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Superficiální zásada 

 

Autor si klade za cíl seznámit čtenáře s tím, kde, kdy a proč se v právní dějinách 
superficiální zásada vyskytla, kde, kdy a proč se objevila v Českém soukromém právu, kde, kdy a 
proč byla z českého soukromého práva vypuštěna. 

Po provedené analýze diplomant dochází k závěru že návrat superficiální zásady do 
českého práva je krok správným směrem, s ohledem na to, že je to tradiční institut, který je 
logický a racionální.České právo se bez superficiální zásady 60 let obešlo a fungovalo i v režimu, 
že povrch půdě nutně ustupovat nemusí, protože mu nic jiného zkrátka nezbylo. Superficiální 
zásada –uzavírá autor- vrací do nahlížení na problematiku pozemků a staveb logičnost a řád. V té 
souvislosti nepřehlédl význam ustanovení § 3056 občanského zákoníku obsahující vzájemné 
předkupní právo vlastníka pozemku a vlastníka stavby.  

Diplomant se zabývá významnou a tradiční zásadou občanského práva a řeší modality 
uspořádání právních poměrů mezi pozemkem a stavbou. Správně vychází z římského práva, které 
s touto zásadou začalo  pracovat. Nelze však přehlížet, že v původní době stavbou byly jen 
jednoduché, zpravidla dřevěné přístřešky, které se jen postupně nahrazovaly v dalších staletích 
pevnými konstrukcemi.  

Autor s nepřehlédnutelným a sympatickým nadšením obhajuje superficiální zásadu, aniž 
by však věnoval pozornost poměru hodnoty stavby k hodnotě pozemků. Sluší upozornit, že 
existují názory, které poměřují hodnoty stavby a hodnotu pozemku a tam, kde hodnota stavby 
výrazně přesahuje hodnotu pozemků navrhují řešení opačné, tj. pozemek by měl připadnout za 
náhradu stavebníkovi (srov. i řešení švýcarské). 

Autor správně pracuje se základními pojmy superficiální zásady, kterými jsou pozemek a 
zejména stavba. Samotnému pojmu stavby se věnuje velmi podrobně, přehledně uvádí názory, 
které byly publikovány k pojmu stavba, cituje relevantní rozhodnutí Nejvyššího soudu. Hloubku 
svých znalostí prokázal autor mj. i na straně 28,  kdy v souvislosti s pojmem stavby rozebírá 
problematiku i účelové komunikaci; tedy nejnižší kategorii pozemních komunikací. Avšak právě 
ty vyvolávají nejkomplikovanější právní problémy, a to i proto, že se v právním režimu  těchto 
komunikací prolíná právo veřejné a právo soukromé  Podle soudní praxe účelová komunikace 
nemusí být nutně stavbou podle stavebního zákona, tedy výsledkem stavební činnosti. Zmínku o 
účelové komunikaci činím záměrně, protože při zpracování obdobných témat nořících se do 
poměrů mezi stavbou a pozemkem je důležitý zákon o pozemních komunikacích velmi často 
ignorován. 

Práce je napsána pečlivě, s hlubokým zájmem o zkoumanou problematiku. Autor se 
seznámil v dostatečné míře s publikovanou literaturou, shora bylo již uvedeno, že autor zná dobře 
i soudní praxi.  

Zajímalo by mě, zda autor řadí superficiální zásadu mezi ty nejzákladnější zásady 
občanského práva, bez kterých nelze občanské právo řádně vystavět,anebo zda pohlíží na zásadu 
jako na jednu z mnohých nahraditelných jiným uspořádáním poměrů stavebníka a vlastníka 
pozemku.  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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