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Abstrakt  

Disertační práce analyzuje současný stav oceňování služebností technické infrastruktury, které 

zřizuje Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci výstavby dopravní infrastruktury. V práci jsou vy-

světleny základní pojmy, identifikovány relevantní právní předpisy a rozebrány metody oceňo-

vání těchto služebností uvedené v odborné literatuře. Následně jsou popsány způsoby ocenění 

použité ve znaleckých posudcích zpracovaných pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tato 

ocenění jsou kriticky zhodnocena s ohledem na právní normy a doporučené metody. Na základě 

tohoto vyhodnocení je doporučen vhodný standardizovaný postup pro stanovení obvyklé ceny 

tohoto druhu služebností, který je rovněž aplikován na modelovém případu.  

 

Abstract 

This PhD thesis analyzes the current situation in appraisals of technical infrastructure easements 

created by the Road and Motorway Directorate of the Czech Republic in the process of transport 

infrastructure development. The thesis explains the basic concepts, identifies the relevant legisla-

tion and examines the appraising methods used for these easements as described in the literature. 

It then discusses and critically assesses, based on existing legislation and best practices, the indi-

vidual appraising approaches used in expert opinions prepared for the Road and Motorway Di-

rectorate of the Czech Republic. Drawing on this assessment, it makes recommendations for a 

standardized approach for establishing the fair market value of easements and demonstrates its 

application on a model example. 
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1 ÚVOD 

Současně s výstavbou a rekonstrukcí pozemních komunikací dochází také k rozšiřování inženýr-

ských sítí a jejich překládání. Jde o linky nízkého a vysokého napětí, vodovodní řady, plynovody 

a telekomunikační vedení. Pro tyto inženýrské sítě se vžilo označení technická infrastruktura. 

Poněvadž jsou jednotlivé stavby technické infrastruktury umisťovány na pozemcích cizích vlast-

níků, musí stavebník (provozovatel sítě) prokázat právo, které jej opravňuje stavbu na pozemku 

provést. V okamžiku, kdy byla tato práce zadávána (podzim 2007), bylo tímto právem zpravidla 

věcné břemeno zřízení a provozování stavby veřejné technické infrastruktury. Tak tomu bylo do 

konce roku 2013. V současnosti (léto 2014) používá nový občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) pro 

označení tohoto právního vztahu pojem služebnost inženýrské sítě (věcnými břemeny se nyní 

rozumí služebnosti a reálná břemena).  

Tato práva jsou většinou zřizována za úplatu. Je třeba proto určit výši úplaty (obvyklou cenu). 

Na základě podrobné rešerše lze konstatovat, že problematika oceňování věcných břemen tech-

nické infrastruktury (služebností inženýrské sítě) dosud nebyla v literatuře ani jinde uceleně 

zpracována. Chybí tedy i doporučení (není jim ani § 16b zákona o oceňování majetku, protože 

upravuje způsob určení ceny zjištěné), jak při tomto ocenění nejlépe postupovat. Důsledkem je 

rozdílné ocenění věcných břemen zřizovaných na téměř shodných pozemcích ve shodné lokalitě. 

Prodlevy s uzavřením smluv z důvodu neshod na ceně břemene mohou také zkomplikovat vlast-

ní výstavbu nejen technické, ale i dopravní infrastruktury. Proto je cílem práce provést standardi-

zaci postupu ocenění, přičemž lze přiblížit a sjednotit dnes používané metody a obecně popsané 

způsoby ocenění služebností (viz zejména publikace Věcná břemena od A do Z zpracovaná ko-

lektivem pod vedením prof. A. Bradáče a prof. J. Fialy, která se však oceňováním tohoto druhu 

věcných břemen primárně nezabývá).  

Navrhnout standard (standardizovat určitý postup) lze jen na základě analýzy stávajícího stavu, 

v tomto případě literatury a postupů ocenění, které lze získat převážně z již zpracovaných zna-

leckých posudků s vazbou na smlouvy o zřízení věcného břemene za trvalé omezení vlastnické-

ho práva k pozemkům. Pro účely této práce byly proto autorovi s laskavým svolením tehdejšího 

generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnice ČR Ing. Alfréda Brunclíka a taktéž tehdejším 

vedoucím úseku výstavby dálnic Závodu Brno Ing. Radomíra Štamberga poskytnuty k analýze 

stovky znaleckých posudků od různých znalců a na ně navázaných smluv o zřízení věcného 

břemene na různé stavby dopravní infrastruktury na území ČR.  

Práce je tematicky rozdělena do dílčích kapitol. Nejprve jsou vysvětleny pojmy, které se v práci 

používají a jejichž význam není vždy chápán stejně. Dále je podrobně popsán současný stav pro-

blematiky oceňování věcných břemen. Hlavní část práce spočívá v analýze a kritickém zhodno-

cení postupů používaných znalci při oceňování věcných břemen umístění stavby technické in-

frastruktury. Na tomto základě je poté navržen a na třech případech aplikován standard ocenění 

uvedeného typu věcného břemene. Návrh tohoto standardu považuje autor za hlavní přínos pro 

obor soudní inženýrství, pro znaleckou praxi i pedagogickou činnost.  

Přestože je práce zaměřena na věcná břemena technické infrastruktury zřizovaná v rámci výstav-

by infrastruktury dopravní, její závěry jsou v podstatě aplikovatelné na všechny druhy věcných 

břemen zřizovaných podle zvláštních právních předpisů energetických odvětví i služebnosti in-

ženýrské sítě podle nového občanského zákoníku. Řada pravidel je použitelná i u jiných druhů 

služebností.  
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2  PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 

2.1 Vymezení v systému soudního inženýrství 

Pro přehlednost je tato práce zařazena v systému soudního inženýrství v tabulce č. 1. 

Tabulka 1 - Zařazení práce v systému soudního inženýrství 

Obor Ekonomika 

Odvětví Ceny a odhady 

Specializace Oceňování nemovitostí 

Specializace obsahuje Oceňování staveb 

 Oceňování pozemků 

 Oceňování porostů 

 Stanovení ceny nájemného 

 Oceňování práv odpovídajících věcným břemenům 

2.2 Znalecký úkol při ocenění věcného břemene  

2.2.1 Předmět ocenění - zřizovaná věcná břemena 

Dle smluv, které měl autor k dispozici, se zřizovala výhradně věcná břemena zřizování a provo-

zování zařízení veřejné technické infrastruktury. Věcné břemeno bylo v § 151n odst. 1 občan-

ském zákoníku z roku 1964 definováno takto: „Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci 

ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Prá-

va odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří 

určité osobě.“ Nový občanský zákoník z roku 2012 se však vrátil k tradičnímu dělení věcných 

břemen na služebnosti a reálná břemena. Věc může být podle § 1257 odst. 1 občanského zákoní-

ku „zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci jako věcné právo tak, že musí ve prospěch 

jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet.“ Pojem služebnost tudíž odpovídá pojmu věcné břeme-

no ve smyslu občanského zákoníku z roku 1964.
1)

 

Řada právních předpisů, které je nutno při ocenění zohlednit, také stále používá termín věcné 

břemeno. Taktéž platí, že věcná břemena existující k 1. lednu 2014 se řídí novou právní úpravou. 

Věcná břemena vzniklá před účinností nového občanského zákoníku budou proto do budoucna 

služebnostmi nebo reálnými břemeny v závislosti na jejich obsahu.
2)

 Z těchto důvodů a vzhle-

dem k tomu, že jsou analyzovány i znalecké posudky z doby před rokem 2014, autor termí-

ny služebnost a věcné břemeno používá v práci jako synonyma. Z právního hlediska sice není 

optimální termíny zaměňovat, protože mohou mít v různých předpisech mírně odlišný obsah, 

z hlediska ocenění těchto práv jsou však tyto rozdíly nepodstatné.    

V případě staveb technické infrastruktury dochází v podstatě pouze ke dvěma způsobům vzniku 

služebností. Tehdy je prováděno také jejich ocenění. Nejčastější je zřízení služebnosti písemnou 

dohodou stran (vlastníka nemovité věci a stavebníka). Znalecký posudek je vypracován pro úče-

ly zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

nebo zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR. Stranou smlouvy je zpravidla ŘSD ČR, které takto 

                                                 

 
1)

 SPÁČIL, Jiří. Věcná břemena v občanském zákoníku. Praha: C. H: Beck, 2006, s. 10. 
2)

 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III: věcná práva (§ 976–1474): komentář. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 908. 
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koná v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury. Smlouvy jsou většinou trojstranné. Po-

vinným je vlastník pozemku, oprávněným provozovatel příslušné inženýrské sítě (např. ČEZ 

Distribuce) a ŘSD ČR vystupuje jako třetí strana, tzv. žadatel přeložky sítě. ŘSD ČR také hradí 

cenu, resp. náhradu, za zřízení služebnosti. Většina analyzovaných znaleckých posudků byla 

zpracována pro tento účel. Pokud k dohodě nedojde, dochází ke zřízení autoritativně rozhodnu-

tím vyvlastňovacího úřadu (vyvlastněním). Znalecký posudek je vypracován pro účely zákona 

č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 

vyvlastnění). 

