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K NOZ § 1013:
§ 1013

(1)
Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise)
vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání
pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových
vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
(2)
Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu
újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při
provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen.
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Ulpianus Dig. 8, 5, 8, 6 (vypouštění kouře z ohně na cizí pozemek)
Pomponius vznesl pochybnost (…), zda se někdo může žalobou domáhat, že má právo, anebo že jiný nemá právo, vypouštět lehký
kouř, třeba z ohniště na svém pozemku. A říká, že spíš nemůže žalovat, tak jako nemůže žalovat, aby někdo na svém pozemku
nerozdělával oheň, seděl anebo myl se.
[Apud Pomponium dubitatur (…), an quis possit ita agere licere fumum non gravem, puta ex foco, in suo facere aut non licere. Et
ait magis non posse agi, sicut agi non potest ius esse in suo ignem facere aut sedere aut lavare.]
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