
Bezdůvodné obohacení užíváním pozemku pod stavbou, ke které 

není přístup (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 

28 Cdo 2020/2013) 

Není pochyb o tom, že užívá-li někdo cizí pozemek bez právního důvodu (typicky 

k tomu dochází u nájemních smlov), vzniká uživateli tohoto pozemku bezdůvodné obohacení, 

které je povinen vlastníkovi pozemku vydat formou peněžité náhrady. Tato částka se odvíjí od 

tak zvaného obvyklého nájemného v daném místě a čase za pozemek obdobných vlastností 

určený k obdobnému účelu. Jinými slovy, zjišťuje se, jaký nájem by za normálních okolností 

vlastník pozemku inkasoval (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 3. 2001, sp. zn. 25 

Cdo 845/99, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2005, sp. zn. 32 Odo 1108/2003 nebo 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2009, sp. zn. 30 Cdo 5252/2007). 

Specifickou situací je však užívání pozemku vlastníkem stavby, která stojí přímo na 

pozemku. Vlastník stavby tento pozemek užívá již tím, že jeho stavba pozemek zabírá a 

neumožňuje jeho jiné využití. Zajímavou otázkou je, zda bude mít na výši bezdůvodného 

obohacení vzniklého užíváním pozemku pod stavbou vliv skutečnost, že vlastník stavby nemá 

ke svojí stavbě přístup. Tímto případem se Nejvyšší soud zabýval v rozhodnutí ze dne 27. 8. 

2013, sp. zn. 28 Cdo 2020/2013, a dospěl k závěru, že výše bezdůvodného obohacení, které 

vzniká užíváním pozemku pod budovou, není závislá na skutečnosti, zda vlastník budovy k ní 

má, či nemá přístup. Pozemek je totiž užíván „stejným způsobem a ve stejném rozsahu“, jako 

kdyby vlastník budovy měl k budově přístup. Skutečnost, že ke stavbě není přístup, by se 

projevila v obvyklé výši nájmu za užívání této stavby, nikoliv ve výši nájmu za pozemek pod 

stavbou. 

Uvedené řešení se nemusí zdát spravedlivé, zvláště pak za situace, kdy vlastník 

pozemku pod stavbou je tím, kdo přístup ke stavbě znemožňuje, jak tomu bylo v uvedeném 

případě. Tato nespravedlnost však nemůže být řešena přijetím závěru, že není-li k budově na 

cizím pozemku přístup, není pozemek vlastníkem budovy užíván. Takový závěr totiž 

nereflektuje specifičnost užívání pozemku zastavěním. Užitek vlastníka budovy na cizím 

pozemku z užívání tohoto pozemku spočívá ve skutečnosti, že budova na pozemku stojí. Žádný 

jiný užitek vlastníku budovy z užívání pozemku neplyne.  

Proto souhlasím se závěrem Nejvyššího soudu, podle něhož výše bezdůvodného 

obohacení vzniklého užíváním pozemku zastavěného budovou nemůže být ovlivněna 

skutečnosti, že k budově není přístup. V případě, že vlastník pozemku pod stavbou sám 

znemožňuje přístup k stavbě a požaduje úhradu za užívání pozemku pod stavbou, je potřeba 

situaci poměřovat z toho hlediska, zda se nejedná o výkon práva v rozporu s dobrými mravy 

ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 zákona číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

 


