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SEZNAM ZKRATEK 

 
BauGB Baugesetzbuch (německý stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

BGB Bürgerliches Gestzbuch (německý občanský zákoník), ve znění 

pozdějších předpisů. 

ObčZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Občz 1950 zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

ObčZ 1964 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

obecný zákoník občanský zákon č. 946/1811 Sb., československý obecný zákoník 

občanský, ve znění pozdějších předpisů. 

OSŘ zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 

stavební zákon zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů.   

zákon o cenách zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

zákon o oceňování majetku zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění 

pozdějších předpisů.
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1 ÚVOD 

Rekodifikace soukromého práva otřásla základy celého českého právního systému. Dnem, 

kdy vstoupil v účinnost tzv. nový občanský zákoník (ObčZ) nastalo mnoho změn. Mimo 

jiné se do českého právního systému po více jak padesáti letech navrátila tzv. zásada 

superficies solo cedit, která zcela mění pohled na stavbu (v soukromoprávním pojetí tohoto 

pojmu1) a pozemek, na kterém stojí. Náhled na potřebnost, účelnost i kvalitu této změny je 

napříč laickou i odbornou veřejností různý. Z řad profesionálů již také vzniklo několik 

kratších či delších textů2, které se této polemice věnují a kritickým okem hodnotí právě to, 

zda a nakolik bylo nutné tento princip do českého právního prostředí navracet a zda se tento 

návrat podařilo provést zdařile či nikoliv. 

 Ambicí této práce však není další obdobná stať. Práce se podrobněji zaměří na dílčí 

otázku výše uvedeného znovuzavedení superficiální zásady a to na právní poměry 

z neoprávněné stavby. 

Na problematiku právních poměrů z neoprávněných staveb pak bude nahlíženo 

právě z onoho pohledu rekodifikovaného občanského práva v komparaci s německou 

                                                           
1Z pohledu veřejného práva je pojem stavba chápán spíše dynamicky jako proces, činnost, „stavění“, 

soukromé právo jej vnímá spíše staticky, jako výsledek činnosti. Více např. rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 28.01.1998, sp. zn. 3 Cdon 1305/96; Nález Ústavního soudu ze dne 04.10.2000, sp. zn. II. ÚS 42/97, 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16.08.2007, sp. zn. 8 Afs 31/2006 či SPÁČIL, Jiří aj. 

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 1229

ー1235. Dostupný také z WWW: <https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu&groupIndex=0&rowInd

ex=0>. ISBN 978-80-7400-499-5. 
2 Srov. např. FIALA, Josef. Diskuse. In ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; TICHÝ, Luboš (eds.). Sborník 

statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva: konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praha : ASPI, 2006, s. 146. ISBN 978-80-7357-294-5; 

LEBEDOVÁ, Anna. Návrat k zásadě superficies solo cedit a jeho komparace v českém a německém právu. 

Brno, 2015. 74 s.  Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra občanského práva. 

Vedoucí práce: Josef Fiala. Dostupný také z WWW: 

<https://is.muni.cz/th/378848/pravf_m/Diplomova_prace_Anna_Lebedova.pdf>; GABRIELOVÁ, Andrea. 

SUPERFICIES SOLO CEDIT. Praha, 2014. 78 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 

Katedra občanského práva. Vedoucí práce: Jan Dvořák. Dostupný také z WWW: 

<https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120172873>; BEZOUŠKA, Petr; PIECHOWICZOVÁ, Lucie. 

Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 1. vyd. Olomouc : Anag, 2013, 375 s. ISBN 978-80-7263-

819-2; ELIÁŠ, Karel aj. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského 

zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd.. Praha : Wolters Kluwer, 2014, 358 s. ISBN 978-80-7478-493-4; 

ELIÁŠ, Karel; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. 1. vyd. 

Praha : Linde, 2001, 302 s. ISBN 80-7201-313-0; SPÁČIL, Jiří. Neoprávněná stavba v nové judikatuře. 

Právní fórum. 2004, č. 6, s. 223. Dostupný také z WWW: <https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembqgrpxazs7gzpxg5dsl4zdgmy&groupIndex=19&rowIndex=0>. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu&groupIndex=0&rowIndex=0
https://is.muni.cz/th/378848/pravf_m/Diplomova_prace_Anna_Lebedova.pdf
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120172873
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembqgrpxazs7gzpxg5dsl4zdgmy&groupIndex=19&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembqgrpxazs7gzpxg5dsl4zdgmy&groupIndex=19&rowIndex=0
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právní úpravou, která sloužila jako zcela zásadní inspirační zdroj při vytváření textu 

českého ObčZ. Zhodnocena bude také starší judikatura, která se k tématu neoprávněných 

staveb vztahuje. 

 Autorka práce si tak klade za cíl zhodnotit novou právní úpravu ve srovnání 

s právním řádem Spolkové republiky Německo, a poskytnout tak pomocí dřívější české 

a především zahraniční judikatury i literatury praxi další výkladová vodítka, neboť zákonná 

úprava je v tomto směru poněkud skromná, když jsou problematice neoprávněných staveb 

věnovány toliko tři paragrafy. 
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2 ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 

2.1 Krátký přehled legislativního vývoje 

Ještě předtím, než vůbec začala existovat speciální česká či československá úprava, 

platila na území dnešní České republiky právní úprava rakousko-uherská. Zde byl 

zásadním císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., obecný občanský zákoník z roku 1811 

- dnes známý jako „ABGB“. Tento kodex byl pak prostřednictvím recepční normy 

č. 11/1918 Sb. o zřízení samostatného státu československého převzat3 společně 

s ostatními říšskými a zemskými zákony. Mělo se však jednat pouze o řešení provizorní,4 

neboť na Slovensku – stejně jako v ostatních dřívějších zemích koruny Uherské platilo 

obyčejové právo,5 v důsledku čehož uvnitř nového státu vedle sebe fungovalo jak toto 

zvykové právo, tak i kodifikace obecného občanského zákoníku (ABGB). První republika 

se pak po celou svoji existenci s tímto nežádoucím právním dualismem nedokázala 

vypořádat, „což se v době druhé světové války stalo i jedním z argumentů nelegitimity 

československého státu, na který se odvolával nacistický režim při vznášení svých územních 

požadavků.“6 Nakonec byl však obecný zákoník občanský (ABGB) v tehdejším 

československém právním řádu účinný až do 1. 1. 1966. Od roku 1951 však existoval 

už pouze jako torzo, neboť byl ve většině nahrazen ObčZ 1950. 

Dle obecného zákoníku občanského byly věci rozděleny na movité a nemovité, 

přičemž definicí byl § 293 obecného zákoníku občanského, který zněl následovně: „Věci, 

které bez porušení jejich podstaty s jednoho místa na druhé lze přenášeti, jsou movité, jinak 

jsou nemovité. Věci, které o sobě jsou movité, pokládají se v právním smyslu za nemovité, 

tvoří-li na základě zákona nebo vlastníkova určení příslušenství nemovité věci.“ Dle 

tehdejší úpravy byly stavby, jakožto věci, které byly „na zemi a půdě zřízeny s tím úmyslem, 

aby tam trvale zůstaly, jako: domy a jiné budovy se vzduchovým prostorem v kolmé čáře 

                                                           
3 Čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého, v platném znění. 
4 SCHELLE, Karel; SCHELLEOVÁ, Ilona. Civilní kodexy 1811 – 1950 – 1964. Praha : Doplněk, 1993, 

602 s., s. 20. ISBN 80-210-1077-0. 
5 DIRHAN, Martin. Superficiální zásada v daňovém právu. Brno, 2015. s. 17. Rigorózní práce. 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra finančního práva. Vedoucí práce: Michal Radvan. 

Dostupný také z WWW: <http://is.muni.cz/th/322925/pravf_r/ >. 
6 NOVOTNÁ, Veronika. Problematika staveb na cizích pozemcích. Praha, 2012. s. 47. Diplomová práce. 

Karlova univerzita. Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí. Vedoucí práce: Jaroslav Drobník. 

Dostupný také z WWW: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/96771/ >. 

http://is.muni.cz/th/322925/pravf_r/
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/96771/
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nad nimi;“7 součástí pozemku. Problematiku tzv. neoprávněných staveb řešil obecný 

zákoník občanský v § 418 a 419, když stanovoval, že „stavil-li někdo ze své hmoty 

bez vědomí a vůle vlastníkovi na půdě cizí, připadne stavení vlastníkovi půdy. Stavitel 

poctivý může žádati náhradu nákladů nutných a užitečných; ke staviteli nepoctivému jest 

se zachovati jako k jednateli nezmocněnému. Věděl-li vlastník půdy o stavbě a staviteli 

poctivému ji hned nezakázal, může žádati za půdu jen obecnou cenu.“8 Dle § 419 se pak 

postupovalo stejně jako při neoprávněné stavbě i v případě, že stavebník pro stavbu využil 

cizího materiálu, přičemž se musel vyrovnat rovněž s vlastníkem užitého materiálu.  

 V období od 1. 1. 1951 do 31. 12. 2013 prostupovala český, resp. dříve 

československý právní řád zásada „superficies solo non cedit“, tedy „stavba neustupuje 

pozemku“. Tato zásada byla zavedena ObčZ 1950, který ve svém § 25 prohlásil stavby 

za samostatné věci v právním smyslu. Vlastnictví stavby pak upravoval § 155 ObčZ 1950. 

Úprava neoprávněné stavby však chybí. „Byla-li nově budovaná stavba postavena na cizím 

pozemku, nepřirůstala vlastníkovi pozemku, nýbrž od počátku byla majetkem toho, kdo 

ji postavil, a to bez ohledu, zda byla postavena na cizím pozemku na základě práva stavby 

či nikoliv.“9 Ohledně neoprávněné stavby se pak postupovalo analogicky dle § 125 a násl. 

ObčZ 1950, řešícího nabytí vlastnictví zpracováním cizí věci, smísením či sloučením věcí 

různých vlastníků, dle kterého měla v případě zpracování cizí věci a tedy i v případě 

neoprávněné stavby nastoupit povinnost uvést věc do předešlého stavu a v případě, že tak 

nebylo možné učinit, věc připadla do vlastnictví toho, jehož podíl měl nejvyšší penězi 

ocenitelnou hodnotu. Nelze přitom pominout ani § 127 ObčZ 1950, který stanoví, že 

„zpracuje-li někdo cizí věc vědomě, může soud po uvážení všech okolností případu 

a s přihlédnutím k obecnému zájmu rozhodnout jinak; zejména může uložit, aby se 

navrátilo každému, co jeho jest, i když tím výrobek bude porušen, nebo jej přiřknout tomu, 

jehož podíl je menší.“ 

 Zásada „superficies solo non cedit“ byla následně převzata i do nové úpravy ObčZ 

1964, kde byla explicitně vyjádřena strohým „stavba není součástí pozemku.“10 Judikatura 

však i přesto zastávala názor, že některé výsledky stavební činnosti součástí pozemků 

                                                           
7 § 297 obecného zákoníku občanského. 
8 § 418 obecného zákoníku občanského. 
9 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.12.1996, sp. zn. 3 Cdon 398/1996. 
10 § 120 ObčZ 1964. 
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jsou.11 Jednak se za součást pozemku považovaly jak podzemní stavby, jako jsou různá 

meliorační zařízení,12 tak i stavební prvky, jako jsou chodníky na zahradách, zahradní 

bazénky, nádrže a stavby jako např. pergoly.13 ObčZ 1964 obsahoval speciální ustanovení 

o neoprávněných stavbách, a to § 135c ObčZ 1964, dle kterého bylo možné uložit 

stavebníkovi povinnost k odstranění neoprávněné stavby, přikázat neoprávněnou stavbu 

za náhradu do vlastnictví vlastníkovi pozemku anebo upořádat poměry jinak, např. 

zřízením věcného břemene za úplatu.14 V praxi se pak vedly dlouhé diskuse a polemiky, 

zda je nutno dodržovat zákonné pořadí způsobů řešení neoprávněné stavby či nikoliv.15  

 Dne 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost „nový“ ObčZ, který se v mnohém navrací 

k principům obecného zákoníku občanského (ABGB), a to především k zásadě 

„superficies solo cedit“.   

  

                                                           
11 KINDL, Milan. § 120 (Součást věci). In FIALA, Josef; KINDL, Milan aj. Občanský zákoník : komentář. 

Praha : Wolters Kluwer, 2009. 1692 s. ISBN 978-80-7357-395-9. Dostupný také v: ASPI, ASPI ID 

KO40_1964CZ. 
12 Srov. např. Nález Ústavního soudu ze dne 24.05.1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/93. 
13 KINDL, Milan. § 120 (Součást věci). In FIALA, Josef; KINDL, Milan aj. Občanský zákoník : komentář. 

Praha : Wolters Kluwer, 2009, 1692 s. ISBN 978-80-7357-395-9. Dostupný také v: ASPI, ASPI ID 

KO40_1964CZ. 
14 § 135c ObčZ 1964. 
15 JEHLIČKA, Oldřich; MIKEŠ, Jiří; ŠVESTKA, Jiří. K některým aktuálním otázkám občanskoprávního 

institutu neoprávněné stavby. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha : C. H. Beck, 

1997, č. 12, s. 604–610. ISSN 1210-6410. 
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2.2 Stavba  

Zcela zásadním pro porozumění problematice neoprávněných staveb je definice stavby 

v soukromoprávním pojetí. Tu občanský zákoník, ani jiný soukromoprávní předpis 

neuvádí.  

Výslovnou definici stavby nalezneme např.16 ve stavebním zákoně. Dle veřejného 

stavebního práva je stavbou stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní 

technologií.17 Stavební dílo pak musí naplňovat tyto znaky: účast lidského činitele při 

procesu stavění, použití stavebního materiálu, použití stavební nebo montážní technologie, 

účel stavebního díla po jeho dokončení a stavební pozemek (nebo jednoduše místo, 

na kterém bude stavba stát).18 Definici stavby dle veřejného práva však nelze převzít při 

výkladu pojmu stavba v soukromoprávním pojetí.19 

Dle soukromého práva je stavbou věc v právním smyslu, která je způsobilá být 

předmětem občanskoprávních vztahů.20 Veřejné právo tedy chápe stavbu dynamicky jako 

proces stavění, naopak právo soukromé jej vnímá staticky jako výsledek určité činnosti.21  

Melzer22 uvádí tyto znaky stavby v občanskoprávním smyslu: výsledek stavební 

činnosti člověka, materiální podstata, vymezitelnost vůči okolnímu pozemku,23 samostatná 

hospodářská funkce (účel)24 a kompaktnost materiálu.  

                                                           
16 Dále pak také například v zákoně č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, a dále v daňových zákonech. 
17 § 2 odst. 3 stavebního zákona. 
18 MALÝ, Stanislav. Nový stavební zákon s komentářem : Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) : § 2 Základní pojmy. Praha : Wolters Kluwer, 2007, 748 s. ISBN 978-80-

7357-249-5, ASPI ID: KO_183/2006CZ. 
19 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.08.2003, sp. zn. 22 Cdo 1221/2002. 
20 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.01.1997, sp. zn. 3 Cdon 265/96. 
21 DVOŘÁK, Jan; SRBOVÁ, Alena. § 1240 (Stavba na pozemku jiného vlastníka). In ŠVESTKA, Jiří; 

DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III (§ 976-1474, absolutní 

majetková práva). Praha : Wolters Kluwer, 2014, 1328 s. ISBN 978-80-7478-546-7. Dostupný také 

z: ASPI, ASPI ID KO89v_2012CZ. 
22 MELZER, Filip; TÉGL, Petr aj. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419 – § 654. Praha : 

Leges, 2014, 1264 s., s. 262. ISBN 978-80-7502-003-1. 
23 Vymezitelností vůči okolnímu pozemku se Nejvyšší soud zabýval v případě rybníku v rozsudku ze dne 

28.05.1998, sp. zn. 2 Cdon 1192/97, přičemž na toto rozhodnutí pak navázal rozsudkem ze dne 26.08.2003, 

sp. zn. 22 Cdo 1221/2002, ve kterém rozlišil hráz vzniklou pouhým navršením zeminy, která není stavbou 

ve smyslu občanského práva a hráz, ve které převažují stavební materiály a která tak stavbou ve smyslu 

občanského práva je.  
24 Samostatná hospodářská funkce absentuje například u tzv. venkovních úprav, které stavbami nejsou, 

typicky je jedná o chodníky, ploty do výšky 100 cm, opěrné zdi, dlažby a obruby, květinová jezírka, 

venkovní předložené schody a další, což konstatoval Nejvyšší soud ČSR ve svém rozsudku ze dne 
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Je tak nutné rozlišovat stavbu v soukromoprávní rovině, jako již zmíněný statický 

výsledek činnosti, tedy typicky budovu a stavbu ve smyslu veřejného práva, kterou může 

být „pouhé“ zpracování povrhu pozemku, tedy např. terénní úprava, golfové hřiště apod.25  

Stavba je v prvé řadě věcí nemovitou.26 Existuje však malá skupina staveb, které 

je nutné označit jako stavby movité. Movité stavby jsou takové, které nejsou pevně spojeny 

se zemí a jsou „přenositelné“.27 Takové movité stavby postrádají jeden z definičních znaků 

stavby jako věci nemovité dle ObčZ, a to pevné spojení stavby s pozemkem.28 Pevným 

spojením je pak rozuměno takové spojení, které je odolné vůči přírodním vlivům a vůči 

vlastnímu působení věci.29 Typickým příkladem takovýchto movitých staveb je tedy 

zahradní altán, garáž z plechu, stan cirkusu, stánky sloužící k sezónnímu prodeji 

bez základů, stavby postavené za účelem dočasného ubytování dělníků – tzv. buňky, stavby 

za účelem konání koncertu apod. Pro účely této práce autorka pod pojem stavba 

nepodřazuje stavby movité, neboť ty mají zcela odlišný režim a nejsou tak stavbami 

v pravém slova smyslu. Jsou-li movité stavby v práci dále zmíněny, výslovně se pak uvádí, 

že jest hovořeno o stavbách movitých. 

