkových právech.)
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zatímco ostatní práva, tedy služebnosti osobní ponechává stranou jako práva zvláštní,
pod pojem služebnosti nestažitelná. Na druhou stranu termín servitude personelle
není francouzskému právu neznámý, byť se nejedná o zákonný termín vzcházející
z textu zákoníku nebo z právních norem.

Termín servitude personelle má ve francouzském právu významnou úlohu,
avšak její těžiště je především v právní historii a jeho role jako součást platného
práva svým způsobem končí zrodem občanského zákoníku a dobou, která jej
předcházela, tedy dobou revoluční.92 Osobní služebnosti totiž byly právu doby
předrevoluční poměrně dobře známy. Byly ale na rozdíl od práva římského, spojeny
s charakterem středověké společnosti a především s feudálními vazbami, které ve
středověké

společnosti

představovaly

jednu

ze

základních

forem

vztahu

k nemovitostem. Osobní služebnosti, reálná břemena na pozemcích či nejrůznější
formy rent, které zatěžovaly pozemkový majetek, pak nutně představovaly v době
francouzské revoluce jeden za zásadních objektů zájmu. Osobní služebnosti, byť
svým obsahem a dosahem se lišící od osobních služebností v justiniánském smyslu,
byly v době revoluce nejenže podrobeny poměrně přísné kritice, kupříkladu pro
jejich bezplatnost,93 ale byly již na samotném počátku revolučních dějů zrušeny.94
V souvislosti s pozdějšími úvahami nad tvorbou nového občanského zákoníku pak se
92

K celé problematice viz blíže E. Meiller, La notion de servitude, Paris, LGDJ,
2012, str. 281 et al.
93
Kupříkladu viz P.A. Merlin, Suite du rapport fait à l’Assemblée nationale au nom
du Comité de féodalité, le 8 février 1790, Paris, Baudouin, 1790, 79s.
94
Dekret z 4., 6., 7., 8. a 11. srpna 1789, Art. 1er L'Assemblée nationale détruit
entièrement le régime féodal. Elle décrète que, dans les droits et les devoirs tant féodaux que
censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle, et à la servitude
personnelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité ; et tous les autres sont
déclarés rachetables, et le prix et le mode de rachat seront fixés par l'Assemblée nationale.
Ceux desdits droits qui ne sont points supprimés par ce décret continueront néanmoins d'être
perçus jusqu'au remboursement.
(Čl. 1. Národní shromáždění ruší zcela feudální režim. Utvrzuje, že, co do práv a
povinností, jak feudálních, tak vrchnostenských, těm, kteří drží nezcizitelně nebo osobně či v
osobních služebnostech a těm, kteří je představují, jsou zrušena bez náhrady. Všechny
ostatní jsou prohlášeny za vykupitelné a cena a způsob výkupu budou určeny Národním
shromážděním. Tato zmíněná práva, která nejsou přímo odstraněna tímto dekretem, nicméně
pokračují, aby byly čerpány až do splacení.)
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projevovaly již spíše teoretické otázky, zdali je vůbec vhodné spojovat mezi sebou
služebnosti osobní a služebnosti pozemkové, neboť tehdejší právníci akcentovali
především osobní rozsah usufruktu a příbuzných práv. Z doby konce království a
z doby revoluční se také zachovalo pozoruhodné množství literatury věnované právě
otázce pozemkových práva, tedy především pozemkovým rentám, reálným
břemenům a osobním služebnostem, služebnostem pozemkovým však již v míře
mnohem menší.95 Při tvorbě nového občanského zákoníku však nebyl termín
osobních služebností do textu nijak zařazen a použit. Snad dosti možná toto bylo
zapříčiněno jeho minulostí, která se, i přes všechny bouře a hrůzy revoluce, stále
jevila jako aktuální a která stále ještě mohla vyvolávat určité emoce v již postupně se
uklidňující francouzské porevoluční společnosti. Tento drobný historický diskurs
kladl si za cíl pouze nastínit základní obrysy osudu osobních služebností, či spíše
daného termínu, v rámci francouzského práva, ale na daném místě není možno se
konkrétnímu vývoji podrobněji věnovat.

Francouzské pojetí služebností tedy na první pohled zahrnuje pouze
služebnosti pozemkové. Takovéto tvrzení by však bylo poměrně zavádějící a do
značné míry nepřesné, jak plyne i z výše již uvedeného. Termín služebnosti je
rozšířen, avšak úplně jiným způsobem, než jak tomu bylo učiněno v justiniánských
kompilacích. Zatímco v samotném úvodu titulu jsou zmíněny termíny dva, tedy na
jedné straně jsou to les servitudes, na straně druhé pak les services fonciers, další
obsah textu titulu však již hovoří pouze o les servitudes a termín druhý se v titulu
vůbec neobjevuje, v celém zákoníku pak se dvěma výjimkami96 vždy v kombinaci

95

Viz C.N. Lalure, Traité des servitudes réelles à l’usage de tous les Parlemens
Sièges du Royaume, Paris, J.T. Hérissant, 1777, úvody na str. 1.
96
Code civil, art. 543 On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un
simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
(Čl. 543 Je možno mít k majetku buď vlastnické právo, nebo pouhé právo požívání,
nebo pouze tvrzená pozemková práva.)
Art. 1437 Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour
acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du
prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la
conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que
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s termínem la servitude. Lze se tedy ptát po účelu tohoto termínu a po účelu jeho
uvedení v samotném úvodu titulu, jestliže jej dále již není užíváno. Důvody zřejmě
tkví v onom výše uvedeném rozšíření obsahu služebností. Jak bylo uvedeno,
předmětný titul obsahuje kromě klasických pozemkových služebností také další
práva, která bychom spíše nazvali právy sousedskými, či v moderním pojetí
soukromého práva tzv. zákonnými služebnostmi. Les services fonciers, jeli je
vhodno převádět do češtiny jako pozemková práva, pak představují právě toto
rozšíření, a to vedle klasických služebností, ale zároveň je vše v úvodu titulu
koncipováno takovým způsobem, aby bylo možno veškerá práva obsažená ve
čtvrtém titulu zahrnout pod pojem služebnosti. Tímto se však nikterak nenaznačuje
žádná pojmová blízkost mezi služebnostmi a právy, která byla v justiniánských
kompilacích označena za osobní služebnosti. V rámci francouzského práva tedy
dochází k poměrně výraznému posunu pojetí služebností, avšak zcela jiným a snad i
cíleně jiným směrem, než se tomu tak dělo v případě práva římského.

II.

1.3.4. Pozemkové a osobní služebnosti v právních

řádech dalších zemí

Řešení pojetí služebností tak, jak jej nastínily oba již výše uvedené právní
řády, však ani v nejmenším není řešením jediným. Institut osobních služebností, jak
jej definovaly justiniánské kompilace, přirozeně měl svůj vliv a není pouze odrazem

l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la
récompense.
(Čl. 1437 Vždy, když je do společného jmění vložena určitá suma, ať již pro
vyrovnání dluhů nebo osobních nákladů jednoho z manželů, takže cena nebo část ceny jaho
vlastního majetku nebo zpětné koupě pozemkových práv, ať již pro pokrytí, ustálení nebo
zlepšení svého vlastního majetku a obecně vždy, kdy jeden z manželů získal osobní výhodu
ze společného jmění, musí jej vyrovnat.)
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minulosti. V několika právních řádech bylo přistoupeno k řešení, které je do značné
míry odpovídající výše probranému řešení justiniánskému.

Na prvním místě zasluhuje zmínku již uváděný právní řád rakouský. Ten se
odvíjí od ustanovení ABGB, kde můžeme již v úvodu hlavy věnované služebnostem
číst, že „durch das Recht der Dienstbarkeit wird ein Eigenthümer verbunden, zum
Vortheile eines Andern in Rücksicht seiner Sache etwas zu dulden oder zu
unterlassen. Es ist ein dingliches, gegen jeden Besitzer der dienstbaren Sache
wirksames Recht.“97 Na základě takovéhoto vymezení služebností pak prvním a
přímým, na co ustanovení směřuje, mohou se zdát spíše služebnosti osobní, nežli
služebnosti pozemkové. Jestliže má být někdo zavázán zum Vortheile eines Andern,
tak na druhé straně nestojí primárně pozemek, ale osoba, jak je tomu zcela vlastní
služebnostem osobním. Takováto definice však není úplná, neboť pokračuje
následujícím ustanovením, kde za pomoci rozdělení služebností celou situaci
vyjasňuje, řkouc, že „wird das Recht der Dienstbarkeit mit dem Besitze eines
Grundstückes zu dessen vortheilhafteren oder bequemeren Benützung verknüpft; so
entsteht eine Grunddienstbarkeit; außer dem ist die Dienstbarkeit persönlich.“98 Na
základě této komplexní definice pak vyplývá poměrně specifická skutečnost, a sice
že pozemkové služebností jsou institutem speciálním a nejsouli splněny podmínky
pro služebnost pozemkovou, pak se jedná o služebnost osobní. Uvedené dále
potvrzuje i další ze zvláštních institutů, byť známý již právu římskému, a sice
služebnosti nepravidelné, kdy zákoník konstatuje, že „es können aber auch
Dienstbarkeiten, welche an sich Grunddienstbarkeiten sind, der Person allein; oder,
es können Begünstigungen, die ordentlicher Weise Servituten sind, nur bloß auf
Widerrufen zugestanden werden. Die Abweichungen von der Natur einer Servitut

97

ABGB, § 472 Právem služebnosti jest vlastník zavázán, aby ku prospěchu jiné
osoby vzhledem ku své věci něco trpěl nebo opomíjel. Je to věcné proti každému držiteli
služebné věci účinné právo.
98
ABGB, § 473 Jeli právo služebnosti spojeno s držbou pozemku, aby se mohlo
prospěšněji nebo pohodlněji užívati, vzniká pozemková služebnost; jinak je služebnost
osobní.
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werden jedoch nicht vermuthet; wer sie behauptet, dem liegt der Beweis ob.“99 Dále
pak s termínem služebnosti zákoník pracuje poměrně důsledně, a jestliže nějaké
pravidlo se vztahuje toliko na služebnosti pozemkové, tak je to jasně vytyčeno a
obecná pravidla jsou skutečně vztažena na oba druhy služebností, tedy jak na
služebnosti osobní, tak ale i na služebnosti pozemkové. Vzhledem k charakterizaci
pozemkových služebností jako speciálního případu služebností se pouze může zdát
zvláštní, že je úprava jednotlivých pozemkových služebností vložena před úpravu
jednotlivých (typických) osobních služebností, avšak takovéto skutečnosti nelze klást
žádných právních následků.

I německé právo a německý občanský zákoník100 zná pojem osobních
služebností, byť opět zvolený přístup k dané otázce je odlišný od přístupů výše
uvedených. Poměrně obsáhlá a důkladná ustanovení BGB, ač často si potrpí na do
značné míry důkladných definicích, v případě služebností v celé jejich šíři k žádné
důkladnější definici přistoupeno nebylo. Oddíl čtvrtý, třetí knihy věnované věcným
právům101 obsahuje právní úpravu služebností v celém jejich rozsahu, avšak
neobsahuje žádnou obecnou definici. Ihned v úvodu je oddíl rozdělen do třech titulů,
a sice na pozemkové služebnosti, požívací právo a omezené osobní služebnosti.
Teprve pro pozemkové služebnosti je možno v zákoníku nalézt definici a již další
právní pravidla. Dle BGB „ein Grundstück kann zugunsten des jeweiligen
Eigentümers eines anderen Grundstücks in der Weise belastet werden, dass dieser
das Grundstück in einzelnen Beziehungen benutzen darf oder dass auf dem
Grundstück gewisse Handlungen nicht vorgenommen werden dürfen oder dass die
Ausübung eines Rechts ausgeschlossen ist, das sich aus dem Eigentum an dem

99

ABGB, § 479 Služebnosti, které o sobě jsou služebnostmi pozemkovými, mohou
se však povoliti také jen osobě nebo výhody, které řádným způsobem jsou služebnostmi,
pouze do odvolání. Nemá se však za to, že jsou to odchylky od povahy služebnosti; kdo je
tvrdí, tomu náleží dokazování.
100
Dále bude užíváno všeobecně srozumitelné zkratky BGB. Německý občanský
zákoník z roku 1896, účinný od 1. ledna 1900.
101
BGB, Buch 3, Sachenrecht, Abschnitt 4, Dienstbarkeiten. (Kniha 3, Věcná práva,
Oddíl 4, Služebnosti.)
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belasteten Grundstück dem anderen Grundstück gegenüber ergibt.“102 V návaznosti
pak v německém občanském zákoníku nenásleduje žádný výčet konkrétních práv,
tedy konkrétních typů služebností. V případě osobních služebností je situace ještě
mírně komplikovanější, kdy německé právo, věrno svojí touze po preciznosti,
rozlišuje nejen požívací právo a ona další, omezená práva, ale dokonce určuje i
zvláštní druhy práv požívacích. Na prvním místě tedy definuje požívací právo
k věci,103 následuje poté požívací právo k jinému právu104 a konečně se věnuje třetí
formě, a sice požívacímu právu k majetku.105 Situace v případě požívacího práva je

102

BGB, § 1018 Gesetzlicher Inhalt der Grunddienstbarkeit
Ein Grundstück kann zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen
Grundstücks in der Weise belastet werden, dass dieser das Grundstück in einzelnen
Beziehungen benutzen darf oder dass auf dem Grundstück gewisse Handlungen nicht
vorgenommen werden dürfen oder dass die Ausübung eines Rechts ausgeschlossen ist, das
sich aus dem Eigentum an dem belasteten Grundstück dem anderen Grundstück gegenüber
ergibt (Grunddienstbarkeit).
(§ 1018 Zákonný obsah pozemkové služebnosti
Pozemek může být zatížen ve prospěch nynějšího vlastníka jiného pozemku
takovým způsobem, že tento smí užívat pozemek jednotlivým způsobem, nebo že na
pozemku určitá konání nesmějí být prováděna, nebo že je vyloučen výkon práva vůči
druhému pozemku, které vyplývá z vlastnictví zatíženého pozemku /pozemková
služebnost/.)
103
BGB, § 1030 Gesetzlicher Inhalt des Nießbrauchs an Sachen
(1) Eine Sache kann in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen Gunsten
die Belastung erfolgt, berechtigt ist, die Nutzungen der Sache zu ziehen (Nießbrauch).
(2) Der Nießbrauch kann durch den Ausschluss einzelner Nutzungen beschränkt
werden.
§ 1030 Zákonný obsah požívacího práva k věci
(1) Věc může být zatížena takovým způsobem, že ten, v jehož prospěch bylo zatížení
zřízeno, je oprávněn použít výnosy věci /požívací právo/.
(2) Požívací právo může být omezeno vyloučením jednotlivých výnosů.)
104
BGB, § 1068 Gesetzlicher Inhalt des Nießbrauchs an Rechten
(1) Gegenstand des Nießbrauchs kann auch ein Recht sein.
(2) Auf den Nießbrauch an Rechten finden die Vorschriften über den Nießbrauch an
Sachen entsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus den §§ 1069 bis 1084 ein anderes
ergibt.
§ 1068 Zákonný obsah požívacího práva k právům
(1) Předmětem požívacího práva může být také právo.
(2) Pro požívací právo k právům se použijí přiměřeně předpisy požívacího práva k
věci, pokud §§ 1069 až 1084 neustanovují jinak.)
105
BGB, § 1085 Bestellung des Nießbrauchs an einem Vermögen
Der Nießbrauch an dem Vermögen einer Person kann nur in der Weise bestellt
werden, dass der Nießbraucher den Nießbrauch an den einzelnen zu dem Vermögen
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však opět podobná samotným služebnostem obecně, tedy není v německém právu
žádná obecná definice požívacího práva, ale existují pouze definice, či zákonné
obsahy níže uvedených typů práv. Dále pak následuje obecná definice výše již
zmíněných omezených osobních služebností,106 pod nimiž se skrývá kupříkladu
specifické právo bytu.107 Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že německé právo a
německý občanský zákoník pojem osobních služebností nejenže zná, ale i často jej

