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1. Úvod a záměr práce  

Přijetím občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. bylo společně se superficiální zásadou do 

českého právního řádu zavedeno právo stavby. Právo stavby však není pro české právo ničím 

novým a neznámým, nýbrž právním institutem, jenž existoval na území České republiky, ač 

v rozdílných formách, již od roku 1912. Právo stavby se na území České republiky nevyvíjelo 

kontinuálně vzhledem k významným změnám v pojetí pozemkově-právních vztahů v druhé 

polovině 20. století. Právo stavby tak v období mezi roky 1964 – 2013 nebylo předmětem 

právní úpravy na území České republiky a navrátilo se do českého právního řádu s účinností k 

1.1.2014. 

Zákon o právu stavby, který jako první zavedl právo stavby na území České republiky, 

stále upravuje v současné době právo stavby v Rakousku. Oproti situaci v českém právním řádu 

se v Rakousku právo stavby kontinuálně vyvíjelo po více jak 100 let, což poskytlo rakouské 

právní vědě a judikatuře dostatek času k podrobnějšímu výkladu jednotlivých ustanovení 

zákona o právu stavby.  

Pokud porovnáme současnou zákonnou úpravu práva stavby v České republice a 

v Rakousku, nalezneme mnoho shodných či obdobných ustanovení. Vzhledem k historickému 

vývoji a podobnosti českého a rakouského právního řádu mohou tak být závěry rakouské 

judikatury či právní vědy podkladem pro výklad jednotlivých ustanovení o právu stavby 

v České republice a předlohou pro budoucí vývoj české právní vědy a judikatury. Vzhledem ke 

kontinuálnímu vývoji práva stavby v Rakousku mohou být z toho vyplývající praktické 

zkušenosti rovněž i inspirací pro případnou budoucí novelizaci práva stavby v České republice.  

Cílem této práce je poskytnout výklad k institutu práva stavby upraveného v České 

republice a porovnat jej s právní úpravou práva stavby v Rakousku. Komparaci zákonných 

úprav práva stavby bude rovněž doplňovat výklad právní vědy či judikatury k problematickým 

zákonným ustanovením. Záměrem práce není obsáhnout veškeré důsledky spojené 

s institutem práva stavby. V práci se za použití analyticko-syntetické a komparativní 

metodologie zaměřuji na základní otázky podstaty práva stavby a na případná problematická 

zákonná ustanovení o právu stavby, která mohou při aplikaci práva stavby v praxi činit potíže. 

V úvodních kapitolách je obsažen stručný historický výklad vývoje práva stavby a 

superficiální zásady na území České republiky a Rakouska. Třetí kapitola vymezuje podstatu a 
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povahu práva stavby a srovnává jeho charakteristické rysy v rámci české a rakouské právní 

úpravy. Čtvrtá kapitola se zabývá způsoby vzniku práva stavby a jejich komparací v České 

republice a v Rakousku.  Pátá a šestá kapitola se zaměřují na výklad a porovnání práva stavby 

ve vztahu k pozemku, kterým je právo stavby zatíženo a ke stavbě, která je součástí práva 

stavby. Obsahem sedmé kapitoly je úplata za právo stavby se zaměřením na nejběžnější formu 

úplaty za právo stavby, kterou je v obou právních řádech stavební plat. Osmá kapitola následně 

vymezuje práva a povinnosti stavebníka a porovnává je v rámci obou právních úprav a devátá 

sleduje totéž ve vztahu k vlastníkovi pozemku. Desátá kapitola se zabývá důsledky a způsoby 

zániku práva stavby a jejich komparací v České republice a Rakousku a závěr přináší shrnutí 

práce, závěrečnou komparaci a hodnocení české právní úpravy. Poslední kapitola rovněž 

obsahuje úvahy de lege ferenda a předkládá možné způsoby případné budoucí novelizace 

problematických českých zákonných ustanovení o právu stavby.  
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2. Vývoj práva stavby a superficiální zásady 

2.1. Starověký a středověký vývoj 

„Východisko každé úvahy o stavbě na cizím pozemku představuje zásada „superficies 

solo cedit“.1 Ze superficiální zásady vycházelo již římské právo, které ji zavedlo s ohledem na 

povahu tehdejšího naturálního hospodářství. V období starověkých společností byla totiž půda 

základním výrobním faktorem a vše, co se na ní nacházelo, sloužilo zpravidla k jejímu využití.2 

Striktní a bezvýjimečné dodržování superficiální zásady se však již ve starověkých 

společnostech nejevilo hospodářsky efektivním, a proto již římské právo zavedlo výjimku z této 

zásady - a to institut zvaný superficies.3 Superficies bylo „časově neomezené, převoditelné a 

dědičné právo zřídit na cizím pozemku budovu, výhradně a úplně ji i s pozemkem užívat a 

požívat.“4, což jej činí jedním z předchůdců současného institutu práva stavby. 

Dalším institutem vyznačujícím se podobnými znaky současného práva stavby je tzv. 

emphyteusis, který lze vymezit jako trvalý, dlouhodobý dědičný pacht polních pozemků. 5 

Emphyteusis, ačkoliv zřízen již justiniánským zákoníkem, se plně uplatňoval až ve středověku 

a jeho podstatou byl „dědičný pacht, spojený se širokými oprávněními včetně (nikoliv však 

s právem stavby) majetkových práv, aniž by však umožňovaly samostatné vlastnictví stavby.6 

2.2. Moderní občanské zákoníky 19. století 

Postupný vývoj hospodářství a reformy vyvolané průmyslovou revolucí výrazně 

změnily povahu pozemkových vztahů a hodnotový poměr mezi stavbami a pozemky, kdy 

v mnoha případech stavby značně převažovaly hodnotu pozemků, na kterých byly zřízeny. 

Ačkoliv byly hospodářské poměry, na základě kterých římské právo zavedlo superficiální 

zásadu, značně odlišné od hospodářských poměrů 19. století, civilní kodifikace z 19. století 

superficiální zásadu převzaly7. Na území České republiky a Rakouska byla tak superficiální 

 
1ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., TICHÝ, L., Sborník statí z diskuzních fór nad občanským zákoníkem.  Beroun: Eva 

Roztoková – IFEC, 2008. ISBN 978-80-904209-0-8, str. 256. 
2DVOŘÁK, Jan, Karel MALÝ a Karolina ADAMOVÁ. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-753-7. (dále jen „DVOŘÁK, MALÝ, ADAMOVÁ, 

200 let Všeobecného občanského zákoníku“), str. 557. 
3PETR, Pavel. Nové právo k povrchu. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-

7400-545-9. (dále jen „PETR, Nové právo k povrchu“) str. 62. 
4ELIÁŠ, Karel, Právo stavby, Obchodněprávní revue 10/2012 (dále jen „ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní 

revue“). 
5ZIMA, Petr. Právo stavby. V Praze: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-566-4., (dále jen „ZIMA, 

Právo stavby“), str. 4. 
6DVOŘÁK, MALÝ, ADAMOVÁ, 200 let Všeobecného občanského zákoníku, str. 558. 
7ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
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zásada zavedena Všeobecným občanským zákoníkem, zákonem č. 946/1811 Sb. z.s., který 

nabyl účinnosti ke dni 1.1. 1812 (dále také jen jako „ABGB“). 

Superficiální zásada však nemohla být vzhledem k hospodářské potřebě zřizovat stavby 

na cizích pozemcích dodržována bezvýjimečně, jelikož se „nezbytnosti stavět na cizím pozemku 

nelze vyhnout“8. Postupem času tedy docházelo k jejímu prolomení právě právem stavby či 

podobnými právními instituty. Jedním z prvních občanských zákoníků, který reagoval na tuto 

potřebu zřizovat stavby na cizích pozemcích, byl saský občanský zákoník z roku 1863.9 

2.3. Vývoj na území České republiky a Rakouska ve 20. století 

2.3.1. Zákon č. 86/1912 ř.z., o stavebním právu 

Právo stavby bylo zavedeno na území České republiky a Rakouska s účinností ke dni 

15.6.1912 zákonem č. 86/1912 ř.z., o stavebním právu. 

Hospodářským důvodem pro zavedení práva stavby ve střední Evropě na počátku 20. 

století byla bytová nouze, která byla zapříčiněna stěhováním obyvatel do měst z důvodu 

industrializace hospodářství.10 Nájemní byty sice existovaly, v této době se však po nich zvýšila 

poptávka a nájemné bylo vysoké. Církve a veřejnoprávní korporace vlastnily pozemky, na 

kterých by byla možná výstavba, nicméně v jejich zájmu nebylo tyto pozemky prodat, a právo 

stavby se tak stalo vhodným řešením pro využití těchto pozemků.11 Uzákonění práva stavby 

tedy bylo učiněno za účelem umožnění výstavby bytů a domů pro osoby s nižšími příjmy. 

Všeobecný občanský zákoník ABGB upravoval (v současné rakouské účinné právní 

úpravě rovněž upravuje) stavby na cizím pozemku, a to tzv. superedifikáty. Jedná se o dočasné 

stavby, u kterých není zamýšleno, že zůstanou na pozemku trvale12 a na rozdíl od práva stavby 

jsou považovány za věci movité.13 V praxi však byly v minulosti zřizovány i trvalé stavby na 

pronajatých cizích pozemcích ve vlastnictví státu či církve. Přijetí institutu práva stavby bylo 

 
8KINDL, Milan. Právo nemovitostí. V Praze: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-564-0. (dále jen 

„KINDL, Právo nemovitostí“), str. 197. 
9ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
10PETR, Nové právo k povrchu, str. 64. 
11 RECHBERGER, Walter/ FRAUENBERGER, Andreas. Der Bauzins in HOFMEISTER, Herbert., 

RECHBERGER, Walter., ZITTA, Rudolf. Bauten auf fremdem Grund. Wien: 1996 Manzsche Verlags- und 

Universitätbuchhandlung. ISBN 3-214-03631-9 (dále jen „HOFMEISTER, RECHBERGER, ZITTA, Bauten auf 

fremdem Grund 1996“), str. 43. 
12§ 435 zákona č. 946/1811 Sb.z.s., obecný zákoník občanský, (ABGB) ve znění účinném do 15.4.1928. 
13BÖHM, Helmut., PALMA, Ulrich. Sachenrecht, Allgemeiner Teil, Wien: LexisNexis, 2018.ISBN 978-3-7007-

7194-4, str. 21. 
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tak reakcí na dlouhotrvající faktický stav, přičemž prvotně institut práva stavby mířil právě na 

pozemky ve vlastnictví státu, obcí či církví.14 

Zákon č. 86/1912 ř.z. o stavebním právu byl s ohledem na recepci rakouského práva15 

přijat do českého právního řádu a byl účinný na území České republiky až do 9.7.1947. Na 

území Rakouska je zákon č. 86/1912 ř.z, o stavebním právu „Baurechtsgesetz“ (dále také jen 

jako „rakouský zákon o právu stavby“ či „BauRG“), ač s novelizacemi učiněnými v roce 1977 

a 1990, účinný dodnes.  

Zákon č. 86/1912 ř.z., o stavebním právu, účinný na území České republiky do 9.7.1947 

vymezoval institut práva stavby 20 paragrafy a členil se na soukromoprávní část, část o řízení 

o zápisu práva stavby, část poplatkovou a závěrečná ustanovení. S ohledem na ustanovení § 2 

zákona č. 86/1912 ř.z. bylo možné právem stavby zatížit pouze pozemky ve vlastnictví 

veřejnoprávních korporací nebo církví.   

Právo stavby bylo dle § 1 dle zákona č. 86/1912 ř.z. právem věcným, zcizitelným a 

děditelným a považovalo se za věc nemovitou.16  Stavba se dle § 6 zákona č. 86/1912 ř.z. 

považovala za příslušenství práva stavby. Právo stavby bylo možné dle § 3 zákona č. 86/1912 

ř.z. zřídit na dobu minimálně 30 a maximálně 80 let a náhrada pro stavebníka po zániku práva 

stavby činila čtvrtinu hodnoty stavby. 17  Právo stavby nebylo možné omezit rozvazovací 

podmínkou, nicméně historická úprava umožňovala smluvit jako důvod pro zrušení práva 

stavby prodlení stavebníka s platbou stavebního platu po dobu nejméně 2 po sobě následující 

roky.18 

2.3.2. Zákon č. 88/1947 Sb., o právu stavby 

Na území České republiky byl zákon o stavebním právu č. 86/1912 Sb. nahrazen ke dni 

účinnosti 10.7.1947 zákonem č. 88/1947 Sb., zákonem o právu stavby. Tato právní úprava byla 

s určitými odchylkami převzata do dnes účinného občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 19 

Důvodová zpráva uvádí, že „návrh vychází z úpravy provedené zákonem z r. 1947, přihlíží však 

také k osnově předválečného československého zákoníku a k výsledkům prací subkomitétu pro 

 
14BITTNER, Ludwig. Rakouský zákon o právu stavby, Ad Notam 4/1997 (dále jen „BITTNER, Rakouský zákon 

o právu stavby“). 
15Na základě zákona Národního výboru československého č. 11/1918 z. a. 
16Ustanovení § 6 zákona č. 86/1912 ř.z., o stavebním právu, účinném do 9.7.1947. 
17Ustanovení § 9 zákona č. 86/1912 ř.z., o stavebním právu, účinném do 9.7.1947. 
18Ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 86/1912 ř.z., o stavebním právu, účinném do 10.7.1947. 
19SPÁČIL, Jiří. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva, (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 

2013. ISBN 978-80-7400-499-5. (dále jen „SPÁČIL Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : 

komentář“), str. 890. 
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věcná práva z r. 1924, stejně jako k aktuálním zákonným úpravám v některých evropských 

státech“.20 

2.3.3. Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

S účinností ke dni 1.1.1951 byl na území České republiky Všeobecný občanský zákoník 

(ABGB) nahrazen občanským zákoníkem č. 141/1950 Sb., který v § 25 stanovil, že stavby 

nejsou součástí pozemku a v § 155 připustil, že vlastníkem stavby může být osoba odlišná od 

vlastníka pozemku. Nicméně i přes odvrácení se od superficiální zásady bylo právo stavby 

zákonem upraveno, a to v § 160-165 zákona č. 141/1950 Sb. K právům stavby založeným podle 

dříve účinných právních předpisů stanovil § 564 zákona č. 141/1950 Sb., že právní poměry 

týkající se práva stavby založené před 1.1. 1951 zůstávají nedotčeny a jen na ně lze napříště 

užít ustanovení zákona č. 88/1947 Sb., o právu stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že občanský 

zákoník č. 141/1950 Sb. nebyl založen na superficiální zásadě, nepovažuji s ohledem na účel 

práva stavby za příliš logické, že rovněž tento zákon umožňoval zřízení práva stavby. 

2.3.4. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník již právo stavby neupravoval. V přechodných 

ustanoveních v § 498 vymezil, že ustanovením tohoto zákona se řídí i právní vztahy vzniklé 

před jeho účinností, není-li upraveno jinak; vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich 

vzniklé před účinností zákona č. 40/1964 Sb. se však posuzují podle dosavadních předpisů. 

Z tohoto lze vyvodit, ostatně tomu přisvědčila i judikatura, že právo stavby zřízené podle dříve 

účinných právních předpisů účinností zákona č. 40/1964 Sb. nezaniklo, ale trvalo po dobu, na 

kterou bylo zřízeno.21 

2.3.5. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 K návratu institutu práva stavby do našeho právního řádu došlo až s přijetím občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále také jen „OZ“ či „český občanský zákoník“) v důsledku 

znovuzavedení superficiální zásady. Na základě § 506 OZ jsou součástí pozemku i stavby na 

něm zřízené s výjimkou staveb dočasných a podzemních staveb se samostatným účelovým 

určením.22  Dle důvodové zprávy tak dochází k návratu k zásadě, kterou respektuje většina 

evropských států. „Kromě Slovenska a Lotyšska je v současné době superficiální zásada 

 
20Důvodová zpráva k § 1240 – 1256 zákona č. 89/2012 Sb. 
21Usnesení Ústavního soudu ČR, sp.zn. IV. ÚS 3072/13 ze dne 26.2.2014. 
22Ustanovení § 498 a § 506 OZ. 
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uplatňována ve většině zemí Evropy.“ 23 Dle účinné současné právní úpravy tedy stavba zřízená 

na cizím pozemku automaticky „přiroste“ k pozemku, nestanoví-li zákon jinak. 

Pro úplnost nutno dodat, že vzhledem k historickému vývoji, kdy tato zásada od 

1.1.1951 do 1.1. 2014 na území České republiky neplatila, stále existují stavby, které se po 

účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. součástí pozemku na základě § 3054 OZ nestaly a nejspíš ani 

nikdy nestanou. Jedná se o případy, ve kterých byl vlastník stavby a pozemku s ohledem na 

předchozí právní úpravu odlišný a stavba tedy k pozemku „nepřirostla“. Stavba se nestane po 

účinnosti OZ součástí pozemku ani tehdy, pokud je ve spoluvlastnictví více osob a 

spoluvlastnické podíly těchto osob na stavbě a pozemku, se kterým je stavba trvale spojena, 

jsou rozdílné.24 Tyto stavby jsou tedy dle § 3055 OZ samostatnými nemovitými věcmi, řídí se 

předchozí právní úpravou a zakládají tak dualismus právního režimu pozemků a staveb na nich 

zřízených. Samostatných staveb bude v průběhu času s ohledem na vzájemné předkupní právo 

vlastníků pozemků a staveb zřejmě ubývat, avšak jejich existence patrně z našeho právního 

řádu nikdy zcela nevymizí.   

  

 
23PETR, Nové právo k povrchu, str. 29. 
24KINDL, Právo nemovitostí, str. 84. 
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3. Pojem a povaha práva stavby 

3.1. Vymezení práva stavby dle české právní úpravy 

3.1.1. Definice 

Právo stavby je vymezeno v § 1240 OZ jako právo stavebníka mít na povrchu nebo pod 

povrchem pozemku stavbu, čímž tvoří výjimku ze superficiální zásady, jelikož umožňuje, aby 

osoba odlišná od vlastníka pozemku měla na cizím pozemku stavbu, aniž by tato stavba byla 

součástí pozemku.  

„Právo stavby je institutem na pomezí práva vlastnického a věcných práv k věcem 

cizím.“25 Právo stavby můžeme chápat jako zvláštní věcné právo, které zatěžuje cizí pozemek.26 

Zákon rovněž výslovně vymezuje právo stavby jako věc nemovitou, a to v § 1242 OZ. Toto 

označení v rámci ustanovení o právu stavby je však nadbytečné, jelikož skutečnost, že právo 

stavby je nemovitou věcí, vyplývá již z ustanovení § 498 OZ, které za nemovité věci označuje 

věcná práva k pozemkům. Právo stavby má tedy dvojí povahu, a to povahu nemovité věci a 

povahu věcného práva k nemovitosti.   

Vzhledem k tomu, že je právo stavby věcným právem k věci nemovité, je předmětem 

evidence v katastru nemovitostí, a to na základě § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2013 Sb., o 

katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“). Právo stavby se zapisuje do katastru 

nemovitostí vkladem dle § 11 odst. 2 písm. b) katastrálního zákona. 

Právo stavby je zařazeno do 5. dílu, 2. hlavy, 3. části občanského zákoníku jako věcné 

právo k věci cizí. Věcná práva jsou absolutními majetkovými právy působícími erga omes, 

která jsou dle § 977 OZ numerus clausus vymezena v zákoně, což znamená, že je nelze nad 

rámec zákona rozšiřovat.27  

Klíčovým pro výklad jednotlivých ustanovení o právu stavby je ustanovení § 978 OZ, 

které stanoví, že od ustanovení absolutních majetkových práv se lze odchýlit ujednáním 

s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon. Komentářová literatura toto vykládá tak, 

že „mezi stranami může být sjednáno něco jiného, ne však s účinky vůči třetím osobám.“28 

Ustanovení § 978 OZ tedy nestanoví, že všechna ustanovení o právu stavby jsou kogentní, 

 
25PETR, Nové právo k povrchu, str. 91 
26ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue 
27ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J.; FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer. 

a.s., 2014, ISBN 978-80-7478-546-7, (dále jen „ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA, Občanský zákoník. Komentář. 

Svazek III“), str. 5 
28ŠVESTKA, DVOŘÁK, FIALA, Občanský zákoník. Komentář. Svazek III, str. 5 
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nýbrž upravuje, kdy odchylná ujednání od zákona budou mít účinky ve vztahu k třetím osobám. 

Otázkou kogentních a dispozitivních ustanovení občanského zákoníku se podrobně zabýval 

Eliáš 29, který uvádí, že „rozdíl mezi dispozitivním a kogentním právem je v tom, že dispozitivní 

právo nebrání, aby strany jeho působení pro svůj právní poměr vyloučily a ujednaly si práva a 

povinnosti jinak: tvorbou autonomního práva“. Eliáš dále k právu stavby říká, že 

„…ustanovení o věcných právech jsou tradičně vnímána jako kogentní – nová úprava se hlásí 

k myšlence, že i tady jsou v daném případě prvořadé smlouva a její obsah. To jistě nerelativizuje 

význam věcných práv jako absolutních, nicméně, co si strany při konstituci věcného práva mezi 

sebou jednají, je především jejich věc: zákoník se v dané souvislosti zaměřil na ochranu třetích 

osob (§978), vůči nimž může být vůle smluvních stran odchylující se od zákona relevantní jen v 

případech zákonem předvídaných.“30 

Z výše uvedeného vyplývá, že se smluvní strany mohou od ustanovení o právu stavby 

odchýlit (v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 OZ), nicméně odchylná ustanovení ve smlouvě 

budou mít věcně-právní povahu pouze tehdy, pokud zákon autonomní normotvorbu výslovně 

připouští. V opačném případě budou odchylná ujednání účinná pouze inter partes.31  

Označení práva stavby jako věci nemovité má významné důsledky nejen pro nabývání 

a pozbývání vlastnického práva k právu stavby, ale i pro otázku možnosti vydržení, opuštění či 

promlčení práva stavby. V případě smluvního nabytí je nutné dodržet potřebnou formu smlouvy 

k převodu práva k nemovité věci a převod je uskutečněn dvoufázově na základě titulu 

(smlouvy) a modu (vkladu do katastru nemovitostí.) Označení práva stavby jako věci nemovité 

má rovněž důsledky v oblasti veřejného práva, a to například v otázkách zdanění. 

Esenciální ujednání práva stavby jsou nepochybně tato: ujednání o zřízení práva stavby 

jako věcného práva jiné osoby k pozemku, vymezení pozemku zatíženého právem stavby, 

vymezení stavby a ujednání o délce doby trvání práva stavby.32 

3.1.2. Dočasnost práva stavby 

Dočasnost je jedním z charakteristických rysů práva stavby. Tento určující znak práva 

stavby odráží skutečnost, že právo stavby je výjimečným a dočasným prolomením superficiální 

 
29ELIÁŠ, Karel. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie 9/2015, str. 13 
30ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
31Ledaže by byla zapsána do veřejného seznamu jako závady váznoucí na věci ve smyslu § 1107 OZ. 
32 Více k tomuto v kapitole 4.1.1. – Smluvní zřízení práva stavby dle české právní úpravy 
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zásady.33 „Omezení práva stavby na určitou dobu má za cíl zabránit nežádoucímu trvalému 

oddělení pozemku od povrchu, neboť by tím byla negována zásada superficies solo cedit.“34 

V českém právním řádu je na základě ustanovení § 1244 OZ možné zřídit právo stavby 

nanejvýš na dobu 99 let, přičemž poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno, musí 

být patrný z veřejného seznamu. Pokud vznikne právo stavby vydržením, pak jej stavebník 

nabývá dle § 1244 odst. 2 OZ na dobu 40 let.  

Oproti historickým právním úpravám práva stavby35 či zahraničním právním úpravám36 

účinný český občanský zákoník minimální dobu trvání práva stavby neobsahuje. Důvodem 

stanovení minimální doby trvání práva stavby v jiných právních úpravách je zajištění toho, aby 

v rámci práva stavby byly zřizovány kvalitní stavby, které budou existovat i po skončení doby, 

na kterou bylo právo stavby zřízeno.37 

 Za okamžik, od kterého je počítána doba trvání práva stavby, považuji samotný vznik 

práva stavby (tedy intabulaci v případě smluvně zřízeného práva stavby, či samotný okamžik 

vzniku práva stavby lišící se v závislosti na způsobu zřízení práva stavby – vydržení, nabytí 

rozhodnutím orgánu veřejné moci či dědění). Dle některých autorů je však možné, aby počátek, 

od kterého se určuje doba trvání práva stavby, předcházel jeho vzniku.38 Zima zastává názor, že 

je možné, aby si při smluvním zřízení práva stavby určily smluvní strany okamžik rozhodný 

pro trvání práva stavby jako okamžik uzavření smlouvy, a nikoliv zápis do katastru nemovitostí. 

Rozhodujícím dle Zimy je, že celková doba trvání práva stavby nepřekročí maximální povolenu 

dobu, na kterou může být právo stavby zřízeno. Dle mého názoru by však postrádalo smysl 

ujednání, na základě kterého se doba trvání smluvně zřízeného práva stavby počítá ode dne 

předcházejícímu vkladu do katastru nemovitostí. Nepovažuji za logické, aby smluvně zřízené 

právo stavby „fiktivně trvalo“ již předtím, než dojde k jeho skutečnému vzniku prostřednictvím 

intabulace. 

Při nabytí práva stavby vydržením může rovněž vyvolávat výkladové potíže, od kterého 

dne se počítá 40 let vymezených jako maximální doba trvání práva stavby vzniklého vydržením. 

Jelikož je právo stavby věcí nemovitou, je třeba pro jeho vydržení dle § 1091 odst. 2 OZ 10 let 

kvalifikované držby či dle § 1095 OZ 20 let držby v případě mimořádného vydržení. Dle mého 

 
33SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 899. 
34ZIMA, Právo stavby, str. 55. 
35Např. § 3 zákona č. 86/1912 ř.z.. 
36Např. rakouská, francouzská, belgická úprava práva stavby. 
37ZIMA, Právo stavby, str. 59. 
38ZIMA, Právo stavby, str. 60. 
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názoru se maximálně povolená doba trvání práva stavby vzniklého vydržením (40 let) počítá 

až ode dne jeho vzniku vydržením a ne od 1. dne držení práva stavby. Jinými slovy mám za to, 

že do doby maximálně povolené pro trvání práva stavby vydržením (40 let) se nezapočítává 

doba potřebná pro samotné nabytí práva stavby vydržením. V praxi však určení těchto 

rozhodujících časových okamžiků pro dobu trvání práva stavby může činit problémy v případě, 

kdy právo stavby není zaknihováno. Na rozdíl od vzniku práva stavby na základě smlouvy či 

rozhodnutí orgánu veřejné moci, v případě nabytí práva stavby vydržením nevyplývá 

z ustanovení § 1243 OZ povinnost jeho zápisu do katastru nemovitostí.39  

Poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno, musí být patrný z veřejného 

seznamu, a to na základě § 1244 odst. 1 OZ. Smluvní strany tedy musí při sjednávání smlouvy 

o právu stavby stanovit poslední den trvání práva stavby takovým způsobem, aby jej bylo 

možno jednoznačně určit a vyznačit do katastru nemovitostí. Totéž platí pro rozhodnutí orgánu 

veřejné moci, ze kterého musí poslední den trvání práva stavby nepochybně vyplývat. Z tohoto 

důvodu není dle mého názoru možné omezit dobu trvání práva stavby na dobu života fyzické 

osoby či dobu existence právnické osoby, jelikož není jasné, kdy tyto okamžiky nastanou. 

Taková ujednání by bylo nutno posoudit jako rozvazovací podmínky, ke kterým se dle § 1246 

OZ nepřihlíží.  

V souvislosti s dočasností práva stavby dále vyvstávají tyto otázky: 1) jaké bude mít 

důsledky, pokud doba trvání práva stavby nebude vůbec ve smlouvě (či rozhodnutí orgánu 

veřejné moci) určena, 2) jaké bude mít důsledky sjednání doby trvání práva stavby delší než 

zákonem povolené a 3) zda je možné prodloužit dobu trvání práva stavby na dobu přesahující 

maximálně zákonem povolenou.   

V případě absence ujednání o době trvání práva stavby zastává Kindl názor, že právo 

stavby vůbec nevznikne, jelikož nebude moci dojít k jeho zápisu do katastru nemovitostí. Doba 

trvání práva stavby je totiž údaj, jenž se do katastru nemovitostí obligatorně zapisuje. Kindl 

uvádí, že takováto smlouva o právu stavby bude platná, nicméně pouze s účinky inter partes.40 

Zima 41  v případě chybějícího ujednání o době trvání práva stavby nastiňuje jako jedno 

z možných řešení použití fikce, že takové právo stavby je sjednáno na dobu nejdéle přípustnou 

ze zákona (99 let) s ohledem na analogické ustanovení o nájmu dle § 2204 OZ.42 Dle mého 

 
39Otázky vydržení práva stavby jsou dále blíže rozebrány v kapitole o vzniku práva stavby. 
40KINDL, Právo nemovitostí, str. 218-219. 
41ZIMA, Právo stavby, str. 63. 
42Ustanovení § 2204 odst. 1 OZ „Neujednají-li strany dobu trvání nebo den skončení nájmu, platí, že se jedná o 

nájem na dobu neurčitou.“ 
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názoru však s ohledem na specifičnost institutu práva stavby nelze za použití analogie s nájmem 

dospět k výkladu nastíněnému Zimou a ztotožňuji se s Kindlem v tom, že v takovém případě 

právo stavby vůbec nevznikne, jelikož nebude moci být zapsáno do katastru nemovitostí.   

Pokud by si smluvní strany ujednaly dobu trvání práva stavby delší, než zákon připouští, 

dospívá Kindl ke shodným závěrům, jako v případě výše uvedeném, tedy že právo stavby vůbec 

nevznikne. 43  Eliáš společně s komentářovou literaturou uvádějí, že takovéto ujednání by 

ohrozilo platnost smlouvy, jelikož zákon nestanovuje, že pokud si smluvní strany ujednají delší 

dobu trvání práva stavby, než zákon připouští, platí za ujednanou dobu doba nejvýše přípustná 

podle zákona.44 Dále shodně připouštějí, že by v takovémto případě mohl tuto vadu smlouvy 

odstranit soud ve smyslu ustanovení § 577 OZ.45 Zima k tomuto však upozorňuje na zásadu in 

favor contractus vyjádřenou v § 574 OZ, dle které je třeba na právní jednání hledět spíše jako 

na platné než jako na neplatné, a nastiňuje jako možné použití fikce sjednání práva stavby na 

dobu zákonem maximálně povolenou.46 Já mám však za to, že ujednání o době zřízení práva 

stavby je natolik esenciální pro právo stavby, že musí být učiněno (bezchybně) v souladu se 

zákonem. V opačném případě nemůže být dle mého názoru bez dalšího právo stavby zřízeno.  

Prodloužení práva stavby umožňuje zákon v ustanovení § 1245 OZ, a to se souhlasem 

osob, pro které jsou na pozemku zapsána zatížení v pořadí za právem stavby. V praxi tyto osoby 

budou zástavní věřitelé, kteří mají zajištěny pohledávky zástavním právem k pozemku, který je 

zatížen právem stavby. Jelikož by se prodloužení doby trvání práva stavby mohlo dotýkat jejich 

práv, je nutný k prodloužení práva stavby jejich souhlas.47  Eliáš 48 uvádí, že zákonodárce má 

prodloužením v § 1245 OZ patrně na mysli prodloužení, které nepřesahuje maximální zákonem 

povolenou dobu, po kterou může být právo stavby zřízeno. Eliáš nicméně připouští, že je 

možné, že v právní praxi převládne liberálnější výklad (který ostatně sám zastává), tedy že bude 

možno prodloužit právo stavby o dobu delší než 99 let. Komentářová literatura k tomuto uvádí: 

„Právo stavby tedy může být sjednáno i na dobu kratší a následně může dojít k jeho 

 
43KINDL, Právo nemovitostí, str. 218. 
44ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue, shodně: ACHOUR, Gabriel., PELIKÁN, Martin, Právo stavby 

podle nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie 12/2014, (dále jen „ACHOUR, PELIKÁN, Právo stavby 

podle nového občanského zákoníku“), str. 39, SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : 

komentář, str. 899. 
45ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue, shodně SPÁČIL, Občanský zákoník III. Věcná práva (§976-

1474) : komentář, str. 899, shodně ACHOUR, PELIKÁN, Právo stavby podle nového občanského zákoníku, str. 