  

                                                           

31.01.1990, sp. zn. 3 Cz 3/90. Ze stejného důvodu pak není samostatnou stavbou ani meliorační zařízení, 

přičemž tento závěr učinil Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 24.05.1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/93. 
25 VRZALOVÁ, Lenka. Nesprávné použití práva stavby včetně ukázek z praxe. NOZ: Právo stavby 

v souvislostech, diskusní setkání stavebního fóra. [online]. Diskusní setkání stavebního fóra dne 15.04.2015 

[cit. 16.05.2016]. Dostupný z WWW: http://www.stavebni-

forum.cz/diskuse2014/prezentace/04152015_vrzalova.PDF.  
26 § 498 ObčZ. 
27 MELZER, Filip; TÉGL, Petr aj. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419 – § 654. Praha : 

Leges, 2014, 1264 s., s. 272. ISBN 978-80-7502-003-1. 
28 LAVICKÝ, Petr aj. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2014. § 506 [Superficies solo cedit]. s. 1794 -1798. Dostupný také z WWW: <https://www.beck-

online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy2tanq&groupIndex=0&rowIndex

=0> ISBN 978-80-7400-529-9. 
29 Nález Ústavního soudu ze dne 06.05.2003, sp. zn. I. ÚS 483/01. 

http://www.stavebni-forum.cz/diskuse2014/prezentace/04152015_vrzalova.PDF
http://www.stavebni-forum.cz/diskuse2014/prezentace/04152015_vrzalova.PDF
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy2tanq&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy2tanq&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy2tanq&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy2tanq&groupIndex=0&rowIndex=0
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2.3 Neoprávněná stavba, její vznik a dopadající právní úprava 

Pojem „neoprávněná stavba“ je označením pro stavbu na cizím pozemku, postavenou bez 

soukromoprávního oprávnění (titulu), a to buď záměrně či nedopatřením, v dobré či „zlé“ 

víře.  

Od takové stavby je nutné odlišovat stavbu, která je postavena bez veřejnoprávního 

povolení, takovou pak autorka v souladu s jinými autory30 označuje jako nepovolenou. 

V literatuře31 i judikatuře32 je nepovolená stavba označována také jako stavba „černá“, 

přičemž nepovoleným stavbám se autorka bude v práci věnovat pouze v souvislosti 

se stavbou neoprávněnou. „Zda jde či nejde o stavbu černou, není v soukromém právu 

právně významné.“33 K tomu, aby bylo možné stavbu označit jako neoprávněnou, je pak 

nutné, aby splňovala podmínku, že je zřízena na cizím pozemku. Doktrína („nového“) 

občanského práva uvádí, že „taková podmínka nebude splněna u podílového vlastnictví ani 

v případě SJM.“34 Skutečně se tedy musí jednat o stavbu na pozemku, který je zcela 

vlastněn osobami odlišnými od stavebníka. 

Neoprávněnou stavbou je pak také stavba, která stojí na cizím pozemku pouze 

z části. Nejvyšší soud na to konto výslovně uvedl: „pro kvalifikaci stavby jako neoprávněné 

není třeba, aby byla zřízena zcela na cizím pozemku; postačí, když je na tomto pozemku 

                                                           
30 HENDRYCH, Dušan aj. Právnický slovník. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. Dostupný také z WWW: 

<https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxg4zlpobzgc5tomvxgcx3torqxmytb&groupIndex=0&rowIn

dex=0>. ISBN 978-80-7400-059-1.  
31 LALÍK, Michal. Legalizace staveb. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. „ČERNÁ“ stavba. Dostupný také 

z WWW:  <https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgjpxa4bygaxhm3brl5rwymi&groupIndex=7&rowIndex=3>. ISBN 978-

80-7179-074-7;  SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. 

Praha : C. H. Beck, 2013. § 1084 [Stavba zřízená na cizím pozemku]. s. 304–306. Dostupný také z WWW: 

<https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu>. ISBN 978-80-7400-

499-5.  
32 Nález Ústavního soudu ze dne 24.10.2000, sp. zn. II. ÚS 325/2000; Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

27.04.2004, sp. zn. 22 Cdo 2612/2003; Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.04.2010, sp. zn. 22 Cdo 

3953/2008. 
33 DAVID, Ondřej. § 135c  (Stavba na cizím pozemku). In FIALA, Josef; KINDL, Milan aj. Občanský 

zákoník : komentář. Praha : Wolters Kluwer, 2009, 1692 s. ISBN 978-80-7357-395-9. Dostupný také 

z: ASPI, ASPI ID KO40_1964CZ; tento závěr rovněž potvrzuje usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

27.04.2004, sp. zn. 22 Cdo 2612/2003. 
34 SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2013. § 1084 [Stavba zřízená na cizím pozemku]. s. 304 – 306. Dostupný také z WWW: 

<https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu>. ISBN 978-80-7400-

499-5.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxg4zlpobzgc5tomvxgcx3torqxmytb&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxg4zlpobzgc5tomvxgcx3torqxmytb&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpw64zrguxg4zlpobzgc5tomvxgcx3torqxmytb&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgjpxa4bygaxhm3brl5rwymi&groupIndex=7&rowIndex=3
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgjpxa4bygaxhm3brl5rwymi&groupIndex=7&rowIndex=3
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
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zřízena zčásti.“35 Ačkoliv se toto konstatování Nejvyššího soudu vztahuje k dříve 

účinnému ObčZ 1964, nevidí autorka práce relevantní důvod, proč se od tohoto pravidla 

odchylovat, neb ve vymezení stavby a neoprávněné stavby se podle jejího názoru úprava 

nezměnila, obrat nastal pouze v nazírání na stavbu, která už není samostatnou věcí 

a v právních poměrech z neoprávněné stavby. Zároveň je však potřebné mít na paměti 

speciální úpravu přestavku dle § 1087 ObčZ, který však autorka práce považuje za zvláštní 

případ neoprávněné stavby se specifickou dispozicí právní normy. Vlastníkovi pozemku 

zastavěného pouze částí neoprávněné stavby tak budou náležet stejné obranné mechanismy 

pojící se s neoprávněnou stavbou jako v případě neoprávněné stavby zřízené zcela na cizím 

pozemku. 

Pro stanovení, zda se budou právní poměry z neoprávněné stavby řídit ObčZ 1964 

či ObčZ je rozhodným okamžikem vznik (zřízení stavby) resp. fáze rozestavěnosti stavby. 

Dle stavebního práva36 je stavbou téměř jakákoliv stavba, se kterou již bylo fyzicky 

započato. Z veřejnoprávního pohledu jsou tedy stavbou i pouhé základy budovy. To však 

opět neplatí o stavbě ze soukromoprávního pohledu. Rozhodným okamžikem je dle soudní 

praxe moment, v němž je stavba vybudována do takové fáze, kdy všechny další stavební 

práce směřují již jen k dokončení takto druhově i individuálně určené věci. U nadzemních 

staveb je to pak okamžik, ve kterém začne být jednoznačně a nezaměnitelně patrno alespoň 

dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží.37 S přihlédnutím k různým 

architektonickým možnostem (např. výškových) staveb je však vždy třeba individuálně 

posuzovat, zda již je ze stádia rozestavěnosti budovy patrné její dispoziční řešení a je tak 

stavbou v soukromoprávním slova smyslu či nikoliv.38  

(Ne)Oprávněnost stavby vzniklé (zřízené) před nabytím účinnosti ObčZ se bude 

logicky a v souladu s § 3028 ObčZ řídit ObčZ 1964. Toto potvrzuje místopředseda 

Nejvyššího soudu Roman Fiala39 i samotný Nejvyšší soud.40 Právní poměry z těchto 

neoprávněných staveb se pak budou posuzovat také dle úpravy účinné v okamžiku zřízení 

                                                           
35 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 06.01.2004, sp. zn. 22 Cdo 268/2003. 
36 § 2 odst. 3 stavebního zákona. 
37 Rozsudek Vrchního soudu z 31.01.1994, sp. zn. 3 Cdo 95/92. 
38 K tomu např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26.09.2007, sp. zn. 22 Cdo 2554/2007. 
39 FIALA, Roman. Neoprávněná stavba. Epravo.cz. publikováno 17.08.2017, ID: 106238,  

[cit. 28.08.2017]. Dostupný z WWW: https://www.epravo.cz/top/clanky/neopravnena-stavba-106238.html. 
40 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.04.2001, sp. zn. 22 Cdo 2392/99. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/neopravnena-stavba-106238.html
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takových staveb,41 a to i přesto, že ve svém dřívějším rozhodnutí42 Nejvyšší soud uvedl, 

že rozhodnutí o neoprávněné stavbě je rozhodnutím konstitutivním, nedeklaruje již 

existující práva a povinnosti, nýbrž konstituuje nová práva a povinnosti, které byly dány 

právní normou v potencionální rovině; teprve zvolením některé možnosti vypořádání 

právních vztahů jsou pak založena konkrétní práva a povinnosti. 

 Na tomto místě si autorka práce dovolí krátké zastavení u posuzování 

neoprávněnosti staveb z hlediska ObčZ 1964, kterým se budou dle předchozích odstavců 

řídit právní poměry staveb vzniklých za jeho účinnosti.  

Na stavbu, která byla zřízena na základě časově neomezeného titulu (např. věcné 

právo) dle starší judikatury43 vztahující se ObčZ 1964 nelze pohlížet jako na neoprávněnou 

stavbu. Pokud toto časově neomezené oprávnění následně (nepředpokládaně) zanikne, aniž 

by bylo předem sjednáno na určitou dobu, nelze již stavbu považovat za stavbu 

neoprávněnou a rovněž není dána povinnost tuto stavbu odstranit. 

Pokud však stavebník věděl či vědět mohl, že jeho právo mít na cizím pozemku 

stavbu je, nebo může být časově limitováno, byl dle konstantní judikatury44 k ObčZ 1964 

povinen stavbu po skončení obligačního oprávnění mít stavbu na cizím pozemku odstranit, 

a to nikoliv z titulu neoprávněné stavby dle § 135c Občz 1964 (neboť dle textace tehdejšího 

§ 135c ObčZ 1964 byla neoprávněnou ta stavba, kterou někdo zřídil na cizím pozemku, 

ač na to nemá právo – a zřízení bylo provedeno v souladu se stavebníkovým právem), 

nýbrž z důvodu konfliktu dvou vlastnických práv – tedy vlastnického práva stavebníka 

a vlastníka pozemku, přičemž ponechání stavby na pozemku by bylo nutné vnímat jako 

nepřiměřený zásah do vlastnického práva vlastníka pozemku. V takovém případě se tedy 

mělo postupovat dle § 126 ObčZ 1964.  

                                                           
41 Rozsudek Nejvyššího soudu  ze dne 16.03.2016, sp. zn. 22 Cdo 4461/2015. 
42 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.04.2001, sp. zn. 22 Cdo 2392/99. 
43 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 09.09.1992, sp. z. 3 Cdo 45/92 In KRÁLÍK, Michal. Stavby na 

cizím pozemku v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky. Soudní rozhledy. roč. 2011, č. 10, s. 357, 

Beck-online. Dostupný také z WWW: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgfpxg4s7geyf643uojptgnjx&groupIndex=2&rowIndex=0.  
44 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 01.07.1999, sp. zn. 2 Cdon 240/97; Rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 09.10.2000, sp. zn. 22 Cdo 1997/2000; Nález Ústavního soudu ze dne 02.04.2001, sp. zn. IV ÚS  

22/01; vše in KRÁLÍK, Michal. Stavby na cizím pozemku v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky. 

Soudní rozhledy. roč. 2011, č. 10, s. 357. Beck-online. cit. 18.05.2016. Dostupný také z WWW: 

https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgfpxg4s7geyf643uojptgnjx&groupIndex=2&rowIndex=0. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgfpxg4s7geyf643uojptgnjx&groupIndex=2&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgfpxg4s7geyf643uojptgnjx&groupIndex=2&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgfpxg4s7geyf643uojptgnjx&groupIndex=2&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgfpxg4s7geyf643uojptgnjx&groupIndex=2&rowIndex=0
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Na tomto místě si pak autorka práce dovoluje poukázat na ustanovení § 3055 odst. 

2 ObčZ, dle kterého se stavba, která byla sice postavena po 1. 1. 2014, avšak byla zřízeny 

na základě věcného práva či smluvního vztahu vzniklého před tímto datem, nestává 

součástí pozemku.  

Ostatně rovněž (nový) ObčZ formuluje pravidla pro uspořádání právních poměrů 

z neoprávněných staveb pomocí slova „zřídit“, a to jak v § 1084, tak v § 1085 a § 1086 

ObčZ. Autorka práce se tedy domnívá, že za neoprávněnou stavbu je dle dnes účinného 

ObčZ nutné považovat pouze stavbu, která byla již jako neoprávněná zřízena, a nikoliv 

se stala neoprávněnou až po ukončení závazkového vztahu, na základě kterého byla 

zřízena. Tento názor je ostatně podpořen rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 17. dubna 

2001, sp. zn. 22 Cdo 2392/99, ve kterém soud konstatoval, že právní stav potřebný 

k rozhodnutí, zda je stavba oprávněná či nikoli, je třeba posuzovat věc v době vzniku 

stavby. 

Autorka práce se však rovněž přiklání k názoru, že stavbu zřízenou na základě 

časově omezeného titulu má stavebník povinnost odstranit, a to stejně jako za účinnosti 

ObčZ 1964 z titulu ochrany vlastnického práva, které je nyní obecně zakotveno v § 1042 

ObčZ. Obdobně bylo rovněž judikováno za účinnosti ObčZ 1964 Nejvyšším soudem 

v rozsudku ze dne 1. července 1999, sp. zn. 2 Cdon 240/97. 
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2.4 Soukromoprávní právní poměry plynoucí z neoprávněné stavby 

zřízené po 1. 1. 2014 

V současné chvíli upravuje neoprávněnou stavbu ObčZ v § 1084 – 1086. V širších 

souvislostech je však tzv. neoprávněná stavba regulována mnohými ustanoveními napříč 

celým ObčZ. 

 Je nutné vzít však v potaz, že tato úprava dle ObčZ se s ohledem na zákaz 

retroaktivity v českém právním řádu týká pouze staveb zřízených45 po 1. 1. 2014. Právní 

poměry z neoprávněných staveb zřízených před tímto datem tak zakotvuje ObčZ 1964.  

 

2.4.1 Dobrá víra 

Zcela zásadním kritériem je pro určení právních poměrů plynoucích z neoprávněné stavby 

dobrá víra. Tento pojem prostupuje ObčZ, aniž by byl přesně vymezen pomocí legální 

definice. Bohužel, ani jiný předpis definici pojmu dobrá víra neobsahuje. Možná právě 

proto bývá tento výraz používán zjednodušeně, nepřesně či nesprávně.  

„Chceme-li rozklíčovat pojem dobré víry, jak s ním pracují různé právní řády, český 

nevyjímaje, nezbývá nám, nežli jej pojmout ve dvou odlišných právních významech.“46 

Těmito dvěma významy pak je tzv. subjektivní a objektivní pojetí dobré víry.  

Subjektivní pojetí pojmu dobrá víra značí psychické rozpoložení osoby,47 které 

označuje znalost či neznalost okolností, které souvisejí s právním jednáním, které osoba 

činí. Jedná se tedy o jakési objektivně zdůvodnitelné osobní přesvědčení, že osoba jedná 

po právu.48 De facto je subjektivní dobrá víra omluvitelným omylem.49   

Na rozdíl od toho objektivní význam pojmu dobré víry vyjadřuje určitou 

společenskou normu čestnosti, předvídatelnosti, přiměřenosti a ohleduplnosti v právních 

                                                           
45 Viz kapitola 2.2 - Stavba – zjednodušeně řečeno: musí být jednoznačně a nezaměnitelně patrno alespoň 

dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží. 
46 TELEC, Ivo. Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek. Právní 

rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha : C. H. Beck, 2011. roč. 19, č. 1, s. 1ー6. ISSN 1210-

6410. 
47 V případě právnické osoby pak v souladu s § 151 odst. 2 ObčZ psychické rozpoložení člena orgánu 

právnické osoby. 
48 TÉGL, Petr. Další úvahy o dobré víře v subjektivním smyslu. Ad Notam. 2007, č. 6/2007, s. 183. Dostupný 

také z WWW: <https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembqg5pwc3s7gzpxg5dsl4ytqmy&groupIndex=1&rowIndex=0#>. 
49 ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek. Praha : Linde, 2008, s. 

570. ISBN 978-80-720-168-77. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembqg5pwc3s7gzpxg5dsl4ytqmy&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembqg5pwc3s7gzpxg5dsl4ytqmy&groupIndex=1&rowIndex=0
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vztazích. V českém právním řádu odpovídá objektivnímu pojetí dobré víry termín 

poctivost.50 „Objektivní dobrá víra je koncentrací dobrých mravů (aktivní složka) 

a subjektivní dobré víry (pasivní složka).“51 Pojmy poctivost a objektivní dobrá víra mají 

velice blízko k dobrým mravům, avšak přesto je nutné tyto termíny řádně rozlišovat, neboť 

objektivní dobrá víra (poctivost) je jakousi podmnožinou dobrých mravů. 

S ohledem na uvedené je tedy nutné uzavřít, že české právo užívá pojmu dobré víry 

v subjektivním slova smyslu, jak ostatně také odpovídá jazykovému a náboženskému 

rozboru slova víra, se kterým spojujeme subjektivní nastavení a vnímání konkrétního 

člověka. 

