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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomant si zvolil zajímavě a velmi aktuální téma. Právo stavby po svém znovuuvedení do 
českého právního řádu platným občanským zákoníkem staví právní teorii i praxi před řadu 
otázek. Autorovu snahu o vypracování komplexního rozboru daného institutu tak nelze než 
přivítat. Diplomant prokázal znalost zákonné úpravy i aktuální judikatury (včetně zahraniční), 
jakož i schopnost orientace v odborných textech. 
 

2. Struktura a členění práce: 
Text (59 stran včetně úvodu a závěru) je celkově přehledně a jasně členěn, jeho struktura je 
výsostně logická. Jednotlivé pasáže práce na sebe systematicky navazují. Vnitřní členění je 
v souladu s klasickými doktrinálními přístupy. Práce je rozdělena do pěti kapitol, které se dále 
člení do jedné až dvou úrovní podkapitol. V kapitole první (vycházím z číslování podle obsahu, 
v textu práce je číslování posunuto zařazením úvodu mezi číslované části práce) autor 
vymezuje základní pojmy (např. věcná práva k věci cizí, superficies solo cedit či stavba). 
Historická druhá kapitola nejprve představuje kořeny práva stavby v římském právu a 
následně analyticky sleduje jeho vývoj v právu českém od počátku 20. století po zákon č. 
40/1964 Sb. Rozsáhlá třetí kapitola je věnována současné české úpravě práva stavby. 
Diplomant ve velmi logickém sledu nejprve představuje základní znaky práva stavby (např. 
jeho povahu věcného práva a věci nemovité či jeho dočasnost), následně se zabývá 
jednotlivými způsoby jeho vzniku, právními poměry z něj plynoucími (právy a povinnostmi 
obou stran poměru, tedy stavebníka a vlastníka pozemku), dispozicí s ním a způsoby jeho 
zániku. Zajímavé je zařazení krátké podkapitoly o využívání práva stavby v současné praxi. Ve 
čtvrté kapitole autor předkládá seznam jiných právních institutů platného českého práva, na 
jejichž základě je možné realizovat stavbu na cizím pozemku (jedná se o superedifikáty, 
služebnosti, nájem a pacht, výprosu a výpůjčku). Uvedené instituty autor analyzuje a 
porovnává z hlediska praktické vhodnosti s právem stavby, přičemž dospívá k závěru, že právo 
stavby je k danému účelu nejvhodnější. Komparativní pátá kapitola poměrně podrobně 
pojednává o právu stavby ve švýcarském právu. Představen je jeho historický vývoj a 
systematické zařazení i konkrétní platná úprava včetně otázek vzniku, převoditelnosti a zániku 
práva stavby, stavebního platu apod. Vhodně zvolené přílohy práce se vztahují k intenzitě 
využívání institutu práva stavby v současnosti (jedná se o sdělení Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního ze dne 4. května 2017 o počtu zapsaných práv stavby vzniklých 



podle právních úprav předcházejících OZ 2012 a o počtu zapsaných dočasných staveb a o sdělení 
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 21. dubna 2017 o počtu zapsaných práv 
stavby vzniklých v letech 2014, 2015 a 2016). 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomant při zpracování diplomové práce využil solidní množství pramenů zahrnujících právní 
předpisy, odbornou literaturu i judikaturu, přičemž ve všech těchto kategoriích jsou 
zastoupeny také německojazyčné zdroje. Citace autor uvádí na správných místech a činí tak 
v souladu s normou pro zpracování těchto písemností. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Stylisticky i z 
hlediska gramatické správnosti a formální úpravy textu je práce na vysoké úrovni. S právní 
terminologií diplomant pracuje správně.  
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce standardní a splňuje požadavky na práci tohoto stupně. Z hlediska 
rozsahu lze práci označit za průměrnou. Diplomant k tématu zdařile přistupuje z deskriptivní, 
ale výrazně také z analytické a komparativní perspektivy (přičemž právo Švýcarské federace je 
zvoleno velmi vhodně vzhledem k tradiční a od českého práva výrazně odlišné úpravě práva 
stavby). Oceňuji kritický přístup k analýze i komparaci materie včetně zhodnocení výhod a 
nevýhod stávající právní úpravě ve vztahu k úpravám starším i ke švýcarskému právu. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
Pokud byste měl de lege ferenda doporučit pouze jednu legislativní změnu ke zlepšení české 
právní úpravy práva stavby, jaká změna by to bylo a z jakého důvodu? 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantovu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jakož i jeho schopnost orientovat se v zákonné úpravě, příslušné judikatuře a odborné 
literatuře, a to i zahraniční. Autor zdařile popisuje, analyzuje a komparuje platnou právní 
úpravu a zčásti také právní úpravy dřívější a zahraniční. Velmi oceňuji kritický přístup k tématu, 
kdy autor dochází k vlastním argumentačně podloženým hodnocením materie. Práci proto 
doporučuji k ústní obhajobě s předběžným hodnocením výborně. 
 
 
 
Datum: 14. 7. 2017 
 
 
 
       ____________________________ 
        JUDr. Petr Šustek Ph.D. 