gehörenden Gegenständen erlangt. Soweit der Nießbrauch bestellt ist, gelten die
Vorschriften der §§ 1086 bis 1088.
(§ 1085 Zřízení požívacího práva k majetku
Požívací právo k majetku osoby může být zřízeno pouze takovým způsobem, že
poživatel nabude požívací právo k jednotlivým věcem náležejícím k majetku. V rozsahu, v
jakém je požívací právo zřízeno, platí předpisy §§ů 1086 až 1088.)
106
BGB, § 1090 Gesetzlicher Inhalt der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit
(1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen
Gunsten die Belastung erfolgt, berechtigt ist, das Grundstück in einzelnen Beziehungen zu
benutzen, oder dass ihm eine sonstige Befugnis zusteht, die den Inhalt einer
Grunddienstbarkeit bilden kann (beschränkte persönliche Dienstbarkeit).
(2) Die Vorschriften der §§ 1020 bis 1024, 1026 bis 1029, 1061 finden
entsprechende Anwendung.
(§ 1090 Zákonný obsah omezených osobních služebností
(1) Pozemek může být zatížen takovým způsobem, že ten, v jehož prospěch bylo
zatížení zřízeno, je oprávněn pozemek užívat jednotlivým způsobem, nebo že mu náleží další
oprávnění, které může tvořit obsah pozemkové služebnosti /omezená osobní služebnost/.
(2) Předpisy §§ů 1020 až 1024, 1026  1029, 1061 se použijí přiměřeně.)
107
BGB, § 1093 Wohnungsrecht
(1) Als beschränkte persönliche Dienstbarkeit kann auch das Recht bestellt werden,
ein Gebäude oder einen Teil eines Gebäudes unter Ausschluss des Eigentümers als Wohnung
zu benutzen. Auf dieses Recht finden die für den Nießbrauch geltenden Vorschriften der §§
1031, 1034, 1036, des § 1037 Abs. 1 und der §§ 1041, 1042, 1044, 1049, 1050, 1057, 1062
entsprechende Anwendung.
(2) Der Berechtigte ist befugt, seine Familie sowie die zur standesmäßigen
Bedienung und zur Pflege erforderlichen Personen in die Wohnung aufzunehmen.
(3) Ist das Recht auf einen Teil des Gebäudes beschränkt, so kann der Berechtigte
die zum gemeinschaftlichen Gebrauch der Bewohner bestimmten Anlagen und Einrichtungen
mitbenutzen.
(§ 1093 Právo bytu
(1) Jako omezená osobní služebnost může být zřízeno také právo užívat s
vyloučením vlastníka jako byt budovu nebo část budovy. Pro toto právo se použijí přiměřeně
pro požívací právo platné předpisy §§ů 1031, 1034, 1036 a §u 1037 odst. 1 a §§ů 1041,
1042, 1044, 1049, 1050, 1057 a 1062.
(2) Oprávněný má právo do bytu přijmout svoji rodinu stejně jako přiměřenou
obsluhu a k péči potřebné osoby.
(3) Právo jeli omezeno na část budovy, může tedy oprávněný společně užívat
příslušenství a vybavení určené společnému použití obyvatel.)
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používá, avšak na první pohled by se mohlo zdát, že pod osobní služebnosti
nevztahuje požívací právo. Takovýto závěr by však byl mylný, a to jednak vzhledem
k vývoji německého práva, ale také vzhledem k samotnému textu občanského
zákoníku. Jestliže se ve třetím titulu hovoří o omezených osobních služebnostech, tak
již ze samotné povahy tohoto názvy vyplývá, že se nemusí jednat o osobní
služebnosti jediné, a tedy že mohou vedle těchto existovat ještě i další osobní
služebnosti, které však již nebudou omezenými. I požívací právo tedy je nutno
považovat za služebnost, a to i na základě jeho samotné zařazení do oddílu zákoníku,
který je věnován služebnostem, vzhledem ke svému charakteru se jedná o osobní
služebnost, jednu z vícera, avšak specifickou, přece však nikoliv neomezenou.108
Německé právo se navíc po dlouhá léta obešlo bez občanského zákoníku a jeho
úlohu zastupovala mimo jiné pandektní věda, tedy nauka římského práva, avšak
odvozovaná mimo jiné od textů justiniánských kompilací. Je tedy navýsost logické,
že ve svém přístupu německé právo zaujalo stejné stanovisko, jako tomu bylo
v případě justiniánských kodifikací, a tedy přijalo rozdělení služebností na dva typy,
a sice služebnosti pozemkové a vedle těchto služebnosti osobní.

Oba systémy a přístupy ke služebnostem měly přirozeně svůj vliv i v dalších
právních řádech, kupříkladu celkem logicky a zřejmě v právním řádu belgickém,109
který je blízký francouzskému, či naopak v právním řádu švýcarském110 či českém.
Český právní řád navazuje, byť bohužel neplynule, prostřednictvím nového
občanského zákoníku na právní úpravu rakouskou. Novému českému občanskému
zákoníku je tedy vlastní rozdělení služebností mezi služebnosti pozemkové a
služebnosti osobní. Není zde sice nějakého rozdělujícího či výkladového ustanovení
obdobného §u 473 ABGB,111 avšak ze samotného textu zákoníku i konkrétně
108

Viz kupříkladu K. Vieweg/A. Werner, Sachenrecht, München, Franz Vahlen,
2013, str. 574.
109
Belgický občanský zákoník je ve skutečnosti pouze lokální modifikací
vzcházející z původního textu Code civil francouzského.
110
Code civil suisse z 10. prosince 1907.
111
ABGB, § 473
Wird das Recht der Dienstbarkeit mit dem Besitze eines
Grundstückes zu dessen vortheilhafteren oder bequemeren Benützung verknüpft; so entsteht
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z některých ustanovení daná skutečnost plyne poměrně otevřeně. Vzhledem
k absenci onoho rozdělujícího ustanovení, pro posouzení, co je služebností osobní a
co naopak služebností pozemkovou, jsou podstatná především typová vymezení a
typové výčty tak, jak následují a jsou rozděleny do jednotlivých pododdílů, tedy do
pododdílu čtvrtého, kde jsou „některé pozemkové služebnosti“ a do pododdílu
následujícího, který ovšem poněkud neočekávaně neobsahuje v názvu pojem
osobních služebností, ale pojem užívacího práva.112 Tato nelogičnost však nic
nemění na skutečnosti, že práva, která následují, je nutno považovat za služebnosti
podle občanského zákoníku, mimo jiné i z toho důvodu, že je to tak výslovně
uvedeno hned v následujícím ustanovení, které se věnuje ovšem pouze užívacímu
právu,113 ale stejně je to pak uvedeno i pro případ práva požívacího114 a v případě
služebnosti bytu toto plyne ze samotného názvu.115 Z uvedených ustanovení ovšem
vyplývá pouze ta skutečnost, že daná práva jsou novým občanským zákoníkem
považována za služebnosti, avšak ani samotný pojem osobních služebností ze
zákoníku nevymizel. I dále se s termínem osobních služebností v novém občanském
zákoníku počítá,116 byť jeho legislativní vymezení je poněkud, jak vyplývá z výše
uvedeného, problematické. Osobní služebnosti je tedy nutno definovat a vykládat
především na základě soukromoprávní teorie, či na základě římskoprávního
pojmosloví, díky čemuž se lze poměrně elegantně a rychle dostat k výsledku, jako
eine Grunddienstbarkeit; außer dem ist die Dienstbarkeit persönlich. (Jeli právo služebnosti
spojeno s držbou pozemku, aby se mohlo prospěšněji nebo pohodlněji užívati, vzniká
pozemková služebnost; jinak je služebnost osobní.)
112
Původně byl daný pododdíl skutečně nazván „Některé osobní služebnosti“, avšak
v průběhu schvalování vypadl a následující ustanovení byla mírně poupravena tak, že v textu
vydaném ve Sbírce zákonů daný nadpis uveden není.
113
OZ § 1283 Služebností užívacího práva se uživateli poskytuje právo užívat cizí
věc pro jeho vlastní potřebu a potřebu jeho domácnosti. Změníli se tyto potřeby po zřízení
služebnosti, nezakládá to uživateli právo na její rozšíření.
114
OZ § 1285 Služebností požívacího práva se poživateli poskytuje právo užívat cizí
věc a brát z ní plody a užitky; poživatel má právo i na mimořádný výnos z věci. Při výkonu
těchto práv je poživatel povinen šetřit podstatu věci.
115
OZ § 1297 Jeli zřízena služebnost bytu, má se za to, že byla zřízena jako
služebnost užívání.
116
Kupříkladu v ustanovení §1265 (1) Pozemkovou služebnost nelze spojit s jiným
panujícím pozemkem.
(2) Osobní služebnost nelze převést na jinou osobu.
(3) K prostoru pod povrchem lze zřídit užívací věcná práva jako zcizitelná a dědičná.
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kdyby onen problematický výše uvedený pátý pododdíl byl skutečně nadepsán
termínem osobních služebností. Není zde na místě zkoumat, proč došlo k této změně,
je však jisté možné konstatovat, že právě v tomto případě to není změna příliš
šťastná, byť není nepřekonatelná.
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II.

2. Charakteristika služebností na základě jejich

systémového zařazení do právního řádu

Jedním ze způsobů, jak je možno definovat a také popisovat právní institut
je také jeho zařazení do rámce určité systematiky, kdy na základě skupiny, jíž je
institut součástí, na základě jejích společných charakteristik, ale i konečně na základě
vztahů vedených jak horizontálně, k institutům a skupinám sousedním, tak ale i
vertikálně, vzhledem k pojmům nadřazeným, tak i naopak podřazeným, je možno
nahlížet zcela specifickým a do značné míry ilustrativním způsobem na právní
institut, a to v do značné míry odlišném smyslu, pouze pro příklad, oproti případu
analýzy. Z tohoto důvodu je více než vhodné zamýšlet se v rámci charakteristiky
služebností také nad jejich zařazením do rámce právního řádu, tedy do různých
větvení, jak je obecně právo či právní řád nabízí.

II.

2.1. Systémové zařazení služebností v rámci římského práva

Služebnosti v rámci římského práva mají svoji poměrně stabilní a po dlouhou
dobu, kterou v případě římského práva je možno počítat na staletí, stabilní
systematické zařazení. Naproti tomu je nutno uvést, že ale samotná důkladná
systematika dělení práva, jak je nám známa dnes, není římským právníkům vlastní a
je spíše dílem pozdějším, byť zcela zásadně a bezprecedentně na východiscích
římského práva spočívajícím.
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III.

2.1.1. Rozdělení práva na veřejné a soukromé a jeho odraz do
služebností v římském právu

Byť se takováto věc nemusí při zběžném pohledu na římskoprávní prameny
jevit jako zřejmá, ba tomu dokonce snad může být i naopak, přesto však nelze tvrdit,
že by snad právo římské neznalo jakého rozdělení práva na veřejné a soukromé.
Takovýto první pohled může mít svého zdroje především v tom, že římskoprávní
prameny v sobě zcela integrálně zahrnují jak pravidla vztažitelná pod právo
soukromé, tak ale i veřejné, a to bez zcela zjevného rozlišování na daném,
konkrétním místě. Uvedená situace jako by snad naznačovala, že rozdílu mezi oněmi
velkými obory práva snad ani Římané žádného nespatřovali. Opak je ovšem pravdou,
a to do té míry zásadní, že právě koncepce rozdělení práva na soukromé a veřejné
tak, jak ji kdysi vystavěli římští právní, je do dnešních dní živá, používaná a má
svého místa nikoliv pouze ve výkladech práva římského, či snad navazujícího práva
soukromého obecně, ale i na poli práva veřejného, tedy kupříkladu práva správního,
117

které se jinak vůči římskému právu chová do značné míry odtažitě a počátky svojí

existence staví do doby hluboce po zániku říše Římské.

Názor římských právníků na rozdělení práva ve veřejné a soukromé snad
nejlépe může demonstrovat jeden z nejslavnějších fragmentů justiniánských Digest, a
sice čelný fragment Ulpianův, který konstatuje, že „publicum ius est quod ad statum
rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem“.118 Je tedy nejen
117

Viz D. Hendrych a kol., Správní právo, Praha, C. H. Beck, 2009, str. 23 et al.
Dig. 1.1.1.2 (Ulp. lib. 1 inst.): Huius studii duae sunt positiones, publicum et
privatum. publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad
singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. publicum ius in
sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. privatum ius tripertitum est: collectum
etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus. (Tato věda má dvě základní
části, právo veřejné a soukromé. Právo veřejné se vztahuje uspořádání římského státu, právo
soukromé na zájem jednotlivců; neboť něco se týká veřejného užitku, něco soukromého.
Veřejné právo se vztahuje na svátosti, kněží a státní úředníky. Soukromé právo má tři části,
neboť se skládá z principů práva přirozeného, práva národů a práva civilního.)
118
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zjevné, že římští právníci rozdělení práva v soukromé a veřejné znali, ale je také
zjevná ona dělící linie, byť jistě nemusí být ve všech situacích a okamžicích
jednoznačná a bezpochybná.119 Vzhledem však k tomu, že římské právní prameny a
samotná aplikace římskoprávních norem nezbytně nevyžaduje v každém případě
rozřešení této otázky, tak takto postavené rozdělení, kdy jsou nastíněny především
základní kontury řešeného problému, je dostačující a, nutno také říci, je schopno
mnohem lépe odolávat běhu času a společenskému vývoji, nežli by tomu bylo
v případě konkrétních pravidel, kdy tato mohou, nebudouli plně vzcházet z určité
koncepce, v běhu času ztratit své platnosti, stálosti a především použitelnosti a
aktuálnosti. Takto provedené rozdělení je tedy jakousi maximou, základním
východiskem, z něhož je nutno k otázce přistupovat a jejímž obsahem je nutno
poměřovat každý další krok v rámci úvah ohledně rozdělení a případně navazujícího
zařazení jednotlivých právních jednání a právních institutů do jedné či naopak druhé
z těchto základních skupin práva. Takovéto obecné definice, bylyli by rozvíjeny i
dále, pak by svým obsahem a svým rozsahem překročily vhodné rámce, které je jim
možno věnovat v rámci předmětného tématu, jenž je cílem především vzhledem ke
služebnostem.

Základní otázkou by tedy mělo být, zdali je možno služebnosti vztahovat pod
právo soukromé, či naopak pod právo veřejné. Romanistické publikace se k této
otázce staví vesměs jednoznačně a služebnosti charakterizují jako jeden ze
základních a původních institutů římského práva soukromého, respektive
soukromého práva obecně, neboť je jen s obtížemi je rozlišovat pro dobu vzniku
služebností, ale, jak bylo uvedeno, i pro dobu pozdější, nějaké konkrétní dvě větve
s rozdílnými prameny práva a normami, které by odpovídaly římskému právu
veřejnému a naproti tomu římskému právu soukromému. Nad soukromoprávním
119

Viz blíže k pojetí veřejného a soukromého práva v rámci práva římského M.
Skřejpek, Ius privatum - ius publicum, vzájemné vztahy a souvislosti, Acta Universitatis
Carolinae, Iuridica, 38, 2 – 3, 1992, str. 35 – 164; M. Kaser, Ius publicum – ius privatum,
Studia et documenta historiae et iuris, 17, 1951, str. 267 et al.; id., „Ius publicum“ und „ius
privatum“, Zeitschrift der SavignyStiftung für Rechtsgeschichte, 103, 1986, str. 1 et al.; a
další literatura tam uvedená.
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zařazením služebností, a to minimálně v jejich již rozvinuté fázi, panuje celkem
obecná shoda, kterou není nutno a snad ani možno žádným způsobem nabourávat či
popírat, přesto však lze se určitým způsobem dotknout specifických charakteristik,
kterých služebnosti, ať již jako skupina, či jako jednotlivé právo, nabývají a které
mohou svým způsobem buď pocházet z oboru práva veřejného, či minimálně svojí
funkcí a povahou mohou být právu veřejnému podobné, či alespoň poměrně blízké.