Je také nutné poznamenat, že v různých evropských právních řádech se pojem dobré 

víry používá různě – ať již v subjektivním či objektivním významu. S ohledem na zaměření 

práce považuje autorka za vhodné uvést, že například německé právo obě „tváře“ dobré 

víry rozlišuje, a to na gute Glauben (subjektivní pojetí) a Treu und Glauben (objektivní 

pojetí).52 V Rakousku se pak rozlišení významu pojmu dobrá víra blíží pojetí 

německému.53 

Zcela zásadní význam má na zákonnou úpravu neoprávněné stavby presumpce dobré 

víry a poctivosti uvedená v § 7 ObčZ. Neprokáže-li v případě soudního sporu vlastník 

pozemku absenci dobré víry či nepoctivost stavebníka, má se za to, že stavebník v dobré 

víře byl. Důvodová zpráva54 k tomu sice uvádí, že taková úprava se shoduje se všemi 

právními řády evropské kontinentální tradice, avšak odborná veřejnost poukazuje na to, 

že nejpodobněji ObčZ upravuje presumpci dobré víry švýcarský občanský zákoník, který 

                                                           
50 LAVICKÝ, Petr aj. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2014. § 6 [Poctivost] s. 7382. Dostupný také z WWW: < https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3a> ISBN 978-80-7400-529-9. 
51 KOSAN, Jiří. Dobré mravy – dobrá víra jako nutný aspekt kontraktace. Brno, 2009. s. 9. Diplomová 

práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra občanského práva. Vedoucí práce: Jan Hurdík. 

Dostupný také z WWW: <https://is.muni.cz/th/134452/pravf_m/Dobre_mravy-

dobra_vira_jako_nutny_aspekt_kontraktace.pdf >. 
52 TÉGL, Petr. K úpravě dobré víry v návrhu nového občanského zákoníku. Bulletin Advokacie. roč. 2011, 

č. 1, s. 35 a násl. Dostupný také z WWW: 

<http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Tegl_Dobra_vira.pdf >. 
53 KVAČKOVÁ, Riana. Dobrá víra, poctivost a slušnost v obchodním styku. Praha, 2015. s. 31. Disertační 

práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva. Vedoucí práce: Stanislava Černá. 

Dostupný také z WWW: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/130161/ >. 
54 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Beck-

online. Dostupný z WWW: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3a
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3a
https://is.muni.cz/th/134452/pravf_m/Dobre_mravy-dobra_vira_jako_nutny_aspekt_kontraktace.pdf
https://is.muni.cz/th/134452/pravf_m/Dobre_mravy-dobra_vira_jako_nutny_aspekt_kontraktace.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Tegl_Dobra_vira.pdf
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/130161/
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu
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presumuje pouze dobrou víru a nikoliv poctivost.55 Francouzský Code de Civil pak dobrou 

víru předpokládá pouze v případě vydržení movité věci a německý BGB pak presumpci 

dobré víry neobsahuje vůbec.56 Česká právní úprava je tak dle autorčina názoru 

neodůvodněně shovívavá ke stavebníkům nepoctivým a vychyluje tak „zobáček vah 

přirozené spravedlivosti“ k tíži vlastníka pozemku, neboť prokazovat nepoctivost 

stavebníka bude výrazně obtížnější nežli prokazovat vlastní poctivost, pokud by tato nebyla 

u stavebníka apriori předpokládaná. 

 

2.4.2 Vlastnictví stavby na cizím pozemku 

Pravidlo uvedené v § 1084 odst. 1 ObčZ, že stavba zřízená na cizím pozemku 

připadá vlastníkovi pozemku, zcela odpovídá již výše zmiňované superficiální zásadě.  

Co se okamžiku nabytí vlastnictví týká, je autorka toho názoru, že k němu dojde 

už tím, že na staveniště lze s ohledem na předchozí výklad o pojmu stavby z pohledu 

soukromého práva pohlížet jako na stavbu v občanskoprávním smyslu (tedy zřetelnost 

dispozice prvního nadzemního podlaží). Tento úsudek je založený na judikaturním výkladu 

okamžiku nabytí neoprávněné stavby dle obecného zákoníku občanského, jakožto 

inspiračního pramene ObčZ, kdy se uvádí, že „K nabytí vlastnictví nežádá se v § 418 obč. 

zák. dokončení stavby. […] Jakmile se uskuteční veškeré podmínky § 418 obč. zák. 

pro nabytí vlastnictví ve smyslu tohoto zákonného předpisu, nastává nabytí vlastnictví 

započetím stavby.“57 Autorka práce se pak domnívá, že tento výklad není ani v rozporu 

s již výše citovaným rozhodnutím Nejvyššího soudu,58 dle kterého je rozhodnutí 

o neoprávněné stavbě rozhodnutím konstitutivním. 

V ustanovení § 1084 ObčZ se však výslovně nestanovuje, že se neoprávněná stavba 

stává součástí pozemku, uvádí se pouze, že připadá vlastníkovi pozemku pod touto 

                                                           
55 LAVICKÝ, Petr aj. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2014. § 7 [Domněnka poctivosti a dobré víry] s. 83−86. Dostupný také z WWW:  https://www.beck-

online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3q >. 

ISBN 978-80-7400-529-9.  
56 PELIKÁNOVÁ, Irena; PELIKÁN, Robert. § 7 (Domněnka poctivosti a dobré víry). In ŠVESTKA, Jiří; 

DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1−645, obecná část). Praha : 

Wolters Kluwer, 2014. 1736 s. ISBN 978-80-7478-370-8. Dostupný také z: ASPI, ASPI ID 

KO89_a2012CZ. 
57 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14.02.1930, sp. zn. Rv I960/29. 
58 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.04.2001, sp. zn. 22 Cdo 2392/99. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3q
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neoprávněnou stavbou. Součástí pozemku se stane trvalá neoprávněná stavba stejně jako 

jiná trvalá stavba na základě § 506 ObčZ.  

V případě, že bude na cizí pozemek neoprávněně „přestavená“ pouze část budovy, 

která zároveň nebude přestavkem,59 bude pak tato část stavby stavbou neoprávněnou60 

a bude-li tato zřízena61 až po nabytí účinnosti ObčZ, stane se pak dle výše učiněných závěrů 

součástí pozemku, na kterém je postavena.  

Dočasná či podzemní62 stavba se v souladu s ustanovením § 506 ObčZ součástí 

pozemku nestává, avšak dle § 1084 odst. 1 ObčZ připadne vlastníkovi pozemku.63  

Kritéria pro vymezení pojmu dočasné stavby, která byla užívána za účinnosti ObčZ 

1964, už s ohledem na rekodifikaci použít nelze, neboť za dočasnou 

se ze soukromoprávního hlediska64 dříve považovala stavba, ke které stavebníkovi zaniklo 

občanskoprávní oprávnění obligační povahy65 k tomu, aby ji na pozemku měl. Tehdejší 

náhled na věc byl takový, že po zániku soukromoprávního titulu ve formě závazku má být 

stavba odstraněna (nikoliv z titulu neoprávněné stavby, ale z titulu ochrany vlastníka 

pozemku – více viz kapitola 2.3 této práce), čímž je dána její dočasnost.66 Nebylo přitom 

důležité, jak byla stavba klasifikována z pohledu veřejného práva, a tudíž, zda byla jako 

dočasná povolena stavebním úřadem.67 Dnes však na základě závazkového vztahu nelze 

postavit svoji stavbu na cizím pozemku, stavba totiž vždy „přiroste“ k pozemku a stane 

se jeho součástí, tím však není vyloučena povinnost takovou stavbu po skončení 

                                                           
59 Viz kapitola „2.4.8. Přestavek“. 
60 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 06.01.2004, sp. zn. 22 Cdo 268/2003 a výklad v kapitole „2.3 

Neoprávněná stavba“. 
61 Dále k okamžiku zřízení stavby viz kapitola „2.2 Stavba“. 
62 Podzemní stavba se nemusí celá nacházet výlučně pouze pod povrchem, zpravidla se totiž přístup do 

takových staveb zřizuje na povrchu. Rozhodnucí však je, zda nadzemní část podzemní stavby nevylučuje 

samostatné využití části pozemku na povrchu a nad povrchem (MELZER, Filip; TÉGL, Petr aj. Občanský 

zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419 – § 654. Praha : Leges, 2014, 1264 s., s. 270. ISBN 978-80-

7502-003-1. 
63 SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2013. § 1084 [Stavba zřízená na cizím pozemku]. s. 304–306. Dostupný také z WWW: <https://www.beck-

online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu>; 

stejně tak MELZER, Filip; TÉGL, Petr aj. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419 – § 654. 

Praha : Leges, 2014. 1264 s., s. 270. ISBN 978-80-7502-003-1. 
64 Z pohledu veřejného práva dočasnou stavbu definuje stavební zákon v § 2 odst. 3 jako stavbu, které 

stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.  
65 Nikoliv jako věcné právo. 
66 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 01.07.1999, sp. zn. 2 Cdon 240/97; Rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 09.10.2000, sp. zn. 22 Cdo 1997/2000. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.05.2012, sp. zn. 22 Cdo 

234/2011. 
67 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.05.2003, sp. zn. 22 Cdo 2261/2001. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
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závazkového vztahu odstranit – v tomto směru si autorka práce rovněž dovoluje odkázat 

na kapitolu 2.3 této práce. Někteří autoři68 se přiklánějí k názoru, že definici dočasné stavby 

je z pohledu dnešního ObčZ vhodné přejímat z práva veřejného, kdy stavební zákon 

stanoví, že „dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího 

trvání.“69 Autorka, jejíž názor je podpořený literaturou,70 se však domnívá, že takto 

(obdobně jako při výkladu pojmu stavba) postupovat nelze.   

Tégl71 pak uvádí, že ohledně výkladu pojmu dočasná stavba se větší část odborné 

veřejnosti v současné době kloní k tzv. objektivnímu hledisku. „To znamená, že co je 

dočasná stavba, posoudíme podle jejího stavebně technického, resp. účelového určení. 

Pokud je objektivně navenek patrné, že stavba má být umístěna na pozemku pouze dočasně 

(např. stánky sloužící k sezónnímu prodeji, stavby postavené za účelem dočasného 

ubytování dělníků, stavby za účelem konání koncertu, veletrhu apod.), pak jde o dočasné 

stavby.“72 Podmnožinou staveb dočasných jsou pak stavby movité.73 Více o stavbách 

movitých autorka uvádí v kapitole 2.2, kde je rovněž uvedeno, že pojem stavby užívaný 

v této práci označuje pouze stavby nemovité. 

Podzemní stavbou (která se rovněž nestává součástí pozemku)74 se pak myslí 

samostatná podzemní stavba, která má sama o sobě určitý hospodářský účel (např. vinný 

sklep, metro apod.) a není pouze součást stavby nadzemní, která je součástí pozemku 

(podzemní garáže nákupního centra).75 

                                                           
68 KINDL, Tomáš. § 506 (Prostor a stavby). In ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. 

Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1−645, obecná část). Praha : Wolters Kluwer, 2014, 1736 s. 

ISBN 978-80-7478-370-8. Dostupný také z: ASPI, ASPI ID KO89_a2012CZ. 
69 § 2 odst. 3 stavebního zákona. 
70 SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2013. § 1084 [Stavba zřízená na cizím pozemku]. s. 304–306. Dostupný také z WWW: https://www.beck-

online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu.  
71 TÉGL, Petr; MELZER, Filip. Superedifikáty a nový občanský zákoník. Právní rozhledy : časopis pro 

všechna právní odvětví. Praha : C. H. Beck, 2014, č. 4. ISSN 1210-6410. 
72 TÉGL, Petr. Některé aktuální výkladové problémy úpravy nemovitých věcí v NOZ - II. Právní prostor, 

2015. [online]. [cit. 10.02.2016]. Dostupný také z WWW: 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aktualni-vykladove-problemy-upravy-

nemovitych-veci-v-noz-ii. 
73 KINDL, Tomáš. § 506 (Prostor a stavby). In ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. 

Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1−645, obecná část). Praha : Wolters Kluwer, 2014, 1736 s. 

ISBN 978-80-7478-370-8. Dostupný také v: ASPI, ASPI ID KO89_a2012CZ. 
74 § 506 ObčZ. 
75 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Beck-

online. s. 124-125. Dostupný z WWW: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aktualni-vykladove-problemy-upravy-nemovitych-veci-v-noz-ii
http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aktualni-vykladove-problemy-upravy-nemovitych-veci-v-noz-ii
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu
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Lze tedy shrnout, že zřízením trvalé neoprávněné stavby stavebník obohatí 

(zhodnotí) pozemek pod touto stavbou a zřízením stavby dočasné (dle stavebně 

technického určení a s výjimkou staveb movitých) či podzemní (avšak pouze takové, které 

mají samostatné účelové určení76 a nebudou součástí stavby nadzemní) sice vytvoří 

ve smyslu ObčZ samostatnou věc, která ovšem připadne do vlastnictví vlastníka pozemku 

pod ní. 

 

2.4.3 Věcná břemena, služebnost a právo stavby 

Dle ObčZ 1964 bylo možné neoprávněnou stavbu zřízením věcného břemene (strpět cizí 

stavbu na pozemku) jak vypořádat, tak bylo možné na základě takového věcného břemene 

zřídit vlastní oprávněnou stavbu na cizím pozemku.  

Ze závěru uvedeného v předchozí kapitole, a sice že okamžikem zřízením stavby 

se tato stavba stává součástí pozemku, pak plyne, že dle nové úpravy ObčZ není možné 

uspořádat právní poměry z neoprávněné stavby zřízením věcného břemene strpět cizí 

stavbu na vlastním pozemku, neboť dle (nového) ObčZ není již stavba samostatnou věcí. 

Už za účinnosti ObčZ 1964 bylo předpokladem pro zřízení věcného břemene spočívajícího 

ve strpění cizí stavby na vlastním pozemku odlišné vlastnictví stavby a pozemku pod ní,77 

což dle (nového) ObčZ možné není. Autorka práce se tak domnívá, že nelze na cizím 

pozemku postavit z titulu služebnosti vlastní stavbu.  

Věcné právo, resp. služebnost by však v případě vypořádání právních poměrů 

z neoprávněných staveb bylo dle autorčina názoru možné využít v tom smyslu, že by 

připadalo v úvahu zřídit služebnost k pozemku, jehož součástí se neoprávněná stavba 

stane, spočívající v užívání této stavby (pozemku) stavebníkem.  

Protože dle výše formulovaného dílčího závěru, a sice takového, že služebnost 

nemůže oddělit pozemek a stavbu, která je jeho součástí, budou věcná břemena 

pro uspořádání právních poměrů z neoprávněné stavby použitelná jen velmi zřídka, spíše 

vůbec. Postavit/mít vlastní stavbu na cizím pozemku je však nyní možné jedině na základě 

práva stavby.78 Dle autorčina názoru je tak neoprávněnou stavbu možné vypořádat 

                                                           
76 § 498 odst. 1 ObčZ. 
77 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.01.2013, sp. zn. 22 Cdo 2525/2011. 
78 Dle § 1240 a násl. ObčZ. 



 

 

[18] 

 

zřízením práva stavby, jako obdobu k dřívější možnosti zřízení věcného práva, neboť lze 

zřídit právo stavby k již existující budově, která je součástí pozemku a oddělit ji tak od 

pozemku. 

 

2.4.4 Peněžité náhrady 

Jakýmsi protiplněním za zhodnocení cizího pozemku neoprávněnou stavbou (a nenabytí 

vlastnického práva k této stavbě) má býti peněžitá náhrada dle § 1084 odst. 2 ObčZ. 

Náhradu účelně vynaložených nákladů přikazuje ObčZ pouze stavebníkovi, který stavbu 

na cizím pozemku zřídil v dobré víře.79 Důvodová zpráva k ObčZ80 uvádí pouze obecně, 

že to, zda stavebník jednal v dobré víře či nikoliv, má zvláštní význam. Komentář pak 

vyvozuje, že pokud je stavebník v dobré víře, je poctivým stavebníkem.81  

Poctivým stavebníkem je tedy poctivý držitel či ten, kdo byl v dobré víře 

přesvědčen o tom, že je oprávněn stavět na základě služebnosti či povolení vlastníka 

pozemku.82 Tento výklad odpovídá také pojmu stavebníka v dobré víře ve spojitosti 

s neoprávněnou stavbou83 dle obecného zákoníku občanského, ze kterého ObčZ vychází. 

Tehdejší judikatura uvádí: "Bezelstným stavebníkem je také stavebník, který se domnívá, 

že smí stavěti na cizí půdě proto, že právem předpokládal vlastníkovo svolení ke stavbě.“84 

Takový výklad pak potvrzuje i judikatura novější.85  

Dobrá víra stavebníka je tudíž spojována jak s osobním přesvědčením o tom, že je 

stavebník oprávněn na pozemku stavět (ať už je jeho vlastníkem nebo mu v tomto smyslu 

svědčí jiné nežli vlastnické právo), ale i na důvody si to myslet. Jenom takový stavebník 

                                                           
79 § 1084 ObčZ. 
80 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Beck-

online. Dostupný z WWW: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu. 
81 THÖNDEL, Alexandr. § 1084 (Stavba zřízená na cizím pozemku). In ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; 

FIALA, Josef aj. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III (§ 976−1474, absolutní majetková práva). 

Praha : Wolters Kluwer, 2014, 1328 s. ISBN 978-80-7478-546-7. Dostupný také z: ASPI, ASPI ID 

KO89v_2012CZ.  
82 SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2013. § 1084 [Stavba zřízená na cizím pozemku] s. 304–306. Dostupný také z WWW: <https://www.beck-

online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu>. 
83 § 418 obecného zákoníku občanského. 
84 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 10.05.1928, sp. zn. Rv I 1474/27. 
85 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.01.2001, sp. zn. 22 Cdo 352/99. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
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v dobré víře (v jejím subjektivním pojetí) má pak právo na náhradu účelně vynaložených 

nákladů na nemovitou věc (impensae utiles).  

Lze tedy podotknout, že v § 1084 odst. 2 ObčZ užívá zákonodárce pojmu dobrá 

víra na rozdíl od literatury,86 která pracuje společně s pojmem dobré víry (ve významu 

jejího subjektivního pojetí)87 také s pojmem poctivosti (ve významu objektivní dobré 

víry).88  

Je tedy otázkou, zda by nebylo účelné přidat do ustanovení § 1084 ObčZ kromě 

dobré víry také kritérium poctivosti. Rovněž lze polemizovat nad tím, zda by pojmu 

poctivost nemělo být vedle dobré víry užíváno ve všech ustanoveních ObčZ o neoprávněné 

stavbě. 

