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Výkladové stanovisko č. 23 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové 

civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014 

- k převodu vlastnického práva se současným vznikem služebnosti ve 

prospěch převodce 

 

Dotčená ustanovení:  

- § 1106 a § 1257 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“) 

 

Stanovisko:  

Při převodu vlastnického práva k věci se současným zřízením služebnosti k této věci jde o 

jediné právní jednání, které je, za předpokladu, že strany neujednaly úplatu za převod tohoto 

vlastnického práva, bezúplatné. 

 

Odůvodnění: 

K posouzení byla předložena otázka, zda při převodu vlastnictví k určité věci se současným 

zřízením služebnosti k této převáděné věci, jde o dvě různá právní jednání, nebo pouze jediné, 

a to jednání úplatné či bezúplatné. 

V případech, kdy při prodeji nebo darování věci si převodce má v úmyslu ponechat určité 

oprávnění s věcí nakládat či ji jinak užívat, poskytuje mu právní řád možnost zřízení 

služebnosti. Při takových převodech nejde o dvě různá právní jednání, ale převodce na 

nabyvatele převádí vlastnické právo k věci v neúplné podobě, a to vyjma oprávnění, která 

odpovídají právům ze zřízené služebnosti; proto na tuto právní skutečnost nelze nazírat tím 

způsobem, že by jednou smlouvou došlo k převodu vlastnického práva k věci a druhou 

(následnou) smlouvou by nabyvatel k této věci zřídil služebnost ve prospěch převodce.  

Pokud smluvní strany při darování neujednají žádné další plnění (tj. dojde pouze k darování 

věci a zřízení služebnosti – vlastník nezískává žádné oprávnění, které před takovou transakcí 

neměl), půjde o jediné právní jednání bezúplatné. 

V případech bezúplatného převodu vlastnického práva k věci se současným zřízením 

služebnosti se taková smlouva nebude považovat za směnu (parafrázováno: nejde o převod 

vlastnictví k věci za zřízení resp. „převod vlastnictví“ k oprávnění plynoucích ze služebnosti). 

Toto stanovisko bylo podrobeno odborné diskuzi a následně k němu hlasováním per rollam vyjádřili souhlas 

členové Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy.  

Toto stanovisko neobsahuje závazný výklad právních předpisů. Výklad právních předpisů podaný v tomto 

stanovisku má působit pouze silou v něm obsažené právní argumentace. 
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Členové jmenováni do Expertní skupiny jsou odborníky z řad akademické obce, členové Legislativní rady vlády, 

zástupci soudů a další právní autority. Činnost členů Expertní skupiny spočívá v konzultaci k doprovodné 

legislativě nového soukromého práva a také ve zpracování odborných stanovisek k některým interpretačním 

problémům. 

 

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy vznikla v rámci projektu Nové soukromé právo  (reg. č. 

CZ.1.04/4.1.00/80.00003) financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

 


