
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. 

 


