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1. Úvod  

Ve své diplomové práci bych se chtěla zabývat především problematikou 

oprávněné a neoprávněné stavby zřízené na cizím pozemku, a dále i důsledky, které 

zásahem do vlastnického práva zřízením jak oprávněné, tak neoprávněné stavby, 

nastanou. 

Jelikož dle zásady superficies non solo cedit, uvedené v občanském zákoníku, 

může být vlastník stavby rozdílný od vlastníka pozemku, přináší tento princip v praxi 

značné problémy. Stavba i pozemek jsou dvě samostatné věci, a každá z nich může být 

samostatným předmětem převodu. Kupující si často koupí pouze stavbu, ale již 

nepamatuje na pozemek pod ní. Daná problematika se však nemusí týkat pouze lidí, 

kteří si chtějí koupit již zhotovenou nemovitost, ale i vlastníků pozemků, kteří zjistí, že 

na jejich pozemku je postavená stavba bez jejich vědomí, o které nemají žádné 

informace. Zde je potřeba posoudit, zda stavebníkovi svědčí určité oprávnění ke zřízení 

stavby, nebo se jedná o stavbu neoprávněnou. V případě, že stavebník vlastní určité 

oprávnění, jedná se sice o stavbu na cizím pozemku, ale tato není neoprávněná. 

V opačném případě se musí přistoupit k určitému řešení vzniklé situace. Vzájemné 

vtahy, které vznikly zřízením neoprávněné stavby, mohou být vypořádány v rámci 

soudního řízení. Postupovat se může podle dvou ustanovení občanského zákoníku, je 

však nutno nejprve rozhodnout zda se jedná o stavbu movitou či nemovitou. 

V jedné z dalších kapitol bych chtěla rozlišit pojmy nepovolená a neoprávněná 

stavba, jelikož tyto dva pojmy se v běžném životě často zaměňují. Vedle skutečnosti, 

zda stavba na cizím pozemku je oprávněná či neoprávněná je také důležité posoudit, zda 

je stavba postavena v souladu s právními (stavebními) předpisy, tedy, zda–li se jedná o 

stavbu povolenou či nepovolenou. 

Část mé práce se bude zabývat i rekodifikací občanského zákoníku, který 

nabude účinnosti 1.1.2014 a změnami, které přináší. Opět se do našeho právního řádu 

vrátí zásada superficies solo cedit, která je odklonem od nynější, již výše uvedené, 

zásady superficies non solo cedit. Zaměřím se i na přechodná ustanovení nového 

občanského zákoníku, která řeší situace po nabytí jeho účinnosti. Dále se v novém 

občanském zákoníku objeví staronový institut „práva stavby“, který můžeme považovat 

za další právní titul, na základě kterého bude možné zřídit stavbu na cizím pozemku. 

Hlubší exkurs do historie tohoto institutu nejdeme v kapitole o vzniku oprávnění stavět 

na cizím pozemku. 



 

 

Dle mého je důležité i nastínění historických souvislostí v rámci vlastnictví 

pozemku a stavby, popřípadě s tím souvisejících institutů. Má diplomová práce tedy 

bude zahrnovat i právní úpravu před i po vzniku samostatného státu - České Republiky. 

Cílem mé diplomové práce je ucelené a systematické pojednání o možných 

způsobech vniku staveb na cizím pozemku, jejich dělení na oprávněné a neoprávněné. 

Dále si kladu za úkol zjistit zda v dané problematice existují mezery v právu, tedy 

případy, které nejsou českým právním řádem řešeny, a pokusit se nastínit, jak je 

v těchto případech postupováno v praxi. 

  



 

 

2. Vymezení pojmů 

2.1. Pojem pozemku 

Definice pojmu pozemku je obsažena v katastrálním zákonu, kdy pozemkem se 

pro účely tohoto zákona rozumí „část zemského povrchu oddělená od sousedních částí 

hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, 

hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. 

rozhraním způsobu využití pozemků“.1  

Pozemkem je každá individualizovaná část zemského povrchu. K  rozdělení 

zemského povrchu na pozemky vedlo lidstvo více důvodů. Mezi nejdůležitější důvod 

patří potřeba ohraničení vlastního majetku a určení hranic pro jeho držbu a užívání. 2 

Pozemky se evidují jako parcely v katastru nemovitostí. Podle soudní praxe3 

musíme rozlišovat mezi těmito dvěma pojmy, kdy parcelou se rozumí pozemek 

„geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním 

číslem“ 4, který je možné změnit pouze při splnění podmínek uvedených v právních 

předpisech (zejména katastrální a stavební zákon), a pozemkem věcí nemovitou, která 

je samostatným předmětem občanskoprávních vztahů. Určení parcely je tedy pouze 

evidenční záležitostí a konkretizuje se jím část zemského povrchu k rozlišení druhu 

pozemku a vlastníka pozemku.5 

Pozemek nemusí být vždy totožný s parcelou, je totiž možné aby zahrnoval např. 

více parcel. Není tedy pravdivé tvrzení, že pozemek je věcí v právním slova smyslu jen 

tehdy, kdy je označen parcelním číslem a odpovídá-li mu mapové zobrazení s uvedením 

druhu a výměry v operátech katastru nemovitostí. To znamená, že výše uvedené 

                                                
1  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
2 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva: komentář. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva 

Rozkotová, 2010, 199 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 215. ISBN 978-80-

904209-8-4. 
3  Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn.22Cdo 2271/2006 
4 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Jiří SPÁČIL. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 459 s. ISBN 978-807-3574-680. 
5 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva: komentář. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva 

Rozkotová, 2010, 199 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 215. ISBN 978-80-

904209-8-4. 



 

 

nedostatky nejsou pro charakter pozemku jako samostatné věci v právním smyslu 

významné.6 

Dále musíme pojem pozemku odlišit od pojmu půda, kdy pozemek je částí 

plochy zemského povrchu, s kterou jsou spojena určitá oprávnění a povinnosti. Výraz 

půda se používá k označení jak zemského povrchu, tak i hmotného substrátu Země. 

 

Pozemky nevznikají, nezanikají ani se nespotřebovávají, jejich rozloha je daná 

stejně jako jejich hranice, které je oddělují od sousedních pozemků. Podmínky pro 

jejich vytváření jsou většinou obsaženy v právních předpisech. Pokud tomu tak není, 

mohou pozemky vznikat libovolně na základě vůle jejich vlastníků, v zájmu právní 

jistoty by i v tomto případě mělo docházet k dostatečně přesné identifikaci polohy a 

vytyčení hranic. 

Pozemky lze dělit podle jednotlivých druhů a to: orná půda, chmelnice, vinice, 

zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné 

plochy a nádvoří a ostatní plochy. Výše uvedeným určením druhu je dán i účel užívání 

pozemku, v určitých případech Český zeměměřický a katastrální úřad připustí i jiné 

možné využití např. zemědělské půdy (chmelnice, vinice atd.) jako dobývacího 

prostoru, školky atd. Dále stojí za zmínku dělení na stavební parcelu, kterou se rozumí 

pozemek evidovaný jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemkovou parcelu, která není 

stavební parcelou. 

 

Pozemek je určován plošně a i když je definován jako část zemského povrchu, 

neznamená to, že je představován pouze zemským povrchem, ale i určitým prostorem 

nad i pod povrchem. Tím se toto dnešní pojetí liší od klasického, které za součást 

pozemku považovalo vše, co se nacházelo pod pozemkem až do středu země a nad ním, 

až do nekonečna. Ačkoli dnes nejsou tyto hranice přesně stanoveny, nepůsobí to v praxi 

žádné závažné problémy.  

Pozemky jsou nezastupitelné pro veškeré činnosti, jelikož celý život se odehrává 

právě v prostoru. Součástí pozemku je vše, co k němu přísluší a nemůže být od něj 

odděleno, aniž by se tím pozemek znehodnotil. To ovšem neplatí pro stavby, které 

nejsou, dle zásady zakotvené v českém právním řádu, součástí pozemku. 

                                                
6 Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xxi, 1373 s. Velké komentáře. ISBN 978-

807-4001-086. 



 

 

2.2. Pojem stavby 

Vymezení tohoto pojmu není lehkým úkolem. V praxi se často vyskytuje 

problém, zda se jedná o stavbu nebo nikoliv. Problematické je dále rozdílné pojetí 

tohoto pojmu ve stavebním zákoně a v občanském zákoníku. 

2.2.1. Pojem stavby dle stavebního zákona 

Pojetí tohoto pojmu je dle platné právní úpravy dynamické, kdy stavba je 

chápána především jako činnost, popřípadě jako soubor činností, které směřují k 

uskutečnění díla. Definici obsahuje stavební zákon v §2 písm. 3., který za stavbu 

považuje „veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez 

zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 

konstrukce na účel využití a dobu trvání“7. Lze sem tedy zařadit např. budovy, věže, 

studny, tunely, zdi, oplocení, pomníky, stavby pro bydlení a rekreaci, zemědělské 

stavby a další. Stavby mohou být jak trvalé, tak pouze dočasné, stavbou se rozumí 

stejně tak i její část. Dále můžeme stavby rozlišovat podle toho, zda se jedná o stavby 

movité či nemovité a je-li k jejich pořízení zapotřebí stavebního povolení či ohlášení. 

K některým stavbám není zapotřebí ani jednoho.8 

I když je „stavba“ klíčovým pojmem celého stavebního zákona, není v tomto 

uvedena univerzální definice, jedná se pouze o účelové vymezení. Výraz stavba v sobě 

zahrnuje nejen označení hotového díla – věci, ale současně i proces stavění jako 

probíhající činnosti. Není zde důležité, zda je stavba spojena pevným základem se zemí, 

to pouze určuje, jestli se jedná o věc movitou či nemovitou z občanskoprávního 

hlediska. 

Ve svém článku Základní pojmy a kategorie stavebního zákona, se Stanislav 

Malý přiklání k názoru, že pojem stavby je ve stavebním zákoně chápán jako výsledek 

stavební činnosti nikoli jako proces stavění.  

Zákonná definice dále obsahuje pojem stavební dílo, který však není blíže 

vymezen. 

                                                
7  Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
8 PRŮCHA, Petr. Základní pojmy a instituty správního práva: komentář. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 1998, 420 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 215. ISBN 80-210-

2002-4. 

 



 

 

Ve výše uvedeném článku jsou také obsaženy základní znaky, které musí každé 

stavební dílo nezbytně splňovat. Prvním a základním znakem je lidský faktor, jelikož 

stavba je výsledkem lidské činnosti. Dále stavební materiál a použití technologického 

postupu, s kterým jsou spojeny určité odborné znalosti. Posledním znakem je účel, k 

němuž je stavební dílo určeno (za stavbu tedy nemůže být považováno např. jen 

náhodné, ale ani záměrné "nahromadění" (složení) stavebního materiálu na určitém 

místě).9 Dle Stanislava Malého lze tedy za stavbu ve smyslu stavebního zákona 

považovat pouze takové stavební dílo, které splňuje výše uvedené znaky. 

2.2.2. Pojem stavby dle občanského zákoníku 

Na rozdíl od pojetí správního práva je v oblasti soukromého práva pojem stavby 

vykládán staticky, tzn. jako výsledek určité stavební činnosti. Nemusí se však nutně 

jednat o stavbu dokončenou, podstatné je, zda lze danou stavbu považovat za věc 

způsobilou být předmětem občanskoprávních vztahů. K tomu je třeba, aby byla 

vystavěna minimálně do takové fáze, z které je nezaměnitelným způsobem patrno 

dispoziční řešení alespoň prvního nadzemního podlaží. Od tohoto okamžiku se 

jakékoliv další stavební práce považují pouze za dokončení již existující druhově a 

individuálně určené věci. Rozdílná úprava se nachází ve stavebních předpisech, podle 

kterých se o stavbu jedná již od zahájení stavebních prací, tedy ještě předtím, než se 

jedná o věc dle občanskoprávních předpisů. Pokud stavba není dle § 119 občanského 

zákoníku věcí, je považována za součást pozemku, a v podstatě neexistuje jako 

samostatná věc. 

Občanský zákoník samotnou definici pojmu stavby neobsahuje. Pro její 

kvalifikaci jako nemovitosti však požaduje, aby stavba byla spojená pevným základem 

se zemí, v opačném případě by se jednalo o věc movitou. Při posuzování jednotlivých 

případů je rozhodující okolností nemožnost oddělení stavby od země, aniž by došlo 

k jejímu zničení, znehodnocení. 

 

V případě převodu vlastnického práva k nemovitým stavbám je zapotřebí rozlišit 

stavby podle toho, zda jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí či 

nikoliv. V prvně uvedeném případě je k převedení vlastnického práva zapotřebí nejen 

písemná smlouva o převodu nemovitosti, ale i následný vklad vlastnického práva do 

                                                
9 MALÝ, S.: Základní pojmy a kategorie stavebního zákona, Právní rádce, 2005, č. 1, s. 45 - 48 



 

 

katastru nemovitostí. V druhém případě dochází k převodu vlastnického práva již 

nabytím účinnosti dané smlouvy.10 

Dle katastrálního zákona jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí pouze 

„budovy, které jsou spojené se zemí pevným základem, kterým se přiděluje popisné nebo 

evidenční číslo a budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které 

nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele“. Budovy jsou v § 27 pism. 

k) definovány jako „stavby, které jsou prostorově soustředěny a navenek uzavřeny 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí“11 

2.2.3. Mezní případy – stavba či součást pozemku 

V praxi často dochází k případům, kdy stavbu nelze fyzicky ani hospodářsky 

oddělit od pozemku, dalo by se říci, že stavba s pozemkem splývá a nelze jasně určit, 

zda se jedná o věc v občanskoprávním smyslu, která může být samostatně předmětem 

právních vztahů. 

Studny 

Jedním z problematických případů jsou studny. Právním postavením studen se 

zabýval Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 37/2000, který alespoň z části 

vyřešil problém, zda se dá studna považovat za samostatný předmět občanskoprávních 

vztahů, nebo zda se jedná o součást pozemku. V rozhodnutí je studna vymezena jako 

samostatný předmět, výsledek stavební činnosti, kterou je zřízeno zařízení určené pro 

čerpání vody. J Spáčil12 ve svém článku zdůrazňuje důležitost hospodářské účelnosti 

výsledku stavební činnosti (studny), před jejím provedením. Připouští, že proto, aby se 

studna mohla stát samostatnou věcí, musí mít určitou konstrukci, tímto je však potřeba 

se zabývat až druhotně, důležitějším hlediskem je právě již zmíněná hospodářská 

účelnost. Dle Spáčila nemůžeme každou studnu považovat za samostatnou stavbu ve 

                                                
10 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Jiří SPÁČIL. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 459 s. ISBN 978-807-3574-680. 
11  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
12  SPÁČIL, Jiří. Stavby a obdobné objekty v judikatuře Nejvyššího soudu. Soudní rozhledy. 2005, č. 8. s. 

281 a násl. 



 

 

smyslu občanského práva. Jestliže studna žádnou konstrukci nemá, považuje se za 

součást pozemku, na kterém se nachází.13  

F. Balák je jiného názoru. Nesouhlasí s pojmem hospodářské účelnosti studny. 

Dle jeho názoru, aby mohla být studna pokládána za samostatnou věc ve smyslu 

ustanovení § 118 odst. 1 občanského zákoníku, musí být tato fyzicky oddělená od 

jiných předmětů a zároveň být hmotným předmětem. Samostatným předmětem 

občanskoprávních vztahů tedy nemůže být například pouhý vrt do země. Zohlednění 

hlediska hospodářské účelnosti není dle Baláka v případě posuzování studen dostačující. 
14 

Vodní díla 

 Co se týká problematiky vodních děl, ta je řešena několika rozhodnutími 

Nejvyššího soudu, o kterých se ve své práci následně zmíním.  