Autorka by toto považovala za přiléhavé, neboť pouze subjektivní dobrá víra 

a jakkoliv omluvitelný omyl v tom, že si stavebník myslel, že je oprávněn na pozemku 

stavět, by měl být ještě korigován jakousi čestností, slušností a mravními zásadami, které 

tvoří součást objektivní dobré víry, která je v ObčZ vyjádřena institutem poctivosti. Ostatně 

záměrem a smyslem ustanovení o neoprávněné stavbě by měla být kromě vodítek 

k uspořádání právních vztahů z neoprávněných staveb také motivace k tomu, aby 

ke zřizování neoprávněných staveb nedocházelo. Implicitně se tedy autorka domnívá, 

že zavedením faktoru poctivosti by byli stavebníci obecně motivování nejen stavět pouze 

v případě, že jsou si vědomi svého oprávnění stavět (a byli tak v dobré víře), ale zároveň 

by si měli počínat při zřizování staveb poctivě, tedy čestně, morálně, slušně apod. (tedy by 

měli být i v objektivní dobré víře). ObčZ sice v § 7 ukládá každému povinnost jednat mj. 

poctivě, avšak toto nespojuje s žádným konkrétním negativním následkem. Výslovné 

zakotvení v ustanoveních o neoprávněné stavbě by tak bezesporu mělo své opodstatnění. 

Je evidentní, že nelze klást rovnítko mezi náklady účelně vynaložené na nemovitost 

a její reálné zhodnocení.89 Účelně vynaloženými náklady na stavbu jsou míněny nutné 

                                                           
86 SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2013. § 1084 [Stavba zřízená na cizím pozemku]. s. 304–306. Dostupný také z WWW: <https://www.beck-

online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu>. 
87 Více viz kapitola 2.4.1 Dobrá víra. 
88 Více viz kapitola 2.4.1 Dobrá víra. 
89 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13.02.2003, sp. zn. 28 Cdo 164/2003. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
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a užitečné náklady.90 Judikatura se pak shoduje na tom, že výklad pojmu účelně vynaložené 

náklady je záležitostí právní, určení konkrétní výše však bude záležet vždy 

na individuálních okolnostech „případu“ a skutkových zjištěních, která pak budou soudem 

uvážena.91 „Může jít o náklady na stavební změny nemovitosti nebo na opravy nezbytně 

nutné k dalšímu řádnému užívání nemovitosti; nelze ale zásadně vyloučit ani zahrnutí 

nákladů na běžnou údržbu nemovitosti.“92 Autorka se ovšem domnívá, že pokud bude 

stavebník skutečně v dobré víře, budou náklady vynaložené na stavbu ve většině případů 

účelné. Autorka je dokonce toho názoru, že účelnost nákladů může být někdy při 

posuzování dobré víry stavebníka zohledňována a vnímána jako kritérium dobré víry, 

a to ve světle předpokladu, že osoba mající rozum průměrného člověka93 bude na stavbu, 

o níž se domnívá, že jest v jejím vlastnictví, vynakládat skutečně účelné náklady a že 

se nebude snažit stavbu nijak zbytečně a neúčelně prodražit. 

 V případě, že stavebník není v dobré víře (je nepoctivý), má práva a povinnosti jako 

nepřikázaný jednatel.94 Z tohoto ustanovení jasně vyplývá cíl nahradit více stavebníkovi 

v dobré víře (poctivému), nežli stavebníkovi bez dobré víry (nepoctivému), nikoliv tedy 

účelně vynaložené náklady, nýbrž to, o co se zvýšila hodnota pozemku.95 Textace ObčZ 

je tedy v tomto případě značně nedokonalá a je nutné řídit se zmíněným smyslem zákona. 

V případě, že se hodnota pozemku sníží, bude stavebník přirozeně povinen tuto hodnotu 

snížení vlastníkovi pozemku nahradit, přičemž nepoctivý stavebník odpovídá vlastníkovi 

pozemku za celou škodu, včetně odpovědnosti za náhodu.96 

                                                           
90 SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2013. § 1084 [Stavba zřízená na cizím pozemku]. s. 304–306. Dostupný také z WWW: <https://www.beck-

online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu>. 
91 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.07.2014, sp. zn. 28 Cdo 1159/2014. 
92 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13.02.2003, sp. zn. 28 Cdo 164/2003. 
93 Ve smyslu § 4 odst. 1 ObčZ. 
94 § 1084 odst. 2 ObčZ. 
95 SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2013. § 1084 [Stavba zřízená na cizím pozemku]. s. 304 – 306. Dostupný také z WWW: 

<https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu> i THÖNDEL, Alexandr. 

§ 1084 (Stavba zřízená na cizím pozemku). In ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek III (§ 976−1474, absolutní majetková práva). Praha : Wolters Kluwer, 2014, 

1328 s. ISBN 978-80-7478-546-7. Dostupný také v: ASPI, ASPI ID KO89v_2012CZ. 
96 THÖNDEL, Alexandr. § 1084 (Stavba zřízená na cizím pozemku). In ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; 

FIALA, Josef aj. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III (§ 976−1474, absolutní majetková práva). 

Praha : Wolters Kluwer, 2014, 1328 s. ISBN 978-80-7478-546-7. Dostupný také z: ASPI, ASPI ID 

KO89v_2012CZ.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
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Stejnou úpravu obsahoval již zmiňovaný obecný zákoník občanský, přičemž 

ohledně náhrady stavebníkovi bez dobré víry (nepoctivému) panovala také dle tehdejší 

literatury97 shoda s dnešním výkladem k ObčZ, a sice taková, že se stavebníkovi bez dobré 

víry (nepoctivému) nahrazuje hodnota, o níž vzrostla hodnota pozemku.  

 Na tomto místě si pak autorka práce dovolí drobnou poznámku ohledně možného 

nároku na bezdůvodné obohacení vlastníka pozemku, kterému neoprávněnou stavbou 

přibyla majetková hodnota spočívající ve stavbě na jeho pozemku. Na takový případ 

se použije právní úprava peněžitých náhrad dle § 1086 odst. 1 ObčZ jakožto lex specialis. 

Autorka práce však vidí mezi současnou úpravou peněžitých náhrad a předchozí úpravou 

bezdůvodného obohacení vzhledem k neoprávněným stavbám jistou spojitost, která 

spočívá v Rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24.08.2006, sp. zn. 33 Cdo 1184/2005, který 

uvádí, že „pro výši bezdůvodného obohacení, k němuž došlo investicemi do cizí 

nemovitosti, je rozhodující rozdíl mezi cenou nemovitosti před provedením investic a po 

něm, vyčíslený ke dni vzniku bezdůvodného obohacení, nikoli ke dni vyhlášení rozhodnutí 

ve věci.“98 Autorka práce si tak dovoluje domnívat se, že rovněž stavebník bez dobré víry 

(nepoctivý) bude ve spojení s ustanoveními ObčZ o nepřikázaném jednatelství nahrazovat 

vlastníkovi pozemku to, o co se zvýšila hodnota pozemku k datu vzniku tohoto zvýšení 

hodnoty.  

 

2.4.5 Povinnost odstranit neoprávněnou stavbu a uvést pozemek do předešlého 

stavu 

Úprava § 1085 ObčZ odpovídá dřívější úpravě uvedené v § 135c odst. 1 ObčZ 1964. 

Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že základní podmínkou pro rozhodnutí o odstranění 

stavby je návrh vlastníka pozemku. Další zcela zásadní skutečností, kterou bude soud 

zkoumat, je dobrá víra, které se již autorka práce věnuje v předchozích kapitolách.  

 Oproti staršímu ustanovení však při rozhodování soudu o uložení povinnosti 

odstranit stavbu „vypadlo“ kritérium účelnosti odstranění stavby. Nicméně mezi odbornou 

                                                           
97 ROUČEK, František; SEDLÁČEK, Jaromír a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. Praha : CODEX 

Bohemia, 1998, s. 451. ISBN 80-85963-60-4. 
98 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.08.2006, sp. zn. 33 Cdo 1184/2005. 
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veřejností panuje názor, že lze očekávat, že i k této bude přihlíženo, byť není účelnost 

odstranění neoprávněné stavby výslovně uvedena v zákoně.99 

Účelnost odstranění stavby je přitom nutno hodnotit objektivně100 a ve světle starší 

judikatury by mělo odpovídat porovnání hospodářské ztráty, která odstraněním stavby 

vznikne (nejen náklady na odstranění, ale i hodnota stavby), a zájmu na dalším využití 

stavby, přičemž v rámci tohoto porovnání je nutno přihlížet k povaze a rozsahu 

hospodářské ztráty, která by odstraněním stavby vznikla, účelu a charakteru neoprávněné 

stavby, k okolnostem jejího vzniku, apod.101 „Ekonomická nevhodnost odstranění stavby 

je z hlediska posouzení veřejného zájmu sama o sobě jako důvod k zamítnutí návrhu na její 

odstranění nepostačující.“102 M. Králík103 pak k výše uvedeným skutečnostem, které 

budou v rozhodování o návrhu na odstranění stavby hrát roli, doplňuje, že jimi může být 

i to, zda vlastník stavby a jeho rodina ve stavbě bydlí či nikoli, důvody, pro které vlastník 

pozemku řádně nezakročil proti neoprávněné stavbě v době její realizace, a pokud vlastník 

pozemku o neoprávněné stavbě věděl, též doba, která od zřízení stavby uplynula apod. 

Kromě toho, že se může vlastník pozemku domáhat odstranění neoprávněné stavby, 

může dle Bezoušky104 požadovat případně i náklady odstranění neoprávněné stavby, které 

provedl stavebník sám. Takové pojetí odpovídá také starší judikatuře,105 na kterou navazuje 

komentář,106 který toto rovněž potvrzuje, a to s odkazem na § 153 odst. 2 OSŘ, dle kterého 

není soud v případě rozhodování o právních poměrech vázán návrhy účastníků. 

                                                           
99 SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2013. § 1084 [Stavba zřízená na cizím pozemku] s. 304–306. Dostupný také z WWW: <https://www.beck-

online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu>. 
100 KRÁLÍK. Michal. Stavby na cizím pozemku v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky. Soudní 

rozhledy. roč. 2011, č. 10, s. 357. [online]. [cit. 11.02.2016]. ISSN 1210-6410.  Dostupný také z WWW: 

https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgfpxg4s7geyf643uojptgnjx&groupIndex=1&rowIndex=0.  
101 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.06.2003, sp. zn. 22 Cdo 880/2003. 
102 Nález Ústavního soudu ze dne 28.03.1996, sp. zn. I. ÚS 198/95. 
103 KRÁLÍK. Michal. Stavby na cizím pozemku v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky. Soudní 

rozhledy. roč. 2011, č. 10, s. 357. [online]. [cit. 11.02.2016]. ISSN 1210-6410.  Dostupný také z WWW: 

https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgfpxg4s7geyf643uojptgnjx&groupIndex=1&rowIndex=0. 
104 BEZOUŠKA, Petr. Soused staví na mém pozemku, co s tím? [online]. Advokátní kancelář PRK [cit. 

11.02.2016] Dostupný také z WWW: http://www.prkpartners.cz/rekodifikace/legislativni-novinky/259-

soused-stavi-na-mem-pozemku-co-s-tim/. 
105 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 07.12.2004, sp. zn. 22 Cdo 2202/2004. 
106 THÖNDEL, Alexandr. § 1085 (Odstranění neoprávněné stavby na cizím pozemku). In ŠVESTKA, Jiří; 

DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III (§ 976−1474, absolutní 

majetková práva.) Praha : Wolters Kluwer, 2014, 1328 s. ISBN 978-80-7478-546-7. Dostupný také 

z: ASPI, ASPI ID KO89v_2012CZ. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgfpxg4s7geyf643uojptgnjx&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgfpxg4s7geyf643uojptgnjx&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgfpxg4s7geyf643uojptgnjx&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgfpxg4s7geyf643uojptgnjx&groupIndex=1&rowIndex=0
http://www.prkpartners.cz/rekodifikace/legislativni-novinky/259-soused-stavi-na-mem-pozemku-co-s-tim/
http://www.prkpartners.cz/rekodifikace/legislativni-novinky/259-soused-stavi-na-mem-pozemku-co-s-tim/
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2.4.6 Převedení (přikázání) pozemku pod neoprávněnou stavbou stavebníkovi 

Ustanovení § 1086 ObčZ je koncipováno tak, že jeho odst. 1 dopadá na situaci, kdy 

se stavebník neoprávněné stavby a vlastník pozemku pokusí na vlastnickém režimu 

dohodnout. Zásadním je pak v tomto případě pravidlo, že pokud byl stavebník v dobré víře 

a vlastník pozemku o stavbě věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, může stavebník 

po vlastníkovi požadovat převedení pozemku, a to za cenu obvyklou. Zrcadlově je toto 

oprávnění pak nastaveno i pro vlastníka pozemku, který může po stavebníkovi požadovat 

odkoupení pozemku za cenu obvyklou. I v tomto případě si autorka dovoluje poukázat 

na svůj názor uvedený v kapitole 2.4.4, a sice že přiléhavější a účelnější by bylo 

zkombinovat kritérium dobré víry (subjektivní pojetí dobré víry) s podmínkou poctivosti 

(objektivní dobrá víra) stavebníka.  

 Obvyklou cenu občanský zákoník nedefinuje. Hovoří o ní však zákon o cenách107 

a zákon o oceňování majetku.108 Zákon o cenách však tento pojem navazuje na pojem 

zboží, který intuitivně chápeme spíše jako movité věci. Pro účely výkladu ceny obvyklé 

v kontextu ObčZ je tedy vhodnější použít spíše definici uvedenou v zákoně o oceňování 

majetku. Cenou obvyklou se tedy dle tohoto zákona myslí „cena, která by byla dosažena 

při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku. […] Přitom se zvažují všechny 

okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných 

okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.“109 

Mezi tyto okolnosti pak patří mimo jiné například umístění stavby.110 Nejvyšší soud pak 

ve své ustálené judikatuře uvádí, že obvyklá cena je závislá „nejen na konstrukci a vybavení 

velikosti a stáří věci (stavby), ale i zájmu o ni, tj. i na poptávce a nabídce v daném místě 

a čase.“111 Obvyklá cena tedy vyjadřuje cenu tržní, za kterou by byla oceňovaná stavba 

skutečně prodatelná.112   

                                                           
107 § 2 zákona o cenách. 
108 § 2 zákona o oceňování majetku. 
109 § 2 odst. 1 zákona o oceňování majetku. 
110 Jako například to, zda je stavba v záplavové oblasti či nikoliv, jak uvádí Nejvyšší soud v rozsudku ze 

dne 29.05.2007, sp. zn. 22 Cdo 2276/2006. 
111 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.07.2008, sp. zn. 22 Cdo 3924/2007; Rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 29.05.2007, sp. zn. 22 Cdo 346/2000. 
112 Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18.06.2002, sp. zn. 10 Co 406/2002. 
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Dalším kritériem uvedeným v ustanovení § 1086 ObčZ je kritérium vědomí 

o neoprávněné stavbě. Tím vystupuje do popředí zásada známá už z římského práva - 

Vigilantibus iura scripta sunt - aneb „právo přeje bdělým.“ „Vědomost o stavbě je zřejmě 

zapotřebí vykládat tak, že by vlastník pozemku o stavbě musel při obvyklé opatrnosti 

vědět.“113 Obvyklou opatrností se pak rozumí obvyklá péče, kterou lze od vlastníka 

pozemku s ohledem na okolnosti požadovat.114 Všechny tyto pojmy jsou nicméně poměrně 

abstraktní a těžko pozitivně právně vymezitelné. Jejich přesná definice tedy bude 

záležitostí další soudní praxe, která bude nepochybně pracovat také s pojmem průměrného 

člověka115 a jeho rozumu ve smyslu rekodifikovaného občanského práva v ObčZ. 

Už druhorepubliková judikatura vztahující se k tehdy platnému obecnému zákoníku 

občanskému potvrzuje, že převedení se může stavebník domáhat jen ohledně té části 

pozemku, na které neoprávněná stavba stojí, a to nehledě na to, zda jsou pro budovu okolní 

plochy potřebné či nikoliv, či zda bez nich může být stavba využívána.116 Tento výklad pak 

potvrzovala i navazující soudní praxe, když Nejvyšší soud ČSR117 uvedl, že s ohledem na 

to, že zrušení osobního užívacího práva118 je závažným zásahem do práv osobního 

uživatele, je nutno připustit zrušení tohoto užívacího práva pouze k části pozemku, která 

je neoprávněnou stavbou zastavěna.  

 Nejvyšší soud ČSR dále ve stejném duchu jako předchozí starší rozhodnutí 

poukazuje na to, že vlastníkovi sousedního pozemku nelze odejmout užívací právo 

k celému pozemku, nýbrž pouze k části zastavěné neoprávněnou stavbou, a to ani 

s argumentací, že další část pozemku bude potřebná pro obhospodařování neoprávněné 

stavby, neboť tento přístup je zajištěn ze zákona stejně jako ke každé jiné (oprávněné 

či neoprávněné) stavbě. Vstup na sousedův pozemek za účelem nezbytné údržby 

a obhospodařování své stavby a pozemku má žalobce (stavebník) zajištěn obecným 

                                                           
113 THÖNDEL, Alexandr. § 1086 (Stavba na cizím pozemku zřízená v dobré víře). In ŠVESTKA, Jiří; 

DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III (§ 976−1474, absolutní 

majetková práva). Praha : Wolters Kluwer, 2014, 1328 s. ISBN 978-80-7478-546-7. Dostupný také 

z: ASPI, ASPI ID KO89v_2012CZ. 
114 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.07.2009, sp. zn. 29 Cdo 1830/2007. 
115 § 4 ObčZ. 
116 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31.10.1923, sp. zn.Rv II 335/23. 
117 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.02.1988, sp. zn. 3 Cz 72/87. 
118 K pozemkům v socialistickém společenském vlastnictví bylo možné míti namísto vlastnického pouze 

osobní užívací právo dle § 198 a násl. ObčZ 1964. Dle § 221 ObčZ 1964 jej pak bylo možné zrušit 

z důvodů hodných zvláštního zřetele. 
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pravidlem pro vstup na sousední pozemek za účelem obhospodařování staveb,119 který je 

obdobou dnešního § 1021 ObčZ, a proto bude dle názoru autorky práce i toto léty prověřené 

pravidlo aplikovatelné za současné legislativní úpravy. 