2.2.2 Stanovení znaleckého úkolu 

Znalecké posudky vyhotovené pro stanovení cen věcných břemen za účelem uzavření smluv o 

zřízení věcného břemene vypracovávají znalci na základě smlouvy o dílo s ŘSD ČR. Případně je 

totožný znalecký úkol vymezen v usnesení vyvlastňovacího úřadu o ustanovení znalce. 

Je třeba zdůraznit, že věcné břemeno vstupu a vjezdu na pozemek za účelem oprav v souvislosti 

s provozováním objektu technické infrastruktury není předmětem ocenění, protože je zřizováno 

přímo ze zákona (tzv. legální věcné břemeno). Rovněž § 1267 odst. 1 nového občanského záko-

níku stanoví, že vlastník pozemku umožní oprávněné osobě vstup na pozemek po nezbytnou 

dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě, je-li to s ním předem 

projednáno. 

Ze smlouvy o dílo nebo usnesení také zpravidla vyplývá, zda má být oceněno věcné břemeno 

v rozsahu ochranného pásma či nikoliv (tj. v rozsahu geometrického plánu). Toto posouzení je 

otázkou právní a znalec by ji neměl řešit. V případě nejasností by se znalec měl obrátit na objed-

natele nebo vyvlastňovací úřad, případně zpracovat posudek v alternativách. Omezení způsobené 

ochranným pásmem lze případně zohlednit jako ztrátu povinného z věcného břemene, pokud 

dojde k omezení vlastníka pozemku ochranným pásmem pro účel, pro který byl určen. 

2.2.3 Účely ocenění a druhy cen věcného břemene – návrh autora 

Věcná břemena se při výstavbě pozemních komunikací oceňují v různých případech různým 

způsobem. Dle názoru autora by mělo být ocenění věcného břemene pro účely uzavření dohody 

v režimu občanského zákoníku i zákona o urychlení dopravní infrastruktury totožné s oceněním 

pro účely zákona o vyvlastnění. Případy ocenění jsou znázorněny v tabulce č. 2. 

Tabulka 2 - Účely a způsoby ocenění věcného břemene dle doporučení autora 

 Případ ocenění Druhy stanovených cen 

1. Pro účely smlouvy dle § 1257 an. NOZ a 

současně v režimu zákona č. 219/2000 Sb., o 

majetku ČR. 

Provede se ocenění věcného břemene ve výši ceny 

obvyklé a ceny zjištěné. 

2. Ocenění věcných břemen pro účely zákona 

č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby do-

pravní, vodní a energetické infrastruktury 

Provede se ocenění věcného břemene ve výši ceny 

obvyklé.  

3. Ocenění věcných břemen pro účely zákona 

č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stav-

bě (o vyvlastnění) 

Provede se ocenění věcného břemene ve výši ceny ob-

vyklé a ceny zjištěné. Pokud je cena zjištěná vyšší než 

cena obvyklá, použije se takto zjištěná cena. 
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2.3 Metody stanovení obvyklé ceny služebnosti 

2.3.1 Metody doporučené literaturou 

Zákonem a odbornou literaturou jsou stanoveny a doporučeny způsoby pro určení obvyklé 

a zjištěné ceny služebností. Zjištěná cena služebnosti má zákonem stanovený závazný postup 

výpočtu v § 16b zákona o oceňování majetku, který je nutno bez možnosti jeho úpravy dodržet. 

U obvyklé ceny služebnosti naopak není žádný závazný postup výpočtu stanoven, stanovená 

cena ale musí odpovídat obvyklé ceně ve smyslu § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majet-

ku. 

Při stanovení obvyklé ceny je úkolem znalce stanovit, jaká by byla přiměřená výše této úplaty za 

zřízení služebnosti na pozemku povinného, tedy za strpění této stavby na pozemku včetně jejího 

provozování, tj. údržby apod.
3) 

Podle dostupné literatury a znalecké praxe se pro stanovení ob-

vyklé ceny věcného břemene používají nebo jsou doporučovány následující metody: 

 stanovení obvyklé ceny porovnáním s již uzavřenými smlouvami o zřízení věcného 

břemene, 

 stanovení obvyklé ceny ztotožněním s cenou zjištěnou dle cenového předpisu, 

 stanovení obvyklé ceny výnosovým způsobem, 

 stanovení obvyklé ceny jako závady váznoucí na nemovité věci, 

 stanovení obvyklé ceny kombinací výnosového způsobu ocenění a ocenění jako závady 

na nemovité věci. 

2.3.2 Metody používané v praxi k oceňování věcných břemen a jejich zhodnocení 

Pro ocenění služebnosti jsou v současné době používány nebo znalci doporučovány různé způ-

soby stanovení obvyklé ceny služebnosti. Tyto způsoby byly v práci popsány, aplikovány na 

modelovém případu a kriticky zhodnoceny. Všechny výpočty byly provedeny k roku 2012, 

protože autorovi práce byly poskytnuty posudky z let 2005 až 2012. Ceny v roce 2014 by 

však byly stanoveny shodným postupem, pouze výše stanovených cen by se lišila, a to prav-

děpodobně velmi významně, vzhledem k nově pojaté oceňovací vyhlášce, která změnila 

ceny pozemků. Důvodem je úzká provázanost postupů na cenové předpisy, které se průběžně 

mění, a podmínky na trhu, které se také v čase mění (např. inflace).  

Způsoby stanovení obvyklé ceny porovnáním s již uzavřenými smlouvami, oceněním jako záva-

dy a kombinací výnosového způsobu a závady nebyly v analyzovaných posudcích použity. Roč-

ní užitek oprávněného byl ve všech analyzovaných posudcích vždy ztotožněn s nájemným.  

Autor měl k dispozici posudky, ve kterých se asi 95 % věcných břemen zřizovalo na zeměděl-

ských pozemcích. Pouze 5 % věcných břemen bylo zřizováno na jiných druzích pozemků. 

Z tohoto důvodu bylo možné provést detailní analýzu pouze posudků o ceně věcných břemen 

zřizovaných na zemědělských pozemcích. Postupy použité znalci jsou názorně demonstrovány 

na „průměrném“ zemědělském pozemku v ČR, který je takto označen v publikaci Situační a vý-

hledová zpráva PŮDA, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství ČR.
4)

 Tento pozemek lze pova-

žovat za reprezentativní a pro potřeby srovnání používaných postupů za vhodný.  

                                                 

 
3)

 BRADÁČ Albert: Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. Brno: VUT v Brně-ÚSI, 1998, s. 70. 
4)

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Situační a výhledová zpráva: PŮDA [online]. Praha, 2012 [cit. 2014-06-

07]. ISBN 879-80-7434-088-8.  
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Použité postupy byly analyzovány rovněž po praktické stránce: konkrétně byly srovnány cenové 

hladiny pozemků a výsledné ceny věcných břemen dle jednotlivých použitých postupů, logická 

a praktická použitelnost v běžných i extrémních případech. Používané metody byly aplikovány 

na třech modelových případech (pozemcích). Výsledky byly velmi podobné a jsou ve zkrácené 

verzi práce znázorněny na grafu č. 1. 

Tabulka 3 - Stanovené obvyklé ceny věcného břemene - modelový případ I. 