 Tím prvním je rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1097/2003. 15 

V daném sporu se jednalo o situaci, kdy vlastníkem vodní plochy byla osoba odlišná od 

vlastníka závlahové vodní nádrže. Žalobce, jako vlastník vodní plochy požadoval, aby 

vlastník vodní nádrže nevyužíval jeho pozemek (parcela byla využívána převážně 

k chovu ryb). Dle názoru Nejvyššího soudu je vlastník pozemku (vodní plochy) povinen 

strpět na něm vodní dílo, není však jeho povinností strpět užívání vodního díla, které se 

nachází na jeho pozemku k určité činnosti např. rybářství. Dále se zabýval otázkou, zda 

rybník může či nemůže být předmětem občanskoprávních vztahů.16 Nejprve se však 

Nejvyšší soud musel vypořádat s definicí pojmu „rybník“, přičemž vycházel 

z ustanovení § 4 odst. 1 zákona o rybářství: „rybníkem se rozumí uměle vytvořené 

vodohospodářské dílo určené především k chovu ryb s přírodním dnem a s technickou 

vybaveností nutnou k regulaci vodní hladiny. Rybník je tvořen hrází a pozemkem, na 

kterém je hráz postavena, a dalšími technickými doplňky, přítokovou částí, odpadem, 

zatopenými pozemky na úroveň hladiny vody při návrhovém průtoku, popřípadě 

                                                
13  SPÁČIL, Jiří. Studna jako samostatný předmět právních vztahů. ASPI – původní nebo upravené texty 

pro ASPI, 2003. 
14 BALÁK, František. Soudní rozhodnutí NS sp. zn. 22 Cdo 539/2001. Soudní rozhledy. 2003, č. 5. s. 

155 a násl.  
15  SPÁČIL, Jiří. Stavby a obdobné objekty v judikatuře Nejvyššího soudu. Soudní rozhledy. 2005, 
     č. 8. s. 281 a násl. 
16  Rozhodnutí Nejvyššího soudu  ze dne 05. 02. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1097/2003 



 

 

obvodovou stokou“.17 Z tohoto pak soud vyvodil, že veškeré výše zmiňované součásti 

rybníka mohou být ve vlastnictví nejen jednoho vlastníka, ale i více osob. Rybník 

nemůžeme považovat za jeden předmět občanskoprávních vztahů, neboť se skládá z 

několika jednotlivých věcí.  

 Neméně důležitým rozhodnutím je rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdo 

1192/97, které souvisí s předcházejícím rozhodnutím, jelikož opětovně řeší otázku, zda 

můžeme rybník považovat za předmět občanskoprávního vztahu. Z rozhodnutí pak 

vyplývá, že rybník je předmětem občanskoprávního vztahu pouze ve smyslu, kdy se 

rozumí i pozemky tvořící dno a břehy: „jestliže stavbu rybníka ve smyslu předpisů 

veřejného práva nelze oddělit od pozemku, který tvoří jeho dno a břehy, nemůže být 

rybník (tak, jak je chápán vodním právem) samostatnou věcí z hlediska práva 

soukromého, se kterou by mohlo být samostatně – odděleně od pozemků tvořících 

rybniční těleso, nakládáno“ 18. I když se v zákoně o rybářství zmiňuje vlastnictví 

k rybníkům, je potřeba tento pojem v rámci soukromého práva vykládat v souvislosti 

s jeho užitím v zákoně, a dále zvážit, zda má zákon na mysli všechny vlastníky součástí 

tvořících rybník, nebo existuje pouze jeden vlastník těchto věcí. 

 Dalším zajímavým rozhodnutím Nejvyššího soudu, které se týká vodních děl, 

je rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo 1221/2002 týkající se právní povahy hráze rybníka, resp. 

zda můžeme hráz považovat za samostatnou věc v právním smyslu, či zda je součástí 

pozemku, na kterém je zřízena. I když je hráz dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách považována za vodní dílo, neznamená to, že jde o samostatnou 

stavbu v občanskoprávním smyslu. Dle vodního zákona mohou být vodním dílem i 

objekty, které dle judikatury nejsou samostatnými věcmi, jako např. stavby, kterými se 

upravují koryta vodních toků. Z tohoto důvodu, nemůžeme hráz rybníka, jako vodní 

dílo, automaticky považovat za samostatný předmět právních vtahů.  

Nejvyšší soud nakonec dospěl k názoru, že každý jednotlivý případ je potřeba 

posuzovat individuálně a to především podle aspektů, týkajících se stavebního a 

technického provedení hráze či možnost určení konce pozemku a začátku samostatné 

                                                
17 Zákon č. 99/2004 Sb, o rybářství  
18 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1192/97 

 



 

 

hráze.19 Pokud se jedná například o hráz, která vznikla navršením zeminy a ta plynule 

navazuje na pozemek, bude tato považována za součást pozemku.20 

Kanalizační a vodovodní přípojky 

Dalším z případů jsou kanalizační a vodovodní přípojky. Na základě současné 

právní úpravy, která je obsažená v zákoně č. 274/2001 Sb21, můžeme přípojky 

považovat za samostatné stavby. Toto také vyplývá z ustanovení § 3 odst.1: 

„Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z 

vodovodního řádu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného 

pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka 

není vodním dílem“ a dále odst.2: „Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou 

tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku 

k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.“ Z těchto 

ustanovení zákona tedy vyplývá, že přípojky zřízené po účinnosti zákona nejsou již 

součástí pozemku, jak tomu bylo v minulosti, ale samostatnou stavbou. 

 

Samotné vlastnictví těchto staveb je upraveno v ustanovení § 3 odst. 3  a odst. 6 

zákona o vodovodech a kanalizacích: „vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační 

přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je 

vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se 

opak.“ Obsah ustanovení je považován za vyvratitelnou domněnku o určení vlastníka 

přípojek zřízených před 1.1.2002 resp. před účinností zákona. Vlastníkem kanalizačních 

a vodovodních přípojek je od 1. 1. 2002 stavebník (osoba, která na své náklady přípojku 

zřídila): „vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, 

není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku 

pořídila.“ 

V případě, že kanalizační a vodovodní přípojky budou zřízeny neoprávněně na 

cizím pozemku, bude se jednat o neoprávněnou stavbu podle ustanovení § 135c 

občanského zákoníku.22 

                                                
19 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2002, sp. zn. 22 Cdo 1221/2002 
20 SPÁČIL, Jiří a Michal SPÁČIL. Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, c2011, 762 p. ISBN 978-807-3576-882 
21  Zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
22  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 11. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1308/2003. 



 

 

Pozemní komunikace 

Dalším případem mohou být pozemní komunikace, které jsou vymezeny v § 2 

odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: „ Pozemní komunikace se 

dělí na tyto kategorie: a) dálnice, b) silnice, c) místní komunikace, d) účelová 

komunikace“.  

 Jako u všech již zmíněných případů se vyskytuje problém v rozlišení, co 

můžeme ještě považovat za pozemek a jeho součást a co lze již považovat za 

samostatnou stavbu, a tudíž, co lze považovat za způsobilé být samostatným předmětem 

práv. Nejspornější se jeví problematika místních komunikací.  

 Zmíněná problematika je řešena ve dvou zásadních judikátech a to z roku 

2002 a 2005. Z judikatury Nejvyššího soudu z roku 200223 vyplynul názor, že: „ Místní 

a účelové komunikace jsou druhem pozemku a představují určité ztvárnění či 

zpracování jeho povrchu. Nemohou být současně pozemkem a současně stavbou ve 

smyslu občanskoprávním jako dvě rozdílné věci, které by mohly mít rozdílný právní 

režim.“ Z výše uvedeného tedy vyplývá, že místní a účelové komunikace byly 

Nejvyšším soudem považovány za součást pozemku, čímž je nemůžeme považovat za 

samostatný předmět občanskoprávního vztahu.  

  V roce 2005 se daným problémem zabýval velký senát občanskoprávního 

kolegia Nejvyššího soudu24. Uváděná právní argumentace v rozhodnutí je rozpolcená a 

v případě místních komunikací je názor zcela odlišný od předchozího. Nejvyšší soud 

uvádí: „Místní komunikace by mohla být samostatnou věcí odlišnou od pozemku, na 

němž se nachází, v případě, kdy by byla stavbou ve smyslu občanského práva“. Dále 

judikát obsahuje větu, že „zákon (§ 17 zákona o pozemních komunikacích) rozlišuje 

vlastnictví pozemku pod komunikací (s výjimkou komunikace účelové) od vlastnictví 

komunikace samotné, a tudíž je na tyto komunikace nutné v zásadě pohlížet jako na 

samostatné předměty občanskoprávních vztahů". Nový judikát tedy považuje místní 

komunikaci za samostatný předmět právních vztahů. Naopak úprava účelových 

komunikací se nezměnila. Zákonem o pozemních komunikacích není vymezeno, že 

vlastník pozemku je odlišný od vlastníka komunikace, z čehož lze vyvodit, že účelové 

komunikace jsou považovány za součást pozemku, jelikož ze zákona nevyplývá opak. 

                                                
23 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 22 Cdo 52/2002. 
24 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 31 Cdo 691/2005. 

 



 

 

Účelová komunikace je tedy součástí pozemku a jejím vlastníkem je vlastník pozemku 

bez ohledu na to, kdo ji zbudoval. 

 V souvislosti s judikátem z roku 2005 je důležité zmínit ustanovení § 17 odst. 

2 zákona o pozemních komunikacích, které zní: „Jestliže byla zřízena stavba dálnice, 

silnice nebo místní komunikace na cizím pozemku a vlastníku této stavby se 

prokazatelně nepodařilo dosáhnout majetkoprávního vypořádání s vlastníkem pozemku, 

je příslušný speciální stavební úřad oprávněn na návrh vlastníka stavby zřídit věcné 

břemeno, které je nezbytné pro výkon vlastnického práva ke stavbě.“ Z uvedeného 

ustanovení jasně vyplývá snaha zákonodárce rozlišit vlastníka pozemku a vlastníka 

stavby. Jiří Spáčil ve svém článku vyjádřil názor, že ačkoli je zákon o pozemních 

komunikacích veřejnoprávním předpisem, je možné použít toto ustanovení i pro účely 

občanskoprávní, konkrétně pro posouzení, zda se v případě pozemní komunikace jedná 

o samostatný předmět práv dle § 119 Občanského zákoníku či nikoliv. 25 Ze zákona dle 

něj tudíž vyplývá, že dálnice, silnice a místní komunikace se dají považovat za 

samostatné předměty práva.  

 Co se týká místních komunikací, mohou se vyskytnout problémy, které 

pravděpodobně u silnic a dálnic pozorovat nebudeme, a to např. v podobě stavebních 

úprav komunikace - nové vyasfaltování silnice atd., kdy nám opět vzniká spor, zda se 

jedná či ne o samostatnou stavbu, či pouze jen o určitý způsob zpracovaní pozemku. 

Právo daný problém neřeší, určité řešení však nastiňuje Jiří Spáčil v již výše zmíněné 

publikaci: “Bude-li povrch místní komunikace vytvořen tak, že jeho odstranění nebude 

možné bez jeho zničení, bude tato komunikace samostatným předmětem 

občanskoprávních vztahů.“ 26 S tímto názorem se však neztotožňuje F. Balák, který toto 

kritérium považuje za rozporné s ustanovením § 120 odst. 1 občanského zákoníku. 

Pozemek je věcí, a jestliže by došlo k odstranění povrchu pozemku, který slouží jako 

pozemní komunikace, byl by pozemek znehodnocen a tím by nemohl již dále sloužit 

dosavadnímu účelu, pro který byl zřízen.27 

                                                
25 SPÁČIL, Jiří. Cesty a pozemní komunikace v praxi civilních soudů. Právní fórum. 2006, č. 7. 

   s. 225 a násl. 
26 ŠVESTKA J. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 653 
27 SPÁČIL, Jiří. Sporné otázky institutu „příslušenství věci“. Právní rozhledy. 2010, č. 2. 

 



 

 

 Jak se zdá, je určení místních komunikací jako samostatného předmětu 

občanskoprávních vtahů stále nedořešenou a komplikovanou záležitostí. 

 V případě neoprávněné stavby (pozemní komunikace) se vlastník daného 

pozemku může domáhat ochrany podle § 135c Občanského zákoníku, tzn. ustanovení o 

ochraně před neoprávněnou stavbou, ale to pouze v situaci, kdy vlastník pozemku je 

odlišný od vlastníka stavby. V opačném případě, který se vyskytuje u účelových 

komunikací, tedy kdy vlastník stavby a pozemku je totožným subjektem, se vlastník 

může domáhat ochrany pouze pomocí negatorní žaloby dle § 126 Občanského 

zákoníku, a to v případě, kdy existenci účelové stavby popírá. 

 

2.3. Zásada superficies non solo cedit 

V souvislosti s pojmem stavby je zapotřebí zmínit zásadu „superficies non solo 

cedit“, která je obsažena v občanském zákoníku v §120 odst.2., a na základě které není 

stavba součástí pozemku tzn., že stavba je považována za samostatnou věc, s kterou lze 

nakládat odlišně od pozemku. Což v praxi přináší možnost zastavit či například převést 

pozemek, na němž se nachází stavba, bez toho, aniž by zároveň bylo nakládáno se 

stavbou, či naopak.  

Tento princip je v českém právním řádu zakotven od roku 1950, kdy nastal 

odklon od zásady superficies solo cedit, neboli v překladu „povrch ustupuje půdě“, 

podle které jsou veškeré stavby, pevně spojené se zemí, umístěné na pozemku, 

neoddělitelně spojeny s tímto pozemkem. Vlastník pozemku je tedy vlastníkem i 

veškerých staveb zde umístěných. Tato zásada byla zformulována právníkem Gaiem a 

pochází z římského práva. 

 

Jelikož v minulosti v praxi docházelo k častým pochybnostem, bylo v novele 

občanského zákoníku č.509/1991 Sb opětovně zdůrazněno, že stavba není součástí 

pozemku.28 (viz kapitola 3.5) 

Účinností nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., však v této otázce 

nastanou zásadní změny (viz kapitola 4). 

                                                
28  Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xxi, 1373 s. Velké komentáře. ISBN 

978-807-4001-086. 

 



 

 

2.4. Definice pojmů neoprávněná a nepovolená stavba 

Tyto dva pojmy od sebe musí být striktně odděleny. Za stavbu neoprávněnou 

je považována stavba, která je zřízena, aniž by měl stavebník právo k pozemku, které 

obsahuje oprávnění zřídit na tomto stavbu. Zpravidla se jedná o stavbu na cizím 

pozemku. Stavba nepovolená je pořízena v rozporu se stavebně-právními předpisy. 

 

V praxi se můžeme setkat s následujícími možnostmi existujících staveb: 

 oprávněná a povolená stavba 

 oprávněná, ale nepovolená stavba 

 neoprávněná, ale povolená stavba 

 neoprávněná a nepovolená stavba 

2.4.1. Neoprávněná stavba 

V rámci občanského práva, můžeme dělit stavby na oprávněné a neoprávněné, 

podle toho zda má stavebník určitý občanskoprávní titul, na základě kterého má právo 

zřídit stavbu. O neoprávněnou stavbu se tedy jedná v případě, kdy je na cizím pozemku 

postavena stavba a to bez občanskoprávního oprávnění. Oprávněním je zde míněno 

právo vlastnické, závazkové či například právo odpovídající věcnému břemeni. 

Judikatura považuje za neoprávněnou stavbou i takovou stavbu, která je na cizím 

pozemku zřízena pouze z části.29 Hlouběji se touto problematikou budu zabývat 

v kapitole 6. 

2.4.2. Nepovolená stavba – černá stavba 

Tento pojem je upraven ve stavebním zákoně a z hlediska občanského práva 

nemá žádný význam. V případě nepovolené stavby rozlišuje právní úprava 

 

 stavby prováděné bez stavebního povolení 

 stavby, které jsou provedené v rozporu se stavebním řízením (povolením) 

 zařízení prováděná bez ohlášení (popř. povolení) nebo v rozporu s ním 

O stavbu bez stavebního povolení se jedná v případech, kdy nebylo stavební 

povolení vůbec vydáno, resp. stavba nebyla povolena na základě ohlášení a i přesto byly 

stavebníkem práce zahájeny. V druhém případě se jedná o stavbu, která byla 
                                                
29 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 22 Cdo 268/2003 



 

 

provedena v rozporu se stavebním povolením (ohlášením), které již nabylo právní 

moci. Rozporem je zde míněna podstatná odchylka od projektové dokumentace stavby. 

