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Úvod 

 Předmětem této diplomové práce je především právní institut práva stavby. Jedná se o 

téma poměrně aktuální, neboť právo stavby je jedním z institutů, které byly do našeho 

právního řádu po delší odmlce znovuzavedeny občanským zákoníkem, tj. zákonem 

č. 89/2012 Sb. (dále jen „OZ 2012“). Předcházející právní úprava obdobný institut neznala; už 

jen proto se nabízí otázka, nakolik bude právo stavby přijato a nakolik bude využit jeho 

potenciál. Jeho skutečný ekonomický potenciál je totiž značný. 

 Na začátku je vhodné seznámit čtenáře s některými relevantními pojmy. Jejich výklad 

je důležitý především ze dvou důvodů. Zaprvé pro pochopení pojetí práva stavby českým 

zákonodárcem, totiž jak ho systematicky zařadil a proč se vůbec rozhodl pro jeho navrácení 

do českého právního řádu. Zadruhé pak proto, že některé pojmy související s právem stavby 

jsou již používány českým veřejným právem; matoucí přitom je, že tytéž pojmy mají jiný 

význam v právu veřejném a soukromém. 

 Jak již bylo naznačeno, není právo stavby na území našeho státu něčím zcela novým; 

tento právní institut naopak prošel poměrně zajímavým historickým vývojem. Následující část 

práce se proto bude věnovat historickému vývoji práva stavby; od jeho počátku v římském 

právu přes jednotlivé úpravy na našem území. Cílem této části práce bude nejen porovnání 

s úpravou současnou, nýbrž i kritické zhodnocení. 

 Hlavním předmětem práce nicméně bude platná právní úprava práva stavby v České 

republice. Cílem této části práce bude analýza i hodnocení této úpravy, jakož i přiblížení 

jejich různých problémů a nedostatků. Tento úkol je poněkud ztížený právě novostí oné 

úpravy, kvůli které není k dispozici dostatek odborné literatury ani soudních rozhodnutí, které 

by dávaly dostatečné odpovědi na různé problémy z této úpravy vyplývající. Kromě této 

teoretické části je cílem rovněž zodpovězení otázky ryze praktické, a sice jakou oblibu právo 

stavby během zhruba tří a půl let jeho existence získalo, tj. nakolik je využíváno. 

 Vedle práva stavby bude rovněž poukázáno na jiné možnosti realizace stavby na cizím 

pozemku. Cílem této části práce je představení pozitiv a negativ jednotlivých právních 

institutů a posouzení jejich vhodnosti pro účely realizace stavby na cizím pozemku právě 

s právem stavby. 

 Na závěr se práce bude zabývat právní úpravou práva stavby ve Švýcarské 
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konfederaci. Vzhledem k tomu, že právo stavby je ve Švýcarské konfederaci institutem 

tradičním, naskýtá se možnost právo stavby komplexně zhodnotit za pomocí právní literatury 

i judikatury, což tuzemské podmínky bohužel prozatím neumožňují. Tato komparativní část 

má za cíl představit odlišnou koncepci práva stavby, než jakou zvolil český zákonodárce, a 

porovnat její výhody či nevýhody s pojetím českým. 
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1. Vymezení základních relevantních pojmů 

1.1. Věcná práva k věci cizí 

 Věcná práva jsou konglomerátem práv, která spojují tři charakteristické rysy: 

1. jejich předmětem je věc; 

2. jsou to práva absolutní; 

3. jsou to práva, která „lpí“ na věci.
1
 

 Ad 1.: Věcné právo je takové majetkové právo, jehož předmětem je věc; jde o právo 

nad věcí.
2
 Oprávněná osoba z věcného práva vykonává jeho prostřednictvím přímé, resp. 

bezprostřední právní panství nad individuálně určenou věcí.
3
 Tím se věcná práva odlišují od 

práv závazkových, k jejichž výkonu je v zásadě zapotřebí vzájemná součinnost s jinými 

osobami.
4
 

 Ad 2.: Věcná práva se řadí, společně s právem dědickým, mezi tzv. absolutní 

majetková práva. Absolutní majetková práva působí vůči každému, nestanoví-li něco jiného 

zákon (§ 976 OZ 2012). Působnost absolutních majetkových práv vůči všem (erga omnes) 

spočívá v povinnosti všech třetích osob nenarušovat výkon těchto práv oprávněnou osobou. 

To je jejich hlavní rozdíl oproti majetkovým právům relativním, která naopak působí, obecně 

řečeno, toliko mezi subjekty toho kterého právního poměru (inter partes).  

 Ad 3.: Věcná práva jsou se svým předmětem (věcí) neoddělitelně spjata. Spolu s věcí 

proto přecházejí na jejího nabyvatele a se zánikem věci též zanikají. 

 Nauka dělí věcná práva na věcná práva k věci vlastní (iura in re sua, sem patří 

vlastnické právo) a věcná práva k věci cizí (iura in re aliena).
5
 

 OZ 2012 rozeznává tato věcná práva k věci cizí: 

                                                 

1
 ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014, s. 11. 

2
 Ibidem. 

3
 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 19. 
4
 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 21. 
5
 KINDL, T. § 979. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 9. 
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1. právo stavby; 

2. práva odpovídající věcným břemenům; 

3. zástavní právo; 

4. zadržovací právo. 

 Právo stavby tudíž systematicky řadíme pod věcná práva k věcem cizím. 

1.2. Zásada superficies solo cedit 

 Zásadu superficies solo cedit, neboli „povrch ustupuje půdě“, znalo již římské právo. 

Gaius ji zmiňuje ve své druhé knize: „Kromě toho se podle přirozeného práva stává naším 

vlastnictvím to, co někdo vystaví na naší půdě, a to i pokud by stavěl pro sebe: protože povrch 

ustupuje půdě.“
6
 Tato zásada se do našeho právního řádu navrátila nabytím účinnosti OZ 

2012 po 63 letech,
7
 a dnes tudíž platí, že součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod 

povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně 

toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech (§ 506 odst. 1 OZ 2012). Tato 

zásada však neplatí absolutně a OZ 2012 zná přinejmenším čtyři základní výjimky, a sice: 

1. podzemní stavby se samostatným účelovým určením (§ 498 odst. 1 OZ 2012); 

2. stavbu zřízenou před nabytím účinnosti OZ 2012 s vlastníkem odlišným od vlastníka 

pozemku (§ 3055 odst. 1); 

3. právo stavby (§ 1240 a násl. OZ 2012) a 

4. superedifikáty (§ 506 odst. 1 OZ 2012).
8
 

 Právo stavby tedy „prolamuje“ superficiální zásadu, když umožňuje, aby se stavba 

postavená na pozemku nestala jeho součástí. Návrat superficiální zásady do českého právního 

řádu je zároveň jednou z hlavních příčin návratu institutu práva stavby, neboť při účinnosti 

zásady superficies solo non cedit takového institutu pochopitelně nebylo třeba. 

 

                                                 

6
 GAIUS, Učebnice práva ve čtyřech knihách. Přeložil Kincl, J. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 112. 

7
 Zrušena byla zákonem. č. 141/1950, občanský zákoník, který ve svém § 25 stanovil, že stavby nejsou součásti 

pozemku. 
8
 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník - velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, 

s. 310. 
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1.3. Pozemek 

 OZ 2012 neobsahuje, obdobně jako předchozí občanské zákoníky, legální definici 

pozemku, byť se tento pojem v textu zákona mnohokrát vyskytuje. Pozemek je nicméně 

definován zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „KatZ“). Pozemek je zde 

vymezen jako část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky 

nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí územní jednotky nebo hranicí 

stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí 

jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, 

hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemku (§ 2 písm. a) KatZ). 

Zjednodušeně řečeno je dle této definice pozemkem část zemského povrchu oddělená od 

zbytku zemského povrchu určitou hranicí.
9
 

 Tato definice je však z oblasti práva veřejného a KatZ omezuje použitelnost této 

definice pouze na účely citovaného zákona. Je proto otázkou, nakolik je tato definice 

použitelná v oblasti práva soukromého, které samo žádnou legální definici pozemku nenabízí. 

Názory autorů na tuto otázku se poměrně liší. Zima tvrdí, že definici KatZ pro oblast 

soukromého práva lze použít podpůrně, zejména z praktických důvodů.
10

 K obdobnému 

názoru se kloní Koukal, který pozemek definuje, podobně jako KatZ, jako „část zemského 

povrchu, která je fakticky či právně oddělena od ostatních částí zemského povrchu.“
11

 Jiní 

autoři zastávají opačný názor, když tvrdí, že definice pozemku dle KatZ je pro účely 

soukromého práva nepoužitelná. Tak například Melzer a Tégl definují pozemek jako „určitou 

reálnou trojrozměrnou část (výseč) zemského povrchu, která je ve vlastnictví určité osoby.“
12

 

Podle Kindla platí, že v právu soukromém se pozemkem nerozumí to, co uvádí definice v 

KatZ, nýbrž se jedná o „trojrozměrný hmotný předmět protínající zemský povrch v místě 

hranice území jednotky nebo hranice katastrálního území, v místě hranice vlastnické nebo 

hranice stanovené regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, 

                                                 

9
 BAUDYŠ, P. Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 6. 

10
 ZIMA, P. Právo stavby. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 87. 

11
 KOUKAL, P. § 498. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s 1764. 
12

 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník - velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014, 

s. 255. 
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případně v místě hranice jiného práva, který je tudíž od ostatních trojrozměrných předmětů 

oddělen právě oním průsečíkem se zemským povrchem“.
13

 

 Osobně se přikláním k autorům z posledně jmenované skupiny. Hovoří-li totiž KatZ o 

pozemku jako o části zemského povrchu, chápe pozemek toliko dvojrozměrně, bez prostoru 

nad nebo pod povrchem. Je to ostatně logické; katastr nemovitostí předně eviduje pozemky 

v podobě parcel (§ 3 odst. 1 písm. a) KatZ), přičemž parcelou se rozumí pozemek, který je 

geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem (§ 2 

písm. b) KatZ). Uvedl-li jsem výše, že OZ 2012 sice pozemek nedefinuje, nicméně tento 

pojem nesčetněkrát používá, je třeba si předně uvědomit, že pozemek je dle OZ 2012 vždy 

věcí nemovitou (§ 498 odst. 2 OZ 2012)
14

. Nedostatky „dvojrozměrné“ definice pozemku pak 

vyvstanou s definicí součástí pozemku, kterými jsou rovněž prostor nad povrchem i pod 

povrchem (§ 506 odst. 1 OZ 2012). OZ 2012 tedy pozemek chápe trojrozměrně. Takto byl 

pozemek chápán i před nabytím účinnosti OZ 2012, byť zákon č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „OZ 1964) tyto součásti výslovně nezmiňoval.
15

 

 Zajímavou myšlenkou se v této souvislosti zabývají Koukal s Lasákem, když tvrdí, že 

„je možné, že se v budoucnu budou vyrábět levitující stavby/zařízení, které sice nebudou 

zřizovány na pozemku, avšak budou umístěny v prostoru nad pozemkem. I k umístění takových 

objektů bude třeba mít souhlas vlastníka pozemku.“
16

 

 K předmětu vlastnictví vlastníka pozemku tedy, nestanoví-li zákon jinak, patří rovněž  

prostor nad i pod povrchem. Z toho důvodu je legální definice pozemku obsažená v KatZ pro 

potřeby soukromého práva nedostačující. Nakolik však může vlastník pozemku skutečně 

disponovat s těmito prostory? Zima k tomuto uvádí, že „faktická možnost vlastníka pozemku 

disponovat, resp. právně chránit „svůj“ prostor nad pozemkem, bude klesat s rostoucí 

vzdáleností případného zásahu od země.“
17

 Vlastníkovi pozemku se tak bez problému 

                                                 

13
 KINDL, M. Právo nemovitostí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 121. 

14
 K tomu Nejvyšší soud uvedl, že „je proto nesprávný názor, že věcí v právním slova smyslu je pozemek pouze 

tehdy, je-li označen parcelním číslem a odpovídá-li mu mapové zobrazení s uvedením druhu a výměry v 

operátech katastru nemovitostí.“ Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2007, sp. zn. 22 Cdo 2271/2006. 
15

 K tomu např. Nejvyšší soud ČR judikoval, že „není pochyb o tom, že i v současnosti vlastnické právo 

k pozemku zahrnuje i prostor nad jeho povrchem.“ Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2011, sp. zn. 

22 Cdo 1000/2010. 
16

 KOUKAL, P., LASÁK, J. § 506. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1795. 
17

 ZIMA, P. Právo stavby. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 88. 
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poskytne ochrana proti části stavby, která přesahuje na jeho pozemek ve výšce několika 

metrů; u té části vzdušeného prostoru, který již fakticky není v moci vlastníka, např. při 

přeletu letadla několik kilometrů nad pozemkem, se však právní ochrany domůže jen stěží.
18

 

Zuklínová v tomto ohledu uvádí jako soukromoprávní limit ovladatelnost a užitečnost obou 

prostorů (myšleno nad i pod povrchem).
19

 

 V této souvislosti nelze opomenout zákonnou povinnost vlastníka pozemku snášet 

užívání prostoru nad nebo pod pozemkem, je-li pro to důležitý důvod a děje-li se to takovým 

způsobem, že vlastník nemůže mít rozumný důvod tomu bránit (§ 1023 odst. 1 OZ). 

1.4. Stavba 

 OZ 2012 nedefinuje, stejně jako pojem pozemek, ani stavbu, byť se v tomto zákoně 

tento pojem vyskytuje více než 170krát.
20

 Legální definice stavby sice obsahuje několik 

veřejnoprávních předpisů,
21

 jejich využití v soukromém právu je nicméně podobně 

problematické jako využití legální definice pozemku, o čemž bylo pojednáno v předchozí 

kapitole. K rozdílu mezi veřejnoprávním a soukromoprávním pojetím stavby se vyjádřil i 

Nejvyšší soud, dle kterého „stavební předpisy chápou pojem „stavba“ dynamicky, tedy jako 

činnost, popřípadě soubor činností, směřujících k uskutečnění díla (někdy ovšem i jako toto 

dílo samotné). Naopak pro účely občanského práva je pojem „stavba“ nutno vykládat 

staticky, jako věc v právním smyslu, tedy jako výsledek určité stavební činnosti, který je 

způsobilý být předmětem občanskoprávních vztahů.“
22

 

 OZ 2012 zavedl legislativní zkratku „stavba“, kterou rozumí stavby zřízené na 

pozemku a jiná zařízení (§ 506 odst. 1 OZ 2012). Koukal s Lasákem z tohoto usuzují, že 

„za stavbu lze zřejmě považovat pouze takový výsledek stavební činnosti, který je s pozemkem 

spojen.
23

 Melzer a Tégl vymezují stavbu těmito typovými znaky: 1) výsledek stavební 

                                                 

18
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2011, sp. zn. 22 Cdo 1000/2010. 

19
 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná 

část. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 383. 
20

 ZIMA, P. Právo stavby. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 101. 
21

 Např. zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „StavZ“) stanoví, že stavbou se rozumí veškerá stavební 

díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání (§ 2 odst. 3 StavZ). 
22

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 1997, sp. zn. 3 Cdon 265/96. 
23

 KOUKAL, P., LASÁK, J. § 506. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1795. 
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činnosti člověka, který 2) má materiální podstatu, 3) je vymezitelný vůči okolnímu pozemku, 

4) má samostatnou hospodářskou funkci (účel) a 5) vyznačuje se kompaktností materiálu.
24

 

 V našem právním řádu se vedle pojmu stavba vyskytují rovněž dva podobné pojmy, a 

sice „budova“ a „dům“. Tyto pojmy však nelze v žádném případě zaměňovat. Budovou se 

rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a 

navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí (§ 2 písm. l) KatZ). 

Pojem dům legislativně vymezen není. Lze jím rozumět samostatnou stavbu jako celek, 

objekt, v němž se může nacházet jeden nebo více bytů; rovněž se v domě mohou nacházet 

prostory, které nejsou určeny k bydlení.
25

 Pojem stavba je tedy nejobecnější a vůči pojmům 

budova a dům nadřazený, ne každá stavba tudíž musí být budovou a ne každá budova musí 

být domem. 

1.5. Stavebník 

 Obzvláště u právního pojmu „stavebník“ je třeba rozlišovat mezi jeho veřejnoprávním 

a soukromoprávním pojetím. Obě tyto oblasti mají pro tento pojem totiž vlastní definici. Pro 

potřeby veřejného stavebního práva se stavebníkem rozumí osoba, která pro sebe žádá vydání 

stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její 

právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde 

o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem 

se rozumí též investor a objednatel stavby (§ 2 odst. 2 písm. c) StavZ). 

 Pro potřeby práva soukromého, naproti tomu, je stavebník (ve starší terminologii 

stavební oprávněnec)
26

 osobou, v jehož prospěch je pozemek zatížen věcným právem mít na 

povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu (§ 1240 odst. 1 OZ 2012). 

 Je důležité uvědomit si, že osoba oprávněná z práva stavby a stavebník ve smyslu 

veřejného stavebního práva jsou osoby rozdílné. Vymezení stavebníka v občanskoprávní 

úpravě je širší, než tento pojem vymezuje veřejné stavební právo.
27

 Širší definice pojmu 

                                                 

24
 MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník - velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014,  

s. 262. 
25

 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 347. 
26

 § 6 zákona č. 86/1912 ř. z., o stavebním právu. 
27

 ACHOUR, G., PELIKÁN, M. Právo stavby podle nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie. Praha: 

Česká advokátní komora. 12/2014, s. 38. 



 12 

stavebník vůči definici StavZ pro potřeby práva občanského poskytuje i judikatura z období 

před účinností OZ 2012, pochopitelně ne pro potřeby institutu práva stavby, které předchozí 

občanský zákoník neznal, nýbrž pro potřeby řešení otázky vlastnického práva. Tak Nejvyšší 

soud ČR například vyslovil, že stavebníkem je „ten, kdo stavbu uskutečnil s (právně 

relevantně projeveným) úmyslem mít ji pro sebe. Není rozhodné, komu bylo adresováno 

rozhodnutí o stavebním povolení.“
28

, nebo „osoba, která se fakticky podílí na zřízení stavby, 

není-li z dohody nebo z okolností zřejmé, že tato osoba jen pomáhá jinému (např. řemeslník, 

sousedská či rodinná výpomoc).“
29

 

 Máme tedy v našem právním řádu dvě odlišné legální definice pojmu stavebník. Tato 

skutečnost by nicméně neměla působit větší výkladové problémy, neboť jejich význam není 

opačný. Definice stavebníka v soukromém právu je pouze širší; oprávněný z práva stavby 

nemusí mnohdy být stavebníkem dle StavZ. Na druhou stranu, stavebník dle StavZ ve většině 

případů právo stavby zřizovat nebude. Vždy je proto třeba si uvědomit, v jaké souvislosti se 

o stavebníkovi hovoří. 

 Na závěr nutno dodat, že stejný problém řešila již rekodifikační komise v období 1. 