(Průměrný zemědělský pozemek v ČR) 

Metoda stano-

vení obvyklé 

ceny věcného 

břemene 

Zvolený postup stano-

vení ročního užitku 
Stanovení ročního užitku 

Označe-

ní vari-

anty 

v grafu  

č. 1 

Roční 

užitek 

[Kč/m²] 

 

Obvyklá 

cena věc-

ného bře-

mene 

[Kč/m²] 

Ztotožněním se 

zjištěnou cenou 

Ocenění věcného břeme-

ne při pohledu na poze-

mek jako na stavební s 

použitím simulovaného 

nájemného 

Z upravené zjištěné ceny A 1,82 9,10 

Z upravené zjištěné ceny s 

porovnáním maximálního 

nájemného dle výměru MF 

B 1,82 9,10 

Ze základní zjištěné ceny C 2,28 11,38 

Z upravené zjištěné ceny 

dle Výměru MF 
D 4,00 20,00 

Z výkupních cen E 4,00 20,00 

Ocenění věcného břeme-

ne při pohledu na poze-

mek jako na stavební s 

použitím nájemních 

smluv pro dočasný zábor 

Z nájemného za dočasný 

zábor pozemku 
F 12,00 60,00 

Ocenění věcného břeme-

ne při pohledu na poze-

mek podle stavu v KN s 

použitím simulovaného 

nájemného 

Ze simulovaného nájem-

ného z konkrétního země-

dělského pozemku 
G 0,06 0,31 

Ze simulovaného nájem-

ného z průměrné ceny 

zemědělského pozemku 

H 0,06 0,31 

Ocenění věcného břeme-

ne při pohledu na poze-

mek podle skutečného 

stavu s použitím obvyk-

lého nájemného 

Z obvyklého nájemného ze 

zemědělských pozemků 
CH 0,15 0,73 

Ocenění věcného břeme-

ne kombinací dvou zjiš-

těných cen 

Roční užitek z výkupních 

cen a paušální částka 

- 4,00 20,00 

- 

Nesta-

novuje 

se 

10 000,00 

I  10 020,00 

Výnosovým 

způsobem 

Ocenění věcného břeme-

ne při pohledu na poze-

mek podle skutečného 

stavu s použitím obvyk-

lého nájemného 

Z obvyklého nájemného ze 

zemědělských pozemků 
J 0,15 1,83 
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Graf 1 - Znázornění vypočtení cen věcných břemen dle jednotlivých variant – modelový 

případ I. (označení variant ocenění je uvedeno v tabulce č. 3 ve sloupci č. 4) 

Z výše uvedeného je jednoznačně patrno, že chybí metodika výpočtu obvyklé ceny věcných 

břemen. Různí se totiž výsledky ocenění v závislosti na použité metodě a to mnohdy výrazně. Je 

to dáno zejména odlišnými názory na určení druhu pozemku z hlediska ocenění, různých způ-

sobů zjištění ročního užitku (nájemného) i jiným rozsahem služebnosti vzatým při ocenění 

v potaz.  

Jsou také zřejmé dva zásadní problémy: situace, kdy cena věcného břemene cenu značně převy-

šuje cenu pozemku (pro provozovatele inženýrské sítě je výhodnější pozemek přímo zakoupit 

nebo vyvlastnit) a extrémně nízké ceny věcných břemen (vlastník pozemku odmítá za takovou 

cenu věcné břemeno zřídit). 

Nejrozšířenější současný způsob stanovení obvyklé ceny, tj. její ztotožnění se zjištěnou cenou 

věcného břemene je pravděpodobně způsoben snahou o zjednodušení výpočtu ceny věcného 

břemene. Problémem však je, že současný zjednodušený výpočet z roku 1997 se při současných 

úrokových sazbách nepřibližuje obvyklé ceně. Postup daný § 18 (dnešní obsahově shodný § 16b) 

zákona o oceňování majetku pracuje se součtem ročních užitků jen po dobu pěti let, což se mj. 

také promítlo do velmi nízkých obvyklých cen věcných břemen při použití různých nájemných 

ze zemědělských pozemků.  
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3 FORMULACE PROBLÉMU A CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Již v úvodu bylo předesláno, že přes existenci různých prací, zabývajících se oceňováním věc-

ných břemen, nebyla dosud v literatuře ani jinde publikována odůvodněná a komplexní doporu-

čení, jak oceňovat věcná břemena technické infrastruktury obvyklou cenou. Není tudíž 

k dispozici ani standard, podle kterého by bylo možné stanovit obvyklou cenu tohoto druhu věc-

ného břemene. Tato skutečnost byla potvrzena podrobnou rešerší českých i zahraničních zdrojů.  

Absence doporučení resp. metodiky oceňování je vždy problémem, protože v ČR neexistuje sub-

jekt, který by centrálně sjednocoval a usměrňoval postupy znalců a odhadců. Osoby provádějící 

ocenění tudíž neměly a nemají k dispozici dostatek vodítek a pomůcek k ocenění věcného bře-

mene technické infrastruktury. Poněvadž se jedná o velmi složitou problematiku, s níž se navíc 

většina znalců setkává ve svém profesním životě ojediněle, není překvapením, že se používá 

nebo používalo téměř deset různých způsobů ocenění, které se svými výsledky i diametrálně liší. 

Byly identifikovány případy, kde se ceny věcných břemen, zřizovaných v téže lokalitě na po-

zemcích stejného druhu lišily i o 1 000 %.  

Takové rozdíly jsou neakceptovatelné nejen z hlediska teorie oceňování, ale především 

z hledisek praxe. Mezi vlastníky pozemků vznikla totiž nedůvěra v ocenění, na jehož základě 

měla být stanovena smluvní cena věcného břemene, protože takové rozdíly nebylo možné nijak 

vysvětlit. Vlastníci, jejichž věcné břemeno bylo oceněno nižší částkou, požadovali její navýšení. 

V řadě případů došlo proto k průtahům s uzavřením smluv, některé z nich se dohodou nepodařilo 

již vůbec vyřešit. Důsledkem nejednotných způsobů oceňování věcných břemen technické in-

frastruktury tak bylo i zkomplikování a zdržení vlastní výstavby technické, ale i s ní spojené do-

pravní infrastruktury.
 

Cílem práce je proto analyzovat současné způsoby (metody) oceňování věcných břemen technic-

ké infrastruktury, které zřizuje Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci výstavby dopravní in-

frastruktury. Tyto postupy byly kriticky zhodnoceny s ohledem na relevantní právní normy 

a obecné metody uvedené v literatuře. Na základě tohoto vyhodnocení a analýz doporučených 

metod oceňování věcných břemen v odborné literatuře byl doporučen vhodný standardizovaný 

postup pro stanovení obvyklé ceny věcného břemene technické infrastruktury (služebnosti inže-

nýrské sítě). Jeho správnost byla ověřena na modelových případech vycházejících ze skutečných 

údajů o pozemcích.  

Práce tedy:  

 vymezila základní pravidla a omezení, za kterých bude možno standard použít, 

 vymezila a sjednotila pojmy používané při ocenění daných věcných břemen - služeb-

ností, 

 vymezila kritéria rozhodná pro výběr vhodné metody, 

 navrhla standard a ověřila aplikací jeho správnost. 
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4 REŠERŠNÍ STUDIE 

Dosud bylo publikováno jen málo prací, které by se zabývaly oceňováním věcných břemen. To 

platí dvojnásob pro stanovení obvyklé ceny věcného břemene.
5)

 Výchozí publikací je kolektivní 

monografie zpracovaná pod vedením prof. A. Bradáče a prof. J. Fialy,
6)

 která se sice nezaměřuje 

výhradně na oceňování, ale této problematice se věnuje poměrně podrobně. Jednotlivá východis-

ka a závěry, ke kterým autoři v uvedené monografii dospěli, jsou v práci popsány a rozebrány.  

Další významnou publikací je disertační práce D. Duška, která se stanovení obvyklé ceny věcné-

ho břemene též dotýká.
7)

 Dále bylo publikováno několik časopiseckých statí různých autorů (ak-

tivní je zejména J. Hába), se kterými je dále rovněž pracováno. Pro většinu těchto prací je typic-

ké také prolínání s právní problematikou. Všechny práce jsou uvedeny v seznamu použitých 

zdrojů. 

Velmi důležitými prameny jsou také doporučení publikovaná Ministerstvem financí, které je 

ústředním orgánem pro oblast veřejných financí a má specializovaný odbor č. 2602, do jehož 

gesce spadá oceňování majetku včetně věcných břemen. Z činnosti Ústavu soudního inženýrství 

Vysokého učení technického v Brně dále vzešel Znalecký standard č. VII, který v rámci standar-

dizace postupů pro oceňování nemovitostí zmiňuje také ocenění věcných břemen. 

Poněvadž oceňování věcných břemen vychází ze zásad pro oceňování nemovitostí, je pochopi-

telně třeba vyjít z těchto pramenů, kterých je již mnohem větší množství. Velmi obsáhlou a vše-

obecně uznávanou publikací je Teorie oceňování nemovitostí od prof. A. Bradáče.
8)

 Dále lze 

uvést např. monografii Z. Zazvonila zabývající se oceňováním pozemků na tržních principech.
9)

 

Podstatné jsou především práce zabývající se výnosovým oceňováním, neboť toto se v případě 

věcných břemen uplatňuje nejvíce.  