Zde může stavební úřad nařídit odstranění celé stavby, nebo pouze její části, a to té, 

která je v rozporu s povolením. Nepovoleným zařízením je zde míněno reklamní, 

informační nebo propagační zařízení ve smyslu § 71 odst. 2 a nasl. stavebního zákona. 

Na rozdíl od nepovolené stavby nepovolené zařízení nelze dodatečně povolit, a to ani 

v případě, že byl prokázán veřejný zájem.30 

Následky spojené s nepovolenou stavbou jsou regulovány stavebním zákonem, 

na základě kterého je dle § 129 odst. 1 písm. b) z úřední povinnosti zahájeno stavebním 

úřadem řízení o odstranění nepovolené stavby, ve kterém musí být stavebníkovi vždy 

dána možnost o podání žádosti na dodatečné udělení povolení (tj. o její dodatečnou 

"legalizaci").31 

Jestliže jsou dodrženy zákonem stanovené podmínky, stavebník povolení získá 

dodatečně, a tím se ze stavby nepovolené stává povolená. V opačném případě dojde 

k odstranění dané stavby. Mezi podmínky patří doložení, že stavba není v rozporu s 

veřejným zájmem, předložení podkladů a dokladů, které by byly jinak předkládány 

s řádnou žádostí o stavební povolení, dále podklady a doklady jako k návrhu na vydání 

územního rozhodnutí. Je tedy zapotřebí, aby žadatel v řízení prokázal, že jsou splněny 

veškeré podmínky, aby na stavbu mohlo být vydáno územní rozhodnutí (rozhodnutí o 

umístění stavby)32. Rozhodnutí o dodatečném povolení v sobě obsahuje zároveň i 

povolení faktického umístění. Z logického důvodu se toto rozhodnutí dodatečně 

nevydává samostatně, neboť stavba je již fakticky umístěna. Jedná se tedy o dodatečný 

nevýslovný souhlas s faktickým umístěním stavby na pozemku.  

K rozhodnutí o odstranění stavby dochází zřídka, a to většinou z důvodů na 

straně stavebníka (vlastníka stavby), který například nepodal ve stanovené lhůtě žádost 

o dodatečné povolení nebo neprokázal soulad stavby s veřejným zájmem. Důvodem 

není pouhá skutečnost, že se jedná o nepovolenou stavbu. Odstranění stavby tedy 

                                                
30  MALÝ,S.: Nepovolené stavby a řízení, Právní rádce, 2003 
31 JEHLIČKA, O., MIKEŠ, J., ŠVESTKA, J.: K některým aktuálním otázkám občanskoprávního institutu  

     neoprávněné stavby. Právní rozhledy, 1997, č. 12, s. 604 – 610. 
32  MALÝ,S.: Nepovolené stavby a řízení, Právní rádce, 2003 



 

 

můžeme považovat za důsledek nesplnění zákonných podmínek, ne za „sankci“, kterou 

je stavebník trestán.33  

Není možné, aby došlo ke zhojení nepovolené stavby uplynutím času. 

 

  

                                                
33 CHALUPA, L.: Promlčení práva na odstranění neoprávněné stavby. Právní rádce, 1999 



 

 

3. Historie vlastnictví pozemku a stavby na něm umístěné 

3.1. Římské právo – superficies 

 Již v římském právu se nám objevuje termín superficies, který označoval právo 

stavby. Jednalo se o dlouhodobý nájem pozemku. Oprávněný (superficiář) zde mohl na 

pozemku postavit stavbu, měl však povinnost za ní platit pravidelný plat tzv. solárium. 

Toto právo mělo povahu věcného práva k věci cizí a jednalo se o výjimku 

z jinak platící zásady, že povrch pozemku ustupuje půdě. Superficiář měl postavení 

podobné vlastníkovi, těšil se tedy i podobné ochraně. Se stavbou mohl volně 

disponovat, zřizovat k ní věcná práva k věci cizí, mohl ji dokonce i nechat zbourat. 

Právo bylo považováno za dědičné a převoditelné mezi živými, zřizovalo se smlouvou, 

ve které muselo být solárium uvedeno.  

Právo stavby se vyvinulo především z praxe. Římští magistráti půjčovali veřejné 

pozemky soukromým osobám, aby na nich mohli stavět. Později vznikaly podobné 

vztahy i mezi soukromými osobami, a to především na základě dlouhodobých smluv.34 

 

3.2. Právní úprava v obecném Rakouském občanském zákoníku  

Obecný rakouský zákoník občanský (č.946 Sb.) byl vyhlášen císařským 

patentem 1.6.1811. Tento obsahoval a upravoval poměry stavby k pozemku, na kterém 

byla postavena. Hlavní zásadou byla zásada „superficies solo cedit“ specifikovaná v § 

297, která, jak již bylo zmíněno, znamená, že stavba není považována za samostatnou 

věc a je součástí pozemku. Vlastník stavby je tedy zároveň i vlastníkem pozemku. 

Hlavním určovatelem byla trvalost stavby, tzn. stavba se stala součástí pozemku pouze 

tehdy, bylo-li úmyslem, aby tam trvale zůstala. 

Dle § 297 obecného zákoníku občanského: “Rovněž tak patří k nemovitým věcem 

ty, které byly na zemi a půdě zřízeny s tím úmyslem, aby tam trvale zůstaly, jako: domy 

a jiné budovy se vzduchovým prostorem v kolmé čáře nad nimi; rovněž: nejen vše, co do 

země je zapuštěno, ve zdi upevněno, přinýtováno a přibito, jako: kotle na vaření piva, 

                                                
34 KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo: srovnání dosavadní a nové 

občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících. 2., dopl. a přeprac. vyd., V nakl. Beck 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 1995, xxii, 386 s. Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 34-064-0082-5 



 

 

na pálení kořalky a zazděné skříně, nýbrž i takové věci, které jsou určeny, aby se jich při 

nějakém celku stále upotřebovalo: např. u studní okovy, provazy, řetězy, hasicí nářadí a 

podobně." 

Obecný zákoník občanský odlišoval věci movité od věcí nemovitých, kdy za 

movité věci se dle § 293 považovaly „věci, které bylo možné přenášet bez porušení 

jejich podstaty z jednoho místa na druhé“ ostatní se považovali za věci nemovité. 

Pokud věci movité byly příslušenstvím nemovitosti, považovaly se dle druhé věty 

daného ustanovení za věci nemovité. 

Ustanovení § 417 až § 419 obecného zákoníku občanského upravovaly odlišné 

případy nabytí vlastnického práva při stavbě, které opět odkazovalo na zásadu 

„superficies solo cedit“. Vystavil-li stavebník stavbu na svém pozemku, ale použil 

k tomu cizího materiálu, stala se stavba jeho vlastnictvím, ale byl povinen vlastníkovi 

materiálu nahradit vzniklou škodu. Naopak pokud stavebník zřídil stavbu, sice ze svého 

materiálu, ale na cizím pozemku, stal se vlastníkem stavby vlastník půdy. V dané době 

byla významným pojmem „poctivost“. Byl-li totiž stavebník poctivý, mohl žádat 

náhradu nutných a užitečných nákladů. Touto problematikou se zabýval i Nejvyšší soud 

ČSR v rozhodnutí ze dne dne 10. 5. 1928 č. j. RC 8034 (Vážný.28, X. a:695) 

"Bezelstnost stavebníkova není vyloučena již tím, že věděl, že staví na cizím pozemku. 

Bezelstným stavebníkem jest i ten, kdo se domníval, že smí stavěti na cizí půdě, právem 

předpokládaje vlastníkovo svolení ke stavbě."  V případě nepoctivého stavebníka se 

k němu přistupovalo jako k jednateli bez příkazu či k nezmocněnému jednateli. 

Obdobně je řešen i případ, kdy stavebník stavěl z cizího materiálu na cizím pozemku. 

Ustanovení § 418 obecného zákoníku občanského ve větě třetí obsahovalo výjimku ze 

zásady superficies solo cedit: „Věděl-li vlastník půdy, že se staví a tomu, kdo stavěl 

poctivě, to ihned nezakázal, mohl žádat jen obecnou hodnotu za pozemek“.  

Poctivý stavebník se mohl stát nejen vlastníkem stavby ale i pozemku. K tomu 

však musely být splněny ještě další podmínky, které specifikuje J. Sedláček35 ve svém 

komentáři. Mezi takové podmínky patří dobrá víra stavebníka, že staví na vlastním 

pozemku a vědomost vlastníka pozemku o tom, že se staví, kdy tuto činnosti ihned 

nezakázal. Dále musela být stavba provedena na příkaz a účet stavebníka. Vlastnictví 

                                                
35 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha: Právnické 

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936, 866 s. 



 

 

k pozemku přešlo, jakmile bylo stavebníkovi vydáno úřední povolení. Nabytí vlastnictví 

se týkalo pouze té části pozemku, na které byla stavba zřízena. Dle J. Sedláčka je 

sporné, zda stavebník musel vědět, že staví na cizím pozemku, a měl za to, že vlastník 

s tím souhlasí. Dle autora komentáře bylo k nabytí vlastnictví nutné vědomí ( i když 

mylné ), že stavebník staví na vlastním pozemku pro sebe. V prvně uvedeném případě 

by se totiž pravděpodobně jednalo pouze o nějaké užívací právo k pozemku nikoliv o 

nabytí vlastnictví. 

Pokud chtěl stavebník stavět na cizím pozemku, muselo mu přát věcné právo, a 

to „právo stavby“, o kterém pojednávám v kapitole 5.1. Práva věcněprávního 

charakteru. 

 

3.3. Občanský zákoník 1950 

Nově přijatým zákonem č. 141/1950Sb., občanský zákoník, resp. ustanovením § 

568 odst. 2 byl zrušen obecný zákoník občanský a nastala doba změn. Ustanovení § 25 

v druhé větě stanovilo protikladnou právní konstrukci, tzn. zásadu superficies non solo 

cedit, tedy trvalé stavby již nebyly součástí pozemku. Z § 155 občanského zákoníku 

vyplývá, že vlastníkem stavby (stavebníkem) mohla být osoba odlišná od vlastníka 

pozemku, musely však být splněny podmínky dané zákonem. 

Pozemky mohly být trvale užívány tzv. socialistickými právnickými osobami, 

které mohly realizovat stavbu na pozemku, jenž jim byl odevzdán do trvalého užívání. 

V ostatních případech bylo nezbytné mít dle ustanovení § 159 právo stavby, na základě 

kterého mohla být zřízena stavba na pozemcích, jenž náležely a následně i zůstaly ve 

vlastnictví někoho jiného. Tímto se zabýval i Nejvyšší soud, který ve svém rozhodnutí 

ze dne 16.12.1998 zn. 3 Cdon 398/96 vyslovil právní názor: “Jestliže na cizím pozemku 

byla za účinnosti občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. postavena trvalá (nemovitá) 

stavba, aniž bylo pro stavebníka zřízeno právo stavby, nestala se stavba vlastnictvím 

majitele pozemku a vzniklý stav se řešil podle tehdy platných předpisů.„36  

Dle § 160 občanského zákoníku mohlo právo stavby vzniknout ze zákona, 

úředním výrokem nebo smlouvou, ke které byl potřeba souhlas okresního národního 

                                                
36  Stavebně správní praxe: Pravidelná příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj. 5/99. Dostupné z: 

http://www.uur.cz/images/publikace/uur/1999/1999-05/12_ssp.pdf 



 

 

výboru a která musela mít písemnou formu. Povolení národní výbor nevydal, bylo-li 

zřízení stavby v rozporu s obecným zájmem. 

V případě stavby na cizím pozemku se tedy vzájemné vztahy řešily podle toho, 

zda stavebníkovi svědčilo potřebné občanskoprávní oprávnění (právo stavby) či nikoliv. 

Občanský zákoník přímo neupravoval vztahy vyplývající z tzv. neoprávněné stavby na 

cizím pozemku. Na řešení těchto vtahů mezi vlastníkem pozemku a „neoprávněným“ 

stavebníkem a na posouzení nároků vzniklých z neoprávněné stavby, se analogicky 

použilo ustanovení § 125 a násl. občanského zákoníku. Tato ustanovení řešila otázku 

nabytí vlastnictví zpracováním cizí věci, smísením či sloučením věci různých vlastníků. 

Pokud byla cizí věc zpracována socialistickou právnickou osobou v dobré víře, stala se 

věc socialistickým vlastnictvím. Ostatní věci, bylo-li to možné, se uvedly do původního 

stavu, v opačném případě se stal vlastníkem výrobku ten, jehož podíl ocenitelný v 

penězích byl největší. Bez oprávnění stavět nemohlo dojít k oddělenému vlastnictví 

pozemku a stavby. 

Spory mezi vlastníkem pozemku a stavby ohledně výkonu vlastnického práva se 

řídily ustanoveními § 156 a § 157 občanského zákoníku. Dle prvního zmíněného 

ustanovení byli vlastníci oprávnění vykonávat vlastnická práva přiměřeným způsobem, 

pokud došlo k neshodám, mohl být vztah upraven soudní cestou. Druhým ustanovením 

byla vlastníkovi stavby dána možnost předkupního práva k stavebnímu pozemku a 

naopak, tedy, pokud se strany neujednali jinak. 

 

3.4. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb 

Ustanovením § 509 odst. 1 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, byl zrušen 

dosavadní občanský zákoník. Nová právní úprava navázala na právní režim občanského 

zákoníku, který upravoval oddělené vlastnictví pozemku a stavby. Tato zásada však na 

rozdíl od předchozí úpravy nebyla v zákoně výslovně uvedena. 

Z výkladu ustanovení § 119 odst. 2 obč. zákoníku vyplývalo, že i přesto, že jsou 

pozemek i stavba nerozdělitelně spojeny, jde o dvě samostatné věci a každá z nich může 

být samostatně předmětem občanskoprávního vztahu. 

Jak vyplývá z rozhodnutí ze dne 23. 8. 1973 č.j. 3 CZ 14/73, ztotožnil se s tímto 

výkladem i Nejvyšší soud ČSR: "Občanský zákoník vychází ze zásady odděleného 

vlastnictví k pozemkům a stavbám na nich stojících, přičemž § 119 odst. 2 občanského 

zák. se omezuje na to, že vymezuje pojem stavby jako nemovité věci." 



 

 

Právo stavby zde bylo, za splnění určitých podmínek, nahrazeno až do novely 

právem osobního užívání pozemku. Právo vzniklo jako důsledek pojetí, že půda není 

předmětem osobního vlastnictví, stát nepřevádí půdu do soukromého vlastnictví občanů, 

a to ani k uspokojování jejich potřeb. V rámci osobního užívání byly způsobilým 

objektem jen ty pozemky, které splňovaly objektivní podmínky (účelové určení, určitá 

výměra, pozemek v socialistickém vlastnictví). Dané právo mohlo osobě vzniknout 

dvěma způsoby, a to originárním způsobem, za splnění určitých podmínek (rozhodnutí 

národního výboru o přidělení do osobního užívání, písemná dohoda mezi osobou a 

socialistickou organizací, registrace dohody státním notářstvím) nebo derivátním 

způsobem (v rámci dědictví, převod vlastnického práva ke stavbě). Právo zanikalo 

dohodou účastníků, rozhodnutím soudu, odnětím, převodem či přechodem do 

socialistického vlastnictví atd. 

Tento institut sloužil k tomu, aby na pozemcích, ke kterým bylo právo zřízeno, 

mohla být vystavěna např. garáž, rekreační chata, či zřízena zahrádka, tyto pak dle § 

217 občanského zákoníku patřili do osobního vlastnictví uživatele. Právo osobního 

užívání nebylo časově nikterak omezeno. V současné platné právní úpravě se podobný 

institut jako je právo stavby či právo osobního užívání nevyskytuje.  