československé republiky. Důvodová zpráva k OZ 2012 k tomu dodává: „Při rekodifikačním 

projektu z předválečné doby se subkomitét pro věcná práva zabýval stejným problémem a 

uvedl, že proti označení vlastníka práva stavby jako stavebníka bylo »namítáno, že podle 

stavebního řádu je to ten, pro koho se stavba provádí. Než rozšířený obsah tohoto slova 

nemůže vésti k nějakému zmatku. «“
30

 

                                                 

28
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 11. 2002 sp. zn. 22 Cdo 1174/2001. 

29
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2007 sp. zn. 22 Cdo 2258/2007. 

30
 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1240 až 1249. 
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2. Historie práva stavby 

2.1. Římské právo - institut superficies 

 Vzhledem k tomu, že náš právní systém, a obzvlášť soukromé právo, vychází z práva 

římského, nalezneme i kořeny institutu práva stavby v římském právu. Staří Římané totiž 

znali institut superficies, který plnil v tehdejší společnosti podobnou úlohu jako novodobé 

právo stavby. 

 Římské právo nahlíželo na pozemek podobným způsobem jako současné právo české, 

neboť i v tomto právním systému byla uplatňována superficiální zásada (viz. kapitola 1.2.). 

Institut superficies pak vznikl pravděpodobně z toho důvodu, že mnoho státní a obecní půdy 

nebylo využíváno - leželo ladem.
31

 To pochopitelně nebylo v zájmu římského státu, zejména 

z důvodů hospodářských. Proto začali magistráti tyto pozemky propůjčovat soukromým 

osobám, které na nich mohly stavět. Postupem času směli propůjčovat tímto způsobem své 

pozemky i soukromníci, a to na základě dlouhodobých (99 let) nájemních smluv.
32

 

 Právní poměr mezi stavebníkem (superficiářem) a vlastníkem pozemku byl původně 

chápán jako vztah nájemní, teprve později, kdy superficiář získal tzv. interdiktní ochranu a 

následně i legitimaci k praetorské věcné žalobě, začalo být superficies považováno za 

skutečné věcné právo k věci cizí.
33

 

 Superficies se zřizovalo nájemní nebo trhovou smlouvou. Superficiář měl právo 

postavit na pozemku stavbu a jeho postavení se podobalo postavení vlastníka - se stavbou 

mohl volně disponovat. Za toto oprávnění byl povinen platit pravidelný plat, tzv. solarium.
34

  

2.2. Vývoj institutu práva stavby na území České republiky 

2.2.1. Zákon č. 86/1912 ř. z., o stavebním právu 

 V průběhu 19. století byla superficiální zásada obnovována v některých evropských 

státech tehdy přijatými civilními kodexy. Rakouský všeobecný občanský zákoník, vyhlášený 

                                                 

31
 H., J. O právu stavebním dle zák. z 26. dubna 1912 č. 86 říš. z. z 1. máje 1912. Právník. Praha: Právnická 

jednota v Praze. Ročník LI, 1912,  s. 465. 
32

 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 201. 
33

 Ibidem. 
34

 Ibidem. 
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císařským patentem č. 946/1811 Sb. zák. soud. (dále jen „ABGB“), který platil rovněž 

v zemích Koruny české, nebyl výjimkou.
35

 Postupem času však vyvstal problém související 

s absolutním působením superficiální zásady. Podle Eliáše tento problém zapříčinily dvě 

hospodářské skutečnosti, a sice: 

1. Industriální rozvoj ve 2. polovině 19. století, z čímž souvisela i potřeba dostatku 

pracovních sil a zajištění levných dělnických bytů pro tuto sílu, a 

2. významné pozemky byly ve vlastnictví municipalit či církví, které buď neměly 

kapitálovou sílu k takové výstavbě, nebo se nechtěly těchto pozemků trvale 

zbavovat.
36

 

 Návrhy na vyřešení tohoto problému institutem práva stavby se objevily již roku 1907 

při plánované novele ABGB,
37

 proces přijímání této novely byl nicméně poněkud zdlouhavý. 

Dobová odborná literatura k tomu uvádí: „Avšak porady o novelle té nepostupovaly a nouze o 

byty zvláště pro kapitálově slabší nájemníky stávala se stále palčivější, (...) nastala nutnost, 

aby nebylo vyčkáváno ústavního projednávání oné novelly ku zákonu občanskému, nýbrž aby 

zvláštním zákonem poskytnuta byla stavebníkům možnost, by bez velikých obětí finančních 

nabyli staveniště třeba jen dočasně, avšak přece na dobu tak dlouhou, aby na něm co nejdříve 

s prospěchem stavěti a výstavnosti alespoň takovou řadu let užívati mohli, aby se jim učiněný 

náklad vyplatil.“
38

  

 Zákonem č. 86/1912 ř. z., o stavebním právu (dále jen „ZoSP 1912“), byl pro 

rakouskou část Rakouska-Uherska (tedy i pro země Koruny české) zaveden institut 

stavebního práva (dnešní terminologií práva stavby). Stavební právo bylo charakterizováno 

jako věcné, zcizitelné a zděditelné právo mít stavbu nad nebo pod cizím pozemkem 

(§ 1 odst. 1 ZoSP 1912). V porovnání s dnešní podobou práva stavby však bylo stavební 

právo omezenější, neboť mohlo zatížit pouze pozemky ve vlastnictví státu, země, okresu, 

obce nebo veřejného fondu, a dále kostela, obročí, církevního ústavu nebo společenstva a 

obecně prospěšného ústavu či sdružení, ty však pouze poté, co politický zemský úřad rozhodl, 

                                                 

35
 Právě tak náležejí k nemovitým věci, které byly vyvedeny na pozemku a půdě, aby tam trvale zůstaly, jako: 

domy a jiné budovy se vzdušným prostorem kolmo nad nimi. (§ 297 ABGB) 
36

 ELIÁŠ, K. Právo stavby. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck. 10/2012, s. 273. 
37

 H., J. O právu stavebním dle zák. z 26. dubna 1912 č. 86 říš. z. z 1. máje 1912. Právník. Praha: Právnická 

jednota v Praze. Ročník LI, 1912, s. 466. 
38

 Ibidem. 
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že takové zřízení odpovídá veřejnému zájmu (§ 2 ZoSP 1912). Stavební právo dle ZoSP 1912 

se tedy co do rozsahu zatížitelných pozemků podobalo původní podobě římského institutu 

superficies, byť např. v sousedním Německém císařství bylo umožněno zřídit právo stavby na 

všech pozemcích (§ 1012 tehdy účinného německého občanského zákoníku). J. H. k tomuto 

omezení uvádí: „Rozšíření práva na všechny pozemky soukromé snadno by vedlo ku nezřízené 

spekulaci s pozemky, ano i k výsledkům přibližujícím se lichvě, totiž k přílišnému využitkování 

osob finančně slabších, čímž celý účel zákona mohl by býti zmařen. Neváháme uznati omezení 

takov, za přednost našeho zákona.“
39

 

 ZoSP 1912 považoval stavební právo za věc nemovitou, stavbu pak za příslušenství 

stavebního práva (§ 6 odst. 1 ZoSP 1912). Sama stavba byla považována za věc movitou. Dle 

Tilsche „Tuto povahu má stavba (...) jen pokud trvá poměr stavební; po jeho skončení se zase 

stane nemovitou a příbytkem pozemku.“
40

 Obdobně se domnívá J. H., že „Tato výstavnost 

nemohla býti prohlášena za věc nemovitou, ježto jest hned z počátku její trvání časově 

obmezeno, a není tudíž k tomu určena, aby povždy na pozemku zůstala (§ 297 zák. obč.).“
41

 

„Stavebnímu oprávněnci“ přiznával ZoSP 1912 ke stavbě práva vlastníka a k pozemku práva 

poživatele (§ 6 odst. 2 ZoSP 1912). 

 Stavební právo muselo být zřízeno na dobu určitou v rozmezí 30-80 let (§ 3 odst. 1 

ZoSP 1912), ujednání rozvazovací podmínky bylo zakázáno (§ 4 odst. 1 ZoSP 1912). Při 

zániku stavebního práva připadla budova vlastníkovi pozemku a stala se součástí pozemku. 

Stavebnímu oprávněnci musel vlastník pozemku zároveň vyplatit čtvrtinu hodnoty stavby (§ 9 

ZoSP 1912). 

 Se zavedením stavebního práva se očekávalo, že tento institut bude mít velký 

hospodářský význam, neboť umožní výstavbu bytů pro chudší vrstvu obyvatelstva na 

veřejných pozemcích ležících ladem.
42

 Tato očekávání však, bohužel, naplněna zdaleka 

nebyla. Uvádí se, že do skončení 1. světové války existovaly na území zemí Koruny české 

pouze 3 případy stavebního práva.
43

 Hlavními důvody bylo pravděpodobně vypuknutí 1. 

                                                 

39
 Ibidem,  s. 468. 

40
 TILSCH, E. Občanské právo. Část všeobecná. 3. vydání. Praha: 1925. Reprint, Praha: Wolters Kluwer, 2013, 

s. 150. 
41

 H., J. O právu stavebním dle zák. z 26. dubna 1912 č. 86 říš. z. z 1. máje 1912. Právník. Praha: Právnická 

jednota v Praze. Ročník LI, 1912, s. 470. 
42

 Ibidem,  s. 465. 
43

 PELIKÁN, V. Právo stavby jako prostředek k oživení stavebního ruchu. Praha: Unie čsl. družstev, 1937, s. 11. 
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světové války dva roky po nabytí účinnosti zákona, jakož i nedůvěra společnosti v nový 

institut, a v neposlední řadě též skutečnost, že se stavebním právem mohly zatížit pouze 

veřejné pozemky. 

2.2.2. Vládní návrh československého občanského zákoníku z roku 1937 

 Zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého (tzv. recepční 

zákon) byly převzaty všechny právní předpisy platné na území nově vzniklé Československé 

republiky. Občanské právo tudíž v nově vzniklém státě upravovaly tyto normy: 

1. ABGB a další rakouské občanskoprávní předpisy včetně ZoSP 1912 v Čechách, na 

Moravě a v rakouském Slezsku; 

2. uherské zvykové právo na území Slovenska a Podkarpatské Rusi; 

3. německý občanský zákoník (BGB) z roku 1896 a další německé občanskoprávní 

předpisy na území Hlučínska (do roku 1920, kdy byla na toto území rozšířena platnost 

práva rakouského).
44

 

 Tento právní trialismus, později dualismus, byl pochopitelně značně nežádoucí, proto 

se téměř okamžitě začalo uvažovat o unifikaci československého práva, a to nejen práva 

občanského.
45

 

 Po dlouhých přípravách předložila vláda Poslanecké sněmovně Národního 

shromáždění ČSR vládní návrh československého občanského zákoníku, který byl 

projednáván jako tisk č. 844 (dále jen „OZ 1937“).
46

 Tento návrh obsahoval v § 241-259 i 

úpravu práva stavby. Navrženo bylo několik změn terminologických, jakož i obsahových. 

 Terminologickými změnami měl být dotčen předně sám název tohoto institutu. 

Zatímco ZoSP 1912 používal termín „stavební právo“, OZ 1937 preferoval termín „právo 

stavby“, který používá i dnes účinný OZ 2012. V průběhu tvorby se superrevisní komise 

nakonec rozhodla, že termín „stavební právo“ vyhradí pro stavební řád, termín „právo ke 

                                                 

44
 DVOŘÁK, J., FALADA, D. Snahy o unifikaci práva a právní civilistika v meziválečném období. In: MALÝ, 

K., SOUKUP, L. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve 

střední Evropě. Svazek 2. Praha: Karolinum, 2010, s. 724. 
45

 Ibidem. 
46

 SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Občanské zákoníky. Kompletní sbírka občanských zákoníků, důvodových zpráv 

a dobových komentářů. Ostrava: KEY Publishing, 2012, s. 20. 
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stavbě“, o kterém se rovněž uvažovalo, byl shledán málo výstižným.
47

 Obdobně i termín 

„stavební oprávněnec“ měl být nahrazen dnešním termínem „stavebník“ a termín „stavební 

činže“ termínem „stavební plat“. 

 Hlavní navrhovaná obsahová změna oproti tehdy účinnému ZoSP 1912 spočívala 

v možnosti zatížení kteréhokoliv pozemku právem stavby (§ 241 OZ 1937). Stavba postavená 

na zatíženém pozemku se měla spravovat ustanoveními o věcech nemovitých (§ 243 OZ 

1937). Minimální ani maximální dobu trvání práva stavby OZ 1937 neuváděl, pouze v § 245 

zmiňoval, že se jedná o právo dočasné. V neposlední řadě je nutno zmínit rovněž zvýšení 

náhrady za stavbu při zániku práva stavby ze čtvrtiny na polovinu (§ 257 OZ 1937). 

Navrhovaná úprava institutu práva stavby je nicméně velmi podobná úpravě současné a není 

pochyb o tom, že tvůrci OZ 2012 se při tvorbě současné úpravy práva stavby velkou měrou 

inspirovali právě OZ 1937. Navrhovanou úpravu práva stavby OZ 1937 proto netřeba 

podrobněji rozebírat. 

 Závěrem nutno podotknout, že legislativní proces přijetí OZ 1937 byl pozastaven 

v důsledku historických událostí. Po podepsání mnichovské dohody 30. 9. 1938 sice nebylo 

přijetí OZ 1937 definitivně odmítnuto, bylo nicméně odsunuto na vedlejší místo. Po zániku 

Československé republiky 14. - 15. 3. 1939 a vzniku Protektorátu Čechy a Morava, resp. 

Slovenské republiky, již k přijetí OZ 1937 nedošlo.
48

 

2.2.3. Zákon č. 88/1947 Sb., o právu stavby 

 ZoSP 1912 tak byl nakonec zrušen a nahrazen až roku 1947 přijetím zákona 

č. 88/1947 Sb., o právu stavby (dále jen „ZoPS 1947“). Tento zákon obsahoval 34 paragrafů a 

inspiraci nalezl v OZ 1937,
49

 ze kterého převzal jak odbornou terminologii,
50

 tak i obsahovou 

úpravu. 

 Tvůrci ZoPS 1947 považovali institut práva stavby za výhodný, byť nevyužívaný, což 

dávali za vinu vadám v předchozím zákoně. Podle důvodové zprávy „Může býti (právo stavby 

                                                 

47
 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu československého občanského zákoníku, § 241-259. 

48
 DVOŘÁK, J., FALADA, D. Snahy o unifikaci práva a právní civilistika v meziválečném období. In: MALÝ, 

K., SOUKUP, L. Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve 

střední Evropě. Svazek 2. Praha: Karolinum, 2010, s. 732. 
49

 Důvodová zpráva k zákonu č. 88/1947 Sb., o právu stavby. 
50

 Na rozdíl od ZoSP 1912 používá termíny „právo stavby“ místo „stavební právo“, „stavebník“ místo „stavební 

oprávněnec“ či „stavební plat“ místo „stavební činže. 
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- pozn. aut.) zejména příhodné vlastníkovi, který nemá dostatečného kapitálu, aby svých 

pozemků stavebně využil. Může ho být užito při poměrech pachtovních pro obytné i 

hospodářské budovy pachtýře. Mohou ho užíti při tísni bytové ve velkém stylu obce, 

odpomáhajíce okamžité bytové nouzi s nadějí, že jim pak podle uzavřených smluvních výhrad 

po určité době vystavěné budovy připadnou.“
51

 K přijetí ZoPS 1947 jistě přispěla i poválečná 

situace. Dvořák a Zoulík k tomuto uvádí, že „Z poměrně bouřlivé poslanecké debaty (...) lze 

vypozorovat snahu o zajištění stavebních pozemků, kterých se pro výstavbu po druhé světové 

válce zoufale nedostávalo, jakož i snahu zabránit spekulacím se stavebními pozemky.
52

 

Vzhledem k politickému kontextu doby zaznívaly i návrhy oprávnění zřídit nucené právo 

stavby, takové ustanovení se však do konečné podoby zákona nedostalo.
53

 

 Hlavní změnou, kterou ZoPS 1947 přinesl, byla možnost zřízení práva stavby na 

kterémkoliv pozemku bez ohledu na osobu vlastníka. Stavebník se tak nově při výběru 

vhodného pozemku nemusel omezovat jen na pozemky ve vlastnictví státu, obce, atd. 

 ZoPS 1947 dále zrušil minimální i maximální dobu trvání a podobně jako OZ 1937 

pouze uváděl, že se jedná o právo dočasné (§ 5 ZoPS 1947). Důvodová zpráva k tomu 

dodává, že „Sociální život nejlépe si dovede určiti hranice trvání.“
54

 

 Co do povahy stavby realizované na základě práva stavby opustil ZoPS 1947 příliš 

umělou právní konstrukci stavby jakožto samostatné věci movité, když stanovil, že stavba 

není věcí samostatnou a spravuje se ustanoveními o věcech nemovitých (§ 5 ZoPS 1947). 

 Mezi dalšími podstatnými změnami oproti předchozí právní úpravě se sluší zmínit 

ještě existenci zákonného předkupního práva vlastníka pozemku k právu stavby a stavebníka 

k pozemku (§ 14 ZoPS 1947), stejně jako zvýšení náhrady za stavbu při zániku práva stavby 

ze čtvrtiny na polovinu (§ 16 ZoPS 1947). 

 Ačkoliv byla úprava ZoPS 1947 poměrně zdařilá,
55

 byl tento zákon účinný pouze 

přibližně tři a půl roku
56

 (viz následující kapitola) a během této krátké doby se pochopitelně 

                                                 

51
 Důvodová zpráva k zákonu č. 88/1947 Sb., o právu stavby. 

52
 DVOŘÁK, J., ZOULÍK, F. Superficies solo cedit a právo stavby. In: DVOŘÁK, J., MALÝ, K. a kol. 200 let 

Všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 561. 
53

 Ibidem. 
54

 Důvodová zpráva k zákonu č. 88/1947 Sb., o právu stavby. 
55

 Ostatně za velmi zdařilou ji považuje i důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1240 

až 1249. 
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nemohly plně projevit jeho výhody. Přesto má tento zákon nezanedbatelný význam historický, 

neboť zejména z něj vychází současná úprava institutu práva stavby.
57

 

2.2.4. Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

 1. 1. 1951 vstoupil v účinnost zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ 

1950“), který naplnil dlouholeté snahy o samostatný československý občanský zákoník. Tento 

zákoník obsahoval ve svých sedmi paragrafech stručnou úpravu institutu práva stavby.
58

 Tato 

úprava byla ovlivněna, podobně jako celý OZ 1950, nově nastolenými společenskými poměry 

souvisejícími se snahou o budování socialismu, v důsledku čehož došlo k několika změnám 

oproti úpravě předchozí, tj. úpravě obsažené v ZoPS 1947, který byl OZ 1950 derogován již 

po třech a půl letech své účinnosti. 