Lze tedy konstatovat, že existuje vcelku uspokojivá základna zdrojů, která však není zpravidla 

zaměřena na cenu věcného břemene umístění stavby technické infrastruktury. Rovněž chybí 

vhodný standardizovaný postup pro stanovení obvyklé ceny tohoto břemene.  

V judikatuře soudů nelze dohledat rozhodnutí, které by se zabývalo přímo oceněním věcného 

břemene pro umístění stavby technické infrastruktury (rozhodovací praxe ke služebnostem podle 

nového občanského zákoníku ke dni odevzdání práce ještě neexistuje). To je způsobeno i tím, že 

většinou dochází ke zřízení služebnosti dohodou, případně rozhodnutím správního úřadu – 

smlouvy ani rozhodnutí správních úřadů nejsou přitom veřejně dostupné. Lze proto vycházet 

pouze z rozsudků, které se věnovaly jiným druhům věcných břemen. Zdaleka nejrozšířenější je 

judikatura v případě zřizování věcného břemene pro zajištění přístupu k pozemku soudem.  

V evropských zemích jsou pro oceňování používány Evropské oceňovací standardy – EVS (Eu-

ropean valuation standards). Tyto standardy není možno považovat za návod k použití pro sa-

                                                 

 
5)

 Od této problematiky je třeba odlišit oceňování nemovitostí, na níž vázne věcné břemeno. 
6)

 BRADÁČ, A. a kol. Věcná břemena od A do Z. 4. aktualizované vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2009. 364 s. 
7)

 DUŠEK, David. Oceňování nemovitostí jako předmětu zajištění úvěrů se zřetelem na ocenění věcných břemen a 

odděleného vlastnictví staveb a pozemků. Doktorská disertační práce. Praha: VŠE, 2003.  
8)

 BRADÁČ, A. Teorie oceňování nemovitostí. 8., přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 753 

s. ISBN 978-80-7204-630-0. 
9)

 ZAZVONIL, Zbyněk. Odhad hodnoty nemovitostí. Praha: Ekopress, 2012, 454 s. ISBN 978-80-86929-88-0. 
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motné ocenění, protože jsou psány v obecné úrovni a jejich jádrem je vymezení hlavních typů 

hodnot. Definují možné výsledky ocenění, které označují jako standardy hodnoty.
10)

 Evropské 

oceňovací standardy se však vůbec nezabývají věcnými břemeny. 

Na Slovensku je pro oceňování vydána vyhláška č. 492/2004 Z.z., o stanovení všeobecnej hod-

noty majetku, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška upravuje metody a postupy pro sta-

novení tzv. všeobecné hodnoty majetku, a to i v případech, kdy je posudek podáván pro účely 

státního orgánu či zvláštního předpisu. Výsledkem ocenění je vždy všeobecná hodnota, kterou 

znalec stanovuje bez ohledu na účel ocenění. Všeobecná hodnota je definována v § 2 vyhlášky 

č. 492/2004 Z.z. takto: „…výsledná objektivizovaná hodnota majetku, ktorá je znaleckým od-

hadom najpravdepodobnejšej ceny hodnoteného majetku ku dňu ohodnotenia v danom mieste a 

čase, ktorú by tento mal dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, 

keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpo-

kladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou; obvykle vrátane dane z pridanej 

hodnoty,…“ Slovenská právní úprava nepoužívá jako základní determinant hodnoty věcného 

břemene užitek oprávněného, ale hospodářskou újmu, tj. rozdíl mezi cenou nemovitosti nezatí-

žené věcným břemenem a cenou nemovitosti věcným břemenem zatížené. Ta je kapitalizována 

dle počtu let, nejvýše však dvaceti. Lze konstatovat, že slovenská úprava je spíše než s českou 

cenou stanovenou dle zvláštního předpisu srovnatelná spíše s metodikou, která bývá v České 

republice používána pro výpočet obvyklé ceny věcného břemene. 

Ve Spolkové republice Německo v současnosti platí Vyhláška o zásadách pro stanovení reálné 

hodnoty nemovitostí (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV), která se použije 

pro stanovení reálné hodnoty (tržní hodnoty) nemovitostí. Slouží zejména pro stanovení hodnoty 

budov a pozemků. Tato vyhláška doplňuje předpisy pro stanovení hodnoty nemovitostí (Wer-

termittlungsrichtlinien-WertR). Mezi předpisy upravující oceňování věcných břemen patří před-

pis o náhradě nemovitostí v zemědělství (Entschädigungsrichtlinien Landwirtschaft LandR 

78).
11)

 

                                                 

 
10)

 MAŘÍK M., Evropské oceňovací standardy a jejich význam pro oceňování podniku 
11)

 VACULOVIČOVÁ V. Způsoby ocenění nemovitostí v Německu se zaměřením na nemovitost typu byt, diplomová 

práce, VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, Brno 2012 
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5 VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE A JEJICH ANALÝZA 

5.1 Návrh znaleckého standardu 

Na základě analýzy způsobů oceňování služebností uvedených v odborné literatuře (včetně teo-

retických a právních východisek) a kritického zhodnocení způsobů ocenění používaných znalci 

byly navrženy postupy vhodné pro ocenění služebností zřizovaných za účelem zřízení a provo-

zování staveb technické infrastruktury v nejběžnějších případech (tzv. znalecký standard). 

Je téměř nemožné navrhnout jednotný postup ocenění, který by bylo možno aplikovat na všech-

ny druhy služebností, poněvadž každá z nich je ojedinělá svou povahou i pozemkem, na němž je 

zřizována. V případě služebnosti zřízení a provozování stavby technické infrastruktury však jde 

o jeden druh služebnosti, který byl zaveden jako jeden z typů pozemkové služebnosti i do nové-

ho občanského zákoníku. Současně lze na základě zkušeností s jeho zřizováním a umístěním 

těchto staveb určit nejčastější druhy pozemků, na nichž jsou tyto služebnosti zřizovány. Standar-

dizovaný postup tak bude možno použít na naprostou většinu zřizovaných věcných břemen sta-

veb technické infrastruktury. To však nezbavuje osoby provádějící ocenění povinnosti postupo-

vat obezřetně a zohlednit všechny okolnosti. 

Na základě výše uvedeného zpracoval autor práce návrh znaleckého standardu, přičemž postup 

pro stanovení obvyklé ceny služebnosti je přehledně vyjádřen vývojovým diagramem, který je 

přílohou č. 2 návrhu znaleckého standardu.  

5.2 Princip ocenění 

Princip ocenění je nutno mít při ocenění služebnosti vždy na zřeteli. Zřízením služebnosti získá-

vá vlastník stavby technické infrastruktury část práv vlastníka pozemku k tomu, aby na pozemku 

stavbu technické infrastruktury zřídil a provozoval. Z těchto práv má tedy užitek, který je nazý-

ván užitkem oprávněného, a vlastníku pozemku náleží náhrada za přenechání části těchto práv 

oprávněnému. To je podstata služebnosti, pregnantně vyjádřená J. Fialou jako částečné omezení 

vlastnických práv ve prospěch konkrétního subjektu za účelem dokonalejšího využití věci.
12)

 

Vlastníku pozemku jako povinnému ze služebnosti však vzniká tímto omezením v některých 

případech též ztráta, nazývaná ztrátou povinného, která vyjadřuje ztrátu, kterou utrpí 

v důsledku omezení a nemožnosti využít pozemek k lukrativnějšímu účelu. Tento důsledek je 

umožněn tím, že stavba technické infrastruktury je většinou zřizována ve veřejném zájmu. Při 

ocenění služebnosti tedy vycházíme z užitku oprávněného a ztráty povinného. Na základě zna-

losti jejich hodnoty (ceny) bychom měli být schopni stanovit obvyklou cenu služebnosti, která 

bude odpovídat ceně, za kterou budou obě strany tohoto vztahu ochotny služebnost zřídit.  