Právo však znalo kromě práva osobního užívání i jiná užívací práva, která 

dovolovala zřizovat stavby na cizích pozemcích jako například právo dočasného 

užívání pozemků pro osobní potřeby občanů. Tento institut byl upraven v několika 

právních předpisech a to především v předpisech týkajících se užívání půdy ve státním 

socialistickém vlastnictví a dále v předpisech, které upravovaly užívání půdy v 

soukromém vlastnictví, přičemž jejich uživatelem byla socialistická organizace nebo 

sám vlastník. Smyslem tohoto institutu bylo přenechání pozemků do dočasného užívání 

odlišnému subjektu od vlastníka pozemku. 

           K jednotlivým případům dočasného užívání patřilo např. právo 

dočasného užívání pozemků v rámci práva užívání půdy a jiného zemědělského 

majetku k zajištění výroby. 37 V rámci tohoto užívání mohly být na pozemku 

zřizovány stavby a i jinak mohla být měněna podstata pozemku. Subjektem tohoto 

užívacího práva však mohly být pouze socialistické zemědělské organizace a státní 

organizace, plnící vědecko-výzkumné úkoly a úkoly týkající se výuky pro odvětví 

zemědělství.  

                                                
37  PEKÁREK, M., PRŮCHOVÁ, I. Pozemkové právo. Brno: Masarykova univerzita, 2004 



 

 

V případě institutu neoprávněné stavby, prošla úprava od účinnosti občanského 

zákoníku č.40/1964 Sb. trojí změnou. 

V případě prvotní úpravy byla neoprávněná stavba upravena v ustanovení § 221. 

Pokud byla na pozemku zřízena stavba stavebníkem (občanem) bez oprávnění pozemek 

užívat, nebo v případě, že pozemek měl být používán k jinému účelu, rozhodoval o 

vlastnictví k předmětné stavbě soud. Výjimečně mohlo být přiznáno vlastnictví ke 

stavbě stavebníkovi, ale to jen v případě, že prokázal důvody zvláštního zřetele hodné. 

Častěji se stávalo, že soud přikázal stavebníkovi odstranit stavbu na vlastní náklady. Dle 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR č.j. 3CZ 14/73 byl vlastníkem neoprávněné stavby 

na cizím pozemku stavebník, a to až do rozhodnutí soudu. 

Novelizací občanského zákoníku zákonem č. 131/1982 Sb, mohl v případě 

neoprávněné stavby soud přikázat stavbu navrhovateli. Navrhovatelem mohl být 

národní výbor nebo organizace, která měla pozemek ve správě, organizace vlastnící 

pozemek nebo osoba, která k pozemku měla zřízeno právo osobního užívání. V zájmu 

společnosti mohl soud rozhodnout i o odstranění stavby, dále mohl na návrh vlastníka 

stavby zrušit právo osobního užívání k pozemku nebo zřídit věcné břemeno. 

Třetí změnu přinesl rok 1992, kdy daná právní úprava je platná dodnes, 

podrobně upravena je v kapitole 6 mé diplomové práce. 

 

3.5. Novela občanského zákoníku 509/1991 Sb. 

Účinností novely zákona č. 509/1991 Sb, občanský zákoník, bylo přijato 

i ustanovení § 120 odst. 2, v kterém je výslovně uvedeno, že stavba není součástí 

pozemku. Důvodová zpráva k tomuto uvádí: "Doplněním tohoto ustanovení bude 

napříště výslovně vyjádřeno, že stavby nejsou součástí pozemku a proto až do příští 

možné koncepční změny v této zásadě odpadnou pochybnosti, k nimž ještě docházelo v 

praxi." 

Jak jsem již uvedla výše, v současné platné právní úpravě se podobný institut 

jako je právo stavby či právo osobního užívání nevyskytuje. Novelou č. 509/1991 Sb. 

bylo právo osobního užívání k pozemkům transformováno na vlastnictví fyzické osoby 

(§ 872 občanského zákoníku). 

  



 

 

4. Změny v novém občanském zákoníku 

Nový občanský zákoník, který se stane účinným 1.1.2014 přinese mnoho změn a 

to nejen v otázkách staveb na cizím pozemku. Po mnoha letech se zákon vrací 

k principu superficies solo cedit, kdy stavba je součástí pozemku. Na základě nového 

zákona již stavba nebude samostatnou věcí nemovitou, ale bude přímou a 

neoddělitelnou součástí pozemku, nebo věcným právem. Můžeme tedy tvrdit, že „co je 

do pozemku vloženo, co je na něm vystavěno, stává se jeho součástí, stejné platí o tom, 

co pozemek zplodí způsobem odpovídajícím biologickým procesům, které v půdě 

probíhají“38. Tato zásada u nás platila do účinnosti občanského zákoníku č.141/1950 

sb.. Podle zmíněného zákona je součástí pozemku to, co na pozemku vzešlo přirozenou 

cestou, naopak, co bylo vytvořeno lidskou rukou tj. stavba, se za součást pozemku 

nepovažuje.  

Zásada „povrch ustupuje půdě“ je uvedena v ustanovení §506 odst.1, které 

uvádí: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na 

pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, 

co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech“. Pojem „prostor nad povrchem i 

pod povrchem“ však neznamená neomezený a nikdy nekončící prostor. Určujícím 

limitem je ovladatelnost a užitečnost obou prostorů, další omezení můžeme najít i ve 

veřejnoprávních předpisech jako např. č.44/1988 Sb., horní zákon, č.254/2001 Sb., 

vodní zákon či č.49/1997 Sb., o civilním letectví. 

Součástí pozemku se tedy stává stavba na něm zřízená, která vznikla stavební 

činností a je s pozemkem trvale, tzn. v základech, přímo spojena. V případě, že stavba 

s pozemkem pevně spojena není, např. v případě srubu na dřevěných pilotech, nebo se 

jedná o stavbu dočasnou, stavbu za součást pozemku nepovažujeme. Dočasnost stavby 

je dána její životností, technickým provedením, může však vyplývat i ze smlouvy. I 

když dočasné stavby nejsou součástí pozemku, jedná se o věc v právním smyslu. 

Stavby můžeme dle nového občanského zákoníku dělit na nadzemní a podzemní. 

Podzemní stavba je součástí pozemku pouze pod podmínkou, že se nejedná o 

samostatnou nemovitou věc (dle §498 odst.1), jako například v případě metra. Podle 

věty druhé §506 nevadí, že takováto stavba zasahuje pod jiný pozemek. Stavba, která je 
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samostatnou nemovitou věcí, může být ve vlastnictví jiné osoby, než je pozemek, pod 

kterým se nachází. 

Za součást pozemku jsou dle nového občanského zákoníku považována i jiná 

zařízení. 

  

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku bude potřeba postupně 

sjednotit právní režim pozemku a stavby. Přechod od jednoho pojetí k druhému bude 

velmi složité a vzniknou mnohé komplikované situace, z toho důvodu zákoník obsahuje 

přechodná ustanovení (§3054 - §3061), z kterých můžeme vyvodit určitá pravidla, jak 

postupovat. 

Mohou se naskytnout dva možné případy: v tom prvním, je vlastníkem stavby i 

pozemku jedna osoba, v tom druhém, mají pozemek a stavba vlastníka rozdílného. 

V prvním uvedeném případě se od okamžiku nabytí účinnosti zákona nebude 

jednat o dvě samostatné věci, ale bude možné disponovat pouze pozemkem, a tyto 

dispozice se budou týkat i staveb, které jsou na něm umístěné. Stavba se tedy stane 

součástí pozemku (§3058).  

V druhém případě, jak je uvedeno v ustanovení § 3055 odst. 1 nového 

občanského zákoníku, nebude stavba automaticky přecházet do vlastnictví vlastníka 

pozemku! „Stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních 

právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí. Totéž platí o 

stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý ze spoluvlastníků i vlastníkem pozemku 

nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku.“ Z uvedeného 

tedy vyplývá, že u již existujících staveb zůstane zachován právní stav platný do 

účinnosti nového občanského zákoníku, a tedy že stavba zřízená před 31.12.2013 

zůstane stále samostatnou nemovitou věcí, která je oddělená od pozemku, na kterém 

stojí.  

Do tohoto stavu je zasaženo ustanovením § 3056 daného zákoníku, které 

upravuje předkupní právo. Na základě zmíněného ustanovení je založeno předkupní 

právo vlastníka pozemku ke stavbě a stejně tak předkupní právo vlastníka stavby 

k pozemku. Dané právo nelze omezit ani vyloučit. Z toho vyplývá, že bude-li chtít 

vlastník jakkoliv nakládat se svojí věcí (stavbou nebo pozemkem), bude ji muset 

nabídnout nejprve druhému vlastníkovi v rámci jeho předkupního práva. Pokud 



 

 

oprávněný svého práva nevyužije, právo se zachovává a bude dál zatěžovat danou věc, 

bude tedy působit i proti nabyvateli převáděné stavby či pozemku. 

 Pokud však druhý vlastník své předkupní právo využije, stane se stavba součástí 

pozemku jako v prvně uvedeném případě. 39  

V souvislosti s předkupním právem nelze opomenout zmínit i druhý odstavec 

ustanovení §3056 „ Lze-li část pozemku se stavbou oddělit, aniž to podstatně ztíží jejich 

užívání a požívání, vztahuje se předkupní právo jen na část pozemku nezbytnou pro 

výkon vlastnického práva ke stavbě“ 

K ustanovení § 3055 je dále nutno podotknout, že na základě odstavce dvě, není 

zákoníkem dána podmínka, aby stavba byla dokončena do konce roku 2013: „Odstavec 

1 platí obdobně pro stavbu, která má být zřízena na pozemku jiného vlastníka na 

základě věcného práva vzniklého stavebníkovi přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona nebo na základě smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

Stávající úprava je tedy zachována i v případě, že stavba má být provedena v budoucnu. 

Je však potřeba, aby stavebníkovi za daným účelem vzniklo věcné právo, nebo aby 

s vlastníkem pozemku uzavřel dohodu, která bude umožňovat zřízení stavby. To vše 

však do nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. U smlouvy stačí, aby byla do 

daného data uzavřena, nemusí být účinná. 40 

Ustanovení §3057 řeší otázku, kdy vlastník zřídí k pozemku věcné právo ve 

prospěch třetí osoby, která má za to, že stavba na pozemku uvedená je jeho součástí. 

Jelikož je chráněna dobrá víra, považuje se vůči této osobě daná stavba za součást 

pozemku. Vlastník stavby však může požadovat náhradu za znehodnocení svého 

vlastnictví, a to přímo po zřizovateli věcného práva. Ustanovení dále uvádí, že: „ je-li 

stavba zatížena zástavním právem, rozšiřuje se zástavní právo i na pohledávku na tuto 

náhradu“, čímž je pro změnu chráněn vlastník stavby. 

Podobně budou řešeny i případy, kdy bude třetí osobě zcizeno vlastnické právo 

k pozemku (§3058). Pokud byla tato osoba při nabývání vlastnického práva v dobré 

víře, že součástí pozemku je i stavba, přestává být tato samostatnou věcí a stane se 
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součástí pozemku, na kterém je vybudována. Vlastník stavby má pak vůči zciziteli: 

“právo na náhradu ve výši ceny stavby ke dni zániku svého vlastnického práva“. 

Neméně zajímavé je i ustanovení § 3060, na základě kterého se stavba nestane 

součástí pozemku, a to v případě, že je stavba či pozemek zatížen věcným právem. 

Tento stav potrvá tak dlouho, dokud bude trvat dané věcné právo a pokud to jeho 

povaha nevylučuje. 

 

Nový občanský zákoník obsahuje však i výjimky, kdy se superficiální zásada 

nepoužije. Těmito výjimkami jsou stroje spojené s nemovitostí a inženýrské sítě, dále 

ložiska nerostů, podzemní a povrchové vody. 

V prvním uvedeném případě se jedná „ o stroj nebo jiné zařízení upevněné 

v nemovité věci, která je zaspána do katastru nemovitostí“, daný stroj nebo zařízení 

však „není součástí dotyčné nemovité věci v případě, že na návrh vlastníka stroje 

(zařízení) byla do katastru nemovitostí zapsána se souhlasem vlastníka nemovité věci 

výhrada, že stroj (zařízení) není předmětem vlastnického práva vlastníka nemovité 

věci“41. Uvedeno na příkladu se jedná o často prováděné přístavby výtahů u starých 

zástaveb. 

Zásada superficies solo cedit se dále netýká také inženýrských sítí, a to zejména 

vodovodů, kanalizací a energetického vedení. 

 

V budoucnu, za účinnosti Nového občanského zákoníku a zásady superficies 

solo cedit, může vzniknout situace, kdy bude na pozemku zřízena stavba, aniž by s tím 

jeho majitel souhlasil. Neoprávněná stavba na cizím pozemku pak dle ustanovení 

§1084 připadne vlastníkovi pozemku. Stavebník má však vůči vlastníkovi pozemku 

nárok na účelně vynaložené náklady, ale to pouze v případě, stavěl-li stavebník v dobré 

víře.  

Nový občanský zákoník však připouští i další možná řešení. Stavebník, který 

zřídil stavbu v dobré víře, že je ke zřízení stavby oprávněn, může po vlastníkovi 

požadovat převedení pozemku, a to za obvyklou cenu. Povinnost daný pozemek prodat 

však vzniká pouze vlastníkovy, který o zřizování stavby věděl a tomuto počínání 

bezodkladně nezabránil.  V opačném případě může vlastník pozemku požadovat, aby za 
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obvyklou cenu pozemek odkoupil stavitel. V případě, že se obě strany vzájemně 

nedohodnou, rozhodne o přikázání pozemku soud, a to do vlastnictví zřizovatele stavby. 

Tomu však opět vzniká povinnost náhrady vůči vlastníkovi pozemku. 

Třetí možnou variantou je rozhodnutí soudu na základě ustanovení § 1084, podle 

kterého je stavebníkovi dána povinnost na vlastní náklady stavbu odstranit a uvést 

pozemek do původního stavu.42 

 

Další novinkou nového občanského zákoníku oproti současnému občanskému 

zákoníku je opětovné zavedení práva stavby, které je upraveno v ustanovení §1240 a 

násl.. Institut práva stavby je považován za zvláštní, věcněprávní zatížení cizího 

pozemku, z tohoto důvodu je zařazen do části upravující věcná práva k věci cizí. Právo 

stavby je v praxi velmi přínosným prostředkem a je zakotveno i v zahraničních právních 

řádech např. v Nizozemsku, Rakousku, Německu či Švýcarsku. 

Důvodem pro jeho opětovné zavedení je již několikrát zmíněná zásada 

superficies solo cedit, podle které je stavba a pozemek ve vlastnictví stejné osoby. Právo 

stavby umožňuje, aby vlastník, který svůj pozemek dlouhodobě nevyužívá, tento 

dočasně přenechal jiné sobě a umožnil jí na pozemku stavět. Jedná se tedy o právo mít 

stavbu na cizím pozemku a to nejen na jeho povrchu, ale i pod ním (§1240). Je důležité 

zmínit, že právo stavby se netýká pouze již existující stavby, ale může být vztaženo i na 

stavbu, která má být teprve zřízena, dále i na budovy, které potřebují rekonstrukci nebo 

pouhou modernizaci. Nově vystavěnou stavbou pak nemusí být výlučně obytné domy či 

obchodní centra, ale i stáje, sportovní či rekreační objekty. 