 Jednou z nejdůležitějších změn, kterou OZ 1950 přinesl, bylo bezesporu opuštění 

zásady superficies solo cedit. OZ 1950 výslovně stanovil, že stavby nejsou součástí pozemku 

(§ 25 OZ 1950). Stavby tudíž nadále byly samostatnými věcmi nemovitými a superficiální 

zásada se pro příště uplatnila pouze na to, co z pozemku vzejde (§ 25 OZ 1950), typicky na 

rostliny. Opuštění této dlouhodobě osvědčené zásady mělo např. umožnit jednotným 

zemědělským družstvům realizaci stavby na pozemku, který byl ve vlastnictví státu, a k této 

stavbě přesto mít vlastnické právo.
59

 Pojetí stavby jako samostatné věci nemovité mělo rovněž 

přispět k dalšímu rozvoji osobního vlastnictví k rodinným domkům, které si pracující postaví 

na družstevních nebo státních pozemcích.
60

 Zrušením superficiální zásady institut práva 

stavby pozbyl svého tradičního významu, když jeho hlavním smyslem je právě prolamování 

superficiální zásady. 

 OZ 1950 zařadil právo stavby systematicky do své hlavy osmé části třetí nazvané 

„Vlastnictví k stavbě a právo stavby“. Již v úvodním ustanovení této hlavy bylo stanoveno, 

v návaznosti na § 25 OZ 1950, že vlastníkem stavby může být osoba odlišná od vlastníka 

pozemku (§ 155 OZ 1950). Těmto případným odlišným vlastníkům svědčilo vzájemné 

zákonné předkupní právo (§ 157 OZ 1950). Zvláštní výsadu přiznával OZ 1950 tzv. 

                                                                                                                                                         

56
 Konkrétně od 10. 7. 1947 do 31. 12. 1950. 

57
 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1240 až 1249. 

58
 § 159 - 165 OZ 1950. 

59
 NOVOHRADSKÝ, V. Opustenie zásady »Superficies solo cedit« a jeho dôsledky. Právny obzor. Bratislava: 

Jednota čsl. právnikov v Bratislave. Ročník XXXIV, 4/1951, s. 348. 
60

 Ibidem. 
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socialistické právnické osobě (např. jednotné zemědělské družstvo), která mohla zřídit stavbu 

na pozemku, který jí byl odevzdán do trvalého užívání, a tuto budovu vlastnit (§ 158 OZ 

1950). Nejednalo se přitom o právo stavby. Na druhou stranu, ve všech ostatních případech 

bylo možno zřídit na cizím pozemku trvalou stavbu jen na základě práva stavby (§ 159 OZ 

1950). 

 Dle OZ 1950 mohlo právo stavby vzniknout ze zákona, na základě úředního výroku 

nebo smlouvy, v případě smlouvy však bylo nezbytné přivolení okresního národního výboru 

(§ 160 OZ 1950). Toto neobvyklé omezení bylo důsledkem dobového pojetí práva 

ovlivněného socialistickými myšlenkami, v rámci kterých bylo blaho společnosti jakožto 

celku upřednostňováno před projevem individuální autonomie vůle.
61

 Důvodová zpráva k OZ 

1950 k tomu uvádí: „Nelze totiž dopustit, aby si smluvní strany mohly zřídit právo stavby bez 

kontroly společnosti, zejména bez přezkoumání orgánem lidové správy, zdali právo stavby v 

případě, o který jde, je slučitelné se zájmem celku.“
62

 Okresní národní výbor měl přivolení 

odepřít zejména tehdy, příčilo-li by se právo stavby obecnému zájmu (§ 2 odst. 2 nařízení 

ministra spravedlnosti č. 157/1950 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského 

zákoníka). Právo stavby založené smlouvou tudíž vznikalo až přivolením okresního národního 

výboru (§ 2 odst. 1 nařízení ministra spravedlnosti č. 157/1950 Sb.); toto přivolení mělo 

konstitutivní účinky, na rozdíl od následného zápisu do knihy pozemkové nebo železniční, 

které mělo účinky deklaratorní. Obdobné přivolení bylo nutné i při zcizení práva stavby 

(§ 164 OZ 1950). 

 Velkou změnou bylo zrušení principu dočasnosti práva stavby jakožto jeho základní 

charakteristiky. OZ 1950 nikde neuváděl, odlišně od všech ostatních zákonných úprav 

platných na území České republiky, že je právo stavby dočasné. Toto bylo opět zapříčiněno 

zrušením superficiální zásady; dočasnost práva stavby by se naopak příčila ustanovení § 155 

OZ 1950 o možnosti odlišnosti vlastníka pozemku od vlastníka stavby. Právo stavby tedy 

mohlo být zřízeno jako právo trvalé, neujednaly-li si strany odlišně. 

                                                 

61
 Viz např. § 31 odst. 1 OZ 1950: Projev vůle je třeba vykládat tak, jak to se zřetelem k okolnostem, za kterých 

byl učiněn, odpovídá pravidlům socialistického soužití. 
62

 Důvodová zpráva k zákonu č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, § 159-165. 
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2.2.5. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 1. 4. 1964 vstoupil v účinnost zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ 

1964“), který institut práva stavby zrušil po bezmála 52 letech existence,
63

 jelikož, až na 

několik málo ustanovení,
64

 derogoval OZ 1950 a sám úpravu institutu práva stavby nepřevzal. 

Hlavním důvodem bylo převzetí zásady superficies solo non cedit, kterou zavedl již OZ 1950 

(viz výše). OZ 1964 explicitně stanovil, že stavby jsou samostatnými nemovitými věcmi 

(§ 119 odst. 2 OZ 1964). Za této situace by existence institutu práva stavby ztrácela význam; 

ten ostatně právo stavby postrádalo ze stejných důvodů již za účinnosti OZ 1950. 

 OZ 1964 nabízel místo práva stavby alternativu v podobě institutu osobního užívání 

pozemků upraveného v § 198-221 OZ 1964. To sice sloužilo k tomu, aby si občané mohli na 

pozemcích v socialistickém vlastnictví (státních, družstevních apod.) vystavět rodinný domek, 

rekreační chatu, garáž nebo zřídit zahrádku (§ 198 OZ 1964), jinak ale mělo s institutem práva 

stavby pramálo společného. 

 V návaznosti na změnu společenských poměrů po sametové revoluci došlo 

k 1. 1. 1992 k rozsáhlé změně OZ 1964 zákonem č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a 

upravuje občanský zákoník. Tato novela mimojiné zrušila právo osobního užívání pozemků a 

přeměnila jej na právo vlastnické (§ 872 odst. 1 OZ 1964). Od této chvíle tak nebylo možné 

realizovat stavbu na cizím pozemku s věcněprávními účinky. Zuklínová k tomu uvádí, že: 

„Bylo možné obligačně dohodnout právo postavit si stavbu na cizím pozemku, ale to mělo 

právní účinky jen mezi kontrahenty – jako majetkové právo se sice dědilo, ale pokud došlo k 

prodeji – tj. převod inter vivos – pozemku nebo k prodeji stavby, oprávnění končilo, a nový 

vlastník pozemku mohl žádat zbourání stavby.“
65

 

 Závěrem této historické kapitoly nutno dodat, že tyto již derogované právní předpisy 

stále zasahují do přítomnosti, neboť katastr nemovitostí stále eviduje celkem 99 práv stavby, 

jež vznikly na základě v této kapitole uvedených právních předpisů.
66

 To rovněž svědčí o tom, 

že právo stavby nebylo institutem nevyužívaným. 

                                                 

63
 ZoSP 1912 vstoupil v účinnost 1. 5. 1912. 

64
 Nadále účinné zůstaly § 12 odst. 2, § 22 a § 352 OZ 1950. 

65
 ZUKLÍNOVÁ, M. Věcná práva v kostce. Praha: Linde Praha, 2014, s. 67. 

66
 Stav ke dni 4. května 2017. Příloha č. I této diplomové práce. 
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3. Právo stavby v současnosti 

3.1. Hlavní rysy práva stavby 

3.1.1. Charakter věcného práva 

 Bylo již zmíněno, že OZ 2012 zařazuje právo stavby systematicky mezi věcná práva 

k věcem cizím. Nadto jej definuje jako věcné právo jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu 

nebo pod povrchem pozemku stavbu (§ 1240 odst. 1 OZ 2012). Toto stavebníkovo právo 

přitom zatěžuje pozemek, který musí být ve vlastnictví osoby od stavebníka odlišné. 

 Právo stavby je tedy věcné právo stavebníka, které „lpí“ na cizím pozemku. Typicky 

se jedná o pozemek, na kterém stavba, která je součástí práva stavby, stojí, nebo na kterém má 

být v budoucnu zřízena. Právo stavby se ale může vztahovat i na pozemek, kterého sice není 

pro stavbu zapotřebí, ale slouží k jejímu lepšímu užívání (§ 1240 odst. 2 OZ). Toto ustanovení 

může na první pohled vzbudit dojem, že lze právem stavby zatížit i vedlejší pozemek, na 

kterém stavba, jež je součástí práva stavby, zřízena není a ani v budoucnu nebude zřízena, ale 

který slouží lepšímu užívání stavby, což by mohl být např. sousední pozemek tvořící zahrádku 

či parkoviště. Tento názor zastávají někteří autoři.
67

 Lze mít nicméně za to, že takový výklad 

by byl v rozporu se základním účelem práva stavby, jímž je právo mít na pozemku stavbu (viz 

dále). Zima, shodně s názorem autora této práce, považuje toto ustanovení za nedopatření 

zákonodárce a pro účely zatížení sousedních pozemků považuje za vhodnější institut 

služebnosti.
68

 Rovněž Krčmář uvádí, že „právo stavební může se vztahovati i na plochy, které 

zůstanou nezastavěny, ale nelze arci zříditi právo stavební tak, že by stavby (na zatíženém 

pozemku - pozn. aut.) vůbec nebylo.“
69

 § 1240 odst. 2 OZ 2012 je tudíž nutno vykládat tak, že 

umožňuje, aby se právo stavby vztahovalo i na ty části pozemku, které nejsou pro stavbu 

potřebné (tj. stavba na nich stát nebude), ale slouží k jejímu lepšímu užívání. Takovou úpravu 

ostatně obsahoval i ZoSP 1912,
70

 jež dodnes platí v sousedním Rakousku, obdobně stanoví i 

                                                 

67
 Např. ACHOUR, G., PELIKÁN, M. Právo stavby podle nového občanského zákoníku. Bulletin advokacie. 

Praha: Česká advokátní komora. 12/2014, s. 38. 
68

 ZIMA, P. Několik mýtů o právu stavby. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck. 19/2015, s. 679. 
69

 KRČMÁŘ, J. Právo občanské II. Práva věcná. III. vydání. Praha: Knihovna Sborníku věd právních a státních, 

1946 (reprint Wolters Kluwer, 2014), s. 277-278. 
70

 Stavební právo může se vztahovati také na díly pozemku, jichž není třeba k stavbě samé, avšak které jsou 

prospěšné k jejímu užívání (§ 1 odst. 2 ZoSP 1912). 
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německý zákon o právu stavby.
71

 Právo stavby se tak může vztahovat i např. na parkoviště, 

které je součástí zatíženého pozemku. Nicméně, v praxi je postupováno, výše uvedeným 

názorům navzdory, opačně, neboť smluvním stranám je umožňováno zřizovat jedno právo 

stavby i k více pozemkům.
72

 

 Právo stavby nelze zřídit k pozemku, na kterém vázne právo příčící se účelu stavby 

(§ 1241 věta první OZ 2012). Takovým právem může být typicky služebnost, např. právo 

stezky, které oprávněné osobě zakládá právo chodit přes pozemek, přičemž postavením 

stavby by bylo toto právo znemožněno. Ustanovení § 1241 se však neomezuje pouze na věcná 

práva, ba ani na soukromá práva, právem příčícím se účelu stavby může tudíž být i 

veřejnoprávní omezení, např. stavební uzávěra.
73

 Pozemek zatížený zástavním právem lze 

zatížit právem stavby jen se souhlasem zástavního věřitele (§ 1241 věta druhá OZ 2012). 

 Právo stavby je, jakožto právo věcné, absolutním majetkovým právem, působí tedy 

vůči všem neboli erga omnes (viz kapitola 1.1.). Nic však nicméně nebrání ani relativnímu 

charakteru majetkového práva, na základě kterého bude na cizím pozemku stavba realizována. 

Tak může být stavba na cizím pozemku postavena na základě nájmu, pachtu, výpůjčky nebo 

výprosy (viz kapitoly 4.3. a 4.4.). V těchto případech ale budou vzniklá práva a povinnosti 

působit toliko mezi stranami neboli inter partes a stavba bude součástí pozemku. 

 Zákonodárce zařadil právní úpravu práva stavby na první místo z věcných práv 

k věcem cizím, čímž zdůraznil jeho pojetí jako zvláštního věcného práva, nikoli jako 

služebnosti (tak je tomu např. dle úpravy švýcarské, viz kapitola 5.).
74

 Důvodová zpráva to 

odůvodňuje tím, že „ (...) služebnost předpokládá nějaký vztah jednoho pozemku k druhému, 

anebo spojení s nějakou osobou. Právo stavby nemůže být vzhledem k jeho převoditelnosti a 

dědičnosti takto omezeno.“
75

 To však v žádném případě nelze chápat tak, že by stavbu nebylo 

možné zřídit s využitím institutu služebnosti (viz kapitola 4.2.). 
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3.1.2. Právo stavby jako věc nemovitá 

 OZ 2012 výslovně prohlašuje, že právo stavby je věc nemovitá (§ 1242 věta první 

OZ 2012). Toto ustanovení tak naplňuje pojetí nemovité věci zakotvené OZ 2012, který mezi 

nemovité věci řadí rovněž věcná práva k pozemkům a práva, která za nemovité věci prohlásí 

zákon (§ 498 odst. 1 OZ 2012). Právo stavby lze nicméně podřadit pod obě tyto kategorie, je 

proto nemovitou věcí jednak z titulu své povahy věcného práva k pozemku, ale také proto, že 

jej za nemovitou věc prohlašuje zákon. Stejný názor má i Eliáš, když tvrdí, že „výměr 

(prohlášení práva stavby za věc nemovitou - pozn. aut.) je to celkem nadbytečný vzhledem 

k tomu, že již § 498 odst. 1 prohlásil za věci nemovité také věcná práva k pozemkům. 

Superfluum však neškodí a těžko může vyvolat zmatení.“
76

 To je sice pravda, ono superfluum 

však lze považovat za legislativní chybu. 

 Právo stavby je věcí nemovitou a nehmotnou (nehmotné věci jsou práva, jejichž 

povaha to připouští - § 496 odst. 1 OZ 2012), a lze s ním tudíž, v rámci zákonných 

ustanovení, nakládat stejně jako s jinou věcí (lze jej převést, zatížit, atd.). Zároveň je to však 

rovněž věcné právo svědčící stavebníkovi, který má přitom co do stavby stejná práva jako 

vlastník (§ 1250 OZ 2012). Někdy se proto hovoří o tzv. dvojí povaze práva stavby.
77

 

3.1.3. Stavba jako součást práva stavby 

 Právo stavby je tedy zvláštní věcné právo, na jehož základě má stavebník na cizím 

pozemku stavbu. Tato stavba přitom může být již zřízena nebo dosud nezřízena (§ 1240 

odst. 1 OZ 2012). Pod pojmem „mít stavbu“ tudíž chápeme dvě situace; stavebník buď má 

právo postavit na pozemku novou stavbu, nebo se součástí jeho práva stavby stává stavba již 

existující. Dle Eliáše „tak lze zřídit stavební právo vztažené i k budově, která potřebuje 

rekonstrukci nebo modernizaci, do nichž vlastník pozemku není schopen nebo ochoten 

investovat; může však jít i o budovu v dobrém stavu, pro kterou vlastník nemá využití, kterou 

nechce pronajmout či propachtovat, nebo se prostě jen nechce zatěžovat její správou.“
78

 

V těchto případech se stavba, která byla původně součástí pozemku, vznikem práva stavby od 

pozemku právně “oddělí“ a stane se součástí onoho práva stavby. 

                                                 

76
 ELIÁŠ, K. Právo stavby. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck. 10/2012, s. 274. 

77
 ZIMA, P. Právo stavby. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 22. 

78
 ELIÁŠ, K. Právo stavby. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck. 10/2012, s. 274. 



 25 

 V žádném případě však nelze pojem „mít stavbu“ chápat jako vlastnictví stavby 

stavebníkem; stavebník není vlastníkem stavby, byť má ke stavbě stejná práva jako vlastník 

(viz kapitola 3.3.1.). Má toliko věcné právo k pozemku, přičemž součástí tohoto věcného 

práva je i stavba. 

 Důvodová zpráva k OZ 2012 zdůrazňuje, že se v § 1240 hovoří záměrně o celé stavbě, 

aby bylo zřejmé, že právo stavby nelze zřídit jen k části budovy, např. k jednotlivému 

podlaží.
79

 

 Stavba, která právu stavby vyhovuje, se stává jeho součástí (§ 1242 OZ 2012). Tato 

právní konstrukce se odlišuje od úpravy ZoSP 1912, který stavbu považoval za příslušenství 

stavby a za samostatnou věc movitou (§ 6 odst. 1). Jedná se o prolomení zásady stanovené 

§ 506 odst. 1 OZ 2012, dle které jsou součástí pozemku stavby zřízené na pozemku. Součástí 

pozemku se tak stavba stane až zánikem práva stavby. Naopak zánikem stavby právo stavby 

eo ipso  nezaniká.
80

 

 „Stavba vyhovující právu stavby“ je termín převzatý ze ZoPS 1947.
81

 Použití tohoto 

termínu v OZ 2012 (konkrétně v § 1242 a § 1250) není příliš šťastné, a to ze dvou důvodů. 

Zaprvé, OZ 2012 neobsahuje žádné pravidlo pro popis stavby ve smlouvě o zřízení práva 

stavby.Vzniká tudíž otázka, jak konkrétně má být stavba ve smlouvě vymezena, aby bylo 

možné určit, zda stavba právu stavby vyhovuje. Někteří autoři tvrdí, že na popis stavby jsou 

kladeny vyšší nároky v důsledku možnosti zřízení práva stavby i ve stadiu, kdy neexistuje 

stavební povolení, resp. že je nezbytné stavbu podrobně definovat.
82

 Podrobný popis stavby 

však nezbytný nejspíše není, už jen z toho důvodu, že OZ 2012 tak přísnou povinnost 

neukládá. Přihlédneme-li navíc k dlouhé době trvání práva stavby, bylaby taková povinnost 

příliš omezující, neboť by byla do budoucna vyloučena prakticky jakákoli stavební úprava. 

 Dle Zuklínové je součástí práva stavby, tedy stavbou vyhovující právu stavby „stavba, 

která existuje nebo byla postavena podle účelu práva stavby.“
83

 Je to právě onen účel práva 

stavby, na základě kterého lze posoudit, zda stavba právu stavby vyhovuje. Ve smlouvě by tak 
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mělo být ujednáno alespoň to, zda je účelem práva stavby např. zajištění bytových potřeb, 

provozování podnikatelské činnosti, apod. Nadto si mohou smluvní strany ujednat i další 

podmínky stavby, jako počet pater či rozměry půdorysu stavby, to vše, nicméně, již 

dobrovolně a pro zvýšení právní ochrany vlastníka pozemku. 

