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Úvod 

Do českého soukromého práva se od 1. 1. 2014 po více než šedesáti letech 

vrátila superficiální zásada. Zásada, že povrch ustupuje půdě (lat. superficies solo cedit) 

byla známá již starým Římanům. Pokud by superficiální zásada platila vždy a 

bezvýhradně, omezila by se tato práce na prosté konstatování, že vše, co vzešlo na 

pozemku, je jeho součástí. Nebylo by třeba nic dalšího dodávat. Superficiální zásada 

ovšem v českém právu neplatila vždy a, tak jako kdysi, neplatí zcela bez výhrad ani 

nyní. 

Tato práce si klade za cíl seznámit její čtenáře s tím, kde, kdy a proč se v 

právních dějinách superficiální zásada vyskytla, kde, kdy a proč se objevila v českém 

soukromém právu, kde, kdy a proč byla z českého soukromého práva vypuštěna. Tomu 

jsou věnovány kapitoly 1 až 3. 

Přijetí superficiální zásady zpět do našeho soukromého práva má své faktické 

důsledky ve vnímání pojmů věci v právním smyslu, součásti a příslušenství věci, 

nemovité věci, pozemku a stavby. Právě stavbě je věnováno nejvíce prostoru, neboť 

vyvolává nejvíce nejasností. Všechny tyto pojmy je nutno přesně vymezit a správně 

pochopit. Tomu je věnována 4. kapitola diplomové práce. 

Následující kapitola se pak věnuje recentní právní úpravě, kde je popsáno, jakým 

způsobem je superficiální zásada zachycena v platném právu. Důraz je pak kladen na 

přechodná ustanovení, upravující situace, ve kterých nemohla být superficiální zásada 

uplatněna ihned spolu s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále 

jen „NOZ“), a ve kterých se zákonodárce pokusit napravit stav, který způsobila 

šedesátiletá absence superficiální zásady. 

Poslední kapitola diplomové práce je věnována výjimkám ze superficiální 

zásady. Mezi tyto výjimky patří zejména podzemní stavby se samostatným účelovým 

určením, dočasné stavby, inženýrské sítě a právo stavby, ale existují i další, které jsou 

stručně rovněž popsány. Právo stavby je institut, který se do českého právního řádu po 

dlouhé době vrací a práce tak považuje za vhodné jej vysvětlit, neboť ve světě, kde 

superficiální zásada platí, jde o právní nástroj nezbytný. 
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Práce je koncipována jako kompaktní uvedení do chápání starověkého právního 

institutu, který přetrval až do 21. století, bez toho aniž by se musel výrazněji měnit. 

Prokázal zároveň, že se může jednat o institut natolik kontroverzní, že některými 

občanskými zákoníky byl z ideových důvodů zcela popírán. Jeho návrat do českého 

soukromého práva je ovšem zároveň dokladem, že jde o institut, který má 

v demokratické společnosti své místo. 
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1. Geneze a vývoj v římském právu 

1.1 Původ superficiální zásady 

Zásada superficies solo cedit má svůj původ v římském právu a poprvé je 

uvedena již v tzv. Zákoně dvanácti desek (Lex duo decim tabularum), což byl soupis 

používaného obyčejového práva v archaickém období počátků římského státu, a to jak 

práva soukromého, tak i veřejného.
1
 Z dvanácti desek obsahuje VI. deska různá 

ustanovení soukromého práva, VII. deska pak práva věcná a sousedská.
2
 

Poprvé však byla superficiální zásada, tak jak ji známe dnes, výslovně 

formulována v Gaiově Učebnici práva ve čtyřech knihách. Gaiova učebnice byla 

vypracována ve 2. století n. l. a dosahovala tak kvalitní úrovně, že se později stala 

podkladem pro Justiniánské instituce – učebnice římského práva, Digesta a jako 

východisko pro sbírku norem Lex Romana Wisigothorum. Gaius se v učebnici věnuje 

pouze soukromému právu, superficiální zásada je pak výslovně stanovena v bodě 

73, učebnici druhé: „Kromě toho se podle přirozeného práva stává naším vlastnictvím 

to, co někdo vystaví na naší půdě, (a to) i kdyby stavěl pro sebe: protože povrch 

ustupuje půdě.“
 3

 Další bod pak zásadu rozšiřuje i na rostlinstvo: „Mnohem častěji se to 

také stává s rostlinou, kterou někdo zasadí na naší půdě, a sice jak v zemi zapustí 

kořeny. Totéž se stane i s obilím, které někdo zaseje na naší půdě.“
4
 

Ve výkladu v rámci historického exkurzu po pátrání vzniku superficiální zásady 

bychom se neobešli bez vysvětlení dělení věcí na věci movité a věci nemovité (res 

mobiles a res immobiles), neboť za součásti pozemku můžeme považovat pouze věci 

nemovité. 

Soukromé právo justiniánského období se s touto problematikou vypořádalo 

takto: „Nemovitosti jsou pozemky, samostatnou věcí se pozemky stávají ohraničením. 

K pozemku patří kolmý nekonečný prostorový sloupec nad hranicemi pozemku i pod 

hranicemi do vnitra země. Za součást pozemku (a tedy rovněž za věc nemovitou) 

považujeme i všechny movitosti, které jsou s pozemkem pevně a trvale spojeny, tedy 

                                                 
1 KINCL, J., V. URFUS a M. SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 14 a násl. 
2 SKŘEJPEK, Michal. Prameny římského práva. 2. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2004, s. 27. 
3 GAIUS: Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 113. 
4 GAIUS: Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 113. 
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např. budovy, stromy a rostliny, které na pozemku rostou atd. Zapamatujeme si, že 

dojde-li ať již k trvalému či jenom přechodnému spojení movité věci s nemovitostí, 

považuje se pozemek vždycky za věc hlavní.“
5
 

1.2 Institut superficies 

Již v období starověkého Říma bylo právníkům jasné, že nelze superficiální 

zásadu uplatňovat beze zbytku a římské právo tak pracovalo i se samostatným 

institutem superficies – jednalo se o jeden ze čtyř druhů věcných práv k věci cizí (iura 

in re aliena) vyvinutých v praetorském právu. Tradičním věcným právem bylo 

pochopitelně vlastnictví (dominium). V praetorském právu se spolu se superficies 

vyvinuly rovněž emfyteusis a zástavní právo (pignus, hypotheca). 

Konkrétně se u věcných práv k věci cizí jednalo o oprávnění, na jehož základě 

mohla osoba postavit a vlastnit budovu, aniž by byla vlastníkem pozemku, na kterém je 

budova postavena. Dnes se tento institut nejvíce podobá právu stavby, čemuž se práce 

bude podrobně věnovat později. Superficies mělo v římském právu podobu 

dlouhodobého nájmu, který byl pro nájemce (superficiáře) spojen s oprávněním postavit 

na pozemku stavbu a povinností odvádět za to vlastníkovi pozemku pravidelný plat.
6
 

Původ je třeba hledat v právu směnárníků, kteří si potřebovali pro výkon své 

živnosti zřídit na veřejném pozemku krámek, přičemž vlastníkem pozemku zůstával 

římský stát. Stavitel mohl s budovou plně disponovat, mohl zničit či zcizit. 

Archaické právo vycházelo ještě z principu omne quod inaedificatur solo cedit 

(vše, co je postaveno, stává se součástí pozemku), na jehož základě byl vlastník 

pozemku považován také za vlastníka všech budov, které byly na jeho pozemku 

postaveny. 

Později v klasickém právu se objevuje zvyk, který připouští právo postavit 

budovu na cizím pozemku vycházející z nájemní smlouvy (locatio conductio), z něhož 

vzniká pouze obligační vztah týkající se jen smluvních stran a jejich dědiců. Později 

poskytuje praetor ochranu také proti třetím osobám. Nakonec v období práva 

                                                 
5  KINCL, J., V. URFUS a M. SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 86. 
6  KINCL, J., V. URFUS a M. SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 200-201. 
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justiniánského získává superficies charakter absolutního práva sui generis, kdy se jedná 

o dědičné a zcizitelné právo stavby na cizím pozemku a jde o úplatný vztah, kdy 

vlastník budovy platí vlastníkovi pozemku (římskému státu) solárium, či pensi.
7
  

                                                 
7  SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo: systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 134-

135. 
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2. Superficiální zásada v kodexech 19. a první polovině 20. století 

2.1 ABGB 

Po předchozím vysvětlení geneze superficiální zásady a ukázce jejího prvotního 

zachycení v psaném právu bude následující část výkladu již věnována recepci zásady 

superficies solo cedit do právních řádů platných a účinných na území českých zemí. 

Dokonalost systematiky římského práva nejlépe dokládá fakt, že mnohé 

soukromoprávní instituty, které vznikly právě v antickém Římě, přetrvaly a byly 

recipovány rozsáhlými novověkými kodexy.
8
 Superficiální zásada nebyla výjimkou. 

ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), které bylo vyhlášeno dne 1. 6. 

1811 patentem č. 946/1811 Sb. z. s. jako obecný zákoník obecný zákoník občanský pro 

dědičné německé země spojené v rakouské monarchii,
9
 bylo rovněž založeno na 

římskoprávním učení a přirozenoprávní teorii a hlásilo se ke společenské rovnosti 

a svobodám občanů, mělo 1502 paragrafů, které byly uspořádány do 3 oddílů.
10

 

Samotná superficiální zásada byla obsažena v ustanovení § 297, kde se 

stanovilo: „Rovněž tak patří k nemovitým věcem ty, které byly na pozemku 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: kotly na vaření piva, na pálení kořalky a zazděné skříně, 

nýbrž i takové věci, které jsou určeny, aby se jich při nějakém celku stále užívalo: na 

příklad u studní okovy, provazy, řetězy, hasicí nářadí a podobně.“
11

 

Ustanovení tohoto paragrafu vyslovuje tři hlavní myšlenky. První myšlenkou je 

to, že stavby jsou brány jako součást pozemku; druhou, že součásti staveb jsou 

součástmi pozemku
12

 a třetí, že příslušenství stavby je příslušenstvím pozemku.
13

 

Výstižnou definici příslušenství věci vymezovalo ABGB v § 294: „Příslušenstvím 

                                                 
8 Roku 1804 Code Civil ve Francii, roku 1811 rakouský občanský zákoník v rakouském císařství 
9 HOLUB, Milan. Občanský zákoník: Komentář. 1. svazek, § 1–487. Praha: Linde Praha, a.s., 2002, s. 8.  
10 SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Civilní kodexy 1811–1950–1964. Brno: Doplněk, 1993, str. 20. 
11 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 42. 
12 Součástmi byly myšleny části věcí, které byly podle povahy s věcí pevně spojeny či nespojeny a které nejsou v právním smyslu 

věcí. 
13 Výstižnou definici příslušenství věci vymezovalo ABGB v § 294: „Příslušenstvím rozumí se to, co bývá s věcí trvale spojeno. 

Sem patří nejen přírůstek věci, pokud není od ní oddělen; nýbrž i vedlejší věci, bez nichž hlavní věci nelze užívati nebo o kterých 
zákon nebo vlastník určil, aby se jich trvale k hlavní věci užívalo“ 
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rozumí se to, co bývá s věcí trvale spojeno. Sem patří nejen přírůstek věci, pokud není 

od ní oddělen; nýbrž i vedlejší věci, bez nichž hlavní věci nelze užívati nebo o kterých 

zákon nebo vlastník určil, aby se jich trvale k hlavní věci užívalo.“
14

 

2.1.1 Stavba je součást pozemku 

To, že jsou stavby pojímány jako součást pozemku, je stanoveno tím, že stavby, 

které mají na pozemku zůstat, jsou součástí nemovitosti. Stavbou se rozumí každé 

stavební dílo do pozemku upevněné. Nepůjde tedy pouze o domy, ale i např. ploty, 

hraniční zdi, studně atd. 

První podmínkou ustanovení § 297 je, že jde o dílo, které je do pozemku 

upevněno a není tedy možno jej svévolně přemísťovat, aniž by byla narušena jeho 

podstata.
15

 Míra takového upevnění je individuální podle toho, o jakou stavbu se má 

jednat. Upevnění bude různé u dřevěných chat a desetipatrového palácového komplexu. 

Rouček
16

 pak demonstrativně vypočítává, co nelze považovat za stavbu (různé boudy, 

hlídací boudy, kolotoče aj.). Tyto zůstávají samostatnou věcí a nestávají se součástí 

věci. 

Druhou podmínkou je, že jde o stavby tzv. definitivní, které byly zřízeny 

s účelem, aby na pozemku trvale zůstaly. To není posuzováno podle skrytého úmyslu 

vlastníka či toho, kdo stavbu provedl, ale podle okolností, které jsou zjevně patrny 

(podle účelu).  Není-li možné účel rozpoznat, nejedná se o součásti, jinak jde o součást 

nemovitosti, ať už spojení provedl kdokoliv. Součástmi nemovitosti tedy nejsou, ale 

movitostmi jsou – jedná se o tzv. superedifikáty. Jde tedy o stavby zřízené jen v mezích 

omezeného užívacího práva stavebníka jako stavby zřízené poživatelem pro dobu jeho 

požívání. Ustanovení § 1147 ABGB doslova stanoví: „Kdo nezapravuje nic jiného než 

poplatek z pozemku, má jen nárok na užívání povrchu, jako stromů, rostlin a budov a na 

část pokladu na něm nalezeného. Zahrabané poklady a jiné užitky pod povrchem 

náležejí jen vrchnímu vlastníku.“ 

                                                 
14 Text převzat z knihy: SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Civilní kodexy 1811–1950–1964. Brno: Doplněk, 1993, s. 99. 
15 Tímto autor nezáměrně v hrubých rysech předkládá definici nemovité věci. 
16 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 43. 
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Za součásti věci se také nepovažují stavby, z jejichž povahy se usuzuje, že zde 

chybí úmysl trvalého spojení s pozemkem. Rouček jako příklad uvádí slavnostní brány, 

tribuny, turistické chaty, kiosky, divadelní arény atd. 

Výše uvedené se neuplatňovalo bezvýhradně. Výjimka platila pro sklepy zřízené 

pod cizím pozemkem, pro ty platil zvláštní právní režim tím, že byly prohlášeny 

samostatnými nemovitostmi.
17

 Další výjimka platila pro stavby zřízené podle zákona 

o právu stavby
18

, neboť podle ustanovení § 298 a § 299 tohoto zákona „stavby jsou jen 

přechodné a jsou součástmi práva stavby a protože právo stavby jest věcí nemovitou, 

pokládají se i věci k němu patřící za nemovité.“
19

 

Sklepy nebyly jedinou výjimkou, neboť další odchylka se týkala staveb, které 

byly zřízeny v režimu vlastnictví k hornímu dílu, protože šlo o vlastnictví, které mělo 

charakter nemovité věci. Proto se i stavby patřící k tomuto právu pokládaly za 

nemovitosti. A odchylka platila i pro stroje podle ustanovení § 297a, které stanovilo, že 

stroje nejsou považovány za příslušenství, pokud bude ve veřejných knihách se 

svolením vlastníka nemovitosti zaznamenáno, že stroje jsou vlastnictvím někoho 

jiného.
20

 

2.1.2 Součást stavby je součástí pozemku 

Druhou myšlenkou, kterou ustanovení § 297 obsahovalo, bylo, že součásti 

staveb – tedy „vše, co je do země  zapuštěno, ve zdi upevněno, přinýtováno a přibito, 

jako: kotly na vaření piva, na pálení kořalky a zazděné skříně“ – jsou součástmi 

pozemku. Tím jsou myšleny všechny části stavby, bez nichž by stavba nebyla stavbou 

hotovou tak, aby mohla plně plnit svůj účel, např. dveře, vodovody, plynovody atd. 

Dále Rouček vysvětluje pojem vzduchový prostor v kolmé čáře. Tím nebyl 

myšlen vzduch nad pozemkem, nýbrž prostor nad ním, neboť i s ním mohl vlastník 

                                                 
17 Stanovil tak dekret dvorské kanceláře z 2. Července 1832 pro Dolní Rakousy. Sklepy měly být vyznačeny ve zvláštních sklepních 

knihách a výnos ministerstva spravedlnosti z 11. května 1875, č. 5111, z 3. září 1876, č. 11253 a z 25. června 1931, č. 14 m. v. 

přijal tutéž zásadu. I Československá právní praxe pokládala takové sklepy za samostatné věci a danou úpravu přijala. 
18 Zákon č. 86 ř. z. ze dne 26. dubna 1912 
19 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Repr. pův. vyd. z r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 44. 
20 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Repr. pův. vyd. z r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 44. 
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nakládat a mohl vyloučit zásah každé jiné osoby.
21

 Kromě prostoru nad pozemkem je 

jeho součástí i prostor pod ním, tedy i objevené jeskyně. Bez svolení vlastníka nebylo 

tedy možné zbudovat např. tunel či sklep, který by zasahoval na pozemek vlastníka.  

                                                 
21 Omezení platilo podle § 1 až 4 leteckého zákona ze dne 8. Června 1925, č. 172 Sb. z. a n. 
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2.1.3 Příslušenství stavby je příslušenstvím pozemku 

Konečně třetí myšlenkovou konstrukcí, kterou ustanovení § 297 obsahovalo 

bylo, že příslušenství stavby je zároveň příslušenstvím pozemku. Jedná se o ty věci, 

u kterých je jejich určením dáno, aby byly trvale užívány ve spojistoti nějakého celku, 

např. okovy u studní, provazy, hasicí nářadí apod. Rouček klade důraz na správné 

pochopení pojmu příslušenství stavby tím, že uvádí definici: „příslušenstvím věci hlavní 

(pozemku) jest i taková věc vedlejší, u níž jsou splněny podmínky příslušenství jen vůči 

součásti věci hlavní (vůči stavbě).“
22

 

Nové situace s sebou přináší průběh 19. a zejména pak 20. století, kdy 

důsledkem rozvoje společnosti a jejím posunu od takřka výlučně zemědělsky zaměřené 

k průmyslově vyspělejší, dochází ke změně chápání toho, co je superficies. Tím se 

postupem času začaly vnímat nejen drobné stavby sloužící především k zemědělským 

účelům, ale také atomové elektrárny, vodní přehrady či televizní věže, a i na ně se 

pochopitelně vztahuje režim superficies. 

Dále dochází ke změně ve vnímání hodnotového poměru mezi tím, co je 

superficies, a pozemkem, na kterém stojí. Nejvýrazněji se popsaná změna projevuje 

v případech, kdy hodnota stavby přesahuje hodnotu pozemku, na kterém stojí. Takové 

situace jsou v moderní době stále častější a nepřesahuje-li hodnota stavby hodnotu 

pozemku mnohonásobně, pak alespoň několikanásobně, přičemž i zde existují výjimky 

v případech neúměrně vysokých hodnot pozemků v centrech velkých měst. 