Odst. 2 § 1086 ObčZ pak upravuje situaci, kdy se vlastník pozemku a stavebník 

nedohodnou a vznikne spor.120 I pro druhý odstavec však platí premisy obsažené v odstavci 

prvém, a to dobrá víra a skutečnost, že vlastník pozemku o stavbě věděl. Pokud by si využití 

práva na přikázání stavby či pozemku před soudem vzájemně nárokoval jak stavebník, tak 

vlastník pozemku, měl by soud zvažovat především dobrou víru, hodnotu stavby 

a pozemku a skutečnost, že i na tento případ shora dopadá superficiální zásada.121 

Ačkoliv to právní úprava dle ObčZ výslovně neuvádí, lze pozemek zastavěný 

neoprávněnou stavbou přikázat do vlastnictví stavebníka i proti jeho vůli. Toto pravidlo 

potvrdil Nejvyšší soud,122 přičemž jako podmínku takového rozhodnutí stanovil pouze 

souhlas vlastníka neoprávněně zastavěného pozemku – více viz kapitola 2.4.15 

Procesněprávní aspekty neoprávněných staveb. 

 

2.4.7 Dohoda stavebníka a vlastníka pozemku 

Veškeré výše popsané možnosti uspořádání právních vztahů plynoucích z neoprávněné 

stavby a nutnost jejich soudní regulace připadají samozřejmě v úvahu pouze v případě, 

že se vlastník pozemku a stavebník neoprávněné stavby nedohodnou. Na tomto místě tedy 

považuje autorka práce za vhodné poukázat na dřívější rozhodnutí Nejvyššího soudu,123 

které blíže specifikuje okamžik uzavření dohody o uspořádání právních poměrů mezi 

vlastníkem pozemku a neoprávněným stavebníkem, když uvádí, že „pokud vlastník 

pozemku a stavebník uzavřou po zřízení neoprávněné stavby smlouvu, na jejímž základě 

                                                           
119 § 130a ObčZ 1964. 
120 THÖNDEL, Alexandr. § 1086 (Stavba na cizím pozemku zřízená v dobré víře). In ŠVESTKA, Jiří; 

DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III (§ 976−1474, absolutní 

majetková práva). Praha : Wolters Kluwer, 2014, 1328 s. ISBN 978-80-7478-546-7. Dostupný také 

z: ASPI, ASPI ID KO89v_2012CZ.  
121 THÖNDEL, Alexandr. § 1086 (Stavba na cizím pozemku zřízená v dobré víře). In ŠVESTKA, Jiří; 

DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III (§ 976−1474, absolutní 

majetková práva). Praha : Wolters Kluwer, 2014, 1328 s. ISBN 978-80-7478-546-7. Dostupný také 

z: ASPI, ASPI ID KO89v_2012CZ. 
122 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.11.2000, sp. zn. 22 Cdo 1627/99. 
123 Tamtéž.   
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vznikne stavebníkovi právo mít nadále na cizím pozemku stavbu, nelze se domáhat 

uspořádání vztahů z neoprávněné stavby podle § 135c ObčZ. Pouhé vyjádření souhlasu 

s další existencí stavby však není právní skutečností, která by takové právo zakládala; to, 

že vlastník pozemku se nedomáhá odstranění neoprávněné stavby, jej nezbavuje práva 

domáhat se vypořádání podle § 135c ObčZ.“ 

 Autorka práce se pak domnívá, že obdobně bude možné interpretovat i současnou 

legislativu. Smlouvou, na základě které by pak bylo možné mít na pozemku stavbu, která 

se nestane součástí pozemku, by tak mohla být jedině124 smlouva o zřízení práva stavby125 

k již existující stavbě.126 Touto smlouvou by tak došlo k právnímu „rozpojení“ stavby 

a pozemku, při kterém by stavba, jakožto součást práva stavby, byla ve vlastnictví 

stavebníka. 

 Právní vztah mezi vlastníkem pozemku a neoprávněným stavebníkem by tak mohl 

být definován smlouvou o právu stavby, jehož součástí by byla stavba neoprávněná, která 

by se v okamžiku uzavření takové smlouvy stala stavbou oprávněnou, přičemž v tom 

samém okamžiku by jak vlastník pozemku, tak stavebník přišel o možnost žádat 

vypořádání neoprávněné stavby dle § 1084 ObčZ a násl.  

 Rovněž je třeba přijmout závěr konstatovaný ve výše uvedeném rozhodnutí 

Nejvyššího soudu,127 že souhlas vlastníka pozemku s další existencí neoprávněné stavby 

není takovou smlouvou o právu stavby. Takový souhlas bude mít jistě dopad 

na rozhodování soudu o nárocích z neoprávněné stavby, nicméně bude pouze zohledněn, 

přičemž rozhodně nebude zakládat nemožnost domáhat se vypořádání neoprávněné stavby.  

 

                                                           
124 Po vyloučení následného zřízení věcného břemene dle závěru kapitoly 2.4.3. 
125 § 1240 a násl. ObčZ. 
126 Právo zřídit na pozemku stavbu může být založeno i jinými obligačně právními instituty ObčZ – např. 

výprosou dle § 2189 ObčZ, výpůjčkou dle § 2193 ObčZ, nájmem dle § 2201 ObčZ, pachtem dle § 2332 

ObčZ, či služebností užívat (neoprávněnou) stavbu, žádný z těchto institutů však neobsahuje právo mít na 

pozemku vlastní stavbu. 
127 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21.11.2000 sp. zn. 22 Cdo 1627/99. 
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2.4.8 Přestavek 

Dle důvodové zprávy128 je přestavek v českém právním prostředí institutem zcela 

novým.129 Je speciálním případem neoprávněné trvalé stavby, kdy nemá význam řešit 

vzájemné uspořádání práv a povinností vlastníků obou pozemků a stavby nijak složitě, 

neboť část, která zasahuje na cizí pozemek je pouze nepatrná. Lze tedy přestavek nazvat 

jakýmsi de minimis pravidlem neoprávněné stavby. 

 Malost či nepatrnost přestavku však musí být dána jak ve srovnání s celkovou 

velikostí stavby, tak ve srovnání s cizím pozemkem, do kterého přestavek zasahuje.130 

Konkrétní vymezení „nepatrnosti“ přestavku lze prozatím pouze odhadovat, dle dostupné 

literatury jej totiž bude muset určit judikatura.131 

Je-li stavebník v dobré víře, stane se pozemek pod tímto přestavkem vlastnictvím 

stavebníka, a to za cenu obvyklou (kombinace faktoru dobré víry a poctivosti by zde opět 

byla dle názoru autorky práce vhodná)132. Není-li stavebník v dobré víře, náleží přestavek 

vlastníkovi pozemku a stavba bude ve spoluvlastnictví.133 Jedná se tedy o prolomení 

zásady superficies solo cedit.  

ObčZ k přestavku uvádí: „zasahuje-li trvalá stavba (…) jen malou částí (…), stane 

se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby.“134 Část stavby 

či věci už ovšem ObčZ nedefinuje, ačkoliv tohoto pojmu užívá na mnoha místech.135 

                                                           
128 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Beck-

online. Dostupný z WWW: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu. 
129 BEZOUŠKA, Petr. Návrh občanského zákoníku a jeho místo mezi evropskými kodexy. Právní rozhledy 

: časopis pro všechna právní odvětví. Praha : C. H. Beck, 2008, č. 19, s. 711. ISSN 1210-6410. Dostupný 

také z WWW: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembqhbpxa4s7ge4v643uojptomjr.  
130 § 1087 odst. 1 ObčZ. 
131 THÖNDEL, Alexandr. § 1087 (Přestavek). In ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. 

Občanský zákoník. Komentář. Svazek III (§ 976–1474, absolutní majetková práva). Praha : Wolters 

Kluwer, 2014, 1328 s. ISBN 978-80-7478-546-7. Dostupný také z: ASPI, ASPI ID KO89v_2012CZ i 

SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2013. § 1087 [Přestavek]. s. 310–311. Dostupný také z WWW: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobx&groupIndex=1&rowInd

ex=0. 
132 Názor je podrobněji uveden v kapitole 2.4.4. 
133 § 1087 ObčZ. 
134 § 1087 ObčZ. 
135 Např. § 714 odst. 1 ObčZ, § 898 odst. 2 písm. a) ObčZ, § 948 ObčZ, § 1016 odst. 3 ObčZ, § 1024 odst. 2 

ObčZ, § 1069 ObčZ, § 1070 ObčZ, § 1078 ObčZ, § 1079 ObčZ, § 1159 ObčZ, § 1160 ObčZ, § 1872 odst. 1 

ObčZ, § 1879 ObčZ, § 1938 odst. 1 ObčZ atd. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembqhbpxa4s7ge4v643uojptomjr
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembqhbpxa4s7ge4v643uojptomjr
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobx&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobx&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobx&groupIndex=1&rowIndex=0
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Naopak se ObčZ136 věnuje vymezení součásti věci, která je však pojmem odlišným. 

Součástí věci je to, „co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.“137 

Funguje zde tedy jakési kritérium hospodářské hodnoty věci (stavby). ObčZ však s pojmem 

přestavku toto kritérium případného hospodářského poklesu hodnoty stavby v případě 

odstranění přestavku, neboť pojmu součást v § 1087 ObčZ neužívá a namísto toho definuje 

přestavek pomocí „části“ stavby. 

Součásti věci jakožto její skladebné prvky může mít dle Melzera138 pouze věc 

složená, zatímco část věci označuje pouze její dělitelnost a lze tak hovořit o části věci 

jednoduché. Lze tedy dovodit, že část stavby je třeba hodnotit z pohledu stavby jakožto 

věci jednoduché, homogenní – jednoho kompaktního tělesa, a nikoliv z pohledu věci 

složené, jejíž součástí jsou věci, které jsou upevněny ve zdech, popř. v pozemku.  

Částí věci by tak dle autorčina názoru neměla být věc, která existovala jako 

samostatná a která byla následně se stavbou pevně spojena (taková věc se tak stala 

v souladu s § 506 ObčZ součástí stavby a stavba je pak věcí složenou), nýbrž má být částí 

věci pouze to, co nemůže po oddělení existovat samostatně. K pojmu části věci se vyjádřil 

Nejvyšší soud,139 když za ni (a rovněž za neoprávněnou stavbu) považoval přesah střechy. 

Tomu odpovídá i výše uvedený výklad pojmu část stavby, neboť střecha nemůže existovat 

jako samostatná věc a je tak homogenní součástí stavby jako věci jednoduché. Naopak 

například montovaný balkón by autorka práce za přestavek nepovažovala, a to i přesto, 

že je v souladu s § 506 ObčZ součástí věci.  

Přestavkem pak mohou být s ohledem na textaci § 506 ObčZ a citované rozhodnutí 

Nejvyššího soudu140 jak nepatrné nadzemní (zmíněný přesah střechy, zděný balkon apod.), 

tak nepatrné podzemní části budovy (část sklepa). 

 

                                                           
136 505 a násl. ObčZ. 
137 § 505 ObčZ. 
138 MELZER, Filip; TÉGL, Petr aj. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419 – § 654. Praha : 

Leges, 2014, 1264 s., s. 300. ISBN 978-80-7502-003-1.  
139 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.03.2010, sp. zn. 22 Cdo 2500/2008. 
140 Tamtéž. 
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2.4.9 Osoba, která na cizím pozemku zřídila stavbu aneb aktivní i pasivní 

legitimace stavebníka 

Pojem stavebníka se v zákonné textaci ustanovení o neoprávněné stavbě neobjevuje a nebyl 

výslovně uveden ani v ObčZ 1964. Autorka práce jej však v souladu s literaturou141 

používá namísto označení uvedeného v ObčZ: „osoba, která zřídila na cizím pozemku 

stavbu“142 nebo „ten, kdo zřídil stavbu na cizím pozemku“143 obdobně jako byl jako 

stavebník dle ObčZ 1964 vnímán „někdo, kdo zřídil stavbu na cizím pozemku“ dle § 135c 

ObčZ 1964.  

 Vlastní „zřízení stavby“ opět není nijak legislativně vymezeno, a to i přesto, že jeho 

přesné vymezení bude mít zcela na právní poměry z neoprávněných staveb zcela zásadní 

vliv, neboť bez dalšího výkladu by bylo poměrně problematické rozhodovat o případných 

nárocích osob, které se považují za stavebníky, a osob, jejichž pozemek byl neoprávněně 

zastavěn. 

 V této souvislosti by autorka práce ráda poukázala na rozhodnutí Nejvyššího 

soudu144 z roku 2007. Skutkový stav byl v této věci následující. Druh a družka postavili 

chatu na pozemku druha. Jako vlastník této chaty byl v katastru nemovitostí uveden pouze 

on. Po kolaudaci chaty začala i družka požadovat, aby byla zapsána jako spoluvlastník 

stavby, kterou dle předložených důkazů vlastnoručně pomáhala stavět, když vykonávala 

spoustu prací, kterými svému druhovi (žalovanému) přímo či nepřímo pomáhala. Družka 

se dle skutkových zjištění na stavbě chaty rovněž podílela finančně, byť z převážné části 

financoval chatu druh, který rovněž provedl většinu prací.  

 Nejvyšší soud dal v této věci za pravdu družce a potvrdil rozsudek odvolacího 

soudu, který jí přiřkl ideální jednu polovinu předmětné chaty. „Odvolacímu soudu nelze 

vytýkat, že ke vztahům mezi účastníky, kteří žili v poměru druha a družky, přistoupil 

komplexně a uzavřel, že na stavbě se podíleli oba účastníci podle svých možností; k tomu 

lze připojit, že např. i zmíněné vaření a péče o zahradu vytvořily prostor pro žalobce, 

aby mohl věnovat úsilí stavbě chaty.“145  

                                                           
141 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III (§ 976–

1474, absolutní majetková práva). Praha : Wolters Kluwer, 2014, 1328 s. ISBN 978-80-7478-546-7. 

Dostupný také v: ASPI, ASPI ID KO89v_2012CZ. 
142 § 1084 ObčZ. 
143 § 1085 ObčZ. 
144 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.06.2007, sp. zn. 22 Cdo 2258/2007.  
145 Tamtéž. 



 

 

[30] 

 

 Pro novou úpravu samozřejmě neplatí výše uvedený závěr o tom, že kdo je 

stavebníkem, má býti i vlastníkem stavby, nicméně pro další praxi je podle autorky práce 

dobré míti na paměti, že „Stavebníkem je 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).“146 V tomto smyslu je pak tedy nutné 

rozhodovat o vypořádání právních poměrů z neoprávněných staveb s vědomím, 

že stavebníkem je ten, kdo se fakticky na zřízení stavby podílí – ať už finančně či fyzicky. 

Takovým stavebníkem je i osoba, která se významně podílí na činnostech, které sice 

nemusí být prováděny v přímé souvislosti se stavbou, ale které dalším stavebníkům 

umožňují věnovat se zřizování stavby o to více. 

 

2.4.10 Bezdůvodné obohacení spočívající v užívání cizí neoprávněné stavby 

Legislativní pojetí bezdůvodného obohacení v ObčZ147 sice vychází z předchozí úpravy 

v ObčZ 1964,148 avšak na rozdíl od dříve účinné právní úpravy, která výčet kondikcí 

(případů plnění bez platného právního důvodu) uvedený v § 451 odst. 2 a § 454 ObčZ 1964 

považovala za taxativní149 a obecné ustanovení § 451 odst. 1 ObčZ 1964 tak bylo pouze 

společným znakem jednotlivých případů a nikoliv generální klauzulí, jak je tomu již 

v případě § 2991 odst. 1 ObčZ. Důvodová zpráva150 k tomuto ustanovení totiž výslovně 

obecnost tohoto ustanovení a demonstrativní povahu následujícího výčtu uvádí, když 

předesílá, že se navrhuje: „upravit povinnost k vydání bezdůvodného obohacení jako 

obecnou, doplněnou příkladným výčtem typických případů.“151  

                                                           
146 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.06.2007, sp. zn. 22 Cdo 2258/2007. 
147 § 2991 a násl. ObčZ. 
148 § 451 a násl. ObčZ 1964. 
149  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.12.2011, sp. zn. 21 Cdo 2864/2009;  Usnesení Nejvyššího soudu 

ze dne 14.04.2010, sp. zn. 28 Cdo 1019/2010 a Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.09.2012, sp. zn. 28 

Cdo 3010/2011. 
150 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Beck-

online. Dostupný z WWW: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu. 
151 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Beck-

online. Dostupný z WWW: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6obzl5shu
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 Z pohledu neoprávněné stavby se však nejedná o nijak zásadní změnu, neboť 

užívání (neoprávněné) stavby na cizím pozemku bez soukromoprávního titulu152 bylo i dle 

předchozí právní úpravy ObčZ 1964 považováno za bezdůvodné obohacení, které již nelze 

vrátit a je tak nutné jej nahradit v penězích.153 Rozdíl je však nutno spatřovat v tom, 

že za účinnosti ObčZ 1964 se ve spojitosti s neoprávněnou stavbou spatřovalo bezdůvodné 

obohacení v užívání pozemku pod neoprávněnou stavbou, avšak nyní dle ObčZ 

se bezdůvodné obohacení v této souvislosti týká užívání neoprávněné stavby, 

která připadla vlastníkovi pozemku, na kterém je postavena.  