 Druhým interpretačním problémem je otázka právního osudu stavby, která nebude 

právu stavby vyhovovat. Achour s Pelikánem tvrdí, že se stavba nevyhovující smluvnímu 

popisu zřejmě nestane součástí práva stavby, nýbrž součástí pozemku, a vlastnické právo k ní 

nabude vlastník pozemku.
84

 Takový výklad působí příliš restriktivně. Lze se domnívat, že 

každé odchýlení se od původního popisu stavby by se mělo posuzovat individuálně, přičemž 

hodnotícím kritériem by měl opět být zejména účel práva stavby. Stavba by se tudíž neměla 

stát součástí pozemku jen z důvodu odlišného počtu pater či jiných rozměrů stavby. To však 

nic nemění na tom, že zákon na podobné situace nepamatuje. 

 Stavba vyhovující právu stavby tedy není samostatnou věcí, ale podléhá ustanovením 

o nemovitých věcech (§ 1242 in fine OZ 2012). Bude ji proto možné např. postihnout 

výkonem rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, byť nemovitou věcí de iure není 

(samozřejmě pouze společně s právem stavby).
85

 

3.1.4. Dočasnost 

 Charakteristickým rysem práva stavby je jeho dočasnost. Některé zákony, např. ZoSP 

1912,
86

 určují minimální i maximální dobu trvání práva stavby, jiné se spokojí s pouhým 

konstatováním dočasnosti, kterou ovšem nijak neomezí.
87

 OZ 2012 volí jiný způsob omezení, 

když stanovuje toliko maximální dobu trvání práva stavby, a to v délce 99 let (§ 1244 odst. 1). 

Časové omezení práva stavby je důležité zejména z toho důvodu, že brání trvalému oddělení 

pozemku od povrchu, což by bylo v rozporu se zásadou superficies solo cedit.
88

 Absenci 

minimální hranice doby trvání práva stavby považují někteří autoři za nedostatek.
89

 Dvořák se 

Srbovou se nicméně domnívají, že „lze očekávat, že banky v zájmu zajištění svých pohledávek 
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se v krátké době sjednotí na žádoucí délce trvání práva stavby odstupňované v závislosti na 

výši poskytnutého úvěru.
90

 Poslední den doby trvání pak musí být vyznačen v katastru 

nemovitostí, což slouží hlavně k ochraně věřitelů, kteří mají k právu stavby případné věcné 

právo, poněvadž se zánikem práva stavby zanikají i věcná práva na něm váznoucí. O 

odlišnostech v případě vzniku práva stavby vydržením bude pojednáno v kapitole 3.3.2. 

 Ustanovení omezující trvání práva stavby je nepochybně kogentního charakteru a doba 

trvání práva stavby je podstatnou náležitostí smlouvy o zřízení práva stavby. Nabízí se proto 

otázka, jaké důsledky bude mít sjednání doby trvání delší než 99 let. Takové ujednání bude 

nejspíš relativně neplatné, neboť „zákon nestanoví právní domněnku, že v případě sjednání 

doby delší se má použít maximální možná doba trvání (99 let) práva stavby.“
91

 

 Případné prodloužení trvání práva stavby je možné (§ 1245 OZ 2012). Podmínkou je 

však souhlas osob, pro které jsou na pozemku zapsána zatížení v pořadí za právem stavby. 

Tento souhlas má především ochrannou funkci; chrání právní jistotu těch osob, které mají 

k pozemku věcné právo, přičemž prodloužením doby trvání práva stavby nedojde 

k očekávanému posunu v pořadí jejich věcného práva, a tedy k lepšímu zajištění jejich 

pohledávek.
92

 

 Výkladové problémy jistě nebudou představovat situace, kdy bude prodlouženo o 

dalších 40 let právo stavby, jehož původní doba trvání byla stanovena na 50 let. Otázkou však 

je, zda-li je možné prodloužit právo stavby i nad maximální zákonnou dobu, tj. 99 let. OZ 

2012 stanoví, že právo stavby nesmí být zřízeno na více než 99 let. Lze tudíž právo stavby 

sjednané na 90 let prodloužit o dalších 10 let? Eliáš se domnívá, že „lze i s ohledem na způsob 

zdejšího právního myšlení předpokládat, že se výklad ponese tím směrem, že dohodou lze 

prodloužit právo stavby ujednané na dobu kratší než je maximální zákonná doba, případně 

i právo konstituované vydržením, avšak nejdéle na 99 let. Ale třeba v aplikační a justiční 

praxi převládne liberální přístup vlastní i autorovi tohoto textu a výklad se postaví vstřícně 

přinejmenším k případům, kdy k prodloužení práva stavby dojde v čase, kdy se doba původně 

ujednaná blíží ke konci.“
93

 I pro zodpovězení této nejasné otázky si budeme muset počkat na 
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vyjádření judikatury. V každém případě je však možné po zániku práva stavby opětovně zřídit 

právo stavby mezi týmiž subjekty k témuž pozemku.
94

 

3.1.5. Stavební plat 

 Lze očekávat, že vlastník pozemku bude žádat za zatížení svého pozemku vzájemné 

plnění, často ve formě peněžité. Není to však nezbytné, poněvadž právo stavby může být 

zřízeno i bezúplatně. Je-li právo stavby zřízeno za úplatu, může být tato úplata jednorázová, 

nebo v opětujících se dávkách.
95

 Je-li stranami ujednána úplata ve formě opětujících se dávek, 

pak jde o tzv. stavební plat. Ten zatěžuje právo stavby jako reálné břemeno (§ 1247 věta první 

OZ 2012). Důsledkem tohoto ustanovení je dvojí rozměr pohledávky dávek stavebního platu, 

to jest rozměr obligační i věcněprávní. Eliáš k tomuto dodává, že „dojde-li k prodlení 

s plněním jednotlivé dávky stavebního platu, vzniká věřiteli právo domáhat se plnění jak po 

osobě, která byla vlastníkem práva stavby v době, kdy dluh dospěl, tak i po novém 

(přítomném, aktuálním) vlastníku práva stavby – vůči tomuto však lze plnění vymáhat exekucí 

směřující jen ke zpeněžení práva stavby.“
96

 To ostatně vyplývá přímo z § 1306 OZ 2012. 

 Stavebník se nicméně s vlastníkem pozemku může dohodnout i na lukrativní povaze 

práva stavby. Stejné důsledky nastanou i v případě neujednání žádné úplaty za zřízení práva 

stavby. V zahraničí se přitom nejedná o nic neobvyklého; za zmínku stojí např. stavba 

sportovní haly Volksbank Arena, která byla umožněna bezúplatným zřízením práva stavby 

vlastníkem pozemku, tj. městem Hamburg, ve prospěch nadace Alexander Otto 

Sportstiftung.
97

 Bezúplatné zřizování práva stavby může být výhodné právě pro města, stát či 

územně samosprávné celky, neboť si podrží kontrolu nad tím, aby zatížené pozemky sloužily 

i v budoucnu smluvenému účelu, a zároveň získají výhodu spočívající v uspokojení veřejných 

potřeb, v konkrétně uváděném případě v zajištění sportovního zařízení.
98

 

 Výše stavebního platu nesmí být závislá na nejisté budoucí události. K takovému 

ujednání by se vůbec nepřihlíželo, bylo by tedy jen zdánlivé (§ 1247 věta druhá OZ 2012). 

Smyslem tohoto ustanovení je zřejmě ochrana stavebníka před nepředstavitelným zvýšením 
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celkových nákladů, když právě kalkulace výše stavebního platu je pro stavebníka jedním 

z faktorů, na základě kterých se rozhodne uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby.
99

 Bylo by 

však nelogické, pokud by stavební plat musel zůstat po celou dobu trvání práva stavby 

neměnný. Strany smlouvy tak mají v zásadě dvě možnosti. První z nich je, že si ujednají 

změnu výše stavebního platu v závislosti na jisté budoucí události, typicky v souvislosti 

s plynutím času. Tak např. prvních 10 let po vzniku práva stavby bude stavební plat činit 

1 000 Kč ročně, v další dekádě 800 Kč ročně, atd. Druhou možností, kterou výslovně zmiňuje 

OZ 2012, je ujednání závislosti výše stavebního platu na míře zhodnocování a 

znehodnocování peněz, čili inflace a deflace (§ 1247 věta druhá). Možná ujednání jsou tedy 

vymezena tzv. pozitivním výčtem, a český zákonodárce je tedy v tomto ohledu oproti 

některým zahraničním úpravám přísnější.
100

 

 OZ 2012 nespojuje, na rozdíl od úpravy obsažené v ZoSP 1912, neplacení stavebního 

platu po určitou dobu se zánikem práva stavby eo ipso. V případě takového prodlení je proto 

nutno použít obecných ustanovení o prodlení dlužníka (§ 1968 a násl. OZ 2012).
101

 

3.2. Vznik práva stavby 

3.2.1. Smlouva o zřízení práva stavby 

 Smlouva nepochybně je a bude zdaleka nejčastějším právním důvodem vzniku práva 

stavby. Smlouva o zřízení práva stavby obsahuje vůli vlastníka pozemku zatížit pozemek 

právem stavby ve prospěch stavebníka, jakož i vůli stavebníka mít na tomto pozemku stavbu. 

 Smlouva o zřízení práva stavby vyžaduje písemnou formu; jde totiž o právní jednání, 

kterým se zřizuje věcné právo, tj. právo stavby, k pozemku, tedy k nemovité věci (§ 560 OZ 

2012). Ze stejného důvodu zákon vyžaduje, aby byly podpisy vlastníka pozemku a stavebníka 

na téže listině (§ 561 odst. 2 OZ 2012). 

 Právo stavby zřízené smlouvou vzniká až zápisem do veřejného seznamu, čili do 

katastru nemovitostí (§ 1243 odst. 2 OZ 2012). Z toho důvodu je při nabytí práva stavby 

smlouvou třeba rozlišovat mezi pojmy „zřízení práva stavby“ a „vznik práva stavby“, neboť 
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zřízením práva stavby rozumíme uzavření smlouvy o zřízení práva stavby, ale právo stavby 

jako takové vzniká teprve zápisem do katastru nemovitostí (platí tedy nauka o titulu a modu 

nabytí). Vznikne-li právo stavby jiným možným způsobem, tj. vydržením a rozhodnutím 

orgánu veřejné moci, má jeho zápis do katastru nemovitostí toliko deklaratorní povahu.
102

 

 O nezbytnosti smlouvy jako titulu a zápisu do veřejného seznamu jako modu pro 

vznik práva stavby hovoří i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, dle kterého „(...) bez zápisu 

smlouvy o právu stavby mezi právním předchůdcem žalobkyň a vlastníkem předmětného 

pozemku do veřejných knih nelze za účinnosti OZO (obecného zákoníku občanského - ABGB 

- pozn. aut.) dovodit vlastnictví stavebníka ke stavbě zřízené na cizím pozemku.
103

 

 OZ 2012 výslovně nevyjmenovává podstatné náležitosti smlouvy o zřízení práva 

stavby, s nejvyšší pravděpodobností se ale jedná o následující: 

1. ujednání o právu stavebníka mít na pozemku vlastníka pozemku nebo pod povrchem 

stavbu, a to jako ujednání s věcněprávními účinky; 

2. označení pozemku, který má být zatížen právem stavby; 

3. popis stavby (minimálně účel stavby); 

4. doba trvání práva stavby.
104

 

 Ad 1.: Ze smlouvy musí jednoznačně vyplývat vůle vlastníka pozemku zatížit svůj 

pozemek právem stavby ve prospěch stavebníka. Oprávnění stavebníka přitom může mít dvě 

podoby; strany smlouvy si mohou ujednat, že stavebník na zatíženém pozemku stavbu 

v budoucnu postaví. V takovém případě si strany smlouvy mohou ujednat povinnost 

stavebníka zřídit stavbu do určité doby (§ 1251 odst. 1 OZ 2012). Druhá možnost spočívá 

v oprávnění stavebníka „mít“ stavbu na pozemku již zřízenou. V takovém případě stavba 

přestane být součástí pozemku a stane se součástí práva stavby (viz kapitola 3.1.3.). 
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 Ad 2.: Označení pozemku je pro dostatečnou určitost smlouvy nezbytné. Nejvhodnější 

jistě bude, zejména pro účely obligatorního zápisu do veřejného seznamu, vymezení pomocí 

údajů obsažených v katastru nemovitostí, tj. parcelního čísla pozemku a katastrálního území, 

v němž se pozemek nachází. Přitom si nelze ujednat, že bude právem stavby zatížena pouze 

část pozemku; vždy musí být právem stavby zatížen celý pozemek, neboť § 1240 OZ 2012 

stanoví, že zatížen může být pozemek, nikoliv část pozemku. Pokud by chtěl nechat vlastník 

pozemku část pozemku nezatíženou právem stavby, nezbylo by mu než pozemek rozdělit na 

dva nové pozemky.  

 Ad 3.: Aby se stavba stala součástí práva stavby, musí tomuto právu stavby 

„vyhovovat“. Je na smluvních stranách, jak podrobně stavbu popíší; minimálně by měl být 

sjednán účel stavby. Nadto si vlastník pozemku, pro posílení své právní ochrany, může 

vymínit další podrobnosti, jako např. počet pater stavby, její rozměry, atd., není to však 

nezbytné (podrobněji v kapitole 3.1.3.). 

 Ad 4.: Dočasnost práva stavby byla rozebrána v kapitole 3.1.4. Smlouva o zřízení 

práva stavby musí obsahovat ujednání o době trvání práva stavby už z toho důvodu, aby bylo 

možno posoudit, zda vyhovuje zákonnému požadavku existence práva stavby na maximálně 

99 let. Zákon rovněž vyžaduje, aby byl poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno, 

patrný z veřejného seznamu (§ 1244 odst. 1 OZ 2012). Tento den může být v katastru 

nemovitostí vyznačen pochopitelně jen na základě údajů uvedených ve smlouvě o zřízení 

práva stavby. 

 Nelze souhlasit s názorem některých autorů,
105

 podle kterého je podstatnou náležitostí 

smlouvy o zřízení práva stavby stanovení výše úplaty, popřípadě ujednání o bezplatnosti. 

Spíše se jedná toliko o fakultativní náležitost této smlouvy. Předně OZ 2012 připouští 

sjednání úplaty toliko jako možnost,
106

 nejde o uložení povinnosti. Situaci, kdy by výše úplaty 

nebyla ve smlouvě uvedena, by bylo zřejmě nutné řešit dle § 1792 odst. 1 OZ 2012, dle 

kterého v takových případech platí, že úplata byla ujednána ve výši obvyklé v době a v místě 

uzavření smlouvy. Nepodaří-li se takto výši úplaty určit, určí ji soud s přihlédnutím k obsahu 

smlouvy, povaze plnění a zvyklostem. 
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 Smlouva o zřízení práva stavby může, a v praxi jistě bude, obsahovat mnoho dalších 

fakultativních ujednání. Mezi ty bude patřit kromě již zmíněné výše úplaty či bezplatnosti 

(§ 1247 OZ 2012) a povinnosti stavebníka provést stavbu do určité doby (§ 1251 odst. 1 OZ 

2012) např. povinnost údržby či pojištění stavby (§ 1251 odst. 2 OZ 2012), souhlas vlastníka 

pozemku s určitými právními jednáními stavebníka (§ 1251 odst. 3 OZ 2012), výše náhrady 

za stavbu (§ 1255 OZ 2012), smluvní pokuty aj. 

 Právo stavby nelze omezit rozvazovací podmínkou; byla-li rozvazovací podmínka 

ujednána, nepřihlíží se k ní (§ 1246 OZ 2012). Je tomu tak proto, že podmínka rozvazovací je 

taková podmínka, která podmiňuje zánik právních následků již nastalých tím,  zda se 

podmínka splní nebo nesplní (§ 548 odst. 2 věta druhá OZ 2012). Nelze si proto ve smlouvě o 

zřízení práva stavby ujednat, že právo stavby zanikne v důsledku nejisté budoucí události. 

Ujednají-li si toto strany smlouvy, nebude se k tomu přihlížet; takové ujednaní bude zdánlivé, 

bude se na něj hledět, jako by vůbec nebylo, přičemž na platnost zbytku smlouvy nebude mít 

toto zdánlivé ujednání žádný vliv. Dle Eliáše „ratio tohoto pojetí spočívá v konceptu, že nelze 

ohrozit práva třetích osob, zejména nelze ohrozit nejistotou v trvání stavebního práva 

zástavního věřitele, jemuž právo stavby slouží jako zástava. Myslet však je třeba i na právní 

bezpečí těch, jimž bylo případně zřízeno obligačně nebo věcněprávně (např. služebností bytu) 

užívací nebo požívací právo ke stavbě nebo její části.“
107

 Sjednání odkládací podmínky lze 

považovat za přípustné, bude-li tato podmínka splněna před podáním návrhu na zápis práva 

stavby do katastru nemovitostí.
108

 

3.2.2. Vydržení práva stavby 

 Případů, kdy dojde k vydržení práva stavby, pravděpodobně nebude v budoucnu 

mnoho. Přesto mohou nastat situace, kdy stavebník postaví stavbu na cizím pozemku na 

základě neplatné smlouvy o zřízení práva stavby nebo kdy vyjde najevo, že pozemek není ve 

vlastnictví údajného vlastníka pozemku. 

 Poněvadž je právo stavby nemovitou věcí, je podmínkou jeho řádného vydržení 

nepřerušená kvalifikovaná držba trvající deset let (§ 1091 odst. 2 OZ 2012). Nemůže-li 

                                                 

107
 ELIÁŠ, K. Právo stavby. Obchodněprávní revue. Praha: C. H. Beck. 10/2012, s. 274. 

108
 DVOŘÁK, J., SRBOVÁ, A. § 1246. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 696. 



 33 

stavebník prokázat právní důvod, na kterém se jeho držba zakládá, musí držet po dobu 

dvojnásobně dlouhou (hovoříme o mimořádném vydržení) (§ 1095 OZ 2012). 

 Vydržitel nabývá právo stavby na dobu 40 let (§ 1244 odst. 2 OZ 2012). Soud může 

tuto dobu na návrh dotčené osoby, tj. vlastníka pozemku, zkrátit nebo prodloužit, jsou-li pro 

to spravedlivé důvody. Následný zápis práva stavby do katastru nemovitostí bude mít v tomto 

případě toliko deklaratorní povahu. 

3.2.3. Vznik práva stavby rozhodnutím orgánu veřejné moci 

 Právo stavby lze nabýt i na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, ale pouze za 

předpokladu, že tak stanoví zákon. OZ 2012 toto umožňuje pouze v případě zrušení, resp. 

vypořádání spoluvlastnictví rozdělením společné věci (§ 1145).
109

 Orgánem veřejné moci se 

v tomto případě rozumí soud, který tak ovšem může učinit pouze v případě, že to vyžaduje 

řádné užívání nově vzniklé věci bývalým spoluvlastníkem. Právo stavby vznikne dnem 

uvedeným v rozhodnutí soudu, resp. nabytím právní moci rozhodnutí. Následný zápis práva 

stavby do veřejného seznamu tak bude mít pouze deklaratorní povahu.
110

 

3.3. Právní poměry z práva stavby 

3.3.1. Práva a povinnosti stavebníka 

 Základním právem stavebníka vyplývajícím z práva stavby je právo mít stavbu na 

cizím pozemku (§ 1240 odst. 1 OZ 2012). Jak již bylo uvedeno, toto právo může mít dvojí 

podobu; stavebník má buď právo stavbu na pozemku postavit, nebo „mít“ stavbu na pozemku 

již zřízenou. Přitom se jedná o stavebníkovo právo, nikoli zákonnou povinnost; stavebník není 

k realizaci stavby zavázán ex lege. Onu povinnost realizace stavby do určité doby si však 

strany smlouvy mohou ujednat na základě dispozitivního ustanovení § 1251 odst. 1 OZ 2012. 