2.2 Snahy o rekodifikaci po vzniku samostatného Československa 

Po vzniku samostatného Československa, které původně plně recipovalo 

stávající rakousko-uherskou úpravu, existoval na českém území trialismus právního 

řádu, kdy zde působilo rakouské právo (v Čechách, na Moravě a ve Slezsku), vedle něj 

obyčejové právo uherské (na území Slovenska a Podkarpatské Rusi) a německé 

občanské právo (do roku 1920 na území Hlučínska).
23

 ABGB se po vzniku 

                                                 
22 ROUČEK, František a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo 

platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Repr. pův. vyd. z r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 44. 
23 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5., jubilejní a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2009, s. 59. 
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samostatného Československa označovalo jako „československý obecný zákoník 

občanský“ (dále jen „OZO“) a platil na českých územích po celou první republiku.
24

 

Po původním záměru pouze rozšířit platnost českého překladu ABGB na celé 

území Československa se ovšem později, na popud profesora Jana Krčmáře, zvolila 

legislativní metoda, která měla ABGB zrevidovat, přežilé instituty se měly upravit, 

nahradit či odstranit a přijmout nové.
25

 Návrh osnovy zákona byl Národnímu 

shromáždění předložen pod názvem „Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský 

zákoník“. Vinou tragických historických okolností, které postihly Československo (stále 

patrnější názorový rozkol mezi českou a slovenskou částí republiky, Mnichovská 

dohoda a následná druhá světová válka), přišly rekodifikační snahy vniveč. 

Návrh svým obsahem pouze mírně revidoval ABGB, s ohledem na platné právo 

na československém území, které fungovalo. Návrh neměl ambici přespříliš zasahovat 

přemírou novot do zákoníku, který byl založen na římskoprávní tradici, a podkopávat 

tak důvěru občanů v právní stát. Mělo být upuštěno od toho, aby právo stavby, bylo 

nadále upraveno v samostatném zákoně (zákon č. 86/1912 r. z. o stavebním právu). 

Koncepce práva stavby měla být obsažena v ustanoveních § 293 a následujících s tím, 

že stavba nebude samostatnou věcí v právním smyslu a nebude moci být předmětem 

exekuce.
26

 Pro účely této práce je podstatné, že v ustanovení § 233 byla explicitně 

vyjádřena superficiální zásada: „Částí pozemku jest prostor nad povrchem a pod 

povrchem, všechny na pozemku vyvedené stavby, vyjímajíc stavby podle § 335, a jiná 

díla a všechno rostlinstvo na něm vzešlé.“
27

  

Dále ještě stojí za zmínku odchylka, kterou se vládní návrh odklonil od 

koncepce OZO, a sice že tento v ustanovení § 232 rozděluje věci v právním smyslu 

rozdílným, ale logičtějším způsobem, když vládní návrh pozitivním demonstrativním 

výčtem stanovil, které věci jsou věcmi nemovitými, a za movitosti prohlásil všechny 

ostatní.
28

 

                                                 
24 HOLUB, Milan. Občanský zákoník: Komentář. 1. svazek, § 1–487. Praha: Linde Praha, a.s., 2002, s. 10. 
25 DVOŘÁK, Jan a Karel MALÝ. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 93 a násl. 
26 DVOŘÁK, Jan a Karel MALÝ. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 105 a násl. 
27 ROUČEK, F., SEDLÁČEK, S., Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na 

Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II., Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1935, s. 26. 
28 § 232 Vládního návrhu: „Nemovité věci jsou pozemky, práva spojená s vlastnictvím nemovitosti a práva, jež zákon prohlásil za 

nemovitá; jiné věci jsou movité.“  
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Z toho, co bylo napsáno výše a za předpokladu alespoň rámcových znalostí 

o problematice, jíž se věnuje tato práce, vyplývá, že rekodifikační práce na NOZ 

vycházely právě z hodnotových základů položených vládním návrhem z roku 1937. 

2.3 Tzv. střední občanský zákoník 

2.3.1 Ideový základ a koncepce SOZ 

Tzv. vítězný únor roku 1948 znamenal změnu směřování české společnosti. 

Tuto společenskou změnu bylo nutné podepřít i změnou právního stavu.
29

 V oblasti 

soukromého práva bylo nejvýraznější změnou, která vzešla z tzv. právnické dvouletky, 

přijetí zákona č. 141/1950 Sb., občanského zákoníku, který je často označován jako 

„střední občanský zákoník“ (dále jen „SOZ“), který ukončil k 31. 12. 1950 účinnost 

OZO, a který vstoupil v účinnost 1. 1. 1951. Právě nutnost ukončení všeobecného 

zákoníku občanského deklaroval „i Klement Gottwald s tím, že je nutné „likvidovat 

nemožný stav, kdy u nás platily zákony ještě z doby Marie Terezie.“ Stranické orgány 

tvrdily, že zákony „buržoazní“ Československé republiky, mající často původ 

v „polofeudálním“ Rakousku-Uhersku, by brzdily výstavbu socialismu a odporovaly by 

lidovědemokratickému charakteru nového režimu.“ 
30

 

„Nové právo, které slouží lidu a jeho blahu“
31

 mělo být srozumitelné lidu 

a mělo se inspirovat především sovětským právem, kterým byl vznik nejen SOZ značně 

ovlivněn.
32

 Členy komisí pro vytvoření jednotlivých zákoníků byli i zástupci pracujího 

lidu, což mělo zajistit právě stručnost, přístupnost a srozumitelnost nových kodexů pro 

co nejširší vrstvu obyvatelstva. „Jeden z dělníků na svoji účast v komisi pro vytvoření 

občanského zákoníku vzpomíná takto: „Naším úkolem bylo sledovat veškerý vývoj 

tohoto nově tvořeného zákoníku, uplatňovat své dělnické zkušenosti, střežit třídní 

                                                 
29 Vládní program k tomu uváděl: „Čeká nás práce na vybudování právní a organizační výstavby, která se musí přizpůsobit všem 

společenským a hospodářským změnám, které přinesly národní a demokratická revoluce a které dovršily únorové události.“  
(KUKLÍK, J., ADAMOVÁ, K., BĚLOVSKÝ, P., KÜHN, Z., MARŠÁLEK, P., PETRÁŠ, R., RÁKOSNÍK, J., SOUKUP, L., 

ŠOUŠA, J. a SKŘEJPKOVÁ, P. Dějiny československého práva 1945–1989. Praha: Auditorium, 2011, str. 87) 
30 KUKLÍK, J., ADAMOVÁ, K., BĚLOVSKÝ, P., KÜHN, Z., MARŠÁLEK, P., PETRÁŠ, R., RÁKOSNÍK, J., SOUKUP, L., 

ŠOUŠA, J. a SKŘEJPKOVÁ, P. Dějiny československého práva 1945–1989. Praha: Auditorium, 2011, s. 87. 
31 Takto jej označil K. Gottwald na IX. Sjezdu KSČ v květnu 1949. 
32 Míru okouzlení tehdejší právnické obce participující se na vzniku SOZ dokládá výrok dr. Karla Petrželky, jednoho z hlavních 

odborníků ministerstva spravedlnosti, z roku 1950: „Bylo jasné, že jako v jiných oborech, i v této práci je znalost zákonů 

Sovětského svazu a sovětské právní vědy nezbytným předpokladem pro úspěšné zdolání uloženého úkolu, neboť sovětští právníci 
povznesli otázky praxe i teorie práva na nebývalou výši a obohatili právní vědu o nové a důležité poznatky. Jestliže tzv. právní 

věda a právní praxe v kapitalistických státech je ve slepé uličce, tak právě právníci Sovětského svazu na podkladě učení 

marxismu-leninismu rozvíjejí bohatě právní vědu, jak jsou toho svědectvím velká díla A. J. Vyšinského a A. V. Venediktova, 
abychom jmenovali jen dva nejvýznamnější představitele sovětské právní vědy.  
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zaměření nového zákoníka a bdít svým dělnickým rozumem nad tím, aby i člověk prostý 

mu mohl porozumět. Pomáhali jsme tento dříve zkroucený paragraf rovnati. Zákon 

zestručnit, oprostit jej od všeho školského a zbytečného.“ 

 Na jednom ze setkání zástupců dělníků se spolutvůrcem nového občanského 

zákoníku Krčmářem konaném dne 6. ledna 1950 zazněla výtka, že právníci 

v kodifikačních komisí užívají „příliš mnoho latinských temínů“  a „dávají tím příliš na 

odiv svoji odbornost.“
33

 

2.3.2 Superficies solo non cedit v SOZ 

Předchozí text nastínil politické, idedologické a společenské klima, které mělo 

za následek onen myšlenkový obrat, v jehož důsledku byly některé staré a prověřené 

instituty zcela opuštěny, modifikovány či nahrazeny. 

Odstraněna byla právě superficiální zásada. Tento tradiční (možno říci 

zdomácnělý) institut byl vůbec poprvé v některém z moderních občanských zákoníku, 

který kdy do té doby platil na celém českém území, prolomen. Důvodem pro zrušení 

byla především její neúčelnost v nově nastálých poměrech s novou systematikou dělení 

vlastnictví a toho, že došlo k nadřazení kolektivních zájmů nad zájmy osobní. SOZ 

rozeznával 3 základní druhy vlastnictví. Nejdůležitějším druhem bylo pochopitelně 

socialistické vlastnictví (specifikováno v § 100 – § 104 SOZ) – jednalo se především 

o národní majetek. Socialistické vlastnictví bylo chápáno jako zdroj blahobytu 

pracujícího lidu a síly republiky a mělo formu buď státního vlastnictví, anebo formu 

družstevního vlastnictví. Právě vznik formy družstevního vlastnictví úzce souviselo 

s prolomením superficiální zásady. 

Dalším druhem bylo osobní vlastnictví (§ 105) – šlo zejména o předměty domácí 

a osobní spotřeby, rodinné domky a úspory nabyté prací (osobní majetek). Osobní 

majetek je nedotknutelný. Poslední bylo soukromé vlastnictví (§106) – jednalo se o typ 

vlastnictví, který nespadal pod socialistické ani pod osobní. Dělení vlastnictví a celé 

jeho úpravy mělo za následek silné omezení vlastnického práva. Výsledkem bylo, že 

nakonec vlastníkům z původní palety výčtu jejich vlastnických oprávnění zbylo jen tzv. 

                                                 
33 KUKLÍK, J., ADAMOVÁ, K., BĚLOVSKÝ, P., KÜHN, Z., MARŠÁLEK, P., PETRÁŠ, R., RÁKOSNÍK, J., SOUKUP, L., 

ŠOUŠA, J. a SKŘEJPKOVÁ, P. Dějiny československého práva 1945–1989. Praha: Auditorium, 2011, s. 91. 
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holé vlastnictví, nuda proprietas.
34

 Vlastník je tedy ve výkonu svého vlastnického práva 

omezen do té míry, že může s věcí disponovat pouze tak, aby tím nebylo ohroženo 

požívací právo a jeho výkon.
35

 

Rozdělení vlastnictví do více druhů bylo právním základem prolomení 

superficiální zásady. Toto roztřídění bylo motivováno skutečností, aby na půdě, která 

byla v soukromém vlastnictví, mohly být vybudovány stavby, jejímiž vlastníky by byla 

družstva. „Již Ústava 9. května parafrázovala tradiční heslo „půda patří těm, kdo na ní 

pracují“, jenž v § 110 zakotvil rovněž OZ 1950.“
36

 Toto heslo se projevilo i ve 

skutečnosti, že začal upadat zájem o evidování soukromých práv k nemovitostem, kdy 

se jako důležitější začala jevit evidence subjektů, které sice pozemky nevlastní, ale 

obhospodařují je.
37

 Za tímto účelem byla roku 1956 založena Jednotná evidence půdy 

(JEP). Přestal být užíván pozemkový katastr, přestože nedošlo k jeho souladu se 

skutečností, a byl opuštěn. JEP neměla základ v zákoně, ale byla založena jen na 

základě usnesení vlády č. 192 z 25. 1. 1956.
38

 

Úpadek v oblasti evidence byl dalším z řady důvodů, který měl podpořit 

a usnadnit probíhající kolektivizaci a s ní související vznik jednotných zemědělských 

družstev (dále jen „JZD“). JZD totiž mohla disponovat a hospodařit pouze s pozemky 

ve státním či soukromém vlastnictví členů družstva, které se se vznikem družstva 

nestávaly majetkem JZD. Pokud by tedy nedošlo k prolomení superficiální zásady, pak 

by stavby nepřipadly JZD, nýbrž vlastníkům pozemků pod nimi, čímž by došlo 

k nežádoucímu zvýhodnění soukromých vlastníků na úkor kolektivu. U pozemky bylo 

umožněno, aby byly předmětem socialistického vlastnictví s výjimkou soukromého 

vlastnictví. V omezené míře pak mohly být předmětem soukromého vlastnictví. Stavby 

mohly být předmětem všech forem vlastnictví.
39

 

                                                 
34 DVOŘÁK, J., Vývoj občanského práva. In: MALÝ, Karel a Ladislav SOUKUP. Vývoj práva v Československu 1945-1989, 

Karolinum, Praha 2004, s. 475. 
35 KINCL, J., V. URFUS a M. SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995. s. 196. 
36 KUKLÍK, J., ADAMOVÁ, K., BĚLOVSKÝ, P., KÜHN, Z., MARŠÁLEK, P., PETRÁŠ, R., RÁKOSNÍK, J., SOUKUP, L., 

ŠOUŠA, J. a SKŘEJPKOVÁ, P. Dějiny československého práva 1945–1989. Praha: Auditorium, 2011, s. 364.  
37 Soukromá práva k nemovitostem nebyla v letech 1951 – 1964 nikde plně a systematicky evidována. 
38 Historie pozemkových evidencí. ČŮZK. [cit. 2015-02-09]. Dostupný z WWW <http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-

katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx> 
39 KUKLÍK, J. a kol. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, s. 505 a násl. 
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„Zásada superficies solo cedit byla zrušena (§ 25, § 155), což vyvolalo nutnost 

legislativně kvalifikovat stavbu jako nemovitost (§ 26
40

), když do té doby byla 

považována za součást nemovitosti, tj. pozemku. Zásadní obrat nastal v oblasti 

derivativního  nabývání vlastnictví, když účinky převodu nemovitosti zákoník vázal na 

perfekci smlouvy a zápisu do pozemkových knih přiznal jen deklaratorní účinky 

(§ 111
41

).“
42

 

Prolomení superficiální zásady v té nejčistší podobě, tak jak byla známá vždy, 

bylo uvedeno v ustanovení § 25 SOZ: „Součástí pozemku je všechno, co na něm vzejde. 

Stavby nejsou součástí pozemku.“ Takové ustanovení by bez dalšího pouze stanovilo, že 

vlastnické právo ke stavbě vzešlé na pozemku bude vedeno zvlášť, kdyby nebylo 

ustanovení § 155 SOZ: „Vlastníkem stavby může být osoba rozdílná od vlastníka 

pozemku.“ 

Superficiální zásada však nebyla v SOZ zrušena důsledně, ale pouze se v jejím 

rámci selektivně vyňalo to, co vzešlo na pozemku jako výsledek lidské činnosti. Stalo se 

tedy, že například stromy a všechno další, co vzniklo nezávisle na vůli člověka, zůstalo 

i nadále součástí pozemku. 

SOZ umožňoval zřídit vlastní stavbu na cizím pozemku pouze s využitím 

institutu práva stavby.
43

 To mohlo vzniknout třemi možnými způsoby: zákonem, 

smlouvou nebo úředním prohlášením. Ovšem i smlouva, tedy výsostně soukromoprávní 

institut, do něhož by měla státní moc mít možnost zasahovat co možná nejméně, 

podléhala v tomto případě ještě schvalovacímu procesu, na jehož konci mělo být 

přivolení okresního národního výboru.
44

 

To je pouze další ukázka toho, jak velkou důležitost přikládala socialistická 

legislativa úpravě vlastnictví k pozemkům. Právo stavby se zapisovalo do pozemkových 

knih, kdy tento zápis měl pouze deklaratorní charakter. Právo stavby a stavba spolu 

                                                 
40 „Pozemky a stavby, s výjimkou staveb dočasných, jsou věci nemovité.“ 
41 „(1) Vlastnictví k věcem jednotlivě určeným převádí se už samou smlouvou, není-li umluveno jinak anebo nevyplývá-li nic jiného 

ze zvláštních předpisů. 
„(2) Jde-li o věci určené podle druhu, je k převodu vlastnictví třeba jejich odevzdání.“ 

42 BOBEK, M., P. MOLEK a V. ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova 

univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 435. 
43 Jedinou výjimkou byla možnost pro tzv. socialistické osoby, kterou SOZ definoval v ustanovení § 158: „Socialistická právnická 

osoba může si zřídit a mít vlastní stavbu na pozemku, který jí byl odevzdán do trvalého užívání.“ V ostatních případech lze na 

cizím pozemku postavit trvalou stavbu pouze s využitím institutu práva stavby (ustanovení § 159 SOZ) 
44 § 160 SOZ. 
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nebyly ve vztahu věci hlavní a jejího příslušenství, ale stavba je chápána jako 

samostatná věc, která může být převáděna či s ní může být jinak disponováno nezávisle 

na pozemku. 

SOZ zavedl postup nabývání vlastnictví spočívající pouze v jediné fázi
45

, kdy 

okamžik nabytí vlastnického práva splývalo s nabytím účinnosti zákona, úředního 

výroku a povolením smlouvy od ONV. 

  

                                                 
45 K převodu vlastnického práva tak již nedocházelo v podobě nabývacího titulu a následného zápisu do pozemkových knih. 
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3. Superficiální zásada v zákoně č. 40/1964 Sb. 

3.1 ObčZ před velkou novelou z roku 1991 

Do 31. 12. 2013 platil na našem území zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „ObčZ“, ze dne 26. 2. 1964. Ten vstoupil v účinnost 1. 4. 1964. 

ObčZ myšlenkově navazoval na SOZ, kdy základem občanskoprávních vztahů 

zůstává socialistické zřízení
46

, ovšem některé instituty byly, v duchu komunistické 

ideologie, nahrazeny instituty novými. ObčZ pokračuje v „tradici“ nastolené 

ustanovením § 25 SOZ a důsledně popírá zásadu superficies solo cedit, přestože 

výslovně se absence superficiální zásady v kodexu objeví až ve znění ObčZ, které mu 

vtiskne tzv. velká novela č. 509/1991 Sb. 

Nadále zůstává dělení vlastnictví, přičemž není překvapením, že výsadní 

postavení má i nadále vlastnictví socialistické, které se větví na vlastnictví státní 

a družstevní. Věci, které byly určeny k osobní potřebě občanů, byly ze socialistického 

převáděny do osobního vlastnictví.
47

 Osobní vlastnictví sloužilo k uspokojování 

hmotných a kulturních potřeb občanů. 