Nejvyšší soud se v celé řadě svých rozhodnutí154 zabýval oceněním prospěchu, 

spočívajícího v užívání cizí nemovitosti bez právního důvodu, a došel k názoru, že toto 

obohacení lze určit jako částku odpovídající částkám vynakládaným na srovnatelné 

nemovitosti v místě a čase – zpravidla se tedy má vycházet z nájmů obdobných 

nemovitostí. Rovněž je dle Nejvyššího soudu155 nutné zohlednit případnou regulaci 

nájemného v onom místě a čase. Konečně pak Nejvyšší soud156 konstatoval, že při 

stanovování výše bezdůvodného obohacení, které vzniklo neoprávněným užíváním cizí 

nemovitosti, se vychází z hodnoty tržního nájmu nemovitosti obdobné, která je však 

limitována případnou regulací nájemného. Autorka práce se pak domnívá, že smyslu 

současné právní úpravy, kdy je dáno, že peněžitá náhrada bezdůvodného obohacení 

                                                           
152 Nejvyšší soud také ve svém rozsudku ze dne 31.01.2006, sp. zn. 33 Odo 768/2005 judikoval, že právní 

titul k užívání musí být soukromoprávní povahy. Pokud takový soukromoprávní titul k užívání nemovitých 

věcí – v tomto případě pozemků, které byly vyhláškou města prohlášeny za veřejné prostranství (park), 

není, je uživatel pozemků povinen uhradit vlastníkovi náhradu za jejich užívání, byť o jejich využití bylo 

rozhodnuto aktem veřejného práva. 
153 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.08.2013, sp. zn. 28 Cdo 2020/2013; Rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 20.03.2001, sp. zn. 25 Cdo 845/99; Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.03.2005, sp. zn. 32 Cdo 

1108/2003; Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.06.2009, sp. zn. 30 Cdo 5252/2007. 
154 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24.11.1999, sp. zn. 25 Cdo 1280/1999; Rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 20.03.2001, sp. zn. 25 Cdo 845/1999; Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.04.2004, sp. zn. 

33 Odo 668/2002 publikovaný v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek NS pod C 2701/2004; Usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 13.04.2005, sp. zn. 33 Odo 335/2004; Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 

30.05.2006, sp. zn. 33 Odo 394/2004; Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 07.11.2001, sp. zn. 28 Cdo 

3767/2007. 
155 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.06.1999, sp. zn. 25 Cdo 2578/98, uveřejněné ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek 8/2000 pod R 53/2000. 
156 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.06.2007, sp. zn. 33 Odo 768/2005; Rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 28.11.2007, sp. zn. 33 Odo 412/2005; Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.05.2008, sp. zn. 33 

Odo 1014/2006. 
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odpovídá „výši obvyklé ceny“,157 zmíněná soudní praxe plně odpovídá a lze tak její závěry 

bez větších korekcí převzít.   

Co se pak osoby, na které je vydání bezdůvodného obohacení nebo jeho peněžitá 

náhrada požadováno, týče, svědčí tato povinnost bezdůvodné obohacení vydat či jej 

nahradit v penězích osobě, která bezdůvodné obohacení získala.158 „V případě stavby 

stojící na cizím pozemku se – není-li zde právní důvod takového užití pozemku – na úkor 

vlastníka pozemku obohatí vlastník stavby (pozn. aut. dle dnešní právní úpravy stavebník). 

… Je-li pak taková stavba budovou, v níž byly vyčleněny jednotky ve smyslu ustanovení 

§ 4  zákona o vlastnictví bytů, jsou těmito osobami (jež se bezdůvodně obohacují užíváním 

cizího pozemku) vlastníci jednotek (pozn. aut. domnělí vlastníci jednotek, neboť bytový 

dům se stane součástí pozemku).“159  

2.4.11 Plody a užitky neoprávněné stavby 

Ačkoliv ObčZ neužívá pojmů plod a užitek jednotně, nýbrž je na různých místech uvádí 

v jiných souvislostech,160 ustanovení § 491 ObčZ tyto pojmy rozlišuje poměrně přehledně. 

Plodem je to, co věc pravidelně a bez přičinění člověka z věci přirozeně vzniká – typicky 

např. ovoce, či mláďata zvířat. Užitkem je naopak to, co plyne z právní povahy věci – 

typicky nájemné161 či úroky z prodlení.  

 Užitky věci pak dle § 996 ObčZ náleží poctivému držiteli. Poctivým držitelem je 

dle závěrů této práce v kapitole 2.4.1 a 2.4.4 stavebník neoprávněné stavby v dobré víře, 

pokud je jeho dobrá víra v objektivním slova smyslu zdůvodnitelná, omluvitelná 

a pochopitelná. Nestačí tedy pouze, že byl stavebník v dobré víře v subjektivním slova 

smyslu, tato dobrá víra musí být objektivní, což odpovídá pojmu poctivosti užitému 

v ObčZ.  

Doktrína občanského práva k nárokům poctivého držitele uvádí: „Vzhledem k tomu, 

že poctivý držitel má právo na užitky z věci po dobu poctivé držby, není povinen vlastníkovi 

zaplatit částku představující nájemné vybrané za dobu poctivé držby; pokud však nájemce 

                                                           
157 § 2999 ObčZ, dříve rozsah peněžité náhrady bezdůvodného obohacení upravoval § 458 ObčZ. 
158 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.04.2012, sp. zn. 29 Cdo 3630/2010. 
159 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.04.2012, sp. zn. 29 Cdo 3630/2010. 
160 MELZER, Filip; TÉGL, Petr aj. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419 – § 654. Praha : 

Leges, 2014, 1264 s., s. 214–217. ISBN 978-80-7502-003-1. 
161 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.01.2010, sp. zn. 29 Cdo 5432/2007 či Rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 09.09.2011, sp. zn. 21 Cdo 3618/2010. 
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zůstal něco dlužen i za dobu poctivé držby, která již skončila, může jeho dluh vymáhat jen 

vlastník. Jestliže by však držitel obdržel nájemné dopředu, tedy i za období, ve kterém bude 

již věc vydána vlastníkovi, resp. za dobu, kdy doposud poctivý držitel již bude vědět, 

že vlastníkem je někdo jiný, a stane se tak držitelem nepoctivým, bude muset vlastníkovi 

vydat v době poctivé držby „nedospělou“ část získaného nájemného.“162  

Z poctivosti či nepoctivosti stavebníka tedy bude odvíjet nárok vlastníka pozemku 

na vydání užitků - např. nájemného z neoprávněné stavby. Bude-li stavebník poctivým, 

budou mu náležet i užitky z neoprávněné stavby, naopak pokud bude nepoctivým 

stavebníkem, užitky neoprávněné stavby mu náležet nebudou. 

 

2.4.12 Promlčení práv z neoprávněných staveb 

Pro současnou i minulou právní úpravu promlčení je stěžejním pojem majetkových práv. 

Tento však zákon nedefinuje, uvádí jej pouze systematicky v jednotlivých částech ObčZ, 

když mezi absolutní majetková práva řadí věcná práva a dědické právo a mezi relativní 

majetková práva závazky. Literatura pak dodává, že „majetkovým právem se rozumí 

oprávnění disponovat s hodnotou ocenitelnou penězi (s tzv. jměním).“163 Proti právům 

majetkovým pak stojí práva osobní,164 která jsou zásadně nepromlčitelná.165  

Z výše uvedeného tedy autorka dovozuje, že na práva a právní poměry 

z neoprávněných staveb nelze nahlížet jinak, nežli jako na práva majetková. 

                                                           
162 SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. 

Beck, 2013. § 996 [Práva poctivého držitele]. s. 104 – 105. Dostupný také z WWW: < https://www.beck-

online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmy4tsnq&groupIndex=0&rowIndex

=0>. 

 
163 SVOBODA, Karel. § 611 (Předmět promlčení). In ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. 

Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1–645, obecná část). Praha : Wolters Kluwer, 2014, 1736 s. 

ISBN 978-80-7478-370-8. Dostupný také z: ASPI, ASPI ID KO89_a2012CZ. 
164 ObčZ užíval pojmu osobnostní práva, autorka práce pro účely této práce užívá obou pojmů ve stejném 

významu. 
165 § 612 ObčZ. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmy4tsnq&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmy4tsnq&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmy4tsnq&groupIndex=0&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmy4tsnq&groupIndex=0&rowIndex=0
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 ObčZ166 promlčení upravuje tím způsobem, že se promlčují obecně všechna 

majetková práva kromě vlastnického167 a kromě výjimek stanovených zákonem a že ostatní 

(nikoliv majetková) práva se promlčují, pouze pokud to zákon stanoví.168  

Majetková práva, která se zpravidla promlčují, se tedy dělí na promlčitelná 

a nepromlčitelná.169  

  Jak je uvedeno výše, všechna práva plynoucí z neoprávněných staveb jsou právy 

majetkovými. Literatura mezi majetková práva, která se promlčují, řadí především právo 

spočívající ve vydání nějaké majetkové hodnoty (peněžité plnění, jako je např. právo 

věřitele na zaplacení půjčky).170  

Pro žádný z možných nároků a práv vyplývajících z neoprávněné stavby, 

zmíněných v této práci – kromě práva vlastnického, které se dle § 614 ObčZ nepromlčuje 

- není stanovena zákonná výjimka či speciální úprava promlčení. 

Na tomto místě je pak třeba provést drobnou exkurzi do předchozí právní úpravy, 

kdy ohledně dříve účinného § 100 ObčZ 1964 bylo dovozeno171, že výčet nepromlčitelných 

majetkových práv je demonstrativní a že je možné jej dále rozšiřovat právní vědou 

či judikaturou, 172 jak se ostatně také dělo. 

Lavický173 tvrdí, že veškerá tato rozšíření zákonodárce v nové úpravě zohlednil174 

a že je tak třeba nahlížet na ustanovení § 611 ObčZ ve spojení s jednotlivými ustanoveními 

o nepromlčitelnosti majetkových práv (nehledě na to, zda je nepromlčitelnost majetkového 

práva zakotvena přímo v ObčZ či v jiném zákoně) jako na úplný výčet (na rozdíl od úpravy 

                                                           
166 § 611 ObčZ. 
167 § 614 ObčZ. 
168 § 611 ObčZ. 
169 SVOBODA, Karel. § 611 (Předmět promlčení). In ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. 

Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1–645, obecná část). Praha : Wolters Kluwer, 2014, 1736 s. 

ISBN 978-80-7478-370-8. Dostupný také z: ASPI, ASPI ID KO89_a2012CZ. 
170 Tamtéž. 
171 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.11.2000, sp. zn. 22 Cdo 1627/99. 
172 LAVICKÝ, Petr aj. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2014. § 611 [Promlčení subjektivních práv] s. 2179–2180. Dostupný také z WWW: <https://www.beck-

online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3dcmi> 

ISBN 978-80-7400-529-9.  
173 Tamtéž. 
174 LAVICKÝ, Petr aj. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2014. § 614 [Nepromlčitelnost některých majetkových práv] s. 2185–2185. Dostupný také z WWW: 

<https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3dcna&groupIndex=3&rowInde

x=1> ISBN 978-80-7400-529-9. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3dcmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3dcmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3dcna&groupIndex=3&rowIndex=1
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3dcna&groupIndex=3&rowIndex=1
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3dcna&groupIndex=3&rowIndex=1


 

 

[35] 

 

předchozí).175 Zároveň však přiznává, že promlčení práva na ochranu proti neoprávněné 

stavbě ObčZ výslovně neřeší.176 Dle této konstrukce by tak musela být práva z neoprávněné 

stavby promlčitelná, přičemž s tímto názorem si autorka práce dovoluje nesouhlasit 

a názorově se tak přiklání k Téglovi,177 který uvádí, že se nepromlčují i některá práva, která 

nejsou v zákoně výslovně uvedena. 

Promlčení práv plynoucích z neoprávněných staveb se však věnoval již Nejvyšší 

soud ve své starší judikatuře,178 když uvedl, že „právo žádat o vypořádání neoprávněné 

stavby u soudu se nepromlčuje. Jde o právo žádat soud o vydání konstitutivního rozhodnutí, 

které neobsahuje hmotněprávní nárok vztahující se k žalovanému. Nárok vzniká 

až v okamžiku, kdy konstitutivní rozhodnutí nabude právní moci. Teprve poté by šlo 

uvažovat o promlčení. Právo žádat soud o vydání konstitutivního rozhodnutí se může 

promlčet (nebo prekludovat) jen v případě, že to zákon výslovně stanoví.“  

Vycházíme-li z toho, že ustanovení § 1085 ObčZ odpovídá (téměř – více viz 

kapitola 2.4.5) dřívějšímu ustanovení § 135c odst. 1 ObčZ 1964, pak je nutné zohlednit 

také dřívější judikaturu pojící se s tímto ustanovením ObčZ 1964. Ostatně takový závěr 

přijímá i již citovaný Tégl.179 

Právní názor, že práva plynoucí z neoprávněných staveb se nepromlčují, zastává 

také Švestka,180 když uvádí, že se jedná o právo, které je specifickým projevem oprávnění 

vlastníka nakládat s věcí, případně ji užívat, a proto se nepromlčuje, byť jej zákon výslovně 

neuvádí.  

                                                           
175 LAVICKÝ, Petr aj. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2014. § 611 [Promlčení subjektivních práv] s. 2179–2180. Dostupný také z WWW: <https://www.beck-

online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3dcmi> 

ISBN 978-80-7400-529-9. 
176 LAVICKÝ, Petr aj. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 

2014. § 614 [Nepromlčitelnost některých majetkových práv] s. 2185–2185. Dostupný také z WWW: 

<https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3dcna&groupIndex=3&rowInde

x=1> ISBN 978-80-7400-529-9. 
177 MELZER, Filip; TÉGL, Petr aj. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419 – § 654. Praha : 

Leges, 2014. 1264 s., s. 919. ISBN 978-80-7502-003-1.  
178 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17.04.2002, sp. zn. 22 Cdo 432/2002. 
179 MELZER, Filip; TÉGL, Petr aj. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419 – § 654. Praha : 

Leges, 2014. 1264 s., s. 921. ISBN 978-80-7502-003-1. 
180 SVOBODA, Karel. § 614 (Nepromlčitelnost věcných práv). In ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, 

Josef aj. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1–645, obecná část). Praha : Wolters Kluwer, 2014. 

1736 s. ISBN 978-80-7478-370-8. Dostupný také v: ASPI, ASPI ID KO89_a2012CZ. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3dcmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3dcmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3dcna&groupIndex=3&rowIndex=1
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3dcna&groupIndex=3&rowIndex=1
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgrpwk5tlge2c443cl4zdamjsl44dsx3qmy3dcna&groupIndex=3&rowIndex=1
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 Autorka tedy očekává, že závěry o promlčitelnosti práv z neoprávněných staveb 

zůstanou pouze ojedinělé a že se převážná většina odborníků přikloní k názoru, že se 

nepromlčují. Také se lze domnívat, že soudy budou i nadále zohledňovat zmíněnou 

judikaturu a nebudou se od ní odchylovat. 

Na závěr této kapitoly je však třeba poukázat na úpravu přechodných ustanovení, 

dle kterých181 se dle starých předpisů posoudí všechny lhůty a doby, které začnou běžet 

před nabytím účinnosti ObčZ. Promlčení práv vzniklých před účinností ObčZ v důsledku 

vzniku neoprávněné stavby se tak bude posuzovat podle ObčZ 1964. 

 

2.4.13 Liniové stavby jako neoprávněné 

Pro liniové stavby neposkytuje český právní řád žádnou definici. Jedná se však o stavby, 

u kterých jeden rozměr výrazně převládá nad druhým (např. délka nad šířkou či výškou).182  

Příkladem takové liniové stavby můžou být inženýrské sítě, dopravní infastruktura, 

ale i třeba veřejné osvětlení či lyžařský vlek.183 Vždy je však třeba podrobit individuálnímu 

zkoumání, zda je takové vedení skutečně stavbou (věcí nemovitou) či zda jej lze rozebrat 

na jednotlivé komponenty a bez poškození přenést na jiné místo – v takovém případě je 

vedení „pouze“ věcí movitou.184 

„Nový“ ObčZ pak závěr o tom, že liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace 

nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují 

více pozemků (do 1. 3. 2017 „pouze“ inženýrské sítě),185 nejsou součástí stavby, explicitně 

uvádí.186 Konstatování toho, že se některé liniové stavby nestávají součástí pozemku, však 

obsahují také některé další předpisy. Jedná se o dálnice, silnice a místní komunikace187 

                                                           
181 § 3036 ObčZ. 
182 MELZER, Filip; TÉGL, Petr aj. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419 – § 654. Praha : 

Leges, 2014, 1264 s., s. 318. ISBN 978-80-7502-003-1. 
183 PAVLÍK, Miroslav. Inženýrské sítě a liniové stavby. Soukromé právo. Praha : Wolter Kluwer ČR.  

2017, roč. V, č. 1, s. 2–9. ISSN 2533-4239; TELEC, Ivo. Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, 

veřejná morálka a veřejný pořádek. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha : C. H. 

Beck. 2011, roč. 19, č. 1, s. 1–6. ISSN 1210-6410. 
184 Srov. HORÁČEK, Zdeněk; PAVOUK Jan. Právní povaha vodovodů a kanalizací jako movitých či 

nemovitých věcí. Epravo. [online]. Dostupný také z WWW: https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-

povaha-vodovodu-a-kanalizaci-jako-movitych-ci-nemovitych-veci-105854.html. 
185 dle novely ObčZ č. 460/2016 Sb. 
186 § 509 ObčZ. 
187 § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-povaha-vodovodu-a-kanalizaci-jako-movitych-ci-nemovitych-veci-105854.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-povaha-vodovodu-a-kanalizaci-jako-movitych-ci-nemovitych-veci-105854.html
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(s účinností od 13. 11. 2015), stavba dráhy188 (s účinností od 1. 4. 2017), či vodovodní 

přípojky (od 1. 1. 2002).189 

Náhled na poslední z výše zmíněných – vodovodní přípojku, prošel zásadním 

vývojem. Za účinnosti ObčZ 1964 a především za účinnosti předchozího zákona o vodách 

č. 138/1973 Sb. a na jeho základě vydané vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 144/1978 

o vodovodech a kanalizacích nebyla vodovodní přípojka zpočátku vnímána jako 

samostatná stavba. Nejvyšší soud ji nepovažoval za samostatnou stavbu, neboť nemá 

samostatné hospodářské určení.190 Ve své další rozhodovací praxi191 však vyslovil závěr, 

že vodovodní a kanalizační přípojka není součástí pozemku a lze ji projednat jako 

neoprávněnou stavbu. I v kapitole 2.2 nastíněné charakteristice stavby 

ze soukromoprávního pohledu vodovodní přípojka odpovídá. Vodovodní přípojka je 

stavbou ve smyslu soukromého práva, která se nestává součástí pozemku.192 Pro současnou 

úpravu lze tedy převzít závěr uvedeného zmíněného rozhodnutí Nejvyššího soudu,193 

a sice, že lze vodovodní přípojku projednat jako neoprávněnou stavbu, avšak s tím 

východiskem, že se jedná o stavbu, která není součástí pozemku.194 Vodovodní přípojka je 

zároveň příslušenstvím věci hlavní195 – pozemku či stavby, která by měla sdílet její osud.  