40. 
46ZIMA, Právo stavby, str. 61. 
47KINDL, Právo nemovitostí, str. 218. 
48ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
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prodloužení.“49 Na základě výše uvedeného dovozuji, že nelze prodloužit dobu trvání práva 

stavby takovým způsobem, aby celková doba trvání práva stavby přesahovala dobu zákonem 

maximálně povolenou. Pokud mají smluvní strany zájem na pokračování v právu stavby, nic 

jim zajisté nebrání v tom, aby si sjednaly novou smlouvu o právu stavby.  

Na základě ustanovení § 1246 OZ nelze omezit dobu trvání práva stavby v závislosti na 

rozvazovací podmínce. „Připuštění takové podmínky by znamenalo učinit trvání práva stavby 

nejistým,…což by nebylo z mnoha praktických důvodů žádoucí.“ 50  Zákaz rozvazovací 

podmínky je učiněn z důvodu právní jistoty a za účelem ochrany práv třetích osob, které mají 

právem stavby zajištěny své pohledávky (např. zástavním právem k právu stavby). V případě, 

že by byla rozvazovací podmínka sjednána se k ní nebude přihlížet dle § 1246 OZ. Ve smyslu 

§ 576 OZ však platnost smlouvy jako celku nebude dotčena.  

Zákonodárce však nezakazuje sjednání zřízení práva stavby s odkládací podmínkou. 

Tato bude tedy přípustná, nicméně bude muset být splněna před vkladem práva stavby do 

katastru nemovitostí, aby mohlo právo stavby vůbec vzniknout.   

3.1.3. Převoditelnost a děditelnost práva stavby 

 Dalším z charakteristických znaků práva stavby je jeho převoditelnost, kterou zaručuje 

§ 1252 odst. 1 OZ.51 Jedná se o ustanovení, jehož aplikaci nelze dle mého názoru úplně vyloučit 

s účinky vůči třetím osobám. Toto dovozuji z ustanovení § 978 OZ a rovněž i ze skutečnosti, 

že právě převoditelnost práva stavby je jedním z charakteristických znaků práva stavby. 52 

Účastníci práva stavby si tak dle mého názoru nemohou sjednat absolutní zákaz převodu práva 

stavby. Pokud by byl tedy mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem sjednán zákaz zcizení práva 

stavby, domnívám se, že takové ujednání bude mít účinky pouze inter partes. To znamená, že 

by stavebník mohl účinně právo stavby převést na třetí osobu, přičemž by za toto porušení 

smluvní povinnosti nesl pouze obligačně-právní následky (např. náhradu škody, či smluvní 

pokutu, byla-li sjednána).  

V odpovědi na otázku, zda je možné sjednat omezení převodu práva stavby s věcně-

právními účinky (např. podmínit ji souhlasem vlastníka pozemku či zakázat převod po určitou 

dobu), se česká právní teorie neshoduje. Převoditelnost práva stavby je společně s možností 

zatížení práva stavby výslovně připuštěna v § 1252 odst. 1 OZ.  Ustanovení § 1252 odst. 2 OZ 

 
49SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 899. 
50SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 900.  
51Ustanovení § 1252 odst. 1 OZ stanoví: „Právo stavby lze převést i zatížit.“ 
52Shodně uvádí ZIMA, Právo stavby, str. 39. 
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pak dále stanoví: „Vyhradí-li si vlastník pozemku souhlas k zatížení práva stavby, zapíše se 

výhrada do veřejného seznamu. V takovém případě lze do veřejného seznamu zapsat zatížení 

práva stavby jen se souhlasem vlastníka pozemku.“ Ustanovení § 1252 odst. 2 OZ se tedy 

zabývá pouze zatížením práva stavby a možnost výhrady souhlasu vlastníka pozemku 

k samotnému převodu práva stavby neupravuje.  

Kindl z tohoto dovozuje, že vyhrazení souhlasu s převodem práva stavby zákon 

vlastníkovi pozemku neumožňuje.53 Zima však zastává opačný názor a poukazuje na ustanovení 

§ 1251 odst. 3 OZ, na základě kterého si vlastník pozemku může vyhradit souhlas ke schválení 

určitého právního či faktického jednání stavebníka, a předkládá otázku, do jaké míry může toto 

ustanovení ovlivnit převoditelnost práva stavby zaručenou v § 1252 odst. 1 OZ. Zima se přiklání 

k závěru, že v určitých případech je omezení převoditelnosti práva stavby s účinky erga omnes 

přípustné. Argumentuje tím, že ustanovení § 1251 odst. 3 OZ má za účel chránit zájmy vlastníka 

pozemku před právními a faktickými jednáními stavebníka, která by mohla vlastníka pozemku 

poškodit (např. nevhodné stavební úpravy stavby). Zima uvádí, že se převod práva stavby na 

jiného stavebníka může ještě významně dotknout zájmů vlastníka pozemku a považuje za 

vhodné, aby bylo možné převod práva stavby pro určité případy omezit. Pokud je možné si 

vlastníkem pozemku vyhradit souhlas k zatížení práva stavby dle § 1252 OZ, považuje Zima 

za logické, aby bylo možné si vyhradit i souhlas s převodem práva stavby.54   

Já mám za to, že z jazykového výkladu § 1252 OZ vyplývá, že výhradu souhlasu 

vlastníka pozemku lze učinit pouze k zatížení práva stavby. Domnívám se, že pokud by 

zákonodárce chtěl umožnit sjednání výhrady vlastníka pozemku s převodem práva stavby55, 

ustanovení § 1252 odst. 2 OZ by nezmiňovalo pouze zatížení práva stavby, nýbrž i převod práva 

stavby. 56  Argumentem svědčícím závěru, že převod práva stavby nelze vázat na souhlas 

vlastníka pozemku, je rovněž skutečnost, že vlastníkovi pozemku svědčí předkupní právo 

k právu stavby na základě ustanovení § 1254 OZ. Vlastník pozemku tímto tedy může zamezit 

tomu, aby stavebník převedl právo stavby na nespolehlivou či nevhodnou třetí osobu, u které 

by vlastník pozemku neměl jistotu, že bude plnit povinnosti vůči vlastníkovi pozemku 

vyplývající z práva stavby. Dle mého názoru by bylo jistě vhodným, aby převoditelnost práva 

stavby mohla být pro určité případy omezena i s účinky vůči třetím osobám. Ustanovení § 1252 

 
53Shodně uvádí KINDL, Právo nemovitostí, str. 218. 
54ZIMA, Právo stavby, str. 39, 45. 
55Pozn. a tato výhrada souhlasu vlastníka pozemku by měla věcně-právní účinky. 
56Ustanovení § 1252 odst. 2 OZ by znělo např: „Vyhradí-li si vlastník pozemku souhlas k právnímu jednání dle 

odst. 1, zapíše se výhrada do veřejného seznamu.“ 
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OZ však možnost omezení či zákazu převodu práva stavby neobsahuje a vzhledem k ustanovení 

§ 978 OZ je dle mého mínění nutné dospět k závěru, že převod práva stavby dle současné právní 

úpravy nelze s účinky erga omnes zakázat ani omezit. Není však vyloučené, že judikatura 

dospěje k odlišnému výkladu a možnost omezení práva stavby s věcně-právními účinky pro 

určité případy připustí. Takovéto stanovisko bych osobně uvítala, jelikož omezení 

převoditelnosti práva stavby může být v praxi žádané.  

 Jedním ze způsobů vzniku práva stavby je rovněž jeho nabytí na základě dědění. Právo 

stavby přechází s ohledem na ustanovení § 1253 OZ na dědice i jiného všeobecného právního 

nástupce, smrtí stavebníka tedy nezaniká. V souvislosti s přechodem práva stavby na dědice 

vyvstává otázka, zda lze takovýto přechod omezit. Mám, za to, že pro zákaz či omezení 

přechodu práva stavby na dědice budou použitelné závěry výše uvedené pro otázku omezení či 

zákazu převoditelnosti práva stavby.   

3.2. Vymezení práva stavby dle rakouské právní úpravy 

3.2.1. Definice 

Právo stavby je jednou z výjimek ze superficiální zásady rakouského práva, která je 

založena na ustanovení § 297 a 418 ABGB. Rakouská právní úprava vymezuje právo stavby v 

ustanovení § 1 odst. 1 BauRG, rakouského zákona o právu stavby, jako věcné, zcizitelné a 

zděditelné právo, kterým může být zatížen pozemek.  

Právo stavby je dle judikatury speciální věcné právo, které není srovnatelné 

s vlastnictvím nemovitostí nebo dočasnými stavbami.57 „Právo stavby je věcným právem sui 

generis.“ 58  Vzhledem k tomu, že je právo stavby věcným právem, podléhá zápisu do 

pozemkové knihy59 a rovněž i s tím souvisejícím principům (principu speciality, intabulace, 

zákonného předchůdce, priority, materiální publicity a legality).60 

Rakouský zákon o právu stavby v ustanovení § 6 odst. 1 BauRG uvádí, že se právo 

stavby považuje za věc nemovitou. V důsledku tohoto se na právo stavby použíjí principy a 

právní předpisy upravující věci nemovité. Postavení práva stavby na roveň věci nemovité bylo 

zákonodárcem učiněno zejména za účelem umožnění práva stavby být předmětem zástavního 

 
57Rozhodnutí OGH ze dne 25.6.1996, sp.zn. 1Ob2133/96z. 
58 KLETEČKA, Das Baurecht – Begriff und Inhalt in KLETEČKA, Andreas., RECHBERGER, Walter., ZITTA, 

Rudolf. Bauten auf fremdem Grund. Wien 2004 Manzsche Verlags- und Universitätbuchhandlung. ISBN 3-214-

12073-5, (dále jen „KLETEČKA, RECHBERGER, ZITTA, Bauten auf fremdem Grund, 2004“), str. 25.  
59 Něm.„Grundbuch“ – překlad: pozemková kniha – pozn. odpovídá svoji povahou českému katastru nemovitostí. 
60 BITTNER, Grundbuch beim Baurecht (Eintragungen beim Baurecht) in HOFMEISTER, RECHBERGER, 

ZITTA, Bauten auf fremdem Grund 1996, str. 126. 
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práva.61 

3.2.2. Dočasnost práva stavby  

Dle ustanovení § 3 BauRG může být právo stavby zřízeno na minimálně 10 a maximálně 

100 let. Ujednání o době zřízení práva stavby je rovněž obligatorní náležitostí smlouvy o právu 

stavby, přičemž od ustanovení o minimální a maximální době trvání práva stavby se nelze 

odchýlit.62  

Zatímco dolní hranice doby trvání práva stavby má za účel zajistit „amortizaci nákladů 

stavebníka na stavbu stavby“,63 stanovení horní hranice má za účel zabránit vzniku „nových 

forem děleného vlastnictví“.64  

Právo stavby nemůže vzniknout, pokud je doba jeho trvání sjednána na méně než 10 let, 

nicméně v případě sjednání doby trvání práva stavby přesahující 100 let, bude smlouva o právu 

stavby v souladu se zásadou in favor negotii platná a právo stavby může být zapsáno do 

pozemkové knihy jako právo trvající 100 let. Pokud však smlouva o právu stavby neobsahuje 

ustanovení o době zřízení práva stavby, je pro svoji neurčitost neplatná. Rovněž není platné 

ujednání omezující dobu zřízení práva stavby na život stavebníka, jelikož takovéto by bylo 

v rozporu s možností práva stavby být předmětem dědického práva (děditelností) a v rozporu 

se zákazem omezení práva stavby rozvazovací podmínkou.65 

Vzhledem k tomu, že na základě rakouské právní úpravy právo stavby vzniká (vždy) 

konstitutivním vkladem do pozemkové knihy, je s tímto spojen počátek běhu doby trvání práva 

stavby.66  

Prodloužení doby trvání práva stavby je možné učinit rovněž v průběhu trvání práva 

stavby, nicméně v tomto případě nesmí být dle judikatury překročena zákonná maximální doba 

trvání práva stavby.67  Rakouský Nejvyšší soudní dvůr dále poukazuje na skutečnost, že pro 

prodloužení práva stavby je nezbytný souhlas osob, které mají k právu stavby zřízeno věcné 

 
61SPRUZINA, § 6 BauRG in SCHWIMANN, Michael., ABGB Praxiskommentar, Band 3, BauRG. Wien 2006 

LexisNexis ARD Orac (dále jen „SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar“), str. 531.  
62SPRUZINA, § 1 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 492. 
63SPRUZINA, § 3 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 505. 
64BITTNER, Rakouský zákon o právu stavby str. 80 . 
65SPRUZINA, § 3 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 506. 
66SPRUZINA, Carl., Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Walter. Superädifikat und Baurecht. Wien: 

Manz´sche Verlags und Universitätsbuchhandlung, 2006. ISBN- 10: 3-214-08932-3, (dále jen „SPRUZINA, Das 

österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht“), str. 23. 
67Rozhodnutí OGH ze dne 27.8.1996, sp.zn. 5Ob135/95. 
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právo na základě ustanovení § 5 odst. 2, věta 2 BauRG.68 

V případě ukončení práva stavby uběhnutím doby, na kterou bylo zřízeno, je možné 

právo stavby znovu zřídit.  

Právo stavby nelze zřídit na dobu neurčitou či na čas, který by nebyl předem vymezen, 

jelikož ujednání o rozvazovací podmínce je dle ustanovení 4 odst. 1 BauRG nepřípustné. Jedná 

se o kogentní ustanovení, od kterého se nelze odchýlit.69 Tento zákaz nechrání pouze zájmy 

věřitelů, nýbrž i stavebníka, jelikož stavebník má zájem využívat právo stavby po určitou dobu 

a zhodnotit svoji investici do práva stavby a to nezávisle na svévoli či hospodářské situaci 

vlastníka pozemku.70  Tento zákaz má tedy za účel učinit právo stavby stabilním právním 

institutem. Judikatura k tomuto uvádí, že právo stavby má být právním vztahem založeným na 

určitý čas, přičemž jeho ukončení má nastat v předem určený okamžik a nikoliv v neurčitou 

dobu založenou na výpovědi či odstoupení od smlouvy.71 Rozvazovací podmínkou se rozumí 

například ujednání, které by činilo dobu trvání práva stavby závislou na době života stavebníka 

či ujednání, dle kterého má jedna ze smluvních stran právo kdykoliv vypovědět či odstoupit od 

práva stavby.72  

Oproti tomuto odkládací podmínky jsou přípustné, přičemž v tomto případě vzniká 

právo stavby až v okamžiku, kdy je odkládací podmínka splněna.  

3.2.3. Převoditelnost a děditelnost práva stavby 

Na základě ustanovení § 1 BauRG je právo stavby převoditelným právem, přičemž 

literatura považuje převoditelnost za určující znak práva stavby. Převoditelnost práva stavby 

nelze v zásadě absolutně vyloučit, nicméně její omezení přípustné je.73  

Zákaz převoditelnosti práva stavby s věcně-právními účinky lze dle rakouského práva 

sjednat pouze za určitých podmínek, a to na základě ustanovení § 364c ABGB. 74  Toto 

ustanovení stanoví, že zákaz převoditelnosti či zatížení věci nebo věcného práva zavazuje pouze 

prvního vlastníka a ne jeho dědice či jiné právní nástupce a že působí vůči třetím osobám, pouze 

 
68§ 5 odst. 2, věta 2 BauRG: „Zástavní práva a jiné zatížení, které směřují na peněžní platy neb odporují účelu 

stavebního práva, nesmí v pořadí předcházet stavební právo.“  
69SPRUZINA, § 1 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 492. 
70Rozhodnutí OGH ze dne 15.6.1993, sp.zn. 5Ob50/93. 
71Rozhodnutí OGH ze dne 21.10.2003, sp.zn. 5Ob152/03v. 
72SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht str. 26. 
73SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht str. 21. 
74 HOFMEISTER, RECHBERGER, Das Baurecht – Begriff und Inhalt in HOFMEISTER, RECHBERGER, 

ZITTA, Bauten auf fremdem Grund 1996, str. 24. 
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pokud byl založen mezi manželi, registrovanými partnery, či rodiči a dětmi a pokud byl zároveň 

zapsán do pozemkové knihy.  

Smluvní strany si však vzhledem ke smluvní svobodě mohou vždy sjednat zákaz 

převoditelnosti práva stavby, který bude působit inter partes. Takový zákaz tak tedy nebude 

absolutní překážkou k převodu práva stavby a jeho zápisu do pozemkové knihy.75 

Co se týče omezení převoditelnosti práva stavby s absolutními účinky, převod práva 

stavby lze například zakázat po určitou dobu, anebo omezit na určité konkrétní případy.76 

Rakouská právní věda uvádí, že přípustná jsou například ta omezení, která slouží sociálně-

politickým cílům bytové politiky, a to tedy například omezení převoditelnosti práva stavby 

pouze ve prospěch určitých subjektů – například bytových družstev. Je rovněž přípustné zakázat 

možnost převodu práva stavby na určitou dobu, nicméně nepřípustné je omezení 

převoditelnosti, které spočívá v zákazu převodu práva stavby po dobu života stavebníka či po 

dobu života vlastníka pozemku.77  Takové by totiž v podstatě převoditelnost práva stavby, sice 

ne přímo, nýbrž v důsledku fakticky vyloučilo. Není rovněž vyloučené omezení převoditelnosti 

práva stavby předkupním právem ve prospěch vlastníka pozemku, nicméně v případě, že by 

toto ustanovení o předkupním právu zavazovalo stavebníka k převodu práva stavby pod kupní 

cenou, může být takové posouzeno jako nepřípustné omezení převoditelnosti práva stavby.78 

S převodem práva stavby přecházejí na právní nástupce všechna věcná práva a 

povinnosti. Původní oprávněný z práva stavby (stavebník) tak neručí po převodu práva stavby 

za splnění věcně-právních povinností. Převodem práva stavby však zůstávají nedotčeny 

obligační práva a povinnosti, od kterých se může převodce práva stavby osvobodit, pouze 

pokud tyto budou na nabyvatele převedeny a druhý účastník práva stavby tento převod výslovně 

odsouhlasí.79 Toto ručení za splnění obligačních povinností považuje rakouská právní věda za 

protiváhu či vyvážení volné převoditelnosti práva stavby a pozemku. 80  Pokud nabyvatel 

původně sjednaná obligační práva a povinnosti výslovně nepřevezme, ručí rovněž vedle 

převodce za jejich splnění, pokud o nich věděl, či musel vědět.81 

 
75SPRUZINA, § 1 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 500. 
76Rozhodnutí OGH ze dne 29.9.1998, sp.zn. 5Ob205/98b. 
77SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht str. 21. 
78SPRUZINA, § 1 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 500. 
79 Rozhodnutí OGH ze dne 18.12.2008, sp.zn. 1Ob79/08m, SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in 

RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht str. 21. 
80Rozhodnutí OGH ze dne 18.12.2008, sp.zn. 1Ob79/08m. 
81SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht str. 2. 
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Právo stavby je děditelným právem, přičemž skutečnost, že může být předmětem dědění 

nelze zcela vyloučit. Přípustná jsou však například omezení, na základě kterých by právo stavby 

připadlo pouze zákonným dědicům a nikoliv jiným dědicům určeným na základě poslední vůle 

zůstavitele.82  Rovněž literatura považuje za přípustné sjednat, pro případ smrti stavebníka, 

přechod práva stavby na vlastníka pozemku.83 

3.3. Srovnání pojmu a povahy práva stavby dle české a rakouské právní úpravy  

Právo stavby tvoří výjimku ze superficiální zásady, ze které vychází české i rakouské 

právo.  Charakteristické rysy práva stavby jsou dle obou právních úprav shodné, tedy, že právo 

stavby je věcné, dočasné, převoditelné, děditelné právo, na které se aplikují právní předpisy 

upravující věci nemovité.  

Dle české právní úpravy je právo stavby zařazeno v občanském zákoníku v rámci 

absolutních majetkových práv, věcných práv k věcem cizím, přičemž česká právní věda 

označuje toto právo za věcné právo sui generis. V rakouské právní úpravě je právo stavby 

upraveno samostatným právním předpisem – zákonem č. 86/1912 o stavebním právu (BauRG), 

který rovněž platil na území České republiky do roku 1947. Právo stavby vymezuje v Rakousku 

za věcné právo ustanovení § 1 odst. 1 BauRG, přičemž rakouská právní věda rovněž označuje 

právo stavby za věcné právo sui generis.  

 Dalším shodným charakteristickým rysem práva stavby obou právních úprav je jeho 

dočasnost. Zatímco česká právní úprava omezuje dobu trvání práva stavby pouze horní hranicí 

99 let a spodní hranici nevymezuje, rakouská právní úprava stanoví časové rozmezí doby trvání 

práva stavby na minimálně 10 a maximálně 100 let. Česká právní úprava rovněž, na rozdíl od 

rakouské, stanovuje speciální pravidlo pro délku trvání práva stavby v případě jeho vzniku 

vydržením, a to na dobu 40 let.  

Obě právní úpravy pak považují sjednání doby trvání práva stavby za esenciální 

náležitost smlouvy, jejíž absence zakládá neurčitost smlouvy a může vést k její neplatnosti. 

V případě sjednání práva stavby na dobu delší, než zákon připouští, dovozuje rakouská 

komentářová literatura, že právo stavby bude zřízeno na dobu maximálně zákonem povolenou 

(100 let) v souladu se zásadou in favor negotii. Česká právní úprava shodně jako rakouská 

zákonem přímo neupravuje důsledky sjednání delší doby trvání práva stavby, nicméně většina 

 
82SPRUZINA, § 1 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 502. 
83 HOFMEISTER, RECHBERGER, Das Baurecht – Begriff und Inhalt in HOFMEISTER, RECHBERGER, 

ZITTA, Bauten auf fremdem Grund 1996, str. 25. 
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autorů české právní vědy, na rozdíl od rakouských autorů, by takovou smlouvu považovala 

spíše za neplatnou. Omezení doby trvání práva stavby na délku života stavebníka pak rakouská 

judikatura považuje za nepřípustnou rozvazovací podmínku, přičemž dle mého názoru by se 

takové ujednání dalo shodně klasifikovat i v českém právním řádu.  

Prodloužení již zřízeného práva stavby je možné, nicméně na základě obou právních 

úprav je toto prodloužení doby trvání práva stavby podmíněno souhlasem třetích osob, v jejichž 

prospěch je zřízeno zástavní právo či jiné právo zatěžující právo stavby či pozemek. Co se týče 

doby, o kterou může být právo stavby prodlouženo, rakouská judikatura vykládá, že v případě 

prodloužení práva stavby nesmí být překročena zákonná maximální doba trvání práva stavby. 

Česká komentářová literatura vyjadřuje shodné stanovisko, tedy že je možné prodloužit pouze 

právo stavby, které bylo zřízeno na dobu kratší, než maximálně zákonem povolenou a v součtu 

s již uběhnutou dobou trvání práva stavby, nesmí tato přesáhnout horní hranici doby trvání 

práva stavby. Dle obou právních úprav je možné právo stavby po jeho skončení znovu zřídit. 

Dobu trvání práva stavby nelze na základě obou právních úprav činit závislou na splnění 

rozvazovací podmínky. Ujednání o rozvazovací podmínce jsou tak v obou právních řádech 

nepřípustná. Je tomu tak proto, že právo stavby má být stabilním právním institutem a umožnění 

zřízení práva stavby na předem neurčitou dobu by mohlo narušit oprávněné zájmy, jak třetích 

osob, tak samotných smluvních stran práva stavby. Zřízení práva stavby pod odkládací 

podmínkou je naopak v obou právních řádech přípustné.  

 Dalším určujícím znakem práva stavby dle obou právních úprav je jeho převoditelnost. 

Ačkoliv dle mého názoru není možno převoditelnost na základě současné české právní úpravy 

omezit, ani zakázat s věcně-právními účinky, je možné, že česká judikatura v průběhu vývoje 

dospěje k odlišnému názoru. V rakouské právní úpravě se již s otázkou omezení a zákazu 

převoditelnosti práva stavby judikatura vypořádala a vyložila, že možnost převodu práva stavby 

lze omezit s účinky vůči třetím osobám, nelze ji však věcně-právně absolutně vyloučit. 

Domnívám se, že by se výklad české právní úpravy mohl do budoucna ubírat stejným směrem, 

tedy že absolutní vyloučení převoditelnosti práva stavby možné nebude, nicméně jeho omezení 

ano.  

 Obě právní úpravy rovněž určují, že právo stavby je zděditelné, tedy že přechází na 

dědice či jiného všeobecného právního nástupce. Rakouská právní věda k tomuto uvádí, že 

děditelnost práva stavby nelze vyloučit, nicméně někteří autoři považují její omezení v určitých 

případech za možné.   
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 Zatímco česká právní úprava označuje právo stavby v § 1242 OZ přímo za věc 

nemovitou, rakouský zákon o právu stavby v ustanovení § 6 právo stavby za věc nemovitou 

„pouze“ pokládá.84 Toto rozdílné terminologické označení práva stavby však dle mého názoru 

nebude mít žádný praktický dopad, jelikož v obou právních řádech se s právem stavby zachází 

jako s věcí nemovitou.   

  

 
84Ustanovení § 6 (1) BauRG „Das Baurecht gilt als unbewegliche Sache,..“ překlad: Právo stavby se považuje za 

věc nemovitou. 
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4. Vznik práva stavby 

4.1. Vznik práva stavby dle české právní úpravy 

 Právo stavby může vzniknout na základě smlouvy, vydržením, rozhodnutím orgánu 

veřejné moci či děděním.+ 

4.1.1. Smluvní zřízení práva stavby 

Nejčastějším právním titulem ke zřízení práva stavby bude v praxi patrně smlouva o 

právu stavby. Smluvní zřízení práva stavby je dvoufázové, přičemž smlouva o právu stavby je 

tzv. titul a zápis do veřejného seznamu je tzv. modus. Zápis do katastru nemovitostí má 

v případě smluvního zřízení práva stavby intabulační účinky, což znamená, že právo stavby 

vzniká až okamžikem jeho vkladu do katastru nemovitostí (§ 1243 odst. 2 OZ). 

Jelikož je právo stavby věcným právem k věci nemovité, vyžaduje smlouva o zřízení 

práva stavby písemnou formu dle ustanovení § 560 OZ. Písemnou formu však vyžadují dle § 

560 OZ rovněž i dohody o změně či zrušení práva stavby.  

Právo stavby je zařazeno do ustanovení věcných práv, která sice předcházejí 

obligačnímu právu v rámci systematického zařazení v občanském zákoníku, nicméně z 

ustanovení § 11 OZ lze dovodit, že ustanovení o smluvním právu se použijí přiměřeně i na 

smluvní zřízení práva stavby.  

Co se týče ustanovení smlouvy o právu stavby, je nutné rozlišovat, jaká smluvní 

ustanovení budou mít účinky pouze inter partes a jaká budou mít účinky rovněž erga omnes. 

Jak již bylo výše uvedeno, možnost odchýlení se od ustanovení práva stavby upravuje § 978 

OZ, na základě kterého se lze odchýlit od ustanovení absolutních majetkových práv s účinky 

vůči třetím osobám pouze v případě, že to zákon připustí.  

Při sjednávání smlouvy o právu stavby je nutné se rovněž zabývat tím, které náležitosti 

jsou obligatorní a které fakultativní, jelikož sjednání esenciálních náležitostí smlouvy je 

nezbytné k tomu, aby smlouva byla platná a mohla být titulem pro zřízení práva stavby.   

Komentářová literatura považuje za podstatné náležitosti smlouvy (i) jasný projev vůle 

vlastníka pozemku o zřízení práva stavby, (ii) vymezení pozemku, který bude zatížen právem 

stavby, popřípadě pozemku sloužícímu k lepšímu užívání práva stavby, (iii) pokud je právo 

stavby zřízeno k již existující stavbě, pak vymezení této stavby, (iv) pokud má být stavba teprve 
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zřízena, pak její popis – velikost, účel, technické provedení, (v) doba, na kterou se právo stavby 

zřizuje a (vi) ujednání, zda se právo stavby zřizuje úplatně, či bezúplatně.85   

Jelikož právo stavby podléhá zápisu do katastru nemovitostí, může k určení 

obligatorních náležitostí smlouvy napovědět i vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(dále jen „katastrální vyhláška“), která určuje, jaké údaje k právu stavby se evidují v katastru 

nemovitostí.  Dle § 12 katastrální vyhlášky se v katastru nemovitostí o právu stavby evidují a) 

příslušnost do katastrálního území, b) číslo listu vlastnictví, c) účel práva stavby, je-li uveden, 

d) údaje o pozemku, ke kterému je právo stavby zřízeno, e) údaje o budově, která je součástí 

práva stavby, f) údaje o jednotkách vymezených podle občanského zákoníku, g) poslední den 

doby, na kterou je právo stavby zřízeno, h) typ a způsob ochrany nemovitosti podle bodu 7 

přílohy k této vyhlášce, i) údaje o právech a j) upozornění týkající se práva stavby. K určení 

obligatorních náležitostí smlouvy o právu stavby lze však katastrální vyhlášku vzhledem k její 

povaze aplikovat pouze podpůrně. 

Z předpisů veřejného práva tedy vyplývá, že ve smlouvě o právu stavby je třeba řádně 

vymezit pozemek, ke kterému má být právo stavby zřízeno, poté vymezit stavbu a ujednat dobu 

zřízení práva stavby tak, aby bylo možné jednoznačně určit poslední den práva stavby. 

Vymezení stavby, která má být zřízena, má za účel ochránit zájem vlastníka pozemku, který 

bude právem stavby zatížen, jelikož po zániku práva stavby připadne stavba vlastníkovi 

pozemku.86 

Právní teorie, jak bylo výše uvedeno, se většinově shoduje v tom, že ujednání o 

úplatnosti (či bezúplatnosti) práva stavby je obligatorní náležitostí smlouvy. Zima však s tímto 

nesouhlasí a uvádí, že zákon nestanoví smluvním stranám povinnost sjednat, zda je smlouva 

úplatná, či bezúplatná, nýbrž dovozuje, že na základě znění § 1247 OZ zákonodárce toto 

považuje za možnost sjednat úplatnost. 87  S tímto názorem se ztotožňuji a mám za to, že 

chybějící ujednání o úplatnosti práva stavby nečiní smlouvu o právu stavby neurčitou a 

neohrozí její platnost.88 Ustanovení § 1240 OZ (ani žádné jiné ustanovení o právu stavby) totiž 

nestanoví, že právo stavby musí být zřízeno úplatně a domnívám se tedy, že pokud nebude nic 

o úplatě sjednáno, bude právo stavby zřízeno bezúplatně.  

 
85SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 897, shodně uvádí ELIÁŠ, Právo 

stavby – Obchodněprávní revue. 
86ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
87ZIMA, Právo stavby, str. 81. 
88Tento závěr podporuje rovněž i zásada in favor contractus dle § 574 OZ. 
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Fakultativními náležitostmi smlouvy o právu stavby jsou pak ujednání na základě § 

1250 – 1255 OZ.89 Těmito tedy jsou: (i) rozsah užívání zatíženého pozemku stavebníkem, (ii) 

ustanovení o povinnosti stavebníka provést stavbu do určité doby, (iii) povinnosti ohledně 

údržby stavby, pojištění stavby, (iv) výhrada souhlasu vlastníka pozemku k učinění určitého 

právního jednání stavebníkem, (v) ustanovení o předkupním právu a (vi) náhrada za stavbu při 

skončení práva stavby. Některá tato fakultativní ujednání jsou předmětem zápisu do katastru 

nemovitostí (§ 1252 OZ, § 1254 OZ). 

Zákonnými ustanoveními o právu stavby dle § 1240 – 1256 OZ není obsah smlouvy o 

právu stavby vyčerpán, smluvní strany si vzhledem ke smluvní volnosti mohou ujednat vše, co 

považují za vhodné (například zajištění či utvrzení vzájemných práv a povinností).90 S ohledem 

na výše uvedené a vzhledem k ustanovení § 978 OZ lze dovodit, že tato ujednání, která nejsou 

zákonem předpokládána, budou účinná pouze inter partes.  