Nás bude pochopitelně nejvíce zajímat, jaký mělo toto dělení dopad na 

vlastnictví věcí nemovitých – pozemků a staveb. Pozemky nemohly být, na rozdíl od 

staveb, předmětem osobního vlatnictví, ale pouze předmětem vlastnictví soukromého, 

přičemž dispozice s nimi nepodléhala povolovacímu správnímu řízení, tak jako tomu 

bylo u pozemků státních.
48

 V návaznosti na to bylo ObčZ zavedeno omezení, podle 

něhož bylo možné nezastavěné stavební pozemky převádět pouze na stát či oprávněnou 

socialistickou organizaci
49

. Důsledkem tákovéhoto omezení byla nemožnost převádět 

nezastavěné pozemky mezi soukromými vlastníky.
50

 

Mělo-li být jednotlivci právně disponováno s půdou, byl pro účel uspokojování 

bytových potřeb zaveden zcela nový institut, a sice institut osobního užívání pozemků 

                                                 
46 Čl. I Zásad občanskoprávních vztahů ObčZ 
47 § 123 ObčZ 
48 KUKLÍK, J., ADAMOVÁ, K., BĚLOVSKÝ, P., KÜHN, Z., MARŠÁLEK, P., PETRÁŠ, R., RÁKOSNÍK, J., SOUKUP, L., 

ŠOUŠA, J. a SKŘEJPKOVÁ, P. Dějiny československého práva 1945–1989. Praha: Auditorium, 2011, s. 364. 
49 Viz § 490, odst. 2 ObčZ. 
50 Pokud byl však stavební pozemek způsobilý být předmětem osobního užívání, bylo jej možné převádět mezi příbuznými, ovšem 

pouze v přímé linii a sourozencům a to pouze bezúplatně. 
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a bytů. Díky němu mohla být zřízena stavba, která měla být určena k osobní potřebě 

občanů, aniž by tito občané nabyli nebo museli nabýt vlastnické právo k pozemku, který 

se pod jejich stavbou nacházel. Právo osobního užívání pozemků a bytů bylo úplatné 

zděditelné a samostatně nepřevoditelné a zakládalo se teprve rozhodnutím ONV.  

Výše uvedené je pregnantním dokladem toho, k jakému razantnímu okleštění 

vlastnictví k půdě v socialistickém Československu došlo a muselo být nahrazeno 

novými instituty, kterými se obcházely tradiční právní konstrukty jako právo stavby, 

které se osobní užívání pozemků do jisté míry podobalo, ale které je koncipováno spíše 

jako umožněná výjimka ze ze superficiální zásady, se v ObčZ nevyskytovalo vůbec, a to 

po celou dobu jeho účinnosti. 

3.2 ObčZ po velké novele v roce 1991 

Společenské změny, které následovaly po revolučních událostech listopadu roku 

1989 (přechod od totalitního zřízení ke zřízení demokratickému, přechod od centrálně 

plánovaného hospodářství, a s tím související omezení, k hospodářství tržnímu), s sebou 

zákonitě přinesly nutnost promítnout tyto politické, společenské i ekonomické změny 

i do právního řádu, do soukromoprávního kodexu především. Bylo nutné zejména uvést 

ObčZ do souladu s nově přijatou Listinou základních práv a svobod, podle níž se 

vlastnické právo opět stalo základním lidským právem.
51

 Zároveň bylo nutné učinit 

krok, který by překlenul období mezi zcela nevyhovujícím, po socialistickém 

Československu zděděným ObčZ, a občanským zákoníkem zcela novým.  

První krok byl učiněn přijetím tzv. velké novely – zákonem č. 509/1991 Sb., 

zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. Občanský zákoník 

v podobě před velkou novelou byl v nově se formujícím uspořádání prakticky 

nepoužitelný. Tvůrci NOZ v důvodové zprávě snižují význam velké novely s tím, že se 

systematicky zaměřila zejména na řešení poměru občanského a obchodního zákoníku
52

 

a dále že hlavními inspiračními zdroji novely, která měla za cíl přiblížit naše právo 

                                                 
51 VOJÁČEK, L., K. SCHELLE a V. KNOLL. České právní dějiny. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 582. 
52 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 39. 
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standardům tradičních soukromoprávních úpravy, byly paradoxně zejména tuzemské 

zdroje ze socialistické éry.
53

 

ObčZ se ovšem touto novelou, která podstatné rozšířila vymezení předmětu 

společenských vztahů, stal obecným základem celého soukromého práva. Novela 

zmodernizovala řadu základních občanskoprávních institutů – zejména opět zavedla 

jednotné nahlížení na institut vlastnictví.
54

 K tomu došlo z důvodu, aby byl ObčZ 

ústavně konformní a vyhovoval, v možných mezích, evropským civilistickým 

standardům. 

Velká novela byla v rámci možností „divokých porevolučních let“ jediným 

možným řešením, které nastavilo alespoň základní soukromoprávní rámec fungování 

v nově nastalých poměrech. Nutno ještě podotknout, že se tehdy, v roce 1991, 

nepočítalo, že se práce na zcela novém občanském zákoníku protáhnou natolik, že 

stěžejní soukromoprávní kodex nabude účinnosti až od 1. 1. 2014, když rekodifikační 

snahy se objevily již před rokem 1993. Tehdy byl vypracován návrh paragrafovaného 

znění občanského zákoníku pod vedením profesorů Viktora Knappa, který se jakožto 

předseda subkomise pro věcná práva, výrazně podílel na podobě SOZ, a prof. Karola 

Planka. V polovině 90. let pak byl vypracován pod vedením prof. Františka Zoulíka 

návrh koncepce nového občanského zákoníku. Tento návrh však nebyl doveden ani do 

stadia věcného záměru. Poslední pokus vzešel z rozhodnutí Otakara Motejla (tehdejšího 

ministra spravedlnosti) z ledna roku 2000, kdy byly zahájeny práce na novém 

občanském zákoníku. Vládou byl vypracovaný věcný záměr rekodifikace schválen 

v dubnu roku 2001.
55

 

  

                                                 
53 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 40. 
54 SCHELLE, Karel a Jaromír TAUCHEN. Občanské zákoníky: kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv a 

dobových komentářů. Ostrava: Key Publishing, 2012, s. 26. 
55 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 41 
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4. Vymezení věci, součásti a příslušenství věci, nemovité věci, pozemku a 

stavby 

4.1 Vymezení věci 

NOZ se myšlenkově vrací k přirozenoprávní teorii a ABGB. Odvrací se tedy od 

socialistických zákoníků a odlišně vymezuje některé základní pojmy. Jedním z nich je 

i pojem „věc“. NOZ využívá tzv. široké pojetí věci
56

, když zákonnou definicí v § 489 

stanoví: „Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží 

k potřebě lidí.“ Důvodem pro široké pojetí pojmu je právě ona inspirace v ABGB (§ 

285 ABGB stanoví: „Všechno, co od osoby je rozdílné a slouží k potřebě lidí, sluje věc 

v právním smyslu) a ve vládním návrhu občanského zákoníku z roku 1937 (§ 80 

stanovil: „Věcí v právním smyslu je vše, co je rozdílné od člověka a slouží k potřebě 

lidí.“) Tvůrci se zde v duchu celého směřování kodexu přiklonili k pojetí vládního 

návrhu z roku 1937. Nevýhodou definice užité v NOZ ovšem je, že tvůrci opomněli, že 

by věc měla rovněž sloužit potřebě právnických osob. Přesnější a výstižnější by tedy 

bylo, pro vyloučení všech pochyb, nahradit v ustanovení § 489 pojem „lidí“ pojmem 

„osob“. 

Zákonná definice, kterou uvádí NOZ, má své opodstatnění v záměru tvůrců 

občanského zákoníku zahrnovat pod pojem věc rovněž i předměty, které dříve spadaly 

pod kategorii průmyslového či jiného duševního vlastnictví (např. zaknihované cenné 

papíry či investiční nástroje typu opcí, swapů, futures nebo forvardů). Vedle toho jsou 

za věci považována i práva.
57

 V takovémto pojetí je pochopitelné, že se nehodila 

případná inspirace německým Bürgerliches Gesetzbuch (dále jen „BGB“)
58

, v § 90 je 

zde věcí v právním smyslu pouze věc hmotná. 

Tvůrci NOZ se patrně domnívali, že vymezit věc pouze v úzkém pojetí, jak to 

činí např. právě německé BGB, by neodpovídalo socio-ekonomické realitě. Úzké pojetí 

není schopno pojmout dříve neznámé instituty finančního práva (např. výše zmíněné 

opce). 

                                                 
56 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 224. 
57 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2013, s. 372. 
58 Německý občanský zákoník, který byl přijat v roce 1896 s účinností od 1. 1. 1900 až do současnosti. Představuje základní právní 

předpis německého občanského práva. Zásadním způsobem byl novelizován v roce 2002, a to v oblasti závazkového práva. 
Ovlivnil kodifikace občanského práva i v jiných zemích – např. v Řecku či Japonsku. 
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Aby tedy bylo možné považovat předmět za věc v právním smyslu, musí 

splňovat tři základní znaky. Musí se jednat o předmět, který je rozdílný od osoby, který 

slouží k potřebě osob, a který je ovladatelný.
59

 Ovladatelnost věci vykládá Eliáš
60

 jako 

vlastnost, díky které je člověku, jako bytostí nadané rozumem, podrobit věc své vůli. 

Tyto tři znaky přitom musí být splněny kumulativně. 

Zachováno zůstává dělení věcí na věci hmotné a nehmotné; movité a nemovité; 

jednotlivě (individuálně) určené a druhově (genericky) určené; zastupitelné 

a nezastupitelné; zuživatelné a nezuživatelné; reálně dělitelné a nedělitelné. Pro účely 

této práce má zásadní význam vymezení pojmů movitých a nemovitých věcí. 

4.2 Vymezení součásti a příslušenství věci 

Je-li v ustanovení § 506, který definuje superficiální zásadu, uvedeno, že 

„součástí pozemku je prostor…“
61

 je tedy nasnadě se alespoň v nezbytné míře zmínit 

o tom, co je součástí věci, potažmo jejím příslušenstvím. 

Ustanovení § 505 stanoví, že „součástí věci je vše, co k ní podle její povahy 

náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.“
62

 Aby bylo 

možné hovořit o něčem jako o součásti věci, musí být tato vymezena třemi kritérii, 

u nichž je nutné, aby byly splněny kumulativně. Jednak k věci podle povahy náleží, 

jednak je s věcí relativně neoddělitelně spojena a jednak nemůže být od věci oddělena, 

aniž by se věc neznehodnotila.
63

 Součást věci je tedy všechno, co je používáno s věcí 

hlavní, protože samo o sobě, by taková věc nemohla být používána smysluplně 

a plnohodnotně. Se součástí věci tedy nemůže být samostatně právně disponováno, 

neboť tvoří s věcí hlavní jedinou věc v právním smyslu. Za příklad může posloužit 

ručička u nástěnných hodin. 

Vedle toho příslušenství věci je právně samostatná věc, která ovšem ze své 

hospodářské povahy slouží při užívání věci hlavní. Eliáš uvádí příklad lékárničky jako 

příslušenství automobilu. Předpokladem je, že věc hlavní i příslušenství má totožného 

                                                 
59 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2013, s. 372. 
60 ELIÁŠ, Karel. Věc jako pojem soukromého práva. Právní rozhledy 4/2007, s. 119. 
61 § 506 NOZ 
62 § 505 NOZ 
63 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1190. 
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vlastníka, který svou vůlí určuje, jakým způsobem se má s věcí a příslušenstvím 

nakládat.
64

 Příslušenství je dáno čtyřmi pojmovými znaky. Jednak je to podmínka, že 

existují alespoň dvě věci, kdy jedna je určena jako věc hlavní a druhá jako její 

příslušenství, jednak totožnost vlastníka věci hlavní i jejího příslušenství, dále 

skutečnost, že účelem příslušenství je, aby ho bylo užíváno s věcí hlavní, a nakonec, že 

příslušenství může být od věci hlavní dočasně odděleno, aniž by přestalo být jejím 

příslušenstvím.
65

 

Součást a příslušenství nestojí pochopitelně ve vzájemném protikladu, proto 

i některé věci, které zákon prohlásí za součást věci, mohou naplňovat některé 

z uvedených znaků náležejících příslušenství. 

Superficiální zásada je v ustanovení § 507 dodržena ve stejné míře, ve které ji 

uznávaly i totalitní občanské zákoníky, totiž že „součástí pozemku je rostlinstvo na něm 

vzešlé.
66

 

4.3 Vymezení nemovité věci 

Výčet nemovitých věcí předkládá ustanovení § 498 odst. 1 NOZ. „Nemovité věci 

jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým učením, jakož i věcná práva 

k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že 

určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez 

porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ Jedná se o výčet taxativní, jak vyplývá 

z ustanovení § 498 odst. 2.
67

 

Pojetí nemovité věci se oproti OZ změnilo ve dvou aspektech, jak vysvětluje 

Eliáš.
68

 Jednak samotným návratem superficiální zásady. A poté tím, že se pojem 

nemovité věci rozšiřuje i na některá práva, kdy za nemovitou věc je v třetí části NOZ, 

v § 1242 prohlášeno právo stavby, o kterém bude pojednáno v této práci dále. Jako 

nemovitou věc je tedy nutno chápat každou věc v právním smyslu, která naplňuje znaky 

stanovené v § 498, odst. 1. Všechny ostatní věci jsou věcmi movitými, ať už je jejich 

                                                 
64 ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2013, s. 190-191. 
65 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2013, s. 386. 
66 § 507 NOZ 
67 Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité. 
68 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 230-231. 
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podstata hmotná či nehmotná. Nemovitými věcmi jsou přitom všechny pozemky 

a některé stavby. Sporná je otázka, u staveb dočasných, u kterých není zřejmé, a ani 

odborná veřejnost se na tom neshoduje, zda na ně pohlížet jako na věci movité či 

nemovité. Dále v práci bude tento problém rozebrán. 

4.4 Vymezení pozemku 

Občanské zákoníky zpravidla pojem pozemku používají, ale zásadně jej 

nevymezují.
69

 Literatura pozemek definuje jako část zemského povrch bez ohledu na to, 

zda a čím je tato část zemského povrchu pokryta. Legální definici pozemku v NOZ 

nenalezneme. Katastrální zákon poskytuje definici pozemku v ustanovení § 2, písm. a), 

kde se praví, že: „Pro účely tohoto zákona se rozumí pozemkem část zemského povrchu 

oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, 

hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím 

nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního 

práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním 

způsobu využití pozemků.“ 

Ve veřejnoprávní oblasti je v ustanovení § 2, odst. 1, písm. b) stavebního zákona 

definován pojem stavebního pozemku jako „pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, 

vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem.“ 

Stavební zákon dále definuje pojmy zastavěného stavebního pozemku 

a nezastavitelného pozemku.
70

 

V zásadě lze ale říci, že pozemkem je určitá blíže specifikovaná část povrchu 

země. Nejdůležitějším důvodem, který vedl člověka k rozdělení zemského povrchu na 

pozemky, byla potřeba ohraničení vlastního majetku a určení hranic pro jeho držbu 

a užívání.
71

 

Katastrální zákon určuje pozemek jako plošnou, dvojrozměrnou entitu. Naproti 

tomu NOZ v ustanovení § 506 odst. 1 prohlašuje, že součástí pozemku je i veškerý 

prostor nad povrchem i pod ním. Vnímá tedy pozemek trojrozměrně. 

                                                 
69 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2013, s. 375. 
70 § 2 odst. 1, písm. c), e) SZ 
71 DROBNÍK, J., Základy pozemkového práva: komentář. 3., aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva Roztoková, 2010, 

s. 199. 
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Evidenci pozemků zajišťuje pochopitelně katastr nemovitostí. Vedle pojmu 

„pozemek“ však katastr pracuje rovněž s pojmem „parcely“. Rozdíl mezi těmito dvěma 

pojmy stanovila ještě za účinnosti ObčZ soudní praxe, když NS judikoval: „Pozemek, 

definovaný pro účely tohoto zákona jeho ustanovením § 27 písm. a) jako část zemského 

povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí 

katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, 

popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků, je – v podobě části zemského povrchu – 

ve smyslu § 119 odst. 2 ObčZ věcí nemovitou, tedy samostatným předmětem 

občanskoprávních (zde vlastnických) vztahů; nemusí být vždy totožný s parcelou, nýbrž 

může zahrnovat více parcel, popřípadě části různých parcel, nebo naopak být částí 

parcely jediné.“
72

 Označení a určení parcely má tedy důležitost toliko pro potřeby 

evidence v katastru a konkretizuje se tímto část zemského povrchu k rozlišení druhu 

pozemku a vlastníka pozemku.
73

 

Není důvod se domnívat, že by se po přijetí NOZ a nového KZ měly soudy 

v této otázce od stávající judikatury odchýlit, neboť dostatečně, pro účely každého 

zákona, vymezily rozdíly mezi jednotlivými pojmy. 

4.5 Vymezení stavby 

S pojmem stavby pracují jak veřejnoprávní, tak i soukromoprávní předpisy, ale 

je třeba si dát na taková vymezení pojmů pozor, neboť každý z nich chápe pojem stavby 

odlišně. Stavební zákon definuje v § 2 odst. 3 stavbu takto: „Stavbou se rozumí 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. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí 

dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, 

která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.“ 

Tato legální definice je ještě doplněna odstavcem 4 téhož paragrafu: „Pokud se 

v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo 

změna dokončené stavby.“ 

                                                 
72 Rozsudek NS 22Cdo 2271/2006. 
73 DROBNÍK, J., Základy pozemkového práva: komentář. 3., aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva Roztoková, 2010, 

s. 199. 
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Soukromoprávní předpisy naproti tomu už stavbu chápou jako dílo samotné. 

Nutno ovšem poukázat na ustanovení § 1 odst. 1 věta in finem.
74

 Z toho důvodu je nutné 

si vymezit stavbu čistě pro účely soukromého práva. 

  

                                                 
74 „Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.“ 
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4.5.1 Pojmové znaky stavby 

NOZ sice závádí v ustanovení § 506, odst. 1, legislativní zkratku pro pojem 

stavba: „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.“
75

 Nutno ovšem říct, že definici 

stavby NOZ neobsahuje. 

Teorie předkládá několik pojmových znaků, které musí být přítomny, aby bylo 

možno hovořit o stavbě ve občanskoprávním smyslu. Je to a) výsledek stavební činnosti 

člověka, který má b) materiální podstatu, je c) vymezitelný vůči okolnímu pozemku, 

d) má samostatnou hospodářskou funkci a vyznačuje se e) kompaktností materiálu. Tyto 

pojmové znaky vymezují ve svém komentáři civilisté působící na Právnické fakultě 

Univerzity Palackého v Olomouci – Melzer s Téglem.
76

 

Stavbou tak v občanskoprávním smyslu nebude jeskyně,
77

 neboť ta postrádá 

onen pojmový znak, že by byla výsledkem záměrné lidské stavební činnosti. Co se 

materiální podstaty týče, tak ta spočívá v tom, že se v případě takové stavby jedná 

o samostatnou masu materiálu, která je odlišná od okolního pozemku. 