Autorka práce se tedy domnívá, že i na liniové stavby bude možné v souladu s ObčZ 

aplikovat jeho ustanovení o neoprávněné stavbě popř. přestavku, a to vyjma ustanovení 

§ 1084 odst. 1 ObčZ. Konkrétně vlastnictví vodovodní přípojky však upravuje speciální 

zákon o vodovodech a kanalizacích, dle kterého je vlastníkem vodovodní přípojky osoba, 

která na své náklady přípojku pořídila – tedy stavebník.196 

Ohledně stavby podzemního telekomunikačního vedení se Nejvyšší soud197 – tehdy 

ještě dle úpravy ObčZ 1964 – vyjádřil tak, že jestliže stavebník zřídí stavbu podzemního 

                                                           
188 § 5 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 
189 § 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 
190 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.01.1990, sp. zn. 3 Cz 3/90. 
191 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 04.11.2003, sp. zn. 22 Cdo 1308/2003. Rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 28.11.2012, sp. zn. 22 Cdo 2653/2011. 
192 § 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 
193 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 04.11.2003, sp. zn. 22 Cdo 1308/2003.  
194 § 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 
195 FRÖHLICHOVÁ, Tereza; MAŠEK, David. Právní povaha přípojek a nakládání s nimi. Epravo. 

[online]. [cit. 18.08.2017]. Dostupný také z WWW: https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-povaha-

pripojek-a-nakladani-s-nimi-104061.html. 
196 § 3 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Úpravu 

vlastnictví přípojek vzniklých před účinností zákona řeší ustanovení § 3 odst. 3 tohoto zákona.  
197 Usnesení nejvyššího soudu ze dne 20.04.2010, sp. zn. 22 Cdo 692/2010. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-povaha-pripojek-a-nakladani-s-nimi-104061.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-povaha-pripojek-a-nakladani-s-nimi-104061.html
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vedení veřejné telekomunikační sítě na cizím pozemku, ač na to nemá právo, je vypořádání 

právního vztahu vzniklého v důsledku této neoprávněné stavby podle § 135c ObčZ 1964 

v pravomoci soudu. Tomuto výkladu rovněž odpovídá skutečnost, že podzemní 

telekomunikační vedení je podzemní stavbou se samostatným účelovým určením a nestává 

se tak součástí pozemku. I na toto vedení by tedy byla aplikovatelná ustanovení ObčZ 

o neoprávněné stavbě. Ohledně vlastnictví telekomunikačního vedení by autorka ráda 

poukázala na skutečnost, že dle již výše citovaného rozsudku Nejvyššího soudu198 může 

být jako neoprávněná stavba vnímána i část stavby. Pokud je tedy část telekomunikačního 

vedení, která není přestavkem, zřízena na cizím pozemku, bude z hlediska vlastnických 

vztahů vertikálně toto vlastnictví telekomunikačního vedení rozděleno dle pozemků, 

na kterých je toto vedení zřízeno, a to s ohledem na § 1084 ObčZ, součástí pozemků se 

však nestane. 

Další velkou skupinou liniových staveb jsou silniční komunikace. Silnice a dálnice 

jsou dle judikatury stavbou ve smyslu občanského práva.199 Co se tedy jich týče, přiklání 

se autorka práce k závěru, že i tyto mohou být neoprávněnou stavbou. Od 1. 3.2017 platí, 

že tyto se nestávají součástí pozemku.200 Dle autorčina mínění se tak bude ohledně těchto 

staveb postupovat stejně jako v případě „běžných“ lineárních neoprávněných staveb, 

vyjma určení vlastnictví, pro které je zde speciální veřejnoprávní úprava, dle které je 

vlastníkem dálnice a silnice I. třídy stát.201 Vlastníkem silnice II. a III. třídy je kraj.202  

Ohledně místních a účelových komunikací však nepanuje jednotný názor na to, zda 

jsou stavbou z hlediska soukromého práva či nikoliv. Nejvyšší soud se v roce 2002 vyjádřil 

v tom smyslu, že místní a účelové komunikace jsou pouhým zpracováním povrchu 

a nikoliv stavbou.203 V roce 2006 však svůj závěr upravil tak, že dálnice a silnice stavbou 

jsou a místní komunikace stavbou býti mohou, je-li povrch místní komunikace vytvořen 

tak, že jeho odstranění nebude možné bez jeho zničení, resp. bez znemožnění nebo alespoň 

                                                           
198 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 06.01.2004, sp. zn. 22 Cdo 268/2003. 
199 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.10.2006, sp. zn. 31 Cdo 691/2006. 
200 Před 28.02.2017 pro tuto skupinu staveb tato speciální úprava § 509 ObčZ neplatila, a tak se tyto 

v souladu s § 506 ObčZ stávaly součástí pozemku. 
201 §  9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
202 Tamtéž. 
203 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.01.2002, sp. zn. 22 Cdo 52/2002. 
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podstatného zhoršení sjízdnost.204 Melzer205 pak uvádí, že pro místní komunikace lze 

v zásadě přijmout závěr, že se jedná o samostatné věci (stavby) odlišné od pozemku, avšak 

povaha účelové komunikace zůstává v judikatuře otevřená. 

Autorka práce tak dospívá k názoru, že jak místní, tak účelové komunikace budeme 

při zkoumání otázky, zda mohou být neoprávněnou stavbou, muset podrobit testu jejich 

oddělitelnosti od pozemku, aniž by došlo k jejich poškození, tedy se budeme muset zabývat 

tím, zda tato komunikace naplňuje Melzerovy206 znaky stavby z pohledu soukromého 

práva – výsledek stavební činnosti člověka, materiální podstata, vymezitelnost vůči 

okolnímu pozemku, samostatná hospodářská funkce (účel) a kompaktnost materiálu. 

V případě, že tyto podmínky komunikace splní, bude možné právní poměry z ní posuzovat 

jako právní poměry z neoprávněné stavby, bude-li zřízena bez právního titulu, a to 

s rozlišením toho, kdy byla tato stavba zřízena a se zohledněním změny příslušné právní 

úpravy. V opačném případě se bude jednat o „pouhé“ zpracování povrchu a pak se bude 

takovému zásahu do vlastnického práva vlastníka pozemku dle autorčina názoru možné 

bránit v souladu s § 1042 ObčZ. Bude-li místní komunikace posuzována jako neoprávněná 

stavba, bude nutné reflektovat speciální úpravu veřejnoprávních předpisů, dle které je 

vlastníkem místních komunikací obec207 a § 1084 odst. 1 ObčZ se tedy nepoužije. 

V případě účelové komunikace veřejnoprávní norma uvádí pouze to, že jejím vlastníkem 

je fyzická či právnická osoba, § 1084 odst. 1 ObčZ se zde dle názoru autorky (nebude-li 

účelová komunikace pouhým zpracováním pozemku) bude aplikovat.  

Z uvedeného lze tedy vyvodit závěr, že liniové stavby (do 1. 3. 2017 jen inženýrské 

sítě) jako neoprávněné stavby, které se nestávají součástí pozemku,208 budou ve faktickém 

(nikoliv podílovém) spoluvlastnictví všech vlastníků pozemků, na kterých jsou zřízeny – 

pokud ovšem toto vlastnictví přímo neregulují předpisy veřejného práva. Těmto 

vlastníkům neoprávněně zastavěných pozemků však zároveň svědčí všechny nároky 

plynoucí z neoprávněné stavby na jejich pozemku.  

 

                                                           
204 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.10.2006, sp. zn. 31 Cdo 691/2006. 
205 MELZER, Filip; TÉGL, Petr aj. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419 – § 654. Praha : 

Leges, 2014, 1264 s., s. 267. ISBN 978-80-7502-003-1. 
206 Tamtéž, s. 262.  
207 §  9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
208 § 509 ObčZ. 
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2.4.14 Vlastník pozemku jako držitel a jeho nároky z tohoto postavení vyplývající 

Kromě nároků, které z titulu vlastnictví náleží vlastníkovi, může vlastník věci požívat také 

ochrany držby, neboť vlastník je rovněž držitelem.209 Vlastník pozemku tak může uplatit 

svoje nároky plynoucí z § 1004 ObčZ, splní-li podmínky jím stanovené. Toto ustanovení 

je převzato z § 340 obecného zákoníku občanského (ABGB) a vychází už z římské operis 

novi nuntiatio.210 Vlastník se tak může v subjektivní prekluzivní lhůtě šesti týdnů ode dne, 

kdy se o svém právu a osobě ohrožující či ručící držbu dozvěděl, a objektivní lhůtě jednoho 

roku ode dne, kdy mohlo být toto právo uplatněno poprvé,211 domáhat zákazu provádění 

nebo odstraňování stavby v případě, že se proti němu stavebník nezajistil cestou práva.212 

Držitel se nemůže uvedených nároků domáhat v případě, že byl účastníkem správního 

řízení o povolení stavby a své námitky v této stavbě neuplatnil, ačkoliv mohl.213 K pojmu 

„zajištění soudní cestou“ doktrína občanského práva uvádí, že se jedná především 

o „zajištění soudní cestou, zejména negativní určovací žalobou. Je otázkou, zda pod tento 

pojem lze řadit i zajištění ve stavebním řízení; rozhodně lze však v tomto řízení dosáhnout 

stejného výsledku, jak ostatně vyplývá z druhé věty komentovaného ustanovení (§ 1004 

ObčZ).“214 Ustanovení § 1004 ObčZ je tedy prolomením zásady nezávislosti uskutečňování 

práva soukromého nezávislé na právu veřejném uvedené v § 1 odst. 1 ObčZ215 a stojí 

na pomezí práva hmotného a procesního obdobně jako např. „institut původem 

hmotněprávní námitky promlčení, kterou lze vznést až během řízení o zaplacení promlčené 

pohledávky.“216  

                                                           
209 ELIÁŠ, Karel. Věcná práva v NOZ – držba. Právní prostor. [online]. [cit. 27.09.2016]. Dostupný také z: 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/vecna-prava-v-noz-cast-i-drzba. 
210 SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. 

Beck, 2013. § 1004 [Ohrožení držitele prováděním stavby]. s. 119 – 122. Dostupný také z WWW: < 

https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytambu>.  
211 § 1008 ObčZ. 
212 § 1004 odst. 1 ObčZ. 
213 § 1004 odst. 1 ObčZ. 
214 SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2013. § 1004 [Ohrožení držitele prováděním stavby]. s. 119–122. Dostupný také z WWW: < 

https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytambu>. 
215 KINDL, Tomáš. § 1004 (Ohrožení držby stavbou). In ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. 

Občanský zákoník. Komentář. Svazek III (§ 976–1447, absolutní majetková práva). Praha : Wolters 

Kluwer, 2014, 1328 s.  ISBN 978-80-7478-546-7. Dostupný také z: ASPI, ASPI ID KO89_a2012CZ. 
216 SVOBODA, Karel. Žaloby na ochranu rušené držby. Bulletin advokacie. [online]. [cit. 27.09.2016]. 

2013, č. 5, s. 45. Dostupný také z WWW: http://www.bulletin-advokacie.cz/zaloby-na-ochranu-rusene-

drzby?browser=mobi. 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/vecna-prava-v-noz-cast-i-drzba
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytambu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytambu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytambu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytambu
http://www.bulletin-advokacie.cz/zaloby-na-ochranu-rusene-drzby?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/zaloby-na-ochranu-rusene-drzby?browser=mobi
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2.4.15 Procesněprávní aspekty neoprávněných staveb 

OSŘ neobsahuje žádnou speciální úpravu občanskoprávních řízení o uspořádání právních 

poměrů z neoprávněných staveb. I přesto mají tyto případy svá specifika, která autorka 

práce popisuje v níže uvedených odstavcích.  

Jak je uvedeno již výše, právním základem žalob na ochranu vlastníka neoprávněně 

zastavěného pozemku je § 1085 ObčZ či § 135c ObčZ 1964. V minulosti se ovšem 

několikrát vlastníci neoprávněně zastavěných pozemků domáhali ochrany svých práv 

prostřednictvím žaloby na vyklizení pozemku. Bylo však poměrně dobře projudikováno,217 

že takto postupovat nelze a že ochrany svých práv se vlastníci mohou domáhat pouze 

žalobou na ochranu vlastnického práva dle § 135c ObčZ 1964, který odpovídá dnešnímu 

§ 1085 ObčZ, a nikoliv žalobou na vyklizení pozemku dle § 340 a násl. OSŘ. Žalobou 

na vyklizení pozemku totiž lze dosáhnout pouze odstranění movitých věcí.218 Soud má 

však dle této judikatury v případě, že se vlastník pozemku domáhá odstranění neoprávněné 

stavby prostřednictvím žaloby na vyklizení, poučovací povinnost. „Pokud uvedenou 

povinnost nesplní, zatíží řízení vadou, která má vliv na správnost rozhodnutí.“219 

I v případě rozhodování o právních poměrech z neoprávněných staveb a jejich 

vypořádání není soud vázán návrhy účastníků.220 Zákonná volnost soudu v otázce právních 

poměrů z neoprávněných staveb však není bezbřehá. Nejvyšší soud221 k tehdy účinnému 

ObčZ 1964 judikoval, že jestliže s tím souhlasí vlastník pozemku, lze při rozhodování 

o vypořádání právních poměrů z neoprávněné stavby přikázat pozemek zastavěný 

neoprávněnou stavbou za náhradu do vlastnictví stavebníka, a to i proti jeho vůli. „Soud 

však nemůže takto rozhodnout proti vůli vlastníka pozemku, neboť by šlo v podstatě 

o nucené zbavení vlastnického práva, které by bylo v rozporu s čl. 11 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod.“222 S ohledem na skutečnost, že se i nadále tato otázka v zákoně 

                                                           
217 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14.05.1999, sp. zn. 2 Cdon 1396/96; Rozhodnutí Nejvyššího soudu 

ze dne 29.03.2001, sp. zn. 22 Cdo 255/2001. 
218 Jedním z důvodů je i skutečnost, že OSŘ v § 343 a násl. upravuje nakládání s věcmi odstraněnými z 

vyklizovaného objektu. 
219 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.03.2001, sp. zn. 22 Cdo 255/2001. 
220 § 153 OSŘ. 
221 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.11.2000, sp. zn. 22 Cdo 1627/99. 
222 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.11.2000, sp. zn. 22 Cdo 1627/99. 
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nezmiňuje, a s ohledem na fakt, že § 1086 odst. 2 ObčZ uvádí pouze to, že pozemek 

zastavěný neoprávněnou stavbou lze přikázat do vlastnictví stavebníka na návrh některé 

ze stran, se lze domnívat, že výše uvedený právní názor Nejvyššího soudu bude i nadále 

aplikovatelný i pro neoprávněnou stavbu vzniklou dle „nového“ ObčZ. Předpokladem 

rozhodnutí o přikázání pozemku zastavěného neoprávněnou stavbou do vlastnictví 

stavebníka tak bude nejen návrh jedné ze stran, ale i souhlas vlastníka zastavěného 

pozemku. 

O posesorní ochraně práv vlastníka neoprávněně zastavěného pozemku (popř. práv 

držitele neoprávněné stavby), jejichž právním základem jsou ustanovení § 1003 a násl. 

ObčZ, má býti rozhodováno v řízení dle § 176 a násl. OSŘ, jehož textace byla inspirována 

obdobnou úpravou v civilním soudním řádu z roku 1895.223 Taková žaloba má směřovat 

pouze k ochraně posledního (byť zjevně neoprávněného) stavu držby a soud tak není 

oprávněn zkoumat právní otázky, přičemž se má jednat o vyřízení prozatímní.224  

Ačkoliv je smyslem tohoto ustanovení ochrana prozatímní, není z textace těchto 

ustanovení žádná aktivita žalobce směrem k meritornímu rozhodnutí na rozdíl 

od předběžného opatření225 vyžadována, čímž de facto nutí žalovaného, který je např. 

vlastníkem pozemku pod neoprávněnou stavbou, podat žalobu o meritorní rozhodnutí sám 

a nést tak důkazní břemeno. Tento postup je tedy mnohými odborníky226 kritizován. 

Rovněž se na rozdíl od předběžného opatření nevyžaduje žádná jistota. Dalším 

vytýkaným úskalím této úpravy je absence povinnosti označit takové žaloby jako žaloby 

z rušené držby či na ochranu držby. Dřívější procesní předpisy tuto povinnost stanovovaly, 

a to „pravděpodobně proto, aby předmět řízení byl od počátku zřejmý a soud se nemusel 

                                                           
223 SPÁČIL, Jiří. § 176 (Držební žaloby). In LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád. Praktický komentář. 

Praha : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-986-1 a 978-80-7478-988-5. Dostupný také z: ASPI, 

ASPI ID: KO99_p11963CZ. 
224 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Důvodová zpráva k zákonu č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Beck-online. 

Dostupný z WWW: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-

document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6mrzgnpwi6q.  
225 § 74 a násl. OSŘ. 
226 JIRSA, Jaromír. Občanské soudní řízení, 2. část. Soudcovský komentář.  Praha : Kancelář Havlíček 

Brain Team, 2013. ISBN 978-80-7552-034-0. Dostupný také z: ASPI, ASPI ID: KO99hb1963CZ a  

SPÁČIL, Jiří. § 176 (Držební žaloby). In LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád. Praktický komentář. 