Ze zákona ale nevyplývá, jak řešit situaci, kdy je ujednaná povinnost postavení stavby do 

určité doby porušena. Opět tak nezbývá než vyčkat rozhodnutí soudu v této věci. V úvahu 

připadá např. možnost odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti, 

pravděpodobnějším následkem však nejspíše bude možnost domáhat se splnění smluvní 
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povinnosti a případné náhrady škody soudní cestou.
111

 Z důvodu této právní nejistoty je 

každopádně lepší ujednat si následek nesplnění této povinnosti přímo ve smlouvě, typicky 

smluvní pokutu. 

 Stavebník má ke stavbě, která je součástí jeho práva stavby, stejná práva jako vlastník 

(§ 1250 OZ 2012). Zde je však nutné si uvědomit, že stavebník stavbu v žádném případě 

nevlastní. Tato mylná domněnka se velmi často vyskytuje i v odborné literatuře, jedná se však 

o omyl; stavebník má toliko věcné právo k cizímu pozemku, přičemž součástí tohoto věcného 

práva k věcí cizí je stavba, ke které má, s drobnými odchylkami, stavebník pouze stejná práva 

jako vlastník, nikoli tedy právo vlastnické. Tuto skutečnost zdůrazňuje i Ústavní soud ČR ve 

své judikatuře, když říká, že stavebník je pouze oprávněn ke stavbě a k výsledné stavbě mu 

přísluší práva vlastníka, nikoli vlastnické právo.
112

 

 Rozdíl mezi právem stavby a vlastnickým právem přitom není pouze formální. Předně 

je třeba vzít v potaz, že právo stavby je, na rozdíl od práva vlastnického, vždy dočasné a po 

určité době vždy eo ipso uplynutím doby zanikne. Dále je pak stavebník ze zákona omezen 

některými povinnostmi, které vlastník ex lege nemá. Jinak má ale stavebník ke stavbě stejná 

práva jako vlastník, může proto stavbu či její část pronajmout či propachtovat, může stavbu 

rozdělit na jednotky, atd.
113

 V případě potřeby se stavebník může dožadovat vesměs stejné 

ochrany jako vlastník, např. bránit se soudní cestou před imisemi,
114

 žádat vydání 

nemovitosti, atd. 

 Ve vztahu k užívání dotčeného pozemku stavebníkem dává OZ 2012 přednost 

smluvnímu ujednání mezi stavebníkem a vlastníkem nemovitosti.
115

 Není-li ujednáno nic 

jiného, má k zatíženému pozemku stavebník stejná práva jako poživatel (§ 1250 OZ 2012). 

V tom případě se ustanovení o pachtu (§ 2332 a násl. OZ 2012) použijí subsidiárně.
116

 

 Další práva a povinnosti stavebníka se budou odvíjet od ustanovení smlouvy. Tak 

bude-li smlouva onerózní povahy, bude stavebníkovou povinností platit vlastníku pozemku 

stavební plat či jednorázovou úplatu (§ 1247 OZ 2012). Ze smlouvy může taktéž stavebníkovi 
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vyplývat povinnost pojistit stavbu (§ 1251 odst. 2 věta druhá OZ 2012), naproti tomu 

povinnost udržovat stavbu v dobrém stavu bude mít stavebník tehdy, nestanoví-li smlouva 

něco jiného (§ 1251 odst. 2 věta první OZ 2012). Stavebník má dispozitivně předkupní právo 

k pozemku (§ 1254 OZ 2012 - podrobněji v kapitole 3.4.1.). Při zániku práva stavby má 

stavebník právo na náhradu za stavbu, není-li ujednáno jinak (§ 1255 OZ 2012 - podrobněji 

v kapitole 3.5.1.). Výčet možných práv a povinností obsažený v OZ 2012 je nicméně toliko 

příkladmý, a smluvní strany si tudíž mohou sjednat i další práva či povinnosti té či oné strany. 

3.3.2. Práva a povinnosti vlastníka pozemku 

 Zatížením pozemku právem stavby dochází zároveň k omezení základního, ústavně 

zaručeného práva vlastníka pozemku, totiž práva vlastnického. Na jím vlastněném pozemku 

vznikne v důsledku práva stavby stavba, která není součástí pozemku, a tudíž ani v jeho 

vlastnictví. Vlastník pozemku je tak výrazně omezen zejména v právu užívat pozemek, neboť 

nadále nemůže např. svévolně změnit hospodářské využití zatíženého pozemku, jež by bylo 

v rozporu se smlouvou o zřízení práva stavby. Vlastník pozemku musí dále strpět skutečnost, 

že na jeho pozemku má někdo cizí (stavebník) stavbu, a nemůže toto „mětí“ narušovat, např. 

bráněním stavebníkovi ve vstupu na pozemek či poškozováním stavby, neboť onen stavebník 

má ke stavbě stejná práva jako vlastník, a zákon mu proto poskytuje stejnou ochranu jako 

vlastníkovi. Omezení vlastnického práva k pozemku je nicméně pouze dočasné a se zánikem 

práva stavby se opět „roztáhne“ do své původní šíře. Jde o důsledek dvou typických vlastností 

vlastnického práva; totiž persistence čili trvalosti a elasticity čili pružnosti.
117

 

 V případě onerózní povahy práva stavby vlastníkovi pozemku vzniká právo na 

peněžité či nepeněžité plnění, jednorázové či v opakujících se dávkách (stavební plat - viz 

kapitola 3.1.5.). Z toho důvodu se právo stavby jeví jako ideální řešení pro vlastníka, který 

sám nemá dostatek prostředků pro zhodnocení svého pozemku, zároveň jej ale nechce nechat 

ležet ladem. Pomocí institutu práva stavby přitom vlastník svůj pozemek zhodnotí, neboť na 

něm stavebník postaví za své finanční prostředky stavbu, která se po zániku práva stavby 

stane vlastnictvím vlastníka pozemku, a navíc popřípadě získá stálý příjem v podobě 

pravidelného stavebního platu, který právo stavby zatěžuje jako reálné břemeno (§ 1247 OZ 

2012). 
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 I po zřízení práva stavby zůstává vlastníkovi k pozemku vlastnické právo, byť 

v omezené podobě, zachováno. Vlastník pozemku však může i nadále s pozemkem 

disponovat, může jej tedy prodat, darovat, vložit jej do společnosti nebo jej zatížit. Toto 

dispoziční právo vlastníkovo však může být omezeno několika způsoby. Zaprvé mohou 

smluvní strany dispozice s pozemkem omezit či zcela vyloučit ve smlouvě. Dispoziční právo 

je dále omezeno zákonným předkupním právem stavebníka k pozemku, není-li ujednáno 

jinak. V neposlední řadě lze hovořit o faktickém omezení v důsledku práva stavby, jinými 

slovy, potenciální kupující pozemek nekoupí právě z toho důvodu, že je zatížen právem 

stavby.
118

 

 Vlastník pozemku si může vyhradit schválení určitého jednání stavebníka, ať už 

faktického či právního (§ 1251 odst. 3 OZ 2012). Tato výhrada souhlasu však není 

neomezená, neboť vlastník pozemku nemůže odepřít souhlas k právnímu jednání, které není 

k jeho újmě. Tato jediná podmínka pro odepření souhlasu s právním jednáním stavebníka je 

velmi obecná, a v praxi proto zřejmě bude činit potíže určit, které právní jednání stavebníka je 

k újmě vlastníka pozemku a které již ne. Souhlas s faktickým jednáním stavebníka nemusí být 

odůvodněn, a může být proto odepřen vždy (je-li samozřejmě souhlas vyhrazen). Stejně tak 

může vlastník pozemku odepřít vždy souhlas k zatížení práva stavby, pro účinnost výhrady 

tohoto souhlasu je však nutný zápis výhrady do katastru nemovitostí (§ 1252 odst. 2 OZ 

2012). V tom případě je následné zatížení práva stavby možné toliko se souhlasem vlastníka 

pozemku. 

 Neujednají-li si strany opačně, má vlastník pozemku k právu stavby zákonné 

předkupní právo (§ 1254 OZ 2012 - podrobněji viz kapitola 3.4.1.). 

 Při zániku práva stavby má vlastník pozemku dát stavebníkovi náhradu za stavbu, 

která se stane jeho majetkem. Není-li ujednáno jinak, činí tato náhrada polovinu hodnoty 

stavby v době zániku práva stavby (§ 1255 OZ 2012 - podrobněji viz kapitola 3.5.1.). 

 Podobně jako u stavebníka mohou vyplývat další práva a povinnosti vlastníka 

pozemku ze smluvních ujednání. Tak může být např. stanovena povinnost vlastníka pozemku 

udržovat pozemek v dobrém stavu, povinnost umožnit stavebníkovi užívat pozemek určitým 

způsobem, atd. 
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3.4. Dispozice s právem stavby 

3.4.1. Převod práva stavby a vzájemné předkupní právo 

 OZ 2012 explicitně stanovuje převoditelnost práva stavby (§ 1252 odst. 1). Právě 

převoditelnost a dědičnost jsou pro právo stavby charakteristické.
119

 Dle důvodové zprávy 

„způsobilost práva stavby být předmětem převodu, zásada jeho přechodu na dědice či jiného 

univerzálního nástupce, jakož i otevření možnosti sloučení vlastnictví pozemku a práva stavby 

v rukou jedné osoby posiluje kladné efekty této právní instituce.“
120

 Historickým i 

teleologickým výkladem, jakož i z důvodu zjevné kogentnosti ustanovení § 1252 odst. 1 OZ 

2012 dojdeme k závěru, že převoditelnost práva stavby v zásadě nelze omezit. Z tohoto 

zákazu ale můžeme vyvodit dvě výjimky. 

 První, byť jen částečnou výjimkou, je možnost výhrady souhlasu vlastníka pozemku 

s určitým právním jednáním stavebníka (§ 1251 odst. 3 OZ 2012). Tato výhrada souhlasu není 

neomezená, neboť vlastník pozemku nemůže odepřít souhlas k právnímu jednání, které není 

k jeho újmě. Zde je třeba brát v potaz střet dvou protichůdných zájmů, totiž na jedné straně 

zájem stavebníka na co nejširším právu disponovat s právem stavby, na druhé pak zájem 

vlastníka pozemku na stabilitě právního poměru mezi ním a stavebníkem, a tím potažmo 

ekonomický zájem vlastníka pozemku na bezproblémovém placení stavebního platu. Proto se 

lze domnívat, že vlastník pozemku může např. odepřít souhlas s převodem práva stavby na 

osobu zadluženou či nemajetnou, u které je zřejmé, že by nebyla schopná platit stavební plat 

řádně a včas, s tím, že samozřejmě takové odepření souhlasu bude muset řádně odůvodnit a 

prokázat, že by mu takový převod práva stavby způsobil újmu. Opět však bude záležet na 

judikatuře, zda se s touto myšlenkou ztotožní, nebo se přikloní k restriktivnějšímu výkladu. 

 Druhou výjimku ze zákazu omezitelnosti práva stavby je pak zákonné předkupní právo 

vlastníka pozemku k právu stavby (§ 1254 OZ 2012). Zákon dává stranám smlouvy možnost 

toto předkupní právo vyloučit; pro účinnost vyloučení je však nutný zápis do katastru 

nemovitostí. Zákonné předkupní právo zakládá stavebníkovi povinnost nabídnout právo 

stavby přednostně vlastníkovi pozemku v případě, že chce právo stavby prodat.
121

 Podobně i 
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vlastník pozemku má za stejných okolností povinnost nabídnout pozemek přednostně 

stavebníkovi. Toto vzájemné zákonné předkupní právo je logickým důsledkem zásady 

superficies solo cedit, čili vychází ze skutečnosti, že dlouhodobé rozdílné vlastnictví pozemku 

a stavby na něm zřízené (která v tomto případě není ani samostatnou věcí, ale součástí práva 

stavby) by mělo být výjimkou.
122

 

 Jelikož je právo stavby věcí nemovitou, nepostačí k jeho převodu pouze uzavření 

smlouvy o převodu práva stavby, nýbrž nový stavebník nabude právo stavby teprve zápisem 

do katastru nemovitostí (§ 1105 OZ 2012). 

3.4.2. Zatížení práva stavby 

 OZ 2012 upravuje zatížení práva stavby v § 1252. Poskytnutí možnosti zatížit právo 

stavby je pochopitelné; hlavním právem stavebníka je přeci „mít“ stavbu, což bude většinou 

znamenat postavit ji. Realizace stavby však často bývá finančně náročná, stavebník (tentokrát 

myšleno ve smyslu veřejnoprávním) je proto nucen shánět finanční prostředky pro realizaci 

stavby u jiných subjektů. Klasický postup při realizaci stavby je přitom nejprve koupě 

pozemku, jeho následné zatížení zástavním právem ve prospěch banky, která stavebníkovi 

poskytne hypoteční úvěr pro financování stavby. To však v případě práva stavby není možné; 

stavebník pozemek zatížený právem stavby nevlastní. Má však právo stavby, které je věcí, a 

tudíž ji lze zatížit; může proto bance jakožto budoucímu zástavnímu věřiteli nabídnout zřízení 

zástavního práva k právu stavby namísto k pozemku. Bude otázkou praxe, nakolik budou 

banky ochotné poskytovat hypoteční úvěry zajištěné právě právem stavby. Hlavním faktorem 

při rozhodování o poskytnutí takového úvěru bude pravděpodobně zejména doba trvání práva 

stavby; již sama skutečnost zástavy, která uplynutím času zanikne, staví zástavního věřitele 

do nejisté situace. 

 Pod výrazem „zatížení práva stavby“ si dále můžeme představit zřízení služebnosti 

k právu stavby. Stavebník tak může zatížit právo stavby např. služebností opory cizí stavby 

(§ 1269 OZ 2012), služebností okapu (§ 1270 OZ 2012) atd. 

 Připadá v úvahu otázka, zda lze právo stavby zatížit dalším právem stavby (někdy se 

hovoří o tzv. podprávu stavby - Unterbaurecht). Tímto tématem se zabýval rakouský Nejvyšší 
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soudní dvůr, který dospěl k závěru, že zákonodárce zamýšlel, aby právo stavby bylo možné 

zřídit pouze k pozemku, a nikoli k ostatním nemovitostem.
123

 Domnívám se, že takové 

podprávo stavby by nebylo v souladu ani s českým právním řádem, vždyť OZ 2012 výslovně 

říká, že zatížen právem stavby může být pozemek a že právo stavby je věcné právo mít na 

povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu (§ 1240 odst. 1). Připuštěním užití podpráva 

stavby v české praxi by navíc docházelo k obcházení vůle vlastníka pozemku, který by 

nemohl ovlivnit, kdo na jeho pozemku bude mít stavbu.
124

 Jiný přístup panuje ve Švýcarsku, 

kde naopak podprávo stavby zřídit lze (viz kapitola 5.2.4.). 

 Vlastník pozemku si může k zatížení práva stavby vyhradit souhlas (§ 1252 odst. 2 OZ 

2012). Podmínky této výhrady souhlasu jsou přitom odlišné od výhrady souhlasu k jiným 

právním jednáním. Jinými slovy, ustanovení § 1252 odst. 2 je vlastně speciální vůči § 1251 

odst. 3 OZ 2012. Předně je pro účinnost výhrady souhlasu se zatížením práva stavby nutný 

její zápis do katastru nemovitostí. Tato podmínka je dána zejména pro ochranu potenciálního 

oprávněného ze zatěžujícího věcného práva, který si tak může ověřit, zda je k účinnosti 

vzniku jeho věcného práva nutný ještě souhlas třetí osoby. Druhá odlišnost souhlasu se 

zatížením pozemku od ostatních právních jednání spočívá v tom, že vlastník pozemku může 

souhlas se zatížením práva stavby odepřít kdykoli, aniž by záleželo na tom, zda mu konkrétní 

právní jednání způsobí újmu. 

3.4.3. Zřeknutí se práva stavby 

 Specifickým dispozičním právem vztahujícím se k právu stavby je zřeknutí se práva 

stavby. Zřekne-li se stavebník práva stavby, může vlastník pozemku toto právo stavby převést 

buď na sebe, nebo na třetí osobu, a to na zbývající dobu trvání onoho práva stavby (§ 1248 

OZ 2012). Stavebník má takto možnost přestat být oprávněným z práva stavby, aniž by tím 

způsobil zánik práva stavby jako takového. Jde o zcela logické ustanovení zákona; není totiž 

žádoucí, aby věcné právo zřízené na určitou dobu a evidované ve veřejném seznamu skončilo 

dříve, než uplyne doba jeho trvání, která je v tomto veřejném seznamu zapsána.
125
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 Ustanovení o zřeknutí se práva stavby však přináší určité interpretační a aplikační 

problémy; není totiž jisté, zda se jedná o jednostranné nebo dvoustranné právní jednání. 

Zuklínová se přiklání k první možnosti, když říká, že „stavebník se může práva stavby zříct, 

zřejmě aniž by s tím musel vlastník pozemku souhlasit.“
126

 Eliáš naopak tvrdí, že jde o právní 

jednání dvoustranné, neboť „zákoník použil výrazu »zřeknutí«, kterému je třeba přisoudit týž 

význam, jaký má týž výraz v § 1484 nebo § 1666 o zřeknutí se dědického práva...“
127

 Je však 

třeba si uvědomit, že ustanovení o zřeknutí se práva stavby je téměř doslovně recipováno ze 

ZoPS 1947,
128

 tudíž i sám pojem „zřeknutí se práva stavby“ vzniknul touto recepcí. Nic 

nenasvědčuje tomu, že by OZ 2012 chápal pojem „zřeknutí se“ vždy automaticky jako 

dvoustranné právní jednání. Navíc, ustanovení o zřeknutí se dědického práva výslovně 

stanoví, že ono právní jednání musí mít formu smlouvy. Naproti tomu, práva stavby se, dle 

znění zákona, zříká výslovně a pouze stavebník a vlastníkovi pozemku toto právo OZ 2012 

nepřiznává. Jazykovým a historickým výkladem proto docházíme k závěru, že jde o právní 

jednání jednostranné. 

 Eliáš dále podporuje svůj názor argumentem, že „šlo-li by totiž o jednostranný projev 

stavebníkovy vůle, nemohl by vlastník pozemku na sebe právo stavby převést, jak § 1248 

výslovně stanoví.“
129

 Povaha jednostranného jednání zřeknutí se práva stavby však 

vlastníkovi pozemku v převodu na svojí osobu bránit nemusí. Lze mít za to, že právě na 

základě stavebníkova zřeknutí se vzniká vlastníkovi pozemku možnost právo stavby na 

kohokoli převést, když dal stavebník jasně najevo, že oprávněným z práva stavby nadále být 

nechce. Proto není důvod, proč by se zřeknutím se práva stavby nutně musel souhlasit i 

vlastník pozemku. 

