
Abstrakt 

 

 Realitní development je meziodvětvovou disciplínou nejen sám o sobě, ale rovněž v oboru 

práva, neboť v jeho rámci vznikají vztahy jak v oblasti práva veřejného, tak v oblasti práva 

soukromého, které se vzájemně ovlivňují, případně podmiňují. Cílem této práce je z právního 

hlediska rozebrat postup investora při realizaci rezidenčního projektu spočívajícího ve výstavbě 

deseti solitérních rodinných domů a související veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

Důraz bude kladen na rozbor právních rizik, která pro investora v jednotlivých fázích realizace 

výstavbového projektu vyvstávají. Kapitoly budou řazeny chronologicky tak, jak realizace 

stavebního záměru probíhá, od výběru vhodné lokality až pod vydání kolaudačního souhlasu. 

První část práce je věnována právnímu auditu pozemku, na němž má být stavební záměr 

proveden. Pozornost je zaměřena jednak na různá veřejnoprávní omezení, jako jsou závazné 

koncepční nástroje územního plánování nebo ochranná a bezpečnostní pásma, jednak na 

soukromoprávní rizika nabytí vlastnického práva od konkrétní osoby, jako je riziko vyslovení 

neúčinnosti kupní smlouvy v důsledku úpadku prodávajícího nebo neplatnosti kupní smlouvy 

v důsledku postižení prodávajícího exekucí. Další kapitoly jsou věnovány již samotné realizaci 

projektu. Ve třetí kapitole rozebírám specifika developerské smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 

kterou investor uzavírá standardně na dobu, než je vydáno územní rozhodnutí, územnímu řízení 

je pak věnována kapitola čtvrtá. Po vydání (resp. právní moci) územního rozhodnutí investor 

přistupuje k uzavření kupní smlouvy, o níž pojednává kapitola pátá, přičemž opět pouze 

v kontextu vymezeného tématu této práce. Následuje kapitola o stavebním řízení, jehož kladný 

výsledek je předpokladem samotné výstavby. Té je věnována kapitola sedmá, ve které 

rozebírám závazkové vztahy vznikající jak mezi osobami na výstavbě zúčastněnými (např. 

zhotovitel stavebního záměru), tak mezi osobami nezúčastněnými (např. vlastníkem stavby 

poškozené v důsledku výstavby). A konečně v poslední kapitole pojednávám o závěrečné fázi 

realizace developerského projektu, kterou je vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí. Z oné 

právní mezioborovosti developerských projektů plyne i závěr této práce, sice že by investor 

neměl k právním otázkám přistupovat izolovaně, ale vždy je domýšlet v jejich celkovém 

právním kontextu konkrétního projektu. 