4.1.2. Nabytí práva stavby vydržením 

 Právo stavby lze rovněž na základě § 1243 OZ nabýt vydržením. „Vydržení je způsobem 

nabytí práva, o kterém se určitá osoba domnívá, že už jí patří (avšak mýlí se). Musí se tedy 

domnívat na základě omluvitelného omylu, že jí právo už patří, a přitom ho musí vykonávat po 

zákonem stanovenou dobu (jež se označuje jako vydržecí) a za zákonem stanovených 

podmínek.“ 91 S ohledem na skutečnost, že právo stavby je prohlášeno za nemovitou věc, činí 

vydržecí doba dle ustanovení § 1091 odst. 2 OZ nepřerušených 10 let a v případě mimořádného 

vydržení dle § 1095 OZ nepřerušených 20 let. O mimořádné vydržení se jedná v případě, že 

držitel neprokáže právní důvod, na kterém se jeho držba zakládá.92 Nicméně pro úplnost nutno 

dodat že, aby mohlo dojít k vydržení, musí být držba vždy poctivá a pravá93, přičemž poctivost 

(tedy, že držitel se v dobré víře domnívá, že je vlastníkem věci) se posuzuje objektivně a nikoliv 

pouze s ohledem na subjektivní přesvědčení držitele.94 

V případě nabytí práva stavby vydržením jej pak stavebník ve smyslu § 1244 odst. 2 OZ 

nabývá na dobu 40 let, přičemž soud může tuto dobu za splnění určitých předpokladů zkrátit 

nebo prodloužit. V praxi nebude patrně tento způsob nabytí práva stavby příliš častým. Eliáš 

 
89SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 897, shodně ELIÁŠ, Právo stavby – 

Obchodněprávní revue. 
90ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
91KINDL, Právo nemovitostí, str. 215. 
92§ 1095 OZ. 
93§ 1089, § 1090 OZ. 
94Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.4.2011, sp.zn. 28 Cdo 2603/2010. 
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uvádí, že „lze předpokládat, že častěji bude na cizím pozemku stavět držitel vlastnického práva 

k pozemku, který při poctivé a pravé držbě vydrží po deseti letech pozemek i se stavbou (§1090). 

Případy vydržení práva stavby se tak omezí na situace, kdy se stavebníkovo právo bude zakládat 

na právním důvodu, který by postačil ke zřízení práva stavby, pokud by bylo zřízeno oprávněnou 

osobou (§1090).“ 95  K vydržení práva stavby stavebníkem však nedojde, pokud by v průběhu 

vydržecí doby vzniklo k pozemku zatíženém právem stavby věcné právo, které by se účelu 

právu stavby příčilo (např. služebnost užívání či požívání pozemku, která by se svojí povahou 

neslučovala se zřízením práva stavby).96 

Jak již bylo výše zmíněno, může se jevit sporným, zda se do doby, na kterou může být 

zřízeno právo stavby vzniklé vydržením (40 let), započítává doba, po kterou musel stavebník 

(předtím tedy držitel) právo stavby držet. Dle mého názoru se tato vydržecí doba do doby 40 

let nezapočítává, jelikož dikce ustanovení § 1244 odst. 2 OZ již předpokládá, že stavebník právo 

stavby vydržením nabyl (tedy, že již byly splněny podmínky pro možnost nabytí práva stavby 

vydržením). 

 V případě nabytí práva stavby vydržením neuvádí občanský zákoník (na rozdíl od 

nabytí práva stavby smluvně či rozhodnutím orgánu veřejné moci), že takto nabyté právo stavby 

podléhá zápisu do katastru nemovitostí. Nicméně dle § 3 odst. 1 písm. f)  katastrálního zákona 

je právo stavby předmětem evidence katastru nemovitostí. Zapsat právo stavby nabyté 

vydržením je každopádně vhodným, a to vzhledem k principu materiální publicity 97, pořadí 

věcných práv zapsaných do veřejného seznamu98 , či možnosti zatížit právo stavby stavebním 

platem jako reálným břemenem99. V případě zápisu práva stavby do katastru nemovitostí, které 

vzniklo vydržením, se bude jednat (na rozdíl od smluvního zřízení práva stavby) o zápis 

deklaratorní. 

4.1.3. Nabytí práva stavby rozhodnutím orgánu veřejné moci 

Vzhledem k tomu, že nabytí práva stavby rozhodnutím orgánu veřejné moci může 

představovat zásah do vlastnického práva, musí být učiněno v souladu s čl. 11 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod, tedy ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. 

 
95ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
96KINDL, Právo nemovitostí, str. 208. 
97Princip materiální publicity je vyjádřen v § 980 OZ a rovněž promítnut do § 984 OZ. 
98Dle § 981 OZ: „Je-li do veřejného seznamu zapsáno věcné právo k cizí věci, má přednost před věcným právem, 

které není z veřejného seznamu zjevné.“ 
99Dle § 1303 OZ lze zatížit reálným břemenem věc, která je zapsána do veřejného seznamu a stavební plat zatěžuje 

právo stavby dle § 1247 OZ jako reálné břemeno. 
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Předpokladem pro to, aby mohlo právo stavby vzniknout rozhodnutím orgánu veřejné moci je 

zvláštní titul v rámci právních předpisů veřejného práva. 100  Možnost vzniku práva stavby 

rozhodnutím orgánu veřejné moci, musí tedy výslovně stanovit zákon.   

Zřízení práva stavby rozhodnutím orgánu veřejné moci připadá rovněž v úvahu na 

základě § 1145 OZ, a to při zrušení spoluvlastnictví rozdělením společné věci.101 Ustanovení 

§ 1145 OZ stanoví: „Při zrušení spoluvlastnictví rozdělením společné věci může soud zřídit 

služebnost nebo jiné věcné právo, vyžaduje-li to řádné užívání vzniklé věci bývalým 

spoluvlastníkem.“ Mám tedy za to, že tímto „jiným věcným právem“ může tak být kromě 

věcných břemen rovněž i právo stavby.    

Zákon o vyvlastnění č. 184/2006 Sb. v současném znění vyvlastnění práva stavby přímo 

neumožňuje. Předmětem vyvlastnění je dle zákona o vyvlastnění pouze vlastnické právo či 

právo odpovídající věcnému břemeni. Vzhledem k tomu, že právo stavby je věcným právem 

sui generis a nedá se označit, ani za vlastnické, ani za právo odpovídající věcnému břemeni, 

není možné, aby došlo ke vzniku práva stavby na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci 

v obecném vyvlastňovacím řízení.   

Právo stavby vzniklé rozhodnutím orgánu veřejné moci pak rovněž dle ustanovení 

§ 1243 odst. 2 OZ podléhá deklaratornímu zápisu do katastru nemovitostí. Právo stavby zřízené 

rozhodnutím orgánu veřejné moci vznikne dnem určeným v rozhodnutí či právní mocí tohoto 

rozhodnutí.102 

4.1.4. Nabytí práva stavby na základě dědění  

Vzhledem k tomu, že právo stavby přechází dle § 1253 OZ na dědice i na jiného 

všeobecného právního nástupce, lze jej nabýt rovněž na základě dědění.  

4.2. Vznik práva stavby dle rakouské právní úpravy  

Dle rakouské právní úpravy může vzniknout právo stavby na základě smlouvy, pořízení 

pro případ smrti, soudního rozhodnutí či rozhodnutí o vyvlastnění a dle některých názorů i na 

základě vydržení. Rakouský zákon o právu stavby však v ustanovení § 5 odst. 1 BauRG určuje, 

že právo stavby (vždy) vzniká až vkladem do pozemkové knihy.  

 
100SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 897. 
101Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., shodně uvádí i KINDL, Právo nemovitostí, str. 215. 
102KINDL, Právo nemovitostí, str. 214. 
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4.2.1. Smluvní zřízení práva stavby 

Nejčastějším právním titulem ke zřízení práva stavby je v praxi smlouva. Vzhledem 

k tomu, že se na právo stavby hledí jako na věc nemovitou, musí mít smlouva o právu stavby 

písemnou formu.103 

Právní kvalifikace smlouvy o právu stavby a práva stavby jako takového je v rakouské 

právní úpravě sporná a je předmětem stále probíhající diskuse. V právní teorii nepanuje shoda 

ohledně toho, jaká práva a povinnosti účastníků práva stavby jsou věcně-právní (tedy působící 

erga omnes) a jaká pouze obligačně-právní.  

Někteří autoři zastávají názor, že smlouva o právu stavby zakládá výlučně věcně-právní 

vztah.104 Podle Kletečky a převažujícího názoru současné právní vědy mají však věcně-právní 

účinky pouze klíčová, nejdůležitější ujednání o právu stavby, tzv. jádro smlouvy o právu 

stavby.105  S tímto souhlasí Bittner, který dodává že toto jádro smlouvy o právu stavby či 

minimální zákonný obsah smlouvy, může být zvěcněn zápisem do pozemkové knihy.106 

Kletečka dále dodává, že dle jeho názoru mohou být věcně-právní ustanovení smlouvy 

o právu stavby pouze taková, která přísluší stavebníkovi a která se týkají jeho oprávnění zřídit 

právo stavby na cizím pozemku. Oproti tomu pak práva vlastníka pozemku nemají věcně-právní 

povahu. Ujednání smlouvy o právu stavby, která působí pouze inter partes, jsou dle Kletečky 

například omezení převoditelnosti práva stavby, ledaže budou zvěcněna zápisem do pozemkové 

knihy.107 Dle judikatury rakouského Nejvyššího soudního dvora (OGH) pak rovněž pouze inter 

partes působí ujednání o určení účelu užívání práva stavby – toto ujednání tedy nezavazuje 

právního nástupce práva stavby, ledaže by jej výslovně či konkludentně převzal.108  

Právě určení, která ujednání jsou věcně-právní a která obligačně-právní, má významné 

důsledky, jelikož dle převažujícího názoru současné rakouské právní vědy převodem práva 

stavby nepřechází na právního nástupce veškerý obsah smlouvy o právu stavby, nýbrž pouze 

věcná práva a povinnosti.109 V otázce, jaká práva a povinnosti vyplývající z práva stavby mají 

 
103 ENGELHART, Karl: Baurecht und Superädifikat – Vergleich in HOFMEISTER, RECHBERGER, ZITTA, 

Bauten auf fremdem Grund 1996,  str. 16. 
104 SPRUZINA, § 5 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 521. 
105 KLETEČKA Das Baurecht – Begriff und Inhalt in KLETEČKA, RECHBERGER, ZITTRA, Bauten auf 

fremdem Grund, 2004, str. 27. 
106SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht str. 29. 
107 KLETEČKA Das Baurecht – Begriff und Inhalt in KLETEČKA, RECHBERGER, ZITTRA, Bauten auf 

fremdem Grund, 2004, str. 27. 
108Rozhodnutí OGH ze dne 27.8.2018, sp.zn. OGH 3 Ob 61/18v. 
109 Rozhodnutí OGH ze dne 27.8.2018, sp.zn. OGH 3 Ob 61/18v, shodně SPRUZINA, Das österreichische 

Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht, str. 21. 
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věcně-právní účinky, však není právní věda jednotná. V případě sporu bude muset tuto otázku 

posoudit judikatura vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu.  

Obligatorní náležitosti smlouvy o právu stavby nepochybně budou: (i) ujednání o 

zatížení pozemku právem stavby ve prospěch stavebníka, (ii) vymezení doby na kterou se právo 

stavby zřizuje a (iii) pokud je sjednán stavební plat (stavební činže dle rakouské terminologie) 

- pak jeho výše a splatnost.110 K obsahu smlouvy o právu stavby uvádí komentářová literatura, 

že smluvní strany se nemohou odchýlit od těchto zákonných ustanovení: (i) sjednání práva 

stavby na zákonem povolenou dobu, (ii) zákaz rozvazovacích podmínek, (iii) skutečnost, že se 

právo stavby vztahuje na celý pozemek, (iv) ustanovení o relativních účincích předčasného 

ukončení práva stavby vůči osobám, která mají k právu stavby věcně-právní oprávnění, (v) 

zákaz zajištění hodnoty stavební činže v závislosti na hodnotě pozemku a půdy a (vi) zákaz 

zřízení práva stavby pouze k části (podlaží) budovy. 

Smluvní strany si mohou dle komentářové literatury naopak volně sjednat: (i) následky 

ukončení práva stavby, tedy vyloučit aplikaci ustanovení § 9 odst. BauRG111 , s takovými 

důsledky, že stavba při zániku práva stavby nepřipadne vlastníkovi pozemku, (ii) stavební plat, 

(iii) náhradu za stavbu při zániku práva stavby, (iv) omezení převoditelnosti práva stavby, (v) 

zákaz pronajmutí stavby, (vi) užívání práva stavby k určitému účelu, (vii) lhůtu, do které je 

stavebník povinen zřídit stavbu, (viii) povinnost pojistit stavbu, (ix) specifikaci stavby, kterou 

je stavebník povinen zřídit, (x) rozsah užívacích práv stavebníka k pozemku a (xi) výpověď 

práva stavby ze strany vlastníka pozemku pro prodlení stavebníka s úhradou stavební činže po 

dobu 2 po sobě jdoucích let apod.112 

4.2.2. Jiné způsoby zřízení práva stavby 

Vedle smlouvy o právu stavby mohou být rovněž tituly pro zřízení práva stavby i 

pořízení pro případ smrti, soudní rozhodnutí či rozhodnutí o vyvlastnění a dle některých názorů 

i vydržení. Jako příklad soudního rozhodnutí zakládajícího právo stavby může být uvedeno 

rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů. 113 

Vydržení práva stavby převažující právní názor spíše odmítá, jelikož v praxi držba 

povede s ohledem na výkon práv spíše k nabytí vlastnictví k pozemku a nikoliv k právu 

 
110SPRUZINA, § 1 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 492. 
111Ustanovení § 9 odst. BauRG „Při zániku práva stavby připadne stavba vlastníkovi pozemku. Zákonná zástavní 

a přednostní práva, která váznou na právu stavby, přecházejí na pozemek, jakmile právo stavby zanikne.“  
112SPRUZINA, § 1 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 492. 
113SPRUZINA, § 5 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 520. 
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stavby.114 Kletečka však zastává opačný názor a vydržení práva stavby považuje při splnění 

zákonných požadavků pro vydržení práva za přípustné. 115 

4.3. Srovnání vzniku práva stavby dle české a rakouské právní úpravy 

Právo stavby může vzniknout dle obou právních řádů nepochybně na základě smlouvy 

a rozhodnutí orgánu veřejné moci či v důsledku dědění. V možnosti vzniku práva stavby vydr-

žením se právní úpravy odlišují.  

V případě smluvního zřízení vzniká právo stavby shodně na základě obou právních 

úprav až intabulací – tedy knihovním zápisem.116 Při založení práva stavby na základě jiných 

právních důvodů je však dle české právní úpravy zápis do katastru nemovitostí pouze deklara-

torní. V rakouské právní úpravě stanoví zákon o právu stavby výslovně, že právo stavby vzniká 

zápisem do pozemkové knihy (něm. „Grundbuch“). Na rozdíl od české právní úpravy nerozli-

šuje rakouský zákon o právu stavby pro okamžik vzniku práva stavby mezi tituly, na základě 

kterých bylo právo stavby založeno, nýbrž stanoví, že právo stavby vznikne (vždy) až konsti-

tutivním zápisem do pozemkové knihy. 

Titulem pro zřízení práva stavby bude v obou právních řádech nejčastěji smlouva o 

právu stavby. Vzhledem k povaze práva stavby jako věci nemovité bude muset mít shodně 

v obou právních řádech smlouva o právu stavby písemnou formu.  

Právo stavby je shodně dle obou právních úprav označeno za věcné právo, nicméně 

povaha jednotlivých vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývajících z práva 

stavby nemusí být vždy věcně-právní. V rámci české právní úpravy je nutno vycházet z usta-

novení § 978 OZ, na základě kterého se lze od zákonných ustanovení o právu stavby odchýlit 

s účinky vůči třetím osobám pouze tehdy, pokud to zákon výslovně připouští. V Rakousku je 

povaha práv a povinností vyplývajících z práva stavby předmětem diskuse právní teorie, při-

čemž se většinový právní názor shoduje v tom, že věcně-právní ujednání smlouvy o právu 

stavby (tedy ujednání s účinky erga omnes) jsou pouze klíčová či nejdůležitější ujednání o 

právu stavby. Ostatní ujednání pak dle většinového právního názoru působí pouze inter partes.  

Právo stavby však může shodně v obou zemích vzniknout i na základě rozhodnutí or-

gánu veřejné moci (např. rozhodnutí soudu o vypořádání spoluvlastnictví či rozhodnutí o 

 
114SPRUZINA, § 5 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 520. 
115KLETEČKA in RAINER, Herbert. Miet-und Wohnrecht Handbuch online. Wien 2011, Kap. 15.2.4.1 (Stand 

1.5.2015, rdb.at). 
116 § 1243 odst. 2 OZ uvádí: „Právo stavby zřízení smlouvou vzniká zápisem do veřejného seznamu. Zápisu do 

veřejného seznamu podléhá i právo stavby vzniklé rozhodnutím orgánu veřejné moci.“ 
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vyvlastnění). V rámci rakouské právní úpravy vzniká však právo stavby vždy až konstitutivním 

zápisem do pozemkové knihy.  

Dle rakouské právní teorie může být titulem pro vznik práva stavby rovněž i pořízení 

pro případ smrti. Český občanský zákoník v ustanovení o vzniku práva stavby (§1243 OZ) 

možnost zřízení práva stavby pořízením pro případ smrti mezi důvody vzniku práva stavby 

neuvádí. Nicméně na základě ustanovené § 1253 OZ přechází právo stavby na dědice či jiného 

všeobecného nástupce. Právo stavby může tedy vzniknout v důsledku dědění i dle českého 

práva.   

Vydržení jako důvod k nabytí práva stavby česká právní úprava výslovně připouští, při-

čemž autoři právní teorie uvádí, že k němu patrně nebude docházet příliš často, jelikož v praxi 

bude častěji docházet k vydržení vlastnického práva k pozemku. V případě vydržení je pak na 

základě české právní úpravy zápis do katastru nemovitostí deklaratorní. Vydržení jako důvod 

založení práva stavby rakouský zákon o právu stavby výslovně neuvádí. Většinový názor ra-

kouské právní teorie možnost vydržení práva stavby spíše odmítá právě s poukazem na skuteč-

nost, že držba s ohledem na výkon práv povede v praxi častěji k vydržení vlastnického práva 

k pozemku.  
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5. Pozemek zatížený právem stavby 

5.1. Česká právní úprava 

5.1.1. Způsob a rozsah zatížení pozemku právem stavby 

Co se týče vymezení pojmu „pozemek“, občanský zákoník jeho legální definici 

neobsahuje. Pozemek vymezuje zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon v ustanovení § 2 a), 

který stanoví, že se pro účely katastrálního zákona pozemkem rozumí „část zemského povrchu 

oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, 

hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím, společným 

povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní 

rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru 

stavebním úřadem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí 

rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků“.  

Občanský zákoník stanoví v ustanovení § 498 OZ, že pozemek je nemovitou věcí a 

v ustanovení § 505 a násl. OZ vymezuje jeho součásti, kterými jsou prostor nad i pod 

pozemkem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (s určitými výjimkami), věci zapuštěné 

v pozemku a upevněny ve zdech a rostlinstvo vzrostlé na pozemku. Pozemek má rovněž 

vzhledem ke své povaze charakter hmotné věci. Dle některých autorů komentářové literatury 

k občanskému zákoníku není definice pozemku dle katastrálního zákona pro soukromoprávní 

účely vhodná a pozemkem ve smyslu soukromého práva rozumí trojrozměrnou část zemského 

povrchu, která je ve vlastnictví určité osoby.117 

Ačkoliv se charakteristika pozemku dle katastrálního zákona nedá plně aplikovat pro 

definici pozemku dle soukromého práva, není přesto dle mého mínění pro účely vymezení 

pozemku v soukromém právu bez významu. Domnívám se, že některé charakteristické znaky 

definice pozemku dle katastrálního zákona se mohou (alespoň) přiměřeně aplikovat i na 

pozemek ve smyslu soukromého práva. Pozemek je dle mého názoru rovněž pohledem 

soukromého práva část zemského povrchu, která je určitým způsobem ohraničena. Nicméně je 

nutné mít na paměti, že shodně používaný pojem „pozemek“ může mít odlišné vymezení, 

v závislosti na tom, ke kterému právnímu předpisu se v dané situaci vztahuje.  

 
117 ZIMA, Právo stavby, str. 81., Zima zde odkazuje na: MELZER, Filip., TÉGL., Petr., a kol. Občanský zákoník 

§ 419-654 Velký komentář. Svazek III. Praha : Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-003-1, str. 255. 
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Dle ustanovení § 1240 odst. 1 OZ může být pozemek zatížen věcným právem stavebníka 

mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu, přičemž nezáleží na tom, zda se jedná o 

stavbu již zřízenou či dosud na pozemku nezřízenou.   

Ustanovení § 1240 odst. 2 OZ upravuje, že právo stavby nemusí zatěžovat pouze 

pozemek, na kterém je zřízena stavba, nýbrž i (jiný) pozemek, jehož sice není pro stavbu 

zapotřebí, ale slouží k jejímu lepšímu užívání. Těmito pozemky typicky budou dle Eliáše např. 

zahrady, sady, pozemky s parkovištěm, pozemky se sportovním vybavením apod.118 Rovněž se 

může jednat i o pozemky, jež umožňují lepší přístup k pozemku zatíženému právem stavby, 

třebaže k tomuto pozemku zatíženému právem stavby přístup již existuje. Zatížení jiného 

pozemku umožňující lepší přístup na pozemek, ke kterému je zřízeno právo stavby, nemusí být 

dle Kindla podmíněno skutečností, že přístup na pozemek zatížený právem stavby není jinak 

možný.119 Ustanovení § 1240 odst. 2 OZ lze tedy dle jeho doslovného znění vyložit tak, že 

právo stavby se může vztahovat i na jiný pozemek, než na „hlavní“ pozemek, který byl právem 

stavby zatížen, pokud tento jiný pozemek slouží k lepšímu užívání stavby. 

Otázkou je, zda je toto ustanovení (§ 1240 odst. 2 OZ) smysluplné a zda se nejedná o 

pouhé chybné „převzetí“ podobného ustanovení rakouského zákona o právu stavby, § 1 odst. 2 

BauRG, které stanoví, že se právo stavby může vztahovat i na tu část (hlavního) pozemku, která 

není ke stavbě potřebná, ale slouží k jejímu lepšímu užívání. Osobně nevidím smysl v rozšíření 

práva stavby i na jiný „vedlejší“ pozemek, který by sloužil k lepšímu užívání stavby, jelikož 

zajištění lepšího užívání stavby lze zajisté dosáhnout i prostřednictvím institutu služebnosti. 

Toto ustanovení nepovažuji tedy za příliš vhodné a domnívám se, že je v rámci práva stavby 

nadbytečné. Rozšíření práva stavby na jiný pozemek není dle mého mínění v praxi potřebné ani 

příliš žádoucí.  

Odpověď na otázku, zda lze zřídit více práv stavby k jednomu pozemku, není příliš 

jednoznačná. Zatímco dle Zimy120  právo stavby vždy zatěžuje celý pozemek, i pokud je ke 

zřízení stavby použita pouze část pozemku, Kindl121  možnost zatížení pozemku více právy 

stavby nezahrnuje – zejména, pokud je pozemek rozlehlý a jiné okolnosti toto rovněž umožňují. 

Pavel122 poukazuje na případný problematický zápis více práv stavby k jednomu pozemku do 

katastru nemovitostí a přiklání se spíše k možnosti, že více práv stavby k 1 pozemku zřídit 

 
118ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
119KINDL, Právo nemovitostí, str. 206. 
120ZIMA, Právo stavby, str. 96. 
121ZIMA, Právo stavby, str. 213. 
122PETR, Nové právo k povrchu, str. 73. 
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nelze. Vzhledem ke skutečnosti, že k pozemku lze zřídit více věcných práv se nedomnívám, že 

by zápis více práv stavby k jednomu pozemku byl příliš problematický. Potíže by dle mého 

názoru spíše mohlo činit vymezení vzájemných práv a povinností stavebníků a jejich právní 

vztah vzhledem k vlastníkovi pozemku a posouzení skutečnosti, zda se práva stavby sobě 

nepříčí a nezamezují tak svému zřízení ve smyslu § 1241 OZ.   

Konečnou odpověď na otázku, zda právo stavby zatěžuje vždy celý pozemek a zda, 

případně za jakých podmínek, bude možné zřídit více práv stavby k jednomu pozemku, bude 

muset poskytnout česká judikatura s ohledem na ustanovení § 1241 OZ.123  

Dle mého názoru je zřízení více práv stavby k jednomu pozemku přípustné, pokud se 

dříve zřízené právo stavby nepříčí novému, přičemž je nutné dostatečně upravit vzájemná práva 

a povinností stavebníků a vlastníka pozemku, a to zejména vzhledem k užívání pozemku. Český 

občanský zákoník, totiž na rozdíl od rakouského zákona o právu stavby, neuvádí, že by právo 

stavby muselo zatěžovat celý pozemek. Souhlasím tedy s Kindlem a domnívám se, že zřízení 

více práv stavby k jednomu pozemku bude za splnění výše uvedených předpokladů přípustné.  

Další otázkou, která vyvstává v souvislosti s pozemkem a právem stavby je otázka, zda 

lze zřídit jedno právo stavby zatěžující více pozemků tak, že se stavba bude nacházet na více 

pozemcích. Vzhledem k tomu, že český zákonodárce tuto možnost nezahrnuje, pravděpodobně 

toto bude možné, nicméně problematickým pak může být právní osud stavby při skončení práva 

stavby.  

Co se týče oprávnění smluvních stran k pozemku, není-li ujednáno jinak má stavebník 

k pozemku zatíženému právem stavby práva poživatele.  

5.1.2. Způsobilost pozemku ke zřízení práva stavby 

Dle české právní úpravy lze zřídit právo stavby k pozemku bez ohledu na skutečnost, 

která osoba pozemek vlastní. Právo stavby však nelze zřídit bezpodmínečně k jakémukoliv 

pozemku. Ustanovení § 1241 OZ uvádí, že právo stavby nelze zřídit k pozemku, na kterém 

vázne právo příčící se účelu stavby. Dále je v § 1241 OZ uvedeno, že pokud je pozemek zatížen 

zástavním právem, pak je zřízení práva stavby podmíněno souhlasem zástavního věřitele. 

Zákonodárce tedy tímto stanovuje, že určitá dříve zřízená práva k pozemku mohou možnost 

zřízení práva stavby znemožnit či značně zkomplikovat. Práva, která se příčí účelu stavby, 

mohou být služebnosti, zákonná věcná břemena či jiná omezení vyplývající z veřejného práva, 

 
123§ 1241 OZ 1. věta „Právo stavby nelze zřídit k pozemku, na kterém vázne právo příčící se účelu stavby.“ 
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která daný pozemek zatěžují.124 Kindl uvádí, že těmito mohou být nejen například služebnost 

cesty, právo pastvy, služebnost inženýrské sítě, služebnost rozlivu, ale i jiné služebnosti, které 

nejsou v zákoně přímo uvedeny125, pokud by se jejich podstata příčila účelu práva stavby.126 

Jiným takovým právem by mohlo být dříve zřízené právo stavby či reálné břemeno. 127 

Vzhledem k pořadí věcných práv dle § 981 OZ musí však toto právo být zapsáno dříve, než 

dojde ke zřízení práva stavby. 

Zástavní právo k pozemku nečiní pozemek absolutně nezpůsobilým pro zřízení práva 

stavby k němu, nicméně dle § 1241 OZ je zřízení práva stavby k pozemku zatíženého věcným 

právem podmíněno souhlasem zástavního věřitele.  

Otázkou je rovněž, zda mohou dříve zřízená obligační práva k pozemku znemožnit 

zřízení práva stavby, jelikož dle § 1241 OZ nelze právo stavby zřídit k pozemku, na kterém 

vázne právo příčící se účelu stavby. Kindl dospívá k názoru, že nikoliv, vzhledem ke 

skutečnosti, že obligační práva nepůsobí erga omnes. Pokud by tedy došlo ke střetu obligačního 

práva (ač dříve zřízeného) s právem stavby, a tato práva by byla vedle sebe neslučitelná, došlo 

by k zániku obligačního práva, jelikož obligační právo je „slabší“ než právo věcné. 128 Opačná 

situace by však dle mého názoru nastala v případě, že by došlo k zvěcnění obligačního práva 

zápisem do katastru nemovitostí. V tomto s Kindlem souhlasím a domnívám se tak, že práva 

váznoucí na pozemku, která budou zamezovat zřízení práva stavby, budou spíše právě věcná 

práva.  

Ačkoliv dle § 1 odst. 1 OZ je uplatňování práva soukromého nezávislé na uplatňování 

práva veřejného, nemusí být právo, příčící se účelu právu stavby, zřízeno pouze na základě 

předpisů soukromého práva. Zřízení práva stavby může rovněž znemožňovat například územní 

opatření o stavební uzávěře, ochranné pásmo k pozemku, či zákonné věcné břemeno.129 Dále se 

může jednat o veřejné užívání pozemku. 

Právo stavby lze rovněž zřídit, aniž by bylo vydáno příslušné územní rozhodnutí, které 

by zřízení stavby umožňovalo. Právo stavby tak lze zřídit i v případě, že výstavba stavby není 

 
124SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 895. 
125Kindl upozorňuje na skutečnost, že výčet služebností v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. je demonstrativní a 

že je možno zřídit i jiné zákonem výslovně neupravené služebnosti. 
126KINDL, Právo nemovitostí, str. 207. 
127ZIMA, Právo stavby, str. 89. 
128KINDL, Právo nemovitostí, str. 209. 
129KINDL, Právo nemovitostí, str. 128, 210, 211, SPÁČIL, Občanský zákoník III. Věcná práva, (§ 976–1474) : 

komentář, str. 895. 
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(v době zřízení práva stavby) fakticky na pozemku zatíženém právem stavby možná.130 V praxi 

by k tomuto smluvní strany přistoupily patrně v případě plánované změny územního plánu, 

která by do budoucna výstavbu stavby umožňovala. 

5.2. Rakouská právní úprava 

5.2.1. Způsob a rozsah zatížení pozemku právem stavby 

Pozemek zatížený právem stavby a právo stavby představují dvě odlišné věci nemovité. 

Stavebník se tedy v zásadě (kromě požívacího práva k pozemku) nepodílí na vlastnictví 

k pozemku, který je zatížen právem stavby. Vlastník pozemku jej může bez ohledu na vůli 

stavebníka volně převést, zatížit či zůstavit.131 

Rozsah zatížení pozemku právem stavby upravuje ustanovení § 1 odst. 2 BauRG a 

ustanovení § 5 odst. 2 BauRG.  

Ustanovení § 1 odst. 2 BauRG upravuje, že se právo stavby může vztahovat na části 

pozemku, kterých není ke stavbě samotné zapotřebí, ale které jsou prospěšné k jejímu užívání. 

Prospěšným k užívání stavby může být tak například vjezd, dvůr, zahrada, parkoviště, dětské 

hřiště apod. K výkladu pojmu „prospěšný k užívání“ uvádí komentářová literatura, že se 

prospěšnost neposuzuje s ohledem na zájmy osoby stavebníka, nýbrž vzhledem ke stavbě 

samotné.132  

Ustanovení § 5 odst. 2 BauRG uvádí, že se právo stavby musí vztahovat k celému tzv. 

„knihovnímu tělesu“, přičemž knihovní těleso může být popsáno jako „všechny nemovitosti 

zapsané pod shodným číslem zápisu – tedy právní jednota k určité nemovitosti“ 133. Böhm dále 

uvádí, že pojem knihovní těleso (něm. „Grundbuchskörper“) a nemovitost (něm. 

„Liegenschaft“) mohou být zaměněny jako synonyma. Ustanovení § 5 odst. 2 BauRG je tedy 

komentářovou literaturou vykládáno tak, že právo stavby není možné zřídit pouze k části 

jednoho pozemku nebo k více spoluvlastnickým podílům pozemku (pozn. a to ani k ideálním, 

ani reálným podílům), nýbrž vždy bude zřízeno k celému pozemku. 134  

 
130ZIMA, Právo stavby, str. 91, Zima zde uvádí příklad zřízení práva stavby pro bytový objekt na pozemku, který 

je chmelnicí. 
131  Rozhodnutí OGH ze dne 9.6.2009, sp.zn. 5Ob94/09y; 4Ob5/10d; 1Ob44/15z., SPRUZINA, § 1 BauRG in 

SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 494. 
132 SPRUZINA, § 1 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 503. 
133 BÖHM, Helmut., PALMA, Ulrich. Sachenrecht, Allgemeiner Teil, Wien: LexisNexis, 2018.ISBN 978-3-7007-

7194-4, str. 66. 
134 SPRUZINA, § 5 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 523. 
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Kletečka k tomuto uvádí, že při rozsahu zatížení pozemku je nutno rozlišovat mezi 

právem stavby jako takovým a mezi výkonem práva stavby.135 Zatímco výkon práva stavby lze 

omezit pouze na část pozemku, právo stavby jako takové bude vždy zatěžovat celý pozemek, 

což vede k závěru zastávanému rakouskou judikaturou136 , že nelze zřídit více práv stavby 

k jednomu pozemku.  

Právo stavby nelze rovněž zřídit k pozemku, který není zapsaný do pozemkové knihy.137 

Přípustným je rovněž zřízení jednoho práva stavby k více pozemkům, a to i pokud mají 

tyto pozemky odlišné vlastníky. Rakouská právní věda toto nazývá tzv. „Gesamt – Baurecht“.  

