
Abstrakt 

 

Tématem této diplomové práce je komparace dosavadní úpravy problematiky 

prodeje nemovitostí s úpravou připravovanou. V jednotlivých kapitolách jsou popsány 

nejdůležitější instituty této oblasti tak, jak jsou zakotveny v zákoníku současném a jak 

se k tématice staví návrh zákoníku nového včetně zhodnocení potenciálních dopadů 

novinek na právní praxi.  

V úvodu práce jsou definovány hlavní pojmy této oblasti se zaměřením zejména 

na vymezení samotné nemovitosti, neboť tento institut dozná s nástupem nové úpravy 

dost výrazných změn. Samostatná kapitola je věnována pravidlu „superficies solo cedit“ 

tedy „povrch ustupuje půdě“, s jehož znovuzavedením návrh nového zákoníku počítá. 

Vedle stručného shrnutí historického původu, vývoje a výskytu tohoto pravidla se tato 

pasáž věnuje především důvodům, pro které bylo toto pravidlo z naší právní úpravy 

vypuštěno a následně pohnutkám, jež nyní vedou zákonodárce k jeho reinstalaci. 

Předmětem dalších kapitol je již samotný proces prodeje nemovitostí a to nejprve 

věcně právní část tohoto vztahu a následně součást závazková, kterou v tomto případě 

představuje kupní smlouva. Co se týče věcně právní části, rozhodující je role veřejného 

seznamu (podle současné terminologie – katastr nemovitostí), do nějž musí být 

vlastnické právo nabyvatele zapsáno, aby byl převod platně završen. Nová úprava 

přináší i v této oblasti určité změny, zejména co se týče ochrany dobré víry a důvěry ve 

stav zápisů. V případě kupní smlouvy se práce zaměřuje na rozdíly obou úprav, ať už 

jsou to rozdíly vycházející z obecných změn závazkového práva jako celku nebo 

odlišnosti samotné kupní smlouvy, tedy jejích náležitostí a některých dalších vybraných 

aspektů.  

V souvislosti s přechodem na režim nového kodexu se práce rovněž věnuje 

situacím, kdy díky současné úpravě existuje rozdílný vlastník pozemku a stavby na něm 

stojící. Za účinnosti nové úpravy tyto situace již nebudou nadále vznikat a vzhledem 

k záměru zákonodárce je lze považovat za nežádoucí. Nový zákoník přiznává přímo ze 

zákona oběma vlastníkům vzájemné předkupní právo na nemovitost toho druhého, 

přičemž toto právo trvá, dokud není vlastník obojího pouze jeden. 

 