Charakteristickým znakem oprávnění stavět je dočasnost. Pokud je právo stavby 

zřízeno smlouvou, je maximální délkou trvání 99let. V případě vydržení je délka 

zkrácena na 40let, přičemž lhůta může být prodloužena či zkrácena soudem. 43 Dále pak 

z ustanovení § 1244 vyplývá, že z veřejného seznamu, do kterého se právo stavby 

zaznamenává, musí být patrný poslední den trvání zřízeného práva. Trvání stavebního 

práva však lze i prodloužit, ale pouze se souhlasem osob, kterým svědčí práva 
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k pozemku. Jinak řečeno: „osob, pro které jsou na pozemku zapsána zatížení v pořadí 

za právem stavby“. 

Dalším důležitým faktem je, že právo stavby je předmětem vlastnictví a jako 

takové ho lze zatížit, převádět i dědit.  

V ustanovení § 2141 pak můžeme naleznout rozsah oprávnění: „Co do stavby 

vyhovující právu stavby má stavebník stejná práva jako vlastník, pokud se jedná o jiné 

užívání pozemku zatíženého právem stavby, má stejná práva jako poživatel, ledaže je 

ujednáno něco jiného.“  

Dle ustanovení §1242 se právo stavby považuje za věc nemovitou. Stavba je 

součástí stavebního práva a není součástí pozemku, také není samostatnou věcí, podléhá 

však ustanovením o nemovitých věcech. Stavebník se nestává přímo vlastníkem stavby, 

ale pouze vlastníkem zmíněného práva, kdy stavba samotná je jeho součástí. To se týká 

i podzemních staveb se samostatným účelovým určením a staveb dočasných. 44 

Tituly, které zakládají právo stavby, jsou uvedeny v § 1243 a jedná se o 

smlouvu, vydržení a rozhodnutí orgánu veřejné moci. Právo stavby nemůže vzniknout 

na pozemku, který je již zatížen právem, jenž se příčí účelu stavby. Může se jednat 

například o negativní služebnost, která zakazuje zastavění pozemku. Podle ustanovení § 

1240 odstavce druhého, může být právo stavby zřízeno i k pozemku, který není 

zapotřebí pro samotnou stavbu, ale slouží pouze ke zlepšení jejího využití. Pokud je 

daný pozemek zatížen zástavním právem, může být právo stavby zřízeno pouze se 

souhlasem zástavního věřitele.  

V případě smluvního sjednání stavebního práva jsou vyloučena ujednání 

obsahující rozvazovací podmínku, pokud takováto byla ujednána, nepřihlíží se k ní. 

Připuštění takovéto podmínky by učinilo trvání práva stavby nejistým a tím i 

nezpůsobilým zajištění právní jistoty. Jelikož je smlouva o zřízení práva stavby 

smlouvou o zřízení věcného práva, vyžaduje se dle § 560 písemná podoba, a to nejen u 

smlouvy jako takové, ale i u veškerých souvisejících dohod měnících či rušících obsah 

smlouvy resp. práva stavby. Zákon výslovně neuvádí, jaký má být obsah smlouvy, 

nepochybné však je, že musí obsahovat jasný projev vůle vlastníka pozemku o zřízení 

práva stavby, vymezení pozemku, vymezení stavby. V případě, že stavba bude 

zřizována v budoucnu, je dále zapotřebí charakterizovat tuto alespoň obecným 

způsobem (velikost, účel, technické provedení atd.), a to z důvodu ochrany zájmů 
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vlastníka pozemku. Další podstatnou náležitostí smlouvy je ujednání doby, na kterou 

bude oprávnění zřízeno. Pokud bude sjednána delší, než zákonem stanovená doba (§ 

1244 odst. 1), může být platnost smlouvy ohrožena. Zákon však bližší informace 

neuvádí a vzniklá situace by musela být řešena soudem.  

Právo stavby může být zřízeno bezúplatně či za úplatu, v takovém případě je 

nezbytné ve smlouvě ujednat i výši částky. Úplata může být jednorázová, či vyplácená v 

opakujících se dávkách jako stavební plat. Splátky pak mohou být ujednány pevně, 

nebo pohyblivě. Pohyblivě určená výše splátek však nesmí být závislá na nejisté 

budoucí události (např. Vývoj cen nemovitostí). Další obsah smlouvy je zákonem dán 

na uvážení smluvních stran. Občanský zákoník však obsahuje “návodná” ustanovení 

(§1250 – 1255), z kterých mohou smluvní strany čerpat např., zda do smlouvy 

promítnou lhůtu, do které má stavebník provést údržbu stavby, stavbu provést atd. 45  

Dalším možným způsobem vzniku práva stavby je vydržení, které však není 

častým případem vzniku daného oprávnění. Rozhodnutím orgánu veřejné moci zatím 

právo stavby zřídit nelze, jelikož tato pravomoc (§ 1243 odst. 1) je podmíněna 

speciálním zákonným přivolením, které však v našem právním řádu zatím chybí.  

Právo stavby vzniká až zápisem do katastru nemovitostí (§ 1243 odst. 2). 

Vzniklá práva a povinnosti vycházejí z obsahu smlouvy, z obsahu výroku rozhodnutí či 

v případě vydržení, vše co kryje dobrá víra držitele. 

Zajímavý je vztah stavebníka k třetím osobám. Stavebník je vlastníkem práva 

stavby, které zahrnuje i stavbu samu, může proto se stavbou nakládat dle svého uvážení. 

Jelikož je však objektem vlastnického práva právo stavby, jako takové je i objektem 

převodu, přechodu či zatížení zástavním právem atd.. Třetí osoba musí počítat s tím, že 

jí získané právo má pouze omezené trvání a časem zanikne. Jak již bylo uvedeno, musí 

být poslední den, kterým právo stavby končí, uveden v katastru nemovitostí (§ 1244 

odst. 1 věta druhá), stejně tak například vzdání se předkupního práva smluvní stranou. 

Dle ustanovení §1254 má totiž: “Stavebník předkupní právo k pozemku a vlastník 

pozemku má předkupní právo k právu stavby“. 

V případě zániku práva stavby se předmětná stavba, pokud ke dni zániku 

oprávnění bude stále existovat, stane součástí pozemku. Vlastník pozemku tím získá 

novou majetkovou hodnotu, proto zákon pro tento případ pamatuje na vypořádání stran. 
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Ustanovení § 1255 dispozitivně stanoví nejen právo stavebníka na náhradu, ale i výši 

dané náhrady – polovinu hodnoty stavby v době zániku oprávnění. Hodnotou se zde 

rozumí obvyklá cena stavby ( §492 odst. 1). Zákon však nevylučuje i odlišná ujednání, a 

to například vyšší či nižší vypořádací hodnotu, či odstranění stavby stavebníkem atd. 

Pokud však dle ustanovení § 1256 váznou na právu stavby zástavní či jiná práva, 

postihují tyto výše uvedenou náhradu. Zákoník také umožňuje, aby se stavebník svého 

práva zřekl, tímto krokem zaniká právo stavby ještě před uplynutím lhůty, na kterou 

bylo zřízeno. Právo stavby pak může být vlastníkem zatíženého pozemku převedeno na 

jinou osobu či na něho samého. 

Právní důvody k zániku práva stavby jsou různé. Je důležité zmínit, že zánik 

samotné stavby nemá vliv na trvání stavebního práva. Objektem vztahu je právo, 

nikoliv stavba jako taková. Nejčastější právní skutečností k zániku stavby je uplynutí 

doby, na kterou bylo právo zřízeno, dále pak dohoda smluvních stran.46 V první řadě 

musí být brán zřetel na ochranu osob, jejichž věcná práva k právu stavby jsou zapsána 

v katastru nemovitostí. Jak uvádí profesor Eliáš ve svém článku: “Ani výmaz práva 

stavby z katastru nemovitostí nemůže narušit věcná práva těch, kdo při konstituci 

věcných práv důvodně spoléhali na dobu trvání práva stavby zapsanou v katastru. Proto 

§ 1249 stanoví, že vůči těmto osobám nastane právní důsledek výmazu práva stavby až 

zánikem jejich práv (ledaže se svého práva vzdají, resp. udělí souhlas, aby právo stavby 

bylo s účinky i vůči nim vymazáno)“ 47. Výše zmíněným věcným právem, které zatěžuje 

právo stavby, může být například služebnost či reálné věcné břemeno. Služebnou věcí je 

v tomto případě právo stavby, proto s jeho zánikem zanikne i věcné břemeno (§ 1299 

odst. 1, § 1308). Profesor Eliáš ve svém článku dále řeší i případ, jestliže se bude jednat 

o zástavní právo: “Pokud jde o zástavní právo, neuplatní se však obecné právní pravidlo 

o zániku zástavního práva současně se zánikem zástavy v případě, že stavebníku vzniklo 

vůči vlastníku pozemku právo na náhradu; tehdy se zástavní právo k právu stavby ex 

lege přenese na náhradovou pohledávku.“ 

Otázkou zůstává, jaké bude obecné využití práva stavby. Jelikož je v České 

republice značně rozšířeno vlastnické bydlení tzn., že „každý chce bydlet ve svém“, 
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mohlo by se právo stavby využít spíš pro případy sociálního bydlení. Dále třeba pro 

stavbu průmyslových a obchodních budov, tedy ve všech případech, kde pro investora 

není účelné řešit stavební projekt koupí pozemku. Nový občanský zákoník však přináší i 

další možnosti, jak zřídit stavbu na cizím pozemku. Jedná se například o výprosu, 

nájem, pacht atd..  

Účinnost nového občanského zákoníku sebou přinese mnoho změn, a to nejen 

v oblasti staveb a pozemků. Osobně se domnívám, že přinese také mnoho problémů a 

zpočátku i právní nejistotu. Případy, které byly již teorií a judikaturou vyjasněny, budou 

nyní sporné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5. Vznik oprávnění stavět na cizím pozemku 

Jako první je v této kapitole třeba vymezit pojem oprávnění stavět. Jedná se o 

majetkové (soukromoprávní) oprávnění, které je součástí vlastnického práva 

k pozemku.  

Jak jsem již ve své práci několikrát zmínila, díky zásadě superficies non solo 

cedit, zakotvené v našem právním řádu, je možné, aby vlastníkem stavby byla osoba 

rozdílná od vlastníka pozemku. Jinak řečeno, oprávnění stavět, tedy může vzniknout i 

osobě odlišné od vlastníka pozemku, pak půjde o oprávnění stavět na cizím pozemku, 

které vzniká zpravidla na základě dohody vlastníka pozemku, že přenechá svůj pozemek 

do užívání třetí osobě, a to za účelem zřízení stavby. Aby tedy stav rozdílných vlastníků 

nebyl v nesouladu s občanskoprávními předpisy, je zapotřebí, aby stavebníkovi svědčilo 

právo zřídit stavbu na cizím pozemku, kdy se na základě tohoto bude jednat o 

oprávněnou stavbu.  

5.1.Právo stavby 

Jednou z možností jak zřídit stavbu na cizím pozemku je právo stavby. Jedná se 

o právo věcněprávního charakteru, i když tento pojem, jako věcné právo, český právní 

řád nezná. To se však změní s Novým občanským zákoníkem. 

Institut práva stavby vychází z již zmíněné zásady římského práva superficies 

solo cedit, z které plyne, že stavby jsou součástí pozemku a nejsou věcmi ve smyslu 

právním. Zásada byla zakotvena v obecném zákoníku občanském, který byl vyhlášen 

císařským patentem č. 946/1811 říšského zákoníku. 

Samotné právo stavby bylo upraveno ve zvláštním právním předpisu, zákon 

č.86/1912 Sb. O právu stavby. Na základě tohoto zákona mohl být pozemek vlastníka 

zatížen ku prospěchu druhé osoby věcným, zcizitelným a dědičným právem postavit 

stavbu na povrchu či pod zemí. Vlastníkem takto zatížených pozemků mohl být stát, 

okres, obec, či veřejný fond. S povolením zemského politického úřadu také církve, 

obecně prospěšné ústavy a různá sdružení. Právo vznikalo pouze na základě písemné 

smlouvy o zřízení práva stavebního a na základě intabulačního principu bylo zapsáno do 

veřejných knih jako břemeno pozemku. Právo stavby se považovalo za věc nemovitou a 

vzniklá stavba jako příslušenství práva stavby. Oprávněné osobě vzniklo vlastnické 

právo (a s tím spojená práva vlastníka) ke stavbě, k pozemku pak práva uživatelská. 

Právo stavby bylo časově omezené a to tak, že nemohlo být kratší než 30 let a delší než 



 

 

80let. Jednalo se o smlouvu úplatnou. S právem stavby byly spojeny i určité následky. 

V případě, že právo stavby zaniklo, připadla stavba vlastníkovi pozemku a práva, která 

vázla na právu stavby, např. zákonné zástavní právo, přešla na pozemek. Oprávněný 

měl však právo na náhradu za stavbu, a to čtvrtinu zůstatkové hodnoty stavby. 

Změny nastaly společně se zákonem č.88/1947, na základě kterého mohlo být 

právo stavby zřízeno i bezúplatně, mohla být prodloužena doba, na kterou bylo 

uzavřeno, vlastník pozemku měl předkupní právo na stavbu, stejně tak, jako vlastník 

stavby na pozemek a další. 

Občanským zákoníkem č.141/1950 sb. bylo upuštěno od zásady superficies solo 

cedit. Socialistické organizace mohly zřizovat stavby na pozemcích, odevzdaných jim 

do trvalého užívání. V ostatních případech se stavba na cizím pozemku mohla zřídit na 

základě práva stavby, které vniklo ze zákona, výrokem úřední osoby či smlouvou. Ke 

smlouvě bylo však potřeba přivolení okresního národního výboru. 

Občanský zákoník č.40/1964 Sb. tento institut nezná. Můžeme však tvrdit, že se 

v praxi používá „závazkové právo stavby“, kdy dané právo vzniká na základě 

smluvního vztahu a je většinou omezeno na dobu trvání stavby. Smlouva tedy obsahuje 

rozvazovací podmínku, kterou je životnost stavby. Ta stavebníkovi zaručuje určitou 

míru právní jistoty v tom, že stavba bude na cizím pozemku do doby, než zanikne. Není 

však vyřešena otázka, zda obligační právo stavby, a s ním spojené závazky, přecházejí i 

na právní nástupce tohoto občanskoprávního vztahu. 

Rekodifikací soukromého práva bude opět zavedena zásada superficies solo 

cedit a dále i institut práva stavby. Bližší pojednání o konkrétních změnách, které 

nastanou od 1.1.2014, tedy po účinnosti Nového občanského zákoníku jsou uvedeny ve 

4. kapitole mé diplomové práce. 
 

5.2. Věcná břemena 

„Věcná břemena se vyznačují tím, že spočívají v omezení vlastníka nemovitosti 

buď k prospěšnému využívání nemovitosti jiného konkrétního vlastníka, nebo 

k prospěchu určité konkrétní fyzické nebo právnické osoby.“48  jsou upravena v § 151 a 

nasl. Občanského zákoníku.  
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V praxi je institut věcného břemene hojně využíván v případech, kdy lze jeho 

prostřednictvím řešit složité sousedské vztahy, spory mezi prodávajícím a kupujícím, či 

mezi rodinnými příslušníky. Je důležité si uvědomit, že věcná břemena slouží pouze 

k omezení vlastníka nemovitosti, tzn. k omezení vlastnického práva, nikoliv k jeho 

úplnému vyloučení. Věcná břemena je příhodné použít v případě, není-li možné věc 

řešit jiným způsobem.  Za vhodný způsob řešení se daný institut nepovažuje tehdy, kdy 

stavebník může jako právní titul ke zřízení stavby na cizím pozemku využít např. nájem 

či koupi daného pozemku. 

5.3. Nájem 

Nájem je hlavním užívacím právem, na základě kterého je užíván pozemek 

osobou odlišnou od vlastníka. Nájem vzniká na základě nájemní smlouvy, která je 

upravena v občanském zákoníku. Pokud se jedná o nájem pozemku, použije se úprava 

obecná, jelikož občanský zákoník tento druh nájmu zvlášť neupravuje. Je ale důležité 

zmínit, že některé otázky, které se týkají nájmu pozemku, jsou upraveny i ve zvláštních 

právních předpisech, jako např. zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), či zákon č.289/1995 Sb. o 

lesích. 

„Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji 

dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky“.49 

Pojmovými znaky nájemní smlouvy jsou tedy: přenechání práva užívání nebo 

braní užitků z věci, věc individuálně určená, dočasnost a úplatnost vztahu, kdy ujednání 

o nájmu vymezuje nájem od výpůjčky. 

Předmětem nájmů může být jak věc movitá, tak věc nemovitá, např.pozemek, 

který je parcelou. Může jít však i o „pozemek, který je jinak individuálně určen jako část 

parcely nebo se skládá z více parcel a jejich částí.“50 Ke vzniku občanskoprávního 

vztahu není rozhodující vlastnictví, účelové určení, ani výměra pozemku. Výjimka je 
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obsažena v zákoně o lesích, v kterém je zakázán nájem a podnájem státního lesa za 

účelem hospodaření v lese. 

Nájem může být sjednán na dobu určitou či na dobu neurčitou. Pokud doba 

trvání není předem určena, je dočasnost vztahu zajištěna možností podání výpovědi u 

obou stran. Někteří odborníci se shodují v názoru, že pokud je vztah sjednán na dobu 

určitou, kterou lze však považovat za nepřiměřenou, je nájemní smlouva v této části 

neplatná a nájemní vztah na dobu určitou se mění na dobu neurčitou. Judikatura má za 

to, že přiměřená doba není delší než délka lidského života. Dle mého názoru je však u 

fyzické osoby problematické určit s přesností takovéto časové období a u právnické 

osoby je toto vyloučeno zcela. Jelikož je soukromé právo založeno především na vůli a 

dohodě stran, nemělo by být ujednání měněno pouze z důvodů, že bylo sjednáno na 

delší dobu. 

Ve smlouvě je dále stanoven i způsob užívání pozemku. Zřízením nájemního 

vztahu ještě nevzniká právní titul ke zřízení stavby na cizím (pronajatém) pozemku. 

Smlouva totiž může obsahovat ujednání, na základě kterých může být pozemek užíván 

jen určitým způsobem, např. může být vyloučeno právo zřízení stavby. Nájemce si však 

může vyžádat souhlas pronajímatele, s kterým se stavba stane oprávněnou. Záleží pak 

na dalším ujednání stran, v jakém stavu bude pozemek po skončení nájmu vrácen. 

V případě, že pronajímatel souhlas neudělí, a i přesto bude na pronajatém pozemku 

postavena stavba, musí nájemce následně vše uvést do původního stavu, tedy odevzdat 

pozemek tak, jak jej obdržel. 

Forma nájemní smlouvy není dána, musí však splňovat veškeré náležitosti 

platného právního úkonu dle občanského zákoníku (např. způsobilý subjekt). Nájemní 

vtah vzniká dnem, který byl smluvními stranami ujednán, není tedy rozhodující, kdy 

dojde k předání předmětu vztahu. Jelikož je nájem odvozen od vlastnického práva, 

vyplývá z tohoto, že nájemce nemůže mít víc práv, než má vlastník. Na nájemce jsou 

tedy převedena práva a povinnosti vlastníka spojené s užíváním věci. 

Z výčtu práv pronajímatele by mělo být uvedeno právo odstoupit od smlouvy, 

požadavek řádného užívání pozemku, či možnost udělení souhlasu ke změnám na 

pozemku, naopak k jeho povinnostem patří přenechání pozemku nájemci ve stavu 

způsobilém k užívání. K právům nájemce můžeme řadit zejména právo užívat pozemek 

a brát z něho užitky, a to v souladu s dohodnutým účelem. Jak bylo výše uvedeno, jsou 

veškeré změny možné, pouze se souhlasem pronajímatele, v opačném případě musí být 

věc vrácena v předešlý stav. Mezi další práva nájemce patří např. snížení nájemného, 



 

 

přenechání pozemku podnájemci. Z povinností je nejdůležitější povinnost včasného a 

řádného placení nájemného, řádné užívání pozemku a jeho ochrana před poškozením a 

vznikem škody a vrácení pozemku v takovém stavu, na jakém se strany dohodly. 

Jelikož institut nájmu patří do soukromého práva, upřednostňuje se dohoda založená na 

vůli stran, která však nesmí být v rozporu se zákonem. 

Nájemní vztah zaniká ze stejných důvodů jako jakýkoliv jiný závazkový vztah, a 

to např. dohodou stran, splynutím, uplynutím doby, odstoupením atd. U nájmu na dobu 

určitou je zajímavou skutečností fakt, že pokud i po uplynutí doby nájmu nájemce věc 

(pozemek) užívá a pronajímatel proti tomu nezasáhne do 30 dnů, nájemní smlouva se 

obnoví, a to za stejných podmínek, za jakých byla uzavřena a na totožné časové údobí. 

Vztah může zaniknout i výpovědí, jednostranným právním úkonem, a to jak ze strany 

pronajímatele, tak ze strany nájemce, musí však uplynout výpovědní lhůta. Dalším 

jednostranným právním úkonem je odstoupení, kdy vztah zaniká okamžitě, jakmile je 

doručeno druhé straně, tím se také liší od výpovědi. Důvody pro odstoupení jsou 

upraveny v § 679 občanského zákoníku a je jím např. skutečnost, že byly prováděny 

změny bez předchozího souhlasu pronajímatele. 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nájem jako právní titul ke zřízení stavby na 

cizím pozemku je pro stavebníka nevýhodný. Právo je zde časově omezeno, po uplynutí 

doby nájmu se musí řešit spletité problémy, co bude se stavbou dál, a jelikož může být 

smlouva kdykoliv vypovězena, jedná se o právní titul velmi nestabilní a nejistý a jeho 

zánikem vzniká protiprávní stav, kdy stavebník zasahuje do vlastnického práva 

vlastníka pozemku. 

Dle mého je důležité zmínit i institut nájmu pozemků ze zákona, který se liší od 

běžných smluvních vztahů. Předmětem jsou zde pozemky „které byly užívány na 

základě užívacích práv zrušených v § 22 odst. 1 zákona o půdě a podle § 22 odst. 9 

téhož zákona, i pozemky, které byly oprávněné osobě vydány do vlastnictví, ale za 

předpokladu, že se vlastník s dosavadním uživatelem těchto pozemků nedohodli jinak“51 

Nájem ze zákona byl jediným možným řešením vtahů mezi vlastníky a uživateli 

                                                
51 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva: komentář. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Beroun: Eva 

Rozkotová, 2010, 199 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 215. ISBN 978-

80-904209-8-4. 

 



 

 

pozemků po zrušení výše uvedených paragrafů. Dnes se již s takovým zvláštním 

druhem nájemního poměru setkáme jen ojediněle, většinou takovéto vztahy zanikly, 

nebo byly změněny na smluvní nájem. 

5.4. Výpůjčka 

Právní úprava výpůjčky je obsažena v občanském zákoníku v §659 - § 662. 

Jedná se o vztah, ve kterém „půjčitel (vlastník), přenechává vypůjčiteli (uživateli) 

dočasně a bezplatně k užívání určitou věc“. 

Pojmovými znaky jsou přenechání věci k užívání, dočasnost a bezúplatnost, 

které výpůjčku odlišují od nájmu a půjčky (zde nemusí být předmět individuálně určen).  

Výpůjčka je další z titulů, na základě kterého může vlastník pozemku bezplatně 

přenechat pozemek vypůjčiteli (stavebníkovi) k užívání, ten pozemek využívá v souladu 

s účelem, který byl ujednán ve smlouvě. Smlouva tedy může obsahovat právo 

stavebníka na zřízení stavby. 

Doba trvání vztahu je dána dohodou. Uplynutí doby je společně se splněním 

účelu výpůjčky obvyklým způsobem zániku tohoto závazkového vztahu. Mimořádným 

způsobem zániku je žádost půjčitele před uplynutím sjednané doby výpůjčky, pokud 

vypůjčitel nevyužívá pozemek řádně, popřípadě v rozporu s daným účelem. 

Stavebník má povinnost ochraňovat pozemek před poškozením, ale není nikde 

uvedeno, v jakém stavu má být pozemek vrácen. Z největší pravděpodobností by se 

však mělo postupovat podle zásady elasticity práva, kdyby po zániku „omezení“ mělo 

dojít k obnově všech oprávnění plynoucích z vlastnického práva. Z toho můžeme 

usoudit, že stavebník (vypůjčitel) má povinnost předat pozemek zpět ve stavu, v jakém 

ho získal. 

Na rozdíl od nájemního vztahu nesmí vypůjčitel přenechat pozemek do užívání 

jiné osobě, tedy pokud nebylo dohodnuto jinak. Stejně jako u nájmu jsou však určité 

odchylky od úpravy občanského zákoníku obsaženy v lesním zákoně (např. obligatorní 

písemná forma u smlouvy o výpůjčce trvající déle než 5 let). 

 

 

 

  



 

 

6. Stavba na cizím pozemku 

Stavbu můžeme rozlišovat podle toho, zda se nachází na vlastním či cizím 

pozemku, kdy stavba na cizím pozemku může být buď oprávněná, nebo neoprávněná. 

Oprávněnou stavbou se má namysli stavba, zřízená stavebníkem na základě určitého 

právního titulu, kterým dochází k tomu, že stavba, kterou vlastní stavebník, oprávněně 

stojí na pozemku patřícímu osobě odlišné. Kolidují nám zde tedy dvě vlastnická práva, 

která se navzájem ovlivňují.  

Jak již bylo výše uvedeno, neoprávněnou stavbou se zabývá ustanovení § 135c 

občanského zákoníku. V něm však nejsou postihnuty veškeré problematické situace, 

které mohou v praxi nastat. Například oprávněná stavba na cizím pozemku není 

upravena v žádném právním předpise. Ke střetu vlastnických práv zde může dojít 

v případě, že následně zaniklo oprávnění mít stavbu na pozemku. 

Odlišujeme dva případy stavby, kdy v prvním případě staví stavebník na cizím 

pozemku na základě časově neomezeného práva a ve druhém stavebník ví, že právo 

k pozemku je časově omezeno. Problémem zde není samotný fakt, že stavba stojí na 

pozemku jiného vlastníka, ten nastává až v okamžiku, kdy vlastníkovi stavby jeho 

právní titul k pozemku, na němž stavbu zřídil, odpadne. 52 V případě, že se jedná o 

časově neomezené právo, tak i v důsledku jeho zániku zůstává stavba stavbou 

oprávněnou. Jinak tomu bude u stavby, která byla zřízena na omezenou dobu. 

6.1. Časově neomezené právo stavebníka 

Jestliže stavebník staví na základě časově neomezeného práva k pozemku, má 

zato, že trvání těchto práv není závislé na plynutí času. Prakticky jediné, časově 

neomezené právo stavebníka, je právo vlastnické. Za časově neomezené můžeme 

považovat i věcná břemena, ale to pouze v případě, že nejsou zřízena dočasně, dále také 

užívací práva k půdě vzniklá v období 1948 – 1990. 

Výše uvedené právo může zaniknout, a to nejrůznějšími způsoby, například 

dohodou, rozhodnutím orgánu veřejné moci, či změnou právní úpravy. V případě 

dohody obou vlastníků je věc vyřešena jednoduše. Stejně tak je tomu u rozhodnutí 

orgánu veřejné moci, kdy další osud stavby bude vyřešen právě ve vydaném rozhodnutí. 

O něco komplikovanější je to v případě změny právní úpravy, kdy by situace měla být 
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řešena především pomocí zákonných ustanovení. V těchto případech se uplatní zejména 

zásada ochrany práv nabytých v dobré víře a zákaz retroaktivity, které posílí postavení 

vlastníka stavby, to také vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu 53: “Zřídí-li na cizím 

pozemku stavbu stavebník, který měl časově neomezené právo mít na tomto pozemku 

stavbu, a toto právo později zaniklo, nemůže se vlastník pozemku úspěšně domáhat 

odstranění této stavby.“ Tím však není dotčeno právo vlastníka pozemku na přiměřenou 

náhradu za užívání daného pozemku, pokud však není výslovně stanoveno či sjednáno 

něco jiného. Vlastník oprávněné stavby, jehož právo užívat cizí pozemek zaniklo 

dodatečně, nemůže mít horší postavení než vlastník neoprávněné stavby. 

 

Jen okrajově lze také zmínit problematiku přístupu vlastníka stavby přes cizí 

pozemek k vlastní stavbě, toto řeší ustanovení § 151o odst. 3 občanského zákoníku: 

„ Není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke 

stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve 

prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek.“ Věcné 

břemeno pak bude spočívat v právu průchodu (cesty) přes daný pozemek. Z čl.11 LZPS 

vyplývá, že vlastnické právo lze takto omezit pouze za náhradu.54 

Další eventuální možností jak zřídit přístup ke stavbě vyplývá z ustanovení § 

170 odst.2 stavebního zákona: „Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit 

též k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k 

pozemku nebo stavbě.“ 

 

Může však vniknout i situace, kdy stavebník uzavřel s vlastníkem pozemku 

dohodu, podle které stavebník již od počátku ví, že pozemek může používat jen 

dočasně. Tento je také povinen po uplynutí sjednané doby předmětnou stavbu odstranit. 

Z uvedeného vyplývá, že stavebník věděl nebo vědět musel, že v budoucnu jeho 

oprávnění mít stavbu na pozemku zanikne. Jediným možným řešením je odstranění 

stavby, jinak se stavba stává neoprávněnou. 55 Ochrana je vlastníkovi pozemku 

poskytnuta ustanovením § 126 odst. 1 občanského zákoníku, resp. žalobou na 

odstranění stavby. To potvrzuje i judikatura Nejvyššího soudu: „Pokud však stavebník 
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zřídí na základě dohody s vlastníkem pozemku stavbu na pozemku, který je podle této 

dohody oprávněn užívat jen dočasně, ztrácí po uplynutí sjednané doby (případně po 

jiném způsobu zániku práva) právo mít nadále na tomto pozemku dočasně umístěnou 

stavbu a neoprávněně tak zasahuje do vlastnického práva vlastníka pozemku, který se 

může podle § 126 odst. 1 obč. zák. domáhat odstranění stavby. Vlastníkovi stavby, jehož 

obligační právo mít na pozemku umístěnou stavbu v důsledku časového omezení tohoto 

práva zaniklo, nenáleží námitka proti žalobě vlastníka pozemku, že má právo mít na 

pozemku stavbu. Tyto zásady se uplatní i v případě, že právo, jehož obsahem je dočasné 

umístění stavby na pozemku, zanikne jinak. V případě, že stavebník umístí stavbu na 

cizím pozemku na základě nájemního práva k pozemku, které může být stranami 

vypovězeno, jde o zvláštní případ dočasného užívání pozemku; zanikne-li nájemní 

právo, zanikne též občanskoprávní oprávnění mít na cizím pozemku stavbu.“ 
56 K tomuto názoru se přiklonil i Ústavní soud. 

6.2. Oprávněná držba 

V případě problematiky stavby na cizím pozemku je třeba se zmínit o institutu 

oprávněné držby. Podle článku Jiřího Spáčila57 je rozhodující je-li stavebník držitelem 

práva, na základě něhož stavbu zřizuje, oprávněně. Definice oprávněného držitele je 

uvedena v ustanovení § 130 odst.1. „Je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v 

dobré víře o tom, že mu věc nebo právo patří, je držitelem oprávněným. V 

pochybnostech se má za to, že držba je oprávněná.“  Hned následující odstavec 

přiznává oprávněnému držiteli stejná práva, jako má vlastník, ke kterým patří i zřízení 

stavby bez zvláštního právního titulu. Z toho tedy vyplývá, že je-li stavebník 

oprávněným držitelem práva stavby na cizím pozemku, nemůže být jím zřízená stavba 

neoprávněná. 

Daná problematika doposud nebyla soudy řešena. Řešení je tedy pouze v rovině 

teoretických úvah. V každém případě se však uplatní princip ochrany nabytých práv. 