Vymezitelnost vůči okolnímu pozemku má svůj praktický význam v případech, 

kdy budeme řešit hranice právního panství jednotlivých vlastníků. Nepůjde, 

pochopitelně o jediného určovatele této hranice. Problematikou určení toho jaký vliv má 

ona vymezitelnost vůči okolnímu pozemku, předložil NS v rozsudku 2 Cdon 1192/97, 

kde ji demonstruje na příkladu rybníka, který dle jeho názoru není stavbou dle 

soukromého práva, ale sestává z pozemků tvořících jeho dno a břehy, případně hrází.
78

 

Obecně lze však k tomuto kritériu přistoupit tak, že hranice mezi stavbou a pozemkem 

by měla být relativně ostrá a jasně určitelná.
79

 

                                                 
75 § 506 OZ 
76 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014, 1264 s. 
77 Rozsudek NS sp. zn. 22 Cdo 1181/2002: „…podzemní přírodou v ložisku nerostů vytvořený prostor, který není samostatnou věcí 

a jako takový je součástí ložiska nerostů, které tvoří její stěny, resp. vymezuje její obvod. Jde-li o ložisko nerostů vyhrazených, 

patří jeskyně vlastníku ložiska. Jde-li o ložisko nerostů nevyhrazených, patří vlastníku pozemku, pod jehož povrchem se nachází.“ 
78 Rozsudek NS 2 Cdon  1192/97: „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. Rybník v tomto pojetí tedy není 

samostatným objektem občanskoprávních vztahů a nemůže tedy být stavbou ve smyslu občanského práva.“ 
79 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014, s. 264. 
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Samostatná hospodářská funkce (možno použít i termínu samostatné účelové 

určení, který používá i NOZ, když v ustanovení § 498 odst. 1 hovoří o pozdemních 

stavbách se samostatným účelovým určením, o kterých bude pojednáno dále) je 

významným znakem stavby, pokud je toto odlišné od účelu pozemku. Ten může být 

zcela odlišný v případech budovy, která uspokojuje potřeby jejího vlastníka při 

uskladňování, bydlení, výrobě atd., a v případě pozemku. U některých případů toto tak 

jednoznačně a ostře rozlišit nelze – např. v případě pozemních komunikací. 

Důležité je tedy rozlišení, zda se v daných případech jedná o výtvor, který slouží 

pozemku a je hospodářsky nejen účelné a nutné, aby spolu s ním byl užíván. Potom by 

bylo neefektivní, aby se na takový výtvor vztahoval jiný právní režim než na samotný 

pozemek, tak je součástí pozemku meliorační zařízení
80

 či zpevnění povrchu parkoviště. 

V těchto případech není možné uvažovat o tom, že by se jednalo o samostatné účelové 

určení, neboť je nelze  dost dobře použít, aniž by byly pevně spojeny s pozemkem 

jakožto věcí hlavní. 

Posledním pojmovým znakem je kompaktnost materiálu. Jedná se ovšem 

o pojmový znak poměrně problematický. Jistě bude panovat shoda nad tím, že rodinná 

vila, vytvořená z betonu, bude stavbou.
81

 Vedle toho nahrnutá hromada písku, ze které 

si děti vytvoří bunkr stavbou nebude. 

4.5.2 Pojem stavby v judikatuře 

Otázkou, odkdy je možno na věc pohlížet jako na stavbu se, za účinnosti ObčZ 

zabýval Nejvyšší soud. „Nejvyšší soud při posouzení vzniku a zániku stavby jako věci 

v právním slova smyslu vychází z ustálené judikatury potud, že pro posouzení okamžiku 

vzniku stavby jako věci je rozhodný okamžik, v němž je stavba vybudována minimálně 

do takového stadia, od něhož počínaje všechny další stavební práce směřují již 

k dokončení takto druhové i individuálně určené věci. K tomu u nadzemních staveb 

dochází vytvořením stavu, kdy je již jednoznačně a nezaměnitelným způsobem patrno 

alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží. Nadzemní stavba zaniká 

                                                 
80 ÚS označil za účinnosti ObčZ meliorační zařízení za součást pozemku. Viz nález ÚS ze dne 24. 5. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/93. 

„Podstatnými definičními znaky součásti věci je její funkční a fyzická spojitost s věcí hlavní a nemožnost jejího oddělení, aniž by 
se tím věc znehodnotila. "Meliorační zařízení umístěné pod povrchem pozemku" tyto znaky splňuje: je funkčně a fyzicky spojeno 

s pozemkem a platí pro ně nemožnost jeho oddělení, aniž by nedošlo k znehodnocení pozemku, a tedy je nutno jej chápat ve 

významu součásti věci - pozemku.“ 
81 Autor této práce se domnívá, že za určitých okolností se v krajích věčného ledu může za stavbu považovat eskymácké iglú. 
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a přestává být věcí v právním smyslu tehdy, není-li již patrno dispoziční řešení prvního 

nadzemního podlaží původní stavby, tj. zpravidla destrukcí obvodového zdiva pod 

úroveň stropu nad prvním podlažím obvykle při současném odstranění zdiva příček; 

objem nově zbudovaných konstrukcí na místě – základech – původní stavby je v této 

souvislosti nerozhodný.“
82

 

Toto vymezení mělo svůj faktický důsledek v období před tím, než NOZ nabyl 

účinnosti. Nechtěli-li osoby, které budovaly stavbu domu na cizím pozemku, aby se 

tento dům stal součástí pozemku, musely jej tedy nutně vybudovat, tak, aby naplňoval 

znaky, které výše definoval NS. 

Lze se domnívat, že soudy se budou nadále pro účely své rozhodovací praxe 

nadále přidržovat definice stavby tak, jak byla nastíněna NS s přihlédnutím ke 

specifickým okolnostem jednotlivých případů. 

4.5.3 Pozemní komunikace – sporný příklad stavby 

Nejspornějším případem staveb jsou pozemní komunikace (vedle nich též 

rybníky či letecké stavby)
83

. Důležité je v jejich případě posouzení toho, zda mají či 

nemají samostatnou funkci, která by byla odlišná od účelu pozemku. 

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „ZOPK“) je 

pozemní komunikací „dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly 

a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho 

bezpečnosti.“
84

 ZOPK dělí pozemní komunikace do čtyř kategorií – dálnice, silnice, 

místní komunikace a účelové komunikace.
85

 

V případě dálnic, silnic a ve většině případů místních komunikací budou mít tyto 

pozemní komunikace charakter stavby.
86

 U účelových komunikací vzniká problém. Ty 

sice plní komunikační funkci (společnou všem typům pozemních komunikací) tím, že 

se používají k propojení určitých míst. Tato funkce ovšem může být případně splněna 

                                                 
82 Rozsudek NS 22 Cdo 1241/2010. Srovnej dále 22 Cdo 2554/2007, 22 Cdo 1241/2010. 
83 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014, s. 267-268. 
84 Ustanovení § 2 odst. 1 ZOPK 
85 Ustanovení § 2 odst. 2 ZOPK 
86 KOČÍ, Roman. Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, prováděcí vyhláškou a vzory správních rozhodnutí a jiných 

právních aktů. Praha: Leges, 2013, s. 13. 
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už jen tím, že vydlážděný chodník povede od domu k zahradnímu altánu v rámci 

jednoho pozemku. V tomto případě je tedy funkce komunikace od funkce pozemku 

obtížně odlišitelná, ovšem i takový chodník by bylo možno považovat za stavbu 

v soukromoprávním smyslu, pokud by byl zbudován z dostatečně masivního 

materiálu.
87

 

U účelových komunikací je podstatně zvýšená ona komunikační funkce. Za 

účinnosti ObčZ neexistovala sjednocená judikatura, která by se k otázkám účelových 

komunikací vyslovovala jednotně. NS považoval účelovou komunikaci za součást 

pozemku.
88

 Vedle toho ovšem senát č. 28 připustil, že těleso účelové komunikace může 

být samostatnou věcí – tj. stavbou.
89

  

Účinnost NOZ tedy dává vyšším českým soudům možnost sjednotit v této otázce 

svou rozhodovací praxi, alespoň v rámci jednotlivých soudů a jejich senátů. 

Autor práce se přiklání k názoru, že účelové komunikace je možno považovat za 

stavby v případech, kdy tyto komunikace jsou svým hospodářským účelem dostatečně 

oddělitelné od okolního pozemku, případně jsou vybudovány tak robustně, že toto 

stavebně-technické provedení je od okolního pozemku dostatečně odděluje.
90

 

  

                                                 
87 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014, s. 267. 
88 Rozsudek NS 22 Cdo 766/2011: „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. Není-li účelová komunikace stavbou (věcí) ve smyslu občanského práva, ale jen součástí 

pozemku, nelze uvažovat o tom, že by mohly být občanskoprávní vztahy ke komunikaci a k pozemku, na kterém se nachází, 
rozdílné; proto ani není možné, aby např. někdo vlastnictví k takové komunikaci vydržel (aniž by současně vydržel vlastnictví 

k pozemku, na kterém se komunikace nachází).“ 
89 Rozsudek NS 28 Cdo 2155/2012: „Těleso účelové komunikace přitom může být samostatnou nemovitou věcí v občanskoprávním 

smyslu (nemovitostí odlišnou od pozemku, na němž je vybudována) tehdy, jde-li o stavbu spojenou se zemí pevným základem, tj. 

věcí neoddělitelnou od země, aniž by došlo k jejímu porušení, která současně není součástí pozemku.“ 
90 Obdobně viz MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014, s. 

267. 
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5. Superficiální zásada v platné právní úpravě 

5.1 Rekodifikace soukromého práva 

Vyhlášením NOZ, ze dne 22. 3. 2012 došlo ke zlomu v soukromém právu 

v České republice. NOZ nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Zákoník sleduje příklon k evropské 

kontinentální tradici a jeho myšlenkovým základem byl vládní návrh občanského 

zákoníku bývalého Československa z roku 1937, který ovšem nebyl přijat z důvodů 

událostí, které následovaly po mnichovské dohodě.
91

 

Vážným nedostatkem často novelizovaného (především v období po roce 1989) 

ObčZ bylo velké množství kogentních ustanovení, které oslabovalo autonomii vůle, 

která je pro soukromé právo tak typická. Rekodifikace českého soukromého práva 

s sebou přinesla celou řadu změn, vedle sjednocení režimů občanskoprávních a 

obchodněprávních závazků, opětovné navrácení rodinného práva do systematiky 

stěžejního soukromoprávního kodexu či obnovení principu materiální publicity u 

veřejných seznamů v neposlední řadě rovněž i návrat superficiální zásady do našeho 

právního řádu.  

Přijetí NOZ bylo krokem, který měl vrátit české civilní právo zpět do rodiny 

soukromoprávních řádů zemí západní Evropy. Ve stejném duchu se nese i zdůvodnění 

znovuzavedení superficiální zásady v důvodové zprávě k NOZ, kde se píše: „Návrh 

speciálních ustanovení o částech pozemku a o částech nemovitých věcí je nově 

formulován. Ustanovení § 506 a 507 vycházejí ze zásady superficies solo cedit 

a respektují zásady obecně respektované ve většině právních řádů Evropy.“
92

 Tvůrci 

měli v důvodové zprávě k NOZ prokázat pestřejší argumentační škálu, pokud chtěli 

návrat superficiální zásady náležitě podepřít. 

Vzhledem ke geografickému zařazení šlo v případě rekodifikace především 

o krok, kterým chtěli tvůrci občanského zákoníku srovnat chůzi českého soukromého 

práva se soukromoprávními kodexy ostatních vyspělých evropských států, jejichž 

právními řády se ten český historicky vždy inspiroval – Německa a Rakouska.
93

 Nutno 

                                                 
91 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 47. 
92 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 236. 
93 PETR, Pavel. Stará (ne)známá superficiální zásada. Právní rozhledy 10/2012, s. 372. 
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ovšem podotknout, že v Rakousku je stále, s několika úpravami, v účinnosti ABGB. 

Tedy již více než 200 let, během kterých zákoníku přivykli jak rakouští občané, tak 

rakouské soudy, kterým se pod rukama neustále překotně nemění předpisy, podle 

kterých mají rozhodovat, což umocňuje jak právní jistotu, tak víru občanů v právní stát. 

Německo si vlivem historických okolností prošlo obdobnou zkušeností, jakou 

nyní prochází Česká republika. Došlo k ní při sjednocování Německé demokratické 

republiky (dále jen „NDR“) a Spolkové republiky Německo (dále jen „SRN“) v roce 

1990, kdy na území NDR platil socialistický Zivilgesetzbuch („ZGB-DDR“) a v SRN 

BGB. ZGB-DDR tak jako předchozí český občanský zákoník, obsahoval oddělené 

vlastnictví pozemků a staveb tak, aby vyhovoval sovětskému vzoru. Superficiální 

zásada platila v Německu až do roku 1976, kdy vstoupil ZGB-DDR v platnost.
94

 

Problémy se znovupřijetím BGB ve východní části země byly nakonec vyřešeny 

mezinárodní smlouvou.
95

 I na většině německého území se tedy jedná o tradiční institut, 

jehož využívání bylo přetrženo kratší dobu, než v Československu a následně pak 

v České republice. 

5.2 Superficiální zásada v NOZ 

Jednou z nejvýraznějších změn, kterou s sebou přineslo přijetí NOZ je tedy 

právě znovuzavedení superficiální zásady do českého právního řádu. Výslovně je 

zásada formulována v části I., hlavě IV, dílu 3, § 506 NOZ, kde se v odst. 1 stanoví: 

„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.“ S ustanovením tohoto paragrafu souvisí 

ještě následující paragrafy (507–509), které superficiální zásadu zpřesňují a uvádí z ní 

některé výjimky. 

Ustanovení § 506 NOZ ctí římskoprávní zásadu, která stanovila, že komu patří 

půda, tomu patří i nebe (cuius solum, eius coelum).
96

 Římské právo chápalo tuto zásadu 

absolutně, že vlastník pozemku byl de facto vlastníkem nekonečného prostoru pod 

svým pozemkem, který se sbíhal až do středu země, a nekonečného prostoru nad svým 

                                                 
94 PETR, Pavel. Stará (ne)známá superficiální zásada. Právní rozhledy 10/2012, s. 372. 
95 Prostřednictvím rozsáhlé mezinárodní smlouvy uzavřené mezi NDR a SRN. 
96 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 1194. 
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pozemkem rozbíhajícím se do vesmíru. Dnes je ovšem třeba tuto zásadu, samozřejmě za 

podmínky, že máme na zřeteli nedotknutelnost vlastnického práva, revidovat určitými 

limity, a to jak soukromoprávními, tak i veřejnoprávními (zákon o civilním letectví, 

vodní zákon, horní zákon a další).
97

 Ve zkratce, a za podmínky, že máme na paměti ony 

dané limity, lze pozemkem ohraničený prostor nad a pod ním chápat jako součást věci – 

pozemku. 

Součástí pozemku jsou dále stavby na něm zřízené a jiná zařízení. Rozlišení 

stavby a jiného zařízení může být v některých případech obtížné, v praxi to ovšem 

nevyvolá žádné nebezpečí. Půjde-li o stavbu či o jiné zařízení, pak výsledek bude 

totožný. Příkladem takových jiných zařízení jsou třeba telefonní budky či zábradlí či 

v pozemku zabetonované lavičky.
98

 

Stavba, jak ji nyní chápe občanské právo, je tedy vše, co vzniklo stavební 

činností, má trvalý charakter (nebude se tedy jednat o stavby dočasné) a s pozemkem 

pevně, tj. v základech, souvisí.
99

 

Stavby dočasné
100

 a stavby, které nejsou s pozemkem pevně spojeny, nelze za 

součásti pozemku považovat, neboť je, nepochybně, lze od věci oddělit, aniž by se tím 

věc hlavní znehodnotila, ve smyslu ustanovení § 505 NOZ.  Jsou tedy významnou částí 

odborníků považovány za věci movité.
101

 K tomuto bude pojednáno dále v části věnující 

se výjimkám ze superficiální zásady, neboť existuje i separátní část odborné veřejnosti, 

která zastává názor, že v jistých případech je možné dočasné stavby považovat za věci 

nemovité. 

Stavby můžeme pro účely ustanovení § 506 rozdělit na stavby podzemní 

a stavby nadzemní, přičemž onen požadavek trvalosti a spojení se vztahují na stavby 

nadzemní. Ustanovení § 506 odst. 2 NOZ k problematice podzemních staveb stanoví: 

„Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný 

pozemek.“ Jako o samostatné nemovité věci můžeme hovořit v případech, kdy se jedná 

                                                 
97 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2013, s. 383. 
98 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014, s. 332. 
99 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2013, s. 383. 
100 K tomu: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 1796: „U těchto staveb by se mělo primárně postupovat tak, že stavebník pro sebe nechá zřídit právo stavby (§ 1240).“ 
101 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1796. 
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o tzv. podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jak stanoví ustanovení 

§ 498 odst. 1 NOZ. Jedná se o metro, vinné sklepy, podzemní garáže
102

 ale i např. 

kolektory (tunely pro rozvod, údržbu a opravu inženýrských sítí).
103

 Tyto jsou součástí 

pozemku dle § 506 odst. 2, přestože zasahují pod pozemek, který je vlastnictví jiného 

vlastníka či jiných vlastníků. Podzemní stavby, které nemají samostatné účelové určení 

(obyčejné sklepy) jsou pochopitelně součástí pozemku a jako všechny ostatní stavby 

i tyto následují právní osud věci hlavní – tedy pozemku. Na pozemek je totiž pohlížet 

jako na věc, přičemž ustanovení § 505 NOZ stanoví: „Součást věci je vše, co k ní podle 

její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.“ 

Potud je tedy úprava NOZ, aspoň co se superficiální zásady týče, po třiašedesáti 

letech navrácena zhruba do stejných kolejí, ze kterých ji SOZ vychýlil. Oba 

socialistické kodexy (SOZ i ObčZ) však respektovaly superficiální zásadu v jediném 

bodě, který logicky přejal i NOZ, kdy v ustanovení § 507 NOZ stanoví: „Součástí 

pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé.“ Rostlinstvem se rozumí stromy, keře, rostliny, 

veškeré porosty na pozemku. Tyto věci označuje NOZ jako přirozené přírůstky 

a v ustanovení § 1067 stanovuje: „Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. 

Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých vlastníků, je strom společný.“ Vlastnické 

právo k těmto přírůstkům se nabývá akcesí, jak stanoví ustanovení § 1066. 

Další ustanovení, které řeší otázky, s nimiž bylo nutno se vypořádat po přijetí 

NOZ, měnící chápání soukromého práva jako celku, se nachází přechodných ustanovení 

NOZ, které se věnují pozemkům a stavbám (§ 3054–3061), které mají řešit především 

situace, které vznikly znovuzavedením superficiální zásady. 