Služebnosti v rámci římského práva jsou podřazovány pod právo soukromé
hned z několika důvodů, o jejichž podrobném rozepsání a podrobném zdůvodnění
není zde k disposici výraznějšího místa, přesto však je jistě vhodno se o nich zmínit,
a to mimo jiné i proto, že tyto kontury je poté možno vzájemně konfrontovat
s právními řády pozdějšími, jimž je zde věnována pozornost, tedy především
s právním řádem Itálie a Francie.

Služebnosti jsou zcela integrálně navázány na institut vlastnického práva,
které je, jakožto základ specifického vztahu osoba a věc, tedy vůbec jako jeden ze
základních předpokladů soukromoprávního jednání, považováno za právní
fundament soukromého práva. Tím, co zpravidla svědčí soukromé osobě, a to ve
smyslu výše uvedeného ulpianovského rozdělení práva na soukromé a veřejné, je na
prvním místě právě vlastnictví a vlastnické právo, které vůbec umožňuje, aby
jednotlivec mohl v co největší míře zacházet, a to ve smyslu právním, tedy ve smyslu
právní disposice, ale i faktickém, s věcí. Vedle různých soukromých statusových
práv

je

tato

schopnost

podkladem

a

podstatou

prakticky

jakéhokoliv

soukromoprávního jednání.

Není možno si představit rozsáhlejší a běžnější fungování služebností v právu
bez toho, že by bylo jakého vlastnického práva, jež by stálo v určité kontraposici
právě vůči služebnostem. Není třeba žádných služebností tehdy, pokud neexistuje
všeobecné právo k věci, tedy všeobecná možnost, jak s věcí nakládat, a to taková
která svědčí určité, konkrétní osobě a naproti ní jsou všichni ostatní povinni tento
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vztah respektovat a žádným způsobem jej nenarušovat. Služebnosti jsou v takovémto
schématu jedním z mála nástrojů, jakým lze do tohoto zcela výjimečného vztahu
mezi osobou a věcí zasáhnout. Služebností si vyhrazuje osoba, budiž nyní ponecháno
stranou, jak funguje vztah mezi osobou a služebností pozemkovou, určité právo ke
konkrétní věci, zpravidla pozemku. Tato výhrada pak není všeobecná, neboť by
v takovém případ suplovala, respektive přímo popírala vlastnické právo, ale její
charakter je především a pojmově specificky omezen, a to ve směru do značné míry
konkrétní činnosti. Vlastníka a oprávněného ze služebnosti tedy odlišují především
šíře oprávnění nakládat s věcí, kdy první tuto šíři pojmově nemá omezenu, tedy tato
šíře není jakýmsi součtem jmenovaných oprávnění, ale je kategorií ještě o řád
nadřazenější, tedy je to pojmově neohraničená možnost všeobecné působnosti na
věc, a to takovým směrem a v takovém smyslu, jakému se vlastníku zlíbí činit.
Naproti tomu ten, kdo je oprávněn k věci ze služebnosti, tak z této není oprávněn ve
všeobecnosti nakládání, ale naopak je oprávněn toliko specificky, tedy pouze a jen
k určitému konkrétnímu způsobu zacházení s věcí, či k určité konkrétní činnosti,
kterou na věci může právě tato osoba konat. Pokud by tedy vlastník chtěl snad s věcí
činit něco, co doposud nikoho nenapadlo, pak je mu takováto činnost volna, pokud
by naopak toto chtěl činit oprávněný ze služebnosti, pak takováto činnost mu po
právu umožněna nebude, neboť ten je oprávněn pouze k určité, jmenované a
konkrétní činnosti a invencí není možno tyto činnosti extenzivně rozšiřovat mimo
dříve vytyčené limity.

I přes výše uvedené rozdíly lze mít za to, že služebnost podle práva římského
je právem věcným, a to nejen z prostého jejího obvyklého zařazování do systematiky
práva, jak se tak obvykle činí, ale především proto, že, byť je dané právo pojmově
omezeno, přesto ale svým charakterem směřuje naproti všem osobám, které by
v jeho využívání chtěly oprávněnému bránit. V rámci historického vývoje docházelo
v oblasti služebností k nikoliv nepodstatnému vývoji, kdy na počátku, tedy ve značně
archaické době, je možno chápat služebnost jako vztah mezi osobou a věcí,
respektive částí věci, určené funkčním způsobem, kupříkladu cestou. V pozdější
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době pak právní vývoj toto pradávné chápání služebností do jisté míry posunul a
změnil poněkud materialistický pohled na právní institut, kdy odpojil ono hmotné
zakotvení do skutečné, kupříkladu reálné cesty, ale dále charakterizoval služebnost
jako právo, tedy jako nárok nebýt nikým rušen při výkonu takovéto činnosti – při
výkonu práva. Od práva na věc se tedy služebnost pozvolna přesunula k právu na
volnost určité, konkrétní činnosti.

Co ovšem zůstalo společného služebnostem a vlastnickému právu je výše
uvedená skutečnost, že je možno se služebnosti domáhat skutečně proti komukoliv,
kdo by snad jakýmkoliv způsobem narušoval její výkon ze strany oprávněného.
V této charakteristice pak tkví zásadní rozdíl oproti vztahům, jež by po obsahové a
faktické stránce byly schopny snad zajistit obdobný výkon, ale s tím rozdílem, že
tento by byl pouze důsledkem obligačního závazku, a to naproti služebnosti. Zatímco
z obligačně vytvořené možnosti působit na cizí věc nemůže vzejít jiná žaloba, a tedy
ani jiný směr řádné ochrany, nežli vůči druhému subjektu obligace, v případě
služebností toto omezení žádným způsobem nefiguruje a tyto je možno vymáhat
proti komukoliv, a tedy služebnosti je možno považovat, analogicky jako právo
vlastnické, za vztah osoby erga omnes, kdy jejím zásadním právem je nebýt ve
výkonu nijak rušen, a to spíše, nežli positivní výčet oprávnění, byť i zde jsou
limitace.

II.

2.1.2. Rozdělení práva dle základního typu žalob, tedy charakterizace

služebností jako práv věcných

Základní rozdělení práva mezi žaloby, které pro římskou společnost a pro
římské právníky bylo signifikantní, může se nám dnes zdát jako spíše okrajové a více
než zvláštní. Pro římské právo je základním dělícím elementem a základním dělícím
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určovatelem, jakou že žalobou, tedy jakým že to jejím druhem je možno vymáhat
sobě právo, vymáhat sobě to, co někdo další odpírá. V souvislostech římského práva
jsou to právě žaloby, které určují základní charaktery právních institutů, snad je
možno říci, že to jsou přímo žaloby a jejich obsah, co formuje a co vůbec samo tvoří
právo a to, co je po právu, tedy soubor vztahů, které jsou chráněny a které je možno
vynutit si, a to i proti vůli další osoby, zpravidla proti vůli odpůrcově. Jestliže žaloby
v právu římském zaujímají takovýmto způsobem silné postavení, pak je to právě
rozdělení jednotlivých druhů a skupin žalob, které je možno považovat za základní
náhled na systematiku a zařazení služebností v rámci práva, či snad obecně za
samotný základ dělení práva. Rozdělení žalob je tedy tím, čehož je vhodno se do
značné míry držet při zkoumání systematiky práva.

Hned na čelném místě části Gaiových Institucí, která pojednává o žalobách,
tedy na počátku čtvrté knihy, lze nalézt i do jisté míry akcentované rozdělení, a to na
žaloby osobní na straně jedné a žaloby věcné na straně protivné.120 Takovéto rozdělní
nikoliv pouze náhodně připomíná rozdělní v jistém smyslu novější, a sice na práva
věcná a obligace, či dokonce na práva absolutní a relativní. Nutno ovšem říci, že, ač
jsou si uvedené termíny blízké, přesto však nejsou identické, do značné míry nejsou
pak ani původem římskoprávní. Zatímco pojem věcných práv a obligací lze do jisté
míry v římském právu vysledovat, v případě práv absolutních a relativních je tomu
naopak. Poslední jmenovaná dvojice je spíše mnohem pozdějším plodem zkoumání
římského práva, či snad soukromého práva zcela obecně. Charakter práv absolutních
a naproti tomu práv relativních však později takto označovaná práva měla
samozřejmě již v době fungování římského práva či přímo v době klasické a tuto

120

Viz Gaius, Inst. 4.1: Superest, ut de actionibus loquamur. et si quaeramus, quot
genera actionum sint, verius videtur duo esse, in rem et in personam. nam qui IIII esse
dixerunt ex sponsionum generibus, non animaduerterunt quasdam species actionum inter
genera se rettulisse. (Zbývá nám promluvit o žalobách. A položímeli si otázku, kolik že
druhů žalob je, zdá se pravdě bližší /odpověď/, že jsou dva: žaloby věcné a žaloby osobní.
Neboť Ti /autoři/, kteří prohlásili, že podle druhů sponsí jsou čtyři, nevzali na vědomí, že
některé zvláštnosti žalob dovolily nicméně jejich zařazení mezi /dva/ druhy.
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svoji vlastnost uvedená práva ukazovala právě na charakteru žalob z nich
vycházejících.

Není zde skutečně místo pro podrobnější popis rozdílů mezi žalobami
věcnými a žalobami osobními, ale je nutné přiblížit základní konturu spočívající
v aktivizující relativizaci věcné žaloby. Je možno se setkat s tvrzením, že žaloba
věcná má na straně pasivně legitimované neurčitou osobu. Takováto definice však
není příliš vhodná a jeví se spíše zavádějící. Není možno jistě žalovat neurčitou
osobu, rozdíl oproti osobním žalobám je však v tom, že pasivní legitimace věcné
žaloby se odvíjí od právních jednání osoby, která v určité konstelaci může způsobit,
že jejímu původci přinese pasivní legitimaci k věcné žalobě. Takováto pasivní
legitimace však neznamená zánik žaloby jako takové, neboť ta ve své obecnosti trvá
a dle vnitřních svých pravidel je otevřena pro další možnost jí žalovat, a to opět toho,
kdo svým právním jednáním splní určité podmínky. V případě osobní žaloby je však
právě žaloba tím, co konstruuje daný vztah jako právní vztah, a to včetně v něm
zúčastněných subjektů, a to i co do jejich individualizace. Tam je tedy obligace
kupříkladu, kde se sejde mezi osobami aktivní a pasivní legitimace k jedné určité
žalobě.121

Co se týče charakteru služebností, pak jsou tyto v rámci římského práva zcela
běžně zařazovány mezi iura in re, tedy mezi práva věcná, z čehož je nutno dovodit,
že také ochranné prostředky, tedy žaloby, jež ze služebnosti vzcházejí, budou
nabývat charakteru věcných žalob tak, jak bylo ve stručnosti vykresleno výše.
V pramenech je možno se setkat s přímými formulacemi, jež s řádnou dávkou jistoty
označují žaloby ze služebností jako actiones in rem. Je tomu tak jak v případě
služebností ve smyslu práva klasického, tedy v případě služebností pozemkových,122
121

Viz blíže rozdělení na actiones in rem a actiones in personam kupříkladu S.
Perozzi, Istituzioni di diritto romano, 2, Roma, Athenaeum, 1928; Roma, Il Cigno, 2002, str.
84 et al.
122
Viz Dig. 8.5.2pr. (Ulp. lib. 17 ad ed.): De servitutibus in rem actiones competunt
nobis ad exemplum earum quae ad usum fructum pertinent, tam confessoria quam negatoria,
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možno je však nalézt výslovné konstatování věcných žalob vzcházejících z osobních
služebností, konkrétně z usufruktu.123 Může se zdát ovšem jako do jisté míry
znepokojující, že v justiniánském právu lze najít informaci, dle které žalobou
vznášenou ze služebnosti je možno žalovat toliko vlastníka.124 Taková žaloba by se
mohla zdát minimálně na půli cesty mezi žalobou osobní a žalobou věcnou.
Skutečností však je, že se jedná o fragment, která způsobuje mnohé nejasnosti a
vytvořil různé škály přístupů k žalobám ze služebností. Podle samotného textu
confessoria ei qui servitutes sibi competere contendit, negatoria domino qui negat.
(Vzhledem ke služebnostem náleží nám žaloby k věci, jako příklad těch, které náležejí k
usufruktu, jak konfesorní, tak negatorní; konfesorní těm, kteří tvrdí, že jim služebnost náleží,
negatorní vlastníku, který popírá.) Či Dig. 8.5.2.1 (Ulp. lib. 17 ad ed.): Haec autem in rem
actio confessoria nulli alii quam domino fundi competit: servitutem enim nemo vindicare
potest quam is qui dominium in fundo vicino habet, cui servitutem dicit deberi. (Tato
konfesorní věcná žaloba nenáleží nikomu jinému, než vlastníkovi, neboť služebnost nemůže
vindikovat nikdo, než ten, kdo má vlastnictví k sousednímu pozemku, kterému je povinnost
služebnosti.) Nebo Dig. 8.5.4.6 (Ulp. lib. 17 ad ed.):
Sed et de haustu, quia servitus est,
competunt nobis in rem actiones. (Ale i z čerpání, což je služebnost, náleží nám věcné
žaloby.) Konečně je vymezen i vztah přímo vůči osobním žalobám v Dig. 8.5.6.3 (Ulp. lib.
17 ad ed.): Haec autem actio in rem magis est quam in personam et non alii competit quam
domino aedium et adversus dominum, sicuti ceterarum servitutium intentio. (Tato žaloba se
tedy jeví více věcnou, než osobní a nikomu nenáleží, než vlastníku pozemku a proti
vlastníku, jako se žalují /i/ jiné služebnosti.)
123
Viz Dig. 7.6.5.1 (Ulp. lib. 17 ad ed.): Utrum autem adversus dominum dumtaxat
in rem actio usufructuario competat an etiam adversus quemvis possessorem, quaeritur. et
iulianus libro septimo digestorum scribit hanc actionem adversus quemvis possessorem ei
competere: nam et si fundo fructuario servitus debeatur, fructuarius non servitutem, sed
usum fructum vindicare debet adversus vicini fundi dominum. (Je otázkou, zdali toliko proti
vlastníku náleží věcná žaloba usufruktuáři, nebo snad proti každému držiteli. A Iulianus v
sedmé knize Digest píše, že uvedená žaloba náleží proti jakémukoliv držiteli. Tak i jestliže
požívaný pozemek je povinným služebností, poživatel má vindikovat ne služebnost, ale
usufruktus proti vlastníku sousedního pozemku.) Nebo Dig. 7.6.5.6 (Ulp. lib. 17 ad ed.):
Sicut fructuario in rem confessoriam agenti fructus praestandi sunt, ita et proprietatis
domino, si negatoria actione utatur: sed in omnibus ita demum, si non sit possessor qui agat
(nam et possessori competunt): quod si possident, nihil fructuum nomine consequentur. quid
ergo officium erit iudicis quam hoc, ut securus consequatur fructuarius fruendi licentiam,
proprietatis dominus, ne inquietetur? (Jelikož jsou plody požadovány poživatelem věci
žalujícím konfesorní /žalobou/, tak i vlastníku, jestliže se žaluje negatorní žalobou. Ale tak je
tomu ve všech /případech/, jestliže by nebyl držitelem, kdo žaluje /neboť i držiteli náleží/.
Neboť jestliže by drželi, žádné plody by jmenovitě nežádal. Jaká tedy bude pravomoc soudní
než taková, aby bezpečně náleželo poživatelovi svolení požívat a aby vlastník nebyl
obtěžován?)
124
Dig. 8.5.6.3 (Ulp. lib. 17 ad ed.): Haec autem actio in rem magis est quam in
personam et non alii competit quam domino aedium et adversus dominum, sicuti ceterarum
servitutium intentio. (Překlad viz sub 122.)
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fragmentu však nemusí taková žaloba ze služebnosti hned ztrácet svůj věcněprávní
charakter. Jeli pasivní legitimace vázána toliko na osobu vlastníka, pak to
neznamená individualizaci osoby, tedy subjektu a jednotlivého jejího právního
vztahu, ale může uvnitř této množiny bez dalšího docházet ke změnám, kdy na místo
jednoho vlastníka nastoupí vlastník nový a stane se tím potencionálně pasivně
legitimovaným. Podobně i v té souvislosti, že použitím žaloby v jednom případě
neztrácí oprávněný ze služebnosti dále možnost použít případně žalobu dále, ať již
proti dalším pasivně legitimovaným, či proti témuž pasivně legitimovanému, pakliže
ten svým právním jednáním k tomuto opět zavdal důvod.

