
Posudek školitele 

na disertační práci Mgr. Aleny Srbové 

Právo stavby v českém a francouzském právu  

 

Autorka zvolila za předmět svého vědeckého bádání (staro)nový institut 

práva stavby, který byl s účinností od 1.1.2014 začleněn do českého právního 

řádu. Silnou předlohou pro zákonnou úpravu byl nepochybně zákon o právu ke 

stavbě (86/1912 ř.z).  

Zavedení práva stavby bylo nezbytné s ohledem na obnovení superficiální 

zásady v občanském právu. Kořeny práva stavby zasahují hluboko do historie a 

přesvědčují, že stavebník –pokud nestavěl na svém pozemku- to právně nikdy 

neměl jednoduché. Střet vlastníka pozemku s právem stavebníka se postupně 

v jednotlivých zemích vyvíjel, a to i s přihlédnutím k na společensko politickým  

poměrů (srov. OZ 1950, OZ 1964).  

 

Předložená disertační práce představuje komplexní zpracování tohoto  

aktuálního tématu a zdařile doplňuje odbornou literaturu věnovanou právu 

stavby.  

Obsah práce a její systematické utřídění svědčí o pečlivém a promyšleném 

přístupu autorky. Práce s literaturou je příkladná, citační aparát je mimořádně 

bohatý. Závěry práce jsou původní, dobře argumentačně podložené, autorka 

naznačuje i další možné směry výzkumu zkoumaného institutu i ve vztahu 

k veřejnému právu.  Inspirující je i pohled na podobnou úpravu stavebního práva 

ve Francii, jakož i exkurs do dalších zahraničních právních řádů (s.66n). 

Zajímalo by mě, zda autorka považuje právo stavby za jediný právní 

institut, který umožňuje stavět na cizím pozemku, či zda se k tomuto účelu dají 

využít i jiné instituty. V literatuře se objevil názor (Barešová, E. Katastrální 

zákon, Komentář, Praha: Wolters Kluwer 2015, s.105), který připouští zřízení 

trvalé stavby na cizím pozemku jen na základě práva stavby, nikoli na základě 



jiných obligačních nástrojů, kterými jsou výprosa, výpůjčka, nájem, pacht 

Autorka vedle práva stavby uvádí ve své práci několik podobných institutů 

(s.273n), jednoznačně se však nevyjadřuje. Lze dovodit jejich možné využití ke 

zřízení trvalé stavby ?  

 

Závěrem konstatuji, že předložená disertační práce představuje výborně  

zpracované dílo na aktuální téma a prokazuje, že disertantka je způsobilá 

samostatně tvůrčí činnosti.  

Proto doporučuji disertační práci Mgr. Aleny Srbové k obhajobě.  

 

 

 

V Praze dne 24.2.2016                              Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.  