5.3 Užitek oprávněného 

Umístění stavby technické infrastruktury na pozemku by bylo možno ošetřit také nájemním 

vztahem
13)

. Tedy za zřízení a provozování této stavby by vlastník pozemku získával pravidelné 

                                                 

 
12)

 FIALA, J. a kol. Občanské právo hmotné. 3 vydání opravené a doplněné. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2002. 

s. 164. 
13)

 Tuto skutečnost potvrzuje i prof. K. Eliáš, když uvádí, že „právo zřídit na cizím pozemku stavbu lze založit i s 

využitím některých obligačních nástrojů (výprosa, výpůjčka, nájem, pacht).“ Právo stavby. Obchodněprávní re-

vue. 2013, č. 10, s. 278. 
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nájemné po dobu uložení stavby na jeho pozemku. Avšak tento nájemní vztah není stabilní a je 

možné jej za určitých okolností vypovědět, což je pro vlastníka stavby značně nevýhodné. Mj. 

z tohoto důvodu se tedy zřizuje služebnost, která však přes určitou podobnost není nájemním 

vztahem. Z pohledu úplaty je zásadní rozdíl mezi nájemným a cenou služebnosti v četnosti pla-

teb. Zatímco v případě nájmu se jedná o platbu periodickou, cena služebnosti je obvykle jedno-

rázová částka, která vyjadřuje hodnotu služebnosti po celou dobu jeho trvání. Z tohoto jedno-

značně vyplývá, že cena za zřízení této služebnosti by měla být vypočtena jako suma těchto pe-

riodických nájmů po dobu trvání věcného břemene (samozřejmě diskontovaných na současnou 

hodnotu). Takto vypočtená částka je uhrazena při zřízení této služebnosti. 

Užitek oprávněného lze vypočítat na všech druzích pozemků, bez ohledu na to, jakým způsobem 

ho znalec stanoví. Roční užitek lze stanovit z konkrétního pronajatého pozemku porovnáním, 

nebo v případě, že se s takovým druhem pozemku neobchoduje, pomocí náhradní metodiky: nej-

častěji tzv. simulací nájemného z ceny pozemku.  

5.4 Ztráta povinného 

Pozemky se dle § 3 odst. 2 katastrálního zákona (č. 256/2013 Sb.) člení podle druhů na ornou 

půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plo-

chy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Každý z těchto pozemků má účel a způsob 

využití, který je blíže definován katastrální vyhláškou (č. 357/2013 Sb.), zvláštními právními 

předpisy (např. zákonem o lesích) a dalšími závaznými dokumenty (např. územním plánem). Při 

umístění stavby technické infrastruktury na pozemek (tedy zřízením služebnosti) však 

v některých případech dochází k omezení pozemku k účelu, pro který byl určen: pozemek nelze 

zastavět, ačkoliv by to jinak bylo možné. Takto vzniklou ztrátu umístěním stavby technické in-

frastruktury na pozemku je nutné kompenzovat. 

5.4.1 Stavební pozemky a jiné pozemky (určené k zastavění) 

Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi umožňoval umístění, realizaci 

a užívání stavby pro navrhovaný účel. Umístěním stavebního objektu na stavební pozemek může 

a nemusí dojít k omezení účelu, pro který byl původně určen. Omezení záleží na druhu pozemku 

a na stavbě, která je nebo bude na pozemku umístěna. Například pozemek určený k zastavění 

stavbami pro rodinné bydlení bude umístěním stavby technické infrastruktury nepochybně ome-

zen. Pozemek druhu ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha, který je určen 

k zastavění například stavbami pro výrobu, služebnost omezí, avšak nikoliv úplně znehodnotí. 

Pozemek může být využíván například jako manipulační plocha. Ztráta tedy vždy odpovídá roz-

dílu ceny pozemku bez závady (s maximálním možným využitím pozemku bez stavby technické 

infrastruktury) a cenou pozemku se závadou (se stavbou technické infrastruktury na ní umístě-

né). 

Dále například pozemek druhu ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace umístě-

ním stavby technické infrastruktury dle názoru autora nebude vůbec omezen. V intravilánu se 

dokonce umístění inženýrských sítí do těchto pozemků předpokládá, dokonce se upravují prosto-

rové podmínky pro ukládání podzemních vedení technické infrastruktury: 

Stanovení omezení plynoucího z umístění stavby technické infrastruktury na stavební pozemek 

a následně stanovení ztráty povinného je poměrně složitým úkolem, který je určen zejména pro 
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znalce. Nelze tedy paušalizovat výpočet ke konkrétnímu druhu pozemku, ale je nutno ke každé 

situaci přistupovat individuálně.  

5.4.2 Zemědělské pozemky 

Zemědělské pozemky dle názoru autora bude i po zřízení stavby technické infrastruktury možno 

nadále využívat k zemědělským účelům a není proto na místě předpokládat např. vysázení trva-

lých porostů nebo jejich zastavění. Z těchto důvodů nelze zohlednit ani rozsah ochranného 

pásma, protože u zemědělských pozemků nedochází k významnějšímu omezení zemědělské čin-

nosti, pro který je tento pozemek určen, tj. k zemědělským účelům.  

Často bývá argumentem odůvodňujícím omezení pozemku pro zemědělské účely způsobené 

umístěním sloupů energetického vedení, čímž se zhorší např. manipulace se zemědělskou tech-

nikou.
14)

 Autor se proto zabýval otázkou, zda umístění staveb technické infrastruktury na po-

zemky ovlivní výši pachtovného anebo obvyklou cenu pozemku. Bylo potvrzeno, že výskyt 

těchto staveb nemá žádný vliv na pachtovné ani na obvyklou cenu pozemku. Pozemky zatížené 

těmito stavbami jsou propachtovány za stejnou výši nájemného jako pozemky nezatížené. Totéž 

platí i v případě prodeje. Dle názoru autora u zemědělských pozemků proto nedochází k omezení 

účelu pozemku, ke kterému byl určen a ztráta povinného se tak blíží nebo spíše rovná nule.  

5.4.3 Lesní pozemky 

V souvislosti se zřízením služebnosti na lesním pozemku vzniká povinnému ztráta odpovídající 

ušlému zisku z vytěženého dřeva na ploše odpovídající výměře služebnosti a ochrannému pásmu 

stavebního objektu. V ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení je vlastník pozemku 

povinen zdržet se mj. pěstování porostů nad výšku 3 m. Povinnému vzniká v souvislosti se zří-

zením výše uvedených služebností ztráta, neboť již příslušnou část pozemku nemůže využívat 

k účelu, pro který byl určen, a to k plnění funkce lesa. Hodnota ztráty povinného tedy vychází z 

ušlého zisku z těžby dřeva na části pozemku, který odpovídá výměře věcného břemene a případ-

ně jeho ochranného pásma (je-li takto stanoven znalecký úkol). Tento postup je aplikovatelný 

pouze za předpokladu, že je objektivně možné lesní porost na pozemku využívat k těžbě a neplní 

funkci např. lesa ochranného či zvláštního určení, kde je těžba omezena přímo lesním zákonem. 

5.4.4 Pozemky vodních nádrží a vodních toků 

Pozemky vodních nádrží a vodních toků umístěním stavby technické infrastruktury nejsou zpra-

vidla omezeny při využití pro účel, pro který jsou určeny.  

5.4.5 Jiné pozemky (kromě pozemků určených k zastavění) 

Jiné pozemky, např. druhu ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda umístěním stavby 

technické infrastruktury nejsou zpravidla omezeny pro účel, pro který jsou určeny. 

                                                 

 
14)

 Problém při ocenění spočívá také v tom, že uzavírání smluv o zřízení služebnosti probíhá po vydání územního 

rozhodnutí a nikoliv stavebního povolení. Přesný počet a umístění sloupů není v době ocenění úřadu ani znalci 

znám. 
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5.5 Volba vhodné metody pro stanovení obvyklé ceny služebnosti 

Ocenění služebnosti spočívá ve stanovení konkrétní hodnoty oprávnění na straně jedné a omeze-

ní na straně druhé: tzv. „užitek oprávněného“ a „ztráta povinného“.  

Na základě analýzy právní oblasti služebností a doporučených metodických postupů v odborné 

literatuře navrhuje autor na základě získaných poznatků, aby se při stanovení obvyklé ceny slu-

žebnosti vycházelo z metod doporučených odbornou literaturou a nikoliv z nepodložených úprav 

provedených jednotlivými znalci, kteří provádí dané ocenění. 

Užitek oprávněného lze nejlépe stanovit výnosovým způsobem. Ztrátu povinného pak jako rozdíl 

ceny pozemku bez závady a se závadou. V případě, že jsou tyto hodnoty zjevně nepřiměřené, tak 

kombinací těchto hodnot. Toto platí ve standardních případech. V případě nestandardního přípa-

du anebo absurdních hodnot je možno použít metodu jinou. 

