
Abstrakt 

Institut práva stavby českém a německém právu 

 

 Diplomová práce se zabývá tématem institutu práva stavby v českém a německém 

právu. Základním úkolem práce je popsat právní institut práva stavby, jak v české, tak i 

v německé právní úpravě.  

 Právo stavby je absolutní majetkové právo působící erga omnes. Patří do skupiny 

věcných práv k věci cizí. Zákon ho označuje za věc nemovitou. Na základě práva stavby vzniká 

stavebníkovi oprávnění mít na povrchu nebo pod povrchem jím zatíženého pozemku stavbu. 

Právo stavby je vždy časově omezeno, nesmí být zřízeno na více než 99 let. Typickými znaky 

práva stavby jsou jeho zcizitelnost a děditelnost.  

Obsah diplomové práce je rozdělen do čtyř kapitol. V první kapitole je popsána povaha 

práva stavby jako věcného práva k věci cizí, a dále jsou v ní uvedeny základní pojmy s právem 

stavby spojené. Kapitola popisuje pojem stavby, stavebníka a věnuje se také zásadě superficies 

solo cedit. 

Druhá kapitola se věnuje historii práva stavby. Nejprve pojednává o věcných právech v 

římském právu a o první obdobě práva stavby v podobě superficies a objasňuje postupný vývoj 

superficies. Dále pokračuje výkladem o moderním právu stavby na českém území. Text 

diplomové práce zmiňuje zákon č. 946/1811 Sb. Z. s., Všeobecný občanský zákoník. Poté 

popisuje diplomová práce zákon č. 86/1912 Ř. z., o stavebním právu, kterým bylo poprvé 

uvedeno právo stavby na území Čech a který byl nahrazen později zákonem č. 88/1947 Sb., o 

právu stavby. Ovšem již zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník přinesl novou právní úpravu 

práva stavby, která je také popsána v diplomové práci. Nakonec se práce zabývá zákonem č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník a přibližuje jím upravený institut osobního užívání pozemku, 

který se do jisté míry podobal právu stavby.   

V kapitole třetí je podrobně popsána současná úprava práva stavby obsažená v zákoně 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obsah kapitoly tvoří výklad o zřízení práva stavby, o 

právních poměrech vznikajících z práva stavby a způsobech zániku práva stavby.  

Poslední čtvrtá kapitola poskytuje přehled o institutu práva stavby v německém právu. 

Text diplomové práce se věnuje postupně pojmu práva stavby, historii práva stavby a 

současné úpravě práva stavby ve Spolkové republice Německo. 