Pokud by bylo hleděno na obsah služebností, jak je v jejich jednotlivostech
znám, pak bude poměrně zřejmá jejich blízkost s osobními vztahy, tedy s obligacemi.
Je vskutku pravdou, že práva a povinnosti o identickém obsahu by mezi subjekty
mohla vzniknout také následkem obligace. Také se v případě služebností často
hovoří o povinném a o oprávněném (ze služebnosti), což jsou termíny jinak výsostně
typické pro relativní vztahy, tedy pro obligace. Přesto však je označení služebností
jakožto věcných práv zcela oprávněné a správné a opak by byl zavádějící či by
způsobil nefunkčnost právního institutu služebnosti jako takového.

Obsah služebnosti podle římského práva skutečně může být podoben tomu,
co by bylo lze dle právního povědomí zřídit také obligačními způsoby. K tomu je
však nutné uvést několik důležitých poznámek. Jednak je nutno hledět na služebnost
nikoliv jako na pouhý soubor práv a povinností, ale jako na soubor práv a povinností,
včetně jejich jisté drobné dynamiky v čase. Ze služebnosti vznikají subjektům práva
a povinnosti, jako je tomu i v jiných právních vztazích, tedy především ve vztazích
obligačních. Specificitou služebností je ovšem vznik, a to mimovolní vznik těchto
práva a povinností právním nástupcům jedné nebo druhé strany, a to ve značné míře
nezávisle od toho, zdali k nástupnictví došlo singulárně či univerzálně, či jakým
dalším způsobem. Tato vlastnost je již pro služebnosti zcela specifická a je tím, co
činí služebnosti atraktivními a z hlediska použití zajímavými instituty. U služebností
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pozemkových se toto děje na obou stranách právního vztahu, v případě služebností
osobních je tato vlastnost přítomna pouze na straně povinné. Právě tato vlastnost je
důvodem, proč výše uvedené moderní právní řády hovoří služebnosti jako břemeni
vloženém na věc.125 Práva a povinnosti na základě služebnosti vznikají tedy každému
nástupci dle vnitřních pravidel služebnosti, v případě práv, tedy v případě
oprávněného ze služebnosti ve formě nikoliv nepodobné, jako je tomu tak u vlastníka
věci (byť přirozeně ve zcela jiném rozsahu). V případě povinností ze služebnosti je
situace do jisté míry specifická, vzdáleně snad srovnatelné kupříkladu se
sousedskými vztahy, tedy s konfliktem dvou existujících vlastnických práv
k vzájemně ovlivnitelným věcem, kdy v případě služebností je rozdíl především
v tom, že konflikt, z něhož ze služebnosti odchází jako silnější a vůči němuž vlastník
má určité povinnosti, se realizuje toliko na jediné věci.

V rámci římského práva pak by obligační zřízení práv a povinností
podobných služebnosti, ovšem s resignací na výše uvedenou v čase dynamickou
složku, narazilo na další překážku, kterou byla silná typová vázanost. Je pravdou, že
tato vázanost byla s postupem času výrazně uvolňována, avšak v určité míře se
zachovala až do práva justiniánského, přičemž její úplné rozvolnění a zásada, že
pacta sunt servanda, přichází až v obdobích pozdějších. V republikánské době a
možná ještě v době klasické by tedy mohlo být určitým problémem nalézt ten
správný smluvní typ, který by zajistil takový obsah práva a povinností, jaký vznikne
subjektům následkem služebnosti.

125

Viz Codice civile, art. 1027 Contenuto del diritto
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro
fondo appartenente a diverso proprietario (1072, 1100).
(Čl. 1027 Obsah Práva
Pozemková služebnost spočívá v zatížení jednoho pozemku ve prospěch jiného
pozemku odlišného vlastníka /1072, 1100/.)
Či Code civil, art. 637 Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour
l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
(Čl. 637 Služebnost je břemeno vězící na majetku pro užití a ve prospěch majetku
náležejícímu odlišnému vlastníkovi.)
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II. 2.1.3. Služebnosti jako práva in re aliena

Jak již výše bylo několikráte uvedeno, služebnosti, tedy ať již v klasickém
nebo v justiniánském smyslu, náležejí mezi iura in re aliena. Jejich charakteristika
jako iura in re byla do jisté míry uvedena výše, je však nutno se zabývat také oním
dalším aspektem tohoto souhrnného termínu, tedy že služebnost se vztahuje k rei
aliena.

Z charakteristiky služebností jako iura in re aliena vyplývá několik
drobností. Je na základě této premisy zjevné, že služebnosti jsou svojí existencí
přísně navázány na vznik a existenci vlastnického práva, bez kterého by žádných
služebností nebylo, tedy by minimálně nemohly fungovat takovým způsobem, jako
je tomu obvyklé. Máli být služebnost ius in re aliena, pak nějaká věc aliena musí
být, což bez vlastnictví lze pouze těžko myslet.

Podstatnější jsou ovšem praktické následky daného zařazení služebností. Jak
již bylo uvedeno výše, samotná kategorie a termín iura in re aliena není původně
římského původu, ale je pozdější, avšak charakteristiky, které z uvedeného
terminologického zařazení a z obecného charakteru věcného práva k věci cizí
vyplývají, byly známy již v římském právu a jsou to pravděpodobně právě tyto
specifické vlastnosti některých institutů, které vedly k vytvoření uvedeného termínu.
Specifické vlastnosti služebností se do značné míry, vzhledem k roztříštěnosti obsahů
jednotlivých služebností, nacházejí v jejich obecných zásadách.

79

Svým způsobem hlavní zásadou služebností je maxima, že nulli res sua
servit.126 Tato zásada je skutečným formantem celé skupiny iuris in re aliena, byť
vychází, jak již i samotné sloveso servire naznačuje, ze služebností. Služebnost může
fungovat pouze tehdy, pokud se jedná o vztah dvou osob, kdy jedna je vždy
definovaná vlastnictvím určité věci a druhá vlastnictvím buď panujícího pozemku,
nebo je definována přímo, tedy jako sama osoba. Z této zásady pak vycházejí
minimálně dvě velice praktické a důležité otázky.

Na prvním místě je to problém, k čemu vůbec, a potažmo jak, může být
zřízena služebnost. Služebnost je tedy možno zřídit pouze k cizí věci, tedy rozložit
práva tak, aby oprávněným ze služebnosti byl ten, kdo k věci nemá práva již
z prostého důvodu vlastnictví. Samozřejmě se může rozhodnout vlastník zřídit
služebnost k nějaké části svého majetku, nutné ale je, aby pak oprávněným byl někdo
další, či minimálně se v okamžiku zřízení služebností stal vlastníkem panujícího
pozemku.

Právě posledně jmenovaná konstrukce je poměrně propracovaným systémem
zřízení služebnosti právním jednáním inter vivos. V rámci zcizovacího právního
jednání, čímž v případě pozemkových služebností byla zpravidla mancipace nebo in
iure cesse, bylo možno zřídit služebnost, přičemž je možno si povšimnout
skutečnosti, že titul ke vzniku služebnosti existuje ještě v době, kdy pro služebnost
nejsou splněny podmínky, avšak služebnost je zřízena právě až v souvislosti se
126

Viz Dig. 8.2.26 (Paul. lib. 15 ad sab.): In re communi nemo dominorum iure
servitutis neque facere quicquam invito altero potest neque prohibere, quo minus alter faciat
(nulli enim res sua servit): itaque propter immensas contentiones plerumque res ad
divisionem pervenit. sed per communi dividundo actionem consequitur socius, quo minus
opus fiat aut ut id opus quod fecit tollat, si modo toti societati prodest opus tolli. (Ani jeden
ze dvou vlastníků společné věci nemůže co činit na ní z titulu služebnosti navzdory druhému,
ani zakazovat, co druhý dělá /žádná věc tedy neslouží sobě služebností/; toto proto, že často
takovéto spory vedou k rozdělení věci. Avšak žalobou na rozdělení spoluvlastnictví může se
společník domáhat, aby něco druhý nečinil, nebo aby již učiněné odstranil, to za
předpokladu, že celé společenství má z odstranění prospěchu.)
Je možno se setkat i s odlišnou formulací téže zásady, podle níž nemini res sua
servit.
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zcizovacími právními jednáními, tedy přesně v okamžiku, kdy již jsou podmínky pro
vznik či zřízení služebnosti splněny. Takovýto postup je pak rozdělen na dva dílčí
druhy, a sice na dedukci služebnosti a na impozici služebnosti, kdy v jednom případě
zcizovatel části svého pozemku si vyhradí pro sebe služebnost na pozemku
zcizovaném, zatímco v případě druhém se následkem zřízení služebnosti spolu se
zcizovacím aktem původní vlastník celku stane povinným a nabyvatel oprávněným
ze služebnosti vůči pozemku zcizovatele. V pramenech se v tomto smyslu hovoří o
možnosti excipere servitutem127 nebo naproti tomu o recipere servitutem.128 Je tedy
127

Viz Dig. 8.4.7pr. (Paul. lib. 5 ad sab.): In tradendis unis aedibus ab eo, qui binas
habet, species servitutis exprimenda est, ne, si generaliter servire dictum erit, aut nihil
valeat, quia incertum sit, quae servitus excepta sit, aut omnis servitus imponi debeat. (Při
převodu jedné budovy od toho, kdo má dvě, musí být vyjádřen druh služebnosti, neboť není
platné, jestliže bylo sloužení řečeno obecně, protože je neurčité, která služebnost byla
vymíněna, nebo zda se musí uložit všechny služebnosti.) Nebo Dig. 8.5.20.1 (Scaev. lib. 4
Dig.): Plures ex municipibus, qui diversa praedia possidebant, saltum communem, ut ius
compascendi haberent, mercati sunt idque etiam a successoribus eorum est observatum: sed
nonnulli ex his, qui hoc ius habebant, praedia sua illa propria venum dederunt. quaero, an
in venditione etiam ius illud secutum sit praedia, cum eius voluntatis venditores fuerint, ut et
hoc alienarent. respondit id observandum, quod actum inter contrahentes esset: sed si
voluntas contrahentium manifesta non sit, et hoc ius ad emptores transire. item quaero, an,
cum pars illorum propriorum fundorum legato ad aliquem transmissa sit, aliquid iuris secum
huius compascui traxerit. respondit, cum id quoque ius fundi, qui legatus esset, videretur, id
quoque cessurum legatario. (Mnozí z obyvatel města, kteří drží různé pozemky, koupili
společně les, aby tam měli právo pást dobytek, a to je sledováno i jejich dědici, avšak jeden z
těch, kterým náleží /toto/ právo, svůj vlastní pozemek prodal. Ptám se, zda koupí toto právo
sleduje pozemek, s tou vůlí prodejce, aby bylo zcizeno. Odpovídá se, že se má sledovat to,
co bylo mezi stranami uvedeno. Ale pokud vůle stran nebyla projevena, přechází toto právo
na kupce. Ptám se také, zda, pokud část těchto vlastních pozemků odkazem je na někoho
převedena, tomu také přešlo právo pastvy. Odpovídá se, že takové právo pozemku, který byl
odkázán, jeví se, že také přechází na odkazovníka.)
128
Viz Dig. 8.4.5 (Iav. lib. 2 ep.): Proprium solum vendendo an servitutem talem
iniungere possim, ut mihi et vicino serviat? similiter si commune solum vendo, ut mihi et
socio serviat, an consequi possim? respondi: servitutem recipere nisi sibi nemo potest:
adiectio itaque vicini pro supervacuo habenda est, ita ut tota servitus ad eum, qui receperit,
pertineat. solum autem communem vendendo ut mihi et socio serviat, efficere non possum,
quia per unum socium communi solo servitus adquiri non potest. (Prodám vlastní pozemek,
mohu tam zřídit služebnost, aby mě a sousedovi sloužila? Podobně, jestli prodám společný
pozemek, aby mě a společníku sloužil, zdali mohu stanovit? Odpověděl jsem: Služebnost
nemůže přijmout nikdo než pro sebe, a tak pro souseda má se za zcela prázdnou a celá
služebnost tomu, kdo ji přijal, náleží. Ale i společný pozemek prodat, aby mě a společníkovi
sloužil, není možno vykonat, neboť skrze jednoho společníka společný pozemek nemůže
nabýt služebnosti.) Nebo Dig. 8.4.10 (Ulp. lib. 10 ad sab.): Quidquid venditor servitutis
nomine sibi recipere vult, nominatim recipi oportet: nam illa generalis receptio " quibus est
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zjevné, že zásada nulli res sua servit je poměrně přísně dodržována i v případě
zřizování služebnosti, tedy v případě, kdy by snad mohlo dojít k dočasnému sloučení
osoby oprávněné a osoby povinné.

Druhý problematický bod spočívá v okamžiku, kdy by došlo ke sloučení
oprávněného a povinného subjektu do jedné osoby. Takováto skutečnost, stejně, jako
je tomu v případě obligací (a budiž to dalším ukazatelem, jak vzájemně blízké si jsou
služebnosti a obligace) se nazývá confusio.129 Není v tomto smyslu příliš důležité,
z jakého důvodu ke konfuzi došlo, ať již následkem smrti a univerzální sukcese nebo
na základě sukcese singulární. Určitou výjimkou, byť spíše zdánlivou, tomto smyslu
je situace dotýkající se zřízení věna, následkem kteréhož může ke konfuzi dojít. I
v tomto případě dojde k zániku služebnosti, tedy zcela v souladu s předmětnou
zásadou a s charakteristikou služebností jako ius in re aliena, avšak na základě
určitých fragmentů se jeví jako možná pozdější restituce služebnosti, pakliže by byly
splněny podmínky pro navrácení věna.130 Je tedy zřejmé, že římské právo mělo

servitus utique est" ad extraneos pertinet, ipsi nihil prospicit venditori ad iura eius
conservanda: nulla enim habuit, quia nemo ipse sibi servitutem debet: quin immo et si debita
fuit servitus, deinde dominium rei servientis pervenit ad me, consequenter dicitur extingui
servitutem. (To, co si chce z důvodu služebnosti sobě prodejce vyhradit, to musí být
vyhrazeno výslovně, neboť taková obecná výhrada "kde je služebnost, tam je /i nadále/"
vnějším přináleží, sama však nijak neprospívá prodejci k zachování jeho práva; žádnou totiž
neměl, neboť nikdo sobě služebností nemůže být povinen, také i, jestliže byla povinována
služebnost, pak vlastnictví služebné věci přejde na mne a v následku toho služebnost lze mít
za zaniklou.)
129
Dig. 8.6.1 (Gai. lib. 7 ad ed. prov.): Servitutes praediorum confunduntur, si idem
utriusque praedii dominus esse coeperit. (Služebnosti pozemkové splynou, jestliže tentýž se
stane vlastníkem obou pozemků.)
130
Viz kupříkladu Dig. 23.5.7pr. (Iul. lib. 16 dig.): Si maritus fundum titii servientem
dotali praedio adquisierit, servitus confunditur. sed si eundem titio reddiderit sine
restauratione servitutis, hoc marito imputabitur et hoc casu maritus litis aestimationem
praestabit: quod si maritus solvendo non erit, utiles actiones adversus titium mulieri ad
restaurandam servitutem dantur. (Jestliže manžel nabude Titiův pozemek, který je služebný
pozemku ve věnu, služebnost splyne. Ale jestliže týž je navrácen Titiovi bez obnovení
služebnosti, tehdy manželovi bude přičteno a v takovém případě bude manžel povinen k
ceně určené ve sporu. Pokud ale manžel není schopen platit, dají se manželce upravené
žaloby proti Titiovi, aby byla obnovena služebnost.) A Dig. 23.5.7.1 (Iul. lib. 16 dig.): Sed
cum uxor fundum cui praedia viri servitutem debebant in dotem dat, fundus ad maritum
pervenit amissa servitute et ideo non potest videri per maritum ius fundi deterius factum.
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v tomto smyslu zcela jasnou maximu, že není možno ani dočasně mít jakoukoliv
služebnost vůči svému vlastnímu pozemku nebo vůči své vlastní věci. Tato
skutečnost je poměrně zdárně zdůvodnitelná, protože by postrádalo smysl mít vůči
své věci nějaká další oprávnění, když vlastník vůči své věci má plnost oprávnění.
Bylo by tedy proti smyslu práva mít vůči věci dvojí oprávnění, kdy prvé, užší, je
obsahově konsumováno druhým, které je širší respektive, které je plné.