Metody doporučené literaturou, pro stanovení obvyklé ceny služebnosti:
15)

 

 stanovení obvyklé ceny výnosovým způsobem, 

 stanovení obvyklé ceny jako závady váznoucí na nemovité věci, 

 stanovení obvyklé ceny kombinací výnosového způsobu ocenění a jako závady váznoucí 

na nemovité věci. 

5.6 Kdy je třeba určit ztrátu a kdy užitek? 

Užitek oprávněného je dle názoru autora možné a taky vhodné stanovit u všech druhů pozemků, 

protože oprávněný vždy bude mít ze zřízení služebnosti užitek. Složitější je určit, za jakých 

okolností je třeba stanovit ztrátu povinného. Autor analyzoval vliv zřízení služebnosti a existence 

inženýrské sítě na cenu jednotlivých druhů pozemků. Vždy je proto třeba vycházet z druhu po-

zemku a účelu, pro který je určen.  

5.6.1 Stanovení užitku oprávněného 

Užitek oprávněného z pozemku při umístění stavby technické infrastruktury v naprosté většině 

případů odpovídá nájemnému/pachtovnému. Stanovení ročního užitku však nemusí být vždy 

jednoduchou záležitostí. V mnoha analyzovaných případech byl obvyklý roční užitek stanoven 

na základě simulovaného nájemného a to i v případech kdy bylo možné jej stanovit ze smlouvy 

nebo případně porovnáním. Autor se domnívá, že by měl být užitek stanoven vždy, pokud je to 

proveditelné, porovnáním. Autor proto navrhuje pro stanovení ročního užitku položit následující 

otázku: 

Lze běžně obvyklé nájemné pro tento druh pozemku stanovit porovnáním (z trhu)? 

Pro vhodný postup stanovení nájemného je třeba vycházet především z toho, se kterými pozem-

ky se běžně obchoduje (existuje trh), tj. které se běžně prodávají a především pronajímají, a  kte-

ré nikoliv. Zda je možné jej najít např. v inzerci za účelem pronájmu, případně, zda se uzavírají 

běžně nájemní smlouvy na tento druh pozemku. Jinak řečeno, jestli je možné vyjít z nájemného 

zjištěného na místním šetření nebo stanovit obvyklé nájemné porovnáním.  

                                                 

 
15)

 BRADÁČ A.: Znalecký standard č. VII - Oceňování nemovitostí. Brno: VUT v Brně-ÚSI, 1998, s. 77 
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V případě, že je odpověď kladná, tak by se měl tento užitek použít pro stanovení obvyklé ceny 

služebnosti výnosovým způsobem. Rozhodující je, že výši takového nájemného je někdo ocho-

ten v daném čase zaplatit v dané lokalitě a druhu pozemku. Autor pro usnadnění stanovení vhod-

ného ročního užitku doplnil do sloupce č. 5 přílohy č. 1 návrhu standardu (tabulka č. 5) běžné 

situace, za kterých se pozemek pronajímá či nikoliv.  

V případě, že je odpověď na otázku, zda lze běžně obvyklé nájemné pro tento druh pozemku 

stanovit porovnáním (z trhu), záporná, tak to znamená, že se s tímto pozemkem běžně neobcho-

duje (např. pozemky komunikací nebo silnic, zastavěných ploch a nádvoří, neplodné půdy). Jsou 

to tedy pozemky, se kterými se běžně neobchoduje nebo pouze ve výjimečných případech. 

U těchto pozemků se velmi obtížně stanovuje obvyklá cena nebo obvyklé nájemné porovnáním, 

lze-li ji vůbec stanovit. Nájemné je obvykle stanoveno z této ceny pozemku tzv. simulací 

z obvyklé (častěji zjištěné) ceny pozemku.  

Při použití simulovaného nájemného ze zjištěné ceny dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku, může při výpočtu ceny služebnosti nastat situace, že její cena převýší cenu pozemku. 

U pozemků, které nejsou pronajímány a nelze stanovit jejich obvyklou cenu ani obvyklé nájem-

né, by se jednalo o nesmysl. Jedná se o pozemky, které nejsou zpravidla určeny k výnosu (typic-

ky neplodná půda, meze). Autor také připomíná skutečnost, že ceny zjištěné, které jsou určeny 

příslušnou prováděcí vyhláškou k zákonu o oceňování majetku, se každý rok mění. Například u 

pozemních komunikací došlo mezi léty 2013 a 2014 k rozdílu těchto cen v některých lokalitách 

v řádech desítek procent. Z tohoto důvodu autor doporučuje omezit takto stanovenou cenu slu-

žebnosti nejvýše 80 % z ceny pozemku určené podle zákona o oceňování majetku. 

Běžně se lze setkat s případem, že pozemek je pronajat k jinému účelu, než ke kterému je využí-

ván. Například zemědělský pozemek, který je dočasně pronajat za účelem výstavby dopravní 

infrastruktury na sousedních pozemcích nebo technické infrastruktury (tzv. dočasný zábor); dle 

názoru autora nelze toto nájemné do výpočtu použít, protože neodpovídá obvyklému nájemnému 

pro posuzovaný druh pozemku a také je ve většině případů pronajat na jiné období, než je zřizo-

vána služebnost. 

5.6.2 Stanovení ztráty povinného 

Umístěním stavby technické infrastruktury může dojít u některých druhů pozemků k omezení 

účelu užití, pro který je určen. Autor provedl rozbor jednotlivých druhů pozemků a posoudil, u 

kterých pozemků může dojít k omezení účelu využití pozemku. Návrh řešení je přehledně zná-

zorněn ve sloupci č. 6 přílohy č. 1 návrhu znaleckého standardu (tabulka č. 5). Autor samozřejmě 

neřeší extrémní (ojedinělé) situace, které mohou vzniknout, ale snaží se najít řešení pro situace 

běžné. Konkrétní posouzení je na každém znalci a je individuální. Pro posouzení, zda na před-

mětném pozemku vznikne ztráta či nikoliv, je potřeba položit si následující otázku: 

Znehodnotí stavba technické infrastruktury užití pozemku, pro který je určen? 

V případě, že je odpověď kladná, je nutné stanovit ztrátu povinného, tedy stanovit cenu břemene 

jako závadu váznoucí na nemovité věci. V opačném případě, ztráta za běžných okolností na po-

zemku nevznikne. 
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5.7 Znalecký standard stanovení ceny služebnosti při výstavbě pozemních komu-

nikací 

NÁVRH 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Předmět úpravy 

(1) Tento znalecký standard (dále jen „standard“) upravuje způsoby oceňování věcných břemen 

- služebností technické infrastruktury (inženýrských sítí), zřizovaných při výstavbě dopravní 

infrastruktury. 

(2) Ustanovení standardu se použijí při ocenění služebností obvyklou cenou ve smyslu § 2 odst. 

6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, resp. § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb.,  

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(3) Pokud je požadováno určení ceny zjištěné podle zvláštního předpisu, postupuje se podle 

§ 16b zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ustanovení standardu se nepoužijí. 

Článek 2 

Pozemek 

(1) Pozemek, na němž má být zřízena služebnost, se posuzuje podle druhu pozemku uvedeného v 

katastru nemovitostí. Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skuteč-

ným stavem se vychází ze skutečného stavu. 

(2) Stavebním pozemkem není pozemek, který není veden v katastru nemovitostí jako zastavěná 

plocha a nádvoří, pokud je zastavěn jen podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich 

příslušenství, podzemními stavbami, které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a 

příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní hospodářství netvořícími součást pozemních sta-

veb. Stavebním pozemkem není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, plo-

ty, pomníky apod. 

Článek 3 

Rozsah výměry pozemku dotčeného služebností 

(1) Rozsah služebnosti je určen objednatelem ocenění ve smlouvě o dílo nebo v usnesení orgánu 

veřejné moci. 

(2) Nelze-li rozsah služebnosti určit pro účely ocenění služebnosti výnosovým způsobem podle 

odstavce 1, je zpravidla totožný s výměrou služebnosti uvedenou v geometrickém plánu. 

(3) Nelze-li rozsah služebnosti určit pro účely ocenění služebnosti jako závady váznoucí na ne-

movité věci podle odstavce 1, je rozsah služebnosti určen na základě vymezení části pozem-

ku, na které stavba technické infrastruktury znemožní stávající nebo územně plánovací do-

kumentací přípustné využití, pro které je pozemek určen. 

