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Diplomová práce Zuzany Kolískové na téma „Právo stavby a jeho srovnání s rakouskou právní 

úpravou“ má celkem 104 stran, vlastní text práce má 223 484 znaků, což odpovídá cca 124 

normostranám. Skládá se z jedenácti dále členěných kapitol, včetně číslovaného úvodu a závěru 

práce, seznamu pramenů a česky i anglicky psaného shrnutí, resp. abstraktu. Byla odevzdána 

28. srpna 2019. Práce tak splňuje formální náležitosti diplomové práce.   

 

Aktuálnost tématu. Téma práce hodnotím jako velmi aktuální a vhodně zvolené. V rámci 

Katedry práva životního prostředí se jedná o jedinou diplomovou práci věnovanou problematice 

práva stavby, a i v rámci celé Právnické fakulty UK se jedná o málo frekventované téma (podle 

informačního systému bylo na srovnatelné téma napsáno pouze 8 diplomových prací, z toho 

jen pět po nabytí platnosti občanského zákoníku z roku 2012.). Materie práce se věnuje velmi 

důležitému institutu opětovně zavedenému občanským zákoníkem z roku 2012 současně se 

zakotvením superficiální zásady. Téma nabízí celou řadu sporných otázek jak v rovině 

teoretické, tak z hlediska aplikační praxe. Téma práce považuji za velmi aktuální také z důvodu  

komparativního přístupu k jeho zpracování, který plyne již z názvu práce.   

 

Náročnost tématu. Téma práce hodnotím jako náročné. Náročnost je dána především 

samotnou metodou práce tedy komparací, která nezbytně vyžaduje použití většího množství 

pramenů, včetně cizojazyčných, a nutnost znalosti právní úpravy jak české tak rakouské, v obou 

případech  včetně relevantní judikatury. Zároveň, jak bylo výše řečeno, téma nabízí řadu otázek 

k řešení. Zpracování tématu vyžaduje tvůrčí přístup a schopnost kritické analýzy.   

 

Formální a systematické členění práce. Posuzovaná práce je strukturována do 11 dále 

členěných kapitol. Po úvodu práce se druhá kapitola stručně věnuje historickému vývoji práva 

stavby. Následují kapitoly věnované jednotlivým aspektům práva stavby v platné české a 

rakouské právní úpravě. Tyto kapitoly dodržují jednotnou strukturu – právní úprava daného 

aspektu práva stavby v české a následně rakouské právní úpravě a po té samotná komparace 

daného aspektu právní úpravy práva stavby. Následuje závěr práce, který obsahuje taktéž 

závěrečnou celkovou komparaci. Při takto zvolené struktuře práce je postupně věnována 

pozornost vymezení práva stavby, vzniku práva stavby, pozemku zatíženým právem stavby, 

pojmu stavba, úplatě za právo stavby, právům a povinnostem stavebníka a vlastníka pozemku 

a zániku práva stavby. Takto zvolenou strukturu práce považuji za vhodně zvolenou umožňující 

provést skutečnou komparaci práva stavby po jednotlivých institutech. K systematice práce tak 

nemám žádné připomínky, umožňuje přehledné zpracování tématu v celé jeho šíři. Pro 

srovnávací analýzu považuji zvolený způsob průběžné komparace po dílčích institutech resp. 

aspektech materie za nejvhodnější.   

   

Hodnocení práce. Posuzovaná diplomová práce zpracovává téma komplexně a pozornost 

věnuje všem podstatným aspektům tématům. Práce podrobně analyzuje jednotlivé aspekty 

právní úpravy české i rakouské, přitom uvádí sporné či nejednoznačné otázky a komentuje je, 

přičemž vhodně využívá odbornou literaturu. Upozorňuje také na odlišné názory odborné 

literatury k některým otázkám.  Za nejcennější považuji dílčí srovnání právní úpravy provedené 

v jednotlivých kapitolách, které upozorňuje na shodné a rozdílné aspekty právní úpravy. 

Autorka přitom zároveň většinou uvádí své stanovisko k rozdílům právní úpravy a případně 



upozorňuje na případy, kdy by rakouská právní úprava mohla být inspirací pro českou právní 

úpravu de lege ferenda. Závěr práce pak obsahuje celkové shrnutí provedené komparace a 

hodnocení české právní úpravy na základě předcházející komparace.  

Celkově posuzovanou práci hodnotím jako velmi přínosnou, zpracovanou velmi tvůrčím 

způsobem. Velmi oceňuji práci s literaturou, zejména pak práci s rakouskou odbornou převážně 

komentářovou literaturou. Práci by mohl být vytknut v řadě míst (při rozboru jednotlivých 

znaků rakouské a české právní úpravy) převažující kompilační charakter. Osobně však považuji 

analýzu na základě odborné literatury za zcela nezbytnou pro možnou komparaci, kterou 

považuji za nejpřínosnější část posuzované diplomové práce.  

Po stránce grafické je práce zpracována standardně. Jazyková i stylistická stránka práce je 

taktéž na odpovídající úrovni.  

 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace. Diplomovou práci Zuzany Kolískové hodnotím 

jako výbornou a jako takou ji doporučuji k ústní obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě. V rámci ústní obhajoby doporučuji, aby se diplomant vyjádřil k 

následujícím otázkám:  

 

1) Pro jaké typy staveb je podle Vašeho názoru právo stavby vhodné a pro jaké naopak 

nikoli. Existují podle Vašeho názoru stavby, pro které nelze institut práva stavby použít?  

Liší se v tomto ohledu česká a rakouská právní úprava?  

 

2) Věnujte se problematice možnosti/nemožnosti zřízení práva stavby k části budovy v ČR 

a Rakousku. Uveďte výhody a nevýhody možnosti zřídit právo stavby k části budovy.  

 

 

 

 

 

V Praze dne 16. září 2019    JUDr. Martina Franková, Ph.D. 