Jak bude níže uvedeno, v moderní době se vyskytl institut tzv. vlastníkovy
služebnosti.131 Jedná se o existující služebnost, jejíž výkon ovšem není možný
z důvodu existence vlastnického práva k téže věci, jež náleží oprávněnému ze
služebnosti. Při pohledu z druhé strany se jedná o služebnost, kde oprávněnou a
povinnou je jedna a táž osoba. Takováto služebnost je zřízena, existuje tedy, a to ať
již byla jako vlastníkova služebnost zřízena, nebo se do této situace dostala postupem
času a během událostí, avšak z důvodu nemožnosti jejího výkonu, neboť výkon
služebnost přehluší silnější výkon vlastnického práva, „hibernuje“ a v okamžiku, kdy
by došlo k opětovnému oddělení osoby povinné ze služebnosti a oprávněné ze
služebnosti, by opět tato služebnost obnovila svoji funkci a bylo by ji možno zcela
řádně vykonávat. Na základě výše uvedeného je zcela zřejmé, že římské právo
k takovémuto přístupu nebylo vůbec nakloněno. Hospodářským zdůvodněním
existence tzv. vlastníkových služebností je možnost upravit si vztahy mezi pozemky
před tím, nežli je jejich vlastník rozprodá. Takováto situace však byla řešitelná i
podle římského práva, a sice zřízením služebností v rámci zcizovacích jednání, byť je
nutno dát zapravdu námitce, že možnost dopředu si upravit tyto věcně právní vztahy
je cestou do jisté míry snazší a méně náročnou na pečlivou koordinaci instituovaných
práv v jednotlivých okamžicích zcizování.
quid ergo est? officio de dote iudicantis continebitur, ut redintegrata servitute iubeat fundum
mulieri vel heredi eius reddi. (Ale jestliže manželka pozemek, který je povinen mužovu
pozemku služebností, dá do věna, pozemek přejde na manžela a zanikne tím služebnost, a
tak není možno vidět, že by skrze manželovo právo bylo pozemku uškozeno. Co tedy je /s
tím možno činit/? Pravomoc při soudnictví o věnu zahrnuje, aby znovu zřízená služebnost
připadla na vrácený manželčin pozemek, či pozemek jejích dědiců.)
K uvedené problematice viz blíže G. Grosso, op. cit., str. 277.
131
Viz blíže k institutu vlastníkovy služebnosti jako celku F. Rouček, op. cit.

83

II. 2.2. Systémové zařazení služebnost v rámci současného italského
práva

Jak byly výše nastíněny tři okruhy úvah, které je nutno sledovat při vnějším
pohledu na služebnosti, tedy při pohledu na jejich systémové zařazení, tak nejinak by
tomu mělo být také v případě onoho dalšího právního systému, jemuž je celý tento
text v komparaci věnován, a tedy právu italskému.

Mezi římským právem, které bylo stručně nastíněno výše, a moderními
právními systémy je jedním z drobných rozdílů mimo jiné důraz a pojetí systematiky.
Zatímco římská kazuistická právní věda se soustředila především na konkrétní kauzy,
na konkrétní problémy a konkrétní právní instituty a jejich charakteristiky, v případě
moderních právních systémů byl důraz mírně posunut právě i k onomu
teoretičtějšímu přístupu a mimo jiné i k systematice. Zatímco pro právo římské je
systematika často produktem pozdějšího vývoje, v němž byly velmi staré právní
instituty zkoumány, včetně jejich obsahu a jejich důsledně provedených
charakteristik, moderní právní řády se vyvíjejí mimo jiné právě na podkladu své
systematiky a společně se svojí systematikou. Ta je tedy přítomna již od samotného
počátku právní úpravy a tím také již od samotného počátku právní úpravy
charakterizuje její obsah a také její rozvržení. Tato vlastnost je přítomna jak
v moderním právu italském, tak ale i v právu francouzském či v dalších moderních
právních řádech, o kterých bude zmínky.

84

II. 2.2.1. Rozdělení práva na veřejné a soukromé a jeho odraz do
služebností v italském právu

Rozdělení práva na veřejné a soukromé je samozřejmě živé i v současném
italském právu a svými základními východisky se opírá o právo římské a o nauky,
které byly formulovány právě římskými právníky. Není však možné se domnívat, že
by italské právo v rámci této základní bipartice postupovalo zcela radikálním
způsobem, a tak je možno nalézt soukromoprávní i veřejnoprávní aspekty v různých
právních institutech prakticky vedle sebe a oba dva se integrálně doplňující.

Pro zařazení služebností podle italského práva do kategorie veřejnoprávní či
soukromoprávní může být primárním kritériem i formální otázka po původu právní
úpravy, kdy tato se nachází v základním kodexu italského občanského práva, tedy
v základním kodexu soukromého práva v Itálii – Codice civile. Tento kodex se ve
svém úvodu nikde nevymezuje co do svého obsahu jako soukromoprávní, svým
charakterem však tento požadavek naplňuje. Služebnosti jakožto institut zasazený
integrálně do textu italského občanského zákoníku jsou tímto poměrně jasně
deklarovány jako soukromoprávní institut, avšak, přičemž charakter zákoníku ani
legislativní přístup tomu neodporuje, v jednotlivých otázkách může tento zákoník
reflektovat také normy právě veřejného či přímo je ingerovat.

Pokud

by bylo

vzato

v potaz

úvodní

ustanovení

části

věnované

služebnostem,132 pak se poměrně specifickým způsobem ukazuje primárně
soukromoprávní charakter služebností. Pokud by byla brána Ulpianova maxima o

132

Codice civile, art. 1027 Contenuto del diritto
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro
fondo appartenente a diverso proprietario (1072, 1100).
(čl. 1027 Obsah práva
Pozemková služebnost spočívá v zatížení jednoho pozemku ve prospěch jiného
pozemku odlišného vlastníka /1072, 1100/.)
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právu veřejném a soukromém133 v přísném smyslu, je možno se dostat do určitých
těžkostí. Lze se tázat, zdali by pod to, co by bylo ad singulorum utilitatem, bylo
možno zařadit situace a práva, která jsou per l’utilità di fondo. Ona část ulpianovské
maximy se povětšinou překládá jako prospěch jednotlivce, což poměrně dobře
osvětluje i původní význam, je však možno pod pojem jednotlivce vztáhnout i
pozemek? Téměř až definiční ustanovení italského občanského zákoníku ve svém
textu poměrně úspěšně shromáždilo několik služebnostních zásad, kdy jednou z nich
je také objektivní potřeba pozemku jako limitace výkonu služebnosti. Jen tolik je
možno vykonávat služebnost, kolik je ve prospěch panujícího pozemku, ač by
vlastník panujícího pozemku ještě další potřebu, byť i snad oprávněnou, ale ne pro
daný panující pozemek, měl. Pozemek jakožto objekt práva tedy může mít určitý
zájem, či spíše může být co mu prospěšné, ale tím, kdo tento zájem realizuje či
naopak, je jeho vlastník. Tento je nositelem práv a povinností, které na něho mohly
přejít i tím způsobem, že se stal vlastníkem určité věci. Z uvedeného lze dovodit, že
prospěch pozemku je povětšinou součástí prospěchu jeho vlastníka, což je pojem
širší, přičemž může dojít k tomu, že jiný prospěch vlastníka překoná zájem na
prospěchu pozemku, vždy však budou ony prospěchy pojmově si blízké, na rozdíl od
vzdáleného prospěchu obecného, jak stojí na druhé straně Ulpianovy nerovnice.
Vzhledem k této provázanosti (ale i dalších kritérií, pro něž zde není místa) lze
oprávněně konstatovat, že ona definiční formulace služebnosti podle italského práva
představuje služebnosti jako primárně soukromoprávní institut, ale také je nutno
uznat, že, jak bude vidno dále, nevylučuje ale plně veřejnoprávní aspekty.

Výše zmíněné veřejnoprávní aspekty služebností je možno v italském právu
nalézt hned ve dvou směrech. Jeden z těchto směrů byl již výše naznačen a jedné se o
ony služebnosti, které byly označeny jako nutné, tedy zřizované coattivamente.

133

Dig. 1.1.1.2 (Ulp. lib. 1 inst.): Huius studii duae sunt positiones, publicum et
privatum. publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad
singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. publicum ius in
sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. privatum ius tripertitum est: collectum
etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus. (Překlad viz sub 118.)
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Jejich různé druhy byly již nastíněny, ale nyní je nutné zaměřit se na onen
veřejnoprávní vliv do těchto institutů, který je možno spatřit právě ve způsobu jejich
vzniku. Zatímco služebnosti podle římského práva vznikají zásadně jednáním
subjektů – vlastníků pozemků či minimálně, kupříkladu při vydržení, oprávněného ze
služebnosti, římské právo však neznalo služebnosti zřízené z pozice veřejného práva,
tedy z vrchnostenské pozice, to však s jednou výše uvedenou výjimkou spočívající
v právu itineris ad sepulchrum, jehož zřízení bylo možno si proti vlastníku pozemku
kolem hrobu vymoci. Italské právo naproti tomu poskytuje jasný popis způsobu,
jakým může být zřízena služebnost bez souhlasu vlastníka služebného pozemku.134
Vzhledem k obezřetnosti, která musí v takovýchto situacích nastat, je poměrně
přesné vymezení více než vhodným nástrojem udržení právní jistoty a vedle toho
také mimořádné právní síly, která vlastnickému právu přirozeně náleží. Uvedené
ustanovení v návaznosti na další ustanovení občanského zákoníku vymezuje
především způsoby, jimiž může veřejná moc zasáhnout v této oblasti do vlastnického
práva, a tedy zřídit služebnost. Ona zvláště zmíněná možnost zřídit služebnost
dokonce nikoliv soudním rozhodnutím, ale pouhým správním aktem je pak velice
limitována a je tak možno učinit pouze v zákonem stanovených případech135

134

Viz již citovaný Codice civile, art. 1032 Modi di costituzione
Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte
del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di
contratto, e costituita con sentenza (2908, 2643 n. 14, 2932). Può anche essere costituita con
atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge (853 e
seguenti).
La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina l'indennità dovuta.
Prima del pagamento della indennità il proprietario del fondo servente può opporsi
all'esercizio della servitù.
(čl. 1032 Způsoby zřízení
Pokud, na základě zákona, vlastník pozemku má právo ze strany vlastníka jiného
pozemku na zřízení služebnosti, tato, neníli smlouvy, je zřízena rozhodnutím soudu /2908,
2643 č. 14, 2932/. Může být také zřízena rozhodnutím oprávněného správního orgánu v
případech zákonem zvláště určených /853 a následující/.
Soudní rozhodnutí určí služebnost blíže a stanoví nutné odškodnění.
Před zaplacením odškodnění může vlastník služebného pozemku bránit výkonu
služebnosti.)
135
Viz Codice civile, dottrina, giurisprudenza, schemi, esempi pratici, ed. L
Tramontano, Piacenza, La Tiburtina, 2015, str. 1031 a 1032.
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(kupříkladu pouze na situace dotýkající se parcelace a vymezování a vyměřování
pozemků).

Uvedené zákonné limitace zřízení služebnosti správním jednáním je nutno
oddělit od jednotlivých typů těchto nutných služebností, jejichž obsah je také přesně
stanoven a jejichž jednotlivé typy jsou v zákoně jasně vymezeny nikoliv
demonstrativně, ale ve formě taxativního výčtu, a tedy, byť i soudním rozhodnutím,
přesto nelze tento seznam nijak rozšiřovat. Tím jsou také významným způsobem
limitovány možné vlivy veřejného práva, či spíše veřejné moci do soukromé sféry a
vlastnictví jednotlivé osoby.

Druhým veřejnoprávním aspektem služebností podle italského práva jsou
specifické služebnosti, které byly zřízeny di uso pubblico. Svojí povahou se jedná o
instituty určitým způsobem mezní. Na jedné straně jsou svým obsahem identické
obvyklým služebnostem tak, jak jsou vylíčeny výše, a to včetně jejich možné šíře.
V dané souvislosti je nutné si uvědomit, že se jedná především o pozemkové
služebnosti, neboť pojem osobních služebností italské právo nezná, byť jistě
formulace jednoho ze základních ustanovení dotýkajícího se těchto služebností
k veřejnému užívání umožňuje takto konstruovat kupříkladu i požívací právo, to však
i v takové situaci nebude považována za služebnost.136 Služebnost, pokud je zřízena
ve prospěch pozemku ve vlastnictví státu nebo některé z územních korporací
veřejného práva může být tedy zřízena také in publico usu, tedy volná k veřejnému
užívání celé obce, či spíše ještě obecněji volná k užití celé veřejnosti. Takovéto
136

Viz Codice civile, art. 825 Diritti demaniali su beni altrui
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano
allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti
stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il
conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni
medesimi.
(čl. 825 Práva státu k cizím statkům
Jsou rovněž podřízena režimu veřejného státního majetku věcná práva, která náležejí
státu, provinciím a obcím k statkům náležejícím odlišným subjektům, pokud tato práva sama
byla zřízena ve prospěch některého statku zmíněného v předchozích článcích nebo pro
dosažení účelu veřejného zájmu vzhledem k těm, jímž slouží tyto statky.)
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služebnosti je možno nabýt jednak soudním či správním rozhodnutím, a to
v limitech, které byly naznačeny výše, nebo na základě dohody a konečně také
vydržením, kde však je nutné brát v potaz samotný charakter služebnosti a charakter,
jakým byla doposud domnělá služebnost vykonávána.137 V tomto smyslu zřejmě
nejběžnější služebností bude tzv. strada vicinale, která představuje veřejnou cestu,
jež byla dlouhodobě využívána, aniž by bylo jasné, že vede po soukromém pozemku
a jejíž využívání vlastník pozemku delší dobu (minimálně 20 let)138 strpěl.139

II. 2.2.2. Rozdělení práva na absolutní a relativní a jeho vliv na služebnosti
v právu italském

V rámci italské právní vědy není výraznějších sporů ohledně zařazení
služebností mezi práva věcná. Systémové zařazení služebností do třetí knihy
zákoníku, která se věnuje věcným právům, je logickým plodem jak historického
vývoje, tak i obsahové souvislosti se sousedními právními instituty. Nutno však je
poznamenat určitou již zmíněnou zvláštnost, neboť právě ona třetí kniha italského
zákoníku má ve svém titulu nikoliv věcná práva, ale výslovně je nazvána „o
vlastnictví“.140 Vlastnické právo je, pravda, centrálním bodem úpravy věcných práv a
také pravidel obsažených v uvedené knize, avšak takto jednostranně zaměřený název

137

Viz Codice civile…, op. cit., str. 592.
Viz Codice civile, art. 1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali
immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi
si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
(čl. 1158 Vydržení nemovitých statků a věcných práv k nemovitostem
Vlastnictví k nemovitým statkům a další věcná pozemková práva k týmž statkům se
nabývá na základě nepřerušené držby po dvaceti letech.)
139
Blíže viz G. Terzago/P. Terzago, Le servitù prediali, Milano, Giuffrè, 2007, str.
33 et al.
140
Libro terzo, Della proprietà. (Kniha třetí, O vlastnictví.)
138
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může se zdát oprávněně matoucí. Naproti tomu lze namítat, že je možno považovat
služebnost za jedno z omezení vlastnického práva (viz dále) a tedy své místo si
služebnosti uhájí i v takovémto případě, byť se nejedná o argumentační postup
obvyklý.