V tomto případě však musí být obsah smlouvy o právu stavby pro všechny vlastníky pozemku 

jednotný, a to zejména doba trvání práva stavby a výše stavebního platu.138 V případě zřízení 

práva stavby k více různým pozemkům (s rozlišnými vlastníky) může být problematickou 

otázka právních důsledků ukončení práva stavby pro stavbu, jež byla součástí práva stavby. Na 

základě ustanovení § 9 odst. 1 BauRG připadne stavba při skončení práva stavby vlastníkovi 

pozemku. Vzhledem k tomu, že toto ustanovení není kogentní, může se při vyloučení jeho 

aplikace stát stavba po zániku práva stavby superedifikátem (dočasnou stavbou) ve 

spoluvlastnictví více vlastníků pozemků.139  Pokud by však aplikace ustanovení § 9 BauRG 

nebyla smluvními stranami vyloučena, mohlo by dojít k situaci, že jednotlivé části stavby 

budou vertikálně rozděleny na základě hranic pozemků a připadnou tak vlastníkovi toho 

pozemku, na kterém daná část stojí. Toto je však možné pouze v případě, že je stavba reálně 

rozdělitelná, v opačném případě by vzhledem k superficiální zásadě mohlo připadat v úvahu 

odstranění stavby. 140  

5.2.2. Způsobilost pozemku ke zřízení práva stavby 

Od novely rakouského práva stavby, která byla učiněna v roce 1990, může být každý 

pozemek zatížen právem stavby, bez ohledu na skutečnost, která osoba jej vlastní. Do roku 1990 

bylo totiž možné na základě ustanovení § 2 BauRG zřídit právo stavby pouze k pozemku ve 

vlastnictví veřejnoprávních subjektů či církví. Z tohoto důvodu došlo k častějšímu zřizování 

 
135KLETEČKA in RAINER, Herbert. Miet-und Wohnrecht Handbuch online. Wien 2011, Kap. 15.2.10 (Stand 

1.5.2015, rdb.at). 
136 Rozhodnutí OGH ze 12.2.1991, sp.zn. 5Ob2/91, rozhodnutí OGH ze dne 9.4. 2002, sp.zn. 5Ob69/m.  
137 KLETEČKA in RAINER, Herbert. Miet-und Wohnrecht Handbuch online. Wien 2011, Kap. 15.2.10 (Stand 

1.5.2015, rdb.at). 
138 SPRUZINA, § 5 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 525. 
139 SPRUZINA, § 5 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 527. 
140 SPRUZINA, § 5 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 527. 
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práva stavby a k významnějšímu rozvoji judikatury k právu stavby v Rakousku až po roce 1990. 

Ustanovení § 1 odst. 1 BauRG výslovně neupravuje, že se právo stavby zřizuje k cizímu 

pozemku, nicméně na základě ustálené rakouské judikatury není originární zřízení práva stavby 

k vlastnímu pozemku možné. Nicméně existence práva stavby k vlastnímu pozemku (tzv. 

„Eigentümerbaurecht“) je přípustná, a to pokud ke splynutí vlastnictví pozemku a práva stavby 

dojde až následně po zřízení práva stavby.141  

Skutečnost, že pozemek není z pohledu veřejnoprávních předpisů určený k zastavění 

nebrání zřízení práva stavby. Postačí, že se způsobilost pozemku k zastavění v budoucnu 

očekává.142 

Právo stavby může být rovněž zřízeno i k pozemku, který je již zatížen služebnostmi, a 

to v případě, že tyto služebnosti neodporují smyslu a účelu práva stavby. Nepřípustné by tak 

bylo zřízení práva stavby k pozemku, ke kterému má třetí osoba výlučná užívací a požívací 

práva.143 

5.3. Srovnání české a rakouské právní úpravy 

Ačkoliv dle rakouské právní úpravy bylo až do roku 1990 zřízení práva stavby možné 

pouze ve prospěch určitých subjektů (státu, obcí, církví apod.), současná rakouská úprava, 

shodně jako česká, již toto omezení neobsahuje. Právo stavby tak lze zřídit dle obou právních 

řádů k pozemku bez ohledu na skutečnost, která osoba jej vlastní.    

 Zatímco z české právní úpravy lze jednoznačně dovodit, že se právo stavby zřizuje 

k cizímu pozemku, 144 rakouský zákon o právu stavby toto výslovně nestanoví, nicméně tuto 

skutečnost dovodila rakouská judikatura. To však neznamená, že by osoba vlastnící pozemek a 

právo stavby nemohla být v žádném případě totožná. Obě právní úpravy umožňují i zřízení tzv. 

vlastnického práva stavby (tedy, že vlastník pozemku má zřízeno právo stavby k vlastnímu 

pozemku), a to v případě, pokud k němu dojde až následně a nikoliv originárně.   

 Co se týče rozsahu zatížení pozemku právem stavby, rakouský zákon o právu stavby v 

§ 5 odst. 2 BauRG stanoví, že právo stavby zatěžuje vždy celý pozemek. Česká právní úprava 

 
141 Rozhodnutí OGH ze dne 18.6.1997, sp.zn.3 Ob 2032/96m. 
142 SPRUZINA, § 1 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 496. 
143  HOFMEISTER, RECHBERGER, Das Baurecht – Begriff und Inhalt in HOFMEISTER, RECHBERGER, 

ZITTA, Bauten auf fremdem Grund 1996, str. 31. 
144 A to dle systematického zařazení práva stavby v rámci 5. dílu (věcná práva k věcem cizím) a rovněž na základě 

§ 1240 odst. 1 OZ, které stanoví: „Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby mít na povrchu nebo pod 

povrchem pozemku stavbu“. 
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podobné ustanovení neobsahuje a otázka, zda právo stavby zatěžuje vždy celý pozemek, či zda 

je možné jej zřídit i k reálné či ideální části pozemku, není doposud jednoznačně zodpovězena. 

Vyřešení této otázky mimo jiné klíčové pro úvahy o možnosti zřízení více práv stavby či jiných 

práv vedle sebe k jednomu pozemku. Domnívám se, že vzhledem k absenci obdobného 

ustanovení v českém právním řádu, které by stanovilo, že právo stavby vždy zatěžuje celý 

pozemek, je v rámci české právní úpravy (oproti právní úpravě v Rakousku) zřízení více práv 

stavby k jednomu pozemku přípustné, avšak pouze za splnění předpokladu, že práva dříve 

zřízená k pozemku se nepříčí účelu zřízení dalšího práva stavby.  

Česká právní úprava dále stanoví, že se právo stavby může vztahovat i na (jiný) 

pozemek, a to pokud tento slouží k lepšímu užívání stavby. Konkrétně ustanovení § 1240 odst. 

2 OZ zní: „Právo stavby může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého sice není 

pro stavbu zapotřebí, ale slouží k jejímu lepšímu užívání.“ Na první pohled zdánlivě podobné 

ustanovení obsahuje i rakouský zákon o právu stavby v ustanovení § 1 odst. 2 BauRG, které 

zní: „Právo stavby se může vztahovat i na části pozemku, které nejsou pro stavbu samotnou 

zapotřebí, ale jsou prospěšné k jejímu užívání.“ Obsah těchto ustanovení je však diametrálně 

odlišný, jelikož dle české právní úpravy se může právo stavby vztahovat i na jiný pozemek, 

zatímco dle rakouské i na jiné části pozemku. Je rovněž třeba mít na paměti, že v souladu s již 

výše uvedeným, zatěžuje právo stavby dle rakouské právní úpravy vždy celý pozemek. 

Ustanovení § 1 odst. 2 BauRG pak tedy říká, že výkon práva stavby nemusí být omezen pouze 

na část pozemku, která je potřebná pro výstavbu stavby, nýbrž i na jiné části pozemku, pokud 

jsou tyto prospěšné k užívání stavby. Dle mého názoru není česká právní úprava v této otázce 

příliš zdařilá. Rozšíření práva stavby na jiný pozemek nepovažuji za nezbytné, jelikož v tomto 

případě mohou stejnému účelu sloužit i jiné právní instituty, jako je například služebnost.  

 Zřízení jednoho práva stavby k více pozemkům je dle rakouského práva označováno 

jako „Gesamt-Baurecht“ a je v zásadě přípustné. Osud stavby, která byla v rámci práva stavby 

vystavěna na více pozemcích ve vlastnictví odlišných vlastníků může být však problematický 

v případě ukončení práva stavby, vzhledem k zásadě superficies solo cedit. Stavba může být dle 

rakouské právní vědy reálně vertikálně rozdělena (je-li to možné), přetrvat v podobě dočasné 

stavby či být odstraněna. Česká judikatura ani právní věda se právem stavby současně zřízeném 

na více pozemcích kromě ustanovení již výše uvedeného § 1240 odst. 2 OZ nezabývá. Dle 

mého názoru však zřízení práva stavby na více pozemcích bude přípustné. Mám za to, že pro 

případ zániku práva stavby se pro otázky osudu stavby, která byla vystavěna na více pozemcích 
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ve vlastnictví odlišných vlastníků, lze v české právní úpravě inspirovat závěry rakouské 

judikatury a právní vědy. 

Právo stavby nelze dle české právní úpravy, ustanovení § 1241 OZ, zřídit k pozemku, 

na kterém vázne právo příčící se účelu stavby. Podobné pravidlo obsahuje rakouský zákon o 

právu stavby v ustanovení § 5 odst. 2 BauRG, dle kterého zástavní práva a jiná zatížení, která 

jsou v rozporu s účelem práva stavby nesmí v pořadí předcházet právu stavby. Obě právní 

úpravy tedy umožňují zřízení práva stavby k pozemku zatíženému služebností či jiným věcným 

právem, avšak za podmínky, že tato již zřízená práva neodporují účelu práva stavby.  

Obě právní úpravy pak shodně nepodmiňují možnost zřízení práva stavby tím, že by 

pozemek musel být způsobilý k zástavbě dle předpisů veřejného práva.  
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6. Stavba 

6.1. Česká právní úprava 

6.1.1. Vymezení stavby 

Právo stavby spočívá v právu stavebníka mít na povrchu nebo pod povrchem cizího 

pozemku stavbu. Samotnou „stavbu“ sám občanský zákoník na rozdíl od stavebního zákona 145 

nijak nevymezuje, nicméně definice stavby dle soukromého práva se neshoduje s její definicí 

dle práva veřejného. Judikatura Nejvyššího soudu ČR 146  dospěla k závěru, že „pokud 

občanskoprávní předpisy používají pojem „stavba“ nelze obsah tohoto pojmu vykládat jen 

podle stavebních předpisů.“ Dle Kindla je stavba v soukromém právu „výsledkem stavební 

činnosti a je buď součástí pozemku (či jiné stavby jako samostatné věci), anebo samostatnou 

věcí v právním smyslu, zatímco v právu veřejném představuje, jak výsledek stavební či montážní 

činnosti, tak výrobky, jež ho nahrazují, anebo dokonce tuto stavební či montážní činnost 

samotnou. Stavbou se totiž rozumí i změna provádění stavby.“147 

Stavby zřízené na pozemku jsou (s určitými výjimkami) na základě § 506 OZ jeho 

součástí, což má za důsledek, že pokud dle § 1084 OZ osoba postaví stavbu na cizím pozemku 

stavbu, pak se bez dalšího tato stane jeho součástí a připadne vlastníkovi pozemku. Tomuto 

může zamezit právě zřízení práva stavby, které umožňuje, aby stavebník, buď zřídil na cizím 

pozemku novou stavbu, anebo aby došlo ke zřízení práva stavby již k existující stavbě, přičemž 

tato stavba nebude součástí pozemku, nýbrž součástí práva stavby.  

Významnou otázkou, kterou je nutné se zabývat, je, jaké stavby mohou být předmětem 

práva stavby, resp. přesně terminologicky „součástí“ práva stavby. Komentářová literatura 

v tomto odkazuje na „obecné“ vymezení stavby dle soukromého práva. 148  Eliáš společně 

s Kindlem považují za možné, aby stavbou, která bude součástí práva stavby, byla rovněž i 

dočasná stavba, podzemní stavba se samostatným účelovým určením nebo liniové stavby – tedy 

stavby, které ze zákona nejsou součástí pozemku.149  Komentářová literatura k tomuto uvádí 

následující „Zákonná ustanovení o nemovitých věcech se sice aplikují i na stavbu, k níž právo 

stavby svědčí, ta však není samostatnou věcí. To platí i v případě podzemních staveb se 

 
145Ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu, stavební zákon.  
146Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp.zn.22 Cdo 1221/2002 ze dne 26.08.2003. 
147KINDL, Právo nemovitostí, str. 62. 
148 SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář k § 1240 OZ, str. 891. 
149 ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue., KINDL, Právo nemovitostí, str. 197, str. 199, str. 216. 
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samostatným účelovým určením (§ 498), resp. v případě staveb dočasných (§506).“ 150 

Komentářová literatura tedy na jednu stranu výslovně uvádí, že stavba (která je součástí práva 

stavby) není samostatnou věcí v právním smyslu, nicméně zároveň připouští zřízení práva 

stavby k právně samostatným věcem – podzemním stavbám se samostatným účelovým určením 

či stavbám dočasným.  

Teorie se tedy většinově shoduje v tom, že je možné, aby součástí práva stavby byla 

dočasná stavba či stavba se samostatným účelovým určením. Já však zastávám opačný názor. 

Domnívám se, že zřízení práva stavby má smysl pouze v případě, pokud by stavba, která má 

být součástí práva stavby, byla jinak ze zákona součástí pozemku. Dle mého názoru tedy nebude 

přípustné, aby stavbou, která je součástí práva stavby, byla např.: dočasná stavba, podzemní 

stavba se samostatným určením, stroj či jiné zařízení, ke kterému byla zapsána výhrada ve 

veřejném seznamu, liniová stavba či jakákoliv jiná stavba, která dle zákona není součástí 

pozemku. Z tohoto důvodu nepovažuji rovněž za přípustné zřízení práva stavby k existující 

stavbě, která stojí na pozemku, ale není jeho součástí z důvodu možnosti rozdílného vlastnictví 

pozemků a staveb dle předchozí právní úpravy. Vzhledem k tomu, že účelem práva stavby je 

umožnění výjimky ze zásady superficies solo cedit, postrádá podle mě zřízení práva stavby 

smysl v případech, kdy by k prolomení superficiální zásady nedošlo. 

6.1.2. Stavba jako součást práva stavby 

Na základě § 1242 OZ stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá 

ustanovení o nemovitých věcech. V této souvislosti je tedy nutno blíže vymezit pojmy „stavba 

vyhovující právu stavby“ a „součást stavby“. 

U vymezení pojmu „stavba vyhovující právu stavby“ se teorie shoduje v tom, že stavba 

vyhovující právu stavby musí odpovídat popisu stavby dle smlouvy o zřízení práva stavby, 

případně dle vymezení v katastru nemovitostí.151 Autoři se však neshodují již v závěru, jaký 

právní osud bude mít stavba, kterou zřídí stavebník na cizím pozemku na základě práva stavby 

a která nebude „stavbou vyhovující právu stavby.“ Někteří autoři zastávají názor, že se v tomto 

případě zřizovatel stavby stavebníkem nestane a stavba se stane součástí pozemku.152 Zima se 

s ohledem na zahraniční právní literaturu s těmito závěry neztotožňuje a uvádí, že „rozdílnost 

 
150 SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář k § 1242 OZ, str. 896. 
151ACHOUR, PELIKÁN, Právo stavby podle nového občanského zákoníku, str.38, KINDL, Právo nemovitostí, 

str. 206. 
152KINDL, Právo nemovitostí, str. 224, shodně ACHOUR, PELIKÁN, Právo stavby podle nového občanského 

zákoníku, str. 38. 
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či rozpor mezi obsahem smlouvy a skutečnou situací může mít více podob, což může mít různé 

právní důsledky.“ Dále uvádí, že je třeba individuálního posouzení každého případu a zastává 

názor, že pokud se stavebník při zřizování stavby nepodstatně odchýlí od sjednaného vymezení 

či definice stavby, neznamená toto, že mu právo stavby automaticky nevznikne. Odchýlení 

stavby od jejího vymezení ve smlouvě by pak mohlo mít závažnější důsledky, pokud by toto 

bylo v rozporu se zájmy vlastníka pozemku.153 

Dle mého názoru je závěr prve uvedený 154  poněkud zjednodušujícím a spíše se 

přikláním k názoru Zimy. Nicméně, pokud by stavebník zřídil stavbu zcela odlišnou od stavby 

vymezené ve smlouvě (např. zřízení elektrárny namísto rodinného domu), domnívám se, že 

takováto stavba by součástí práva stavby skutečně nebyla a ve smyslu ustanovení § 1084 OZ 

by připadla do vlastnictví vlastníka pozemku. 

 Při vymezení stavby jako „součásti“ práva stavby, Kindl upozorňuje na skutečnost, že 

stavba není klasickou „součástí“ ve smyslu ustanovení § 505 OZ, na základě kterého je součástí 

věci vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc 

znehodnotí. Kindl vysvětluje, že „součást věci není samostatnou věcí, ale právě jen součástí 

bez vlastního právního osudu (a vlastní právní existence), jde o předmět nemající vlastní právní 

osud, který právě proto sdílí právní osud té věci, s níž je spojen, a to zcela automaticky.“ Stavba 

však na druhou stranu má dle § 1242 OZ režim samostatné nemovité věci (lze ji tedy 

pronajmout, propachtovat, apod.) a nelze na ni uplatňovat principy, které se uplatňují k součásti 

věci dle § 505 OZ, jako např. že součást věci nemá samostatný právní osud a sdílí osud věci, se 

kterou je spojena. Souhlasím tedy s Kindlem v tom, že smyslem ustanovení § 1242 OZ je 

vyjádřit, že stavbu nelze samostatně převést, aniž by bylo převedeno právo stavby.155   

Není pochyb o tom, že ke stavbě lze zřídit obligační práva. V odpovědi na otázku, zda 

lze k samostatné stavbě zřídit věcné právo se však teorie neshoduje. Podle Achoura a Pelikána 

není možné věcně zatížit samotnou stavbu, jelikož „zatížit věcným břemenem či zástavním 

právem lze jen určitou celou věc (nikoliv jen její část)“ 156  Eliáš však považuje zřízení 

služebnosti k samostatné stavbě za přípustné157 a rovněž i Zima, který doplňuje, že stavebník je 

oprávněn například samotnou stavbu zatížit služebností opory cizí stavby, okapu či svodu 

 
153ZIMA, Právo stavby, str. 106-107. 
154Závěr, že pokud stavba zřízená na základě práva stavby neodpovídá jejímu vymezení ve smlouvě, není součástí 

práva stavby, nýbrž součástí pozemku. 
155KINDL, Právo nemovitostí, str. 61, str. 130. 
156ACHOUR, PELIKÁN, Právo stavby podle nového občanského zákoníku, str. 41. 
157ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
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dešťové vody.158 Lze tedy shrnout, že zřídit služebnost ke stavbě samotné patrně možné bude, 

nicméně stavba nemůže být samostatně převedena ani zatížena zástavním právem, aniž by 

společně s ní došlo k převodu či zastavení práva stavby.  

6.1.3. Zřízení práva stavby k části stavby 

Zřízení práva stavby k pouhé části stavby zákon o právu stavby z roku 1912 (zákon č. 

86/1912 ř.z.) 159  výslovně zakazoval. Konkrétně upravoval v § 1 odst. 3, že „obmezení 

stavebního práva na díl budovy, zejména na některé patro, není dopuštěno.“ V účinném 

občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. však obdobné ustanovení chybí. Důvodová zpráva 

nicméně uvádí, že „ v § 1240 se záměrně mluví o celé stavbě, aby bylo zřejmé, že právo stavby 

nelze zřídit jen k části stavby nebo snad k jednotlivým podlažím budovy apod.“.160  Účelem 

tohoto omezení je patrně nekomplikovat vztahy vznikající mezi subjekty práva stavby. Shodně 

nepovažuje za možné zřízení práva stavby k části stavby Bezouška. 161  Kindl oproti tomu 

zastává opačný názor a považuje zřízení práva stavby k části stavby za přípustné. Argumentuje 

tím, že v ustanoveních občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. není zákaz zřízení práva stavby 

k části stavby (na rozdíl od právní úpravy obsažené v zákoně č. 86/1912 ř.z.) obsažen, a 

vzhledem k zásadě legální licence v soukromém právu považuje zřízení práva stavby k pouhé 

části stavby za možné.162  

Ačkoliv není výslovný zákaz zřízení práva stavby k části stavby v českém občanském 

zákoníku přímo obsažen, zákonodárce tuto možnost vzhledem k důvodové zprávě 

nepředpokládá. Domnívám se tedy, že založení práva stavby k části stavby (budovy) nebude 

přípustné a v praxi by mohlo vyvolávat značné aplikační potíže. Připuštění zřízení práva stavby 

k části budovy by v důsledku znamenalo, že část budovy bude nadále součástí pozemku a část 

budovy součástí pozemku již nebude, nýbrž se stane součástí práva stavby. Za problematické 

považuji zejména vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran, zápis takového 

práva stavby do katastru nemovitostí a otázku, jakým způsobem by musela být budova 

rozdělena, aby bylo možné zřídit právo stavby pouze k její části. Bylo by tedy pouze přípustné 

 
158ZIMA, Právo stavby, str. 122. 
159Pozn. první účinný zákon o právu stavby na území České republiky, v současné době, ač novelizován, stále 

platný v Rakousku. 
160Důvodová zpráva k § 1240-1249 zákona č. 89/2012 Sb., shodně viz: SPÁČIL, Občanský zákoník III. Věcná 

práva, (§ 976–1474) : komentář, 893, shodně ACHOUR, PELIKÁN, Právo stavby podle nového občanského 

zákoníku , str. 39, shodně BEZOUŠKA, P., Nový občanský zákoník, nejdůležitější změny, 1. vydání. Praha : ANAG 

2013, str. 174. 
161ZIMA, Právo stavby, str. 104. 
162KINDL, Právo nemovitostí, str. 213.  
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zřízení práva stavby k části budovy rozdělené na reálné podíly nebo rovněž i rozdělené na 

ideální podíly či na jednotky v rámci bytového spoluvlastnictví? Zřízení práva stavby k části 

budovy s sebou tedy přináší mnoho komplikací a případné vyložení mnohých výkladových a 

aplikačních nejasností bude muset poskytnout až judikatura. Dle mého názoru vyvolává zřízení 

práva stavby k části stavby (budovy) značné potíže a přikláním se k názoru, že možné není.  

6.1.4. Zánik stavby 

Zánik stavby není důvodem pro zánik práva stavby, jelikož předmětem vlastnictví 

stavebníka je právo stavby a nikoliv samostatná stavba.163 Pokud tedy zanikne stavba (například 

se zřítí či rozpadne), má stavebník právo zřídit novou stavbu a vykonávat k ní práva stavebníka 

po dobu trvání práva stavby. Otázka je, zda toto bude pro stavebníka výhodné, zvlášť tehdy, 

pokud se již blíží doba ukončení trvání práva stavby. Zima v této souvislosti doporučuje 

smluvním stranám zvážit sjednání případné povinnosti pro stavebníka zřídit novou stavbu 

v případě jejího zániku.164 Jelikož se vlastník pozemku po skončení doby trvání práva stavby 

stane vlastníkem stavby, mohlo by pro něj být nevýhodné, kdyby stavba předčasně fakticky 

zanikla. 

6.2. Rakouská právní úprava 

6.2.1. Vymezení stavby 

Rakouská zákonná právní úprava pojem „stavby“ či doslovně přeloženo „stavebního 

díla“ 165  v rámci ustanovení o právu stavby nevymezuje. Většinou se bude v praxi jednat o 

budovu, nicméně pojem stavby je širší než pojem budova. Právní věda pojem stavby vymezuje 

takto: „Vždy se musí jednat o stavební zařízení, které bude prostřednictvím práce a materiálu 

spojeno s podstatou příslušného pozemku a které bude na základě jeho typického účelového 

určení nemovité.“ 166 Určujícími znaky tedy jsou, že se jedná o stavební zařízení, které je pevně 

spojeno se zemí a které je svým účelovým určením nemovitou věcí.167 

Stavbou se tak pro účely práva stavby nerozumí pouze budova, nýbrž například i mosty, 

tunely, přehrady, viadukty, telegrafní a vodní vedení. Spruzina uvádí další příklady staveb, a to: 

 
163ZIMA, Právo stavby, str. 108, shodně ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue, shodně KINDL, Právo 

nemovitostí, str. 200. 
164ZIMA, Právo stavby, str. 108. 
165 Pozn. německy „Bauwerk“ 
166 Pozn. překlad – SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht, 

str. 22. 
167  HOFMEISTER, RECHBERGER, Das Baurecht – Begriff und Inhalt in HOFMEISTER, RECHBERGER, 

ZITTA, Bauten auf fremdem Grund 1996, str. 26. 
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budovy k bydlení, divadla, kostely, obchodní domy, pomníky, lanovky, dětská hřiště, fotbalové 

stadiony, parkovací domy apod.168  

Stavbou, která tvoří příslušenství práva stavby však nemohou dle Spruziny být: parky, 

povrchové úpravy, fotbalové hřiště bez stavebního zařízení, vykopané jámy, altány apod.  

Dle rakouské právní úpravy může být právo stavby zřízeno buď ke stavbě, která má 

teprve vzniknout, anebo ke stavbě, která je již zřízena. Stavba nemusí být ve smlouvě o zřízení 

práva stavby podrobně vymezena, stačí pouze ujednání o oprávnění stavebníka mít stavbu na 

povrchu či pod povrchem pozemku. Zřízení stavby čistě pod povrchem pozemku je na základě 

rakouské právní úpravy rovněž přípustné.169 

6.2.2. Stavba jako příslušenství práva stavby 

Rakouská právní úprava označuje stavbu jako příslušenství práva stavby (něm. 

„Zubehör“). Tomuto je nutno rozumět tak, že stavba může být tedy převedena, zatížena či se 

stát předmětem dědictví pouze společně s právem stavby. Označení stavby jako příslušenství 

práva stavby má právě tyto důsledky, tedy že samotná stavba sdílí osud práva stavby a není 

samostatně převoditelná, zastavitelná či předmětem exekuce. Stavba je tedy na základě 

většinového názoru rakouské právní vědy vždy nesamostatnou součástí práva stavby.170 

Někteří autoři upozorňují na terminologickou nepřesnost či nevhodnost označení stavby 

jako příslušenství k právu stavby, jelikož příslušenství je vedlejší věcí, která slouží účelu hlavní 

věci, přičemž v případě práva stavby nelze vzhledem k podstatě tohoto právního vztahu stavbu 

chápat jako věc vedlejší a právo stavby jako věc hlavní. 171 

6.2.3. Zřízení práva stavby k části stavby a zánik stavby 

Zřízení práva stavby pouze k části stavby, zejména k podlaží budovy, je výslovně 

vyloučeno ustanovením § 1 odst. 3 BauRG. Tímto je vyjádřeno, že není přípustné zřídit právo 

stavby k horizontální části budovy, přičemž takového ustanovení by bylo nicotným a zakládalo 

by důvod, v případě zápisu práva stavby do pozemkové knihy, pro jeho výmaz.172 

 
168 SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht str. 22. 
169 SPRUZINA, § 1 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 503. 
170  SPRUZINA Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht str. 34, shodně 

RECHBERGER, Exekutionsverfahren Baurecht in in KLETEČKA, RECHBERGER, ZITTRA, Bauten auf 

fremdem Grund, 2004, str. 189. 
171SPRUZINA, § 6 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 531. 
172 SPRUZINA, § 1 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 504-505. 
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Rakouské právo však umožňuje zřízení práva stavby k vertikální části budovy, pokud je 

tato část budovy stavebně a hospodářsky samostatná. Příkladem takovéto části budovy můžou 

být řadové domy, přičemž každý z těchto řadových domů představuje samostatně vertikálně 

uživatelnou část budovy, a k takovýmto je zřízení práva stavby přípustné.173  

Z výše uvedeného lze vyvodit, že rakouská právní úprava v zásadě neumožňuje zřízení 

práva stavby k ideální či reálné části budovy, ledaže se jedná o zřízení práva stavby 

k hospodářsky a stavebně samostatné vertikální části budovy.  

Zánik samotné stavby není jedním z důvodů vedoucím k zániku práva stavby.  

6.3. Srovnání české a rakouské právní úpravy  

Český občanský zákoník pojem stavby nijak nevymezuje, přičemž nelze bez dalšího 

převzít definici dle veřejného práva, kterou obsahuje stavební zákon. Česká právní teorie pod 

obecným pojmem stavba v soukromém právu rozumí výsledek stavební činnosti, který je buď 

součástí pozemku, nebo samostatnou právní věcí. Samotnou charakteristiku stavby, která může 

být součástí práva stavby, však zákon neposkytuje. Ačkoliv autoři české právní teorie dospívají 

k odlišným závěrům, já mám za to, že vzhledem k účelu práva stavby (prolomení superficiální 

zásady) má smysl zřízení práva stavby pouze ke stavbě, která by jinak ze zákona byla součástí 

pozemku. V případě, kdy může mít osoba odlišná od vlastníka pozemku na jeho pozemku 

stavbu a její vlastnické právo není ohroženo, tím, že by s ohledem na superficiální zásadu stavba 

„přirostla“ k pozemku, postrádá zřízení práva stavby dle mého názoru smysl.   

Rakouský zákon o právu stavby pojem stavby rovněž legálně nedefinuje, nicméně 

právní věda považuje za určující znak stavby, že se jedná o stavební zařízení, které je pevně 

spojeno se zemí a je svým charakterem nemovitou věcí. Jako příklady staveb, které mohou být 

příslušenstvím práva stavby uvádí rakouská teorie kromě v praxi nejčastěji zřizovaných budov 

k bydlení: obchodní domy, divadla, parkovací domy, kostely, mosty, tunely, přehrady, viadukty, 

telegrafní a vodní vedení, pomníky, lanovky, dětská hřiště, fotbalové stadiony. Stavbou naopak 

dle rakouské teorie nemůžou být například: parky, povrchové úpravy, fotbalové hřiště bez 

stavebního zařízení, vykopání jámy a altány.  

 
173  HOFMEISTER, RECHBERGER, Das Baurecht – Begriff und Inhalt in HOFMEISTER, RECHBERGER, 

ZITTA, Bauten auf fremdem Grund 1996, str. 27. 
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Dle obou právních úprav je možné zřízení práva stavby jak k již existující stavbě, tak ke 

stavbě, která má teprve v budoucnu vzniknout.  

Zatímco česká právní úprava označuje stavbu jako součást práva stavby, rakouská 

právní úprava považuje stavbu za příslušenství práva stavby. Obě tato terminologická označení 

stavby jsou právní naukou kritizována. Nicméně v obou právních řádech dovozují autoři právní 

teorie shodné důsledky tohoto označení stavby, tedy že stavba sdílí osud práva stavby a nemůže 

být samostatně bez práva stavby převedena či zatížena.  

Zřízení práva stavby k části budovy zamezuje rakouský zákon o právu stavby 

v ustanovení § 1 odst. 3 BauRG, které stanoví, že zřízení práva stavby k části budovy, zejména 

k podlaží budovy, je nepřípustné. Rakouská judikatura však dovodila, že zřídit právo stavby 

k vertikální části budovy lze, a to, pokud je tato část hospodářsky a stavebně samostatná.  Český 

občanský zákoník podobné ustanovení o zákazu zřízení práva stavby k části stavby neobsahuje. 

Důvodová zpráva k českému občanskému zákoníku nicméně uvádí, že zřízení práva stavby 

k části stavby přípustné není. Nicméně někteří autoři, vzhledem k absenci výslovného zákazu, 

považují zřízení práva stavby k části stavby za možné. Dle mého názoru by zřízení práva stavby 

k části budovy bylo v praxi značně komplikovaným a domnívám se, že je nutné se řídit 

výkladem poskytnutým důvodovou zprávou. 

Zánik stavby samotné nepředstavuje důvod k ukončení práva stavby dle české ani rakouské 

právní úpravy.  
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7. Úplata za právo stavby 

7.1. Úplata za právo stavby dle české právní úpravy 

Právo stavby může být zřízeno sice bezúplatně174, nicméně v praxi bude patrně úplata 

za právo stavby pravidelně sjednávána. Bezúplatně bude zřejmě právo stavby zřizováno spíše 

v případě, že bude vlastníkem pozemku veřejnoprávní subjekt.175 

Pokud je sjednána úplata za právo stavby, musí být dle komentářové literatury její výše 

vymezena ve smlouvě o právu stavby.176 Zákon toto sice výslovně nestanoví, nicméně pokud je 

sjednávána úplata ve formě stavebního platu, domnívám se, že jeho výše bude obligatorní 

náležitostí smlouvy. Stavební plat totiž zatěžuje právo stavby jako reálné břemeno, a aby mohlo 

dojít k jeho zápisu do katastru nemovitostí, musí být jeho výše nepochybně zjistitelná ze 

smlouvy o právu stavby.  