5.3 Přechodná ustanovení NOZ 

5.3.1 Situace přechodu a scelení 

Ustanovení § 506 NOZ cílí na situace, kdy po nabytí účinnost NOZ vznikne na 

pozemku nová stavba. Ta se pak automaticky stává součástí pozemku, není-li 

samozřejmě např. sjednáno právo stavby. Záměrem zákonodárce bezpochyby je, aby 

                                                 
102 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 231. 
103 PAVLÍK, Miroslav., Konstruktivní kritika § 498 NOZ. [online] 2014. Dostupná z: www: https://obczan.cz/clanky/konstruktivni-

kritika-ss-498-noz?query=superficies 
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v budoucnu došlo ke scelení všech nemovitých věcí (pozemků a na nich stojících 

staveb), které v době nabytí účinnosti NOZ jeden celek netvořily. „Návod“ k tomu, jak 

postupovat při tomto scelování je obsažen v přechodných ustanoveních NOZ, přesněji 

v ustanoveních § 3054–3061, tedy části V., hlavy II, oddílu 5., který upravuje věcná 

práva k pozemkům a stavbám. 

Po znovuzavedení superficiální zásady vznikly v podstatě dvě situace, které bylo 

nutno v přechodných ustanoveních vyřešit. Jedná se jednak o situaci, kdy pozemek a na 

něm stojící stavba měla jednoho vlastníka, za druhé o situaci, kdy pozemek a na něm 

stojící stavba totožného vlastníka nemá. 

První případ je řešen ustanovením § 3054 NOZ, který stanoví, že pokud je dnem 

nabytí účinnosti NOZ pozemek i stavba ve vlastnictví jednoho vlastníka, stává se stavba 

součástí pozemku. O půlnoci z 31. 12. 2013 na 1. 1. 2014 tedy přestaly být stavby, jejíž 

vlastník byl rovněž i vlastníkem pozemku, na kterém stály, ze zákona brány jako 

samostatné věci. Nadále nebudou samostatně evidovány v katastru nemovitostí 

a veškerá právní jednání s pozemkem se budou vztahovat i ke stavbě. Staveb, které 

ovšem nejsou součástí pozemku (viz např. § 509) se ustanovení § 3054–3060 týkat 

nebudou (viz. § 3061), a inženýrské sítě či vinný sklep se součástí pozemku nestanou 

nikdy. K zamýšlenému spojení pozemku a stavby ovšem nedojde v případě, že jednu 

z nemovitých věcí zatěžuje věcné právo, pokud toto věcné právo trvá a jeho povaha toto 

spojení vylučuje.
104

 

Ustanovení § 3058 odst. 1 se výše zmíněnému ustanovení § 3054 do jisté míry 

podobá, když stanoví: „Stanou-li se pozemek i stavba vlastnictvím téhož vlastníka, 

přestane být stavba samostatnou věcí a stane se součástí pozemku, na němž je zřízena. 

To neplatí, jedná-li se o stavbu, která není součástí pozemku podle tohoto zákona.“ 

Podle tohoto ustanovení se tedy bude postupovat v případech, kdy má k přechodu 

vlastnického práva k nemovité věci dojít až po nabytí účinnosti NOZ, až se stavba stane 

součástí pozemku tím, že vlastnické právo k oběma nemovitým věcem nabude táž 

osoba. 
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U druhého případu musel zákonodárce vzít v potaz, že se určitý nezanedbatelný 

počet staveb nachází na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví týchž osob. 

„Bohužel předchozích 63 let se projevilo tím, že z celkem čtyř milionů staveb 

evidovaných v České republice jich dle katastru nemovitostí stojí asi 380 tisíc na cizích 

pozemcích. Počet dalších staveb na cizích pozemcích, které nejsou vůbec evidovány 

v katastru nemovitostí (zejména zahradní chatky apod.), bude ještě mnohem vyšší. 
105

 

Takové situace jsou řešeny ustanovením § 3055 odst. 1 NOZ, které stanoví, že 

pokud stavba, která není ke dni nabytí účinnosti NOZ součástí pozemku, na kterém je 

zřízena, a je ve vlastnictví odlišné osoby od vlastníka pozemku, se nestává součástí 

pozemku. Stejně tak i stavba, která je ve spoluvlastnictví, přičemž pozemek není ve 

spoluvlastnictví týchž spoluvlastníků. Zde je nutno podotknout, že k tomu, aby došlo 

k uplatnění superficiální zásady, je nutné, aby spoluvlastníci měli stejný rozsah svých 

podílů a podíly stejné formy u obou z nemovitých věcí (pozemku i stavby).
106

 Teprve 

potom je možno, postupovat podle § 3054. Pokud by ustanovení § 3055 nebylo a 

ustanovení § 506 by bylo užito bez dalšího, nastal by nežádoucí jev, a sice že by 

současní vlastníci staveb o své vlastnické právo ke stavbám přišli.  

Nevyřešenou zůstává otázka spoluvlastnictví v případě, kdy např. dva 

spoluvlastníci budou vlastnit pozemek i stavbu na něm, avšak s rozdílnými podíly. Na 

tuto otázku neodpovídá ani žádné z ustanovení NOZ, ani důvodová zpráva. Pro tento 

případ se tedy jako nejvhodnější jeví použít ustanovení § 10 odst. 1 a ustanovení § 3058 

odst. 2 NOZ, podle které je spravedlivé poskytnout většinovému spoluvlastníkovi 

stavby odpovídající peněžitou náhradu většinovým vlastníkem pozemku.
107

 

Právní dispozice s pozemkem je řešena právě v ustanovení § 3058, odst. 2.
108

 

Smyslem ustanovení je bezpochyby chránit nabyvatele nemovité věci, který byl v době 

přechodu vlastnického práva v dobré víře, že stavba, která není evidována v katastru 

                                                 
105 KORBEL, František a Dana PRUDÍKOVÁ. Sjednocení pozemku a stavby v NOZ. E15 PRÁVO & BYZNYS. Duben 2014, s. 18. 
106 ADÁMKOVÁ, Petra. Stavba a občanský zákoník: přehledné srovnání staré a nové úpravy v oblasti věcných práv s dopadem na 
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6/2012, s. 3. 
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součástí pozemku, přestane být stavba samostatnou věcí a stane se součástí pozemku, na němž je zřízena. Kdo vlastnil stavbu, má 

vůči zciziteli právo na náhradu ve výši ceny stavby ke dni zániku svého vlastnického práva; byla-li stavba zatížena zástavním 
právem, přechází zástavní právo na pohledávku na tuto náhradu. 
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nemovitostí, je součástí pozemku. Výrazně to ovšem znevýhodňuje vlastníka stavby. 

Může se totiž stát, že stavba, která byla jeho vlastnictvím, přejde bez jeho přičinění do 

vlastnictví třetí osoby. NOZ takovému vlastníkovi stavby poskytuje ochranu v podobě 

náhrady škody vůči převodci. Náhrada škody je určena jako cena stavby ke dni zániku 

vlastnického práva. Tato cena je stanovena jako cena obvyklá.
109

 NOZ tak poskytuje 

ochranu nabyvateli, který jedná v dobré víře, a vlastníkovi stavby přiznává možnost 

náhrady jeho zcizené stavby. Je obtížné říci, jaké řešení by takové situace uspokojivě 

vyřešilo tak, aby byla v co nejvyšší míře šetřena práva co největšího počtu osob, jejichž 

práva byla dotčena. 

Dobrá víra je jednou ze základních zásad soukromého práva
110

 a jako takové jí 

pochopitelně musí být zároveň soukromým právem poskytnuta náležitá právní ochrana. 

Zákonodárce zkrátka musel někde udělat onu hraniční čáru a zvolit si, komu poskytne 

„silnější“ právní ochranu. Zákonodárce se v dikci jednotlivých ustanovení, která řeší 

ony hraniční situace těchto střetů, přiklonil, dle názoru autora správně, na stranu 

dobrověrných nabyvatelů, přestože pak mohou nastat nežádoucí situace, které popisují 

Fiala s Mayerem: „Vzniknout může např. situace, kdy vlastník pozemku, na kterém se 

nachází stavba ve vlastnictví jiné osoby nepodléhající zápisu do katastru nemovitostí, 

převede tento pozemek na svého věřitele za účelem úhrady pohledávky, kterou má vůči 

tomuto věřiteli. Dlužník pak neobdrží žádné plnění, ze kterého by mohl uspokojit 

pohledávku bývalého vlastníka stavby, jehož stavba se stala ze zákona součástí 

pozemku, a jestliže dlužník nebude mít jiný majetek, bude pohledávka bývalého 

vlastníka stavby za dlužníkem obtížně vymahatelná.“
111

 

Takový stav je pochopitelně nežádoucí. Je třeba souhlasit s tím, že taková 

pohledávka sice bude vymahatelná obtížně, ale výše popsaná situace nebude v praxi 

jistě jediným případem, kdy bude věřitel svou pohledávku za dlužníkem obtížně 

dobývat. Je nutno vzít v potaz, že, ač má být spravedlnost limitou, k níž se právo 

neustále blíží, je dosažení totálního spojení mezi spravedlností a právem obtížné, 

v některých případech, bohužel, nemožné. 

                                                 
109 KORBEL, František a Dana PRUDÍKOVÁ. Sjednocení pozemku a stavby v NOZ. E15 PRÁVO & BYZNYS. Duben 2014, s. 19. 
110 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 49. 
111 FIALA, Petr a Jindřich MAYER. Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku k zásadě superficies solo cedit. Ad notam 

6/2012, s. 4. 
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5.3.2 Předkupní právo a jeho úskalí 

Aby došlo ke sjednocení režimu obou nemovitých věcí, je ustanovením § 3056 

stanoveno, že vlastníkovi pozemku vzniká předkupní právo ke stavbě a vlastníkovi 

stavby k pozemku. To znamená, že v případě, kdy bude chtít jeden z vlastníků svou 

nemovitou věc prodat, je povinen tuto nejprve nabídnout vlastníkovi druhé nemovité 

věci a to za stejných podmínek. Tato nabídka přitom musí být písemná.
112

 Pokud druhá 

strana svého předkupního práva nevyužije, toto nezaniká, ale i dalšímu vlastníkovi bude 

na nabyté nemovité věci váznout.
113

 Protože se v tomto případě jedná o zákonné 

předkupní právo, bude se v tomto případě pro určení výše kupní ceny vycházet z 

ustanovení o ceně obvyklé v § 492 odst. 1. 

K jakémukoliv ujednání, které by předkupní právo omezovalo, či dokonce 

vylučovalo, se nebude přihlížet. Bude tedy zdánlivé.
114

 I z toho je patrné, jak silný měl 

zákonodárce na tom, aby došlo ke sjednocení režimů obou nemovitých věcí, zájem 

v kombinaci s obecnou funkcí zákonného předkupního práva v případě spoluvlastníků, 

a sice umenšování počtu spoluvlastníků a defragmentace vlastnických poměrů.
115

 

Jedná se, dle názoru autora, o nijak přehnaně invazivním opatřením směřujícím 

k důslednému zavedení superficiální zásady. Toto opatření počítá s tím, že někdy 

v budoucnosti, patrně poměrně vzdálené, bude naplněn stav, kdy se nebude na 

pozemcích nacházet stavba jiného vlastníka a bude tak možné říci, že v České republice 

platí beze zbytku zásada superficies solo cedit, a že tedy české soukromé právo ctí 

stejné zásady jako ostatní, jemu příbuzné, právní řády. 

Zatímco obecně je znovuzavedení superficiální zásady bráno jako krok 

správným směrem, tak ve vztahu k zavedení institutu předkupního práva se objevily 

i hlasy, které jej kritizovaly. Z řad advokacie například zazněl názor, že se zřízením 

předkupního práva, které bude váznout na pozemku a na něm stojící stavbě, 

nepředvídatelně zasáhlo do kvality vlastnického práva jednotlivých vlastníků. „Jsem-li 

totiž jako vlastník předkupního práva omezen ve svobodném výběru osoby, která má ode 

                                                 
112 ADÁMKOVÁ, Petra. Stavba součást pozemku aneb návrat zásady SUPERFICIES SOLO CEDIT. [online]  2014. Dostupná 

z: www. http://www.pravovestavebnictvi.cz/stavba-soucast-pozemku-aneb-navrat-zasady-superficies-solo-cedit/ 
113 § 3056 odst. 1 NOZ 
114 § 554 NOZ 
115 KOBER, Jan. Spoluvlastnické předkupní právo v rovině právní normy a v rovině právnědogmatické jako gordický uzel zdejší 

civilistiky? Právník 10/2014, s. 886. 
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mne vlastnické právo nabýt, je tím můj vlastnický komfort nepochybně snížen.“
116

 Nutno 

ovšem podtknout, že se jedná o názor spíše minoritní. 

Předkupní právo je upraveno v ustanoveních § 2140–2149 NOZ. Může mít 

obligační i věcněprávní povahu. Účastníky vztahu z předkupního práva jsou tři 

subjekty. Jednak je jím předkupník, který je oprávněn k tomu, aby mu byla věc 

nabídnuta ke koupi a předkupník se stal kupujícím. Dále je to dlužník (dále je možno jej 

označit jako povinného či prodávajícího), který má povinnost věc ke koupi nabídnout 

předkupníkovi předtím, než ji prodá třetí osobě, se kterou se již na koupi dohodl. Tato 

třetí osoba je zákonem označena jako koupěchtivý. Ten se stane kupujícím, jestliže 

předkupník svého práva nevyužije. 

Předkupní právo je uskutečňováno následujícím způsobem. Dlužník má 

povinnost učinit předkupníkovi nabídku na uzavření kupní smlouvy. V případě návrhu 

na uzavření kupní smlouvy jedním z vlastníků nemovité věci (stavby či pozemku) při 

neexistenci koupěchtivého nepůjde o realizaci předkupního práva. Půjde o uzavření 

klasické kupní smlouvy.  Aby se jednalo o předkupní právo, postačí závazná nabídka ze 

strany koupěchtivého. Povinnost pak vznikne dlužníkovou akceptací.
117

 Ustanovení § 

2143 definuje, kdy nastává (dospěje) povinnost dlužníka nabídnout věc předkupníkovi: 

„Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením 

smlouvy s koupěchtivým.“ Toto ustanovení v kombinaci s ustanovením § 2145 „Věděl-li 

koupěchtivý o předkupním právu nebo musel-li o něm vědět, platí, že smlouva je 

uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva.“ může mít za 

následek zpomalení obchodování na trhu s nemovitostmi, neboť koupěchtivý zpravidla 

nebude chtít podstupovat zdlouhavé procesy negociace kupních smluv s nejistým 

výsledkem, zda vlastnické právo k věci nakonec nabyde. 

V případech, kdy bude předkupní právo obejito, tedy že nebude vlastníkovi 

pozemku v případě prodeje stavby, či vlastníkovi stavby v případě opačném (pro tento 

případ předkupníkovi), vůbec umožněno tohoto jeho předkupního práva využít, dává 

zákonodárce takovému neuspokojenému předkupníkovi zákonný nástroj vtělený do 

ustanovení § 2144 odst. 1: „Je-li předkupní právo zřízeno jako právo věcné, opravňuje 

                                                 
116 VLK, Václav. Nový občanský zákoník vnesl do realit i řadu otazníků. E15, číslo 1637, s. II/III. 
117 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 908. 
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předkupníka domáhat se vůči nástupci druhé strany, jenž věc nabyl koupí nebo 

způsobem postaveným ujednáním o předkupním právu koupi na roveň, aby mu věc za 

příslušnou úplatu převedl.“ Příslušnou úplatou se pro tento případ rozumí to, za co byla 

věc koupena koupěchtivým.
118

 

V případě nemovitých věcí se ovšem problém ještě dále komplikuje tím, že 

předkupní právo, které má pro tento případ povahu práva věcného, se dle ustanoví § 11 

odst. 1 písm. g) KZ bude zapisovat do katastru nemovitostí, neboť z povahy věci se 

mezi věcná předkupní práva řadí i zákonná předkupní práva.
119

 To má své důsledky 

v těch případech, kdy se bude jednat o stavbu, která je zapsána v katastru nemovitostí, 

který je veřejným seznamem (ustanovení § 1 odst. 1 KZ) a každý se tak s jeho obsahem 

může seznámit. Na tyto případy míří ustanovení § 2145, které stanoví: „Věděl-li 

koupěchtivý o předkupním právu nebo musel-li o něm vědět, platí, že smlouva je 

uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnnění předkupního práva.“ Toto ustanovení 

má především ochránit prodávajícího, aby v případě realizace předkupního práva 

předkupníkem nebyl zavázán k plnění vedle předkupníka i koupěchtivému. V praxi to 

ovšem znamená, že je tak poskytována ochrana všem třem subjektům. Koupěchtivý je 

tak informován o podmínkách, jaké mohou nastat a do jisté míry ho to staví do 

výhodnější vyjednávací pozice při vyjednávání podmínek kupní smlouvy 

s prodávajícím. Předkupník pak má větší právní jistotu, že nebude při kupní smlouvě 

jeho předkupní právo obejito. 

Ideálním stavem pochopitelně bude, pokud koupěchtivého o existenci 

předkupního práva informuje sám prodávající a taková skutečnost bude zapsána v kupní 

smlouvě, ale již sám fakt, že je příslušné věcné právo zapsáno v katastru nemovitostí, 

zakládá koupěchtivému povinnost jej znát. To je podpořeno i ustanovením § 980: „Je-li 

do veřejného seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného 

údaje…“ 

Dojde-li k realizaci kupní smlouvy i přes toto omezení, uplatní se rozvazovací 

podmínka. Ta je vázána na uplatnění předkupního práva. Nebude tedy nezbytně nutné, 

aby k rozvázání smlouvy vedle uplatnění přistoupila ještě další skutečnost. Naplněním 

                                                 
118 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 123 
119 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 914. 
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podmínky tak dojde k zániku povinností jednotlivých stran kupní smlouvy a v případě, 

že si již strany poskytly plnění, budou si je muset vrátit.
120

 

  

                                                 
120 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 125. 
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6. Výjimky ze superficiální zásady 

Není vždy a za všech okolností možné či ekonomicky výhodné, aby se k aplikaci 

superficiální zásady přistoupilo bezvýhradně. Socio-ekonomická realita si žádá, aby 

existovaly v soukromém právu výjimky, které srůstu staveb a pozemků zabrání. NOZ 

sám zná několik výjimek. Tou první jsou podzemní stavby se samostatným účelovým 

určením (ustanovení § 498 odst. 1, věta první NOZ) jakožto samostatné nemovité věci – 

takovouto výjimku legitimizuje hospodářské využití pozemku bez ohledu na to, co je 

skryto pod povrchem. Druhou a nejvíce diskutovanou odchylkou je právo stavby 

(ustanovení § 1240 a následující NOZ). Třetí výjimkou jsou tzv. superedifikáty – stavby 

dočasné (ustanovení § 506 odst. 1 NOZ). Čtvrtou tvoří inženýrské sítě (ustanovení 

§ 509 NOZ). Dalšími výjimkami jsou movité stavby, nemovité věci dle ustanovení § 

498 odst. 1 věta druhá, stroje (ustanovení § 508 NOZ) a přestavek. Stavby dle 

ustanovení § 3055 odst. 1, o kterých je v práci pojednáno výše, už nejsou do této 

kapitoly zařazeny. 