Jedním ze zásadních vodítek pro určení, zdali daný právní institut má
věcněprávní charakter, Jsou vlastnosti ochranných prostředků, jimiž si může ten, kdo
je oprávněn ze služebnosti, vymoci svá práva tehdy, pokud mu je někdo nejen
popírá, ale především pokud ho někdo omezuje v jejich výkonu či mu v něm přímo
zabraňuje. Výše pro římské právo byla zmíněna zásadní a čelná bipartice těchto
prostředků na actiones in rem a proti nim actiones in personam. V současném
italském právu není tento rozdíl tak výrazně vyhrocený, byť ve své podstatě a
v určitých ohledech přirozeně trvá i nadále, ačkoliv nebývá čelně a výslovně
v pramenech práva u ochranných prostředků přímo zmiňován.

Ochraně služebností se v italském právu věnuje celá hlava sedmá titulu
věnovaného služebnostem.141 Skutečností však je, že uvedenou hlavu občanského
zákoníku tvoří pouze jediný článek, který se věnuje žalobě na vymožení služebnosti,
jež již od dob justiniánských je všeobecně známa jako actio confessoria.142 Tato
žaloba podle znění umožňuje oprávněnému ze služebnosti bránit se proti komukoliv,

141

CAPO VII, Delle azioni a difesa delle servitù. (Hlava VII, O žalobách na ochranu
služebností.)
142
Viz pouze pro příklad Dig. 8.5.4.2 (Ulp. lib. 17 ad ed.): In confessoria actione,
quae de servitute movetur, fructus etiam veniunt. sed videamus, qui esse fructus servitutis
possunt: et est verius id demum fructuum nomine computandum, si quid sit quod intersit
agentis servitute non prohiberi. sed et in negatoria actione, ut labeo ait, fructus
computantur, quanti interest petitoris non uti fundi sui itinere adversarium: et hanc
sententiam et pomponius probat. (V konfesorní žalobě, které se užívá pro služebnosti, jsou
zahrnuty také plody. Ale nechť vidíme, co může být plodem služebnosti. A je pravdivější
právě to mít za výslovné plody, jestliže co by bylo hodnotou při žalobě, aby se služebnosti
nepřekáželo. Ale i u negatorní žaloby, jak říká Labeo, plody zahrnují, kolik si hodnotí
žádající neužívat svůj pozemek k chůzi, a to naproti odpůrci, kteroužto větu potvrzuje i
Pomponius.)
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kdo by narušoval nebo i popíral jeho právo na služebnost či na výkon služebnosti.143
Může se zdát oprávněně zvláštní, že celá hlava sedmá hovoří o „žalobách“, avšak
dále zmiňuje pouze jedinou. Důvod toho je možno nalézt dvojí. Jednak se tím do
jisté míry vyjadřuje věcněprávní vztah, kdy žalob ze služebnosti může vzniknout
skutečně mnoho, avšak vždy stejného druhu, lišící se však subjektem žalovaným a
eventuálně či výjimečně snad i jednotlivými nuancemi obsahu podle způsobu rušení
služebnosti. Druhým důvodem onoho plurálu je skutečnost, že služebností se podle
práva italského dotýká opravdu více žalob, byť o nich uvedená hlava občanského
zákoníku mlčí. Na prvním místě je actio negatoria, která, byť se služebnostmi úzce
souvisí, přesto však její použití směřuje především k popření služebnosti či výkonu
služebnosti, tedy k popření, že by snad někomu dalšímu náleželo jaké právo na
pozemku. Další žaloby, které se pro ochranu služebnosti nabízejí, byť nejsou
uvedeny výslovně ve jmenované části zákoníku, jsou držební žaloby, jimiž se může
bránit držitel služebnosti. Tato oblast se proti římskému právu jeví jako nová, neboť
římské právo skutečně žádné držební žaloby nezná,144 avšak s přihlédnutím
k institutům tzv. interdikt je zjevné, že návaznost těchto držebních žalob a držebních
interdikt římských není nepatrná.145

Věcněprávní charakter uvedené konfesorní žaloby podle italského práva
nevyplývá však přímo z textu občanského zákoníku, ale je spíše jasným stanoviskem
143

Codice civile, art. 1079 Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne
contesta l'esercizio (949) e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative (1168 e
seguenti). Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei
danni (2933).
(čl. 1079 Potvrzení služebnosti a další opatření k ochraně
Oprávněný ze služebnosti může si nechat soudně určit její existenci proti tomu, kdo
napadá její výkon /949/, a může nechat odstranit možné překážky a rušení /1168 a
následující/. Může také žádat navrácení v předešlý stav věcí a navíc i náhradu škody /2933/.)
144
V tomto směru se může jevit jako určité specifikum actio Publiciana in rem,
kterou praetor umožnil ochranu osobě, která je z posice civilního práva pouhým držitelem
v dobré víře. Viz blíže k Publiciánské žalobě A. Guarino, Diritto privato romano, Napoli,
Jovene, 1992, str. 690 et al., či v rámci vývoje E. Huschke, Das Recht der Publicianischen
Klage in Beziehung auf das in Ansicht stehende allgemeine Deutsche Civilgesetzbuch,
Stuttgart, Ferdinand Enke, 1874, 125s.
145
Viz blíže G. Terzago/P. Terzago, op. cit., str. 303.
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právní vědy a judikatury. Jedna ze základních žalob na ochranu služebnosti, tedy
actio confessoria, je v italské judikatuře definována jako „azione reale avente ad
oggetto l’accertamento dell’affermato diritto di servitù“.146 V rámci italské
judikatury je rovněž jasně deklarována možnost využít k ochraně služebnosti držební
ochranu.147 Tato ochrana je v současném italském právu, na rozdíl od klasického
práva římského, kde nástrojem ochrany držby jsou interdikta, tedy ochranné
prostředky náležející mezi mimořádné magistrátské prostředky, realizována pomocí
držebních žalob, které jsou svojí povahou použitelné jak na držbu věci hmotné, tak
ale i v případě quasipossessione, tedy držby práva, kam je vhodné zařadit i držbu
služebnosti.148 Možnost použít pro ochranu služebností držební nástroje svědčí opět o
věcněprávně chápaném charakteru služebností podle italského práva.

146

Rozhodnutí Zrušovacího soudu v Římě z 13. února 1993, č. 1842. (Věcné žaloby
mající za cíl zajištění existujícího práva služebnosti.)
147
Viz Rozhodnutí Zrušovacího soudu v Římě z 13. února 1999, č. 1214. Le
turbative che abilitano all’esercizio delle azioni a difesa della servitù (azione confessoria e
azioni possessorie) non devono consistere necessariamente in alterazioni fisiche attuali dello
stato di fatto, essendo sufficiente un comportamento che ponga in dubbio o in pericolo
l’esercizio della servitù. (Rušení, které opravňuje použití žalob na ochranu služebností
/konfesorní žaloba a držební žaloby/ nemusí spočívat nutně v současných fyzických změnách
faktického stavu, je dostatečné již chování, které vyvolá pochybnost nebo nebezpečí
vzhledem k výkonu služebnosti.)
148
Viz pouze Codice civile, art. 1168 Azione di reintegrazione
Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno
dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso
medesimo.
L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa (1140), tranne il caso
che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre
dalgiorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza
dilazione (Cod. Proc. Civ. 703 e seguenti).
(Čl. 1168 Žaloba na navrácení
Kdo byl násilím nebo tajně zbaven držby, může, do roka od ztráty, žádat po pachateli
této ztráty žádat navrácení této držby.
Žaloba je připuštěna rovněž tomu, kdo má věc v detenci /1140/, s výjimkou případu,
kdy je má z důvodu služby nebo pohostinství.
Jestliže je uvedené zbavení skryté, lhůta pro žádost na navrácení běží ode dne
zjištění zbavení.
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II. 2.2.3. Služebnosti jako práva in re aliena podle italského občanského
zákoníku

Stejně, jako tomu bylo v případě římského práva, i v případě italského práva
je nutno zamyslet se nad charakterem služebnosti jako práva in re aliena, tedy jako
práva vztahujícího se k věci cizí. Základní mechanismy a souvztažnosti byly již
popsány výše v rámci výkladu římskoprávních východisek, zde je na místě pouze
krátký komentář k současnému stavu.

Jistě se vhodně vybaví každému na prvním místě již citované ustanovené
italského občanského zákoníku, které celou část věnovanou služebnostem uvádí a
které také představuje základní definiční rámec služebností. Toto ustanovení
poměrně jednoznačně konstatuje, že služebnost spočívá v břemeni vloženém na
jeden pozemek „per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso
proprietario“.149 Z uvedeného ustanovení je zjevné, že služebnost je přísně vázána
svojí existencí na rozdílnost vlastníka pozemku panujícího a pozemku služebného.
Takovýto závěr by však byl nedostatečný, pokud by uvedená maxima neměla
právních následků.

Jak bylo výše uvedeno, charakteristika služebnosti jako práva in re aliena je
poměrně přísně svázána s pro danou vlastnost charakteristickým způsobem zániku
Navrácení se má nařídit soudcem podle pouhé známosti faktu, bez odkladu /Civilní
řád soudní, 703 a následující/.)
149
Viz již citovaný Codice civile, art. 1027 Contenuto del diritto
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro
fondo appartenente a diverso proprietario (1072, 1100).
(čl. 1027 Obsah práva
Pozemková služebnost spočívá v zatížení jednoho pozemku ve prospěch jiného
pozemku odlišného vlastníka /1072, 1100/.)
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služebnost, tedy s konfuzí. V jistém smyslu je to právě konfuze, která dává v tomto
ohledu zmíněnému článku občanského zákoníku sankci. Pokud by tedy došlo
k porušení nutného požadavku na rozdílnost vlastníků obou interesovaných
pozemků, měla by nastat konfuze služebnosti. Tuto italské právo zná a je dokonce
čelným způsobem, jímž služebnost může zanikat.150 Je tedy zjevné, že služebnosti
v rámci italského práva jsou jako iura in re aliena nejen deklarovány, ale skutečně i
jako taková fungují. Rovněž italská právní věda jasně a správně deklaruje, že ani
v případě, že vlastník panujícího pozemku získá ke služebnému pozemku požívací
právo, pak v takovémto případě k zániku služebnosti rozhodně nedochází.151 Stejně
tak italská judikatura jasně deklaruje služebnosti jako iura in re aliena.152

Jak plyne z předchozích úvah, není pro italské právo přístupná myšlenka tzv.
vlastníkovy služebnosti, přičemž právní řád dává subjektu, který by se octl v situaci,
pro niž by bylo výhodné použití právě tzv. vlastníkovy služebnosti, do rukou nástroje
na zřizování služebností právě v souvislosti se zcizovacími akty jednotlivých
pozemků, tedy takový subjekt může zřizovat služebnosti o stejném obsahu, pouze
však až v časovém posunutí k době, kdy tyto budou moci být skutečně a reálně
vykonávány jako služebnosti, nikoliv pouze jako zdvojené právo k věci.

II.

2.3.

Systémové

zařazení

služebností

v rámci

současného

francouzského práva
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Codice Civile, art. 1072 Estinzione per confusione
La servitù si estingue (853, 2812), quando in una sola persona si riunisce la
proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente.
(Čl. 1072 Zánik konfuzí
Služebnost zanikne /853, 2812/, jestliže v jedné jediné osobě se sejde vlastnictví
pozemku panujícího s vlastnictvím pozemku služebného.)
151
Viz G. Terzago/P. Terzago, op. cit., str. 277.
152
Viz kupříkladu rozhodnutí Zrušovacího soudu v Římě z 23. července 1986, č.
4697.
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I v rámci francouzského práva je systémové zařazení služebností mezi ostatní
právní instituty výrazně signifikantní. V tomto ohledu je ještě významnější, nežli
bylo v předchozích otázkách, vzájemná provázanost francouzského a italského
právního řádu, kdy právě starší francouzský Code civil působil i v případě italské
soukromoprávní kodifikace jako vzor. Přesto však je možno nalézt ve francouzském
přístupu ke služebnostem určité specifické prvky a specifické tendence, které do
italského právního řádu nepřešly a které jsou pro specifikaci francouzské civilistické
vědy signifikantní.

II. 2.3.1. Rozdělení práva na veřejné a soukromé a jeho odraz do
služebností ve francouzském právu

V rámci problému postavení služebností v bipartici veřejného a soukromého
práva vzhledem k francouzské nauce je zapotřebí nejprve uvést určitou specificitu
francouzské právní teorie. Zatímco v mnoha právních řádech figuruje rozdělení práva
do dvou větví, tedy na právo veřejné na straně jedné a na právo soukromé na straně
druhé, francouzské právní věda (přičemž záleží na jednotlivých osobnostech) v tomto
ohledu jde mnohdy třetí cestou, kdy mezi velké kategorie veřejného a soukromého
práva vkládá kategorii třetí, tedy smíšenou. Do této smíšené kategorie pak je
zařazováno jak právo procesní, pak ale především právo trestní, které svými
sankcemi zaštiťuje pak právo soukromé, tak veřejné.153 Z tohoto východiska je pak
nutné hledět na služebnosti a na otázku jejich zařazení či alespoň jejich částečného
zařazení.

153

Viz k tomuto problému kupříkladu J.C. SaintPau, Droit pénal et autres
branches du droit, Paris, Cujas, 2012, 488s.
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Na postavení služebností v rámci rozdělení práva na veřejné, soukromé a
případně smíšené má rozhodný vliv mimo jiné také skutečnost, že služebnosti jsou
zařazeny do ustanovení Code civil, tedy základního soukromoprávního zákoníku
Francie. Tímto jsou služebnosti jasně deklarovány jako instituty primárně
soukromoprávní. Přesto však je možno vysledovat v nauce služebnostní podle
francouzského práva určité vlivy práva veřejného či přímo veřejnoprávní aspekty.

Prvním z nich je skutečnost, že některé služebnosti mohou vznikat, jak bylo
již výše uvedeno, nikoliv jednáním jednotlivce, ale na základě zákona či jinak na
základě přirozených okolností pozemků. Skutečnost, že subjektu vznikne určitá
povinnost, které předtím nebyl podřízen a která vznikla nikoliv jeho jednáním, je
prvkem do jisté míry přicházejícím z práva veřejného, byť má svoji pevnou úlohu i
zcela integrálně uvnitř práva soukromého. Jestliže tedy podle práva francouzského
mohou vznikat služebnosti ex lege, pak takovouto skutečnost není možno považovat
za jasně veřejnoprávní bez dalšího, ačkoliv jistý náznak tímto směrem lze v takovéto
možnosti jistě spatřovat. Pro jasnější obraz je však nutné poněkud hlubší pozorování.

Je nutno si uvědomit dva základní typy služebností vznikajících ex lege podle
francouzského práva. Jedním z nich jsou služebnosti, které vznikají již ze samotného
charakteru vlastnického práva a z jeho kontaktu s dalšími vlastnickými právy.
Římské právo takovéto vztahy označovalo jako omezení vlastnického práva a lze se
setkat i s formulací, že se jedná o tzv. sousedská práva. Právní rámce takovýchto
služebností vznikají především z konfliktu soukromých zájmů, kupříkladu práva na
nerušení vlastnictví a proti tomu práva na opravu zdi umístěné na hranici pozemku.
Vzhledem k zájmu na pořádku v obci, je snad možno říci na veřejném pořádku, je
možno sledovat i do jisté míry veřejnoprávní působnost takovýchto pravidel, kdy
vlastník pozemku služebného je povinen, aniž by on sám, či jeho právní předchůdce
dal k takovémuto omezení jakýkoliv právní důvod. Lze se však domnívat, že ani
takovýto veřejný aspekt nemůže zvrátit především soukromoprávní charakter
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služebností, a to ani ve smyslu oné smíšené kategorie práva. Primární zájem je zde
především na straně jednotlivých subjektů.