Pokud si smluvní strany o úplatě nic nesjednají, bude právo stavby dle mého mínění 

sjednáno bezúplatně, jelikož úplatnost není esenciální podstatou práva stavby. Chybějící 

ustanovení o úplatnosti tak neučiní smlouvu o právu stavby neurčitou.  

V praxi bude patrně úplata za zřízení práva stavby pravidelně sjednávána, přičemž může 

mít více podob. Buďto může být plněna jednorázově či opakovaně a povaha plnění může být 

v penězích či naturální.177  Zajisté bude možná i kombinace různých podob úplat za právo 

stavby. 

Pokud jde o výši úplaty, není tato zákonodárcem nijak upravena a určení její výše bude 

záležet na smluvní volnosti. Výše úplaty za právo stavby bude v praxi patrně sjednávána nižší, 

než výše úplaty za obdobné využití stavby prostřednictvím nájmu či pachtu. To z důvodu, že 

v případě práva stavby nese stavebník náklady spojené s výstavou stavby, případně s její 

rekonstrukcí, s opravami a její údržbou a po skončení práva stavby tato stavba připadne 

vlastníkovi pozemku.178 Výše úplaty však bude zajisté omezena korektivem dobrých mravů a 

institutem neúměrného zkrácení dle § 1793 OZ, které lze s ohledem na ustanovení § 11 OZ179 

 
174Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb. 
175ZIMA, Právo stavby, str. 142. 
176 SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 900, shodně Důvodová zpráva 

k zákonu č. 89/2012 Sb. 
177BITTNER, Rakouský zákon o právu stavby. 
178ZIMA, Právo stavby, str. 144. 
179§ 11 OZ „Obecná ustanovení o vzniku, změně a zániku práv a povinností ze závazků v části čtvrté tohoto zákona 

se použijí přiměřeně i na vznik, změnu a zánik jiných soukromých práv a povinností.“ 
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přiměřeně aplikovat na institut práva stavby. Úvahy o naplnění skutkové podstaty neúměrného 

zkrácení budou v rámci práva stavby vždy velice komplikované s ohledem na specifičnost 

právního vztahu mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem. Je nutné mít na paměti, že právo 

stavby lze zřídit rovněž i bezúplatně a vlastník pozemku je povinen poskytnout stavebníkovi 

při ukončení práva stavby náhradu za stavbu. 

Pokud je úplata za zřízení práva stavby sjednána v opakujících se dávkách, jedná se dle 

§ 1247 OZ o stavební plat. Důvodová zpráva uvádí, že výše stavebního platu musí být vyjádřena 

ve smlouvě, nicméně není vyloučeno, aby výše stavebního platu byla sjednaná rozdílnými 

částkami pro různá období a aby hodnota jeho výše byla zajištěna inflační či deflační doložkou. 

Tyto případné změny stavebního platu však musí být přesně vyjádřeny ve smlouvě tak, aby 

výše stavebního platu nemohla být v budoucnu libovolně měněna.180 

Ustanovení § 1247 OZ zakazuje vázat změnu stavebního platu na nejistou budoucí 

událost a stanoví zdánlivost takového případného ustanovení. Dle Eliáše tímto zákonodárce 

myslí, že nelze činit výši splátek závislou na budoucí nejisté události, jako je například vývoj 

cen nemovitostí, přičemž ustanovení § 1247 OZ má za úkol „minimalizovat riziko stavebních 

spekulací promítajících se do kvality a bezpečnosti stavby.“181 Důvodová zpráva sice uvádí, že 

§ 1247 OZ recipuje rakouskou novelu práva stavby z roku 1990, ve skutečnosti tomu tak však 

není, jelikož odpovídající ustanovení rakouského zákona o právu stavby182 vázání změny výše 

stavebního platu na nejistou budoucí událost v zásadě povoluje.  

Ustanovení § 1247 OZ považuji za značně problematické. Ačkoliv český zákonodárce 

nestanovuje minimální dobu trvání práva stavby, bude právo stavby zpravidla dlouhodobým 

právním institutem. Smluvní strany si sice mohou sjednat zvyšování či snižování stavebního 

platu, nicméně tyto změny musí být předem fixně stranami dohodnuty a, jak již bylo výše 

řečeno, nesmí se vázat na žádnou nejistou budoucí událost, kromě míry zhodnocování či 

znehodnocování peněz.183 Právě ale tyto nejisté budoucí události (např. změny cen nemovitostí, 

změny ve zdanění, změna výnosu stavebníka z práva stavby) mohou v průběhu času značně 

změnit okolnosti, za kterých bylo právo stavby prvotně zřízeno. Je nepochybné, že ustanovení 

 
180SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 900, shodně uvádí Důvodová zpráva 

k zákonu č. 89/2012 Sb. 
181ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
182§ 3 odst. 2 BauRG „Spočívá- li úplata za zřízení práva stavby v opětujících se plněních (stavební plat), musí 

jejich výše a splatnost být určitá; dohody o zajištění hodnoty stavebního platu jsou přípustné, není-li výše 

stavebního platu určována ve vztahu k hodnotě pozemku a půdy.“ Pozn. překlad § 3 odst. 2 BauRG. 
183ZIMA, Právo stavby, str. 147. 
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§ 1247 OZ má za cíl zajistit stabilitu institutu práva stavby. Nicméně dle mého názoru může 

zákaz vázání změny stavebního platu na nejistou budoucí událost ve svém důsledku odradit od 

samotného zřizování práva stavby, a to zejména vzhledem k dlouhodobosti práva stavby. 

Souhlasím se Zimou, který k tomuto uvádí, že ustanovení § 1247 OZ „je příliš svazující a 

nechrání ani vlastníka pozemku, ani stavebníka.“ 184  V případě nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání či pachtu bývá v praxi naopak určování úplaty v závislosti na zisku nájemce či 

pachtýře zcela běžné. Dle mého názoru ustanovení § 1247 OZ není vhodně formulované a může 

ve svém důsledku odradit smluvní strany od samotného zřízení práva stavby.  

Na základě ustanovení § 1247 OZ stavební plat zatěžuje právo stavby jako reálné 

břemeno. Z tohoto lze dovodit, že „pohledávka na jednotlivé dávky stavebního platu má rozměr 

závazkový i věcně-právní.“185 S ohledem na ustanovení § 1306 OZ tak v případě neuhrazení 

stavebního platu může věřitel požadovat toto plnění jak po osobě, která byla stavebníkem, když 

toto právo na úhradu stavebního platu dospělo, pak po osobě, která je stavebníkem v době, kdy 

věřitel plnění požaduje. Zákon (§ 1306 OZ) však dodává, že po přítomném vlastníkovi (tzv. po 

stavebníkovi, který nabyl právo stavby zatížené reálným břemenem s neuhrazeným dluhem 

stavebního platu) lze požadovat náhradu jen z věci zatížené reálným břemenem (tzv. z práva 

stavby). Eliáš toto vykládá tak, že vůči novému vlastníku práva stavby lze vymáhat plnění 

pouze „exekucí směřující jen ke zpeněžení práva stavby.“186 Z tohoto vyplývá, že tento nový 

vlastník neodpovídá za uhrazení dluhu stavebního platu, který vznikl předchozímu 

stavebníkovi, celým svým majetkem, nýbrž pouze samotným právem stavby.  

 Občanský zákoník nespojuje s prodlením s úhradou stavebního platu v rámci 

ustanovení o právu stavby žádné specifické důsledky, na rozdíl například od nájmu, kdy je 

prodlení s úhradou nájemného po dobu 3 měsíců dle § 2291 OZ důvodem pro vypovězení 

nájmu bez výpovědní doby. Nutno vzít v potaz, že institut práva stavby má být stabilním a 

vzhledem k jeho specifičnosti není použitelnost ustanovení závazkového práva občanského 

zákoníku na právní poměry z práva stavby příliš jednoznačná. Na druhou stranu pro případ, že 

stavebník porušuje své povinnosti z práva stavby a stavební plat buď nehradí řádně, či dokonce 

vůbec, není dle mého názoru spravedlivé požadovat po vlastníkovi pozemku, aby v právním 

vztahu práva stavby setrval. Otázka, zda bude možné v českém právním řádu využít obecného 

 
184ZIMA, Právo stavby, str. 154. 
185SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 900. 
186ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
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ustanovení o výpovědi či odstoupení od smlouvy187 pro případ, že stavebník nehradí stavební 

plat, bude muset být zodpovězena judikaturou. 

7.2. Úplata za právo stavby dle rakouské právní úpravy 

Úplata za právo stavby je v rakouské právní úpravě vymezena v ustanovení § 3 odst. 2 

BauRG, které stanoví: „Spočívá-li úplata za zřízení práva stavby v opětujících se plněních 

(stavební činže, úročné), musí jejich výše a splatnost být určitá; dohody o zajištění hodnoty 

stavební činže jsou přípustné, není-li výše stavební činže určována ve vztahu k hodnotě pozemku 

a půdy.“ 

 Právo stavby může být dle rakouského práva zřízeno jak úplatně, tak bezúplatně. Úplata 

může být sjednána peněžní i naturální a peněžní úplata může být poskytnuta jednorázově či 

jako opakované plnění, a to ve formě stavební činže. 188  

V praxi bývá právě stavební činže sjednávána nejčastěji, jelikož její povaha nejlépe 

odpovídá institutu práva stavby. Pokud je sjednána stavební činže 189  musí být její výše i 

splatnost na základě ustanovení § 3 odst. 2 BauRG určitá.  

K určitosti uvádí rakouská právní věda, že nestačí, pokud je výše stavební činže 

určitelná, nýbrž musí být stanovena určitě (pevně). Jako určitelné (tedy nepřípustné určení výše 

stavební činže) uvádí literatura například ujednání, na základě kterého se stavební činže určuje 

procentuálně z výnosu z práva stavby. 190  Určitost stavební činže má za cíl chránit zájmy 

samotného stavebníka a případných věřitelů (např. zástavního věřitele). Určitost výše a 

splatnosti stavebního platu však neznamená, že by tyto hodnoty musely být po celou dobu trvání 

práva stavby neměnné. Není vyloučené sjednat, aby hodnota stavební činže byla pro určitá 

období rozdílná, pokud její výše bude pro každé období (předem) určitě sjednaná.191 

Zákonná úprava práva stavby neomezuje výši stavební činže, kterou si mohou účastníci 

práva stavby sjednat, nicméně tato bude vždy omezena hranicí dobrých mravů.192 Výše stavební 

činže se pak v praxi odvíjí od umístění a hospodářské hodnoty pozemku, velikosti stavby, doby 

 
187Pro výpověď: ustanovení § 1998 a násl. OZ, pro odstoupení od smlouvy ustanovení § 2001 a násl OZ., oboje za 

použití ustanovení § 11 OZ. 
188 SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht, str. 24, BITTNER, 

Rakouský zákon o právu stavby. 
189 Pozn. Tento pojem odpovídá českému ekvivalentu „stavební plat“.  
190 SPRUZINA, § 3 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 509. 
191 SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht str. 24. 
192 BITTNER, Rakouský zákon o právu stavby. 
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trvání práva stavby a výše odškodnění při zániku práva stavby. 193 

Do novely zákona o právu stavby z roku 1990 nebylo vůbec možné měnit výši hodnoty 

stavební činže v budoucnu v závislosti na nejistých událostech a její výše a splatnost musela 

být pevně předem stanovena. Tento zákaz zajištění hodnoty stavební činže se však vzhledem 

k dlouhodobosti institutu práva stavby v praxi jevil ekonomicky nepraktickým či nevhodným. 

Umožnění zajištění hodnoty stavební činže novelou zákona o právu stavby z roku 1990 tak 

mělo zatraktivnit právo stavby a rozšířit jeho využití.194 

Zajištění hodnoty stavební činže je tak od novely zákona o právu stavby z roku 1990 

přípustné na základě ustanovení § 3 odst. 2 BauRG, nicméně výši stavební činže nelze určovat 

v závislosti na hodnotě pozemku a půdy. V tomto omezení vycházel rakouský zákonodárce 

z negativních zkušeností, které vyvolala německá právní úprava, ve které byla možnost vázat 

hodnotu stavební činže na hodnotu pozemku povolena až do roku 1974. Účelem zákazu 

zajištění hodnoty stavební činže na hodnotu pozemku a půdy je zajistit stabilitu institutu práva 

stavby.195 Někteří rakouští autoři zákaz vázání hodnoty stavební činže na hodnotu pozemku 

kritizují, a to zejména v případě zřízení práva stavby za podnikatelským účelem.196 

Povaha ujednání o stavební činži je v rakouské právní vědě sporná. Rakouská právní 

věda není jednotná v řešení otázky, zda má ujednání o právu stavby věcně-právní povahu, i 

pokud není zapsáno jako reálné břemeno do pozemkové knihy. Nepochybným však je, že 

ujednání o stavební činži má věcně-právní povahu, pokud je zapsáno do pozemkové knihy jako 

reálné břemeno k právu stavby.197 Pokud bude stavební činže sjednána jako reálné břemeno, 

uplatní se obecná pravidla upravující věcná břemena, na základě kterých ručí vlastník věci 

zatížené věcným břemenem za splnění věcně-právních povinností vzniklých po dobu, kdy byl 

vlastníkem této věci. Stavebník tedy v případě převodu práva stavby neručí za pohledávky 

stavební činže, které se stanou splatnými po převodu práva stavby.198 

Rakouská právní úprava s odkazem na smluvní svobodu nevylučuje ujednání smluvních 

stran k jiné úplatě za právo stavby (a to existující i vedle stavební činže), které by však mělo 

 
193 SPRUZINA, § 3 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 511. 
194RECHBERGER, FRAUENBERGER, Der Bauzins in HOFMEISTER, RECHBERGER, ZITTA, Bauten auf 

fremdem Grund 1996, str. 48. 
195 Rozhodnutí OGH ze dne 7.6.1900, sp.zn. 7ob546/90. 
196 BITTNER, Rakouský zákon o právu stavby. 
197 RECHBERGER, FRAUENBERGER, Der Bauzins in HOFMEISTER, RECHBERGER, ZITTA, Bauten auf 

fremdem Grund 1996. str. 44, str. 45. 
198 Rozhodnutí OGH ze dne 18.12.2008, sp.zn. 1Ob79/08m. 
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pouze účinky inter partes.199 

7.3. Srovnání české a rakouské právní úpravy 

Ačkoliv v souladu s oběma právními řády může být právo stavby zřízeno bezúplatně, 

v praxi bude patrně úplata za právo stavby pravidelně sjednávána. Na základě obou právních 

úprav lze sjednat úplatu peněžní i naturální a může být poskytnuta jednorázově či jako 

opakované plnění. Pokud je úplata sjednána jako opakované plnění, jedná se o stavební plat či 

dle rakouské terminologie o stavební činži.  

Dle rakouské právní úpravy je určení výše a splatnosti stavební činže obligatorní 

náležitostí smlouvy o právu stavby. Český občanský zákoník podobné ustanovení neobsahuje, 

nicméně komentářová literatura považuje určení výše stavebního platu shodně s rakouským 

pojetím za obligatorní náležitost smlouvy o právu stavby. Právní teorie však shodně v obou 

právních řádech vykládá, že povinnost přesně určit výši stavebního platu (stavební činže) 

neznamená, že by se hodnota stavebního platu nemohla v budoucnu měnit. Hodnota stavebního 

platu tak může být pro určitá období rozdílná, pokud je však její výše předem jasně a pevně 

určená.  

Dle obou právních úprav není výše stavebního platu či stavební činže zákonem nijak 

limitována, nicméně bude jistě omezena hranicí dobrých mravů. 

Vázání změny hodnoty stavebního platu na budoucí nejistou událost, či zajištění hodnoty 

stavebního platu je upraveno v rámci české a rakouské právní úpravy značně odlišně. Český 

občanský zákoník stanoví v ustanovení § 1247 OZ, že není přípustné vázat změnu výše 

stavebního platu na nejisté budoucí události, ledaže se jedná o míru zhodnocování a 

znehodnocování peněz. Dle české právní úpravy je tedy možno zajistit hodnotu stavebního 

platu pouze inflační či deflační doložkou. Rakouský zákon o právu stavby v ustanovení § 3 

odst. 2 BauRG naopak stanoví, že ujednání o zajištění hodnoty stavební činže jsou přípustná 

s výjimkou vázání změny hodnoty stavební činže na hodnotu pozemku či půdy. Zatímco český 

občanský zákoník změnu výše stavebního platu v závislosti na budoucí nejisté události v zásadě 

zakazuje (s výjimkou inflační či deflační doložky), rakouský zákon o právu stavby tak zajištění 

hodnoty stavební činže v zásadě povoluje (s výjimkou vázání hodnoty na cenu pozemku či 

půdy). Společné v rámci obou právních řádu mají tato ustanovení to, že jsou shodně předmětem 

kritiky právní teorie. Dle mého názoru není česká právní úprava v této otázce příliš zdařilá a 

 
199 SPRUZINA, § 3 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 511. 
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může ve svém důsledku odrazovat od zřízení práva stavby a považuji v tomto bodě rakouské 

pojetí za vhodnější.   

Na základě českého občanského zákoníku zatěžuje stavební plat právo stavby jako reálné 

břemeno, z čehož vyplývá, že údaj o stavebním platu podléhá zápisu do katastru nemovitostí. 

Rakouský zákon o právu stavby podobné ustanovení sice neobsahuje, stavební činže však může 

být nepochybně jako reálné břemeno k právu stavby do pozemkové knihy zapsána.  

Zatímco na základě rakouského zákona o právu stavby může prodlení stavebníka 

s úhradou stavební činže představovat výpovědní důvod práva stavby a vést tedy k jeho zániku, 

český občanský zákoník podobné ustanovení neobsahuje.200 

  

 
200 Podrobněji k tomuto v kapitole 10 o zániku práva stavby.  
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8. Práva a povinnosti stavebníka 

8.1. Práva a povinnosti stavebníka dle české právní úpravy 

8.1.1. Vymezení pojmu stavebník 

Stavebník je dle § 1240 OZ osoba, která má věcné právo mít na povrchu nebo pod 

povrchem pozemku jiné osoby stavbu. Na základě § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 

stavebního zákona je stavebníkem, „osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení 

nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a 

dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního 

podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též 

investor a objednatel stavby“. Vymezení stavebníka v soukromoprávní a veřejnoprávní rovině 

je však rozdílné, přičemž vymezení stavebníka dle občanského práva je širší, než jak jej 

vymezuje veřejné právo.201 

Dle mého názoru ničemu nebrání, aby právo stavby mělo více stavebníků ve 

spoluvlastnictví, přičemž tito spoluvlastníci se pak budou podílet na právech a povinnostech 

stavebníka poměrně dle jejich podílů.202 

8.1.2. Práva a povinnosti stavebníka ke stavbě 

Stavebník má dle § 1250 OZ ke stavbě vyhovující právu stavby stejná práva jako 

vlastník; pokud se jedná o jiné užívání pozemku zatíženého právem stavby, má stejná práva 

jako poživatel, ledaže je ujednáno něco jiného. Z dikce ustanovení § 1250 OZ tedy vyplývá, že 

stavebník není skutečným vlastníkem stavby, nýbrž má „pouze“ stejná práva jako vlastník. 

K tomuto závěru rovněž dospěl Ústavní soud v usnesení z roku 2003 (sp.zn. III. ÚS 123/03), 

kdy posuzoval právní poměry z práva stavby vzniklého na základě zákona č. 86/1912 ř.z. 

Ústavní soud dospěl k závěru, že osoba oprávněná z práva stavby (stavebník) není vlastníkem 

stavby, nýbrž osobou, které příslušejí práva vlastníka. 

Stavebník má právo sám stavbu užívat a spravovat či ji přenechat k užívání či požívání 

jiné osobě.203  Stavebník tedy může stavbu pronajmout, propachtovat, zřídit k ní užívací či 

požívací právo nebo služebnost. Co se týče oprávnění stavebníka ke stavbě, „v úvahu také 

přichází rozdělení stavby na jednotky (§1158).“204 Stavba, která je součástí práva stavby, může 

 
201SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 893. 
202 Shodně uvádí ZIMA, Právo stavby, str. 113. 
203ZIMA, Právo stavby, str. 119. 
204 SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 902. 



56 
 

být tedy rozdělena na jednotky za splnění podmínek vyplývajících z ustanovení o bytovém 

spoluvlastnictví dle § 1158 a násl. OZ.205  

Právní jednání stavebníka mohou být podmíněna souhlasem vlastníka pozemku, pokud 

si toto vlastník pozemku na základě § 1251 odst. 3 OZ vyhradí. Vlastník pozemku však nemůže 

odmítnout udělit souhlas k právnímu jednání, které není k jeho újmě, nicméně v praxi může být 

značně problematickým vyložit, jaké konkrétní jednání je k újmě vlastníka pozemku a jaké 

nikoliv.  

Jelikož vykonává stavebník vzhledem ke stavbě práva vlastníka, dovozuje Zima, že by 

stavebník měl být oprávněn k obraně proti případným imisím, které ho ruší při užívání stavby.206 

Stavebník však nemůže stavbu samostatně převést ani zatížit, jelikož tato je ve smyslu 

ustanovení § 1242 OZ součástí práva stavby. „Předmětem převodu, resp. zatížení právem jiné 

osoby je vždy právo stavby, a ne stavba jako taková, která je toliko jeho součástí.“207  

 V souvislosti s právy a povinnostmi stavebníka ke stavbě vyvstává otázka, zda je 

stavebník ke zřízení stavby pouze oprávněn, či zda je to jeho povinností. Tato otázka je 

významná zejména pro posouzení možnosti promlčení práva stavby či jeho opuštění, které 

budou podrobněji rozebrány v rámci kapitoly o zániku práva stavby. Z výkladu ustanovení 

§ 1240 OZ lze dovodit, že stavebník může buď zřídit novou stavbu, anebo mít právo stavby ke 

stavbě již existující na cizím pozemku. Zima nicméně ze znění ustanovení § 1240 OZ rovněž 

dovozuje, že stavebník je oprávněn pouze „mít“ stavbu na cizím pozemku a není ke zřízení 

stavby povinen.208  Jiní autoři však vyvozují, že pokud stavebník stavbu nezřídí (popřípadě 

neuskuteční žádné kroky ke zřízení stavby), právo stavby nevykonává, což může mít právní 

důsledky promlčení práva stavby.209  

Dle mého názoru je stavebník skutečně povinen stavbu zřídit, či alespoň uskutečnit 

kroky ke zřízení stavby, jinak riskuje možnost promlčení práva stavby pro jeho nevykonávání. 

Právo stavby je specifickým právním institutem, jehož hospodářskou kauzou je ze strany 

vlastníka pozemku zájem o lepší využití jeho pozemku právě tím, že umožní třetí osobě na 

pozemku zřídit (popřípadě zrekonstruovat) stavbu, která v budoucnu připadne do jeho 

 
205ZIMA, Právo stavby, str. 113, shodně KINDL, Právo nemovitostí, str. 203, shodně SPÁČIL, Občanský zákoník 

III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 902,  shodně ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
206ZIMA, Právo stavby, str. 119. 
207SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 904. 
208ZIMA, Právo stavby, str. 117. 
209KINDL, Právo nemovitostí, str. 200. 
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vlastnictví. Domnívám se, že pokud by měl vlastník pozemku pouze zájem získat úplatu za 

užívání jeho pozemku třetí osobou, zřídí pro tento účel třetí osobě spíše nájem či pacht 

pozemku, za které může získat zpravidla vyšší úplatu. Z tohoto důvodu mám za to, že vystavění 

stavby je hlavním účelem práva stavby a její neuskutečnění může mít pro stavebníka vážné 

důsledky. 

 V případě zřízení práva stavby k již existující stavbě bude patrně hospodářkou kauzou 

pro zřízení práva stavby rekonstrukce stavby (v opačném případě by zajisté postačoval a stejný 

účel plnil nájem či pacht stavby). Za nevykonávání práva stavby zřízeného k již existující 

stavbě lze tedy dle mého názoru považovat situaci, kdy stavebník neprovede rekonstrukci 

stavby, ke které byl na základě smlouvy povinen.  

Problematickým by ovšem bylo určit, zda stavebník nevykonává právo stavby, pokud 

sice nezřídí stavbu, případně neprovede rekonstrukci stavby, ale řádně hradí stavební plat a plní 

jiné povinnosti vyplývající ze smlouvy o právu stavby.210 

Ustanovení § 1251 odst. 1 a 2 OZ pak umožňují smluvním stranám smluvení práv a 

povinností vzhledem ke stavbě, jakými jsou povinnost stavebníka zřídit stavbu do určité doby, 

povinnost stavebníka udržovat stavbu v dobrém stavu či stavbu pojistit. V zájmu vlastníka 

pozemku bude sjednat tyto povinnosti ve smlouvě, vzhledem k tomu, že po skončení práva 

stavby připadne stavba do jeho vlastnictví. Povinnosti stavebníka však nejsou založeny pouze 

soukromým právem, nýbrž mu vyplývají i z práva veřejného (stavební, daňové právo), jelikož 

stavebník má ke stavbě stejná práva jako vlastník. 

8.1.3. Právní poměry stavebníka k právu stavby 

Stavebník může právo stavby dle § 1252 OZ převést či zatížit a dle § 1253 OZ přechází 

právo stavby na právní nástupce stavebníka. 

Převoditelnost práva stavby je jedním z charakteristických rysů tohoto institutu. 

V kapitole o pojmu a povaze práva stavby je podrobněji zahrnuto pojednání o převoditelnosti 

práva stavby, ve které dospívám k závěru, že převoditelnost práva stavby nelze dle současné 

účinné úpravy práva stavby dle zákona č. 89/2012 Sb. omezit či zakázat s účinky vůči třetím 

osobám.  

 
210 Otázkou nevykonávání práva stavby se podrobněji zabývám v 10. kapitole o zániku práva stavby, v rámci 

promlčení a opuštění práva stavby. 
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Stavebník může právo stavby zatížit zástavním právem, služebností či reálným 

břemenem.211 V případě zatížení práva stavby zástavním právem je však předmětem zatížení 

vždy právo stavby, a ne stavba samotná, zástavní právo je tedy závislé na době trvání práva 

stavby, nikoliv na existenci stavby jako takové.212 Zatížení práva stavby může (na rozdíl od 

převodu práva stavby) dle § 1242 odst. 2 OZ podléhat souhlasu vlastníka pozemku, pokud si 

souhlas k zatížení vlastník pozemku vyhradí. Nutno tedy upozornit na skutečnost, že zatímco 

předmětem zatížení může být pouze právo stavby, služebnost je možné zřídit jak k právu stavby, 

tak ke stavbě samotné.213 

Otázka, zda je možné zřídit právo stavby k vlastnímu pozemku, není dle české 

judikatury doposud s určitostí zodpovězena. Na jednu stranu je nutné vzít v úvahu skutečnost, 

že právo stavby je systematicky zařazeno mezi věcná práva k věcem „cizím“ a vymezeno dle 

§ 1240 odst. 1 OZ jako právo „jiné“ osoby mít na pozemku stavbu. Rovněž je nutno vycházet 

ze skutečnosti, že právo stavby je výjimečným a dočasným prolomením superficiální zásady. 

Na druhou stranu ustanovení § 1248 OZ umožňuje, aby vlastník pozemku na určitou dobu 

převedl právo stavby na sebe, a to v případě zřeknutí se práva stavby stavebníkem. Dle mého 

názoru zřízení práva stavby k vlastnímu pozemku postrádá smysl a právo stavby lze primárně 

zřídit pouze k cizímu pozemku, nicméně zákon výslovně připouští existenci práva stavby 

k vlastnímu pozemku za splnění předpokladů dle ustanovení § 1248 OZ. Existence (dříve 

zřízeného) práva stavby k vlastnímu pozemku je tedy možná, nicméně originární zřízení práva 

stavby k vlastnímu pozemku nepovažuji za možné.  

S tímto úzce souvisí otázka, jaké právní důsledky bude mít situace, kdy dojde ke 

sjednocení vlastnictví práva stavby a pozemku za využití zákonného předkupního práva 

účastníků práva stavby dle § 1254 OZ. Dojde tímto k zániku práva stavby a obnovení 

superficiální zásady či ke vzniku vlastnického práva stavby, jehož subjekty bude totožná osoba? 

Komentářová literatura důsledky využití předkupního práva nerozvádí. Dle mého názoru má 

předkupní právo za účel sjednotit vlastnictví k pozemku a stavbě. V případě využití 

předkupního práva se tedy domnívám, že sjednocením vlastnictví pozemku a stavby přiroste 

stavba v pozemku, obnoví se superficiální zásada a dojde k zániku práva stavby. Nutno dodat, 

 
211ZIMA, Právo stavby, str. 120. 
212SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 904, shodně ELIÁŠ, Právo stavby - 

Obchodněprávní revue. 
213 Uvádí SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 902., shodně ELIÁŠ, Právo 

stavby - Obchodněprávní revue. 
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že ustanovení o vzájemném předkupním právu dle § 1254 OZ je dispozitivním, přičemž 

případné odlišné ujednání je nutno zapsat do katastru nemovitostí.   

K pozemku zatíženému právem stavby má stavebník dle § 1250 OZ stejná práva jako 

poživatel. Stavebník má tedy dle § 1285 OZ právo pozemek užívat a brát z něj plody a užitky, 

přičemž při výkonu těchto práv musí šetřit podstatu věci. Jako poživatel tedy není stavebník 

oprávněn pozemek nijak měnit, zatížit či zcizit.214 

Významnou povinností, která bude stavebníkovi pravidelně náležet z práva stavby, bude 

povinnost hradit vlastníkovi pozemku v předcházející kapitole blíže popsanou úplatu za právo 

stavby.  

8.1.4. Zřeknutí se práva stavby 

Ustanovení § 1248 OZ umožňuje vystoupení či vyvázání se stavebníka z práva stavby, 

a to tzv. „zřeknutím se práva stavby“. Nejedná se o zánik práva stavby, jak by se mohlo na první 

pohled jevit, nýbrž o změnu v oprávněném subjektu z práva stavby. Ačkoliv pojem „zřeknutí 

se“ budí dojem, že se jedná o jednostranné právní jednání, ve skutečnosti se v tomto případě 

jedná o dvoustranné právní jednání mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku 215  Eliáš 

vysvětluje, že pojem „zřeknutí se“ je nutno vykládat jako dvoustranné právní jednání, protože 

při opačném výkladu by vlastník pozemku na sebe nemohl převést právo stavby tak, jak to § 

1248 OZ umožňuje.  Eliáš dále uvádí, že smyslem tohoto poněkud nejasného ustanovení je 

umožnit jakési „vystoupení“ stavebníka z právního vztahu bez toho, aniž by zaniklo právo 

stavby a stavba přirostla k pozemku (a přešla tedy do vlastnictví vlastníka pozemku). Toto 

ustanovení umožňuje vlastníkovi pozemku, aby trvající právo stavby při jeho předčasném 

zániku za zachování práv třetích osob mohl převést na jinou osobu.216 Konkrétně Eliáš uvádí: 

„Hospodářský účel sledovaný právními pravidly tohoto ustanovení je v tom, že vyvázání se 

stavebníka z práva stavby jeho zřeknutím se nemá vyvolat zánik práva stavby, tudíž ani spojení 

vlastnického práva k pozemku a k právu stavby nezpůsobí zánik stavebního práva konfuzí. 

Právo stavby si tak zachová i v tomto případě svou existenci, což nemá význam jen z hlediska 

ochrany práv třetích osob, ale především proto, že vlastník může trvající právo stavby dále 

zobchodovat.“ Občanský zákoník tak tímto připouští, aby bylo právo stavby jako věcné právo 

k věci cizí dočasně právem k věci vlastní.217 

 
214SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 1004. 
215KINDL, Právo nemovitostí, str. 220. 
216ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
217KINDL, Právo nemovitostí, str. 220. 
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8.2. Práva a povinnosti stavebníka dle rakouské právní úpravy 

8.2.1. Vymezení pojmu stavebník 

Stavebník, či dle rakouské terminologie oprávněný z práva stavby, je osoba, která má 

věcné právo mít na povrchu či pod povrchem pozemku stavbu. Právo stavby může být zřízeno 

jak ve prospěch jedné osoby (fyzické i právnické) tak ve prospěch více osob v podobě ideálních 

podílů.218 

8.2.2. Práva a povinnosti stavebníka ke stavbě 

Na základě ustanovení § 6 odst. 2 BauRG příslušejí stavebníkovi ke stavbě práva 

vlastníka. Stavba je však dle § 6 odst. 1 BauRG příslušenstvím práva stavby, z čehož vyplývá, 

že sdílí osud práva stavby a stavebník ji tak nemůže samostatně převést či zastavit bez toho, 

aniž by bylo převedeno či zatíženo právo stavby.219  

 Na základě ustanovení § 6a BauRG může být rovněž v rámci práva stavby zřízeno ve 

prospěch stavebníka bytové spoluvlastnictví. Zřízení bytového spoluvlastnictví v rámci práva 

stavby je umožněno od novely rakouského zákona o právu stavby v roce 1990.  