6.1 Podzemní stavby se samostatným účelovým určením 

Důvodová zpráva rozlišuje v případě podzemních staveb mezi dvěma možnými 

případy. Prvními jsou samostatné stavby se zvláštním hospodářským určením (např. 

tubus metra a vinný sklep), které jsou oněmi podzemními stavbami se samostatným 

účelovým určením a tedy samostatnými nemovitými věcmi odlišnými od pozemku. 

Druhými jsou pak podzemní stavby, které jsou zřízené jako součást pozemku, přestože 

zasahují i pod pozemek cizí.
121

 

Problematikou podzemních staveb se ještě za účinnosti ObčZ zabýval NS, když 

v rozsudku 22 Cdo 911/2005, ve kterém se řešilo, kdy může být samostatným 

předmětem práv sklep pod cizím pozemkem, tedy případ, který je uveden jako jeden 

z příkladů, jež uvádí důvodová zpráva k NOZ. Předmětný rozsudek stanovil, že vždy 

sice půjde o posouzení konkrétní situace, ale v případech, kdy je sklep zbudován z cihel, 

či technicky řešen obdobně např. kamenem, je stavbou. „…sklep vytvořený z kamene, 

příp. cihel, je stavbou jako předmětem občanskoprávních vztahů…“
122

 

                                                 
121 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 231. 
122 Rozsudek NS 22 Cdo 911/2005 
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K tomu, aby bylo možno podzemní stavbu považovat za nemovitou věc, musí 

být splněny tři, na první pohled samozřejmé, podmínky. Jednak musí jít o stavbu 

v soukromoprávním smyslu, jednak musí mít samostatné účelové určení a nakonec musí 

jít o stavbu podzemní. 

Aby se jednalo o stavbu, musí být splněny určité pojmové znaky, které jsme si 

rozebrali již v části věnující se pojmu stavby. Kritérium umístění v podzemí je dále 

konkretizováno podmínkou, že je nutné, aby taková stavba byla nějakým technickým 

řešením propojena s povrchem a byl do ní tak zajištěn přístup. Díky tomu je pak za 

podzemní stavbu považován například vinný sklep či metro (na těch stanicích, kde vede 

pod zemským povrchem). Rozhodující bude v tomto případě to, zda ta část podzemní 

stavby, která vystupuje na zemský povrch, vylučuje, či nevylučuje užívání pozemku. 

V případech, kdy nadzemní část stavby, která je z většiny umístěna pod zemí, 

vylučuje smysluplné užívání pozemku, bude se jednat o stavbu nadzemní, která je 

součástí pozemku a ne samostatnou věcí. Pro posouzení toho, o jakou stavbu se jedná, 

tak bude zcela rozhodující to, jak účelně se dá pozemek, pod nímž se podzemní stavba 

nachází a na němž ústí vstup do této podzemní stavby účelně a smysluplně využívat. 

Důležitý tedy nebude pouhý poměr, v němž je stavba zasazena pod zemským povrchem 

a na něm.
123

 

Výše uvedené vede autora této práce k úvahám, zda je stejné kritérium 

použitelné v případech některých nových stanic metra. Metro je zcela nepochybně onou 

podzemní stavbou se samostatným účelovým určením, ovšem některé neúčelně 

naddimenzované stanice, které do jisté míry znemožňují smysluplné užívání pozemku, 

pochopitelně nemohou způsobit, že by se na něj pouze proto mělo pohlížet jako na 

stavbu nadzemní. 

Mohlo by se tak stát, že nebude možné en bloc stanovit, že např. každý vinný 

sklep je podzemní stavbou se samostatným účelovým určením, neboť je se zemským 

povrchem spojen natolik neúčelně, že užití tohoto pozemku ztěžuje, že se tedy bude 

jednat o stavbu nadzemní, což by mělo neblahé následky pro vlastníky takových staveb, 

neboť by se na ně nevztahovala výjimka určená v ustanovení § 506 odst. 2 NOZ.  

                                                 
123 MELZER, F., TÉGL, P. a kol: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014, s. 270. 
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Autor práce tedy vyzývá k obezřetnosti při užití pravidla o smysluplném užívání 

pozemku nad ním, neboť, dovedeno do důsledků, může vlastníka této stavby naopak 

velmi omezovat. Dle názoru autora bude pak nutné pohlížet na takové stavby 

objektivně, tedy pohledem, zda je dané spojení se zemským povrchem zbudované 

v nutné míře, která umožňuje vlastníkovi podzemní stavby nerušené užívání jeho 

nemovité věci a zároveň neznemožňuje či příliš neztěžuje užívání pozemku 

nacházejícím se nad podzemní stavbou. 

Třetím kritériem je samostatné účelové určení. To znamená, že taková stavba 

nemůže být součástí jiné stavby, které by hospodářsky či funkčně sloužila, takže např. 

sklep pod domem pro uskladnění potravin, podzemní parkoviště obchodního domu atd. 

Na samostatné účelové určení je nutno pohlížet objektivně, tedy tak, jak se takové 

určení jeví při běžném pohledu. Odlišná vůle uživatele či stavebníka nehraje roli.
124

 

Zde je třeba uvést, že i v případě podzemních staveb se samostatným účelovým 

určením se může vyskytnout hraniční případ, kdy bude nutno rozlišovat, neboť na ně 

může být nahlíženo dvojí optikou a to objektivní a subjektivní. 

Obecně lze stanovit, že podzemní stavba se samostatným účelovým určením je 

samostatnou nemovitou věcí, která je odlišná od pozemku. Důvod, proč je režim 

nadzemních staveb odlišný, je prostý. Užívání pozemku a výkon vlastnického práva 

k němu, stojí-li na něm samostatná věc, je obtížně představitelný, neboť vlastník 

pozemku, na kterém stojí stavba jiného vlastníka, by pak neměl reálně možnost tento 

pozemek využívat a zbývalo by mu tzv. holé vlastnictví (nuda proprietas).
125

 

6.2 Právo stavby 

6.2.1 Obecné důvody pro užití práva stavby 

Právo stavby je institut, který byl československému právu dobře známý již za 

účinnosti ABGB, kdy byl přijat zákon č. 86/1912 ř. z., o právu stavby, který byl 

následně zrušen a nahrazen zákonem č. 88/1947 Sb., o právu stavby. Přestože SOZ 

zrušil superficiální zásadu, právo stavby v právním řádu zachoval. A tento institut na 

                                                 
124 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014, s. 271. 
125 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014, s. 269. 
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našem území přetrval až do účinnosti ObčZ.
126

 Právo stavby bylo zrušeno přechodným 

ustanovením § 498.
127

 

Jedná se o výjimku ze superficiální zásady, neboť umožňuje vlastníkovi stavby 

(stavebníkovi), který je odlišný od vlastníka pozemku, aby měl na jeho pozemku stavbu, 

aniž by tato stavba připadla vlastníkovi pozemku jako přírůstek.
128

 

Důvody, pro něž bylo právo stavby na počátku dvacátého století přijato 

v Německu a Rakousku, je třeba hledat v bytové nouzi, k níž došlo rozvojem 

industrializace, která měla za následek migraci obyvatel do měst. To vedlo k nasycení 

trhu s byty a způsobilo jejich nedostatek, který bylo třeba vyřešit.
129

 Do měst ovšem 

migrovala většinou nízkopříjmová skupina obyvatelstva, pro kterou nebylo možno řešit 

svou bytovou situaci vlastnickou formou. Lépe vyhovující byla přitom varianta nájemní 

formy bydlení.
130

 

Právo stavby má nezanedbatelný multiplikační stavební efekt v právních řádech, 

které jej historicky využívají. Zajímavý je případ z Francie, kde slouží institut práva 

stavby jak účelům bytovým, tak i účelům komerční výstavby. Právo stavby bylo 

v Paříži užito v řadě projektů, které byly realizovány na státních pozemcích nebo 

pozemcích patřících veřejnoprávním subjektům. Právní konstrukce, které v sobě právo 

stavby obsahovaly, umožnily lepší využití pozemků v centrech měst a přinesly 

i dodatečné finanční prostředky, ze kterých byly financovány některé veřejnoprávní 

subjekty.
131

 

Inspirací může být pro praktické využití tohoto institutu to, jak s ním nakládají 

v Německu, kde obce poskytují stavební pozemky tím, že poskytnou stavebníkům právo 

stavby k obecním pozemkům, čímž jim ušetří finanční prostředky, které by jinak byly 

nutné pro nákup stavebního pozemku a sobě obce zachovají právo k pozemku. Po 

uplynutí doby trvání práva stavby mají právo na získání stavby. Vedlejším efektem je 

                                                 
126 ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2013, s. 210. 
127 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976–1474). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 891. 
128 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, 

s. 682. 
129 BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, 1996, s. 113. 
130 POLÁKOVÁ, O. a kol. Bydlení a bytová politika. Praha: Ekopress, 2006, s. 243. 
131 ZIMA, Petr. Stručný úvod do práva stavby. Právní rozhledy 8/2005, s. 287. 
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snížení možnosti spekulací s pozemky, neboť stavebník je smluvně zavázán k provedení 

stavby.
132

 

Další zajímavostí je příklad z holandského Amsterdamu, kde od roku 1896 do 

roku 2014 nebyl prodán jediný z městských pozemků. Takový stav je, podíváme-li se na 

něj českým privatizačně maniakálním pohledem, neuvěřitelný. Tento přístup 

představuje zcela rozdílný vztah k vnímání pozemkového vlastnictví, stejně jako 

k otázce uchování hodnot pro další generace.
133

 

Institut práva stavby je derivátem zásady superficies solo cedit, jejíž 

znovuzavedení do českého soukromého práva s sebou zároveň přinesla nutnost 

reflektovat ekonomickou realitu, ve které není vždy možné, účelné či výhodné, aby 

pozemek a na něm stojící stavba byla, nebo by být nutně musela, ve vlastnictví téhož 

vlastníka. 

„Právo stavby (stavební právo)
134

 představuje jeden z průlomů do zásady, že 

součástí pozemku je vše, co s ním pevně spojeno. Institut je to celkem nový, do 

evropského zákonodárství se promítl na přelomu 19. a 20. století. Byla za tím snaha 

vyhovět hospodářské potřebě vyvolané industrializačním rozvojem za současného 

respektu ke stavu, kdy v té době byli velcí pozemkoví vlastníci, typicky municipality 

a církevní právnické osoby, které se z různých důvodů nechtěly nebo nemohly svých 

pozemků zbavovat. Řešení se nalezlo v právu stavby, které si svou ekonomickou funkci 

podrželo do současnosti.“
135

 

Zde je potřeba říci, že není pravda, že by se jednalo o institut celkem nový, 

neboť, jak je uvedeno výše v kapitole věnující se institutu superficies, znalo obdobu již 

římské právo. 

6.2.2 Koncepce práva stavby v NOZ 

                                                 
132 ZIMA, Petr. Stručný úvod do práva stavby. Právní rozhledy 8/2005, s. 287. 
133 PETR, Pavel. Právo stavby. Právník 10/2014, s. 895. 
134 Pro právo stavby se dříve též používal pojem „stavební právo“. Dle názoru autora se zákonodárce správně přiklonil k pojmovému 

označení „právo stavby“, neboť pokud by zvolil první možnost, mohlo by dojít k nešťastnému zmatení způsobené pojmovou 
nekonzistentností, neboť jako „stavební právo“ je označována samostatná právní disciplína veřejného práva, která se řídí 

stavebním zákonem. 
135 ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2013, s. 210. 
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NOZ upravuje institut práva stavby v paragrafech 1240–1256. Právo stavby tak, 

jak jej definuje NOZ, je možno chápat jako teoretický konstrukt. Samo právo stavby je 

ustanovením § 1242 prohlášeno za samostatnou nemovitou věc, přičemž stavba, která 

tomuto právu vyhovuje, je pak součástí této nemovité věci, se všemi následky, které 

plynou z ustanovení § 505. Nastává tedy situace, kdy nějaká hmotná věc (stavba) je 

součástí věci nehmotné a nemovité (práva stavby). 

Věcněprávní vztah z práva stavby tedy bude založen a bude trvat i v případech, 

kdy dojde k zániku stavby (ať už z vůle stavebníka, v důsledku vis maior či 

z rozhodnutí správního orgánu) či v případech, kdy ke vzniku stavby vůbec nedojde. 

Tento vztah tedy není žádným způsobem vázán na existenci stavby. Z toho důvodu 

může pro laickou veřejnost představovat problém tento institut správně pochopit.  

Je pochopitelné a logické, že „ustupuje-li povrch půdě“, není možné, aby právo 

stavby trvalo neomezeně dlouhou dobu. Pro ty případy je trvání práva stavby zákonem 

omezeno maximálně na dobu 99 let
136

, přičemž NOZ dává možnost trvání práva stavby 

prodloužit, ovšem pouze za předpokladu, že s tímto prodloužením dají souhlas všechny 

osoby, pro něž jsou na pozemku zapsána zatížení v pořadí za právem stavby.
137

 

Právo stavby tedy není jakýmsi legálním prolomením superficiální zásady. Má 

svou logiku a tento institut je nutný, neboť jednoduše není ekonomicky možné, aby byla 

superficiální zásada bezvýhradně uplatňována. Jedná se především o případy moderních 

průmyslových objektů (montážní haly, skladiště atd.) společností, pro které vlastnictví 

pozemků nemá žádný důvod ani praktický význam.  

Právo stavby je možné zřídit ke stavbě, která teprve vznikne i k takové, která již 

existuje. Může jít o budovu, která potřebuje rekonstrukci nebo modernizaci, do níž není 

vlastník pozemku schopen nebo ochoten investovat, ale může jít i o stavbu, jejíž 

správou se vlastník nechce zatěžovat, ale z nějakého důvodu ji nechce ani pronajmout, 

ani propachtovat.
138

 

                                                 
136 Zákonná maximální doba trvání, na kterou je možno zřídit právo stavby má pravděpodobně historické konotace, neboť na stejně 

dlouhou dobu bylo možno sjednat nájemní smlouvu mezi vlastníkem pozemku a superficiářem. Viz. KINCL, J., V. URFUS a M. 

SKŘEJPEK, M. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 201. 
137 § 1245 NOZ 
138 ELIÁŠ, Karel. Právo stavby. Obchodněprávní revue 10/2012, s. 274. 
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Na právo stavby lze ale pohlížet i jako na čistě technicistní řešení pro případy, 

kdy např. dlužník potřebuje zajistit svůj dluh, ale jediné čím může ručit, je pozemek, na 

kterém se nachází stavba. Hodnota závazku, který ale tímto ručením má být zajištěn, je 

nižší než celková hodnota pozemku se stavbou. Dlužník tedy zřídí právo stavby, jejíž 

součástí bude na pozemku stojící stavba. Závazek zajistí tímto právem stavby. 

6.2.3 Vznik práva stavby 

Vznik práva stavby umožňují tři různé tituly taxativně vyjmenované v § 1243. 

Jsou jimi: smlouva, vydržení a rozhodnutí orgánu veřejné moci. 

Vzniku práva stavby brání, pokud na pozemku vázne právo, které se účelu 

stavby příčí. Např.: Je-li pozemek zatížen právem cesty, není možné jej poté zatížit ještě 

právem stavby takovým způsobem, kterým by se chůze či jízda po tomto pozemku 

ztížila či znemožnila.
139

 

Smlouvou o zřízení práva stavby, která musí být vždy písemná
140

, vznikají 

oběma stranám určité povinnosti, ale i určitá práva. Povinností vlastníka pozemku je 

předat pozemek do užívání stavebníkovi a zdržet se jeho užívání a požívání. Tomu 

odpovídá právo stavebníka tento pozemek užívat a požívat. Jeho povinností pak je 

naplnit právo stavby realizací smluvně určené stavby na pozemku a tomu odpovídající 

právo vlastníka pozemku takovou realizaci požadovat. 
141

 

Bylo-li právo stavby zřízeno za úplatu, vzniká vlastníkovi pozemku právo na 

stavební plat. Pokud je stavební plat sjednán ve formě opětujících se dávek, zatěžuje 

pak právo stavby jako reálné břemeno. Povinností stavebníka pochopitelně je 

vlastníkovi pozemku stavební plat zaplatit.
142

 Dalšími fakultativními náležitostmi 

smlouvy o zřízení práva stavby jsou doba, dokdy je stavebník povinen stavbu realizovat 

(§ 1251 odst. 1), povinnost stavebníka udržovat stavbu v dobrém stavu (§ 1251 odst. 2), 

sjednání výhrady vlastníka pozemku ke schválení nějakého faktického či právního 

jednání stavebníka týkajícího se stavby (§ 1251 odst. 3) a k zatížení práva stavby 

                                                 
139 ELIÁŠ, Karel. Právo stavby. Obchodněprávní revue 10/2012, s. 274. 
140 Ustanovení § 560 NOZ: „Písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, 

jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší. 
141 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 

691. 
142 § 1247 NOZ 
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(§ 1252 odst. 2), ujednání o povinnosti stavebníka stavbu pojistit (§ 1251), 

o předkupních právech vlastníka pozemku a stavebníka (§ 1254 a contrario) a ujednání 

o poskytnutí náhrady vlastníkem pozemku stavebníkovi pro případ zániku práva stavby 

uplynutím doby, na kterou bylo právo stavby zřízeno, a o její výši (§1255).
143

 

Strany si ve smlouvě mohou ujednat vše, co považují s ohledem na své zájmy za 

vhodné. Možné je tak uvažovat, že se strany nespokojí s pouhým ujednáním 

o vzájemných právech a povinnostech, ale dojde také na jejich zajištění či utvrzení.
144

 

Při vzniku práva stavby smlouvou je volnost stran omezena ustanovením 

§ 1246
145

 To stanoví, že k případné rozvazovací podmínce se nebude přihlížet a bude 

tedy zdánlivá dle ustanovení § 554 NOZ. 

Smluvní zřízení práva stavby vzniká zápisem do katastru nemovitostí, má tedy 

konstitutivní účinek. Vedle toho zřízení práva stavby rozhodnutím orgánu veřejné moci 

má účinek deklaratorní, stejně jako zřízení práva stavby vydržením. 