Oprávněný držitel bude mít stejné právní postavení vůči vlastníkovi pozemku, jako 

stavebník, kterému zaniklo časově neomezené právo k pozemku změnou právní úpravy. 

V soudním sporu proti sobě budou stát oprávněný držitel práva k pozemku (vlastník 
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stavby) a vlastník, na jehož pozemku se stavba nachází. Dojde tedy ke kolizi dvou 

rovnocenných vlastnických práv. 

 

6.3. Ochrana práv nabytých v dobré víře 

V českém právním řádu není upraven ani případ, kdy stavebník zřídí stavbu na 

pozemku v době, kdy je jeho vlastníkem, ale osoba, od které vlastnictví k pozemku 

získal, později od smlouvy odstoupí nebo uplatní námitku relativní neplatnosti smlouvy. 

Judikatura přiznává odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti (pozemku) 

věcněprávní účinky, z čehož plyne, že vlastnické právo osoby, která od smlouvy řádně 

odstoupila, se obnovuje. Dochází k obnovení stavu před uzavřením smlouvy. Problém 

nastává v situaci, kdy je již na pozemku postavena stavba. Je zapotřebí zjistit právní 

důvod, který vedl k odstoupení od smlouvy. Pokud důvody vznikly na straně vlastníka 

stavby, posuzuje se, zda je zachována dobrá víra, resp. jestli vlastník o vzniklých 

skutečnostech nevěděl již před uzavřením smlouvy, či situaci sám nezavinil.58 

V takovém případě, kdy by sám vlastník stavby zapříčinil důvody pro odstoupení od 

smlouvy, nemůže být považován za oprávněného stavebníka, jelikož nebyl v dobré víře 

a muselo by se dále postupovat podle ustanovení o neoprávněné stavbě. 59 V praxi se 

může jednat o situaci, kdy stavebník již předem věděl, že není schopen splatit kupní 

cenu. V opačném případě stavba nebude posuzována jako neoprávněná, jelikož v době 

jejího zřízení měl stavebník potřebný soukromoprávní titul ke stavbě. 

V otázce účinků odstoupení od smlouvy poté, co nabyvatel převedl pozemek na 

třetí osobu, judikatura není jednotná. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 11. 

1999, sp. zn. 22 Cdo 1186/98 však vyplývá názor, že „pokud převodce, který je 

vlastníkem nemovitosti, tuto nemovitost převede do vlastnictví nabyvatele, nemůže 

dodatečné odpadnutí právního důvodu, na jehož základě se převodce stal vlastníkem 

věci, mít za následek zánik vlastnictví nabyvatele, který nemovitost nabyl v dobré víře“. 

Jinými slovy řečeno z rozsudku vyplývá, že odstoupením od smlouvy nezaniká 

vlastnictví osoby třetí, resp. osoby, která nebyla účastníkem smlouvy.60 
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Může dojít i k situaci, kdy stavebník je v dobré víře, že má právo stavět, a to na 

základě právního úkonu, který je však neplatný. Pokud se jedná o absolutní neplatnost, 

nejsou zpravidla naplněny objektivní podmínky k zachování oprávněnosti držby. Stavba 

se bude považovat za neoprávněnou. Dobrá víra na straně nabyvatele práva (stavebníka) 

bude pouze kritériem pro vzájemné vypořádání.  

Jinak se bude postupovat v případě relativní neplatnosti právního úkonu, které 

se musí oprávněná osoba dovolat, jinak je na právní úkon pohlíženo jako na platný.61 

Pokud oprávněná osoba uplatní námitku neplatnosti, zruší se účinky právního úkonu, 

vlastnictví zanikne ex tunc a bude nastolen předchozí stav. Do doby, než bude o 

neplatnosti rozhodnuto, jsou účastníci daného vztahu považováni za oprávněné držitele 

práv. Na základě zásady ochrany práv nabytých v dobré víře má stavebník ke stavbě a 

pozemku obdobná práva jako oprávněný držitel. Postavená stavba bude považována za 

oprávněnou, ale pouze za předpokladu, že je na straně vlastníka stavby zachována dobrá 

víra. V opačném případě, kdy vlastník stavby neplatnost právního úkonu zavinil 

vlastním jednáním, by se jednalo o stavebníka neoprávněného. 

 

6.4. Řešení střetů vlastnických práv 

 K vzájemnému vypořádání vztahů mezi vlastníkem oprávněné stavby a 

vlastníkem pozemku se nám nabízí tři možné postupy – podle § 126 občanského 

zákoníku, § 135c občanského zákoníku a postup podle ustanovení o bezdůvodném 

obohacení. Jedinou vhodnou variantou je však pouze ta poslední. V následujících 

odstavcích rozeberu a přiblížím jednotlivé možnosti a důvody k jejich (ne)použití. 

Postup dle § 126 občanského zákoníku 

Dle ustanovení § 126 občanského zákoníku „Vlastník má právo na ochranu proti 

tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat 

vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje.“ 

K tomuto postupu je však zapotřebí, neoprávněnost zásahu do vlastnického 

práva někoho jiného. Stavba postavená na cizím pozemku na základě časově 

neomezeného práva stavebníka však nelze považovat za neoprávněný zásah. 
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Stavebníkovi totiž sloužil ke zřízení stavby řádný právní důvod. Pokud by byla 

vlastníkovi pozemku poskytnuta pomoc formou vlastnických žalob, jednalo by se o 

porušení ústavní zásady rovnosti vlastnictví.62 

Postup dle § 135c občanského zákoníku 

Není možné postupovat ani podle tohoto ustanovení. Ustanovení občanského 

zákoníku se týká neoprávněné stavby, kdy judikatura63 namítá, že o neoprávněnou 

stavbu se jedná pouze tehdy, kdy je stavba zřízena jako neoprávněná od počátku, nestačí 

ani následné odpadnutí dříve platného titulu. 

Analogie podle § 135c občanského zákoníku 

Další z možností je postup prostřednictvím analogie s ustanovením § 135c 

občanského zákoníku. Analogie vyplňuje mezery v zákoně, popřípadě se použije 

v situacích, kdyby aplikace obecného ustanovení, které se dané věci týká, byla dle 

soudu nespravedlivá. V souvislosti s analogií je však potřeba vyřešit určité otázky. 64 

Jednou z nejdůležitějších je otázka, zda soud může vydat konstitutivní rozhodnutí na 

základě analogie. 

Analogie je upravena v ustanovení § 853 občanského zákoníku: 

„Občanskoprávní vztahy, pokud nejsou zvláště upraveny ani tímto, ani jiným zákonem, 

se řídí ustanoveními tohoto zákona, která upravují vztahy obsahem i účelem jim 

nejbližší.“ Z ustanovení nám plyne další otázka, a to, kdy je možné u konstitutivního 

rozhodnutí mluvit o vzniku občanskoprávního vztahu. Konstitutivním rozhodnutím 

soud zakládá nová práva a povinnosti účastníkům řízení. V případě neoprávněné stavby 

je právní vztah založen až samotným soudním rozhodnutím, kdy soud vydá rozhodnutí 

konstitutivní. Jestliže však nejde o veřejný zájem, ale pouze o účastníky vztahu, 

relativní právní vztah nám vzniká již samotnou právní skutečností. V případě oprávněné 

stavby, právní vztah již existuje a proto nelze rozhodnout konstitutivně resp. za pomoci 

analogie k ustanovení § 135c. 

Konstitutivní rozhodnutí soudu, zakládající, měnící či rušící subjektivní práva a 

povinnosti je závislé na existenci zákonného ustanovení, na základě kterého je soudu 

dána možnost zasáhnout do soukromých práv a povinností subjektu. Soud zastává 
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názor, že do subjektivních práv jedinců nelze zasahovat analogií. Jelikož se v našem 

případě jedná o vlastnické právo, byl by takový postup v rozporu s čl. 11 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod. 

Dále je k dané problematice zapotřebí uvést názor Nejvyššího soudu, že soud 

svým rozsudkem může zřídit věcné břemeno pouze v případech uvedených v zákoně (§ 

142 odst. 3 a § 221 odst. 2 občanského zákoníku)65. Z daného důvodu není možné 

použít ustanovení § 135c občanského zákoníku na úpravu vztahů vzniklých z oprávněné 

stavby a zřídit rozsudkem věcné břemeno. 

Výše uvedeným jsme si odpověděli na dříve položenou otázku, kdy nelze 

postupovat na základě analogie s § 135c z důvodu, že konstitutivní rozhodnutí, na 

základě tohoto ustanovení, je možné vydat pouze v případech, které jsou uvedeny v 

hypotéze § 135c občanského zákoníku. 

Postup podle ustanovení o bezdůvodném obohacení 

Institut bezdůvodného obohacení je upraven v ustanovení § 451 až § 459 

občanského zákoníku a jedná se o jediný možný způsob jak vypořádat vzájemná práva 

vlastníka pozemku a stavby. Dle ustanovení § 451 občanského zákoníku: (1) Kdo se na 

úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat. (2) Bezdůvodným obohacením 

je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného 

právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový 

prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. 

 Za bezdůvodné obohacení zákon pokládá majetkový prospěch získaný 

z právního důvodu, který později odpadl. Toto ustanovení může být přesně použito na 

případ, kdy neomezené právo stavebníka k cizímu pozemku později zaniklo. Vlastník 

stavby se tímto bezdůvodně obohacuje na vlastníkovi pozemku, a to na základě 

právního důvodu, který zanikl. Takovéto obohacení je vlastník stavby povinen vrátit. 

Nejvyšší soud se zabýval otázkou, jak určit výši bezdůvodného obohacení a 

dospěl k názoru, že: „ výši bezdůvodného obohacení spočívajícího v 

užívání nemovitosti bez právního důvodu lze určit peněžitou částkou, která odpovídá 

částkám vynakládaným v daném místě a čase na užívání 

obdobných nemovitostí, zpravidla právě formou nájmu“. 66  
                                                
65 SPÁČIL, J.: Ochrana vlastnictví k pozemku, na kterém je umístěna stavba, na kterou nedopadá § 135c 

ObčZ a žaloba na vyklizení takového pozemku. ASPI. 60  
66 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2008, sp. zn. 33 Odo 1014/2006 



 

 

U konkrétního určování výše bezdůvodného obohacení se musí vycházet ze znaleckého 

posudku. Za bezdůvodné obohacení nelze pokládat jakýkoliv prospěch, kterého mohl 

vlastník pozemku dosáhnout pronajmutím, ale pouze prospěch, o který se vlastník 

stavby obohatil na úkor vlastníka pozemku tím, že ho užívá. V případě oprávněné 

stavby se vlastník pozemku nemůže domáhat jejího odstranění, jelikož k tomu nemá 

žádný právní důvod. 

Úpravu oprávněné stavby nenalezneme ani v Novém občanském zákoníku. 

Superficiální zásada by však do budoucna měla zabránit vzniku oprávněných staveb na 

cizím pozemku. Současná situace bude zachována až do doby, než se sjednotí 

vlastnictví pozemku a stavby. 

  



 

 

7. Právní úprava neoprávněné stavby 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.4. Definice pojmů neoprávněná a nepovolená 

stavba, neoprávněnou stavbou je stavba, kterou stavebník zřídí bez občanskoprávního 

oprávnění. Institut neoprávněné stavby je upraven v § 135c občanského zákoníku. Jedná 

se o kolizi dvou práv, a to práva vlastníka k neomezenému užívání jeho pozemku a 

subjektivního zájmu, který má vlastník stavby na jejím zachování. 

Neoprávněnost se dle judikatury musí posuzovat podle předpisů platných v době 

jejího vzniku a dle názoru Vrchního soudu v Praze (sp. zn. 3 Cdo 45/92) musí jít o 

neoprávněnost od samého začátku. V případě vypořádání mezi stavebníkem a 

vlastníkem se však použije právní úprava platná v době, kdy o neoprávněné stavbě 

rozhoduje soud (NS sp.zn.22 Cdo 2392/99). 

Od počátku je neoprávněná stavba ve vlastnictví stavebníka, a to bez ohledu na 

to, jaký materiál použil, jestli vlastní či cizí. S tím jsou spojená některá práva, a to 

například možnost vstupu na sousedův pozemek za účelem nezbytné údržby a 

obhospodařování stavby. 

Ke zřízení stavby stavebníka opravňuje, jak již bylo zmíněno v předchozí 

kapitole, především právo vlastnické, právo odpovídající věcnému břemeni, nebo 

obligační právo, které umožňuje zřízení stavby. V případě, že je stavba na pozemku 

zřízena oprávněně, nepůjde o neoprávněnou stavbu ani tehdy, jestliže důvody 

oprávněnosti dodatečně pominou. 

Stavbu můžeme posuzovat jako neoprávněnou i v případě, že je na cizím 

pozemku zřízena jen částečně. 

Proto, abychom mohli stavbu kvalifikovat jako neoprávněnou není rozhodující, 

zda měl stavebník stavební povolení, nebo zdali státní orgány o stavbě věděly (NS 

sp.zn. 22 Cdo 2612/2003). Tento fakt však může být významný pro posouzení, zda byl 

stavebník v dobré víře, tzn., je-li oprávněným držitelem práva stavět. Oprávněný držitel 

má stejná práva jako vlastník a na pozemku může zřídit stavbu v takovém rozsahu, jaké 

je jeho oprávnění a stavba nemůže být považována za neoprávněnou. Toto platí i v 

případě držby jiného práva než je právo vlastnické. 

Jestliže stavebník stavěl v dobré víře, ale není oprávněným držitelem práva 

stavět (dobrá víra zde nebyla dána „se zřetelem ke všem okolnostem“) půjde o stavbu 



 

 

neoprávněnou, a stejně tak i v případě, že stavěl na základě neplatného nebo domnělého 

právního titulu. K dobré víře se zde přihlédne v případě způsobu vypořádání.67 

Jestliže po zřízení neoprávněné stavby uzavře vlastník pozemku a stavebník 

smlouvu, na základě které vznikne stavebníkovi věcné nebo obligační právo k tomu, 

aby na cizím pozemku mohl mít svojí stavbu, nelze se domáhat uspořádání vztahů dle 

§135c. 

V případě, že se vlastník pozemku nedomáhá žalobou odstranění neoprávněné 

stavby, nebo nežádá její přikázání do svého vlastnictví, a po určitou dobu stavbu na 

svém pozemku trpí, nezbavuje ho to práva domáhat se vypořádání dle §135c později (R 

42/2001). 

 

S novým občanským zákoníkem nastanou i některé změny institutu neoprávněné 

stavby. Základním východiskem je, že stavba náleží vlastníkovi pozemku. 

Neoprávněnou stavbu nový občanský zákoník rozlišuje podle toho, zda byla postavena 

v dobré víře, kdy stavebník může požadovat účelně vynaložené náklady, či zda dobrá 

víra chybí. Tato situace se pak posuzuje jako nepřikázané jednatelství.68 

Zákonem je dále soudům dána možnost nařídit stavebníkovi odstranění stavby a 

pozemek uvést do původního stavu. Takovéto rozhodnutí soudu je však vázáno na 

návrh vlastníka pozemku, dále soud bude muset vzít v úvahu i dobrou víru stavebníka. 

Novinkou, která se v současné úpravě nevyskytuje, je oprávnění stavebníka 

domáhat se toho, aby byl pozemek přikázán do jeho vlastnictví, a to v případě, že 

vlastník pozemku proti zřizování stavby bezodkladně nic nenamítal. Pozemek může být 

dále převeden do vlastnictví stavebníka i na návrh vlastníka pozemku. V obou 

případech se pozemek převede za patřičnou náhradu. 

Novým a zajímavým institutem je tzv. přestavek, který je upraven v ustanovení 

§ 1087 odst.1: „Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí 

na malou část cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem 

vlastnictvím zřizovatele stavby; to neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře“. 
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Jedná se tedy o speciální případ neoprávněné stavby, která přesahuje z části na cizí 

pozemek. V případě, že byl stavebník v dobré víře, stává se takový pozemek jeho 

vlastnictvím. V opačném případě musí zaplatit náhradu. Návrh ani důvodová zpráva 

však neuvádí, co se rozumí pojmem „malou částí“.69 Vymezení tohoto pojmu pak bude 

úkolem soudů. 