Jak bude blíže uvedeno v kapitole o zániku práva stavby stavebník je rovněž povinen 

stavbu zřídit, nebo alespoň učinit kroky ke zřízení stavby, jinak riskuje možnost promlčení 

práva stavby.  

Stavebník má nepochybně právo stavbu sám užívat, nicméně ji může i pronajmout či 

propachtovat. V případě skončení či převodu práva stavby má nový nabyvatel právo tyto 

smluvní vztahy ukončit, nicméně skončení nájemního vztahu je vázáno na určité předpoklady 

a omezeno ochranou nájemce jako slabší smluvní strany.220 Rovněž i ujednání o účelu užívání 

stavby, která tvoří příslušenství práva stavby, je přípustné. 

8.2.3. Právní poměry stavebníka k právu stavby 

Stavebník je vlastníkem práva stavby, může jej tedy převést, zatížit zástavním právem, 

reálným břemenem, služebností či jinými právy jako například předkupním právem. 221  

Jak je výše uvedeno, převoditelnost práva stavby nelze dle rakouské právní úpravy úplně 

 
218 SPRUZINA, § 1 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 495. 
219 SPRUZINA, § 6 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 531. 
220  DERBOLAV, Bestandrecht im Zusammenhang mit Bauwerken im Sinne des BauRG in HOFMEISTER, 

RECHBERGER, ZITTA, Bauten auf fremdem Grund 1996, str. 98. 
221 SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht, str. 34. 
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vyloučit s účinky erga omnes, nicméně její omezení přípustné je.222  

Stavebník může být ve výkonu svých oprávnění ke stavbě omezen ujednáním smluvních 

stran, jelikož tyto si mohou sjednat, k jakém účelu je právo stavby zřízeno.223  Nedodržení 

povinnosti užívat právo stavby k určitému účelu by (ve smyslu rakouské judikatury 

k dlouhodobým smluvním vztahům) mohlo ve výjimečných případech zakládat důvod 

k vypovězení práva stavby, a to pokud by svou závažností naplnilo zákonný výpovědní důvod 

práva stavby dle ustanovení § 4 odst. 2 BauRG.224 

Jak bylo výše uvedeno, právo stavby lze zatížit, přičemž v praxi je nejčastěji zřizováno 

zástavní právo k právu stavby, jako zajištění zápůjčky.225  

K právu stavby lze rovněž zřídit služebnost, přičemž nepochybná je možnost zřízení 

služebnosti užívání a požívání a služebnosti bydlení. Na základě rakouské judikatury je rovněž 

možné k právu stavby zřídit pozemkovou služebnost, a to jak ku prospěchu, tak k tíži práva 

stavby. Služebnost nemusí být sjednána pouze s třetí osobou, nýbrž i mezi stavebníkem a 

vlastníkem pozemku zatíženým právem stavby. Stavebník si může například s vlastníkem 

pozemku sjednat služebnost k části pozemku, ke které nemá stavebník užívací práva dle 

ustanovení § 1 odst. 2 BauRG. Pokud by si smluvní strany ujednaly zákaz zřízení služebnosti, 

bude toto ujednání působit pouze inter partes a nepředstavuje tedy překážku k zatížení práva 

stavby s účinky vůči třetí osobě a k jeho zápisu do pozemkové knihy.226 

Právo stavby lze rovněž zatížit i reálným břemenem, přičemž tímto bývá v praxi 

nejčastěji stavební činže.  

Stavebník má k pozemku zatíženému právem stavby na základě § 6 odst. 2 BauRG 

práva poživatele, nestanoví-li smlouva o právu stavby něco jiného. V otázce rozsahu požívacího 

práva či v pochybnostech o právech a povinnostech stavebníka k pozemku jsou analogicky 

použitelné předpisy upravující požívací právo.227  

Jak již bylo výše uvedeno, stavebník může mít zřízeno právo stavby k vlastnímu 

 
222 Více k převoditelnosti kapitola 2. 
223 SCHAFFGOTSCH, Maximilian. Grundeigentum und Baurecht: Die zivilrechtliche Stellung des 

Grundeigentümers. Wien: Manz, 1998. ISBN 3-214-00829-3, (dále jen „SCHAFFGOTSCH, Grundeigentum und 

Baurecht“), str. 81. 
224 § 4 odst. 2 BauRG stanoví „Zánik práva stavby z důvodu prodlení s placením stavební činže může být sjednán 

pouze při případ, že by stavební činže nebyla zaplacena nejméně po dva po sobě jdoucí roky.“  Podrobněji k tomuto 

v kapitole 10 – zánik práva stavby. 
225 SPRUZINA, § 6 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 531. 
226 SPRUZINA, § 6 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 531, str. 532. 
227Rozhodnutí OGH ze dne 9.6.2009, sp.zn. 5Ob94/09y. 
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pozemku, ale pouze pokud ke vzniku tzv. vlastnického práva stavby dojde až následně a nikoliv 

originárně.  

Zřízení práva stavby k právu stavby není na základě rakouské judikatury přípustné, 

jelikož právo stavby může být na základě zákona zřízeno pouze k pozemku.228  

8.3. Srovnání české a rakouské právní úpravy 

Stavebník (česká terminologie) či oprávněný z práva stavby (rakouská terminologie) je 

na základě obou právních úprav osoba mající věcné právo mít na povrchu nebo pod povrchem 

pozemku stavbu. Tato osoba může být fyzická či právnická a právo stavby může být zároveň 

předmětem spoluvlastnictví.  

Dle české právní úpravy není stavebník přímo vlastníkem stavby, nýbrž co do stavby 

vyhovující právu stavby má práva jako vlastník. Rakouský zákon o právu stavby podobně 

uvádí, že stavebníkovi příslušejí ke stavbě práva vlastníka. K pozemku zatíženému právem 

stavby má pak stavebník na základě obou právních úprav práva poživatele, není-li ujednáno 

jinak.  

Stavebník tedy může v rámci obou právních řádů stavbu sám užívat a požívat, či 

přenechat k užívání či požívání jiné osobě. Rakouský zákon o právu stavby pak od novely 

z roku 1990 stavebníkovi přímo umožňuje zřízení bytového spoluvlastnictví v rámci práva 

stavby, a to v ustanovení § 6a BauRG. Česká právní úprava možnost zřízení bytového 

spoluvlastnictví v rámci ustanovení o právu stavby výslovně neupravuje, nicméně autoři právní 

teorie jej považují za možné. Vzhledem k tomu, že na základě obou právních řádů sdílí stavba 

osud práva stavby, nemůže být samostatně bez práva stavby převedena či zatížena zástavním 

právem. 

Otázka, zda je stavebník povinen stavbu zřídit, nebo zda je to pouze jeho oprávnění, není 

v české právní úpravě najisto vyřešena, nicméně já se přikláním k názoru, že zřízení či 

rekonstrukce stavby není pouze právem, nýbrž i povinností stavebníka. Dle rakouské právní 

vědy je výstavba stavby jedním z hlavních účelů práva stavby a její neuskutečnění může vést 

k promlčení práva stavby. K zabránění promlčení nicméně postačí, pokud stavebník učiní kroky 

vedoucí ke zřízení stavby. Domnívám se, že by tyto závěry rakouské právní teorie mohly být 

inspiračními pro posouzení otázky nevykonávání práva stavby v české právní úpravě. Smluvní 

strany si však mohou v rámci obou právních řádů sjednat povinnost stavebníka zhotovit stavbu 

 
228 Rozhodnutí OGH ze dne 20.9.2005, sp.zn.5 Ob 204/v. 
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do určité doby.  

Stavebník může shodně dle obou právních úprav právo stavby převést, přičemž dle 

rakouské judikatury nemůže být možnost převoditelnosti práva stavby úplně vyloučena 

s účinky vůči třetím osobám. Omezení převoditelnosti práva stavby s účinky erga omnes je na 

druhou stranu v rakouském právním řádu možné. Z důvodu chybějící judikatury k právu stavby 

v České republice není otázka zákazu či omezení převoditelnosti práva stavby s věcně-právními 

účinky doposud najisto vyložena. Ze zákona nicméně možnost zákazu či omezení 

převoditelnosti práva stavby s účinky erga omnes nevyplývá a není tedy dle mého názoru 

v současnosti přípustná. Domnívám se však, že vzhledem k podobnosti právních úprav by se 

výklad české judikatury mohl vyvíjet shodným směrem dle vzoru rakouské judikatury a 

převoditelnost práva stavby by tak pro určité případy mohla být omezena i s účinky vůči třetím 

osobám.  

V případě převodu práva stavby má dle české právní úpravy vlastník pozemku předkupní 

právo k právu stavby, neujednají-li si smluvní strany nic jiného. Shodně má i stavebník 

předkupní právo k pozemku. Rakouský zákon o právu stavby, na rozdíl od českého občanského 

zákoníku, vzájemné předkupní právo vlastníka pozemku a stavebníka sice nestanovuje, 

nicméně jej lze sjednat.  

 Právo stavby může být zatíženo na základě obou právních úprav, a to zástavním právem, 

služebností či reálným břemenem. Zástavní právo k právu stavby bude v praxi patrně nejčastěji 

zřizováno za účelem zajištění zápůjčky a reálné břemeno váznoucí na právu stavby bude 

nejčastěji stavební plat (či stavební činže dle rakouské terminologie). Co se týče možnosti 

zřízení práva stavby k právu stavby, dle rakouské judikatury toto možné není, jelikož právo 

stavby lze zřídit pouze k pozemku. Domnívám se, že tyto závěry lze aplikovat i v českém 

právním řádu.   

 Vlastnické právo stavby – tedy situace, kdy je vlastník pozemku a stavebník shodná 

osoba – je dle obou právních úprav možné, nicméně nikoliv bezpodmínečně, nýbrž pouze za 

splnění určitých předpokladů.  

Smluvní strany si v rámci obou právních řádů mohou nepochybně sjednat účel, ke 

kterému je právo stavby zřízeno. Nedodržení užívání práva stavby k účelu, k jakému bylo 

určeno, může založit právo vlastníka pozemku na náhradu škody či smluvní pokutu (byla-li 

sjednána). Mezi důvody vedoucí k ukončení práva stavby však dle mého názoru ani v jednom 

právním řádu zpravidla vést nebude.  



64 
 

Český občanský zákoník upravuje možnost zřeknutí se práva stavby stavebníkem, jako 

dvoustranného právního jednání, které nevede k zániku práva stavby, nýbrž pouze ke změně 

subjektu stavebníka. Vlastník pozemku v tomto případě může právo stavby převést na sebe či 

na jinou osobu, a to po dobu, po kterou mělo být původně právo stavby zřízeno. Rakouský 

zákon o právu stavby přímo takovéto ekvivalentní ustanovení neobsahuje. Právní teorie naopak 

považuje zřeknutí se práva stavby stavebníkem za důvod vedoucí k zániku práva stavby (tedy 

ne pouze za změnu oprávněného subjektu), a to v případě, že vlastník pozemku zřeknutí se 

práva stavby stavebníkem přijme.   
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9. Práva a povinnosti vlastníka pozemku 

9.1. Práva a povinnosti vlastníka pozemku dle české právní úpravy 

9.1.1. Práva vlastníka pozemku 

Druhým účastníkem práva stavby je osoba, která vlastní pozemek zatížený právem 

stavby jiné osoby.  Na rozdíl od historické právní úpravy229 není v současné době omezen okruh 

oprávněných osob, jejichž pozemky mohou být právem stavby zatíženy.  Někteří autoři se však 

domnívají, že i přesto, že není okruh oprávněných osob omezen, bude právo stavby v praxi 

spíše zřizováno na pozemcích ve vlastnictví těchto původně zamýšlených subjektů.230 

Zatížením pozemku právem stavby je vlastník pozemku omezen v jeho užívání, a to 

právě oprávněními stavebníka k pozemku, nicméně dispoziční práva k pozemku jsou 

vlastníkovi pozemku zachována. Vlastník pozemku tak může pozemek zatížit či zcizit, přičemž 

v případě zcizení je omezen předkupním právem stavebníka dle § 1254 OZ.   

Vlastník pozemku si rovněž může vyhradit schválení určitého faktického nebo právního 

jednání stavebníka dle § 1251 odst. 3 OZ. „Vlastník si tak může vyhradit souhlas k nájmu, 

propachtování, zcizení, nebo zatížení práva stavby, neboť i to vše se dotýká jeho práv a 

oprávněných zájmů.“231 Tato výhrada souhlasu vlastníka pozemku však není absolutní a nemůže 

vyústit ve svévoli, jelikož vlastník pozemku dle § 1251 odst. 3 OZ nemůže odepřít souhlas 

k právnímu jednání, které není k jeho újmě. V praxi však může být poněkud problematické 

rozlišit, která právní jednání stavebníka jsou k újmě vlastníka pozemku a která jej nepoškozují. 

Někteří autoři rovněž upozorňují na skutečnost, že zákon rozlišuje právní a faktická jednání 

stavebníka, přičemž tato bývají v praxi často provázána.232 

Vlastník pozemku si rovněž může dle § 1252 OZ vyhradit souhlas k zatížení práva 

stavby a pokud je tato výhrada zapsána do katastru nemovitostí, lze do něj zapsat zatížení práva 

stavby jen se souhlasem vlastníka pozemku.  

Výkladové potíže může pak činit výklad a vzájemný vztah ustanovení § 1252 OZ a § 

1251 odst. 3 OZ, a to v otázce, zda si vlastník pozemku může vyhradit souhlas s převodem 

 
229§ 2 zákona č. 86/1912 ř.z., o stavebním právu „Stavební právo může býti založeno toliko na pozemcích státu, 

některé země, některého okresu, některé obce nebo některého veřejného fondu. Kostely, obročí, církevní ústavy 

nebo společenstva a obecně prospěšné ústavy nebo sdružení mohou zakládati stavební právo na svých pozemcích, 

když jest v tom kterém případu zjištění výrokem politického zemského úřadu, že toto založení odpovídá veřejnému 

zájmu.“ 
230PETR, Nové právo k povrchu, str. 61. 
231SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 903. 
232ZIMA, Právo stavby, str. 135. 
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práva stavby s účinky vůči třetím osobám a tím v důsledku omezit převoditelnost práva stavby. 

S přihlédnutím ke třetí kapitole, ve které byla převoditelnost práva stavby podrobně rozebrána, 

lze dovodit, že si vlastník pozemku může s účinky vůči třetím osobám vyhradit souhlas se 

zatížením práva stavby a nikoliv s jeho převodem. Mám za to, že ustanovení § 1252 OZ je lex 

specialis k ustanovení § 1251 odst. 3 OZ. Z toho vyplývá, že na základě oprávnění vlastníka 

pozemku vyhradit si souhlas s určitými právními či faktickými jednáním stavebníka zaručeného 

dle § 1251 odst. 3 OZ nelze rovněž dovodit možnost (věcně-právního) omezení převodu práva 

stavby, jelikož ustanovení § 1252 OZ převoditelnost práva stavby výslovně připouští.  

Co se týče práva užívání pozemku jeho vlastníkem, zákon oprávnění vlastníka pozemku 

k pozemku v rámci ustanovení o právu stavby podrobněji neupravuje, pouze v § 1250 OZ 

stanoví, že stavebník má k pozemku práva jako poživatel. Zima k tomuto navrhuje použití 

analogie s právní úpravou služebností233 a uvádí, že cílem práva stavby není samoúčelné zabrání 

celého pozemku stavebníkem, nýbrž zřízení stavby.234 Lze tedy dovodit, že vlastník pozemku 

má z titulu svého vlastnického práva užívací právo k pozemku v rozsahu, v jakém pozemek 

nevyužívá stavebník. 

Vlastník pozemku má rovněž na základě ustanovení § 1254 OZ předkupní právo k právu 

stavby, přičemž toto ustanovení je dispozitivní a jeho aplikace tak může být smluvními stranami 

vyloučena. 

Pravděpodobně nejvýznamnějším právem vyplývajícím z práva stavby pro vlastníka 

pozemku (a patrně i hospodářským důvodem pro zřízení práva stavby) bude právo na úplatu za 

právo stavby, které bylo podrobně rozebráno v sedmé kapitole. Zřízením práva stavby 

(vystavěním či rekonstrukcí stavby) rovněž dochází ke zhodnocení pozemku vlastníka, jelikož 

uplynutím doby, na které bylo právo stavby zřízeno, přiroste stavba k pozemku a stane se 

vlastnictvím vlastníka pozemku.   

9.1.2. Povinnosti vlastníka pozemku 

Vlastníkovi pozemku přímo ze zákona nevyplývá povinnost udržovat pozemek ve stavu 

způsobilém k užívání pro právo stavby. Vzhledem k tomu, že dle § 1250 OZ má stavebník 

k pozemku stejná práva jako poživatel, bude patrně právě stavebník povinen zajistit údržbu 

pozemku s ohledem na ustanovení § 1288 OZ, dle kterého poživatel udržuje věc ve stavu, 

 
233§ 1258 OZ „Služebnost zahrnuje vše, co je nutné k jejímu výkonu. Není-li obsah nebo rozsah služebnosti určen, 

posoudí se podle místní zvyklosti; není-li ani ta, má se za to, že je rozsah nebo obsah spíše menší než větší.“ ; 

§ 1264 odst. 1 OZ „Není-li míra služebnosti určena, rozhoduje potřeba panujícího pozemku.“ 
234ZIMA, Právo stavby, str. 138. 
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v jakém ji převzal. Nicméně, pokud by vlastník pozemku rovněž pozemek užíval (v rozsahu, 

ve kterém jej neužívá stavebník), jeví se mi spravedlivým, aby se i vlastník pozemku podílel na 

údržbě pozemku. Povinnost podílet se na údržbě pozemku není v rámci ustanovení o právu 

stavby vlastníkovi pozemku explicitně stanovena, nicméně tuto povinnost by bylo možné 

dovodit za použití analogie s ustanovením o služebnostech, s § 1263 OZ, který stanoví, že 

pokud užívá věc i ten, kdo je služebností obtížen, je povinen poměrně přispívat na náklad na 

zachování a opravu věci, která je služebností zatížena.  

 Vlastník pozemku je dle § 1255 OZ povinen při zániku práva stavby poskytnout 

stavebníkovi náhradu za stavbu. Jedná se o dispozitivní ustanovení, na základě kterého 

poskytne vlastník pozemku stavebníkovi za stavbu náhradu, a to při zániku práva stavby 

uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno. Toto ustanovení má za účel vyvážit zájmy vlastníka 

pozemku a stavebníka s ohledem na skutečnost, že zřízením či rekonstrukcí stavby došlo ke 

zhodnocení vlastnictví vlastníka (tím, že stavba zánikem práva stavby připadne vlastníkovi) a 

stavebníkovi by se mělo poskytnout příslušné vyrovnání.235 

V souvislosti s poskytnutím náhrady však není jednoznačným, zda je vlastník pozemku 

povinen poskytnout stavebníkovi náhradu za stavbu i v případě předčasného zániku práva 

stavby, pokud si strany nic jiného neujednají. Ustanovení § 1255 OZ upravuje pouze povinnost 

poskytnutí náhrady při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno. Souhlasím 

v tomto se Zimou, že z dikce zákona přímo nevyplývá povinnost vlastníka pozemku poskytnout 

stavebníkovi náhradu za stavbu v případě předčasného zániku práva stavby.236  Jeví se tedy 

příznačným, aby si případně smluvní strany tuto povinnost sjednaly, jelikož nárok stavebníka 

na náhradu za stavbu nemá v případě předčasného zániku práva stavby náležitou oporu 

v zákoně. 

Výše náhrady je dispozitivně určena zákonem dle § 1255 OZ jako polovina hodnoty 

stavby v době zániku práva stavby, přičemž „hodnotou stavby se rozumí její obvyklá cena.“ 237 

Výše náhrady tedy bude pravděpodobně určena znalecky s ohledem na obvyklou cenu stavby 

v den zániku práva stavby.  

 
235SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 905. 
236ZIMA, Právo stavby, str. 200, ACHOUR, PELIKÁN, Právo stavby podle nového občanského zákoníku, str. 40. 
237SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 905. 
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K náhradě ještě nutno dodat, že pokud bylo právo stavby zatíženo zástavním či jiným 

právem, je náhrada postižena pohledávkami věřitelů dle § 1256 OZ a případné zástavní právo 

k právu stavby tedy přechází ex lege na náhradu.  

9.2. Práva a povinnosti vlastníka pozemku dle rakouské právní úpravy 

9.2.1. Práva vlastníka pozemku 

Od novely rakouského zákona o právu stavby z roku 1990 může každý vlastník 

pozemku zatížit svůj pozemek právem stavby. Do této novely bylo možno zřídit právo stavby 

pouze k pozemkům ve vlastnictví veřejnoprávních subjektů a církví.   

Vlastník pozemku zatíženého právem stavby může pozemek volně zcizit, zatížit, 

zůstavit či učinit předmětem odkazu, pokud smlouva o právu stavby nestanoví vlastníkovi 

pozemku žádná omezení.238 

Dle rakouského práva nemá vlastník pozemku žádná užívací práva k pozemku, pokud 

se výkon práva stavby vztahuje k celému pozemku. V tomto případě jsou pak veškerá užívací 

a požívací práva vlastníka pozemku k tomuto pozemku výlučně vyloučena.239 Pokud je však 

výkon práva stavby omezen pouze na část pozemku, jsou užívací práva vlastníka pozemku 

omezena pouze k této části.240 Rakouský zákon o právu stavby totiž nestanoví, aby se výkon 

práva stavby ze strany stavebníka vždy automaticky vztahoval k celému pozemku, nýbrž 

v ustanovení § 1 odst. 2 BauRG uvádí, že se výkon práva stavby může rovněž vztahovat i na 

části pozemku, které sice nejsou ke stavbě samotné zapotřebí, ale slouží k jejímu lepšímu 

užívání.241 

V souvislosti s právy a povinnostmi vlastníka pozemku řešila rakouská judikatura 

otázku, zda je vlastník pozemku odpovědný za imise pocházející z pozemku zatíženého právem 

stavby, tedy kdo je pasivně legitimován, pokud stavebník imisemi ruší vlastníka sousedního 

pozemku ve výkonu jeho vlastnického práva k sousednímu pozemku. Rakouský Nejvyšší 

soudní dvůr dovodil (v případě imisí vznikajících v důsledku výstavby stavby na cizím 

pozemku zatíženého právem stavby) pasivní legitimaci stavebníka, jelikož dle jeho rozhodnutí 

nemá vlastník pozemku zatíženého právem stavby žádné (právní) nástroje k tomu, aby přiměl 

stavebníka k tomu, aby se imisí zdržel.242  

 
238 Rozhodnutí OGH sp.zn. 5Ob94/09y; 4Ob5/10d; 1Ob44/15z, právní věta č. RS0125005. 
239 Rozhodnutí OGH ze dne 29.1.2008, sp.zn. 1Ob11/08m. 
240 SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht, str. 17. 
241 K tomuto více v 5. kapitole – pozemek.  
242 Rozhodnutí OGH ze dne 17.1.1990, sp.zn. 1 Ob 35/80. 
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9.2.2. Povinnosti vlastníka pozemku 

Vlastník pozemku má na základě ustanovení § 9 odst. 2 BauRG při zániku práva stavby 

povinnost poskytnou stavebníkovi náhradu (či odškodnění) za stavbu, a to ve výši ¼ hodnoty 

stavby. Není-li tedy ujednáno jinak, určí se náhrada za stavbu jako ¼ současné hodnoty 

stavebního díla. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na výši hodnoty náhrady, bude 

muset být výše náhrady určena znalecky. 

Ustanovení § 9 odst. 2 BauRG o náhradě za stavbu je dispozitivním a v praxi bývá 

pravidelně sjednávána odchylná výše náhrady.243 Není rovněž vyloučeno, aby si smluvní strany 

sjednaly, že náhrada za stavbu stavebníkovi při zániku práva stavby vůbec nenáleží. V případě 

sjednávání náhrady za stavbu ve výši odchylné od zákona, bude pak v praxi pro určení výše 

náhrady záležet zejména na výši stavební činže a na době trvání práva stavby. Pokud je výše 

stavební činže vysoká, bude pak zpravidla rovněž vysoká i náhrada za stavbu při skončení práva 

stavby, a naopak. Co se týče délky trvání práva stavby, v praxi se v zásadě v případě delšího 

trvání práva stavby sjednává nižší náhrada za stavbu než v případě kratší doby zřízení práva 

stavby.244  

Ujednání o náhradě za stavbu, odlišné od zákona, zavazuje případného právního 

nástupce, pouze pokud nabyvatel pozemku toto ujednání výslovně přijme nebo pokud toto 

vyplývá ze zápisu do pozemkové knihy.245 

Vzhledem k tomu, že zákon o právu stavby neupravuje zvláštní pravidla pro splatnost 

náhrady za stavbu, vychází komentářová literatura z obecných ustanovení o splatnosti (§ 904 

ABGB) a uvádí, že náhrada za stavbu může být požadována v okamžiku absolutního výmazu 

práva stavby. 246 Z tohoto vyplývá, že pokud může být právo stavby vymazáno s absolutními 

účinky až společně s výmazem věcných práv zřízených k právu stavby dle ustanovení § 8 

BauRG 247, je náhrada za stavbu splatná právě až s okamžikem výmazu těchto věcných práv. 

Rakouský zákon o právu stavby neobsahuje ustanovení, které by omezovalo právo 

stavebníka na náhradu za stavbu pouze na případy skončení práva stavby uplynutím doby. 

Z tohoto lze vyvodit, že stavebníkovi náleží ze zákona náhrada za stavbu, jak v případě 

 
243 BITTNER, Rakouský zákon o právu stavby. 
244 SPRUZINA, § 9 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 555. 
245 SPRUZINA, § 9 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 557. 
246 SPRUZINA, § 9 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 555. 
247 Ustanovení § 8 BauRG  zní: „Výmaz práva stavby může být před uplynutím doby, na niž je zřízeno, povolen bez 

souhlasu zástavních věřitelů a jiných věcně oprávněných osob na něm zapsaných jen s tím omezením, že právní 

účinky z hlediska zástavních a jiných věcných práv nastanou teprve s jejich výmazem.“ 
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skončení práva stavby uplynutím doby, tak v případě předčasného ukončení práva stavby, není-

li sjednáno nic jiného. 248 

9.3. Srovnání české a rakouské právní úpravy 

Rakouský zákon o právu stavby až do roku 1990 umožňoval zřízení práva stavby pouze 

k pozemkům, které vlastnily veřejnoprávní subjekty a církve, nicméně současná rakouská 

právní úprava, shodně jako česká, okruh osob, jejichž pozemek může být zatížen právem 

stavby, neomezuje.   

Vlastník pozemku zůstává jeho vlastníkem a může v rámci obou právních řádů 

s pozemkem zatíženým právem stavby volně disponovat. Na základě české právní úpravy je 

však vlastník pozemku omezen v převodu pozemku zatíženého právem stavby předkupním 

právem stavebníka, neujednají-li si smluvní strany jinak. Rakouská právní úprava oproti české 

vzájemné předkupní právo vlastníka pozemku a stavebníka neupravuje, nicméně nic nebrání 

jeho smluvnímu ujednání.  

Co se týče užívání pozemku, je vlastník pozemku omezen užívacími právy stavebníka 

k pozemku, jelikož stavebník má k pozemku shodně na základě obou právních úprav práva 

poživatele. Dle rakouské právní úpravy však může být stavebník ve výkonu práva stavby 

omezen, a to pouze na určité části pozemku – v tomto případě jsou pak dle právní teorie užívací 

práva vlastníka pozemku omezena pouze ve vztahu k těmto částem pozemku.   

Česká právní úprava, na rozdíl od rakouské, přímo zákonem stanoví vlastníkovi 

pozemku oprávnění ke schválení určitého faktického nebo právního jednání stavebníka. 

V rámci rakouského právního řádu by bylo jistě možné toto smluvně sjednat, nicméně rakouský 

zákon o právu stavby toto nijak neupravuje a domnívám se, že by takovéto ujednání působilo 

pouze inter partes.  

Významným právem vlastníka pozemku bude právo na úplatu za zřízení práva stavby, 

která může být sjednána, buď jako jednorázová, nebo ve formě stavebního platu.249 

Při zániku práva stavby je vlastník pozemku povinen poskytnout stavebníkovi náhradu 

za stavbu. Zatímco na základě českého občanského zákoníku tvoří náhrada za stavbu ½ hodnoty 

stavby, dle rakouského zákona o právu stavby činí náhrada za stavbu ¼ hodnoty stavby. 

Náhrada se pak shodně dle obou právních úprav určuje v závislosti na hodnotě stavby v době, 

 
248 SCHAFFGOTSCH, Grundeigentum und Baurecht, str. 133 
249 Úplata je podrobněji rozebrána v 7. kapitole práce. 
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kdy právo stavby zanikne. Ustanovení o náhradě za stavbu je v obou právních řádech 

dispozitivní – platí tedy pouze podpůrně, pokud si jej smluvní strany nesjednají jinak. V rámci 

obou právních řádů je pak přípustné sjednat jinou výši náhrady za stavbu, či ujednat, že náhrada 

za stavbu stavebníkovi vůbec nenáleží.   

Na základě českého občanského zákoníku je vlastník pozemku povinen poskytnout 

stavebníkovi náhradu za stavbu při zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo právo 

stavby zřízeno. Pokud tedy není sjednáno jinak, v případě předčasného zániku práva stavby 

zákonná povinnost vlastníka pozemku poskytnout stavebníkovi náhradu za stavbu z českého 

právního řádu přímo nevyplývá. Vzhledem k tomu, že rakouský zákon o právu stavby podobné 

omezení nestanoví, náleží v Rakousku stavebníkovi ze zákona náhrada za stavbu rovněž i 

v případě předčasného zániku práva stavby.   
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10.  Zánik práva stavby a jeho důsledky 

10.1.  Zánik práva stavby dle české právní úpravy 

10.1.1. Zánik práva stavby uplynutím doby a jeho důsledky  

Uplynutí doby, na kterou bylo právo stavby zřízeno, bude pravidelnou právní 

skutečností, na základě které bude docházet k zániku práva stavby. Dle § 1244 odst. 1 OZ musí 

být poslední den doby trvání práva stavby patrný z veřejného seznamu. 

Vzhledem k tomu, že právo stavby je dočasným prolomením superficiální zásady, 

zánikem práva stavby dojde ke spojení stavby s pozemkem, který právo stavby zatěžovalo. 

V praxi může nastat situace, že při skončení práva stavby žádná stavba existovat nebude 

z důvodu, že dojde k jejímu faktickému zániku v době trvání práva stavby, či bude stavebníkem 

odstraněna. Komentářová literatura uvádí, že smluvní ujednání, na základě kterého je stavebník 

povinen stavbu při skončení práva stavby odstranit, je přípustné.250 

Co se týče práv k právu stavby a jejich osudu při zániku práva stavby, Eliáš uvádí, že 

„osoby, jimž vzniknou věcná či obligační práva k právu stavby nebo ke stavbě samotné, však 

musí počítat s tím, že stavebníkovo právo má jen dočasné trvání a že se zánikem práva stavby 

zaniknou i jejich oprávnění.“ 251  Toto však neplatí bezpodmínečně, jak bude podrobněji 

rozebráno níže.  

Eliáš dále dovozuje, že zánikem práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, 

dochází k zániku služebností a reálných břemen zatěžujících právo stavby, a to na základě 

ustanovení § 1299 odst. 1 OZ ve spojení s § 1308 OZ.252 V případě zástavního práva se však 

neuplatní obecné ustanovení § 1377 OZ, které se zánikem zástavy spojuje zánik zástavního 

práva, nýbrž ustanovení § 1256 OZ, na základě kterého dochází v případě zániku práva stavby 

k přechodu zástavního práva ex lege na náhradu.253  Pokud by však nebyla žádná náhrada 

sjednána, nemůže dojít k „překlopení se“ zástavního práva na náhradu, a zánikem práva stavby 

tak zanikne i zástavní právo. 