 Zřeknutí se práva stavby musí mít vždy písemnou formu, neboť zákon stanoví, že 

vlastník pozemku může právo stavby převést pouze na základě listin prokazujících zřeknutí 

se. 

 Zřeknutím se práva stavby nedochází k zániku práva stavby, nýbrž vlastníku pozemku 

vzniká oprávnění s právem stavby disponovat, čili buď ho převést na třetí osobu, nebo na 
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sebe. V případě druhé možnosti ale nedochází k zániku práva stavby splynutím. V německy 

mluvících zemích se nabytí práva stavby vlastníkem pozemku někdy označuje jako tzv. 

vlastnické právo stavby (Eigentümererbbaurecht).
130

 Může nicméně nastat situace, kdy 

vlastník nenajde nikoho, na koho by právo stavby chtěl či mohl převést, a rovněž ho nebude 

chtít převést na sebe. V takovém případě může sepsat jednostranné prohlášení o zániku práva 

stavby, na základě kterého právo stavby zanikne s tím, že se analogicky aplikuje § 1249 OZ 

2012 a právní následky výmazu práva stavby vůči věcnému právu zatěžujícímu právo stavby 

nastanou až zánikem tohoto práva, neudělí-li osoba oprávněná z tohoto věcného práva 

k výmazu souhlas (viz kapitola 3.5.2.). 

3.5. Zánik práva stavby 

3.5.1. Zánik práva stavby uplynutím sjednané doby 

 Jelikož je právo stavby koncipováno jako právo dočasné, předpokládá se samozřejmě 

v první řadě jeho zánik uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Den zániku práva stavby 

přitom musí být zapsán v katastru nemovitostí, právo stavby tudíž zanikne eo ipso uplynutím 

posledního dne sjednané doby, konkrétně koncem tohoto dne (§ 601 odst. 1 OZ 2012), nikoli 

až výmazem práva stavby z katastru nemovitostí.
131

 

 V souladu se zásadou superficies solo cedit je žádoucí, aby se stavba po zániku práva 

stavby stala součástí pozemku (§ 1255 OZ 2012). To bude zřejmě nejčastější osud stavby. 

Nejde však o jedinou možnost. Dvořák se Srbovou polemizují o možnosti ujednání stran o 

tom, že stavba i nadále zůstane ve vlastnictví stavebníka v rámci režimu tzv. superedifikátu 

neboli dočasné stavby (o superedifikátech podrobněji v kapitole 4.1.).
132

 Podobně i Krčmář 

tvrdí, že „bylo by arci možno, že si oprávněný stavbu vyhradí. Pak by šlo o superedifikát, 

který na požádání vlastníka pozemku jest odstraniti.“
133

 Stavba se tedy nově stane 

vlastnictvím bývalého stavebníka - nyní vlastníka dočasné stavby stojící na cizím pozemku - a 

zásada superficies solo cedit se i nadále neuplatní. Pomineme-li problematičnost právního 

postavení superedifikátů, dojdeme i tak k závěru, že změna z právního režimu stavby jako 
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součásti práva stavby na superedifikát není vhodným řešením, neboť tím de facto dochází 

k prodloužení stavu, kdy stavba není součástí pozemku, a to v právním režimu poměrně 

nejistém. Pokud tak budou strany mít zájem na zachování statu quo, nic jim nebrání 

v opětovném zřízení práva stavby, což můžeme považovat za vhodnější řešení. Z hlediska 

teorie však cesta superedifikátu možná je. 

 Zima se zamýšlí nad jinou možností, kterou je převod pozemku do vlastnictví 

stavebníka, a tedy naplnění zásady superficies solo cedit opačným způsobem, než který 

předvídá zákon.
134

 Taková možnost sice připadá v úvahu, není však zřejmé, jaká pohnutka by 

strany vedla při zřizování práva stavby k rozhodnutí o takovém uspořádání právních poměrů. 

Vždyť nejčastějšími důvody, které vedou ke zřízení práva stavby, jsou buď neochota vlastníka 

pozemku vzdát se definitivně svého vlastnického práva, resp. nedostatek finančních 

prostředků pro realizaci stavby, nebo nedostatek finančních prostředků stavebníka pro koupi 

pozemku. Může se však stát, že postupem času strany, ať už původní smluvní strany či jejich 

právní nástupci, dojdou k závěru, že by bylo vhodnější převést pozemek po zániku práva 

stavby právě na stavebníka. V takovém případě samozřejmě mohou změnit obsah smlouvy 

patřičným způsobem; jako jednodušší se nicméně jeví koupě pozemku stavebníkem po zániku 

práva stavby s tím, že se případná ujednaná náhrada za stavbu může započíst proti kupní ceně. 

 Další možností, která připadá v úvahu, je smluvní ujednání zakládající stavebníkovi 

povinnost odstranit stavbu po zániku práva stavby. Pro toto atypické řešení se smluvní strany 

mohou rozhodnout např. v případě, kdy vlastník pozemku chce po zániku práva stavby 

pozemek navrátit v původním stavu, protože by sám pro stavbu nenašel praktické využití. 

Ustanovení o odstranění stavby po zániku práva stavby není patrně v rozporu se zákonem, 

mělo by být tudíž platné, byť bude mít toliko obligačněprávní účinky. 

 Ujednají-li si smluvní strany možnost předvídanou zákonem, nebo neujednají-li si nic 

jiného, stane se po zániku práva stavby stavba součástí pozemku, a tím i vlastnictvím 

vlastníka pozemku. Není-li jinak ujednáno, poskytne vlastník pozemku za stavbu 

stavebníkovi náhradu, která činí polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby (§ 1255 

OZ 2012). Hodnotou přitom rozumíme obvyklou cenu stavby (§ 492 odst. 1 OZ 2012). Lze si 

ujednat vyšší či nižší výši náhrady, ba dokonce si smluvní strany mohou ujednat, že se 
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náhrada za stavbu neposkytne žádná. Existuje-li povinnost vlastníka pozemku poskytnutí 

náhrady, postihují tuto náhradu všechna zástavní a jiná práva, jež dosud vázla na právu stavby 

(§ 1256 OZ 2012). V tomto případě tedy nezaniká zástavní právo eo ipso spolu se zánikem 

zástavy (§ 1377 odst. 1 písm. a) OZ 2012), nýbrž zástavní právo přechází na náhradu, která se 

eo ipso stává novou zástavou. 

3.5.2. Zánik práva stavby před uplynutím sjednané doby 

 Poněkud problematičtější je otázka zániku práva stavby před uplynutím sjednané 

doby, tedy před okamžikem, kdy je zánik tohoto práva podle ujednání ve smlouvě o zřízení 

práva stavby očekáván. Typickým důvodem může být dohoda smluvních stran o zániku práva 

stavby. Naproti tomu právo stavby nezanikne zánikem stavby, neboť stavba je pouze součástí 

práva stavby, nikoli předmětem závazku. 

 OZ 2012 řeší v souvislosti s předčasným zánikem práva stavby pouze postavení osob 

oprávněných z věcného práva, které právo stavby zatěžuje. Je-li totiž právo stavby zatíženo 

věcným právem, nastanou při předčasném zániku práva stavby právní následky výmazu práva 

stavby až zánikem onoho věcného práva (§ 1249 věta první OZ 2012). Zákon tak posiluje 

postavení věřitele, který je v dobré víře, že předmět jeho věcného práva zanikne teprve 

uplynutím původně ujednané doby, nicméně k zániku dojde dříve. Jestliže však věřitel udělí 

k výmazu práva stavby souhlas, nastanou právní následky výmazu vůči jeho věcnému právu 

již tímto výmazem (§ 1249 věta druhá OZ 2012). 

 OZ 2012 nestanoví povinnost vlastníka pozemku k náhradě za stavbu při předčasném 

ukončení práva stavby; § 1255 totiž cílí výslovně na zánik práva stavby uplynutím doby. Je 

nicméně možné, že by soud aplikoval toto ustanovení na předčasný zánik práva stavby 

analogicky (§ 10 OZ 2012). Druhou možností však je, že by vlastník pozemku při předčasném 

zániku práva stavby povinnost náhrady za stavbu vůbec neměl. Bude proto vhodné si pro 

zajištění právního postavení obou stran sjednat povinnost náhrady za stavbu při předčasném 

zániku práva stavby a její výši již ve smlouvě o zřízení práva stavby. 

3.6. Využívání práva stavby v praxi 

 Po zhruba třech a půl letech, kdy český právní řád opět umožňuje zřizování práva 

stavby, je možno provést zhodnocení obliby a využivatelnosti tohoto právního institutu 

v praxi. Na základě statistik Českého úřadu zeměměřického a katastrálního lze vidět, že 
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v prvním roce účinnosti OZ 2012, tj. v roce 2014, vzniklo celkem 268 práv stavby. Již o rok 

později však vzniklo o téměř 200 práv stavby více než v roce předešlém, konkrétně 456 práv 

stavby, a v roce 2016 vzniklo celkem 650 práv stavby; celkem tedy v období prvních tří let 

účinnosti OZ 2012 vzniklo 1 374 práv stavby.
135

 

 Z této statistiky lze pozorovat pozitivní vzestupný trend zřizování práv stavby na 

našem území. Každým rokem vznikne zhruba o 200 práv stavby více než v roce 

předcházejícím, což svědčí o pozvolném zařazování se práva stavby mezi ostatní tradičně 

využívané instituty práva občanského pro realizaci výstavby. 
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4. Jiné možnosti realizace stavby na cizím pozemku 

4.1. Superedifikáty 

 Superedifikáty jsou vedle práva stavby jednou z výjimek ze zásady superficies solo 

cedit (viz kapitola 1.2.). Dle OZ 2012 totiž dočasná stavba, v klasickém názvosloví 

„superedifikát“, není součástí pozemku (§ 506 odst. 1 OZ 2012); jedná se tudíž o samostatnou 

věc. Praktické využití může tento právní institut nalézt např. v situaci, kdy stavebník (ve 

smyslu veřejnoprávním) bude mít v úmyslu postavit na cizím pozemku stavbu na určitou 

dobu, nebude však mít zájem o koupi pozemku, nebo naopak vlastník pozemku nebude chtít 

pozemek prodat. Tyto osoby  proto mezi sebou uzavřou např. nájemní či pachtovní smlouvu, 

ve které bude ujednáno právo nájemce/pachtýře postavit na pozemku stavbu, která bude na 

pozemku stát pouze po určitou dobu. V důsledku toho vznikne samostatná věc - stavba, ke 

které bude mít vlastnické právo nájemce/pachtýř.
136

 

 Poněvadž pojem „dočasná stavba“ není nijak definován, vyvstává otázka, na základě 

jakých kritérií určit, zda stavba stavbou dočasnou je či nikoliv. Podle Melzera a Tégla je onu 

dočasnost možno posuzovat podle tří různých kritérií. První, veřejnoprávní kritérium, jež 

vychází z definice obsažené ve StavZ, zcela správně zavrhují, neboť pojem stavby je odlišný 

ve smyslu veřejnoprávním a soukromoprávním (viz kapitola 1.4.).
137

 Dle druhého, 

soukromoprávního subjektivního kritéria, rozhoduje o dočasnosti stavby vůle stavebníka, tedy 

skutečnost, zda postavil stavbu pouze na určitou dobu.
138

 Nakonec soukromoprávní objektivní 

kritérium posuzuje dočasnost stavby dle jejího účelového určení.
139

 Superedifikátem je tedy 

taková stavba, která byla postavena na základě shodného úmyslu vlastníka pozemku a 

stavebníka o její dočasnosti, navíc tato dočasnost musí dosáhnout určité míry publicity, aby 

byla objektivně zřejmá i třetím osobám.
140
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 Není jasné, zda-li je superedifikát věcí movitou či nemovitou. Ustanovení upravující 

toto rozdělení věcí totiž říká, že nemovitou věcí je i věc, kterou nelze přenést z místa na místo 

bez porušení její podstaty, stanoví-li o ní jiný právní předpis, že není součástí pozemku (§ 498 

odst. 1 in fine OZ 2012). To, že superedifikát není součástí pozemku, však nestanoví jiný 

právní předpis, nýbrž OZ 2012 sám. Jazykovým výkladem by tedy bylo možné dojít k tomu, 

že superedifikát je věcí movitou. Lze však mít za to, že se jedná o legislativní chybu a 

nadbytečnost slova „jiný“ v tomto ustanovení. Považovat stavbu spojenou se zemí pevným 

základem za věc movitou jen z toho důvodu, že její povahu samostatné věci určuje lex 

generalis a ne lex specialis, by bylo ve zřejmém rozporu se smyslem úpravy nemovitých věcí 

v OZ 2012.
141

 Stavbu by tak bylo možné např. převádět ústní smlouvou jen z důvodu její 

dočasnosti, což by bylo absurdní, proto se domníváme, že superedifikát je věc nemovitá. 

 Na rozdíl od práva stavby nelze o superedifikátu uvažovat u již existující stavby. 

Jinými slovy, stavbu trvalou nelze následně na základě rozhodnutí vlastníka „převést“ do 

režimu superedifikátu. Naproti tomu změnit stavbu původně dočasnou na stavbu trvalou 

lze.
142

 

 Superedifikát není pro účely realizace stavby na cizím pozemku vhodným řešením. 

Hlavním nedostatkem tohoto právního institutu je chybějící zákonná úprava, v důsledku 

čehož je superedifikát právním institutem nejasným a obtížně předvídatelným. Smlouva, na 

základě které superedifikát vznikne, by proto měla obsahovat veškerá práva a povinnosti 

vyplývající z právního poměru mezi vlastníkem pozemku a stavebníkem. Za jediné pozitivum 

superedifikátu lze považovat skutečnost, že stavebník má ke stavbě vlastnické právo, na rozdíl 

od stavebníka oprávněného z práva stavby, který má pouze věcné právo k věci cizí 

(pozemku), jehož součástí je stavba. Zejména z důvodu chybějící právní úpravy 

superedifikátu, jakož i jeho legální definice, je pro realizaci stavby na cizím pozemku institut 

práva stavby vhodnějším řešením. I přes tyto nedostatky nicméně nelze opomenout 

skutečnost, že superedifikát začal být v českém právním prostředí využíván; katastr 

nemovitostí eviduje celkem 186 dočasných staveb.
143
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4.2. Služebnosti 

 Služebnosti lze charakterizovat jako věcná práva k věci cizí, spočívající v nekonání 

povinné osoby neboli vlastníka věci.
144

 Jedná se tedy o samostatný druh věcného práva k věci 

cizí, existujícího vedle práva stavby. Jak již bylo řečeno, zákonodárce se v tomto případě 

neinspiroval švýcarským modelem a nepodřadil právo stavby pod služebnosti, nýbrž ho 

vyčlenil jako samostatné právo. Dle důvodové zprávy by zařazením práva stavby do kategorie 

služebností, které předpokládají buď vztah jednoho pozemku k druhému, nebo spojení 

s určitou osobou, bylo právo stavby, vzhledem k jeho převoditelnosti a dědičnosti, 

nepřípustně omezeno.
145

 

 Skutečnost, že je právo stavby samostatným věcným právem k věci cizí, však nebrání 

tomu, aby byla stavba na cizím pozemku realizována pomocí institutu služebnosti. Dle Eliáše 

totiž „výslovný zákaz zřídit na cizím pozemku stavbu s využitím služebnosti občanský zákoník 

neobsahuje. Naopak, ze služebnosti vzniká vlastníku služebné věci povinnost ve prospěch 

jiného něco trpět. Vyloučeno není ani ujednání povinnosti trpět zřízení a existenci stavby na 

služebném pozemku. Navíc demonstrativní výčet typů služebností zřizování staveb na cizím 

pozemku výslovně upravuje (§ 1267, § 1271 odst. 2, § 1273).“
146

 

 Realizace stavby pomocí institutu služebnosti tedy možná je, je však třeba poukázat na 

odlišnosti tohoto institutu od práva stavby. Předně je třeba si uvědomit, že stavba realizovaná 

na základě služebnosti se nestává součástí služebnosti, nýbrž se uplatní zásada superficies 

solo cedit, stavba je tudíž součástí pozemku.
147

 

 Na rozdíl od práva stavby služebnost zásadně není převoditelná. Osobní služebnost 

převést nelze (§ 1265 odst. 2 OZ 2012), pozemkovou služebnost zase nelze spojit s jiným 

panujícím pozemkem (§ 1265 odst. 1 OZ 2012), lze ji však převést (pouze) společně 

s panujícím pozemkem.
148

 Výjimkou jsou podzemní stavby realizované na základě užívacího 

věcného práva; toto právo je zcizitelné a dědičné (§ 1265 odst. 3 OZ 2012). 
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 Služebnost lze zřídit i na dobu neurčitou, zatímco právo stavby nesmí být zřízeno na 

více než 99 let. 

 Největší nevýhodu realizace stavby na základě služebnosti nicméně spatřujeme v její 

faktické nemožnosti zatížení zástavním právem. Zástavou totiž může být pouze ta věc, s níž 

lze obchodovat (§ 1310 odst. 1 OZ 2012). Jak již bylo uvedeno, služebnosti samé nelze 

převádět, tudíž s nimi obchodovat, s výjimkou služebnosti zřízené k prostoru pod povrchem. 

Problém však nastane ve chvíli, kdy stavebník, který chce na základě služebnosti realizovat 

stavbu, začne shánět finanční prostředky pro tuto realizaci. Zatímco právo stavby by mohl 

zatížit zástavním právem, na základě čehož by mu byl poskytnut úvěr, u služebnosti takto 

postupovat nemůže. I kdyby se jednalo o stavbu podzemní a služebnost by zatížit zástavním 

právem šlo, nestane se tato stavba součástí služebnosti, a služebnost sama, jakožto věc 

nehmotná, nepochybně nemá takovou hodnotu jako právo stavby, jehož součástí je nebo má 

být stavba. Proto i v tomto případě je možnost poskytnutí úvěru pro realizaci stavby prakticky 

vyloučena. Zejména z tohoto důvodu je institut práva stavby pro realizaci stavby na cizím 

pozemku vhodnější než institut služebnosti. 

4.3. Nájem a pacht 

 Vedle výše uvedených věcněprávních institutů lze pro realizaci stavby na cizím 

pozemku využít i některých institutů závazkověprávních. Z těchto institutů se právu stavby 

nejvíce podobá nájem, případně pacht. V obou případech jde o přenechání věci jiné osobě 

k dlouhodobému užívání (u pachtu navíc i k požívání), přičemž není ani vyloučeno ujednání, 

kterým je nájemci či pachtýři dána možnost k realizaci stavby na pronajatém 

(propachtovaném) pozemku.
149

 

 Stavba realizovaná v rámci nájmu či pachtu pozemku je součástí pozemku, v souladu 

se zásadou superficies solo cedit (s výjimkou superedifikátu; viz kapitola 4.1.). Nájemce či 

pachtýř tak ke stavbě nemá stejná práva jako vlastník, jako tomu je u práva stavby, nýbrž 

toliko právo užívací, resp. požívací. 
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 Realizací stavby dojde nepochybně ke změně pozemku (na nezastavěném pozemku 

bude postavena stavba, případně dojde ke změně stavby), proto ji lze provést pouze 

s předchozím souhlasem pronajímatele či propachtovatele; v opačném případě musí nájemce 

(pachtýř) na požádání druhé strany věc uvést do původního stavu, tedy postavenou stavbu 

zbourat (§ 2220 odst. 2 OZ 2012). Postavení stavby, případně rekonstrukci stavby již 

existující, platí nájemce (pachtýř); druhá strana mu nejpozději při skončení závazku vyplatí 

částku rovnající se míře zhodnocení pozemku (§ 2220 odst. 1 OZ 2012). Ustanovení je 

dispozitivní,
150

 lze si proto ujednat i jiný režim. 