Ocenění služebnosti je třeba provést ve všech těchto variantách výměr pozemku dotčeného 

služebností: 

a) výměrou služebnosti uvedenou v geometrickém plánu, 

b) výměrou ochranného pásma služebnosti podle příslušného právního předpisu, 

c) výměrou podle odborné úvahy osoby provádějící ocenění (zejména v případě hluchého 

zbytku pozemku).   
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OCEŇOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ 

Článek 4 

Způsoby stanovení obvyklé ceny služebnosti 

Obvyklá cena služebnosti se určí jedním z těchto způsobů:  

a) výnosovým způsobem,  

b) oceněním jako závady váznoucí na nemovité věci,  

c) kombinací výnosového způsobu a ocenění jako závady na nemovité věci, 

d) jiným způsobem. 

Článek 5 

Ocenění služebnosti výnosovým způsobem 

(1) Služebnosti se oceňují výnosovým způsobem metodou věčné renty na základě ročního užitku 

z pozemku, na němž má být zřízena služebnost. 

(2) Metodou věčné renty se rozumí diskontování předpokládaných budoucích ročních čistých 

výnosů, přičemž se vychází z ročního užitku oprávněné osoby, který je kapitalizován na dobu 

neurčitou. Metoda se použije jen v případě, že služebnost je zřízena jako trvalá. 

(3) Pro výpočet ceny služebnosti výnosovým způsobem se použije vztah 

 
kde značí 

VB …  cena služebnosti stanovená výnosovým způsobem (Kč),  

U  … čistý roční užitek oprávněné osoby (Kč),  

u  …  míra kapitalizace (%), 

100 …  konstanta. 

(4) Ročním užitkem je obvyklé roční nájemné, snížené o ev. náklady na jeho dosažení. 

(5) Je-li pozemek pronajat a toto nájemné lze považovat za obvyklé, pak se pro ocenění služeb-

nosti výnosovým způsobem použije tento roční užitek. 

(6) Je-li pozemek pronajat a toto nájemné nelze považovat za obvyklé nebo není-li pozemek 

pronajat, stanoví se obvyklé nájemné porovnáním na základě skutečně realizovaných nebo 

inzerovaných nájemných.  

(7) Nelze-li stanovit obvyklé nájemné podle odst. 5 nebo 6, roční užitek se určí jako roční simu-

lované nájemné. Procentní podíl z ceny pozemku určené podle zákona č. 151/1997 Sb. jako 

cena zjištěná, je uveden ve sloupci č. 7 tabulky přílohy č. 1 standardu.  

(8) Míra kapitalizace se stanoví podle odborné literatury se zohledněním skutečnosti, že služeb-

nost je zřízena jako trvalá. 

(9) Je-li roční užitek stanoven dle odst. 7, činí cena služebnosti nejvýše 80 % z ceny pozemku 

určené podle zákona č. 151/1997 Sb. jako cena zjištěná. 

Článek 6 

Ocenění služebnosti jako závady váznoucí na nemovité věci 

(1) Služebnost se ocení jako závada váznoucí na nemovité věci v případě, že stavba technické 

infrastruktury znemožní stávající nebo územně plánovací dokumentací přípustné využití, pro 

které je pozemek určen.  

(2) Závada váznoucí na pozemku povinné osoby vzniká vždy v případech uvedených ve sloupci 

č. 6 tabulky v příloze č. 1 standardu. 

(3) Cena závady váznoucí na nemovité věci se určí jako rozdíl ceny pozemku bez závady a ceny 

pozemku se závadou podle vztahu: 

 

VBZ = COB - COBZ 
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kde značí 

VBZ  … cenu závady, snižující hodnotu pozemku z důvodu služebnosti na ní váznoucí 

(Kč),  

COB  …  obvyklou cenu pozemku bez zatížení služebností (Kč), 

COBZ  …  obvyklou cenu pozemku, jakou by bylo možno předpokládat se zatížením služeb-

ností (Kč). 

Článek 7 

Ocenění služebnosti kombinací výnosového způsobu a ocenění jako závady na nemovité věci 

Kombinací výnosového způsobu a ocenění jako závady na nemovité věci se služebnost ocenění 

v případě, že cena stanovená podle čl. 5 nebo čl. 6 je zjevně nepřiměřená. 

Článek 8 

Jiný způsob ocenění 

(1) V případech pozemků, které nejsou uvedeny v tabulce č. 1 přílohy standardu, lze použít i jiný 

způsob ocenění než podle čl. 5, čl. 6 nebo čl. 7. 

(2) Ve specifických případech nebo při nepřiměřené výši stanovené obvyklé ceně služebnosti lze 

použít i jiný způsob ocenění než podle čl. 5, čl. 6 nebo čl. 7. 

(3) Jiné způsoby ocenění musí být vždy řádně zdůvodněny. 

Článek 9 

Minimální obvyklá cena služebnosti 

Nedosáhne-li cena služebnosti podle předchozích článků částku ve výši 1 000 Kč, stanoví se ob-

vyklá cena služebnosti ve výši 1 000 Kč. 

 

Příloha č. 1 - Stanovení simulovaného nájemného pro ocenění věcných břemen - služebnos-

tí technické infrastruktury (inženýrských sítí), zřizovaných při výstavbě dopravní in-

frastruktury v jednotlivých případech 

 

Tabulka 4 - Vysvětlivky k záhlaví tabulky č. 5 

1 Člen. poz. Členění pozemků dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

2 Druh poz. Druh pozemku podle přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

3 Charakteristika, 

příp. způsob využi-

tí 

Charakteristika druhu pozemku, pro který je určen, příp. způsob využití 

pozemku podle přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

4 Poznámka Poznámka 

5 Lze ON porov.? Lze běžně stanovit obvyklé nájemné pro tento druh pozemku porovnáním 

(z trhu)? 

Pro zvolení správné metody ocenění je nutno zjistit, zda se s tímto druhem pozem-

ku běžně obchoduje. Zda je možné jej najít např. v inzerci za účelem pronájmu, 

případně, zda se uzavírají běžně nájemní smlouvy na tento druh pozemku. 

6 Zneh. stavba užití? Znehodnotí stavba technické infrastruktury užití pozemku, pro které je ur-

čen? 

V případě, že je odpověď kladná, je nutno stanovit ztrátu povinného. V opačném 

případě ztráta za běžných okolností na pozemku nevznikne. 

7 Sim. náj. % Procentní podíl ze zjištěné ceny pozemku pro ev. simulované nájemné [%] 

Jedná se o náhradní způsob stanovení ročního užitku. Použije se v případě, že nelze 

stanovit obvyklý roční užitek. 
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Tabulka 5 - Způsoby ocenění věcných břemen - služebností technické infrastruktury  

(inženýrských sítí), zřizovaných při výstavbě dopravní infrastruktury v jednotlivých případech 

Člen. 

poz.  
Druh poz. Charakteristika příp. způsob využití  Pozn. 

Lze 

ON 

porov.? 

Zneh. 

stavba 

užití ? 

Sim. 

náj. 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

S
ta

v
eb

n
í 

p
o

ze
m

k
y

 a
 j

in
é 

p
o

ze
m

k
y

 (
u

rč
en

é 
k

 z
as

ta
v

ěn
í)

 

Zastavěná 

plocha a 
nádvoří 

Pozemek, na němž je  

a) budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného stavebního 
pozemku, obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby, bazén, za-

travněné plochy, okrasné záhony a jiné přiléhající plochy, 

které slouží k lepšímu užívání stavby), vyjma skleníku, který 

je v katastru evidován jako budova, postaveného na země-
dělském nebo lesním pozemku, budovy postavené na lesním 

pozemku a budovy evidované na pozemku vodní plocha, 

b) společný dvůr, 

c) zbořeniště, 

d) vodní dílo. 

Zastavěný NE NE 

4 - 5 

Nezastavěný NE ANO 

Ostatní 

plocha 

Dráha 
Pozemek, na kterém je dráha železniční, 
tramvajová, trolejbusová nebo lanová  

s vlastní dopravní cestou. 

Zastavěný 

nebo 

určený 

územním 
plánem 

k zastavění 

nebo 

je vydáno 
územní 

rozhodnutí o 

umístění 

stavby 

NE NE 

2 - 4 

Dálnice 
Pozemek, na kterém je dálnice a její součásti  

(§ 4 zákona č. 13/1997 Sb.). 
NE NE 

Silnice 
Pozemek, na kterém je silnice I. až III. třídy a 

její součásti (§ 5 zákona č. 13/1997 Sb.). 
NE NE 

Ostatní komu-

nikace 

Pozemek, na kterém je místní nebo účelová 

komunikace (včetně zpevněné lesní komuni-

kace) a její součásti (§ 6 a 7 zákona č. 

13/1997 Sb.). 

