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POSUDEK KONZULTANTA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Jméno diplomanta: Kateřina Švecová
Téma práce: Institut práva stavby v českém a německém právu
Rozsah práce: 62 stran vlastního textu
Datum odevzdání 
práce: 2. 4. 2016

1. Aktuálnost (novost) tématu: Diplomantkou zvolené téma je nejen z hlediska platné 
právní úpravy ale též z hlediska komparativního tématem novým a vysoce aktuálním. 
Znovuzavedení institutu práva stavby do našeho právního řádu souvisí se superficiální 
zásadou (§ 506 OZ). Právo stavby je specifickým právním institutem. Jeho smyslem je 
umožnění zřizování staveb na pozemku vlastnicky nenáležejícímu vlastníku stavby s 
(dočasným) vyloučením dopadu superficiální zásady. Je otázkou budoucnosti, za 
jakým konkrétním účelem bude právo stavby využíváno. Výběr tématu a způsob jeho 
zpracování je nutno hodnotit kladně.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Autorkou zvolené téma je vzhledem k následujícím skutečnostem 
náročné. Jak bylo zmíněno v bodě 1., jde o institut nový resp. staronový. V historickém 
a komparativním pojetí se autorka musela seznámit s vývojovými etapami úpravy 
práva stavby. Za tímto účelem byla nucena intenzivně pracovat s římskoprávní materií, 
s úpravou práva stavby v době platnosti ABGB (zákon č. 86/1912 ř. z., zákon č. 
88/1947) a posléze s úpravou v zákoně č. 140/1951 Sb., institutem osobního užívání 
pozemku, avšak především se současnou úpravou práva stavby v OZ 89/2012. 
Diplomantka projevila značně podrobné znalosti úpravy a aplikace tohoto institutu 
v Německu a to i v historických souvislostech spojených s rozdělením a 
znovusjednocením Německa. Po stránce teoretické si diplomantka počíná velice 
zdatně a to především s využitím jednak standardních interpretačních metod (analýza, 
deskripce a syntéza závěru), patřičně však využívá též metodu historickou a metodu 
komparativní. Kladně je nutno hodnotit fakt, že autorka se drží zvoleného tématu, do 
témat souvisejících vybočuje v patřičné a odůvodnitelné míře. Výklad strukturuje 
směrem od obecnějších pojmů ke konkrétní problematice. Závěry uvedené v práci mají 
dostatečnou oporu v domácí i zahraniční literatuře a judikatuře, která je řádně citována.

3. Formální a systematické členění práce: Formálně je diplomová práce vedle úvodu a 
závěru rozčleněna do čtyř kapitol (Právo stavby, Historický vývoj práva stavby, 
Současná úprava práva stavby, Právo stavby ve spolkové republice Německo), které 
jsou dále členěny na dílčí podkapitoly. Obsahové členění práce plně odpovídá 
formálnímu rozvržení a také cíli diplomové práce.

4. Vyjádření k práci: Předložená diplomová práce je vysoce zdařilým a uceleným 
zpracováním zvoleného tématu. První kapitola čtenáře dostatečně seznamuje 
s terminologií, východisky a souvislostmi problematiky práva stavby (superficiální 
zásadou), poukazuje na jistou diskrepanci mezi veřejnoprávním a soukromoprávním 
pojetím některých pojmů. S patřičným zaujetím a přehledem je podán historický vývoj 
tohoto institutu počínaje římským právem, kde autorka prokazuje patřičný přehled. 
Stejně kladně je potřeba hodnotit zpracování dvou zákonů o právu stavby z dob 
platnosti ABGB (86/1912 ř. z. a zákon č. 88/1947 ř. z). Právo stavby podle současné
úpravy je zpracována v třetí části s patřičnou systematikou a souvislostmi. Autorka 
využívá recentních názorových proudů. Patřičně akcentuje souvislosti s právní úpravou 
katastru nemovitostí. Z textu této partie plyne správné pochopení dopadů a souvislostí 
tohoto institutu. Poslední čtvrtá kapitola je zaměřena na úpravu německou, kde autorka 
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v historickém kontextu srozumitelně a zajímavě vykládá vývojové etapy a pojetí práva 
stavby v Německu. Svůj výklad správně začíná i v této kapitole obecným pojetím věci 
v BGB (§ 90), součásti věci a superficiální zásady. Poukazuje na původní úpravu 
v BGB, která byla následnými nařízeními a zákony osamostatněna na samostatný a 
svébytný zákon, který měl řešit problematiku sociálního bydlení. Autorka 
zakomponovala též odlišný právní vývoj NDR po roce 1949, osamostatnění staveb a 
následné řešení po sjednocení Německa v roce 1991 (1994). Také ve čtvrté kapitole 
se diplomantka striktně drží teoretického výkladu a zdůrazňuje některá specifika 
německé právní úpravy. Autorka se zaměřuje mimo jiné na tzv. podprávo stavby (str. 
55), zánik práva stavby, ale navíc též uvádí statistické údaje o využití práva stavby ve 
spolkových zemích Bavorsko, Hesensko a Hamburk (str. 60). V samotném závěru 
práce zdůrazňuje, že německá úprava je z hlediska moderních právních dějin nejstarší, 
je detailní a proto podle autorky nabízí také mnohé výkladové inspirace.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Cíl práce vytčený v samotném úvodu na straně 1 a 
2 byl splněn.

Samostatnost při zpracování 
tématu

Autorka nepochybně prokázala schopnost pracovat 
samostatným a tvůrčím způsobem. (shody < 5 %)

Logická stavba práce Práce má velmi dobrou a provázanou logickou 
strukturu.

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Závěry uvedené v diplomové práci mají 
dostatečnou oporu v domácí, ale též zahraniční 
literatuře a judikatuře, která je vždy řádně citována. 
Text práce je průběžně doprovázen pečlivě 
zpracovaným poznámkovým aparátem, který čítá 
148 poznámek pod čarou.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Hloubka provedené analýzy je dostatečná a napříč 
práce konstantní.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Diplomová práce má přehlednou a precizní 
grafickou úpravu. Grafy a tabulky nebyly vzhledem 
k zaměření práce využity.

Jazyková a stylistická úroveň Práce má velmi dobrou jazykovou a stylistickou 
úroveň.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
V předložené diplomové práci se vyskytují jen ojedinělé formální nedostatky – překlepy
str. 21 leninská x é, str. 22 nejen, str. 24 taky x é, Str. 30 je rozhodujícím x rozhodující, 
str. 54 převod práva.  Místy se vyskytují též chyby v interpunkci (např.): str. 36 byly, str. 
38 a okolností, str. 43 (dále jen ErbbG), str. 44 vlastnictví jakožto, str. 47 BGB, a, str. 
51 a doba, na kterou, str. 55, 58, 59, 62 se vzhledem.

Autorka se v rámci ústní obhajoby zaměří na výjimky ze superficiální zásady 
v současné české právní úpravě.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Předložená diplomová práce splňuje veškeré 
formální a obsahové náležitosti kladené na 
tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní 
obhajobě.
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Navržený klasifikační stupeň Výborně

V Praze dne 26. 4. 2016

JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D. 
_________________________

Konzultant diplomové práce