Stavba, která je součástí práva stavby, podléhá ustanovením o nemovitých věcech dle § 

1242 OZ. V této souvislosti, za použití ustanovení o změně vlastnictví dle § 2221 OZ a § 2341 

 
250SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 905. 
251ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
252 Ustanovení § 1299 odst. 1 OZ „Služebnost zaniká trvalou změnou, pro kterou služebná věc již nemůže sloužit 

panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě.“, ustanovení § 1308 OZ „O zániku reálných břemen platí obdobně 

ustanovení o zániku služebností.“ 
253SPÁČIL, Občanský zákoník III: Věcná práva (§ 976-1474) : komentář, str. 905. 
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OZ, lze dovodit, že zánikem práva stavby nájem a pacht zřízené ke stavbě nezanikají. Pokud 

by však došlo k zániku stavby samotné, nájem a pacht zanikají, a to na základě § 2226 odst. 1 

OZ a § 2341 OZ.254 

10.1.2. Předčasný zánik práva stavby 

10.1.2.1.  Obecně k předčasnému zániku práva stavby 

Právo stavby však může zaniknou i dříve než uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno. 

Pro vymezení případných způsobů předčasného zániku práva stavby je nutno posoudit otázku 

použitelnosti ustanovení o závazkovém právu na institut právo stavby. Eliáš k tomuto uvádí, že 

„jakkoli je smluvní právo upraveno v novém občanském zákoníku až za ustanoveními o právech 

věcných (§1724 a násl.), již § 11 poukazuje, že ustanovení obligačního práva přiměřeně platí i 

pro jiná soukromá práva a povinnost, tedy i pro práva věcná.“255  Z tohoto lze dovodit, že 

obligačně-právní ustanovení o zániku závazků jsou přiměřeně použitelná i pro zánik práva 

stavby, nicméně v případě aplikace závazkového práva na institut práva stavby bude zajisté 

nutné vzít v potaz specifičnost institutu práva stavby. Zima zastává názor, že pro předčasné 

ukončení práva stavby jako věcně-právního institutu budou muset být dány závažnější důvody 

než pro předčasného ukončení dlouhodobých závazkově-právních vztahů. 256  

10.1.2.2.  Důsledky předčasného zániku práva stavby 

Předčasný zánik práva stavby budou doprovázet shodné důsledky jako zánik práva 

stavby uplynutím doby s určitými specifickými důsledky zde vymezenými. 

Předčasný zánik práva stavby se může dotknout zájmů třetích osob, které mají k právu 

stavby zřízená věcná či obligační práva, jelikož tyto osoby při zřizování práva k právu stavby 

spoléhaly na to, že právo stavby bude trvat po dobu předem vymezenou v katastru nemovitostí. 

Zákonodárce tak z tohoto důvodu chrání oprávněné zájmy třetích osob, přičemž právní osud 

věcných práv v případě předčasného zániku práva stavby je upraven speciálně v § 1249 OZ. 

Toto ustanovení zní, že při předčasném zániku práva stavby nastanou právní následky výmazu 

práva stavby z veřejného seznamu vůči třetím osobám, které mají věcné právo vůči právu 

stavby, až zánikem tohoto práva. Z tohoto lze dovodit, že bez souhlasu třetích osob věcně-

oprávněných z práva stavby je možné předčasně vymazat právo stavby z katastru nemovitostí 

 
254ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue, shodně dovozují ACHOUR, PELIKÁN, Právo stavby podle 

nového občanského zákoníku, str. 40, ZIMA, Právo stavby, str. 201. 
255ELIÁŠ, Právo stavby – Obchodněprávní revue. 
256ZIMA, Právo stavby, str. 180., Zima vychází z rakouské judikatury, která bude zmíněna níže.  
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pouze s výhradou věcných práv, které právo stavby zatěžují. Ve smyslu § 1256 OZ pak tato 

práva mohou postihovat náhradu za stavbu.  

Pro osud obligačních práv zřízených k právu stavby jsou v případě předčasného 

ukončení práva stavby aplikovatelné závěry výše uvedené v rámci zániku práva uplynutím 

doby. Nájem a pacht tedy zánikem práva stavby nezanikají, nebylo-li smluvními stranami 

sjednáno něco jiného. 

Výše bylo rovněž zmíněno, že předčasné ukončení práva stavby může mít významné 

důsledky pro právo stavebníka na náhradu za stavbu, jelikož ustanovení § 1255 OZ zaručuje 

stavebníkovi náhradu za stavbu, pokud právo stavby zaniklo uplynutím doby. Nebylo-li 

sjednáno nic jiného, pak dle mého názoru stavebník při předčasném zániku práva stavby právo 

na náhradu za stavbu mít nebude, jelikož zákon právo na náhradu omezuje pouze pro případ 

zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno.   

10.1.2.3. Způsoby předčasného zániku práva stavby 

Nutno předeslat, že možnosti zániku práva stavby níže uvedenými způsoby jsou 

obecnými způsoby zániku závazků a nejsou přímo připuštěny v rámci ustanovení o právu 

stavby. Na institut právo stavby se tedy použijí ve smyslu § 11 OZ „přiměřeně“. Možnost jejich 

aplikace bude jistě předmětem rozhodování judikatury českých soudů.   

(i) Dohoda smluvních stran 

Patrně nepopiratelným způsobem předčasného zániku práva stavby bude dohoda 

stavebníka s vlastníkem pozemku, která bude muset být s ohledem na ustanovení § 560 OZ 

učiněna písemně. 

(ii) Odstoupení od smlouvy 

Ustanovení § 2001 OZ upravuje možnost odstoupení od smlouvy v případě, že si to 

smluvní strany ujednají, nebo pokud tak stanoví zákon. Obecným zákonným důvodem 

k odstoupení od smlouvy je dle § 2002 OZ porušení smlouvy podstatným způsobem - tedy 

takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu při uzavření smlouvy věděla 

nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

Zima k tomuto uvádí, že německé a rakouské soudy tuto možnost předčasného ukončení práva 

stavby zpravidla odmítají a rovněž upozorňuje, že odstoupení od práva stavby zapsaného 
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v katastru nemovitostí nemůže mít věcně-právní účinky. 257  Domnívám se, že aplikace 

ustanovení o odstoupení od smlouvy na smluvní vztah práva stavby může být v praxi 

problematická a musí být najisto vyřešena až judikaturou.  

(iii) Výpověď smlouvy 

Dalším obecným způsobem ukončení závazků je výpověď upravená v ustanovení § 

1998 – 2000 OZ. Aplikace těchto ustanovení bude opět dle mého názoru sporná, jelikož § 1999 

OZ upravuje výpověď závazku uzavřeného na dobu neurčitou a § 2000 OZ umožňuje výpověď 

závazku uzavřeného bez vážného důvodu na dobu, která zavazuje člověka na dobu jeho života 

nebo alespoň na 10 let. Právo stavby nelze uzavřít na dobu neurčitou, a právě dlouhodobost je 

charakteristickým znakem práva stavby – nebude tedy zřejmě v tomto případě splněna 

podmínka, že byla smlouva uzavřena na dlouhou dobu bez vážného důvodu.  

(iv) Opuštění práva stavby 

Dvojí povaha práva stavby - jako nemovité věci a zároveň věcného práva - může 

vyvolávat výkladové problémy s ohledem na možnost opuštění práva stavby.  

Kindl je toho názoru, že právo stavby s ohledem na svou povahu věci nemovité může 

zaniknout jeho opuštěním. Pokud tedy není dle § 1050 odst. 2 OZ po dobu 10 let vykonáváno, 

je opuštěno a připadá na základě ustanovení § 1045 odst. 2 OZ do vlastnictví státu. Za 

nevykonávané Kindl považuje právo stavby v případě, že stavebník nepodnikne žádné kroky 

ke zřízení stavby a pokud je právo stavby zřízeno k již existující stavbě, lze jej považovat za 

opuštěné, pokud stavebník nechá stavbu vyhovující právu stavby chátrat a pustnout.258  

Účinná právní úprava však pojem „nevykonávání vlastnického práva“ blíže 

nevymezuje. Právo stavby je zařazeno v rámci věcných práv k věci cizí a přímo vlastnickým 

právem není, jak rovněž vyložil Ústavní soud ČR.259  V tomto usnesení Ústavní soud ČR 

vyložil, že právo stavby nelze restituovat podle restitučních zákonů, jelikož se nejedná o 

vlastnické právo a bývalému stavebníkovi vlastnické právo stavby ke stavbě nikdy nesvědčilo.  

Otázka aplikace ustanovení o opuštění nemovitosti ve vztahu k právu stavbu je značně 

problematická rovněž i vzhledem ke skutečnosti, že samotné opuštění nemovitosti jako takové 

a otázky s tím související činí mnoho výkladových nejasností (např. povaha právního jednání 

 
257ZIMA, Právo stavby, str. 181. 
258KINDL, Právo nemovitostí, str. 200. 
259 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11.6.2003, sp.zn. Pl. III ÚS 123/03  
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opuštění nemovitosti, okamžik přechodu vlastnického práva, výklad pojmu nevykonávání 

vlastnického práva).260  

Pokud by tedy byla aplikace opuštění nemovité věci ve vztahu k právu stavby 

připuštěna, mohly by připadat dle mého názoru v úvahu tyto situace (popřípadě jejich 

kombinace), kdy by se právo stavby mohlo považovat za nevykonávané: aktivní opuštění práva 

stavby prohlášením, nezřízení stavby, zanechání stavby svému osudu chátráním, nevykonávání 

povinností plynoucích z práva stavby (např. dlouhodobé nehrazení stavebního platu), nehrazení 

daně z nemovitostí apod.  

Otázka samotné možnosti aplikace opuštění nemovité věci na právo stavby a popřípadě 

otázky s tím související však budou muset být podrobeny výkladu judikatury, jelikož současná 

právní úprava tyto otázky jasně neupravuje.  

(v) Promlčení práva stavby 

Ustanovení § 609 OZ vymezuje, že nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, 

promlčí se a dlužník není povinen plnit. Dle § 611 OZ se promlčují všechna majetková práva 

s výjimkou případů stanovených zákonem, přičemž právo stavby zákonodárce neuvádí jako 

výjimku z režimu promlčení. Dle § 614 OZ se sice nepromlčuje vlastnické právo, nicméně 

právo stavby, jak bylo výše uvedeno není vlastnickým právem, nýbrž věcným právem k věci 

cizí. Právo stavby je věcné právo, které podléhá zápisu do veřejného seznamu (§1240 odst. 1 

OZ, § 1243 odst. 2 OZ) a dle § 631 OZ se promlčí, a to za 10 let ode dne, kdy mohlo být 

vykonáno poprvé.261 

Odpověď na otázku, co se vlastně rozumí pod nevykonáváním práva stavby, které může 

vést k jeho promlčení, není však právní úpravou najisto vymezena. S tímto úzce souvisí úvaha, 

zda je zřízení či rekonstrukce stavby povinností stavebníka či pouze jedním z jeho oprávnění. 

V praxi může být totiž sporné, zda stavebník nevykonává právo stavby v případě, že sice hradí 

stavební plat, ale nepodnikne žádné kroky ke zřízení či rekonstrukci stavby. Domnívám se, že 

v této otázce bude muset být každý případ posouzen jednotlivě vzhledem ke konkrétním 

okolnostem dané situace. Současná právní úprava ani literatura k tomuto nenabízí jasné řešení 

 
260  Na výkladové nejasnosti a otázky související s opuštěním nemovitosti upozorňuje Franková v publikaci: 

FRANKOVÁ, Martina. Několik poznámek k problematice opuštění nemovitosti. Časopis pro právní vědu a praxi. 

[Online]. 2014, č. 2, s. 109-115. [cit. 2019-06-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5562. 
261Shodně uvádí KINDL, Právo nemovitostí, str. 201, shodně ZIMA, Právo stavby, str. 186. 

https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5562
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a možnost a okolnosti promlčení práva stavby budou tak muset být podrobeny výkladu 

judikatury. 

Promlčení však nevede dle občanského zákoníku k zániku, nýbrž k oslabení práva, 

jelikož ve smyslu § 609 OZ pokud nebylo právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a 

dlužník není povinen plnit. Na základě tohoto dovozuji, že pokud se právo stavby promlčí, 

vlastník pozemku není povinen umožnit stavebníkovi zřízení stavby na jeho pozemku. Pokud 

tedy stavebník začne zřizovat stavbu po uplynutí promlčecí lhůty, může vlastník pozemku 

namítnout promlčení práva stavby.262 Nicméně, jelikož se nejedná o zánik práva jako v případě 

prekluze, právo stavebníka mít stavbu na cizím pozemku nezaniká. Pokud vlastník pozemku 

tedy bude chtít stavebníkovi zamezit ve výkonu práva stavby, bude muset k tomuto činit aktivní 

kroky. Kindl dovozuje na základě závěrů judikatury o promlčení věcného břemene, že „pokud 

je tedy právo stavby promlčeno, může se vlastník pozemku žalobou úspěšně domoci toho, aby 

se stavebník výkonu takového práva zdržel (Rc 60/2008 analogicky), přičemž právo stavby, 

jemuž vlastník pozemku brání, se promlčí, jestliže ve stanovené promlčecí lhůtě nebude 

uplatněno u soudu.“263 

Ve smyslu výše uvedeného se domnívám, že právo stavby může být promlčeno, nicméně 

tímto právo stavby nezaniká absolutně, nýbrž je pouze oslabeno. Není tedy vyloučeno, aby 

vlastník pozemku zamezil stavebníkovi ve výkonu jeho práv vyplývajících z promlčeného 

práva stavby.   

(vi) Splynutí vlastnictví pozemku a práva stavby 

Z ustanovení o právu stavby nevyplývá, že by splynutím vlastnictví pozemku a práva 

stavby došlo k předčasnému zániku práva stavby. Naopak ustanovení § 1248 OZ upravuje 

možnost převodu práva stavby na vlastníka pozemku v případě, že se stavebník práva stavby 

zřekne. Zima uvádí, že k aplikaci ustanovení § 1993 OZ, které upravuje zánik práv a povinností 

splynutím v jednu osobu, bude nutno v případě práva stavby postupovat obezřetně, a přiklání 

se k názoru, že splynutí nemá být důvodem pro zánik práva stavby.264  Se Zimou souhlasí i 

Pavel, který argumentuje odkazem na rakouské právo, které umožňuje vlastnické právo 

stavby.265 Dle mého názoru předčasným splynutím vlastnictví pozemku a práva stavby právo 

stavby nezaniká, jelikož ustanovení o právu stavby výslovně s vlastnickým právem stavby 

 
262KINDL, Právo nemovitostí, str. 201. 
263KINDL, Právo nemovitostí, str. 202. 
264ZIMA, Právo stavby, str. 188. 
265PETR, Nové právo k povrchu, str. 72. 
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počítá v § 1248 OZ. Rovněž lze poukázat na ustanovení o služebnostech, kdy § 1301 OZ 

upravuje, že spojením vlastnictví panující a služebné věci v jedné osobě služebnost nezaniká. 

(vii) Změna okolností a následná nemožnost plnění 

Na základě ustanovení § 1766 OZ může soud změnit práva a povinnosti smluvních 

strach či zrušit jejich závazek, pokud dojde k podstatné změně okolností a smluvní strany se 

nedohodnou na změně smlouvy. Podstatná změna okolností je vymezena v ustanovení § 1765 

OZ jako okolnost, jejíž změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr 

znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným 

snížením hodnoty předmětu plnění, přičemž změna této okolnosti nemohla být stranami 

rozumně předpokládána ani ovlivněna a tato skutečnost nastala nebo se stala známou až po 

uzavření smlouvy. 

Vzhledem k tomu, že je právo stavby dlouhodobým právním institutem, bude v praxi 

jistě pravděpodobné, že k určité změně okolností v průběhu času dojde. Aplikace tohoto 

ustanovení jistě bude záviset na individuálním posouzení nastalé změny okolností. Změna ceny 

nemovitostí či výrazná změna v jejich zdanění dle mého názoru pod tuto podstatnou změnu 

okolností spadat nebude, jelikož v době uzavření smlouvy lze bezpochyby předpokládat, že se 

tyto hodnoty budou v budoucnosti měnit. Zima odkazuje na zahraniční judikaturu anglických 

soudů, na základě které nebyla ani válka posouzena jako podstatná změna okolností, která by 

měla vliv na institut podobný právu stavby („building lease“). 266  Domnívám se tedy, že 

k ukončení práva stavby z důvody změny okolností nebude v praxi (pokud vůbec) docházet 

příliš často. 

Dalším obecným důvodem zániku závazků je následná nemožnost plnění ve smyslu § 

2006 – 2008 OZ. V tomto případě si lze představit jako důvod pro zánik práva stavby trvalé 

změny pozemku – například sesuvy půdy či zaplavení pozemku.267 

(viii) Vyvlastnění práva stavby 

Jelikož je právo stavby zároveň věcným právem k věci cizí a zároveň věcí nemovitou, 

nabízí se otázka, zda může dojít k jeho vyvlastnění. 

Na základě § 2 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., zákona o vyvlastnění (dále jen „zákon 

o vyvlastnění“) se vyvlastněním rozumí odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva 

 
266ZIMA, Právo stavby, str. 189. 
267ZIMA, Právo stavby, str. 191. 
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odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění 

stanoveného zvláštním zákonem. Právo stavby je právo k věci cizí – není tedy vlastnické právo, 

ale není ani dle systematického zařazení v občanském zákoníku věcným břemenem. Na základě 

ustanovení § 1242 OZ je stavba součástí práva stavby - není tedy bez práva stavby samostatně 

převoditelná - z čehož lze dovodit, že samotná stavba rovněž nemůže být předmětem 

vyvlastnění bez toho, aby bylo vyvlastněno právo stavby.   

Otázkou však je, zda by bylo vyvlastnění práva stavby s ohledem na jeho dočasnost 

výhodné a zda je nutná jeho právní úprava vzhledem k ustanovení § 6 zákona o vyvlastnění, 

které uvádí, že „vyvlastněním spočívajícím v odnětí vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě zanikají všechna práva třetích osob k vyvlastněnému pozemku nebo stavbě, není-li dále 

stanoveno jinak.“ Vyvlastněním pozemku, který je zatížen právem stavby zaniká tedy ve smyslu 

výše uvedeného rovněž právo stavby.  

Vyvlastnění práva stavby tedy není dle mého názoru na základě zákona o vyvlastnění 

přípustné, nicméně k jeho zániku může dojít vyvlastněním pozemku, který je právem stavby 

zatížen. Vyvlastnění práva stavby přichází v úvahu za účelem zajištění obrany státu na základě 

§ 45 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.  

10.2. Zánik práva stavby dle rakouské právní úpravy 

10.2.1. Zánik práva stavby a jeho důsledky  

Právo stavby může v rakouském právu zaniknout na základě těchto důvodů: (i) 

uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, (ii) promlčením, (iii) splynutím vlastnictví pozemku a 

práva stavby, (iv) pozbytím práva stavby na základě prodlení stavebníka s úhradou stavební 

činže, (v) odnětím práva stavby na základě vyvlastnění, (vi) vzdáním se práva stavby a (vii) dle 

některých názorů rovněž i obecnou výpovědí práva stavby. V úvahu rovněž připadá i zánik 

práva stavby v případě zániku pozemku, nicméně zánik stavby samotné důvodem k ukončení 

práva stavby není.268  

Důvody pro ukončení práva stavby jsou ve smyslu rakouské judikatury rozděleny na 

absolutní a relativní. Zatímco absolutní důvody působí bezprostředně vůči třetím osobám, 

relativní důvody ukončení práva stavby mají účinky pouze vůči účastníkům práva stavby. 

 
268  OBERHAMMER, Die Beendigung des Baurechts in HOFMEISTER, RECHBERGER, ZITTA, Bauten auf 

fremdem Grund 1996, str. 59. 
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Absolutní důvody vedou tedy k bezprostřednímu zániku práva stavby, zatímco relativní důvody 

zakládají „pouze“ titul k ukončení práva stavby. 

Absolutními důvody zániku práva stavby jsou uplynutí doby, promlčení a vyvlastnění 

práva stavby. 269 

V případě zániku práva stavby z absolutních důvodů věcná práva zřízená k právu stavby 

zanikají společně se zánikem práva stavby. Zároveň je však v případě absolutního zániku práva 

stavby nutno aplikovat ustanovení § 9 a 10 BauRG.270  Dle ustanovení § 9 odst. 1 BauRG 

zákonná zástavní a přednostní práva zatěžující právo stavby přecházejí se zánikem práva stavby 

na pozemek. K tomuto komentářová literatura dodává, že se toto pravidlo aplikuje jak při 

ukončení práva stavby na základě uplynutí doby, tak v jiných případech absolutního ukončení 

práva stavby.271 Ostatní zástavní či jiná věcná práva zřízená k právu stavby pak dle ustanovení 

§ 10 BauRG přecházejí na náhradu (odškodnění za právo stavby), pokud tedy tato stavebníkovi 

přísluší.272 

V případě absolutního zániku práva stavby pak stavba přestane být „příslušenstvím“ 

práva stavby, stává se součástí pozemku a na základě § 9 odst. 1 BauRG připadne vlastníkovi 

pozemku, přičemž toto ustanovení se aplikuje i v případě předčasného zániku práva stavby. 

Ustanovení § 9 odst. 1 BauRG je dispozitivním a smluvní strany si mohou sjednat povinnost 

stavebníka odstranit stavbu při zániku práva stavby nebo stavba může za určitých podmínek 

přetrvat v podobě dočasné stavby (superedifikátu).273 

V případě zániku práva stavby na základě absolutních důvodů je okamžikem práva 

stavby časový okamžik, kdy daný absolutní důvod nastane, přičemž zápis zániku práva stavby 

do pozemkové knihy je pak pouze deklaratorním. Vlastnictví ke stavbě přechází tak na vlastníka 

pozemku bez dalšího (i) okamžikem ukončení doby trvání práva stavby, (ii) uplynutím 

promlčecí doby, anebo (iii) právní mocí rozhodnutí o vyvlastnění práva stavby.274 

Relativními důvody, které naopak nemají bezprostřední účinky, nýbrž představují pouhý 

titul k ukončení práva stavby jsou: splynutí vlastnictví pozemku a práva stavby, pozbytí práva 

 
269 SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht, str. 35. 
270 SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht str. 35. 
271SPRUZINA, § 9 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 560.  
272 BITTNER, Grundbuch beim Baurecht (Eintragungen beim Baurecht) in HOFMEISTER, RECHBERGER, 

ZITTA, Bauten auf fremdem Grund 1996, str. 135. 
273 SPRUZINA, § 9 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 553. 
274 SPRUZINA, § 9 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 554. 
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stavby na základě prodlení stavebníka s úhradou stavební činže, zřeknutí se práva stavby a dle 

některých názorů i výpověď práva stavby.275  

Ukončení práva stavby na základě těchto důvodů má pouze relativní účinky s ohledem 

na ustanovení § 8 BauRG.276 Na základě ustanovení § 8 BauRG může tedy dojít k výmazu 

práva stavby zatíženého věcnými břemeny s účinky vůči zástavním věřitelům či jiných věcně 

oprávněných osob pouze v případě, že tyto osoby s výmazem práva stavby souhlasí. Rakouský 

OGH k tomuto dodává, že ustanovení § 8 BauRG upravuje důsledky předčasného zániku práva 

stavby.277 Pokud tedy věřitelé nedají souhlas s předčasným ukončením práva stavby, nastávají 

účinky zániku práva stavby vůči osobám oprávněným z věcných břemen k právu stavby až se 

zánikem těchto věcných práv. 278  Toto ustanovení má za účel chránit věřitele, kteří 

předpokládali, že právo stavby bude trvat po určitou dobu a předčasné ukončení práva stavby 

by jim mohlo způsobit škody.279 Ustanovení § 8 BauRG má však rovněž významné důsledky i 

pro vlastníka pozemku, jelikož teprve až s okamžikem výmazu zástavních či jiných věcných 

práv zřízených k právu stavby může být „stavba oddělena od práva stavby“, a může tak 

připadnout do vlastnictví vlastníka pozemku. Jinými slovy, teprve až v okamžiku, kdy má zánik 

práva stavby absolutní účinky, může dojít k převodu vlastnického práva ke stavbě na vlastníka 

pozemku.280 

 Při ukončení práva stavby náleží dle ustanovení § 9 odst. 2 BauRG stavebníkovi náhrada 

za stavbu ve výši ¼ hodnoty stavby, pokud smluvní strany nesjednají výši náhrady odlišně. 

Možným je rovněž ujednání smluvních stran, že náhrada za stavbu stavebníkovi vůbec nenáleží. 

Rakouský zákon o právu stavby neomezuje právo stavebníka na náhradu za stavby pouze na 

určité případy zániku práva stavby. Z tohoto vyvozuje teorie, že náhrada za stavbu náleží 

stavebníkovi v případě zániku práva stavby bez ohledu na důvod, na základě kterého právo 

stavby zaniklo.281 

Zánik práva stavby může mít rovněž i důsledky pro nájem či pacht zřízený ke stavbě či 

k právu stavby. Vlastník pozemku je oprávněn při zániku práva stavby tyto smluvní vztahy 

 
275 SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht, str. 35. 
276 § 8 BauRG: „Výmaz stavebního práva může být povolen před uplynutím času, na který je zřízeno, bez souhlasu 

zapsaných na něm zástavních věřitelů a jiných věcných oprávněných pouze s omezením, že právní účinek vzhledem 

k zástavním a jiným věcným právům nastane teprve po jejich výmazu.“  
277 Rozhodnutí OGH ze dne 29.8.1995, sp.zn. 5Ob142/94; 5Ob156/15z. 
278 BITTNER, Rakouský zákon o právu stavby. 
279 SPRUZINA, § 9 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 549.  
280SPRUZINA, § 9 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 554.  
281 SCHAFFGOTSCH, Grundeigentum und Baurecht, str. 133. 
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vypovědět, nicméně je v tomto oprávnění omezen zákonnými ochrannými ustanoveními ve 

prospěch nájemce.282 

10.2.2. Jednotlivé důvody zániku práva stavby 

(i) Uplynutí doby  

Doba trvání práva stavby je nezbytnou náležitostí smlouvy o právu stavby. Uplynutí 

doby je pak absolutním důvodem pro ukončení práva stavby, tedy takovým, který působí 

bezprostředně vůči třetím osobám. Právo stavby tak zaniká uplynutím doby, na kterou bylo 

zřízeno, společně s věcnými právy, která byla k právu stavby zřízena. Třetí osoby věcně 

oprávněné k právu stavby tak v zásadě nepožívají právní ochrany, jelikož při zřízení práva 

stavby si jsou vědomy časově omezené délky trvání práva stavby.283  Výjimku tvoří zákonná 

zástavní práva nebo případná přednostní práva, kterými je zatíženo právo stavby, která 

přecházejí se zánikem práva stavby na pozemek a ostatní zástavní práva či zatížení, která 

přecházejí na náhradu za stavbu.  

(ii) Promlčení  

 Právo stavby může být rovněž ukončeno i jeho promlčením, tedy jeho nevykonáváním 

po určitou zákonem stanovenou promlčecí dobu (30 či 40 let na základě § 1485 (1), 1472 

ABGB). Pod pojmem nevykonávání práva stavby se rozumí, že oprávněný z práva stavby 

nezřídí stavbu, či přesněji, nevyvine činnost vedoucí ke zřízení stavby, a to po dobu 30 či 

v mimořádných případech 40 let. Z rakouské judikatury týkající se služebností lze vyvodit, že 

k zamezení promlčení práva stavby postačí, pokud stavebník uskuteční jakoukoliv činnost 

vedoucí ke zřízení či vzniku stavby.284 

 Promlčení práva stavby zařazuje převažující právní nauka mezi absolutní důvody pro 

ukončení práva stavby, v jehož důsledku obecná věcná zatížení práva stavby zanikají, či 

přecházejí na náhradu a zákonná zástavní a přednostní práva přecházejí na pozemek.285 Někteří 

autoři však považují promlčení za relativní důvod k ukončení práva stavby286, při kterém je 

 
282  DERBOLAV, Bestandrecht im Zusammenhang mit Bauwerken im Sinne des BauRG in HOFMEISTER, 

RECHBERGER, ZITTA, Bauten auf fremdem Grund 1996, str. 99. 
283  OBERHAMMER, Die Beendigung des Baurechts in HOFMEISTER, RECHBERGER, ZITTA, Bauten auf 

fremdem Grund 1996, str. 60. 
284  OBERHAMMER, Die Beendigung des Baurechts in HOFMEISTER, RECHBERGER, ZITTA, Bauten auf 

fremdem Grund 1996, str. 69. 
285 SPRUZINA, § 8 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 550. 
286  OBERHAMMER, Die Beendigung des Baurechts in HOFMEISTER, RECHBERGER, ZITTA, Bauten auf 

fremdem Grund 1996, str. 70. 
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rovněž nutno aplikovat ustanovení § 8 BauRG, které stanoví: „Výmaz stavebního práva může 

být povolen před uplynutím času, na který je zřízeno, bez souhlasu zapsaných na něm zástavních 

věřitelů a jiných věcných oprávněných pouze s omezením, že právní účinek vzhledem k 

zástavním a jiným věcným právům nastane teprve po jejich výmazu.“   

(iii) Splynutí   

Splynutím, jako relativním důvodem pro skončení práva stavby, se rozumí sjednocení 

vlastnictví pozemku a práva stavby – tedy že vlastník pozemku a oprávněný z práva stavby jsou 

shodná osoba. Splynutí vlastnictví práva stavby a pozemku může být titulem pro výmaz práva 

stavby s přihlédnutím k § 8 BauRG anebo může vést ke vzniku tzv. „vlastnického práva 

stavby.“ 287  Splynutí tedy, vzhledem k možnosti zřízení vlastnického práva stavby, vůbec 

k zániku práva stavby vést nemusí.288 V případě, že po zřízení práva stavby dojde ke splynutí 

vlastnictví práva stavby a pozemku zatíženého právem stavby, může tedy vzniknout vlastnické 

právo stavby, a to i přesto, že tímto dochází k porušení zásady „nemini res sua servit“.289  

(iv) Pozbytí práva stavby  

Vzhledem k tomu, že právo stavby nelze dle § 4 odst. 1 BauRG omezit rozvazovací 

podmínkou, nemůže být v zásadě nesplnění povinnosti druhé smluvní strany výpovědním 

důvodem pro zánik práva stavby.290  

Rakouská právní úprava však v § 4 odst. 2 BauRG upravuje možnost, aby si smluvní 

strany sjednaly pozbytí práva stavby stavebníkem pro případ jeho prodlení s úhradou stavební 

činže, a to v případě prodlení trvajícího minimálně po dobu 2 po sobě jdoucích let. Tímto se 

rozumí, že stavebník musí být v prodlení s veškerými úhradami stavební činže v plné výši po 

dobu minimálně 2 let. Pokud by tedy stavebník hradil stavební činži v částečné výši, či by každé 

2 roky uhradil celou částku rovnající se hodnotě stavební činže za uplynulé období, právo 

stavby by z tohoto důvodu nezaniklo.291 

Tento způsob ukončení práva stavby si však smluvní strany musí výslovně ujednat, 

jelikož ze zákona bez dalšího automaticky nevyplývá a toto ujednání může mít věcně-právní 

účinky, pokud bude zapsáno do pozemkové knihy. Přípustné je rovněž ujednání, na základě 

 
287 SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht str. 35. 
288  OBERHAMMER, Die Beendigung des Baurechts in HOFMEISTER, RECHBERGER, ZITTA, Bauten auf 

fremdem Grund 1996, str. 62. 
289 Rozhodnutí OGH ze dne 18.6.1997, sp.zn. 3Ob2032/96m; 5Ob94/09y; 4Ob5/10d. 
290 SPRUZINA, Das österreichische Baurecht in RECHBERGER, Superädifikat und Baurecht, str. 26. 
291 SPRUZINA, § 4 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 519.  
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kterého by stavebník pozbyl právo stavby v případě prodlení s úhradou stavební činže po dobu 

delší než 2 roky, jelikož takovéto ujednání je pro stavebníka výhodnější.292 

Pozbytí práva stavby působí pouze relativně, představuje tedy pouze titul k zániku práva 

stavby. Z důvodu ochrany zájmů zástavních věřitelů a jiných osob majících věcné právo k právu 

stavby se tedy aplikuje ustanovení § 8 BauRG, na základě kterého může dojít k výmazu práva 

stavby zatíženého věcnými břemeny s účinky vůči zástavním věřitelům či jiným věcně 

oprávněným osobám pouze v případě, že tyto osoby s výmazem práva stavby souhlasí.293  

(v) Vyvlastnění práva stavby   

 Právo stavby může být rovněž odňato na základě rozhodnutí o vyvlastnění, přičemž toto 

představuje absolutní důvod k ukončení práva stavby. 