NE NE 

Ostatní do-

pravní plocha 

Letiště, přístav, veřejné parkoviště (pokud 

není součástí pozemní komunikace). 
NE NE 

Zeleň 
Okrasná zahrada, uliční a sídlištní zeleň, park 

a jiná plocha funkční a rekreační zeleně. 
 NE NE 1 - 2 

Sportoviště a 

rekreační 
plocha 

Hřiště, stadion, koupaliště, sportovní dráha a 
jízdárna, střelnice, autokemp, tábořiště apod. 

 ANO NE 

4 - 5 

Manipulační 
plocha 

Manipulační a skladová plocha.  
ANO / 

NE 
ANO 

Skládka Skládka odpadu.  NE NE 5 - 10 

Jiná plocha 

Pozemek nevyužívaný žádným z ostatních 

vyjmenovaných způsobů včetně pozemku, na 
kterém je postavena stavba, která se v katast-

ru neeviduje. 

 ANO ANO 4 - 5 

Zahrada 

Pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými 

keři, který zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospo-

dářskými budovami. 

Ve funkč-

ním celku 
NE 

ANO / 

NE 
4 - 5 

Jednotlivé 

druhy 
pozemků 

 

 

Vydáno 

územní 

rozhodnutí 
o umístění 

stavby 

NE ANO 

1 - 5 

Jednotlivé 

druhy 

pozemků 

 

Určeno 

územním 

plánem 
k zastavění 

NE ANO 
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Člen. 

poz.  
Druh poz. Charakteristika příp. způsob využití  Pozn. 

Lze 

ON 

porov.? 

Zneh. 

stavba 

užití ? 

Sim. 

náj. 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Z
em

ěd
ěl

sk
é 

p
o

ze
m

k
y
 

Orná půda 

Zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují v 

pravidelném sledu, popřípadě pod skleníky, nebo pod pevným 

anebo přenosným krytem, zemědělské plodiny. 

 ANO NE 

 

1 - 3 

 

Chmelnice 
Zemědělsky obhospodařovaná půda, která je opatřena opěrným 

zařízením pro pěstování chmele a na které se pěstuje chmel. 
 ANO ANO 1 - 3 

Vinice 

Zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena 

keři vinné révy a opatřena opěrným zařízením, které musí být 
nainstalováno nejpozději do 2 let od výsadby; do plochy této 

zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související 

manipulační prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na začát-

ku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započi-
tatelné šířce 3 metrů, podél řad po obou stranách vinice. 

 ANO NE 1 - 3 

Zahrada 
Pozemek, na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květi-
ny a jiné zahradní, plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu 

 ANO NE 5 - 10 

Ovocný 

sad 

Zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena 
ovocnými stromy, případně ovocnými keři; do plochy této 

zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související 

manipulační prostor, který nesmí přesahovat 12 metrů na 

začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší 
započitatelné šířce 8 metrů, podél řad po obou stranách ovoc-

ného sadu. 

 ANO ANO 1 - 3 

Trvalý 

travní 

porost 

Zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se nachází stálá 

pastvina, popřípadě souvislý porost s převahou travin určený 

ke krmným účelům nebo k technickému využití, který může 

být nejvýše jednou za 5 let rozorán za účelem obnovy travního 
porostu. 

 ANO NE 1 

L
es

n
í 

p
o

ze
m

k
y
 

Lesní 

pozemek 

Pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní 
porosty odstraněny za účelem jejich obnovy, lesní průsek a 

nezpevněná lesní cesta, není-li širší než 4 m, a pozemek, na 

němž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě roz-

hodnutí orgánu státní správy lesů [§ 3 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 289/1995 Sb.]. 

 ANO ANO 1 - 2 

P
o

ze
m

k
y

 v
o
d

n
íc

h
 n

ád
rž

í 
a 

v
o

d
n

íc
h

 t
o

k
ů
 

Vodní 

plocha 

Pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, 

mokřad nebo bažina. 
 NE NE 1 

Ji
n
é 

p
o

ze
m

k
y

 (
v

y
jm

a 
p

o
ze

m
k

ů
 

u
rč

en
ý

ch
 k

 z
as

ta
v

ěn
í)

 

Ostatní 

plocha 

Neplodná půda Svah, skála a jiná neplodná půda.  NE NE 
0,1 - 

0,5 

Dobývací prostor 

Prostor jednoho nebo více vý-

hradních ložisek nebo prostor jen 
části výhradního ložiska. 

 NE 
ANO / 

NE 
5 - 10 
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Příloha č. 2 – Vývojový diagram stanovení obvyklé ceny služebnosti 

 

 

Obrázek 1 - Vývojový diagram stanovení obvyklé ceny věcného břemene 
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6 ZÁVĚR A PŘÍNOS AUTORA PRO OBOR SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 

Disertační práce zevrubnou analýzou literatury a především stovek znaleckých posudků zpraco-

vaných pro účely uzavření smlouvy nebo rozhodnutí o zřízení věcného břemene pro umístění 

stavby technické infrastruktury potvrdila, že jde o velice složitou problematiku. Zároveň potvrdi-

la, že lze uvažovat o poměrně značném množství způsobů ocenění tohoto typu věcného břemene 

(služebnosti). Většina z metod nebo dílčích postupů při ocenění (např. stanovení ročního užitku) 

se však z různých důvodů ukázala jako nevhodná. Proto byl navržen Znalecký standard stanove-

ní ceny služebnosti při výstavbě pozemních komunikací. 

Navržený znalecký standard byl aplikován v cenové hladině roku 2014 na třech případech: oce-

nění služebnosti na zemědělském pozemku, na pozemku pozemní komunikace a na případu slu-

žebností zřizované na stavebním pozemku, kde dochází také ke ztrátě povinného (tj. ke snížení 

ceny pozemku, na kterém je služebnost zřizována). První dva případy reprezentují asi 99 % 

všech oceňovaných služebností zřizovaných při výstavbě dopravní infrastruktury.  

Aplikace potvrdila vhodnost zvolených a doporučených metod, protože výsledná cena služeb-

ností je přiměřenější ve vztahu k ceně pozemku a více odpovídá míře zásahu do vlastnického 

práva majitele pozemku. Lze proto očekávat, že výsledek ocenění bude v mnohem větší míře 

odpovídat představám smluvních stran smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného 

břemene umístění stavby technické infrastruktury), čímž přispěje k rychlejší dohodě stran. Záro-

veň jsou navržené způsoby ocenění použitelné také pro účely stanovení náhrady za omezení 

vlastnického práva k pozemku ve vyvlastňovacím řízení, protože odpovídají platné právní úpra-

vě.   

Autor je přesvědčen, že výsledky disertační práce budou mít přínos pro soudní inženýrství jako 

vědní obor, znaleckou praxi i pedagogickou činnost. 

Přínosem disertační práce pro soudní inženýrství jako vědní obor je zjištění, že obecné metody 

oceňování služebností jsou po úpravě použitelné i na ocenění specifických služebností inženýr-

ských sítí. Tím je vyplněna mezera v odborné literatuře, která takový postup dosud nevytvořila, 

teoreticky nezdůvodnila a neověřila za pomoci skutečných údajů. Výsledky disertační práce 

(konkrétně návrh znaleckého standardu) může být využit jako metodická pomůcka, podle které 

by znalci nebo jiné osoby prováděli ocenění služebností inženýrských sítí. Poněvadž se disertač-

ní práce zabývá i způsobem stanovení ročního užitku oprávněného ze služebnosti, jsou její vý-

sledky využitelné i při ocenění služebnosti podle § 16b zákona o oceňování majetku.     

Přínos disertační práce pro praktické využití ve znalecké praxi je rovněž významný, protože 

znalci mohou návrh znaleckého standardu bez dalšího využít při své činnosti. Součástí navržené-

ho znaleckého standardu je také praktická tabulka a diagram pro pomoc a zjednodušení řešení 

složité situace ocenění. Nebude také docházet k tak významným rozdílům v cenách shodných 

služebností zřizovaných ve stejné lokalitě na stejných druzích pozemků, čímž se odstraní dnešní 

nežádoucí stav.  

Disertační práce je využitelná rovněž při pedagogické činnosti, protože může posloužit jako 

rozšiřující (prohlubující) učební pomůcka pro výuku v magisterském programu Realitní inženýr-

ství na ÚSI VUT v Brně či specializovaných kurzech zaměřených na oceňování majetku (zejmé-

na nemovitých věcí), v nichž je oceňování služebností rovněž probíráno.  
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