STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

ZÁSADY
PROJEDNÁVÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ SMLUV O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH
BŘEMEN (SLUŽEBNOSTÍ A REÁLNÝCH BŘEMEN)

ZÁSADY
projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen - služebností a reálných
břemen (dále jen Zásady)
I.
Předmět úpravy
Tyto zásady upravují způsob projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen,
kdy jako jeden ze subjektů právního vztahu vystupuje statutární město České Budějovice
(dále jen město ČB).

II.
Vymezení pojmů
Věcná břemena jako jeden z institutů práv k věcem cizím jsou upravena v § 1257 - 1308
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Věcná břemena částečně omezují vlastnická
práva k nemovité nebo movité věci a rozčleňují se na služebnosti a reálná břemena.
Služebnosti i reálná břemena jsou samostatnou věcí a zatěžují-li nemovitost jsou věcmi
nemovitými. Práva odpovídající věcnému břemeni jsou spojena buď s vlastnictvím panující
věci nebo patří určité osobě.
Služebnost se vyznačuje tím, že postihuje vlastníka služebné (zatížené) věci tak, že musí ve
prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet (tzv. pasivita). Podle oprávněného subjektu
jsou služebnosti osobní nebo služebnosti pozemkové.
Reálné břemeno je věcným právem k věci cizí, které věc zatěžuje tak, že její vlastník je
povinen oprávněnému něco poskytovat, tj. něco dávat nebo konat (tzv. aktivita).
Oprávněným z reálného břemene je určitá osoba nebo vlastník určité věci.

III.
Vznik a zánik služebností a reálných břemen.
Způsoby vzniku a zániku jsou upraveny v občanského zákoníku (§ 1260 - 1262, 1299 - 1302 a
1303 - 1308).
Služebnost se nabývá
- smlouvou
- pořízením pro případ smrti
- vydržením
- ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci v případech stanovených zákonem
(např. rozhodnutím stavebního úřadu, soudu atd.)
Zřizuje-li se právním jednáním reálné břemeno nebo služebnost k věci zapsané ve veřejném
seznamu, vzniká zápisem do tohoto seznamu.
Věcná břemena zanikají dohodou, trvalou změnou, pro kterou již nemůže služebná věc
sloužit, dobou na kterou byla sjednána, a u osobních služebností smrtí oprávněné osoby.
Eviduje-li se služebná věc ve veřejném seznamu, je k účinkům dohody o zániku služebnosti
nutný vklad do veřejného seznamu.
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IV.
Smlouva o vzniku věcného břemene
Nejčastějším způsobem vzniku věcného břemene je smlouva. Smlouva musí být písemná
a musí být sepsána určitě, srozumitelně, konkrétně a úplně. Musí obsahovat přesné vymezení
obsahu a rozsahu věcného břemene. V určitých případech musí být rozsah věcného břemene
zaměřen geometrickým plánem. Ve smlouvě musí byt mimo jiné ujednána doba trvání
věcného břemene a zda se zřizuje bezúplatně či za úplatu.
Zřizuje-li se smlouvou služebnost k věci zapsané do veřejného seznamu, vzniká služebnost
právní mocí rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu, zpětně ke dni, kdy byl návrh
na zahájení vkladového řízení doručen.

V.
Město ČB jako jeden ze subjektů věcného břemene
Projednávání věcných břemen spadá do samostatné působnosti města ČB.
Vystupuje-li město ČB jako oprávněná osoba (tzn. osoba, v jejíž prospěch se věcné břemeno
zřizuje), nelze pevně stanovit podmínky, za kterých bude věcné břemeno sjednáno. V těchto
případech se bude postupovat individuálně.
Vystupuje-li město ČB jako povinná osoba (tzn. osoba, která je povinna strpět uplatňování
práv odpovídajících věcným břemenům), jsou podmínky uzavírání smluv o zřízení věcného
břemene upraveny v následujícím článku.
Bude-li smlouvě o zřízení věcného břemene předcházet uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene, bude tato smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uzavřena dobu určitou v trvání maximálně 8 let.

VI.
Město ČB jako povinný subjekt
V tomto případě se jedná o omezení vlastnického práva k věci ve vlastnictví města ČB
(nejčastěji se jedná o věci nemovité) a rozhodování o tomto majetkoprávním úkonu je
v souladu se zákonem o obcích vyhrazeno orgánům města.
1. Možnost vzniku věcného břemene bude předjednána s dotčenými odbory magistrátu
města ČB a se správcem dotčené ( služebné) nemovitosti, který může stanovit podmínky
pro zatížení služebností.
2. V případě, že bude věcné břemeno zřízeno úplatně, stanovuje se výpočet výše
jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitosti takto:
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Sazby za omezení vlastnického práva (věcné břemeno + ochranné pásmo) – bez DPH

Při dotčené ploše do 30 m2
Při dotčené ploše nad 30 m

10.000 Kč
10.000 Kč + 100 Kč
za další i započatý m2
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K takto stanovené úplatě bude připočtena zákonná sazba DPH.

VII.
Ruší se Zásady o projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen na majetek
města České Budějovice a ve prospěch města České Budějovice ze dne 1. dubna 2001 ve
znění pozdějších změn.
Schváleno Zastupitelstvem města České Budějovice dne 20. února 2014 s účinností od
21. února 2014.

Mgr. Juraj Thoma, v. r.
primátor
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