Druhým typem služebnosti, která vzniká dle francouzského práva ex lege,
jsou pak služebnosti založené zákonem nikoliv primárně na základě právního režimu
věcí, respektive pozemků, ale ne základě faktického rozpoložení a faktických,
přirozených jevů vyskytujících se na pozemcích. Zřejmě nejobraznější zde budou
služebnosti dotýkající se práva vody respektive přirozeného odtoku vody z pozemků,
kde je nikoliv jen zákonem, ale samotnou povahou území a přírody dáno, že
pozemky položené níže pojímají vodu z pozemků položených výše a vlastníci níže
položených pozemků musí strpět, že na jejich pozemky takováto voda přirozeně
stéká. Ve stejném smyslu nemohou takovýto tok vody ani měnit, ani mu v odtoku
bránit. Takováto služebnost se pak poměrně jasně nezakládá na veřejném zájmu, ale
přichází ze samé podstaty věci.

Jako druhý veřejnoprávní aspekt služebností podle francouzského práva
spočívá v možné konstelaci služebnosti, kdy oprávnění ze služebnosti svědčí in
publico usu. Takto konstelovanou služebnost je pak možno zřídit různými způsoby, a
to především ex lege, jak bylo hovořeno stručně výše a jak doslova uvádí i znění
občanského zákoníku.154 V případě služebností, které jsou zřizovány ve veřejném
prospěchu, panuje mezi francouzskou právní vědou názor, že takováto práva jsou
svojí povahou vztažena do práva správního,155 avšak i v takovém případě a při
takové konstelaci jsou uvedené služebnosti stále základně limitovány a definovány
soukromým právem, a tedy i občanským zákoníkem, byť jsou možné z konkrétních
režimů určitá specifika právě pro služebnosti ve veřejném prospěchu. Tato specifická
úloha některých služebností a specifické rozložení obsahu některých služebností však
154

Code civil, art. 649 Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité
publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
(Čl. 649 Služebnosti ustanovené zákonem mají za cíl veřejný nebo obecní zájem, či
zájem jednotlivce.)
155
Viz G. Cornu, Droit civil, les biens, Paris, Montchrestien, 2008, str. 220.
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nemohou změnit možný náhled na služebnosti jako na celek, kdy tyto tvoří i přes
uvedené zvláštnosti jako skupina práva klasickou a typickou součást oblasti
soukromého práva.

II. 2.3.2. Rozdělení práva na absolutní a relativní a jeho vliv na služebnosti
v právu francouzském

Problematika charakteru služebnosti vzhledem ke skupině práv relativních
nebo absolutních má ve francouzské právní vědě poměrně zvláštní pozici, kterou
nebude možno ani zdaleka zde popsat hlouběji, je však možno drobně nastínit
několik základních východisek, z nichž se různé tendence a přístupy ke služebnostem
odvíjejí.

Pokud by bylo postupováno na základě kritérií, jaké byly zvoleny v případě
italského práva, pak francouzské právo bude stát na podobných kořenech.
Systematické zařazení služebností ve francouzském právu, kdy tyto jsou upraveny ve
druhé knize zákoníku, která se cele věnuje věcným právům,156 svědčí o absolutním
chápání služebností, tedy o jejich věcněprávním charakteru a o jejich závaznosti erga
omnes. Francouzský občanský zákoník bohužel nehovoří o způsobu ochrany
služebností, neboť jeho přístup k právnímu zakotvení ochrany institutů soukromého
práva je do značné míry odlišný. I přesto však lze dovozovat věcněprávní obsah
ochranných žalob. Především tak lze usuzovat ze samotné primární definice
služebností podle francouzského práva, kdy onen prospěch soukromé osoby je
možno přirozeně vymáhat proti všem, kteří vy bránili využívání tohoto prospěchu.
156

Code civil, Livre II, Des biens et des différentes modifications de la propriété;
titre IV; Des servitudes ou services fonciers. (Kniha II, O majetcích a různých způsobech
vlastnictví; titul IV; O služebnostech nebo pozemkových právech.)
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V rámci francouzské právní vědy se však rozvíjejí v jistém smyslu tři větve,
jimiž je možno služebnosti chápat, a která každá poměrně svébytným způsobem
nahlíží na služebnosti a zdůvodňuje oprávněně některé jejich funkce a některé jejich
charakteristiky.

Prvním pohledem je náhled na služebnosti jakožto ryze věcné právo.
Takovýto pohled se jeví v celoevropské kontinentální šíři jako zřejmě nejobvyklejší a
v jistém smyslu jako nejtradičnější. Pro základ takovéhoto náhledu na služebnosti
svědčí především systémové zařazení ustanovení o služebnostech do celku
francouzského občanského zákoníku. Naproti tomu obsahově není možno se přímo o
texty zákoníku opřít a je nutno vycházet výhradně ze stanovisek právní vědy.157
V tomto směru se diskuse také zabývá samotnou povahou věcných práv, tedy
charakteristikou věcného práva jako subjektivního práva k určité věci. Ve smyslu
této definice pak je relativně dobře možno vykreslit právě vztah osoby k pozemku,
vůči němuž má tento své věcné právo, tedy služebnost. Také se v případě základního
pohledu na služebnosti jako na věcná práva jasně ukazují a vymezují některé
základní zásady, jako kupříkladu že servitus in faciendo consistere nequit.158
Zastánci této teorie rovněž upozorňují na skutečnost, že francouzské právo dává
důraz, jako právo římské, na objektivní potřebu pozemku nebo, což je souvislost
možná systémově nejdůležitější, na vzájemnou vztažitelnost vlastnického práva a
služebnosti, kdy oba dva instituty představují přímé právo k věci, nebo v jistém
smyslu přímou moc nad věcí.

Značnou zvláštnost služebností oproti ostatním věcným právům, kterou,
pravda, do jisté míry sdílí s dalšími věcnými právy k věcem cizím, avšak toto sdílení
není nijak velké, pak považuje za základ svých úvah teorie, které vidí služebnosti
především jako obligační pouto, byť v poměrně specifickém smyslu. Takováto
obligace je pak nazývána jako obligation passive universelle. Uvedené pojmenování
157
158

Viz E. Meiller, op. cit., str. 33 et al.
Viz E. Meiller, op. cit., str. 49 et al., včetně tam dále citované literatury.
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je poměrně signifikantní. Takováto obligace je především vázána na to, že vzniká
mezi vlastníkem panujícího pozemku a obecně všemi ostatními.159 Druhý její aspekt
spočívá v povinnostech, které z ní vycházejí, kdy tyto povinnosti jsou pro ony ostatní
subjekty toliko pasivní, tedy nemají rušit druhou stranu takovéto obligace. Jiný
obligační přístup francouzské právní vědy pak v podobném smyslu hovoří o
obligation réelle entre propriétaires.160 Uvedený přístup ke služebnostem vychází
z nepochybné skutečnosti, že na základě služebnosti vzniká mezi subjekty pouto –
právní vztah, který samozřejmě je možno velice přiblížit v určitém smyslu obligaci.
Vznikají subjektům práva a povinnosti a tyto se vztahují vůči druhé straně
služebnosti. Již tím, že je možno hovořit u služebností o stranách či že je možno u
služebností hovořit o subjektu, který je povinný a naproti tomu o subjektu, který je
oprávněný, je vzájemná blízkost služebností a obligací relativně zjevná. Naproti
tomu kritika vůči takovémuto přístupu je taktéž poměrně oprávněná. Výjimečnost
takovýchto obligací, které by vzcházely ze služebností, je natolik velká, že jejich
spojitost s obvyklými obligacemi se ztrácí. Stejně tak není možno obligačním
přístupem oprávnit některé další aspekty služebností, jako kupříkladu některé zásady
(objektivní potřebu pozemku) či držební ochranu použitelnou na služebnosti.
Konečně také budou při uvedeném přístupu se jevit jako do systému nezapadající již
uvedené zákonné služebnosti, či obecněji služebnosti, které je možno zřídit ex lege.

Třetí možný přístup charakterizuje služebnosti jako vlastnost pozemku. Jedná
se o přístup nikoliv nový, pouze snad ne tak často výslovně vydělovaný z přístupu
prvního. Jeho náznaky jsou již patrné v právu římském, kdy i římské právo chápalo
služebnost jako jistou charakteristiku, kvalitu pozemku, tedy jak pozemku
panujícího, tak ale i pozemku služebného.161 V rámci tohoto přístupu je možno vidět
dvě základní úlohy služebností. Na jedné straně je služebnost určitým snížením
159

Viz E. Meiller, op. cit., str. 129.
K tomuto přístupu viz blíže L. Michon, Des obligations propter rem dans le Code
civil, Nancy, A. Nicolle, 1891, II+264s.
161
Viz Dig. 50.16.86 (Cels. lib. 5 dig.): Quid aliud sunt "iura praediorum" quam
praedia qualiter se habentia: ut bonitas, salubritas, amplitudo? (Co jiného jsou pozemková
práva, nežli kvalita pozemku, jakou právě má, jako úrodnost půdy, zdravý vzduch, rozloha.)
160
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kvality služebného pozemku, který je možno využívat s jistými limitami, naproti
tomu pak je kvalitou, která zvyšuje hodnotu pozemku panujícího. Věcná vazby je
zjevná jak z principů, kupříkladu objektivní potřeby pozemku či nemožnosti
povinnosti ze služebnosti spočívající v konání, což podle některých přístupů
znamená, že v principu vlastník služebného pozemku nemůže být považován za
dlužníka.162 Vedle toho jasně vystupuje zatížení služebnosti jako věci, nikoliv jako
povinnost osoby přímo z ustanovení občanského zákoníku.163 Na druhé straně
uvedený přístup ke služebnostem představuje integrální zasazení služebností do
rámce sousedských vztahů a sousedských práv. V takovém případě mohou
služebnosti v klasickém smyslu být, obrazně řečeno, jakousi volní nástavbou nad
rámec obecných sousedských vztahů a sousedských pravidel. V rámci celé koncepce
francouzských služebností je pak takovýto přístup poměrně konzistentní, neboť, jak
bylo uvedeno i výše, služebnosti podle francouzského práva obsahují také takové
instituty, které se nazývají zákonnými služebnostmi či tzv. sousedskými právy.
Pokud tedy budou vyloučeny služebnosti zřizované ve veřejném zájmu, které svojí
povahou jsou specifické, pak je celá kategorie služebností dle francouzského práva
svým přístupem jednotná. Takovýto teoretický náhled na služebnosti je však vlastní
především francouzskému právu a vychází z francouzské právní úpravy, která
obsahuje mimo jiné odlišný obsah pojmu služebnosti – v jistém smyslu užší, ale
naproti tomu v jistém smyslu širší.
162

Viz E. Meiller, op. cit., str. 460.
Vedle základního ustanovení o služebnostech v ustanovení Code civil, art. 637,
který již byl vícekráte citován, také Code civil, art. 686 Il est permis aux propriétaires
d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur
semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en
faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces
services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les
constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
(Čl. 686 Je dovoleno vlastníkům zřídit na svých vlastnictvích nebo ve prospěch
svých vlastnictví takové služebnosti, které se jim zdají užitečné. Je nicméně nutné, aby
zřízené povinnosti nebyly uloženy ani osobě, ani ve prospěch osoby, ale pouze pozemku a
pro pozemek, a je nutné, aby tyto povinnosti neobsahoval nic, co by byla v rozporu s
veřejným pořádkem.
Užívání a šíře služebnosti takto vzniklé se řídí zřizovacím titulem, scházíli titul, pak
níže uvedenými pravidly.)
163
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II. 2.3.3. Služebnosti jako práva in re aliena podle francouzského
občanského zákoníku

Konečně je také nutno se stručně zmínit o požadavku francouzského práva na
odlišnost vlastníka panujícího a vlastníka služebného pozemku, tedy zdali služebnost
může fungovat toliko vůči cizí věci.

Jako tomu bylo v případě italského práva, i francouzský občanský zákoník ve
své čelné definici služebností se poměrně jasně vyjadřuje mimo jiné právě i k otázce
po možné existenci služebnosti vzhledem k vlastní věci. Hned v úvodu části
věnované služebnostem je možno jasně číst, že služebnost je břemeno umístěné na
pozemek ve prospěch pozemku appartenant à un autre propriétaire.164 Z uvedeného
ustanovení poměrně zřejmě vyplývá, že služebnost může být zřízena a fungovat
toliko tehdy, pokud je zřízena ve prospěch někoho jiného, nežli je vlastník
služebného pozemku, respektive k určitému jinému vlastnictví. Při takovéto
konfiguraci se přirozeně objevují služebnosti, které se vztahují k věcem ve
spoluvlastnictví. Takovéto situace již neupravuje zákoník sám, ale jsou poměrně
podrobně upraveny v rámci judikatury.165

S touto definicí, jíž obdobnou bylo lze nalézt i v italském občanském
zákoníku, pak souvisí i pojetí služebností jako sousedského vztahu, jako sousedských
práv a charakteru pozemku, jak o tom bylo hovořeno výše. Při tomto pojetí totiž již
ze samotné podstaty věci se nutně objevuje požadavek na odlišnost vlastníka
164

Již citovaný Code civil, art. 637 Une servitude est une charge imposée sur un
héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
(Čl. 637 Služebnost je břemeno vězící na majetku pro užití a ve prospěch majetku
náležejícímu odlišnému vlastníkovi.)
165
Viz G. Cornu, op. cit., str. 221 a judikatura tam uvedená.
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panujícího a vlastníka služebného pozemku, jinak by nebylo vůbec možno hovořit o
nějakém sousedském právu, ani o charakteru pozemku, který limituje vlastníka
služebného pozemku.

Konečně je také nutné se zamyslet nad důsledky definice služebnosti jako
práva in re aliena. Máli uvedená definice mít hlubšího smyslu, musí mít také
následků, které lze v tomto případě vidět především ve způsobu zániku služebnosti
tehdy, pakliže by došlo ke sloučení vlastnictví služebného a panujícího pozemku
v jedněch rukou, tedy pokud by došlo ke konfuzi. Francouzské právo výslovně dle
ustanovení občanského zákoníku přiznává konfuzi následek v podobě zániku
služebnosti.166 V určitých případech je však možno tuto konfuzi následně
automaticky zhojit.167 Rozhodně však má konfuze za následek zánik služebnosti,
neboť i takto obnovovaná služebnost je v době, kdy k obnovení doposud nedošlo,
neexistující. Pokud by tedy chtěl vlastník vícero pozemků zřídit služebnosti mezi
těmito pozemky kupříkladu do budoucna pro účel dalšího prodeje, pak tak musí
učinit, jako bylo konstatováno i pro právo italské, až přímo v souvislosti se
zcizovacími jednáními jednotlivých pozemků a tzv. vlastníkovu služebnost
francouzské právo nenabízí.

166

Viz Code civil, art. 705 Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est
due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
(Čl. 705 Všechny služebnosti zanikají, jakmile pozemek povinný a pozemek
oprávněný se setkají v jedněch rukou.)
167
Viz kupříkladu Code civil, art. 2472 Les servitudes et droits réels que le tiers
détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou
après la vente forcée de l'immeuble.
Ses créanciers personnels, après tout ceux qui sont inscrits sur les précédents
propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou vendu.
(Čl. 2472 Služebnosti a věcná práva, které vůči věci má třetí detentor před svojí
držbou, se znovu obnovují po opuštění nebo po nuceném prodeji nemovitosti.
Jeho osobní věřitelé, po všech, kteří jsou zapsání na předešlé věřitele, vykonávají
svoji hypotéku na svém postavení na majetku opuštěném nebo prodaném.)
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II. 2. 4. Anomálie systémových kvalifikací v evropských právních řádech

Uvedené systematické problémy a otázky, byť bylo výše uvedeno relativně
velké množství specifik, přesto se však jeví ve svých řešeních jako poměrně
konsistentní. Jistě tomu tak je především v charakterizaci služebností jako
soukromoprávních institutů a v jejich zařazení mezi práva věcná. V poslední otázce,
tedy po požadavku na odlišnost vlastníka panujícího a služebného pozemku pak
v dalších řádech Evropy již taková shoda není a je možno nalézt i další větev, jejíž
kořeny se nacházejí ve střední Evropě.

V dané konstelaci je možné vycházet z ABGB, který byl základním kamenem
právního myšlení po dlouhé roky, a to v celém rakouském soustátí (ač platnost jeho
byla pouze v části, ve zbylých částech je možno mluvit o inspiraci, či logické
koexistenci), ale i v pozdějším Československu, které jej jako celé původní právo,
přejalo a v Českých zemích i prakticky používalo. Konečně tento zákoník sloužil a
slouží jako inspirační zdroj dodnes.