 Nájemce (pachtýř) nemůže, na rozdíl od stavebníka, se svým majetkovým právem 

volně nakládat. Převést ho může jen se souhlasem druhé strany (§ 1895 odst. 1 OZ 2012). 

Nájem či pacht po smrti nájemce (pachtýře) nepřechází na jeho právní nástupce, tato práva 

nelze ani zatížit zástavním právem. 

 Nájem a pacht se nevyznačují takovou trvalostí a stabilitou jako právo stavby. Byť se 

jedná o dočasná práva, mohou být zřízena i na dobu neurčitou, přičemž v takovém případě 

může kterákoli ze stran závazek ukončit i bez udání důvodu s tím, že výpovědní doba je u 

nájmu tříměsíční (§ 2231 OZ 2012), u pachtu pak šestiměsíční (§ 2339 odst. 1 OZ 2012). 

Kromě toho existuje několik důvodů pro výpověď bez výpovědní doby (např. § 2228 odst. 2, 

odst. 3, § 2232 OZ 2012). Právní ochrana nájemce či pachtýře je tudíž pro účely postavení 

stavby nedostatečná. 

 Z výše uvedených důvodů považujeme využití závazkověprávních institutů pro 

realizaci stavby (minimálně pro postavení stavby) na cizím pozemku za naprosto nevhodné. 

4.4. Výprosa a výpůjčka 

 V krátkosti ještě nastiňme možnost využití institutů výprosy a výpůjčky pro realizaci 

stavby na cizím pozemku. V obou případech jde o bezplatné přenechání věci k užívání. 

Vypůjčitel či výprosník si může vypůjčit či vyprosit pozemek s tím, že si na něm bude moci 

postavit stavbu, nebo mít stavbu na něm již postavenou. I v těchto případech se nicméně 

stavba stane součástí pozemku, na kterém stojí, resp. zůstane součástí pozemku, pokud stavba 

již stojí. Nevýhody těchto institutů jsou víceméně tytéž jako u nájmu či pachtu, na rozdíl od 
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nich si však nelze ujednat povinnost peněžitého či jiného plnění za přenechání pozemku 

k realizaci stavby. Výpůjčka je rovněž institutem dočasným, proto se nejeví jako moudré 

stavět stavbu na cizím pozemku za pomocí tohoto institutu, když po určité době výpůjčka 

zanikne a stavba zůstane součástí pozemku. Otázku případné náhrady za zhodnocení pozemku 

během existence výpůjčky zákon neřeší. Doba užívání může být ujednána jako určitá nebo 

neurčitá.
151

 Vypůjčitel tak dopředu ví, jak dlouho bude moci pozemek se stavbou užívat, při 

užití v rozporu se smlouvou se však půjčitel může domáhat předčasného vrácení věci (§ 2198 

odst. 1 OZ 2012). 

 Ještě problematičtější je v tomto ohledu institut výprosy. Při výprose totiž není 

ujednána ani doba, po kterou se má věc užívat, ani účel užívání (§ 2189 OZ 2012). To zakládá 

značnou právní nejistotu výprosníka, který nemůže tušit, zda stihne stavbu postavit a jak 

dlouho ji bude moci užívat. Půjčitel přitom může požadovat vrácení pozemku kdykoliv, leda 

by tím způsobil výprosníkovi obtíže (§ 2190 OZ 2012). Výprosa je proto z uvedených 

možností nejnevhodnějším právním institutem pro realizaci stavby na cizím pozemku. 

                                                 

151
 HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 200. 



 51 

5. Právo stavby ve  Švýcarské konfederaci 

5.1. Historický vývoj, pojem a systematické zařazení práva stavby 

 Švýcarský občanský zákoník ze dne 10. prosince 1907 (dále jen „ZGB“) upravuje 

právo stavby (Baurecht) již od roku 1912 (tedy od téhož roku, ve kterém se právo stavby 

poprvé objevilo i u nás), původní úprava byla nicméně velmi stručná a omezovala se na pouhé 

dva články ZGB (čl. 675 a čl. 779).
152

 Po první světové válce však tačal být tento institut 

využíván stále častěji a postupem času začalo být zjevné, že dosavadní právní úprava je 

nedostačující. Novelou ZGB (spolkový zákon ze dne 19. března 1965 o změně předpisů 

občanského zákoníku a obligačního práva) byla proto úprava práva stavby s účinností od 1. 

července 1965 rozšířena o články 779a až 779l.
153

 Poslední zásah do úpravy práva stavby 

představovalo zrušení čl. 779e spolkovým zákonem ze dne 11. prosince 2009 o zaknihovaném 

dluhopisu a dalších změnách ve věcném právu a v této podobě je švýcarské právo stavby 

upraveno dodnes. 

 Na rozdíl od české úpravy, dle které je právo stavby samostatným věcným právem 

k věci cizí, je dle ZGB právo stavby jedním z druhů služebnosti. Systematicky je právo stavby 

řazeno mezi služebnosti osobní. Ty jsou upraveny v části čtvrté (věcné právo) dílu druhém 

(věcná práva k věci cizí) oddílu druhém (právo užívací a jiné služebnosti) ZGB a patří mezi 

ně: 

1. Právo užívací (Nutzniessung) - čl. 745-775 ZGB; 

2. služebnost bytu (Wohnrecht) - čl. 776-778 ZGB; 

3. právo stavby (Baurecht) - čl. 779-779l ZGB; 

4. právo požívací (Pflanzungsrecht) - čl. 678 odst. 2 ZGB; 

5. právo na vodu (Quellenrecht) - čl. 780 ZGB; 

6. jiné služebnosti (andere Dienstbarkeiten) - čl. 781 ZGB. 
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 Tento výčet je taxativní.
154

 

 Pro pochopení švýcarské právní úpravy práva stavby je nutné si uvědomit, že právo 

stavby ve švýcarském pojetí v žádném případě není věcí. ZGB sice neobsahuje definici věci 

v právním smyslu, podle švýcarské právní nauky však věc musí být, mimo jiné, hmotná.
155

 

Práva tedy věcmi dle ZGB nejsou. Za splnění určitých podmínek (viz dále) se nicméně právo 

stavby může stát předmětem pozemkového vlastnictví (Grundeigentum). Pro předměty tohoto 

pozemkového vlastnictví ZGB zavádí legislativní zkratku „pozemek“ (Grundstück) (čl. 655 

odst. 1 ZGB). V žádném případě však nelze termínu „pozemek“ ve smyslu ZGB dávat tentýž 

význam, jaký tento pojem má v českém právním řádu; obsahově se jedná o odlišný právní 

institut; o jakousi zákonnou fikci.
156

 Tento pojem tudíž nesmí být zaměňován s výrazem 

„nemovitá věc“ (unbewegliche Sache)
157

(dále bude proto termín „pozemek“ používán ve 

smyslu švýcarského práva). Pod pojem „pozemek“ totiž ZGB řadí: 

1. Pozemky ve smyslu katastrálního nařízení (Liegenschaften);
158

 

2. samostatná a trvalá práva zapsaná do katastru nemovitostí; 

3. doly; 

4. spoluvlastnické podíly k „pozemkům“ (čl. 655 odst. 2 ZGB).
159

 

 Právo stavby tudíž může za určitých okolností být, jak bude popsáno v následující 

kapitole, pozemkem, a tudíž předmětem pozemkového vlastnictví. 
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5.2. Druhy práva stavby 

5.2.1. Právo stavby jako služebnost osobní či pozemková 

 Právo stavby je tedy systematicky řazeno mezi služebnosti osobní a zpravidla je jako 

služebnost osobní zřizována.
160

 Teorie dále v rámci práva stavby jako osobní služebnosti 

rozlišuje tzv. řádnou osobní služebnost (reguläre Personaldienstbarkeit), kdy stavebník nemá 

právo převést právo stavby na jiného, mnohem častější formou je však mimořádná osobní 

služebnost (irreguläre Personaldienstbarkeit), kdy naopak převod či přechod práva stavby 

vyloučen není.
161

 

 Nic však nebrání tomu, aby bylo právo stavby zřízeno jako služebnost pozemková, což 

ve své judikatuře opakovaně potvrdil Nejvyšší soud Švýcarské konfederace.
162

 V tom případě 

je služebný pozemek zatížen právem stavby ve prospěch jiného pozemku (čl. 730 odst. 1 

ZGB). Takové právo stavby však není pozemkem, nemůže být tudíž zapsáno v katastru 

nemovitostí (viz dále). 

5.2.2. Právo stavby jako právo samostatné a trvalé 

 U práva stavby je dále důležité rozlišovat, zda-li se jedná o právo samostatné a trvalé 

(selbständiges und dauerndes) či nikoli. Tato kritéria totiž určují, zda-li právo stavby je nebo 

není pozemkem. Dle ZGB jsou totiž pozemky také samostatná a trvalá práva zapsaná do 

katastru nemovitostí (čl. 655 odst. 2 bod 2. ZGB). Z této definice pozemku lze tudíž vyvodit, 

že pozemkem je pouze takové právo stavby, které je samostatné a trvalé a navíc je zapsané 

v katastru nemovitostí. 

 Samostatným právem je takové právo, které není zřízeno ani ve prospěch pozemku ani 

výlučně ve prospěch určité osoby (čl. 655 odst. 3 bod 1. ZGB). Z toho vyplývá, že pozemkem 

nemůže být právo stavby ve formě služebnosti pozemkové. Jedná-li se o služebnost osobní, 

nesmí být vyloučena převoditelnost práva stavby (musí jít o mimořádnou osobní služebnost); 

v opačném případě se rovněž nejedná o pozemek; určité omezení převoditelnosti přitom může 

                                                 

160
 ISLER, P. R., GROSS, D. Art. 779. In: HONSELL, H., VOGT, N. P., GEISER, T. Zivilgesetzbuch II. Basler 

Kommentar. 5. vydání. Bazilej: Helbing Lichtenhahn Verlag, 2015, s. 1579. 
161

 Ibidem. 
162

 „Právo užívací a služebnost bytu (na rozdíl od práva stavby a práva na vodu) nemůže být předmětem 

služebnosti pozemkové.“ Rozsudek Spolkového soudu Švýcarské konfederace ze dne 20. září 1962, sp. zn. BGE 

88 II 331. 



 54 

být ujednáno.
163

 Trvalým právem je takové právo, které bylo zřízeno alespoň na 30 let nebo 

na dobu neurčitou (čl. 655 odst. 3 bod 2. ZGB). V praxi je však právo stavby zpravidla 

zřízeno jako samostatné a trvalé.
164

 

5.2.3. Právo stavby jako pozemek 

 Je-li právo stavby právem samostatným a trvalým, může být zapsáno do katastru 

nemovitostí (čl. 779 odst. 3 ZGB). Na rozdíl od české právní úpravy není zápis práva stavby 

do katastru nemovitostí nezbytný; ponechává se jen na rozhodnutí stavebníka, zda své právo 

stavby do katastru nemovitostí zapíše a udělí mu tím status pozemku. Aby bylo možno 

považovat právo stavby za pozemek, musí kumulativně splňovat následující kritéria: 

1. Musí se jednat o služebnost osobní; 

2. nesmí být vyloučena jeho převoditelnost; 

3. doba trvání musí být alespoň 30 let; 

4. musí být zapsáno v katastru nemovitostí. 

 Není-li některé z výše uvedených kritérií splněno, není právo stavby pozemkem. 

V opačném případě je právo stavby pozemkem, který může být zatížen zástavním právem či 

služebností.
165

 Jedná se o jakousi zákonnou fikci a ustanovení o pozemcích ve smyslu věcí 

mohou být aplikována toliko analogicky, přičemž je nutné mít na zřeteli zvláštnosti práva 

stavby jakožto služebnosti.
166

 

5.2.4. Zvláštní druhy práva stavby 

 Právo stavby v tradičním slova smyslu nazývá švýcarská právní teorie pojmem 

„obvyklé právo stavby“ (gewöhnliches Baurecht).
167

 Obvyklým právem stavby se rozumí 
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právo stavby v užším slova smyslu; bude-li v této práci dále pojednáváno o právu stavby, 

bude tím myšleno právě toto obvyklé právo stavby, které je upraveno čl. 675 a čl. 779 a násl. 

ZGB. 

 ZGB výslovně upravuje tzv. právo stavby přestavku (Überbaurecht), tj. části stavby 

překračující hranici pozemku. Taková část stavby, byť přesahuje hranici pozemku, se stává 

součástí toho pozemku, na kterém většina stavby stojí, je-li pozemek, na nějž stavba 

přesahuje, zatížen pozemkovou služebností (čl. 674 odst. 1 ZGB). Právo stavby přestavku 

může být zapsané do katastru nemovitostí jako služebnost (čl. 674 odst. 2 ZGB). 

 Zvláštním druhem práva stavby je i právo stavby inženýrské sítě (Leitungsbaurecht). 

To spočívá v zatížení cizího pozemku služebností, na základě které je na onom pozemku 

postavena inženýrská síť, která nicméně náleží vlastníku díla a je součástí díla, ze kterého 

vychází nebo ke kterému je vedena (čl. 676 ZGB). 

 Oba výše uvedené instituty jsou převažující většinou právní nauky považovány za 

zvláštní případy práva stavby.
168

 

 Nespornou je naopak otázka možnosti podpráva stavby (Unterbaurecht), které, na 

rozdíl od české a rakouské právní úpravy (viz kapitola 3.4.2) ve Švýcarsku zřídit lze. Vychází 

se přitom z toho, že právem stavby může být zatížen pozemek (čl. 779 odst. 1 ZGB), přičemž 

pozemkem dle ZGB je, jak již bylo vysvětleno, i právo stavby, je-li jako samostatné a trvalé 

právo zapsáno v katastru nemovitosti. Takové právo stavby proto může být zatíženo dalším 

právem stavby, což potvrzuje i judikatura švýcarského Spolkového soudu.
169

 Samo podprávo 

stavby může být rovněž zapsáno do katastru nemovitostí jako pozemek. Je také možné 

zatížení práva stavby více podprávy stavby.
170

 

 Výslovně zakázáno je zřízení práva stavby k jednotlivému podlaží budovy (čl. 675 

odst. 2 ZGB). 
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5.3. Vznik práva stavby 

 Definice práva stavby se od české právní úpravy příliš neliší; dle ZGB může být 

pozemek zatížen služebností tak, že někdo získá právo postavit nebo mít nad nebo pod 

povrchem stavbu (čl. 779 odst. 1 ZGB). Bylo již poukázáno na odlišné chápání pojmu 

pozemek, z toho důvodu může být právem stavby zatížen nejen pozemek ve smyslu zemského 

povrchu, nýbrž i samostatná a trvalá práva zapsaná v katastru nemovitostí, tudíž i jiné právo 

stavby. 

 Právní jednání (smlouva), kterým se zřizuje právo stavby, vyžaduje ke své platnosti 

formu veřejné listiny (čl. 779a odst. 1 ZGB). Toto ustanovení je poněkud nadbytečné, neboť 

formu veřejné listiny musí mít obecně každé právní jednání zřizující pozemkovou služebnost 

(čl. 732 odst. 1 ZGB), přičemž na základě ustanovení čl. 781 odst. 3 ZGB tato podmínka platí 

i pro všechny osobní služebnosti, tedy i pro právo stavby. Má-li mít právo stavby status 

pozemku, je pro jeho vznik navíc nutný zápis do katastru nemovitostí (čl. 731 odst. 1 ZGB). 

 Na rozdíl od formy neupravuje ZGB obsah smlouvy o zřízení práva stavby. Dovozuje 

se však, že každá smlouva musí obsahovat alespoň tato ustanovení: 

1. Označení, resp. popis právem stavby zatíženého pozemku; 

2. ustanovení o zatížení pozemku právem stavby jakožto zákonem upravenou 

služebností; 

3. označení stavebníka; 

4. obsah oprávnění z této služebnosti, čili oprávnění stavebníka postavit nebo mít nad 

nebo pod povrchem stavbu; 

5. rozsah, resp. dobu trvání práva stavby.
171172

 

 Na rozdíl od některých českých teoretiků se nepovažuje za obligatorní ustanovení o 

popisu stavby (pro srovnání kap. 3.2.1.). 
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 Výhodou švýcarské úpravy je, že ZGB výslovně stanoví, která ujednání smlouvy o 

zřízení práva stavby mají věcněprávní povahu; takové ustanovení česká úprava postrádá, což 

působí určité nejasnosti. Smluvní ujednání o obsahu a rozsahu práva stavby, jako jmenovitě 

poloha, podoba, rozloha a účel stavby, jakož i ujednání o užívání nezastavěné plochy jsou 

tedy závazné pro každého nabyvatele práva stavby i zatíženého pozemku (čl. 779b odst. 1 

ZGB). Dále se z tohoto vyvozuje, že kromě ujednání zmíněných v zákoně (jedná se o 

demonstrativní výčet) mají věcněprávní účinky i tato ujednání: 

1. Ujednání o době trvání práva stavby; 

2. ujednání o povinnosti poskytnout náhradu při zániku práva stavby; 

3. ujednání o výkonu zákonného předkupního práva; 

4. ujednání o předčasném zániku práva stavby; 

5. právo vlastníka pozemku na zřízení zástavního práva k právu stavby z důvodu 

zajištění stavebního platu.
173

 

 Jiná ujednání budou toliko obligační povahy, budou tak účinná toliko mezi původními 

smluvními stranami. Zákon však umožňuje smluvním stranám ujednat si, že i jiná smluvní 

ujednání budou poznamenána v katastru nemovitostí (čl. 779b odst. 2 ZGB). V takovém 

případě i tato ujednání budou mít povahu věcněprávní.
174

 

 Zákonná úprava práva stavby výslovně nevylučuje, na rozdíl od české právní úpravy, 

sjednání rozvazovací podmínky. Dle původní soudní praxe sice nebylo možné podmíněnou 

služebnost zapsat do katastru nemovitostí,
175

 novější judikatura však připouští i opačný 

výklad.
176177

 Tyto novější rozsudky se však týkají pouze práva bytu a neměly by být chápány 

jako obecné připuštění rozvazovacích podmínek pro služebnosti. Isler a Grossová se nicméně 
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domnívají, že východiska těchto rozsudků mohou být analogicky aplikována minimálně na 

nesamostatná a netrvalá práva stavby.
178

 

5.4. Převoditelnost a dědičnost práva stavby 

 Není-li ujednáno jinak, je právo stavby převoditelné a dědičné (čl. 779 odst. 2 ZGB). 

