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Vlastní hodnocení: 

1.Rozsah práce, prameny a aktuálnost problematiky 

 

Předložená disertační práce je zpracována v úctyhodném  rozsahu 333 stran textu, na který navazuje 

ještě několik desítek stran příloh. Odkazy jsou řádně prováděny. Okruh použité odborné literatury lze 

vzhledem k druhu vědecké práce pokládat za mimořádný, neboť samotný čítá dvacet  stran.  Autorka 

pracovala s rozsáhlou domácí literaturou, když využívala i starší  prameny a judikaturu. V práci 

najdeme řadu zahraničních  pramenů, zejména francouzské provenience, což logicky koresponduje se  

zvoleným tématem práce.  

Aktuálnost tématu je dána tím, že práce na pozadí analýzy problematiky od římského práva po tzv. 

střední občanský zákoník č.141/1950 Sb.  nakonec  zkoumá  novou právní úpravu občanského 

zákoníku č.89/2012 Sb., když občanský zákoník z roku 1964 tento institut neznal, a srovnává ji 

zároveň s právní úpravou francouzskou, která se objevuje ve francouzském právním řádu symbolicky 

v roce 1964.  

Práce je členěna do úvodu, pěti částí a závěru. V první části se zaměřuje zejména na souvislost práva 

stavby s přijetím OZ, otázky spojené s aktuálním stavem poznání zkoumaného institutu v českém, 

evropské a v podstatě světovém kontextu, systematikou, metodologií a formulací cílů práce.  Ve 

druhé části se autorka zabývá pojmem a právní podstatou práva stavby, významnou pozornost 

věnuje rozboru zásady superficies solo cedit , zkoumá institut práva stavby z hlediska zařazení do 

systému soukromého práva za pomoci komparce jednotlivých právních úprav - kontinentálních i 

angloamerické. Ve třetí části se věnuje historickému exkurzu do práva stavby .Ve čtvrté části 

práce,kterou lze považovat za stěžejní, řeší institut práva stavby de lega lata v komparaci české a 

francouzské právní úpravy. Pátá část se věnuje porovnání práva stavby s příbuznými 

soukromoprávními instituty, na jejichž základě lze realizovat výstavbu na cizím pozemku v ČR i ve 

Francii. Konečně v závěru práce formuluje vlastní názory na opodstatněnost práva stavby v našem 

právním řádu, jeho přínos a perspektivu. 

2.Stanovení cíle disertační práce (splnění cílů) 

Výzkumným úkolem a cílem práce je důkladný rozbor institutu práva stavby v českém a 

francouzském právním řádu, komparace právních úprav, identifikace podobností a odlišností. Ze 



vzniklé sumy informací pak generovat obecné principy ,na nichž je právo stavby postaveno, a tak  

vlastně nastínit směr aplikace nového institutu v českém prostředí. 

Cíle disertační práce považuji za naplněné. 

3.Nové poznatky , které byly dosaženy v disertační práci 

Práce je přínosná tím, že komplexně seznamuje s problematikou  institut práva stavby a to navíc 

v komparativním pojetí. Nové poznatky se vztahují k výkladu možností využití institutu u tzv. liniových 

staveb, k silničním a dálničním stavbám, části staveb, v oblasti bytové výstavby, výstavby hotelů a 

obchodních center atd. 

 4.Připomínky  

V zásadě nemám k práci žádné připomínky. Nicméně , pokud se bude autorka tímto tématem dále 

zabývat, měla by se zaměřit na detailní rozbor prvorepublikové judikatury anebo věnovat svou 

pozornost vztahu práva stavby a veřejného práva. 

5.Závěr (hodnocení) 

 

Práce je psána čtivým jazykem a je logicky strukturována. Autorka prokazuje mimořádnou schopnost 

zaujímat vlastní právní názory , které dokáže podložit odbornými argumenty, literaturou a 

judikaturou. Velkým kladem práce je, že  se neomezuje pouze na českou právní úpravu, nýbrž 

důsledně provádí komparaci s francouzskou právní úpravou. To není náhodný výběr, neboť právě ve 

Francii představuje  právo stavby běžně používaný soukromoprávní institut, což má pro naše právní 

prostředí  obrovský inspirativní význam. 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací. 

 

V Českých Budějovicích dne 2.12.2015           JUDr.Bohuslav Petr, Ph.D. 

 

 

 

 