(vi) Vzdání se práva stavby  

Co se týče vzdání se práva stavby stavebníkem, může být toto důvodem k ukončení 

práva stavby, pokud však není pouhým jednostranným projevem vůle, nýbrž pokud je současně 

přijato vlastníkem pozemku. Vzdání se práva stavby není jednostranným právním jednáním 

stavebníka, nýbrž dvoustranným právním jednáním, ke kterému je nezbytný souhlas vlastníka 

pozemku, aby mohlo být důvodem pro ukončení práva stavby.294  Jedná se nepochybně o 

relativní způsob zániku práva stavby, který je dle mého názoru v podstatě svojí povahou 

vzájemnou dohodou o ukončení práva stavby. 

(vii) Výpověď práva stavby   

 Zákon o právu stavby (kromě možnosti výpovědi práva stavby pro případ prodlení 

stavebníka s úhradou stavební činže dle ustanovení § 4 odst. 2 BauRG) obecnou výpověď práva 

stavby neupravuje. Rakouská právní věda a ustálená judikatura však vykládá, že v případě 

dlouhodobých smluvních vztahů je možné tyto smluvní vztahy ukončit i v případě, že 

zákonodárce jejich ukončení nepředpokládá, a to na základě závažných důvodů.295 Jedná se 

však o výjimečné situace, přičemž důvody pro ukončení dlouhodobého smluvního vztahu musí 

být natolik závažné, že není možné nadále v daném smluvním vztahu setrvat.296  Judikatura 

dospěla k závěru, že ujednání o výpovědi práva stavby jsou přípustná, pokud ujednané důvody 

 
292 SPRUZINA, § 4 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 520.  
293 Rozhodnutí OGH ze dne 29.8.2013, sp.zn. 1Ob90/13m. 
294 SPRUZINA, § 8 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 549. 
295 Rozhodnutí OGH ze dne 8.10.2008, sp.zn. 9 Ob 16/08f. 
296 Rozhodnutí OGH ze dne 17.12.2012, sp.zn. 5Ob122/12w. 
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dosáhnou závažnosti výpovědního důvodu vymezeného v ustanovení § 4 odst. 2 BauRG.297 

Výpověď práva stavby bude nepochybně relativním důvodem pro ukončení práva stavby a bude 

připadat v úvahu pouze ve výjimečných situacích.  

10.3.  Srovnání české a rakouské právní úpravy 

10.3.1. Důsledky zániku práva stavby 

Rakouský zákon o právu stavby přímo stanoví, že při výmazu práva stavby přechází 

stavba na vlastníka pozemku. Český občanský zákoník takovéto pravidlo v rámci ustanoveních 

o právu stavby výslovně neobsahuje, nicméně vzhledem k superficiální zásadě jej lze dovodit.   

Rakouská právní věda rozlišuje absolutní a relativní důvody zániku práva stavby. 

Zatímco absolutní důvody mají bezprostřední účinky zániku práva stavby, relativní důvody 

zakládají pouze titul k ukončení práva stavby, na základě kterého může dojít k výmazu práva 

stavby z pozemkové knihy. Oproti tomuto v případě absolutního zániku práva stavby zaniká 

právo stavby okamžitě a výmaz práva stavby z pozemkové knihy je pouze deklaratorním. Česká 

právní teorie přímo nerozlišuje absolutní a relativní důvody zániku práva stavby, nicméně 

jednotlivé způsoby ukončení práva stavby budou mít zajisté odlišné účinky. Významným 

rozdílem pro účinky zániku práva stavby bude v rámci obou právních úprav činit skutečnost, 

zda právo stavby zaniklo uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, či předčasně.  

Zánikem práva stavby (a to jak uplynutím doby či předčasným zánikem) nájemní či 

pachtovní práva zřízená ke stavbě v českém právním řádu nezanikají. V rakouské právní úpravě 

naopak má však vlastník pozemku možnost tato obligační práva (s respektováním ustanovení o 

ochraně slabší smluvní strany) vypovědět.  

Osud věcných práv zřízených k právu stavby se liší v závislosti na skutečnosti, zda 

právo stavby zaniklo uplynutím doby, či předčasně.  

V rakouské právní úpravě není v případě předčasného zániku práva stavby zánik práva 

stavby účinný ve vztahu k osobám věcně-oprávněným. S účinky vůči osobám věcně-

oprávněným zaniká právo stavby až právě zánikem těchto věcných práv zřízených k právu 

stavby, ledaže tyto osoby se zánikem práva stavby souhlasí. Český zákonodárce se rakouským 

ustanovením § 8 BauRG patrně inspiroval, jelikož obsahuje podobné pravidlo v ustanovení 

§ 1249 OZ. V rámci českého právního řádu pak rovněž účinky předčasného zániku práva stavby 

 
297 Rozhodnutí OGH ze dne 21.10.2003, sp.zn. 5Ob152/03v, rozhodnutí OGH ze dne 17.12.2012, spn.zn. 5 Ob 

122/12w. 
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nastanou vůči osobě věcně-oprávněné k právu stavby až zánikem věcného práva, ledaže by 

osoba mající věcné právo k právu stavby se zánikem práva stavby souhlasila.  

Pokud právo stavby zanikne uplynutím doby pak dle českého občanského zákoníku, 

ustanovení 1256 OZ, přechází zástavní a jiná práva váznoucí na právo stavby na náhradu. 

Rakouský zákon o právu stavby obsahuje shodné ustanovení (§ 10 BauRG), na základě kterého 

se zástavní a jiná věcná práva zřízená k právu stavby vztahují při zániku práva stavby na 

náhradu za stavbu. Rakouský zákon o právu stavby rovněž dále upravuje v ustanovení § 9 odst. 

1 BauRG osud zákonných zástavních a přednostních práv zřízených k právu stavby, které 

zánikem práva stavby přecházejí na pozemek. Český občanský zákoník podobné ustanovení o 

přechodu zákonných zástavních či přednostních práv na pozemek neobsahuje.  

Zatímco na základě českého občanského zákoníku náleží stavebníkovi náhrada za 

stavbu pouze v případě zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo právo stavby 

zřízeno, dle rakouské právní úpravy je vlastník pozemku povinen poskytnout stavebníkovi 

odškodnění za stavbu i v případě předčasného zániku práva stavby.  

10.3.2. Důvody zániku práva stavby 

Dle české právní úpravy zaniká právo stavby nepochybně (i) uplynutím doby, (ii) 

dohodou smluvních stran či (iii) v důsledku vyvlastnění. Autoři české právní teorie rovněž 

uvádějí, že v úvahu může přicházet i (iv) promlčení práva stavby, (v) odstoupení od smlouvy o 

právu stavby, (vi) výpověď práva stavby či (vii) zánik práva stavby pro změnu okolností či 

nemožnost plnění. Na základě rakouské právní teorie může právo stavby absolutně zaniknout 

(i) uplynutím doby, (ii) promlčením či (iii) odnětím na základě rozhodnutí o vyvlastnění; a 

relativně na základě (iv) splynutí vlastnictví pozemku a stavby, (v) pozbytím práva stavby 

stavebníkem pro nehrazení stavební činže, (vi) vzdáním se práva stavby stavebníkem či dle 

některých názorů i (vii) obecnou výpovědí.  

 Uplynutí doby je v rámci obou právních řádů předpokládanou právní skutečností, na 

základě které bude právo stavby pravidelně zanikat. K účinkům zániku práva stavby uplynutím 

doby bylo již uvedeno výše, že tento bude mít absolutní účinky vůči třetím osobám a dojde jím 

ke splynutí vlastnického práva ke stavbě a pozemku.  

Dle rakouské právní úpravy může být právo stavby předmětem vyvlastnění, přičemž 

v případě vyvlastnění zaniká absolutně. Právo stavby může být předmětem vyvlastnění rovněž 

i v české právní úpravě, nicméně možnost vyvlastnit právo stavby jako takové doposud 
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v českém právním řádu nevyplývá z obecného vyvlastňovacího zákona, nýbrž pouze ze 

zvláštních zákonů. V českém právním řádu může být však dle obecného vyvlastňovacího 

zákona vyvlastněn pozemek, který je zatížen právem stavby, přičemž vyvlastněním tohoto 

pozemku dojde i k zániku práva stavby.  

Promlčení je dle rakouské právní teorie důvodem pro zánik práva stavby, přičemž 

k promlčení dojde, pokud stavebník nebude vykonávat právo stavby tedy pokud neuskuteční 

žádnou činnost vedoucí ke zřízení stavby, a to po určitou zákonem vymezenou dobu. Rakouská 

právní teorie se však neshoduje v tom, zda je promlčení absolutním či relativním důvodem pro 

zánik práva stavby. Není tedy jednotného názoru, zda jsou v případě promlčení chráněny osoby 

věcně oprávněné k právu stavby, vůči kterým by ve smyslu § 8 BauRG byl zánik práva stavby 

účinný pouze v případě jejich souhlasu se zánikem práva stavby či v opačném případě až 

zánikem jejich věcně-právních oprávnění. Domnívám se, že k promlčení práva stavby může 

dojít i v rámci českého právního řádu, nicméně nemusí nutně vést k zániku práva stavby, nýbrž 

pouze k jeho oslabení, tedy k oprávnění vlastníka pozemku zamezit stavebníkovi ve výkonu 

jeho práv vyplývajících z práva stavby.   

Někteří čeští autoři rovněž považují za možný zánik práva stavby jeho opuštěním, ale 

dle mého názoru je otázka možnosti opuštění práva stavby značně komplikovaná a bude muset 

být vyložena judikaturou. V rakouském právu komentářová literatura derelikci práva stavby 

jako důvod vedoucí k zániku práva stavby odmítá.298  

V rámci obou právních řádů může rovněž právo stavby předčasně zaniknout 

nepochybně na základě dohody smluvních stran. Rakouská komentářová literatura uvádí, že 

právo stavby může zaniknout tím, že se jej stavebník vzdá a vlastník pozemku s tímto souhlasí. 

Jedná se tedy o dvoustranné právní jednání, jehož podstatou je vzájemná dohoda o zániku práva 

stavby. V obou případech však tato dohoda bude působit pouze relativně mezi smluvními 

stranami, přičemž právo stavby bude muset být s účinky erga omnes ukončeno až výmazem 

z veřejného seznamu s přihlédnutím k zákonným ustanovením chránící osoby věcně-oprávněné 

z práva stavby.  

 Splynutím vlastnictví pozemku a práva stavby nedochází k absolutnímu zániku práva 

stavby shodně v obou právních řádech, jelikož existence vlastnického práva stavby je přípustná. 

Rakouská právní teorie splynutí vlastnictví považuje za relativní důvod zániku práva stavby, 

tedy za titul, který může vést k zániku práva stavby. Tento výklad je dle mého názoru rovněž 

 
298 SPRUZINA, § 8 BauRG in SCHWIMANN, ABGB Praxiskommentar, str. 549. 
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aplikovatelný i v České republice, jelikož vlastník pozemku a současně práva stavby může 

nepochybně právo stavby na návrh z katastru nemovitostí vymazat a tedy ukončit. 

 Rakouský zákon o právu stavby umožňuje vypovězení práva stavby vlastníkem 

pozemku a to pro případ, že stavebník je v prodlení s úhradou stavební činže po dobu po sobě 

jdoucích 2 let. Jedná se o tzv. pozbytí práva stavby stavebníkem a představuje titul (relativní 

důvod) pro ukončení práva stavby. Česká právní úprava podobné ustanovení v rámci práva 

stavby neobsahuje. Domnívám se, že vzhledem k zákazu omezení práva stavby rozvazovací 

podmínkou, nebude možné, aby si případně smluvní strany tuto možnost zániku práva stavby 

v českém právním řádu věcně-právně sjednaly. Obdobnou úpravu o možnosti vypovězení práva 

stavby z důvodu nehrazení stavebního platu stavebníkem bych však v české právní úpravě 

uvítala, jelikož není dle mého názoru spravedlivé požadovat po vlastníkovi pozemku, aby byl 

nucen setrvat v právním vztahu práva stavby, pokud stavebník závažně porušuje své povinnosti 

vyplývající z práva stavby.  

 Co se týče „obecné“ výpovědi práva stavby, na základě rakouské judikatury je přípustné 

právo stavby jako dlouhodobý smluvní vztah, vypovědět i na základě jiných výpovědních 

důvodů. Je to však možné pouze ve výjimečných situacích a to, pokud porušení povinnosti 

dosáhne závažnosti zákonem povoleného výpovědního důvodu práva stavby pro neplacení 

stavební činže. V českém právním řádu není z důvodu chybějící judikatury tato otázka doposud 

vyřešena, nicméně dle mého názoru se bude česká judikatura ubírat podobným směrem jako 

rakouská a výpověď práva stavby pro závažné porušení povinností vyplývajících z práva stavby 

připustí. Domnívám se, že není spravedlivé požadovat na druhé smluvní straně, aby setrvala 

v právním vztahu, pokud druhá strana hrubě porušuje své povinnosti z tohoto právního vztahu 

vyplývající.  

Možnost aplikace závazkových ustanovení o odstoupení od smlouvy na případ práva 

stavby není v rámci české právní úpravy jednoznačná a bude muset být vyřešena judikaturou. 

Rakouská právní teorie neuznává odstoupení od smlouvy o právu stavby jako důvod vedoucí 

k zániku práva stavby a rovněž mezi důvody vedoucí k ukončení práva stavby neuvádí změnu 

okolností či nemožnost plnění.  

Zánik samotné stavby, která tvoří součást (či příslušenství dle rakouské terminologie) 

práva stavby, nevede k zániku práva stavby shodně ani v jednom z právních řádů. Zánik 

pozemku, který je zatížený právem stavby, však může představovat důvod k ukončení práva 

stavby ve smyslu obou právních úprav.   
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11.  Závěr  

Právo stavby bylo poprvé zavedeno na území České republiky i Rakouska již v roce 

1912 na základě shodného zákona o právu stavby. Zatímco na území České republiky došlo 

v období 20. století k výrazným změnám v pojetí pozemkově-právních vztahů, v Rakousku se 

právo stavby vyvíjelo kontinuálně bez výrazných změn a je stále upraveno stejným zákonem, 

který jej poprvé na území obou zemí zavedl.  

Právo stavby se stalo znovu součástí českého právního řádu s účinností od 1.1.2014 na 

základě zákona č. 89/2012 Sb. a tvoří výjimku ze zásady superficies solo cedit, která je 

v současnosti uplatňována v obou právních řádech. Právo stavby je pak v rámci obou právních 

úprav shodně věcným právem sui generis a má povahu nemovité věci. Charakteristickými 

znaky práva stavby jsou jeho dočasnost, převoditelnost a děditelnost. Zatímco v Rakousku je 

doba trvání práva stavby omezena jak horní, tak spodní hranicí, český zákonodárce stanovil 

pouze maximální dobu trvání práva stavby.  

Právo stavby bude vznikat nejčastěji na základě smlouvy o právu stavby, nicméně 

shodně rovněž obě právní úpravy umožňují zřízení práva stavby na základě rozhodnutí orgánu 

veřejné moci a dědění. Rozdílně pohlížejí právní řády na vznik práva stavby vydržením, při-

čemž český občanský zákoník toto výslovně připouští, zatímco rakouský zákon o právu stavby 

vydržení práva stavby neupravuje a právní teorie není v této otázce jednotná. Na základě ra-

kouského zákona o právu stavby vzniká právo stavby vždy až intabulací. Český občanský zá-

koník spojuje však okamžik vzniku práva stavby s konstitutivním vkladem do katastru nemo-

vitostí pouze při jeho smluvním zřízení.  

Ačkoliv bylo původně právo stavby zamýšleno jako institut zřizovaný k pozemkům ve 

vlastnictví státu, obcí či církví, v současné účinné úpravě Rakouska i České republiky může být 

právo stavby zřízeno k pozemku bez ohledu na skutečnost, která osoba jej vlastní.  

Účelem práva stavby je zajisté v obou právních řádech zřídit stavbu na cizím pozemku, 

nicméně v rámci obou právních řádů je i existence vlastnického práva stavby při splnění 

určitých podmínek přípustná.   

Dle rakouské právní úpravy zatěžuje právo stavby vždy celý pozemek, ale samotný 

výkon práva stavby lze omezit pouze na části pozemku. Česká právní úprava podobné 

ustanovení neobsahuje a rozdílně od rakouské stanoví, že se právo stavby může vztahovat i na 

jiný pozemek, než na „hlavní“ pozemek zatížený právem stavby.  
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Obě právní úpravy rovněž připouštějí existenci jednoho práva stavby k více pozemkům 

a shodně stanoví, že zřízení práva stavby k pozemku brání práva zatěžující tento pozemek, 

jejichž povaha odporuje účelu zřízení práva stavby.  

Ve smyslu obou právních úprav se právo stavby zřizuje ke stavbě, která má buď teprve 

vzniknout, anebo je již zřízena. Ani jedna zákonná úprava pojem „stavba, která může být 

součástí práva stavby“ legálně nedefinuje, nicméně dle mého názoru má zřízení práva stavby 

smysl pouze ke stavbě, která by jinak ze zákona byla součástí pozemku. Terminologické 

označení stavby jako součásti práva stavby v české právní úpravě či jako příslušenství práva 

stavby v rakouské právní úpravě je právní teorií v obou zemích kritizováno. Důsledky tohoto 

vymezení stavby jsou však v rámci obou právních řádů shodné, tedy že stavba sdílí osud práva 

stavby a nemůže být samostatně bez práva stavby převedena či zatížena zástavním právem. 

Zatímco zřízení práva stavby k části budovy je dle rakouského zákona o právu stavby v zásadě 

nepřípustné, česká zákonná právní úprava podobné ustanovení neobsahuje a literatura se 

v řešení této otázky neshoduje. Shodně v obou právních úpravách pak nejsou se zánikem stavby 

spojeny důsledky zániku práva stavby. 

Právo stavby může být v rámci obou právních řádů zřízeno bezúplatně, nicméně v praxi 

bude úplata pravidelně sjednávána, a to nejčastěji ve formě opakovaného plnění, tedy 

stavebního platu. Zatímco česká právní úprava v zásadě nepřipouští vázání změny výše 

stavebního platu na nejistou událost v budoucnu, v Rakousku je zajištění hodnoty stavebního 

platu v zásadě přípustné. Prodlení s úhradou stavebního platu může pak vést na základě 

rakouského zákona o právu stavby k ukončení práva stavby.  

Prvním účastníkem práva stavby je stavebník, či oprávněný z práva stavby, jako osoba 

mající věcné právo mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Zákonné úpravy 

shodně stavebníka přímo jako vlastníka stavby neoznačují, nicméně vymezují, že stavebníkovi 

přísluší ke stavbě práva vlastníka a k pozemku práva poživatele. Stavebník může stavbu 

samotnou sám užívat či zřídit třetí osobě užívací práva ke stavbě. Právo stavby může stavebník 

převést či zatížit shodně dle obou právních řádů, nicméně vždy současně i se stavbou, která 

tvoří součást (či příslušenství) práva stavby. Česká zákonná právní úprava oproti rakouské 

výslovně zaručuje stavebníkovi i vlastníkovi pozemku vzájemné předkupní právo k pozemku a 

k právu stavby, nicméně v Rakousku je možné toto ujednat smluvně.  

Osoba, jejíž pozemek je zatížen právem stavby, zůstává ve smyslu obou právních úprav 

jeho vlastníkem a může s ním volně disponovat. Vlastník pozemku je však v užívání pozemku 
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zatíženého právem stavby omezen požívacími právy stavebníka. Významným oprávněním, 

které z českého občanského zákoníku vyplývá vlastníkovi pozemku, je oprávnění vyhradit si 

schválení určitých faktických či právních jednání stavebníka, včetně zatížení práva stavby. Obě 

právní úpravy pak dispozitivně stanoví při zániku práva stavby povinnost vlastníka pozemku 

poskytnout stavebníkovi náhradu za stavbu, a to v Rakousku ve výši ¼ hodnoty stavby a 

v České republice ve výši ½ hodnoty stavby. Česká právní úprava však na rozdíl od rakouské 

omezuje povinnost vlastníka pozemku poskytnout náhradu za stavbu pouze na případ zániku 

práva stavby uplynutím doby a přímo ji nezaručuje pro případ jeho předčasného zániku.  

Vzhledem k tomu, že právo stavby je dočasným prolomením superficiální zásady, 

přechází zánikem práva stavby vlastnictví stavby (která byla součástí práva stavby) do 

vlastnictví vlastníka pozemku, a to shodně v rámci obou právních úprav. Důsledky zániku práva 

stavby se však budou lišit s ohledem skutečnost, z jakého důvodu právo stavby zaniklo, a zda 

zaniklo uplynutím doby či předčasně. Toto se týká zejména věcných práv zřízených k právu 

stavby, která shodně v obou právních řádech předčasným zánikem práva stavby nezanikají. 

V rámci obou právních řádů může právo stavby kromě předpokládané právní skutečnosti – 

uplynutím doby – zaniknout i předčasně. Právo stavby může být v obou zemích nepochybně 

předčasně ukončeno na základě rozhodnutí o vyvlastnění či dohodou smluvních stran. Zatímco 

rakouská právní teorie dále připouští i promlčení práva stavby a výpověď práva stavby jako 

důvody vedoucí k ukončení práva stavby, česká právní teorie není v těchto otázkách jednotná. 

Významným rozdílem právních úprav je možnost ukončení práva stavby pro neplacení stavební 

činže po dobu 2 let, kterou povoluje pouze rakouský zákon o právu stavby.  

Co se týče hodnocení české právní úpravy a úvah de lege ferenda, nepovažuji všechna 

ustanovení o právu stavby upravená českým občanským zákoníkem za zdařilá a domnívám se, 

že by některá rakouská ustanovení o právu stavby mohla být inspirací pro případné budoucí 

zlepšení české právní úpravy práva stavby. 

Za nadbytečné považuji ustanovení § 1240 odst. 2 OZ, které umožňuje rozšíření práva 

stavby na další pozemek  – odlišný od pozemku, ke kterému je právo stavby zřízeno. Nemyslím 

si, že existuje hospodářský důvod k rozšíření práva stavby i na jiný pozemek tímto způsobem, 

jelikož dle mého názoru k naplnění účelům patrně sledovaným tímto ustanovením postačuje 

v praxi dostatečně institut služebnosti či reálného břemena. Mám tedy za to, že znění zdánlivě 

obdobného ustanovení rakouského zákona o právu stavby (§ 1 odst. 2 BauRG) je vhodnější, 

jelikož toto umožňuje stavebníkovi rozšířit výkon práva stavby na části pozemku (a to pozemku 

primárně zatíženého právem stavby), které nejsou pro stavbu samotnou zapotřebí, nýbrž slouží 
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k jejímu lepšímu užívání. 

Výkladové potíže může dále činit vzájemný vztah ustanovení § 1252 OZ a § 1251 odst. 

3 OZ, a s tím související otázka, zda je možné omezit převoditelnost práva stavby v rámci české 

úpravy práva stavby s účinky vůči třetím osobám. Domnívám se, že ustanovení § 1252 OZ je 

lex specialis k ustanovení § 1251 odst. 3 OZ, z čehož vyplývá, že stavebník může být věcně-

právně omezen souhlasem vlastníka pozemku pouze v případě zatížení práva stavby. Naopak u 

převoditelnosti se domnívám, že ve smyslu § 978 OZ nemůže být dle účinného znění českého 

občanského zákoníku omezena či zakázána s účinky erga omnes, jelikož odchýlení se od § 1252 

odst. 1 OZ zákon výslovně nepředpokládá. Dle mého názoru by otázka převoditelnosti práva 

stavby měla být českým zákonodárcem jasně upravena. Vhodná by mi připadala úprava, která 

by se přiblížila k řešení otázky převoditelnosti práva stavby nastolenému rakouskou právní 

vědou, tedy, že omezení převodu práva stavby lze sjednat s účinky vůči třetím osobám pro určité 

případy, nicméně absolutně pro všechny případy převoditelnost práva stavby zakázat nelze.  

Ustanovení, které dle mého názoru v české právní úpravě chybí, je pak zákaz zřízení 

práva stavby k části budovy, který sice předkládá důvodová zpráva, nicméně ze zákonných 

ustanovení přímo nevyplývá a může tedy vyvolávat výkladové potíže. Ačkoliv v rakouské 

právní úpravě je zřízení práva stavby k části budovy v některých případech připuštěno, 

domnívám se, že by v praxi mohlo vyvolávat značné komplikace a nemyslím si, že by mělo být 

v českém právním řádu přivoleno. Dle mého názoru by tedy měl být zákaz zřízení práva stavby 

k části budovy výslovně zákonem upraven, a ne pouze předložen na základě důvodové zprávy. 

Ustanovení, které česká právní úprava oproti rakouské neobsahuje, a dle mého názoru 

by obsahovat měla, je možnost vlastníka pozemku vypovědět právo stavby pro nehrazení 

stavebního platu stavebníkem. Vzhledem k tomu, že rozsah aplikace ustanovení o výpovědi 

smlouvy dle závazkového práva občanského zákoníku není ve vztahu k institutu práva stavby 

jednoznačný, domnívám se, že by zařazení výslovné úpravy výpovědi práva stavby bylo 

v rámci ustanovení o právu stavby vhodné. Možnost výpovědi práva stavby by mohla být 

stanovena pro výjimečné případy, kdy druhý účastník práva stavby významně porušuje 

povinnosti vyplývající mu z práva stavby. Pro případnou novelizaci českého práva stavby může 

být v tomto případě inspirativním ustanovení rakouského zákona o právu stavby (§4 odst. 2 

BauRG), na základě kterého lze sjednat možnost vypovězení práva stavby pro nehrazení 

stavební činže stavebníkem po dobu 2 po sobě jdoucích let.  

Za neproblematičtější ustanovení české právní úpravy považuji druhou větu ustanovení 
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§ 1247 OZ, která zakazuje vázat změnu hodnoty stavebního platu na nejistou budoucí událost, 

s výjimkou míry zhodnocování či znehodnocování peněz. Ačkoliv důvodová zpráva k zákonu 

č. 89/2012 Sb. uvádí, že se v tomto ustanovení český zákonodárce inspiroval rakouským, ve 

skutečnosti je rakouská právní úprava v této otázce diametrálně odlišná, jelikož rakouský zákon 

o právu stavby vázání změny hodnoty stavebního platu na nejistou budoucí událost v zásadě 

povoluje. Rakouská právní úprava zakazuje vázat změnu výše stavebního platu pouze na 

hodnotu pozemku a půdy, ale i tak je tento zákaz některými rakouskými autory kritizován. Jsem 

si vědoma skutečnosti, že účelem ustanovení § 1247 OZ je zajistit stabilitu institutu práva 

stavby, nicméně se domnívám, že toto ustanovení je příliš rigidní a může v praxi vést 

k samotnému odrazení od zřizování práva stavby. Dle mého názoru by toto ustanovení mělo 

být v budoucnu předmětem novelizace, jež by zajištění hodnoty stavebního platu na nejistou 

událost připustila.  

Dalším ustanovením českého občanského zákoníku, které nepovažuji za vhodně 

formulované, je ustanovení § 1255 OZ, ze kterého vyplývá, že vlastník pozemku je povinen 

poskytnout stavebníkovi náhradu za stavbu (pouze) v případě zániku práva stavby uplynutím 

doby, na kterou bylo právo stavby zřízeno. Oproti tomuto v rakouském právu náleží 

stavebníkovi náhrada za stavbu i v případě předčasného zániku práva stavby. Nepovažuji za 

vhodné a logické podmiňovat vznik práva stavebníka na náhradu za stavbu ukončením práva 

stavby uplynutím doby a myslím, že by náhrada za stavbu měla stavebníkovi náležet i v případě 

předčasného zániku práva stavby. Toto ustanovení je nicméně dispozitivní, nic tedy nebrání 

smluvním stranám, aby si okolnosti vzniku náhrady a její výši sjednaly jinak.  

Česká právní úprava práva stavby tedy z mého pohledu trpí určitými nedostatky a 

některá výše uvedená ustanovení by si zasloužila novelizaci, a to za účelem zatraktivnění tohoto 

zajímavého právního institutu a jeho častějšího využití pro praxi.  

Z důvodu kontinuálního vývoje práva stavby v Rakousku je rakouská právní věda a 

judikatura v porovnání s českou v otázce práva stavby značně rozvinutější. Z tohoto důvodu 

může být porovnání českého práva stavby s rakouskou právní úpravou přínosem pro českou 

právní praxi i teorii při výkladu nejasných či nejednoznačných ustanovení o právu stavby. 

Komparace rovněž vede k úvahám o novelizaci problematických českých ustanovení práva 

stavby. Popis dlouholetých zkušeností s tímto právním institutem v ačkoliv jiném, nýbrž však 

velmi podobném právním řádu, tak může být významnou inspirací pro budoucí zlepšení české 

právní úpravy.    
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Právo stavby a jeho srovnání s rakouskou právní úpravou 

Shrnutí  

Tématem předkládané práce je institut práva stavby zavedený do českého právního řádu 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a jeho srovnání s rakouskou právní úpravou 

práva stavby vymezenou v rakouském zákoně o právu stavby, č. 86/1912 v účinném znění. 

Práce si klade za cíl vymezit klíčové otázky institutu práva stavby dle české právní úpravy a 

srovnat jej s odpovídajícími ustanovení rakouského práva. Práce se rovněž zabývá nejasnými 

či problematickými ustanoveními české právní úpravy o právu stavby a předkládá jejich možný 

výklad vzhledem k širším souvislostem založených na komparaci s rakouskou právní úpravou. 

Obsaženy jsou i úvahy a návrhy na případné zlepšení některých ustanovení českého práva 

stavby. Vymezené otázky práva stavby jsou v jednotlivých kapitolách z důvodu přehlednosti 

vždy popsány zvlášť, nejprve z pohledu českého práva, dále dle rakouského práva a poté jsou 

souhrnně porovnány. V práci je tedy použita analyticko-syntetická a komparativní metodologie. 

Úvodem textu je zahrnut stručný historický výklad práva stavby a superficiální zásady na území 

České republiky. Následně je vymezena povaha a podstata práva stavby a jeho charakteristické 

rysy. Dále jsou v práci popsány způsoby vzniku práva stavby a blíže vymezen pozemek, kterým 

může být zatíženo právo stavby a stavba, která je součástí práva stavby. Obsahem je i kapitola 

o úplatě za právo stavby, která je zaměřena na stavební plat, jako nejčastější formu plnění za 

právo stavby. Vymezeny jsou i práva a povinnosti účastníků práva stavby, a to stavebníka a 

vlastníka pozemku a způsoby zániku práva stavby a důsledky spojené se zánikem práva stavby. 

V závěrečném shrnutí práce, kdy je hodnocena česká právní úpravy práva stavby s přihlédnutím 

k podobné a kontinuálně se vyvíjející právní úpravě práva stavby v Rakousku, jsou rovněž 

zavrhnuty úvahy de lege ferenda a obsaženy možné podněty a nápady na případné změny 

některých ustanovení českého práva stavby. 
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The right of superficies and its comparison to Austrian law 

Abstract 

This thesis describes the right of superficies that was adopted into the Czech legal system by 

the Act Nr. 89/2012 Sb., Civil Code and compares it with the Austrian right of superficies 

adopted by Act Nr. 86/1912. The objective of the thesis is to describe the key attributes of the 

right of superficies according to Czech law and to compare it with the corresponding provisions 

of the Austrian law. The thesis also deals with provisions of the Czech right of superficies that 

may be unclear or problematic to interpret and offers the possible way in which these provisions 

could be interpreted by drawing upon the example of the Austrian right of superficies. The 

thesis also contains the evaluation of the Czech right of superficies and some ideas for 

improvement of some its provisions. The right of superficies is described according to Czech 

and Austrian law in each chapter separately to aid the comprehensibility of the thesis and each 

chapter also contains the comparison of the concrete attributes of the Czech and Austrian right 

of superficies, respectively. Analytic, synthetic and comparative methodologies are used in this 

thesis. The introduction contains a brief historic development of the right of superficies and of 

the principle superficies solo cedit within the territory of the Czech Republic. The following 

chapter defines the essence and nature of the right of superficies and its characteristic attributes. 

The thesis continues by describing the constitution of the right of superficies, the tract of land 

that could be encumbered with the right of superficies and the structure that is the component 

part of the right of superficies. The subsequent chapter deals with the consideration for the right 

of the superficies and its most common form – a superficies payment. The thesis also further 

defines rights and obligations of the parties, the builder and the owner of the tract of land. The 

description of the right of superficies and its consequences is also included. The last part of the 

thesis summaries the thesis and evaluates the Czech right of superficies by reflecting upon the 

similar law of superficies and its continual development in the Austrian law. Considerations 

regarding de lege ferenda are made, following which thoughts and ideas for the potential 

amendment of the Czech right of superficies are offered.  
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