To však neznamená, že by převoditelnost práva stavby nebylo možno libovolně omezit či 

zcela vyloučit. Opět je nutné rozlišovat, zda má právo stavby formu pozemku, či nikoliv. Je-li 

totiž právo stavby samostatné ve smyslu čl. 655 odst. 3 bodu 1. ZGB, pak nemůže být zřízeno 

ve prospěch pozemku či výlučně ve prospěch určité osoby. Z toho vyplývá, že je-li právo 

stavby služebností pozemkovou, může k jeho převodu či přechodu dojít pouze společně 

s panujícím pozemkem. Proto je právo stavby, u kterého je na základě smlouvy vyloučena 

jeho převoditelnost či dědičnost, vždy služebností osobní.
179

 Otázka převoditelnosti je tedy 

řešena odlišně než v České republice, kde převoditelnost práva stavby v zásadě nelze omezit 

(viz kapitola 3.4.1.). Úplné vyloučení převoditelnosti či dědičnosti se však ve švýcarské praxi 

sjednává zřídkakdy; naproti tomu pouhé částečné omezení převoditelnosti je časté.
180

 

 Shodně s českou právní úpravou mají vlastník pozemku a stavebník zákonné vzájemné 

předkupní právo, avšak pouze za předpokladu, že se jedná o právo stavby samostatné a trvalé 

(čl. 682 odst. 2 ZGB). Ujednáním ve formě veřejné listiny lze toto právo vyloučit nebo 

pozměnit (čl. 681b odst. 1 ZGB), v případě prodeje se může oprávněný z předkupního práva 

tohoto práva písemně vzdát; v tom případě již samozřejmě postačí forma listiny soukromé (čl. 

681b odst. 2 ZGB). 

5.5. Stavební plat 

 Stavební plat představuje ve švýcarském pojetí osobní dluh stavebníka; při převodu 

práva stavby na nového stavebníka je tudíž k zaplacení povinen toliko původní stavebník, 

který je v prodlení, pokud nový stavebník tuto povinnost buď dobrovolně nepřevezme (se 

souhlasem věřitele), anebo pokud ujednání o stavebním platu nebude poznamenáno v katastru 
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nemovitostí, neboť pak má věcněprávní účinky (čl. 779b odst. 2 ZGB).
181

 Nutno podotknout, 

že má-li být ujednání o stavebním platu poznamenáno v katastru nemovitostí, musí mít i ono 

formu veřejné listiny (čl. 779a odst. 2 ZGB). 

 Na rozdíl od české koncepce stavebního platu, který zatěžuje právo stavby jako reálné 

břemeno, zvolil švýcarský zákonodárce jiný způsob zajištění: vlastník pozemku má za účelem 

zajištění stavebního platu nárok na zřízení zástavního práva na právu stavby v rozsahu 

nanejvýš trojnásobku ročního stavebního platu, nicméně pouze za předpokladu, že je právo 

stavby zapsáno v katastru nemovitostí (čl. 779i odst. 1 ZGB). Toto zástavní právo může být 

zřízeno kdykoliv, dokud právo stavby existuje; výslovně je zakázán jeho výmaz v důsledku 

dražebního jednání (779k odst. 1 ZGB). 

 Zákaz změny výše stavebního platu závisející na nejisté budoucí události v ZGB 

obsažen není; naopak Isler s Grossovou připouští možnosti přizpůsobit výši stavebního platu 

hodnotě pozemku, anebo ji učinit závislou na vyvlastnění pozemku.
182

 

5.6. Zánik práva stavby 

 Právo stavby může být jako samostatné právo založeno nejvýše na 100 let (čl. 779l 

odst. 1 ZGB). Maximální doba trvání práva stavby je tedy dle švýcarské právní úpravy téměř 

stejná jako dle právní úpravy české. Rovněž i v ZGB se nenachází žádná podmínka minimální 

doby trvání práva stavby. Má-li však právo stavby splnit podmínku trvalosti jako jednu 

z podmínek pro formu pozemku, musí být zřízeno alespoň na 30 let (čl. 655 odst. 3 bod 2. 

ZGB). 

 Maximální dobu trvání ve výši 100 let stanoví ZGB nicméně pouze pro samostatné 

právo stavby. Z toho lze a contrario dovodit, že pro nesamostatné právo stavby žádná 

podmínka maximální doby trvání stanovena není a může být tudíž zřízeno i na dobu 

neurčitou. Doba trvání nesamostatného práva stavby je tak dle Islera s Grossovou stanovena 

nepřímo, a to buď dobou života stavebníka, je-li právo stavby zřízeno výhradně pro něj, anebo 

zájmem vlastníka panujícího pozemku na výkonu práva stavby, je-li právo stavby zřízeno ve 
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prospěch jiného pozemku.
183

 Mimoto může být doba trvání práva stavby stanovena 

samozřejmě i smluvně. 

 Právo stavby může být kdykoliv prodlouženo nejvýše o dalších 100 let (i zde platí tato 

maximální doba pouze pro samostatné právo stavby). Nic přitom nestojí v cestě tomu, aby 

bylo jednou zřízené právo stavby kdykoliv prodlouženo o dalších 100 let;
184

 povinnost 

k tomuto prodloužení sjednaná v předstihu je však nezávazná (čl. 779l odst. 2 ZGB). Na 

rozdíl od české právní úpravy tak není pochybností o tom, zda-li lze právo stavby prodloužit i 

nad maximální dobu trvání. 

 Zanikne-li právo stavby, stane se stavba součástí pozemku (779c ZGB). Zánikem 

vznikne vlastníkovi pozemku rovněž povinnost poskytnutí přiměřené náhrady za stavbu (čl. 

779d odst. 1 ZGB). Na rozdíl od české právní úpravy není ani podpůrně stanovena výše 

náhrady a jediným měřítkem je tak podmínka přiměřenosti oné náhrady. Toto dispozitivní 

ustanovení se vztahuje na všechny druhy práva stavby.
185

 

 Podobně jako OZ 2012 poskytuje i ZGB při zániku práva stavby ochranu věřitelům, 

kteří mají k právu stavby zástavní právo. Tak při zániku práva stavby vlastník pozemku onou 

náhradou ručí všem zástavním věřitelům za jejich pohledávky a bez jejich souhlasu nesmí 

stavebníkovi náhradu poskytnout (čl. 779d odst. 1 ZGB). Poskytne-li vlastník pozemku 

náhradu bez souhlasu zástavního věřitele, hrozí nebezpečí, že bude muset případně plnit tutéž 

pohledávku dvakrát.
186

 

 Na druhou stranu poskytuje ZGB ochranu i stavebníkovi. Neposkytne-li totiž vlastník 

pozemku onu náhradu, může stavebník, nebo případný zástavní věřitel, požadovat, aby bylo 

na místo zaniklého práva stavby k zajištění pohledávky na náhradu zapsáno do katastru 

nemovitostí zástavní právo k pozemku v tomtéž pořadí (čl. 779d odst. 2 ZGB). K zápisu však 

musí dojít do tří měsíců od zániku práva stavby (čl. 779d odst. 3 ZGB). 
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 Sankcí za hrubé překročení oprávnění stavebníka vyplývajících z práva stavby, 

popřípadě za hrubé porušení smluvních podmínek, je tzv. předčasné připadnutí práva stavby 

vlastníkovi pozemku (vorzeitiger Heimfall) (čl. 779f ZGB). Překročením stavebníkových 

oprávnění se rozumí např. postavební stavby neodpovídající smluvnímu popisu (vila místo 

bytů pro sociální bydlení) či překročení hranic vytyčených pro půdorys stavby.
187

 Není-li o 

naplnění podmínek pro předčasné připadnutí práva stavby vlastníkovi pozemku sporu, pak 

k němu dojde na základě jednostranného písemného prohlášení vlastníka pozemku; 

v opačném případě je zapotřebí soudního rozhodnutí.
188

 

 I v případě předčasného připadnutí práva stavby vlastníkovi pozemku má vlastník 

pozemku povinnost poskytnutí přiměřené náhrady za právo stavby (čl. 779g odst. 1 ZGB). Na 

rozdíl od právní úpravy náhrady při zániku práva stavby uplynutím doby je toto ustanovení 

kogentní.
189

 Výše náhrady se odvíjí od hlediska objektivního - hodnoty stavby, ale i hlediska 

subjektivního - jako důvod snížení náhrady může být zohledněno i zaviněné jednání 

stavebníka vedoucí k předčasnému připadnutí práva stavby vlastníkovi pozemku.
190
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Závěr 

 Předmětem této diplomové práce bylo zejména právo stavby. Cílem práce byl 

především rozbor v současnosti platné a účinné právní úpravy tohoto institutu a jeho 

zhodnocení, a tedy i kritika případných nedostatků. Cílem práce bylo také porovnání platné 

právní úpravy s úpravami historickými, porovnání s jinými instituty umožňujícími realizaci 

stavby na cizím pozemku, jakož i srovnání s podobou institutu práva stavby ve Švýcarské 

konfederaci. 

 V části věnující se historii práva stavby byly vyloženy a zhodnoceny všechny právní 

úpravy tohoto institutu, které platily na našem území. První právní úpravě práva stavby 

obsažené v ZoSP 1912 lze vytknout nepraktičnost pro účely každodenního života. Ostatně 

právo stavby v tomto období nebylo téměř vůbec využíváno, přičemž za hlavní důvod lze 

považovat zejména velmi úzký okruh zatížitelných pozemků. Velmi nadějný návrh úpravy 

práva stavby obsažený v OZ 1937 nevešel nikdy v platnost, a proto lze z praktického hlediska 

hodnotit až právní úpravu obsaženou v ZoPS 1947. Tu lze považovat za zdařilou, neboť 

poprvé umožnila zřizování práva stavby bez zbytečných omezení. Není proto náhoda, že 

právě tato právní úprava byla jednou z hlavních inspirací pro právo stavby v OZ 2012. 

Bohužel, zmíněný zákon byl již dříve než po čtyřech letech účinnosti nahrazen OZ 1950, 

který byl ovlivněn dobovou sovětizací práva, a v důsledku upuštění od zásady superficies solo 

cedit již nebylo možné hovořit o právu stavby v pravém slova smyslu. 

 V části zabývající se platnou právní úpravou práva stavby bylo poukázáno na několik 

jejích nedostatků a výkladových nejasností. OZ 2012 totiž např. poněkud zmatečně upravuje 

otázku zatížení více pozemků jedním právem stavby. Jak bylo ukázáno, nauka má na tuto 

otázku odlišné názory, v praxi se pak zřízení práva stavby k více pozemkům povoluje, což lze 

považovat za důsledek nesprávného výkladu zákona, na což je v práci poukázáno. Poněkud 

chaoticky je řešena úprava práva stavby jako věci nemovité. Za vyloženě nešťastné lze 

považovat převzetí termínu „stavba vyhovující právu stavby“, jež přináší, možná i částečně 

kvůli své archaičnosti, velké výkladové problémy a nepochopení ze strany některých autorů. 

Nedostatkem je rovněž neřešení otázky, zda lze právo stavby prodloužit nad celkovou 

maximální hranici doby trvání, chybějící zákonnou úpravu řešící neplnění podstatných 

povinností smluvních stran, jmenovitě dlouhodobé neplacení stavebního platu či nepostavení 

stavby do sjednané doby. Velkým nedostatkem pak je nedostatečná úprava zřeknutí se práva 
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stavby, v důsledku čehož se nauka nedokáže shodnout na tom, zda-li se jedná o právní jednání 

jednostranné či dvoustranné, což je ovšem zcela zásadní otázka. 

 Přes výše uvedené nedostatky lze považovat současnou právní úpravu práva stavby za 

poměrně zdařilou. Umožňuje totiž jednoduše a efektivně využít potenciál, který má tento 

právní institut v souladu s jeho základní ideou poskytovat, tj. umožnit rychlou výstavbu za 

ekonomicky výhodných podmínek. Za velmi pozitivní, a do určité míry překvapující, lze 

považovat výsledky průzkumu využití práva stavby v praxi. 1 374 práv stavby vzniklých 

během tří let svědčí o vzrůstající oblibě tohoto institutu, jakož i o skutečnosti, že si právo 

stavby získalo své místo mezi dalšími tradičními občanskoprávními instituty. 

 V práci jsou rovněž představeny alternativní instituty, pomocí kterých je možné 

realizovat na cizím pozemku stavbu. Z nich má k právu stavby nejblíže superedifikát; ani ten 

však nepovažuji za vhodné řešení, a to především v důsledku chybějící podrobnější právní 

úpravy. Využívání tohoto institutu v praktickém životě tento názor potvrzuje; práv stavby 

bylo od nabytí účinnosti OZ 2012 zřízeno přibližně sedmkrát více než superedifikátů. Ostatní 

v práci zmíněné právní instituty nejsou pro účely realizace stavby na cizím pozemku vhodné, 

už z toho důvodu, že závazkověprávní institut nemůže poskytnout smluvním stranám 

potřebnou ochranu. 

 V závěru byla analyzována právní úprava práva stavby ve Švýcarské konfederaci, 

která byla srovnána s právní úpravou českou. Vzhledem k odlišné koncepci věcných práv 

v právu švýcarském může být tato část pro čtenáře zajímavá. Obě právní úpravy pojímají 

většinu stěžejních otázek naprosto odlišně, počínaje např. podprávem stavby, které je ve 

Švýcarsku přípustné, zatímco v České republice nikoliv. Sama koncepce švýcarského práva 

stavby je zajímavá; jiným pravidlům podléhá právo stavby ve formě pozemku, jiným 

pravidlům právo stavby nesamostatné a netrvalé. Pozitivně lze hodnotit např. jasné vymezení 

smluvních ustanovení s věcněprávními účinky, naopak nevýhodou oproti české úpravě je 

obligatorní forma veřejné listiny pro smlouvu o zřízení práva stavby. Zajímavě je řešena 

otázka zajištění náhrady za stavbu či porušení povinností stavebníka. Lze mít za to, že 

srovnání české a švýcarské právní úpravy práva stavby by si zasloužilo ještě podrobnější 

teoretické zkoumání, doplněné popřípadě o praktická zjištění v obou zemích. 
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Seznam zkratek 

ABGB -  všeobecný občanský zákoník, vyhlášený císařským patentem č. 946/1811 Sb. 

  zák. soud. 

KatZ -   zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

OZ 1950 -  zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

OZ 1964 -  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

OZ 2012 -  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

StavZ -  zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

  zákon) 

ZoPS 1947 -  zákon č. 88/1947 Sb., o právu stavby 

ZoSP 1912 -  zákon č. 86/1912 ř. z., o stavebním právu 

ZGB -   Švýcarský občanský zákoník ze dne 10. prosince 1907 
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Shrnutí 

 Tato diplomová práce se zabývá především právním institutem práva stavby. Dále se 

práce zabývá některými dalšími právními instituty, pomocí kterých lze realizovat stavbu na 

cizím pozemku. Cílem práce je především analýza a hodnocení platné právní úpravy práva 

stavby a dále její porovnání s úpravami historickými, s úpravou švýcarskou, jakož i porovnání 

s jinými instituty, pomocí kterých lze stavbu na cizím pozemku realizovat. 

 Práce se člení na pět kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První kapitola 

vymezuje základní relevantní pojmy důležité pro pochopení právního institutu práva stavby. 

Druhá kapitola se věnuje historii práva stavby a představuje historické právní úpravy tohoto 

právního institutu. Nejprve je představen původní římskoprávní institut superficies, dále jsou 

rozebrány všechny zákony upravující v minulosti právo stavby na území dnešní České 

republiky, včetně úpravy v navrhovaném Československém občanském zákoníku, který nikdy 

nevstoupil platnost. Pozornost je věnována rovněž období, kdy právo stavby 

v československém, resp. českém právním řádu neexistovalo. Třetí kapitola se věnuje platné 

právní úpravě práva stavby. Kromě analýzy této úpravy je poukázáno rovněž na některé její 

nedostatky. Na závěr je hodnoceno i využívání tohoto právního institutu v praxi. Čtvrtá 

kapitola se věnuje jiným právním institutům, pomocí kterých je možné realizovat stavbu na 

cizím pozemku, konkrétně právním institutům dočasné stavby, služebnosti, nájmu, pachtu, 

výpůjčky a výprosy. Tyto právní instituty jsou porovnány s právem stavby a jsou představeny 

jejich výhody a nevýhody pro realizaci stavby na cizím pozemku. Pátá kapitola se zabývá 

právní úpravou práva stavby ve Švýcarské konfederaci. Tato zahraniční právní úprava je 

porovnána s právní úpravou českou, přičemž je poukázáno na odlišné pojetí tohoto institutu 

švýcarským právem a na výhody a nevýhody obou těchto právních úprav. 
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Zusammenfassung 

 Diese Masterarbeit beschäftigt sich vornehmlich mit dem Rechtsinstitut des 

Baurechtes. Weiter beschäftigt sie sich mit manchen anderen Rechtsinstitute, mit denen es 

möglich ist, ein Bauwerk auf einem fremden Grundstück zu realisieren. Das Ziel der Arbeit 

ist vornehmlich die Analyse und die Bewertung der gültigen Rechtsregelung des Baurechtes 

und weiter ihre Vergleichung mit historischen Regelungen, mit der schweizerischen 

Regelung, sowie auch die Vergleichung mit anderen Institute, mit denen kann man ein 

Bauwerk auf einem fremden Grundstück realisieren. 

 Die Arbeit verteilt sich in fünf Kapitel, die sich weiter in Unterkapitel verteilen. Das 

erste Kapitel begrenzt relevante Grundbegriffe, die wichtig für das Verstehen des 

Rechtsinstitutes des Baurechtes sind. Das zweite Kapitel widmet sich der Geschichte des 

Baurechtes und stellt die historische Rechtsregelungen von diesem Rechtsinstitut vor. Zuerst 

wird das ursprungliche röhmisch-rechtliche Institut von dem superficies vorgestellt, weiter 

werden alle die in der Vergangenheit das Baurecht auf dem Gebiet der heutigen 

Tschechischen Republik regelnde Gesetze zergliedert, einschließlich der Regelung in dem 

vorgeschlagten Tschechoslowakischen Bürgerlichen Gesetzbuch, das niemals in Kraft trat. 

Die Aufmerksamkeit wird ebenfalls derjenigen Zeit gewidmet, wann es kein Baurecht in der 

tschechoslowakischen, bzw. tschechischen Rechtsordnung gab. Das dritte Kapitel widmet 

sich der gültigen Rechtsregelung des Baurechtes. Neben der Analyse dieser Regelung wird 

ebenfalls auf manche ihre Mängel hingewiesen. Zum Schluss wird auch die Benutzung dieses 

Rechtsinstitut in Praxis bewertet. Das vierte Kapitel widmet sich anderen Rechtsinstituten, mit 

denen es möglich ist, ein Bauwerk auf einem fremden Grundstück zu realisieren, und zwar 

den Rechtsinstituten des provisorischen Baues, der Dienstbarkeit, der Miete, der Pacht, der 

Leihe und des Prekariums. Diese Rechtsinstitute werden mit dem Baurecht verglichen und 

ihre Vorteile und Nachteile für die Realisation eines Bauwerkes auf einem fremden 

Grundstück werden vorgestellt. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Rechtsregelung 

des Baurechtes in der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Diese ausländische 

Rechtsregelung wird mit der tschechischen Rechtsregelung verglichen, wobei es auf die 

unterschiedliche Auffasung dieses Institutes bei dem schweizerischen Recht  und auf die 

Vorteile und Nachteile beider dieser Rechtsregelungen hingewiesen wird. 
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