Možnost, že bude zřízeno právo stavby rozhodnutím orgánu veřejné moci má 

své ústavní limity dané Listinou základních práv a svobod (dále jen „LZPS“) 

a ustanoveními čl. 4 odst. 1 a čl. 11 odst. 4.
146

 NOZ takový postup presumuje jen 

v případech zrušení spoluvlastnictví rozdělením společné věci (§ 1145). Takové 

rozhodnutí bude mít formu rozsudku, protože NOZ přiznává kompetenci zřídit právo 

stavby touto formou pouze soudu.
147

 

Případy vydržení práva stavby zřejmě budou nejméně časté. Aby k jejímu 

vydržení mohlo dojít, musí být splněny obecné podmínky stanovené ustanoveními 

§ 1089 a následující. K vydržení je třeba nepřerušená držba, která trvá deset let.
148

 

Nabyl-li stavebník právo stavby vydržením, nabývá jej na dobu 40 let, pokud jsou pro 

to ale spravedlivé důvody, pak může soud dobu, na níž je právo stavby zřízeno, 

                                                 
143 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 

691–692.  
144 ELIÁŠ, Karel. Právo stavby. Obchodněprávní revue 10/2012, s. 275. 
145 „Právo stavby nelze omezit rozvazovací podmínkou; byla-li by rozvazovací podmínka ujednána, nepřihlíží se k ní.“ 
146 Čl. 4 odst. 1 LZPS: „Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních 

práv a svobod.“ Čl. 11 odst. 4 LZPS: „Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na 
základě zákona a za náhradu.“ 

147 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 

692. 
148 § 1091 odst. 2 NOZ 
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k návrhu dotčené strany zkrátit, nebo prodloužit. Právo domáhat se takové změny je 

majetkovým právem, které promlčí v obecné promlčecí lhůtě tří let.
149

 

6.2.4 Zánik práva stavby 

Právo stavby může zaniknout několika způsoby. První možností je uplynutí 

doby, na kterou bylo právo stavby sjednáno. Druhou je skončení práva stavby před 

stanovenou dobou dohodou mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku. Zánik samotné 

stavby důvodem zániku práva stavby nebude, protože vlastnickým objektem je ono 

právo, nikoliv hmotná stavba.Je pochopitelné, že zánikem práva stavby se stavba stane 

součástí pozemku. Zanikne-li právo stavby uplynutím doby, na kterou bylo právo 

stavby sjednáno, náleží stavebníkovi od vlastníka pozemku náhrada. Tato náhrada je 

zákonem stanovená na polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby, ale 

stranám je dána možnost si výši náhrady určit odlišně od zákona.
150

 Spor o to, co bude 

hodnotou stavby, bude patrně velice častý, nicméně NOZ jej definuje v ustanovení § 

492 odst. 1 jako cenu obvyklou. Strany si rovněž mohou ujednat způsob, jakým bude 

náhrada vypočtena, který bude zohledňovat např. inflaci, výnosy, míru opotřebení, 

stavební náklady atd. 

Na případy, kdy zanikne právo stavby, na kterém váznou zástavní či jiná práva, 

pamatuje ustanovení § 1256, podle kterého tato práva postihují náhradu. Jedná se 

o zákonný přechod zástavního práva z práva stavby na náhradu. Je to logický důsledek 

zániku práva stavby, protože zástavní právo má k hlavnímu závazku (v tomto případě 

závazku vzniklém z práva stavby) akcesorickou povahu. Zanikla by tedy spolu s právem 

stavby. Takto nezaniká, ale přeměňuje se na zástavní právo k náhradě.
151

 

6.3 Dočasné stavby 

Dalším  druhem výjimky ze superficiální zásady jsou dočasné stavby, pro které 

se vžilo označení superedifikáty. Judikatura vykládala superfedifikáty jako movité 

                                                 
149 ACHOUR, Gabriel a Martin PELIKÁN. Právo stavby podle nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie 12/2014, s. 39. 
150 § 1255 NOZ 
151 ACHOUR, Gabriel a Martin PELIKÁN. Právo stavby podle nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie 12/2014, s. 41–42. 
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věci.
152 Úžeji tak byly chápány stavby zřízené jen v mezích omezeného užívacího práva 

stavebníkova. 

NOZ upravuje dočasné stavby v ustanovení § 506 odst. 1
153

. S tím, co ovšem 

vymezit jako dočasnou stavbu, vznikají jisté problémy. Jednak je to problém dočasnosti 

superedifikátu a jednak je to jeho povaha coby movité, nebo nemovité věci. 

6.3.1 Veřejnoprávní a soukromoprávní kritérium dočasnosti 

Co se dočasnosti týče, nabízí se možnost nahlížet na ni ze dvou pohledů. Jednak 

z pohledu veřejnoprávního a jednak z pohledu soukromoprávního. Zde vzniká problém, 

protože, jak již uvedeno výše, je třeba mít na paměti ustanovení § 1 odst. 1 věta in finem 

NOZ. To může způsobovat určité obtíže, protože judikatura interpretovala pojem 

dočasné stavby za účinnosti ObčZ v souvislosti se stavbou postavenou na pozemku, jež 

byl stavebník oprávněn užívat pouze dočasně. Nejvyšší soud vykládal
154

 tuto 

problematiku v případech, kdy se stavebník dohodl s vlastníkem pozemku na postavení 

stavby na pozemku, který měl užívat pouze dočasně. Po uplynutí sjednané doby ztratil 

stavebník právo mít na pozemku stavbu, která měla mít jen dočasný charakter. 

Na dočasnou stavbu bylo tedy nahlíženo jako na zřízenou na cizím pozemku. 

„Kritéria judikaturou vytvořená pro případ stavby, kterou na svém pozemku postaví 

jeho vlastník vlastně použít nelze.“
155

 

Veřejnoprávní kritérium dočasnosti má svůj základ v rozhodnutí orgánu veřejné 

moci. Vycházelo by se z definice, kterou uvádí SZ: „Dočasná stavba je stavba, u které 

stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.“
156

 

Při aplikaci veřejnoprávního kritéria narazíme na problémy, z nichž některé jsou 

už popsány výše v práci. Vedle uplatňování soukromého práva na právu veřejném je to 

rovněž rozdílné chápání pojmu stavby v soukromém a veřejném právu. Dále je to fakt, 

že v řízení podle SZ může být dočasná stavba vymezena odlišně s ohledem na zcela jiné 

                                                 
152 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR 22 Cdo 2808/2005. 
153 „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. 
154 Rozsudek NS 22 Cdo 2261/2001 
155 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 
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účely než ty, které jsou relevantní pro soukromé právo a i stavba, u které stavební úřad 

omezil dobu trvání, může být dle § 506 NOZ stavbou trvalou. Posledním důvodem je 

skutečnost, že kvalifikace stavby jako součásti pozemku je nezbytná i v případech, kdy 

k rozhodnutí stavebního úřadu nedochází (např. u černých staveb). 

Veřejnoprávní kritérium tak můžeme použít v případech, kdy selžou kritéria 

soukromého práva. 

Soukromoprávní kritéria si můžeme rozdělit na kritérium objektivní a kritérium 

subjektivní. U objektivního kritéria se vychází z premisy, že poznatelnost toho, zda se 

jedná, či nejedná o dočasnou stavbu, musí být zcela zřejmá bez ohledu na vůli 

stavebníka, u které mohou, jak bude uvedeno níže, vznikat problémy, a které je patrná 

z jakéhosi veřejně známého, všeobecně přijímaného, třetím osobám známého, 

hospodářsky účelového určení dané stavby. 

Subjektivní kritérium nahlížení na dočasnost stavby naproti tomu, jak jistě 

nepřekvapí, vychází z vůle stavebníka. Ta ovšem nemusí být vždy dobře patrná 

a zřejmá. Naopak může být předstírána, fingována a může se průběžně měnit. Pokud 

toto kritérium přijmeme bez výjimky, pak tím výrazně oslabíme ochranu třetím osobám 

a zasáhneme do právní jistoty. Existují pochopitelně příklady staveb, u nichž je zřejmé, 

že mají pouze dočasný charakter (montovaná tribuna pro zápas plážového volejbalu, 

který je pořádán v centru města; stan pro provádění masáží při příležitosti masových 

sportovních akcí atd.). Ne vždy je ovšem možné postupovat tímto způsobem, neboť ne 

vždy je vůle stavebníka tak zřejmá, jako u výše uvedených příkladů. V některých 

příkladech se může stavba dle objektivního kritéria jevit jako trvalá, přestože vůlí 

stavebníka bylo vybudovat stavbu dočasnou. Může tomu pochopitelně být i obráceně. 

Dočasnost stavby může být chápána jako dočasnost právní, kdy absentující 

úmysl stavebníka nechat stavbu trvale na pozemku je možné odvodit z právních kritérií. 

V takových případech je pak dočasnost určena existencí soukromoprávního titulu, na 

jehož základě byla stavba zřízena.
157

 Právní kritérium dočasnosti stavby bylo částečně 

spojováno pouze s případy, kdy po zániku závazkového vztahu, jejímž obsahem bylo 

dočasné uživatelovo užívací či požívací právo k cizímu pozemku, půjde o stavbu, která 

                                                 
157 TÉGL, Petr a Filip MELZER. Superedifikáty a nový občanský zákoník. Právní rozhledy 4/2014, s. 136. 
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je určena k likvidaci anebo při ujednání, že se existující stavba stane vlastnictvím 

vlastníka pozemku bez náhrady v důsledku zániku práva k cizímu pozemku.
158

 Odlišně 

je pak Téglem a Melzerem argumentováno, že je potřeba nahlížet na každý jednotlivý 

případ zvlášť podle jednotlivých skutkových a právních okolností. „Tak např. není 

vyloučeno, aby se nájemce již od počátku dohodl s vlastníkem pozemku na tom, že pro 

něho vybuduje na jeho pozemku stavbu, která se stane součástí pozemku a kterou bude 

posléze nájemce užívat. Přitom strany nemají zájem na tom, aby stavba zůstala 

samostatnou věcí, neboť jim takové řešení z jakéhokoli důvodu nevyhovuje.“
159

 Jakkoliv 

je neoddiskutovatelné, že stavba bude předmětem onoho závazkového vztahu, přesto 

rozhodující bude opět onen subjektivní pohled, s jakým došlo k realizaci stavby. Tégl 

s Melzerem dodávají, že dočasnost nájmu by neměla být kritériem, podle kterého se 

bude posuzovat trvalost či dočasnost stavby, neboť v opačném případě by došlo 

k nežádoucímu stavu, protože by byla narušena superficiální zásada a zároveň by byla 

obejita ustanovení o právu stavby. Dále upozorňují na skutečnost, že pokud by bylo 

přistoupeno na argumentaci prof. Eliáše, došlo by ke stavu, za něhož by bylo možno 

superficiální zásadu zcela legálně obejít „pouhou“ dohodou – třeba i neformální či 

inominátní. 

To je pouze jedna z ukázek úskalí, která v sobě nese pouze subjektivní pohled na 

problematiku dočasnosti staveb. NOZ daný problém řeší v ustanovení § 3055 odst. 2.
160

 

Tím je dáno, že stavby, které mají vzniknout, či vzniknou na pozemku jiného vlastníka 

na základě věcného práva vzniklého stavebníkovi po dni nabytí účinnosti NOZ či 

smlouvy, která bude uzavřena po dni nabytí účinnosti NOZ, se stávají součástí 

pozemku. Pokud by toto neplatilo, uvedené ustanovení by ztratilo zamýšlený smysl.
161

 

Z výše uvedeného plyne, že subjektivní soukromoprávní kritérium s sebou 

přináší mnohé problémy, které pouze skýtají, za použití nesprávného výkladu, 

možnosti, jak obejít superficiální zásadu a přitom se vyhnout využití institutu práva 

stavby, což je vzhledem k tomu, o jak razantní ustanovení se v případě § 506 jedná, 

zcela nežádoucí. A to i s přihlédnutím k tomu, jak silnou právní ochranu superficiální 

                                                 
158 ELIÁŠ, Karel. Právo stavby. Obchodněprávní revue 10/2012, s. 277. 
159 TÉGL, Petr a Filip MELZER. Superedifikáty a nový občanský zákoník. Právní rozhledy 4/2014, s. 136. 
160 „Odstavec 1 platí obdobně pro stavbu, která má být zřízena na pozemku jiného vlastníka na základě věcného práva vzniklého 

stavebníku přede dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona.“ 
161 TÉGL, Petr a Filip MELZER. Superedifikáty a nový občanský zákoník. Právní rozhledy 4/2014, s. 136. 
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zásadě NOZ poskytuje např. v podobě předkupního práva, které není možné smluvně 

vyloučit či omezit. S ohledem na institut práva stavby je třeba podotknout, že již 

existující stavbu (mající od počátku trvalý charakter) je možno od pozemku právně 

oddělit pouze za použití práva stavby a pouze ve prospěch osoby, která je odlišná od 

vlastníka pozemku. 

6.3.2 Dočasná stavba jako nemovitá věc 

Zpětně není pochopitelně možné (z důvodu aplikace superficiální zásady) měnit 

charakter stavby z trvalé na dočasnou. V tomto případě je tedy vůle vlastníka omezena 

a s ním i subjektivní nahlížení na charakter dočasnosti staveb. Opačný případ pak 

samozřejmě přípustný je, a to ze stejného důvodu, neboť je dozajista cílem 

zákonodárce, aby, někdy v budoucnu, došlo k žádanému „srůstu“ pozemků se stavbami. 

Pro případy, kdy nebude zcela zřejmé, zda se jedná v konkrétním případě 

o stavbu dočasnou, či trvalou, by hierarchicky nejvyšší sílu mělo mít objektivní 

soukromoprávní hledisko následované soukromoprávním hlediskem subjektivním, které 

je ovšem značně problematické, a jen podpůrně by mělo být ve zvláště nejasných 

případech užito kritéria veřejnoprávního. 

Zásadní otázkou ovšem ve vztahu k dočasným stavbám je, zda na ně pohlížet 

jako na věci movité, nebo nemovité. To má svou pochopitelnou důležitost pro případy 

právních dispozic se stavbou, typicky pro případy koupě nemovité věci,
162

 která 

vyžaduje písemnou formu dle ustanovení § 560 NOZ. 

Katastrální zákon v ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) připouští, aby byl v katastru 

nemovitostí u evidovaných budov zapsán údaj o tom, že se jedná o stavbu dočasnou. 

Vyjdeme-li z prostého jazykového výkladu, pak už tento samotný fakt by nám měl 

napovědět, že v případě dočasných staveb půjde o nemovité věci. Podíváme-li se ovšem 

na celou věc blíže, zjistíme, že jsou zde i další důvody, proč nemůže být v případě 

dočasných staveb přípustný výklad, že jde o věci movité. 

Ustanovení § 498 odst. 1 věta druhá NOZ stanoví, že nemovitou věcí může být 

i věc, kterou nelze přenést z místa na místo, aniž by při tom došlo k porušení její 
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podstaty, pokud ovšem jiný právní předpis stanoví, že není součástí pozemku. K tomu 

je ovšem třeba dodat, že není jiného právního předpisu, který by takové právní 

odloučení dočasné stavby od pozemku upravoval. Tak činí pouze NOZ. To by pak 

znamenalo, že se v případě dočasných staveb bude jednat o věci movité. K tomuto 

názoru se kloní i Koukal v komentáři, kde uvádí: „Za stavby movité je dále třeba 

považovat také stavby dočasné (§ 506), neboť tyto nejsou součástí pozemku a není 

možné je podřadit ani pod definici obsaženou v § 498 odst. 1. Výjimkou budou ty stavby 

dočasné, které budou součástí práva stavby, jež je věcí nemovitou (§ 1242).
163

 

Koukal dále vyzývá, aby v první dílčí novele NOZ bylo postupováno obdobně 

jako již dříve v historii a superedifikáty byly explicitně prohlášeny za věci nemovité. 

Jak ovšem uvádí Melzer s Téglem, pokud by skutečně byly dočasné stavby věcmi 

movitými, jednalo by se o zřejmý rozpor se smyslem úpravy nemovitých věcí v NOZ 

i KZ. Takové pojetí by totiž mělo za následek, že stavby, které podle ObčZ nebyly 

součástí pozemku a o nichž NOZ v přechodných ustanoveních v § 3055 a § 3060 

stanoví, že zůstanou i nadále samostatnými věcmi, budou věcmi movitými, což by opět 

mělo dopad na právní režim dispozice s nimi. Dochází zde totiž k rozporu mezi NOZ a 

KZ. KZ připouští, že evidovaná stavba může být stavbou dočasnou [§ 4 odst. 1 písm. 

d)]. K převodu vlastnického práva na základě kupní smlouvy podle NOZ postačuje ústní 

forma smlouvy. Vlastnické právo se ovšem podle nabývá zápisem do veřejného 

seznamu, který takovou věc eviduje (§ 1102 NOZ). Tímto veřejným seznamem je pro 

tyto účely katastr nemovitostí, který ovšem předpokládá existenci vkladové listiny [§ 8, 

§ 15 odst. 1 písm a)] 
164

 Prohlášení dočasné stavby za movitou věc má tedy své zjevné 

rozpory a takové prohlášení zřejmě není konformní s úmyslem zákonodárce. 

6.4 Inženýrské sítě 

Inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, energetická či jiná vedení – jedná se 

o demonstrativní výčet) jsou ustanovením § 509 výslovně vyňaty z režimu superficiální 

zásady. Za součásti těchto inženýrských sítí jsou prohlášeny i stavby a technická 

zařízení, která s nimi provozně souvisí,
165

 pokud se neprokáže opak. Jedná se tedy 

o vyvratitelnou právní domněnku. Inženýrské sítě a s nimi související stavby tedy budou 

                                                 
163 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1767. 
164 TÉGL, Petr a Filip MELZER. Superedifikáty a nový občanský zákoník. Právní rozhledy 4/2014, s. 139. 
165 § 509 NOZ 
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samostatnými věcmi. To ovšem neplatí absolutně, protože aby nebyla inženýrská síť 

považována za součást pozemku, musí být zároveň stavbou ve smyslu soukromého 

práva. Bude-li proto např. vodovod technicky proveden jako prostý vrt ve skalnatém 

podloží, kterým proudí voda bez jakéhokoliv zatrubnění či vybetonování, nelze 

uvažovat, že by na něj dopadalo ustanovení § 509.
166

 

Inženýrská síť bude mít zpravidla povahu věci nemovité. O věc movitou pak 

půjde v případech, kdy ji bude možné přenést z místa na místo, aniž by byla porušena 

její podstata. Tento názor podporuje, že nelze provést přeložku inženýrské sítě bez 

porušení její podstaty. K tomu se dodává, že v takových případech není překládána 

hmotná podstata původního vedení inženýrské sítě, ale v místě přeložky je v podstatě 

část této nové sítě nově vybudována v jiné poloze, než kudy vedla původní inženýrská 

síť.
167

 Z toho důvodu je nutné na inženýrskou síť, pokud je stavbou ve smyslu 

občanského práva pohlížet jako na věc nemovitou. 

