
Tato diplomová práce se zabývá zásadou superficies solo cedit, jejíž kořeny sahají až 

do římského práva. Zásada „povrch ustupuje půdě“ vyjadřuje pravidlo, dle kterého je součástí 

pozemku vše, co na něm vzejde, ať přirozenou či umělou cestou. Zásada byla v dějinách 

českých zemí uplatňována ve Všeobecném občanském zákoníku od roku 1811 až do přijetí 

civilního kodexu z roku 1950. Tento kodex naopak uplatňoval protichůdnou zásadu a zavedl 

tak oddělené vlastnictví pozemků a staveb. Do našeho právního řádu se zásada opět navrátila 

přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Cílem této práce je představit zásadu 

v historickém kontextu, podat výklad o její současné podobě a specifikovat problémy, které 

přijetím superficiální zásady nastaly. 

 

Diplomová práce je strukturou rozčleněna na čtyři hlavní kapitoly. V úvodní části je 

pojednáno o historickém vývoji zásady. Prvně je přistoupeno k výkladu římského práva, ve 

kterém jsou rozebrány některé významné prameny římského práva. V rámci výkladu o právních 

dějinách českých zemí je pozornost upřena zejména na Všeobecný zákoník občanský z roku 

1811, který uplatňování zásady jako první zavedl do našeho právního řádu. Pro hlubší 

pochopení vývoje superficiální zásady jsou dále rozebrány i související ustanovení o věcných 

právech. Od předmětné zásady se odklonil civilní kodex z roku 1950, který zásadu opustil 

zejména v důsledku společenských a polických změn. Občanský zákoník z roku 1964 v tomto 

vývoji pokračoval, změnu přinesla až kodifikace občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Další 

část diplomové práce se zaměřuje na výklad hlavních pojmů – pro příklad lze uvést pojem věci 

nemovité, součásti a příslušenství věci nebo pojem stavby. Pozornost je zaměřena především 

na interpretační problémy některých zákonných pojmů a na mezery v zákonné úpravě, které 

jsou dotvářeny soudní judikaturou, jež je v textu této práce hojně zmiňována a rozebírána. 

Podrobně rozebrány jsou i výjimky ze superficiální zásady, představované např. movitými 

stavbami, inženýrskými sítěmi, superedifikáty či právem stavby.  

 

Další část diplomové práce je zaměřena na dopady superficiální zásady na veřejné 

právo, zejm. tedy na evidenci v katastru nemovitostí. V této části práce je pojednáno o tom, 

jaký vliv má daná změna na činnost katastrálních úřadů, na zápisy v katastrálním operátu a o 

tom, jak se změna promítla v obsahu listu vlastnictví. Závěrečná část práce provádí komparaci 

rakouské právní úpravy s úpravou v našem právním řádu. 

 