Zpět k úpravě neoprávněné stavby podle dosavadní právní úpravy v občanském 

zákoníku. 

 

7.1. Úprava neoprávněné stavby podle § 126 občanského 

zákoníku 

„(1) Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji 

neprávem zadržuje. (2) Obdobné právo na ochranu má i ten, kdo je oprávněn mít věc u 

sebe.“ 

I když z výše uvedeného paragrafu vyplývá ochrana vlastnického práva, není 

možné tento, v případě neoprávněné stavby na cizím pozemku, použít (sp. zn. 2 Cdon 

932/96). Vlastník pozemku se nemůže domáhat ochrany svého vlastnického práva 

vlastnickou žalobou z důvodu existence speciálního ustanovení, které institut 

neoprávněné stavby upravuje. Tímto ustanovením je § 135c občanského zákoníku. Dle 

nálezu ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 483/01 se ustanovení § 126 použije pouze na 

stavby movité. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v případě, že se bude rozhodovat o 

režimu neoprávněné stavby, je potřeba nejprve zhodnotit zda se jedná o stavbu 

nemovitou (použije se § 135c OZ), nebo o stavbu movitou (použije se § 126 OZ). 

 

7.2. Úprava neoprávněné stavby dle § 135c občanského zákoníku 

„(1) Zřídí-li někdo stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo, může soud na 

návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že stavbu je třeba odstranit na náklady toho, kdo 

stavbu zřídil (dále jen "vlastník stavby"). 
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(2) Pokud by odstranění stavby nebylo účelné, přikáže ji soud za náhradu do 

vlastnictví vlastníka pozemku, pokud s tím vlastník pozemku souhlasí. 

(3) Soud může uspořádat poměry mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby i 

jinak, zejména též zřídit za náhradu věcné břemeno, které je nezbytné k výkonu 

vlastnického práva ke stavbě.“ 

Právní úprava neoprávněné stavby jak ji známe dnes, byla zavedena novelou 

občanského zákoníku č. 509/1991 Sb. Daná problematika však bohužel není řešena 

komplexně, čímž vznikají mezery v právu, které je zapotřebí řešit především 

prostřednictvím judikatury. V praxi vyvstávají otázky ohledně jednotlivých způsobů 

řešení vztahu uvedeného v § 135c, a to konkrétně, zda je zákonem dané pořadí závazné 

či nikoliv. Na tuto otázku existují odlišné názory. 70 

Podle jednoho je pořadí řešení závazné tak, jak je uvedené v ustanovení. Podle 

tohoto názoru musí soud postupovat podle návrhu vlastníka pozemku (či stavby), jinak 

by ho mohl poškodit. Soud tedy nemůže rozhodnout podle třetího odstavce, jestliže 

nerozhodl o účelnosti odstranění stavby, nebo vlastník pozemku nedá souhlas 

k přikázání stavby. 

Vyskytuje se však i opačný názor, podle kterého není způsob jednotlivých řešení 

závazný. Dle tohoto názoru je možné, aby soud přešel a rozhodl podle odstavce třetího i 

v případě, že vlastník pozemku nedá souhlas k přikázání stavby do jeho vlastnictví. 

V praxi často dochází k tomu, že vlastník pozemku (stavby) se přímo domáhá 

vypořádání poměrů podle druhého či třetího odstavce § 135c občanského zákoníku. 

Soud však tímto konkrétním řešením není vázán. 

Osobně se přikláním k druhému názoru. Dle mého nebylo v úmyslu zákonodárce 

stanovit závaznost jednotlivých způsobů řešení. Tím by byla zásadně porušena možnost 

svobodné volby vlastníka, jak naloží se svým majetkem, nebyla by mu umožněna volba, 

která mu vyhovuje co možná nejvíc. 

Úpravy vzájemných vztahů se může domáhat vlastník pozemku, na němž se 

neoprávněná stavba nachází, stejně jako vlastník neoprávněné stavby, který může 

požadovat pouze řešení podle § 135c odst. 3 občanského zákoníku. 
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Právo podat žalobu, a tím žádat rozhodnutí o neoprávněné stavbě se 

nepromlčuje. Tento názor zastává i Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 17. 4. 2002, 

sp. zn. 22 Cdo 432/2002. Odlišný názor má Luboš Chalupa ve svém článku71, kde tvrdí, 

že právo na odstranění neoprávněné stavby, či její přikázání do vlastnictví vlastníka 

pozemku je subjektivním právem vlastníka pozemku, a toto se promlčuje dle ustanovení 

§ 101 občanského zákoníku. Objektivní lhůta, která je tříletá, začíná běžet okamžikem, 

kdy právo mohlo být poprvé uplatněno u soudu. Tímto okamžikem je zřízení stavby, 

kterým se rozumí kolaudace, pokud jí zákon požaduje. Pokud kolaudace stavebníkem 

nebyla vyžádána, stavba je zřízena ukončením stavebních prací. V případě, že promlčecí 

doba uplyne, může vlastník neoprávněné stavby proti podanému návrhu na odstranění 

stavby podat námitku promlčení. 

 

V ustanovení § 135c jsou uvedeny tři možnosti řešení vypořádání neoprávněné 

stavby. První a nejradikálnější je odstranění neoprávněné stavby. Zákon však dle 

odstavce druhého, daného ustanovení, toto umožňuje pouze pod podmínkou, že 

odstranění stavby je účelné. V opačném případě, pokud s tím vlastník pozemku 

souhlasí, „přikáže soud stavbu za náhradu do vlastnictví vlastníku pozemku.“72 Druhá 

možnost vymezuje podmínky pro odstavec první, tedy pro odstranění stavby.73 

Judikatura má za to, že v případě posuzování účelnosti je zapotřebí přihlížet 

k povaze a rozsahu hospodářské ztráty, která by byla způsobena.74 Hospodářskou 

ztrátou se pak rozumí nejen náklady na odstranění stavby, ale i cena stavby. Dále soud 

přihlíží k tomu, jestli vlastník stavby ve stavbě žije se svojí rodinou, k rozloze 

zastavěného pozemku a dále zda si byl stavitel vědom, že staví na cizím pozemku. 

Dobrá víra, resp. skutečnost, že stavebník zřizoval stavbu na základě dobré víry, 

nevylučuje použití § 135c občanského zákoníku. Soud přihlíží mimo jiné i k tomu, 

z jakého důvodu vlastník pozemku proti realizaci stavby nezakročil. Důkazní břemeno 

leží na vlastníkovi stavby. 

Jak již bylo výše uvedeno, druhou možností je přikázání stavby do vlastnictví 

vlastníka pozemku, k tomuto však vlastník pozemku musí udělit souhlas. Další 

                                                
71 CHALUPA, L.: Promlčení práva na odstranění neoprávněné stavby. Právní rádce, 1999, č. 5, s. 31-33.  
72 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
73 SPÁČIL, J.: Neoprávněná stavba v nové judikatuře. Právní fórum, 2004, č. 6, s. 233 - 237 
74 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2003, sp. zn. 22 Cdo 880/2003 31 



 

 

variantou, spadající spíše do odstavce třetího § 135c, je přikázání zastavěné části 

pozemku za náhradu vlastníkovi této stavby. S touto možností však musí souhlasit oba 

vlastníci. Dle mého názoru je tento způsob vypořádání nejvhodnější. Vlastník 

neoprávněné stavby se tak stane vlastníkem pozemku, na kterém byla stavba postavena, 

případně vlastníkem pozemků přiléhajících. Tím dojde ke zhojení neoprávněně zřízené 

stavby. 

V případě třetího odstavce ustanovení § 135c občanského zákoníku je výčet 

demonstrativní. Zákonodárce ponechává na rozhodnutí soudu, jaké řešení je 

v konkrétním případě nejvhodnější. Doslovně je v odstavci uvedena pouze možnost 

zřízení věcného břemene, které je nezbytné pro výkon vlastnického práva ke stavbě. 

Řešení však musí být v souladu s občanskoprávními principy. Existují však i názory, že 

se jedná o výčet taxativní. Tomu však nenasvědčuje, v ustanovení použité slovo 

„zejména“, které je v rámci jazykového výkladu typické pro demonstrativní výčet.75  

Ustanovení § 135c občanského zákoníku se výhradně vztahuje na nemovité 

stavby. Pokud by byla na pozemku zřízena stavba movitá resp. stavba mající charakter 

movité věci, nebo stavba nespojená se zemí pevným základem, musel by vlastník 

pozemku použít ochranu formou vlastnické žaloby upravené v § 126 občanského 

zákoníku. 

Jelikož vlastník stavby zasahuje do práv vlastníka pozemku neoprávněně, není 

mu zaručena žádná právní jistota. Je však potřeba zohlednit skutečnost, že sám 

občanský zákoník dovoluje, aby vlastník pozemku byl odlišný od vlastníka stavby. 

Zákonodárce by měl poskytnout v určité míře ochranu i vlastníkovi stavby, ať už 

přihlédneme k nemalým investicím vynaloženým ke zřízení stavby, či k tomu, že 

vlastník pozemku nezasáhl. Na druhou stranu má stavebník možnost nahlédnout do 

katastru nemovitostí, a před vynaložením nemalých financí na zřízení stavby, si ověřit 

kdo je vlastníkem pozemku. 

Dle názoru Luboše Chalupy76 je důvodem pro zamítnutí návrhu na odstranění 

neoprávněné stavby nebo její přikázání do vlastnictví vlastníka pozemku, uplynutí 10 a 

více let od zřízení neoprávněné stavby na cizím pozemku společně s nečinností 

vlastníka pozemku. Dále je dle autora článku pro vlastníka stavby důležité, aby měl 

                                                
75 SPÁČIL, J.: Stavby na cizím pozemku. Soudní rozhledy, 2004, č. 4, s. 125 - 129. 30  

    neoprávněné stavby, a to i samostatnou žalobou. 
76 CHALUPA, L.: Promlčení práva na odstranění neoprávněné stavby. Právní rádce, 1999, č. 5, s. 31-33.  



 

 

pravomocné kolaudační rozhodnutí na neoprávněnou stavbu, na základě něhož soud 

nemůže rozhodnout o odstranění stavby na náklady stavebníka, jelikož ten byl v dobré 

víře. 

Jsem zastáncem názoru, že by nikdo neměl nezákonně rušit právo vlastníka 

pozemku. Neoprávněný zásah by měl být potrestán tím, že vlastník stavby tuto musí 

odstranit na vlastní náklady. Na druhou stranu, by se mělo přihlédnout k okolnostem, 

které tomuto předcházely a k dobré víře stavebníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8. Závěr  

Možnost odděleného vlastnictví pozemku a stavby přináší v praxi různé situace, 

které jsou čím dál tím častěji řešeny před soudy. Obecně se dle mého názoru v dnešní 

době snížila tolerance mezi lidmi a snaha o vzájemnou domluvu a vyřešení vzniklých 

problémů. V minulosti si sousedské spory vyřešili sousedé v soukromí mezi sebou a 

nepotřebovali k tomu třetí, nezúčastněnou stranu (soud), která se o vzniklém sporu 

dozví pouze zprostředkovaně od obou stran. K vyřešení sporu prostřednictvím soudu 

účastníci navíc vynaloží nemalé finanční výdaje.  

V závěru své diplomové práce bych ráda shrnula podstatné body a má 

nejdůležitější zjištění. Stavebník, který chce zřídit stavbu, může tuto postavit buď na 

pozemku vlastním, nebo cizím, k čemuž však potřebuje „dovolení“ resp. oprávnění od 

majitele pozemku. Oprávnění stavět mohou mít různý charakter, věcněprávní či 

obligatorní. Většinou vznikají vzájemnou dohodou.  

Výše zmíněné problémy řešené soudy, nastávají v případě, že si stavebník 

oprávnění neopatřil, popřípadě je oprávnění neplatné, pak je jím zřízená stavba 

neoprávněná a zákon připouští možná řešení k vypořádání vniklého vztahu. Dovolím si 

tvrdit, že problematika neoprávněných staveb není v našem právním řádu zcela 

vyřešena, objevuje se mnoho mezer v právu, které musí být vyplňovány judikaturou.  

Úprava oprávněné stavby v našich právních předpisech chybí úplně. Nejsou 

řešeny například případy oprávněné držby, kdy stavebník je v dobré víře, že má právo 

stavět, a to na základě právního úkonu, který je však neplatný. Stejně tak případy, kdy 

stavebníkovo neomezené právo zanikne změnou právní úpravy, či stavebník zřídí 

stavbu na pozemku v době, kdy je již jeho vlastníkem, ale osoba, od které vlastnictví 

k pozemku získal, později od ujednané smlouvy odstoupí nebo uplatní námitku relativní 

neplatnosti smlouvy.  

S účinností nového občanského zákoníku, se dle mého názoru situace nezlepší. 

Na několik let nastane doba právní nejistoty, kdy se bude muset „čekat“ než se vzniklé 

nejasnosti opět ustálí judikaturou. 
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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje způsobům vzniku oprávnění stavět a možnostem 

vypořádání oprávněných a neoprávněných staveb, které jsou zřízeny na cizím pozemku. 

Dále vymezuje důležité pojmy jako je pozemek, stavba či zásada superficies non solo 

cedit. Část je zaměřena i na historický vývoj vlastnictví pozemků a staveb, které jsou na 

nich umístěné. Důležitou součástí diplomové práce jsou pak i změny, které přinese 

účinnost Nového občanského zákoníku. 

 

Abstract 

The thesis is focused on ways of formation of permissions to build and the 

possibilities of settlement of authorized and unauthorized structures, which are 

established on extraneous grounds. It also defined important terms such as the concept 

of land, construction or the principle of superficies non solo cedit. Part of the thesis 

include historical development of the ownership of land and buildings located on them. 

Essential part of the thesis deals with changes that will bring the effectiveness of a new 

Civil Code. 

  



 

 

Summary  

As the name suggests, in my thesis I focus on ways of formation of permissions 

to build and the possibilities of settlement of authorized and unauthorized structures, 

which are established on extraneous grounds. The thesis is, apart from the introduction 

and conclusion, divided into six chapters.  

In the first chapter I define important terms that are frequently used in my work, 

such as the concept of land, constructions and the principle of superficies non solo cedit. 

Furthermore, I also defined the difference between the concepts of authorized and 

unauthorized construction, since in practice these two are often confused and the lay 

public often does not see the difference between the two institutes. 

The second chapter deals with the historical development of the ownership of 

land and buildings located on them, even since the time of ancient Rome, when there 

was already a term superficies, indicating the right to build. Equally interesting are the 

more recent legislations. Some of them are inspired by history and applied the principle 

of superficies solo cedit, such as the Austrian General Civil Code or the upcoming new 

Civil Code. The opposite concept in relation of land and buildings included the Civil 

Code of 1950, Civil Code of 1964, in which the right to build was replaced by the right 

of personal use of the land and an amendment to the Civil Code of 1991. 

In a separate chapter, I deal with the changes that will bring the effectiveness of 

a new Civil Code. In the event of becoming effective on January 1st 2014, it will, in my 

opinion, “confuse” the heads of many, both amateurs and professionals. A building will 

no longer be regarded as an immovable thing, but it becomes a direct and inseparable 

part of the land. The new legislation, of course, remembers the buildings already built. 

Another new feature is the re-introduction of a right to build. 

The fourth chapter contains various options of permission to build on extraneous 

grounds. Builder's law may have a substantive or obligatory character. 

The fifth chapter deals with the legislation of unauthorized constructions such as 

buildings established without civil warrants. According to Czech legislation two 

regulations of the Civil Code can be used for settlement - § 126 and § 135c. However, it 

is first necessary to establish whether the construction is chattel or immovable property. 

Last chapter further explains the concept of building on extraneous grounds, in 

case where, unlike in the previous chapter, the construction is authorized. 
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