Na to, zda půjde v případě inženýrských sítí o součást pozemku, či nikoliv, 

nabízejí Melzer s Téglem ve svém komentáři zajímavý pohled, a sice že ustanovení 

§ 509 se uplatní v závislosti na tom, zda se inženýrská síť nachází na jednom, nebo na 

více pozemcích. V případech, kdy se inženýrská síť nachází na pouze na jednom 

pozemku, bude platit, dle názoru autorů komentáře, že taková inženýrská síť je součástí 

pozemku, neboť mu funkčně slouží a není rozumné štěpit právní režim obou 

předmětů.
168

 

Takový postup má své praktické využití v případech, kdy si vlastník pozemku 

nechal zbudovat solární elektrárnu a elektrickým vedením ji má napojenu na stavbu. 

Častější bude případ, kdy bude na pozemku vybudován systém odvodňovacích kanálů, 

které budou svedeny do vlastní jímky, a nebude napojen na veřejnou kanalizaci. 

Naproti tomu, pokud zasahuje inženýrská síť pod více pozemků, bude 

samozřejmě smysluplné, aby taková inženýrská síť nebyla součástí pozemku. Důvod je 

prostý. Inženýrská síť, pokud by nebyla samostatnou věcí, by byla tvořena několika 

samostatnými věcmi, které by na hranici jednoho pozemku začínaly a končily na hranici 

                                                 
166 MELZER, F., TÉGL, P. a kol: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014, s. 346. 
167 BAUDYŠ, Petr. Nemovitá věc podle nového občanského zákoníku. REKOFIKACE & PRAXE 12/2014, s. 8. 
168 MELZER, F., TÉGL, P. a kol: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014, s. 346. 
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pozemku vedlejšího. Složité by v takovém případě bylo např. zajištění údržby takové 

sítě.
169

 

6.5 Stavby movité 

Pro úplnost uvádí autor jako příklad výjimky ze superficiální zásady movité 

stavby, které se pochopitelně nestávají součástí pozemku, neboť mají povahu věci 

movité. To znamená, že nejsou pevně spojeny s pozemkem a mohou od něj tedy být 

odděleny, aniž by tím byla způsobena na pozemku škoda. Ve stejném duchu judikoval 

Ústavní soud, jehož nález (Pl. ÚS 16/93) je použitelný i za účinnosti NOZ: „stavba není 

součástí pozemku tehdy (…), jestliže jde o stavbu, která je věcí movitou a která není 

funkčně nebo fyzicky spojena s pozemkem a lze ji od něho oddělit, aniž by došlo 

k znehodnocení pozemku“.
170

 

6.6 Nemovité věci dle ustanovení § 498 odst. 1 věta druhá 

Superficiální zásada se neuplatní u věcí, o kterých jiný právní předpis stanoví, že 

nejsou součástí pozemku a zároveň je nelze přenést z místa na místo, aniž by došlo 

k porušení jejich podstaty.
171

  

Příkladem těchto věcí jsou např. pozemní komunikace, o kterých již byla řeč 

výše, které ZOPK označuje za věci odlišné od pozemku a jako takové mohou být ve 

vlastnictví osob odlišných od pozemku.
172

 Další příklad uvádí třeba vodní zákon, který 

povrchové a podzemní vody z vlastnictví zcela vyjímá v ustanovení § 3 odst. 1. Přírodní 

léčivé zdroje nemohou být objektem vlastnictví podle lázeňského zákona a jeho 

ustanovení § 4 odst. 1. Horní zákon pak nepřímo stanoví, že ložiska výhradních nerostů 

nejsou součástí pozemku.
173

 

  

                                                 
169 MELZER, F., TÉGL, P. a kol: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014, s. 347. 
170 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 

1196. 
171 § 498 odst. 1 druhá věta 
172 MELZER, F., TÉGL, P. a kol: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014, s. 273. 
173 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 

1177–1178. 



 

57 

6.7 Stroje dle ustanovení § 508 NOZ 

Ustanovení § 508 NOZ
174

 se vztahuje na řešení otázky, kdy se bude stroj 

považovat za součást nemovité věci dle ustanovení § 505 NOZ a kdy bude moci být 

považována za samostatnou věc. 

K tématu bylo vypracováno Výkladové stanovisko č. 17 Expertní skupiny 

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti (dále jen 

„Stanovisko č. 17“), které řeší otázku, zda se budou stroje považovat za samostatné 

nemovité věci, či budou spadat pod režim § 505 NOZ o součásti věci, a vyjadřuje se 

o poměru mezi ustanoveními § 505 a § 508 NOZ, které upravuje režim strojů a jiných 

upevněných zařízení. 

Za takové stroje lze pro účely tohoto ustanovení považovat vše, co je 

s nemovitou věcí spojeno „pevným základem“ a je s nemovitou věcí konstrukčně 

spojeno takovým způsobem, který umožní podřazení pod ustanovení § 505 NOZ 

upravující součást věci.
175

 Za takové stroje považujeme výtahy, klimatizace či kotle. 

Z toho plyne, že za stroj podle § 505 NOZ není možné považovat jakýkoliv k nemovité 

věci upevněný stroj, ale pouze ten, jehož dekonstrukce nebo odnětí by nemovitou věc 

funkčně poškodilo a znemožnilo či ztížilo její užívání. 

Nabízí se otázka výrobních strojů – výrobních linek, zda tyto budou rovněž 

spadat pod režim § 505. Zde je situace složitější a bude muset být posuzována vždy ad 

hoc, případ od případu. V některých konkrétních situacích bude zřejmé, že některé 

z těchto strojů bude možné, vzhledem k jejich povaze (hmotnosti, umístění v nemovité 

věci, funkčnímu řešení spojení s nemovitou věcí) považovat za samostatné věci. Odlišně 

se pak bude postupovat v případě, kdy nemovitá věc bude tvořit pouze jakýsi svrchní 

                                                 
174 „Stroj nebo jiné upevněné zařízení (dále jen „stroj“) není součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, byla-li se 

souhlasem jejího vlastníka zapsána do téhož seznamu výhrada, že stroj jeho vlastnictvím není. Výhrada bude vymazána, prokáže-

li vlastník nemovité věci nebo jiná osoba oprávněná k tomu podle zápisu do veřejného seznamu, že se vlastník nemovité věci stal 

vlastníkem stroje.“ 
175 Výkladové stanovisko č. 17 Expertní komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 27. Ledna 

2014 – k právní povaze stroje nebo jiného upevněného zařízení dle ustanovení § 505 a § 508. Dostupné z WWW: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Stanovisko-17-508_NOZ.pdf 
 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Stanovisko-17-508_NOZ.pdf


 

58 

obal chránící výrobní stroj před nepříznivými vnějšími vlivy. Takový stroj pak 

bezesporu bude pod režim § 505 spadat.
176

 

6.8 Přestavek 

NOZ definuje přestavek takto: „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.“
177

 

V případě přestavku se vlastně jedná o speciální případ neoprávněné stavby, kdy 

jen nepatrná část stavby, která je jinak zřízena na vlastním pozemku, zasahuje na 

pozemek jiného vlastníka. NOZ se snaží tuto situaci vyřešit takovým způsobem, který 

by nezřizoval spoluvlastnictví vlastníků obou pozemků k věci nebo nenutil vlastníka 

stavby k přestavbě. Činí tak reorganizací vlastnických vztahů k pozemku.
178

 

Úkolem judikatury bude vyřešit, co bude bráno jako „malá část stavby“ a „malá 

část“ pozemku. Nejspíše se bude jednat o část „nepatrnou“, neboť NOZ tohoto 

vyjádření míry v některých ustanoveních užívá (např. § 1050 odst. 1, § 1424 odst. 2, § 

2905 aj.)
179

 Rovněž je možné, aby judikatura vycházela při výkladu této „malé 

části“ z procentuální výměry části přesahující stavby, případně pozemku, na který 

stavba přesahuje (např.: Budeme-li uvažovat o hranici 5 %, pak v případě že stavba 

o výměře 100m
2 

přesahuje na cizí pozemek o 4m
2
, bude se jednat o pouze malou část.) 

Přestavek a tím pádem ani možnost reorganizace vlastnictví nevzniká, pokud 

stavitel nejednal v dobré víře. Stavitel pak nemá možnost nabýt vlastnické právo k malé 

části sousedního pozemku. Ten, kdo naopak stavěl v dobré víře, zaplatí vlastníkovi 

pozemku obvyklou cenu nabytého pozemku.
180

 Principálně se jedná o obrácení 

                                                 
176 Obdobně: Výkladové stanovisko č. 17 Expertní komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 

27. Ledna 2014 – k právní povaze stroje nebo jiného upevněného zařízení dle ustanovení § 505 a § 508. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Stanovisko-17-508_NOZ.pdf 
177 § 1087 odst. 1 NOZ 
178 ELIÁŠ, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, 2012, s. 467. 
179 SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§976–1474). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 310. 
180 § 1087 odst. 2 NOZ 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Stanovisko-17-508_NOZ.pdf
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superficiální zásady v případech malé části pozemku, která byla zastavěna trvalou 

stavbou.
181

 

  

                                                 
181 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 

235. 
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Závěr 

Práce měla za úkol prozkoumat problematiku superficiální zásady. Pro tento účel 

byla rozdělena na dvě nestejně velké části – část historickou a rozsáhlejší část věnující 

se aktuálnímu stavu. 

Cílem historické části, která zahrnuje kapitoly 1–3, bylo nastínit okolnosti 

vzniku superficiální zásady. I když se nejedná primárně o práci historizující, tímto 

základním, dějepisným exkurzem bylo potřeba vysvětlit smysl některých institutů pro 

jejich správné pochopení. 

Práce je koncipována tak, že čím více se posouvá po myšlené časové ose blíže 

do současnosti, tím jde více do podrobností. Kapitola 2.3.1, která se věnuje více 

komunistické ideologii než problematice spojené se superficiální zásadou, na první 

pohled do práce nepatří. Domnívám se nicméně, že se v případě vytlačení superficiální 

zásady z českého práva provedené SOZ jedná o obrat naprosto zásadní. Nemohl jsem se 

spokojit s pouhým konstatováním, že SOZ nerecipoval superficiální zásadu, aniž bych 

zároveň neuvedl, za pomocí dobových citací, příklady, které, dle mého názoru, dobře 

vykreslují tehdejší myšlenkové procesy. 

Jakýmsi mostem mezi historickou a aktuální částí práce představuje kapitola 4., 

jejímž obsahem je vymezení pojmů, jejichž správné pochopení má praktické důsledky 

na aplikaci superficiální zásady. Kapitola je hierarchicky uspořádaná a od vysvětlení 

pojmu věc v právním smyslu tedy postupně dochází k pojmu stavby. Stavbě je 

v kapitole věnován největší prostor, to z toho důvodu, že považuji její přesné vymezení 

za nutné, neboť v praxi bude otázka toho, co lze považovat za stavbu, řešena velice 

často. Vymezení stavby se v práci opírá o popsání jejích 5 pojmových znaků, které 

stavbu dostatečně odlišují od ostatních součástí pozemku. 

Následující kapitola se věnuje platné právní úpravě. Jejím cílem bylo rozebrat 

jednotlivé případy, na které dopadá ustanovení § 506 NOZ, ve kterém je zásada 

superficies solo cedit vyjádřena. Značná část této kapitoly je pak věnována přechodným 

ustanovením NOZ. Tato ustanovení upravují jednotlivé situace, které je potřeba vyřešit 

v případech, kdy pozemek a na něm stojící stavba neměly, před účinností NOZ, 
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totožného vlastníka. Proto je za účelem scelení vlastnického práva k oběma nemovitým 

věcem zřízeno vzájemné předkupní právo, které na nich bude váznout do té doby, než 

bude obě vlastnit jedna osoba. Dle mého názoru je zřízení předkupního práva, i přes 

snížený vlastnický komfort obou vlastníků, nejméně násilným řešením, které má 

výhledově zajistit scelení vlastnictví u všech takto rozdělených nemovitých věcí. 

Otázkou, na kterou ovšem není možné nyní kvalifikovaně odpovědět, je, zda  takový 

stav někdy ve skutečnosti nastane. Jisté je pouze to, že scelení vlastnictví bude trvat 

dobu velice dlouhou. 

Nejrozsáhlejší je pak 6. kapitola, která se věnuje výjimkám ze superficiální 

zásady. Zákon je při jejich vymezení poměrně lakonický a proto jsem považoval za 

nutné o nich dostatečně pojednat. Činím tak z toho důvodu, že právě ony výjimky 

ukazují, jak tenká může vést hranice mezi stavem, kdy se superficiální zásada uplatní a 

kdy nikoliv. Tyto výjimky je třeba vnímat tak, že nerelativizují a „nerozmělňují“ 

superficiální zásadu, ale právě naopak ji zpřesňují a pomáhají k jejímu lepšímu 

pochopení. 

Značný prostor je v této kapitole věnován právu stavby. Tento derivát ze 

superficiální zásady se vrací do českého práva, ale zůstává ovšem otázkou, zda a jak 

bude v praxi využíván. Při hledání jeho účelného využití shledávám jako vhodným 

inspirovat se v západní Evropě – v Holandsku a Německu. Tam právo stavby funguje 

jako nástroj, kterým je možno řešit bytovou situaci občanů obcí, kteří nemusí 

vynakládat finanční prostředky a obce nemusí rozprodávat své pozemky. Bylo by tedy 

záhodno uvažovat podobným směrem. 

Určitou kontroverzi může vyvolat část věnovaná dočasným stavbám, které jsou 

zde prohlášeny za nemovité věci. Jiná úvaha není přípustná pro rozpor mezi NOZ a KZ. 

Dočasné stavby se evidují ve veřejném seznamu – v katastru nemovitostí. Vlastnické 

právo k nemovitostem se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Byla-li by tedy 

dočasná stavba věcí movitou a byla-li by jako taková převedena ústní smlouvou, 

nemohl by nový vlastník nabýt vlastnického práva, neboť katastr nemovitostí vyžaduje 

existenci vkladové listiny. 
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Domnívám se, že návrat superficiální zásady je krok správným směrem. Je to 

institut, který je tradiční, jak koneckonců dokazuje první část této práce. Především ale 

jde o institut, který je logický a racionální. České právo se bez superficiální zásady 60 

let obešlo a naučilo se fungovat i v režimu, že povrch půdě nutně ustupovat nemusí, 

protože mu nic jiného zkrátka nezbylo. Superficiální zásada vrací do nahlížení na 

problematiku pozemků a staveb logičnost a řád. 

  



 

63 

Seznam zkratek 

LZPS usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o 

vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky 

ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (rakouský obecný zákoník 

občanský) 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch (německý občanský zákoník) 

OZO císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský 

Vládní návrh vládní návrh občanského zákoníku vypracovaný v roce 1937 

SOZ zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

ObčZ zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

KZ zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

SZ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

Vodní zákon zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon) 

Lázeňský zákon zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských 

místech a o změně souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 

Horní zákon zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon 

ZOPK   zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
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Velká novela zákon č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje 

občanský zákoník 

ÚS   Ústavní soud České republiky 

NS   Nejvyšší soud České republiky 

KN   Katastr nemovitostí České republiky 

JZD   Jednotná zemědělská družstva 

ONV   Okresní národní výbor 

JEP   Jednotná evidence půdy 
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RESUMÉ 

Diplomová práce se věnuje zásadě superficies solo cedit, která byla známa již ve 

starověkém Římě. Tato zásada znamená, že vše, co z pozemku vzešlo, se tak stává jeho 

součástí. Superficiální zásada byla přijata i pozdějšími soukromoprávními kodexy. Po 

více než šedesáti letech se vrátila do českého právního řádu, ustanovením § 506 NOZ.  

Diplomovou práci je možné rozdělit na dvě velké části. První se dá označit za 

část „dějepisnou“ a věnuje se historickému uchopení superficiální zásady za pomoci 

myšlené časové osy. Práce nejprve zkoumá, příčiny vzniku zásady v právu římské říše. 

Dále se práce v této části věnuje úpravě zásady v rakouském ABGB a snahám o 

recipování zásady do občanského zákoníku v období po první světové válce. Tyto snahy 

ovšem vzaly za své a v období následujícím po druhé světové válce došlo v důsledku 

nástupu komunistické strany k moci k ideologickým změnám, které měly za následek i 

odstranění superficiální zásady z českého právního řádu. Občanský zákoník z roku 1964 

pokračoval v myšlenkovém směru nastaveným již dříve a zásada superficies solo cedit v 

něm rovněž zcela absentovala. To se změnilo až přijetím NOZ, které se tak otevřeně 

přihlásilo k přirozenoprávní tradici nastolené již roku 1811 ABGB. 

Druhá část práce je pak věnována tomu, jakým způsobem je superficiální zásada 

upravena v NOZ. Jedna kapitola práce se zabývá vymezením pojmů, ke kterým se 

superficiální zásada vztahuje a bez jejichž pochopení by nebyl další výklad možný. 

Práce rozebírá důsledky, které vyplynuly ze situace, že se zákonodárce musel vypořádat 

se skutečností, že více než šedesát let opuštění superficiální zásady způsobilo dlouhou 

řadu případů odděleného vlastnictví pozemku a na něm stojící stavby. Zákonodárce tak 

učinil zřízením předkupního práva, které bude na nemovitých věcech váznout do té 

doby, dokud se nestanou vlastnictvím jedné a téže osoby. Velká pozornost je v práci 

věnována výjimkám ze superficiální zásady. 
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ABSTRACT 

This thesis focuses on the "superficies solo cedit" principle, known since the 

times of the Ancient Rome and further adopted in civil law codexes, and according to 

which buildings are considered a part of the land on which they are built. The 

"superficies solo cedit" now becomes - after more than sixty years - a part of Czech law 

again thanks to the Section 506 of the NCC. 

This thesis divided into two main sections. The first section deals with historical 

aspects of the above principle through a timeline. In this section the Author explores the 

causes of the above principle in the Roman-law, investigates the regulation contained in 

the in the Austrian ABGB and looks at the efforts to implement the above principle into 

Czech private law in the period following the First World War. This section also covers 

the era following the Second World War when the efforts to implement the above 

principle came to a halt thank to Communist's successful rise to power and subsequent 

ideological changes resulting in complete abandonment of the above principle in Czech 

law. The Civil Code from 1964 for example completely lacked the above principle. This 

has been changed by the adoption of the New Civil Code 2014 (“NCC”) which 

expressly references itself to the tradition of the Austrian ABGB from 1811. 

The Second section deals with the regulation of the above principle in the NCC. 

One chapter of this section is devoted to the definitions without which it would be 

impossible to carry out any further analysis. The thesis looks in detail at the 

consequences of the implementation of the above principle to Czech law. Most 

importantly it focuses on the legislators' efforts to tackle the fact, that after more than 

sixty years without the above principle in effect, the ownership of land was separated 

from the ownership of buildings, through the introduction of a statutory pre-emption 

right. The Author also pays the attention to the exceptions from the "superficies solo 

cedit" principle. 
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