Ve svém základním ustanovení věnovaném služebnostem konstatuje, že
„durch das Recht der Dienstbarkeit wird ein Eigenthümer verbunden, zum Vortheile
eines Andern in Rücksicht seiner Sache etwas zu dulden oder zu unterlassen. Es ist
ein dingliches, gegen jeden Besitzer der dienstbaren Sache wirksames Recht.“168 Ani
v dalších ustanoveních tohoto kodexu není možno dopátrat se ustanovení obdobného,
jako je tomu v případě francouzského či italského práva, či jak zná předmětnou
168

ABGB, Begriff des Rechtes der Dienstbarkeit.

§ 472 Durch das Recht der Dienstbarkeit wird ein Eigenthümer verbunden, zum
Vortheile eines Andern in Rücksicht seiner Sache etwas zu dulden oder zu unterlassen. Es ist
ein dingliches, gegen jeden Besitzer der dienstbaren Sache wirksames Recht.
(Pojem práva služebnosti
§ 472
Právem služebnosti jest vlastník zavázán, aby ku prospěchu jiné osoby vzhledem ku
své věci něco trpěl nebo opomíjel. Je to věcné proti každému držiteli služebné věci účinné
právo.)
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zásadu právo římské, byť uvedená formulace je velice blízká. Přímo je tomu naopak,
neboť lze číst, že služebnost sice zaniká, ale za určitých okolností přetrvává, a sice
tehdy, neníli vymazána z pozemkových knih.169 Na základě tohoto ustanovení lze
konstatovat, že všeobecný občanský zákoník ve své podstatě umožňuje, aby servitus
na res sua existovala. Případnou námitku, zdali toto není obdobné situaci, která byla
výše nastíněna v případech obnovení služebnosti, lze mít za lichou, neboť v takových
případech se jedná spíše o možnost restituce, zatímco v případě předpokládaném
ABGB se jedná o trvání, byť hibernující služebnosti, a to do okamžiku jejího výmazu
z knih, či naopak jejího obnovení. Právní věda i v tomto smyslu hovoří o tzv.
vlastníkově služebnosti, tedy takové služebnosti, která jde proti zásadě, že nemini res
sua servit.

V dané souvislosti dvou uvedených ustanovení ABGB lze také uvažovat nad
dvěma variantami vlastníkovy služebnosti. První z nich, která vychází právě
z druhého uvedeného ustanovení, tedy z § 526 ABGB, je možno označit za
vlastníkovu služebnost následnou. Jedná se o situaci, kdy dřívější „obvyklá“
služebnost se na základě právních jednání či událostí stane služebností vlastníkovou.
Jak z uvedeného paragrafu vyplývá, takováto situace nemusí být v nesouladu
s právem a s právním řádem. V dané souvislosti je také nutno zmínit, že ustanovení §
526 ABGB svým způsobem představuje primárně ochranu toho, jenž jedná v dobré
víře v knihovní zápisy. Pokud by tomu tak nebylo, knihovní zápis služebností by již
neměl větší váhy, neboť nikdo by si nemohl být jist, pokud by neporovnal vlastnické
listy obou pozemků, došloli snad k situaci, kdy by služebnost zanikla confusionem.

169

ABGB, § 526 Wenn das Eigenthum des dienstbaren und des herrschenden
Grundes in Einer Person vereiniget wird, hört die Dienstbarkeit von selbst auf. Wird aber in
der Folge Einer dieser vereinigten Gründe wieder veräußert, ohne daß inzwischen in den
öffentlichen Büchern die Dienstbarkeit gelöschet worden; so ist der neue Besitzer des
herrschenden Grundes befugt, die Servitut auszuüben. (Spojíli se vlastnictví služebného

a panujícího pozemku v jedné osobě, zaniká služebnost sama sebou. Budeli však
později jeden z těchto spojených pozemků opět zcizen, aniž byla služebnost mezi tím
ve veřejných knihách vymazána; je nový držitel panujícího pozemku oprávněn
služebnost vykonávati.)

105

Vzhledem k principu, že každý má si hledět svých práv, však se jedná pouze o určitý
způsob náhledu na věc, nikoliv zásadní motivaci vzniku takovéhoto pravidla.

Druhou variantou vlastníkovy služebnosti podle ABGB je pak služebnost
původní, tedy taková, která jako vlastníkova již je zřízena. V § 474 ABGB je možno
číst, že „Grunddienstbarkeiten setzen zwey Grundbesitzer voraus, deren Einem als
Verpflichteten das dienstbare“.170 Jak je patrné, tak vůči tomuto ustanovení znamená
§ 526 ABGB výjimku, a to bezpochybně pro případ vlastníkovy služebnosti
následné. Jestliže tedy je připuštěna situace, kdy může za určitých okolností existovat
vlastníkova služebnost a § 474 nestanoví rozdíl mezi trváním služebnosti a jejím
ustavením, pak takováto služebnost by měla mít možnost nejen trvat, ale musí také
někdy vzniknout a je neodvislé, staneli se tak, či onak.171 Je tedy zjevné, že ABGB
s původní vlastníkovou služebností počítá a umí s ní specificky, jako s institutem
zacházet. Nic na tomto nemůže změnit ani soudní rozhodnutí, které konstatuje, že
tuzemské právo zvláštní vlastníkovu služebnost neuznává,172 ale ani rozhodnutí,
které konstatuje, že „na vlastním pozemku nelze vykonávat služebnost“,173 neboť
druhé jmenované svým dosahem směřuje k výkonu služebnosti, přičemž lze
souhlasit, že na vlastním pozemku vykonávat služebnost nelze, neb vše se vykonává
prostřednictvím práva vlastnického, avšak nic se tím neříká o tom, zdali tam
služebnost je, čili nic. Je však také možné vyhnout se pravidlu § 474 tehdy, máli

170

ABGB, § 474 Grunddienstbarkeiten setzen zwey Grundbesitzer voraus,
deren Einem als Verpflichteten das dienstbare; dem Andern als Berechtigten das
herrschende Gut gehört. Das herrschende Grundstück ist entweder zur
Landwirthschaft oder zu einem andern Gebrauche bestimmt; daher unterscheidet
man auch die Feld- und Haus-Servituten. (Pozemkové služebnosti předpokládají dva
držitele pozemků, z nichž jednomu jakožto zavázanému náleží služební statek;
druhému jako oprávněnému panující statek. Panující pozemek jest určen buď k
polnímu hospodářství nebo k jiné potřebě; proto rozeznávají se také služebnosti polní
a domovní.)
171

Viz F. Rouček, op. cit., str. 201 et al.; 8, str. 241 et al.
Vážný 10.653.
173
Vážný 13.245.
172
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pozemek vícero vlastníků, neboť ustanovení hovoří o dvou vlastnících, z nichž je
jeden vlastníkem pozemku služebného, což by i v dané situaci bylo dodrženo.

Na počátku XX. století se pak objevuje poměrně sofistikovaná, argumentačně
silná a propracovaná snaha o plné uznání možnosti zřídit institut vlastníkovy
služebnosti v právním řádu napevno a výslovně. Ve švýcarském občanském
zákoníku174 je možno číst, že vlastník může zřídit služebnosti mezi svými
pozemky.175 Je tedy zřejmé, že švýcarský občanský zákoník jako prvý se
k vlastníkově služebnosti hlásí, a to výslovně. V souvislosti s výše uvedeným je pak
jen logicky doplňující, že i funkce konfuze je ve švýcarském právu upravena tak, a
by konfuzí nedocházelo k zániku služebnosti.176

Konečně i nový český občanský zákoník kráčí nikoliv ve stopách
francouzského a italského práva, ale jede v této otázce stopou švýcarskou, kdy
výslovně uvádí možnost zřízení služebnosti ve prospěch vlastních pozemků, tedy

174

Zákoník z 10. prosince 1907.
Code civil suisse, art. 733 Le propriétaire de deux fonds a le droit de grever l’un
de servitudes en faveur de l’autre.
(Čl. 733 Vlastník dvou pozemků má právo zatížit jeden služebností ve prospěch
druhého.)
176
Viz Code civil suisse, art. 735
1 Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le propriétaire peut faire
radier la servitude.
2 La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n’a pas eu lieu.
(Čl. 735
1. Pokud se dva pozemky setkají v jedněch rukou, vlastník může nechat vymazat
služebnost.
2. Služebnost přetrvává jako věcné právo až do dokončení vymazání.)
175
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zcela plnou možnost zřizovat tzv. vlastníkovy služebnosti.177 V té souvislosti také
konsistentně výslovně uvádí, že konfuze nezpůsobí zánik služebnosti.178

Je tedy z uvedeného patrné, že řešení, na němž stojí právní řády uvedených
románských zemí, není jediné možné. Naopak některé právní řády, které však není
možno označit za modernější, neboť toto kritérium by bylo liché, počítají s odlišným
přístupem včetně tzv. vlastníkových služebností.

177

Viz OZ § 1257 (1) Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka
věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet.
(2) Vlastník může zatížit svůj pozemek služebností ve prospěch jiného svého
pozemku.
178
Viz OZ § 1301 Spojením vlastnictví panující a služebné věci v jedné osobě
služebnost nezaniká.
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III.

Závěr

Jak je snad z větší části textu patrné, jeho cílem nebyl nijak komplexní popis,
ani nebylo cílem popsat konkrétní služebnosti a jejich vývojové tendence od
římského práva k soudobým právním řádům především Francie a Itálie. Může se
zdát, že se text pohybuje na příliš teoretické a obecné rovině. Těžko říci zdali se
pohybuje na takovéto rovině příliš, pravdou však je, toto je právě rovina, která jeho
cílem skutečně byla. Pokud by totiž bylo z této roviny ustoupeno směrem ke
konkrétnějším situacím výrazněji, panuje obava, že by pak text ztratil svoji
konsistenci a stal se snad až příliš roztříštěným, minimálně roztříštěnějším, nežli je
v současnosti. Byť i na takto obecné rovině, které římskému právu nebyl úplně
vlastní, přesto však byla nalezena pravidla a přístupy k problematice služebností,
které jsou vlastní i současnému právu.

Základním obecným problémem je samotná definice služebností. Pokud by
bylo nahlíženo na tuto definice toliko z vnějškového hlediska, tedy co do metody
ustavení obsahu jednotlivých typů služebností či dokonce co do způsobu zřízení
služebností, pak jsou zde patrné rozdíly mezi italským a francouzským právním
řádem, zatímco kupříkladu oproti německému právnímu řádu jsou tyto rozdíly
s římským právem o poznání menší. Jako rozdílný se pak jeví i v oblasti klasifikace a
dělení služebností přístup německý, nebo obecněji řečeno středoevropský, a proti
němu italský a francouzský. Tuto rozepři však není možno považovat za odklon od
římskoprávních tradic a kořenů dané právní úpravy. Její povaha spočívá již
v samotných kořenech, kdy římské právo v průběhu svého vývoje dosahovalo
určitých stupňů a právní úprava se určitým způsobem lišila. Každá z těchto právních
větví pak vycházela z jiné římskoprávní předlohy. To však není možno považovat za
absenci těchto kořenů.
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Jako obecný závěr při pohledu na celou problematiku se pak jeví několik
souhrnných myšlenek dotýkajících se vztahu právních řádů mezi sebou vzájemně a
s římským právem.

Je poměrně zřejmá vnitřní souvislost mezi právem italským a právem
francouzským. Tato souvislost bývá zdůvodňována především funkcí Code civil jako
inspiračního zdroje. To je jistě pravda, avšak není to jediný důvod. Možná jako
podobně silný zdroje působí také tradice italského práva, kde jsou římskoprávní
pravidla poměrně silná. A tato tradice vychází z relativně podobných zdrojů a
východisek, jako je tomu v případě práva francouzského, tedy vychází z klasického a
poklasického římského práva, nikoliv však z práva justiniánského. Naopak v oněch
vybraných oblastech, kde se hovoří také o středoevropském právním prostoru, tam je
přimknutí k justiniánskému právu výrazně silnější. Přesto však jak italské právo, tak
možná ještě více francouzské, přinášejí do oblasti služebností i nové pohledy a
myšlenky, jako je jejich obecná definice, problematika služebností zřizovaných ex
lege, nebo v případě francouzského práva celá oblast zákonných služebností či
problematika pojetí služebností jako věcného práva nebo jako vlastnosti pozemku.
V rámci středoevropského prostoru se možná jako největší změnou jeví rozvoj tzv.
vlastníkovy služebnosti, která je v onom románském prostoru a v právu římském
zcela neznámá.

Uvedené závěry se mohou zdát příliš obecné, ale vzhledem k charakteru
práce její shrnutí není jiným způsobem v určitém rozsahu možné. Nebylo zde snad
ani cílem nastínit hlouběji ony kořeny služebností v určených právních řádech, jako
spíše právě ony kořeny mezi sebou konfrontovat a pokusit se nalézt v jejich
přístupech určité základní vývojové tendence, či snad oblasti. V těchto jednotlivých
přístupech a v jednotlivých právních řádech je pak i nadále možno celou
problematiku zkoumat hlouběji, precizněji a důkladněji, především s důrazem na
rozvinuté právní myšlení a rozvinutou právní vědu, která se k celé problematice váže
a která pak bude možná tou oblastí, jež bude pro právní poznání nejvíce obohacující.
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Sommario
Le servitù sono gli instituti di diritto civile molto conosciuti e molto pratici.
La sua storia si nasce nella profonditá del tempo arcaico di Roma e nel diritto molto
formale concentrato alla società archaica e agaria. Dal questo tempo il diritto
comporta le servitù come un istituto non centrale, ma integrale nella tutta sfera dei
diritti sulla cosa. Anche oggi i regimi giuridici nel Europa continentale comportano
le servitù o gli istituti con contenuto simile e è logico trovare o cercare di trovare gli
fondamenti comuni e le tendenze comune.

Nella questa attività ha il diritto romano il suo grande ruolo. Il diritto romano
e suoi istituti fanno il ruolo del fondamento di diritto contemporaneo privato e per i
sistemi giuridici moderni funziona come un campione ma anche come un fonte dell
ispirazione.

Il questo testo stabilì il obiettivo trovare nel campo delle servitù le tendenze e
le fondamenti comuni di diritto privato contemporaneo. Per queste confrontazioni
sono necesari i limiti. Nel questo tema sono situate alle sfere di singoli sistemi
giuridici – diritto romano, diritto italiano vigente e diritto francese vigente. Nei
problemi adatti sono anche confrontate gli altri sistemi, come il sistema austriaco,
tedesco o ceco.

Questo testo non è concentrato sulle singole servitù, ma sui problemi comuni
e generali, come la qualitá di definizione delle servitù – enumerazione delle singole
servitù o definizione generale, senza questa enumerazione, o come sistematica a
problame delle divisioni e difference fra i tipi delle servitù – esistenza delle servitù
prediale e il contatto del uso o usufrutto colla nozione di servitù.

Per trovare i principi comuni delle servitù e anche cercata la sistematica del
diritto e la posizione delle servitù nella questa sistematica, dove sono da trovare
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alcune nuove tendenze a nuovi considerazione sul tema delle servitù e sul ruolo e la
posizione delle servitù nel campo del diritto contemporaneo.
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Shrnutí:
Práce se zabývá vlivem římskoprávních konstrukcí služebností na vybrané
právní řády kontinentální Evropy, především pak na právo francouzské a italské,
avšak v určitých ohledech i na další středoevropské právní řády. Svým obsahem je
koncentrována na obecné problémy služebností v těchto právních řádech, tedy na
způsob jejich základních definicí, jejich vnitřní dělní a jejich systematické zařazení
v rámci celého oboru soukromého práva.

Shrnutí anglické:
The work deals with the impact of Romanlaw studies of servitudes on
selected legal orders of continental Europe, particularly on French and Italian law
however in certain aspects also on other middleEuropean legal orders. Content of
the work specializes in general problems of the servitudes in these legal orders, thus
in the methods of their basic definitions, their inner classification and systematic
categorization within the subject of private law.
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