Praha : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-986-1 a 978-80-7478-988-5. Dostupný také z: ASPI, 

ASPI ID: KO99_p11963CZ. 

https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6mrzgnpwi6q
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=oz5f6mrqgezv6mrzgnpwi6q
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příliš zabývat otázkou, zda se žalobce ve skutečnosti nedomáhá ochrany vlastnického práva 

nebo potrestání rušitele za spáchání přestupku a podobně.“227 

Ačkoliv se objevují názory228 o přípustnosti volby mezi řízení dle § 176 a násl. OSŘ 

a řízením o předběžném opatření dle § 74 a násl. OSŘ, autorka se kloní spíše k názoru 

Svobody,229 který poukazuje na judikaturou230 ověřený princip subsidiarity předběžného 

opatření (tedy že jej lze využít jen tehdy, když jeho navrhovatel nemá k dispozici jiný 

účinný procesní nástroj, který by mu umožnil dosáhnout téhož výsledku), avšak zároveň 

dodává, že využití předběžného opatření v souvislosti s řízením o definitivní ochraně držby 

(§ 1040, § 1043 ObčZ) dle jeho názoru možné je, neboť je „jakýmsi „příslušenstvím“ 

tohoto řízení, proto by nemělo být zapovězeno.“231 

Legislativně-technické provedení § 176 OSŘ a násl. ovšem nepovažuje žádný 

z citovaných autorů232 za příliš šťastné.  

                                                           
227 ŠULÁKOVÁ, Martina. Část V. - Komplexní reforma soukromého práva: Novela občanského soudního 

řádu v návaznosti na nový občanský zákoník – řízení o žalobách z rušené držby. Dny práva – 2012 – Days 

of Law. Brno : Masarykova univerzita, 2013, s 1234 – 1243. Dostupný také z WWW: 

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/reforma/SulakovaMartina.pdf cit. 04.10.2016. 
228 HAMUĽÁKOVÁ, Klára; KŘIVÁČKOVÁ, Jana. Nová právní úprava ochrany rušené držby. Právní 

rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. 2014, č.  2, s. 48. Praha : Verlag C. H. Beck.  ISSN 1210-

6410. Dostupný také z WWW: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgrpxa4s7gjpxg5dsl42dq. 
229 SVOBODA, Karel. Žaloby na ochranu rušené držby. Bulletin advokacie. [online]. [cit. 04.10.2016]. 

2013, č. 5, s. 45. Dostupný také z WWW: http://www.bulletin-advokacie.cz/zaloby-na-ochranu-rusene-

drzby?browser=mobi. 
230 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12.11.1998, sp. zn. 3 Cmo 166/98. 
231 SVOBODA, Karel. Žaloby na ochranu rušené držby. Bulletin advokacie. [online]. [cit. 04.10.2016]. 

2013, č. 5, s. 45. Dostupný také z WWW: http://www.bulletin-advokacie.cz/zaloby-na-ochranu-rusene-

drzby?browser=mobi. 
232 I další, např. SPÁČIL, Jiří. Držební (posesorní) ochrana – problémy a sporné otázky. Právní rozhledy : 

časopis pro všechna právní odvětví. 2014, č. 9, s. 325. Praha : C. H. Beck. ISSN 1210-6410. Dostupný také 

z WWW: https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nrptembrgrpxa4s7hfpxg5dsl4zteni.  

https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/reforma/SulakovaMartina.pdf%20cit.%2004.10.2016
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgrpxa4s7gjpxg5dsl42dq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgrpxa4s7gjpxg5dsl42dq
http://www.bulletin-advokacie.cz/zaloby-na-ochranu-rusene-drzby?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/zaloby-na-ochranu-rusene-drzby?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/zaloby-na-ochranu-rusene-drzby?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/zaloby-na-ochranu-rusene-drzby?browser=mobi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgrpxa4s7hfpxg5dsl4zteni
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgrpxa4s7hfpxg5dsl4zteni
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2.5 Veřejnoprávní konotace neoprávněných staveb – neoprávněná 

a nepovolená stavba 

Jak už bylo řečeno výše, je nutné rozlišovat stavbu z úhlu pohledu práva soukromého 

neoprávněnou a stavbu nepovolenou ve smyslu práva veřejného a stavebního. Obě 

nastíněné linie, tedy soukromoprávní titul k využití cizího pozemku i stavební povolení 

pro výstavbu jakožto veřejnoprávní oprávnění, běží odděleně a nezávisle. Nikoliv však 

bez určitých souvislostí a vlivů. A to i přesto, že ObčZ již ve svém § 1 odst. 1 předesílá 

zásadu, že uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování veřejného práva. 

 Do jisté míry „hybridní“ je již zmiňované ustanovení § 1004 ObčZ, které poskytuje 

ochranu držiteli nemovité věci ohroženému prováděním stavby. Zvláštní ochrana dle 

tohoto ustanovení je podmíněna tím, že držitel uplatnil své námitky vůči stavbě 

ve správním řízení, jehož byl účastníkem (více v kapitole 2.4.14). Komentář k tomuto 

ustanovení uvádí, že „zákon tak dává sousedům, kteří jsou účastníky stavebního řízení, 

širokou možnost uplatnit své námitky, včetně námitek občanskoprávní povahy. O většině 

z nich může a musí rozhodnout stavení úřad, některé jsou však především v pravomoci 

soudu (jako např. námitka, že stavba má přesahovat do pozemku patřícího 

namítajícímu)“233 Tato soukromoprávní úprava navazuje na úpravu veřejnoprávní, 

dle které jsou vlastníci sousedních pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr 

uskutečněn, resp. stavba prováděna (nejsou-li sami žadatelem či stavebníkem) a osoby, 

jejichž vlastnické právo k sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím resp. 

prováděním stavby přímo dotčeno, účastníkem jak územního,234 tak stavebního řízení.235 

Co se tedy neoprávněných staveb, které jsou postaveny částečně na cizím a částečně 

na vlastním pozemku, týká, je díky uvedeným veřejnoprávním normám usilováno o to, aby 

byl omezen počet situací, kdy stavebník neoprávněně staví „přes hranici“ pozemků a je 

přitom v dobré víře (poctivý). Zjednodušeně řečeno by tedy každý stavebník, který staví 

na svém pozemku stavbu, měl v rámci stavebního řízení mít k této stavbě souhlas vlastníka 

sousedního pozemku – byť vyjádřený mlčením, resp., nepodáním námitek. Tím spíše by jej 

                                                           
233 SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. 

Beck, 2013. § 1004 [Ohrožení držitele prováděním stavby]. s. 119 – 122. Dostupný také z WWW: 

https://www.beck-online.cz/bo/document-

view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytambu.  
234 § 85 stavebního zákona. 
235 § 109 stavebního zákona. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytambu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytambu
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pak měl mít, staví-li takový stavebník v blízkosti hranic pozemku. V tomto smyslu lze tedy 

kooperaci a provázanost soukromého a veřejného práva ocenit.  

 V případě, že pak vlastník sousedního pozemku, na kterém je povolená236 stavba 

neoprávněně postavena, nepodá námitky a následně je zjištěno, že stavba byla postavena 

zčásti na cizím pozemku, může se stavebník dle Nejvyššího správního soudu237 proti 

takovému zásahu bránit pouze soukromoprávní cestou dle příslušných ustanovení 

o neoprávněné stavbě a nelze se tak domáhat odstranění stavby dle stavebního zákona.  

V případě, že je však stavba neoprávněná rovněž stavbou nepovolenou (z hlediska 

stavebního práva), může se vlastník dotčeného pozemku domáhat odstranění této 

neoprávněné stavby jak před soudem soukromoprávní cestou, tak se může v této věci 

obrátit na stavební úřad a vydat se tak po veřejnoprávní linii.238 Autorka práce se domnívá, 

že se lze domáhat odstranění stavby před soudem i u stavebního úřadu současně, 

neexistuje-li ani veřejnoprávní ani soukromoprávní titul k tomu, aby byla taková stavba 

na pozemku v aktuální podobě zřízena. Je však nutné mít na paměti, že paleta nároků, které 

lze vznášet v soukromoprávní rovině, je nesrovnatelně širší. 

 

 

  

                                                           
236 Ve smyslu veřejného práva, tedy nikoliv „černá“. 
237 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31.01.2007, sp. zn. 3 Ans 3/2006 – 85. Publikovaný ve 

Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, číslo 4/2007, roč. V. Sbírkové č.: 1134/2007. Dostupný 

také z WWW: http://sbirka.nssoud.cz/cz/nepovolena-a-neopravnena-stavba.p1197.html.  
238 OHERA, Marek. Neoprávněná stavba. Olomouc, 2010. s. 30. Diplomová práce. Univerzita Palackého 

v Olomouci. Právnická fakulta. Katedra občanského práva. Vedoucí práce: Filip Melzer. Dostupný také z 

WWW: http://theses.cz/id/xuq3pt/.  

http://sbirka.nssoud.cz/cz/nepovolena-a-neopravnena-stavba.p1197.html
http://theses.cz/id/xuq3pt/
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3 NĚMECKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA A JEJÍ SROVNÁNÍ S 

ČESKOU 

Německá právní úprava je složitější nežli česká v tom smyslu, že její normy mohou mít 

celostátní působnost a pak spadají do tzv. „Bundesrecht“, anebo je zakotvená v zemských 

předpisech účinných pouze v rámci té které spolkové země a pak je řadíme 

do tzv. „Landesrecht“. Rozsah této rigorózní práce však nedovoluje zabývat se jak 

spolkovým, tak zemským právem, které by samo o sobě vydalo na samostatnou 

monografii. V následujících kapitolách se tedy autorka bude zabývat výhradně právem 

spolkovým, které je pro účely komparace s českou legislativou vhodnější.  
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3.1 Stručný historický exkurz 

Dnešní Německo prošlo i vzhledem ke svojí rozloze poměrně složitým historicko-

politickým vývojem. Tento osud pak sdílí také celá historie práva na jeho území, a to 

od germánského obyčejového práva a franckých pramenů práva až po současnou podobu 

propracovaného právního systému, který dále inspiruje ostatní evropské státy a jejich 

legislativce.  

Není účelem této práce zabývat se podrobně historickým vývojem jednotlivých 

územních celků a jejich práva, a proto si autorka práce dovolí začít s historickým úvodem 

do německého soukromého práva a regulace staveb a neoprávněných staveb až v 19. 

století, v době vzniku BGB.  

Otázka jednotné kodifikace soukromého práva se začala zvažovat po rozpadu Svaté 

říše římské národa německého (1806) v souvislosti s jednáním o uspořádání Německa, kdy 

„se na území Německa v rámci soukromého práva uplatňovaly prakticky tři prameny 

práva. V Prusku kodifikace zemského práva, na západě francouzský občanský zákoník 

a obecně římské recipované právo.”239 Konkrétní práce na jednotné kodifikaci v oblasti 

občanského práva pro celé Německo však začaly až po vytvoření sjednoceného Německa 

v roce 1871. Německý občanský zákoník (BGB, Bürgerliches Gesetzbuch für das 

Deutsche Reich) byl vydán v roce 1896.240  

Při rozdělení Německa na DDR (Deutsche demokratische Republik, tzv. východní 

Německo) a BRD (Bundesrepublik Deutschland, tzv. západní Německo) došlo rovněž 

k oddělení právního vývoje obou zemí. „Kontinuita respektování superficiální zásady byla 

v německém právním prostředí narušena 1. ledna roku 1976, kdy nabyl účinnosti občanský 

zákoník DDR30 (Zivilgesetzbuch, dále také jen „ZGB“). Ten, podobně jako tomu bylo 

v právním prostředí českém, upustil od superficiální zásady (i když ne zcela výslovně) 

a umožnil tak, aby se vlastník pozemku mohl lišit od vlastníka stavby na něm umístěné. 

                                                           
239 DIRHAN, Martin. Superficiální zásada v daňovém právu. Brno, 2015. s. 29. Rigorózní práce. 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra finančního práva. Vedoucí práce: Michal Radvan. 

Dostupný také z WWW: https://is.muni.cz/th/322925/pravf_r/.  
240 VOJÁČEK, Ladislav. In SCHELLE, K. a kol. Právní dějiny 2. Státy západní Evropy a USA. Brno : 

Doplněk, 1999, 719 s., s. 66ー97. ISBN 80-7239-028-7.  

https://is.muni.cz/th/322925/pravf_r/
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ZGB ve svém § 467 vymezuje pozemky a stejně tak budovy jako samostatné věci, a dále 

se věnuje otázce jejich součástí a příslušenství.“241 

I přestože tedy nebyl odklon od superficiální zásady v DDR přímo deklarován, 

fakticky k němu došlo. V  BRD byl naproti tomu stále používán princip stavby jako 

součásti pozemku.  

Po sjednocení Německa pak musel nově spojený stát řešit mimo jiné i tento výše 

popsaný rozkol, resp. se němečtí zákonodárci snažili superficiální zásadu opět znovuzavést 

i v bývalém východním Německu242 a stali se tak velkou inspirací a vzorem pro české 

tvůrce přechodných ustanovení ObčZ. 

  

                                                           
241 LEBEDOVÁ, Anna. Návrat k zásadě superficies solo cedit a jeho komparace v českém a německém 

právu. Brno, 2015. s. 17. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra občanského 

práva. Vedoucí práce: Josef Fiala. Dostupný také z WWW: 

https://is.muni.cz/th/378848/pravf_m/Diplomova_prace_Anna_Lebedova.pdf. 
242 LEBEDOVÁ, Anna. Návrat k zásadě superficies solo cedit a jeho komparace v českém a německém 

právu. Brno, 2015. s. 17. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra občanského 

práva. Vedoucí práce: Josef Fiala. Dostupný také z WWW: 

https://is.muni.cz/th/378848/pravf_m/Diplomova_prace_Anna_Lebedova.pdf. 

https://is.muni.cz/th/378848/pravf_m/Diplomova_prace_Anna_Lebedova.pdf
https://is.muni.cz/th/378848/pravf_m/Diplomova_prace_Anna_Lebedova.pdf
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3.2 Současná legislativní úprava nároků z neoprávněné stavby a její 

srovnání s českou úpravou 

Tak, jako v české právní úpravě, najdeme úpravu věcí – movitých i nemovitých 

v občanském zákoníku – BGB. Zvláštností oproti českému právu je to, že právní úprava 

práva stavby se vydělila z BGB243 do samostatného právního předpisu 

(Erbbaurechtgesetz). Právní úprava neoprávněné stavby však doposud zůstává zakotvena 

v BGB. 

 

3.2.1 Vlastnictví stavby na cizím pozemku a povinnost ji vydat 

Obecný princip, který platí shodně v českém i německém právu, že stavba je jakožto 

neoddělitelná část pozemku jeho součástí, nalezneme v § 93 BGB, kdy se stanoví, že věci, 

které od sebe nemohou být bez zničení jedné nebo druhé či bez změny jejich podstaty 

od sebe odděleny, nemohou být samostatně předmětem zvláštních práv.244 Změnou 

podstaty se v tomto případě přirozeně nemyslí vliv na celou (nerozdělenou) věc, neboť 

každé rozdělení je změnou podstaty, nýbrž to, zda bude mít po oddělení jedna či druhá věc 

samostatně (bez spojení s jinou věcí) hospodářské užití.245 Stejně tak se za součást věci 

považuje i část, která by sice oddělit šla, avšak náklady na toto oddělení by byly výrazně 

vyšší než hodnota, kterou mají věci po jejich oddělení.246 

Dále pak BGB stanovuje, že k podstatným součástem pozemku patří věci, které 

jsou s ním pevnými základy spojené. Stejně tak jako užitky pozemku, dokud 

se od pozemku neoddělí.247 Komentář248 pak udává, že pevným spojením se myslí takové, 

                                                           
243 §1012ー1017 BGB. 
244 Německy: „Bestandteile einer Sache, die voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass der eine 

oder der andere zerstört oder in seinem Wesen verändert wird (wesentliche Bestandteile), können nicht 

Gegenstand besonderer Rechte sein.“ 
245 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. 74. přeprac. vyd. München : C. H. Beck, 

2015, s. 71. ISBN 978-3-406-67000-8.  
246 KÖHLER, Helmut. Bürgerliches Gesetzbuch, Allgemeiner Teil. § 23 Rn. 12. 32. vyd. Mnichov : C. H. 

Beck, 2008. ISBN-10 3406577822, ISBN-13 978-3-406-57782-6; MEDICUS, Dieter. Allgemeiner Teil des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs. Rn. 1189. 9. vyd. Heidelberg : Müller, C F in Hüthig Jehle Rehm, 2006. ISBN-

10 3811434411, ISBN-13 978-3811434417 a další In GUNIA, Susanne. Grenzüberbau und 

Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 31. ISBN 978-3-93-9804-67-3. 
247 § 94 BGB. 
248 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 
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jehož rozpojení by představovalo nepřiměřenou námahu či náklady. Jako příklad věci 

pevně spojené se zemí pak uvádí 80 cm hluboké do země zapuštěné základy bazénu 

sestaveného z předem vyrobených komponentů. Naopak věcí pevně spojenou se zemí není 

dle komentovaného BGB vestavěná skříň.249 I neoprávněné stavby (trvalé) jsou tedy 

součástí pozemku, na kterém jsou postaveny, což potvrzuje také literatura250 i judikatura.251 

Rozhodující je v těchto případech typ spojení, nikoliv jeho účel.252  

Německá právní úprava stanovuje, že neoprávněná stavba je součástí pozemku.253 

V tomto ohledu tedy německá právní úprava odpovídá české s tím, že jisté odlišnosti 

najdeme ve zvláštním právním režimu přestavku (tzv. Überbau) a v některých dalších 

jednotlivostech, o kterých jest pojednáno níže.  

Oproti české úpravě lze najít ještě rozdíl v úpravě staveb dočasných, které se stejně 

jako v případě českého práva součástí pozemku nestávají.254 Kromě toho a na rozdíl 

od české právní úpravy se však navíc dodává, že totéž (tedy to, že se nestávají součástí 

pozemku) platí pro budovy zřízené na cizím pozemku na základě jiného práva či oprávnění 

(např. nájmu či pachtu).255 V českém ObčZ takové ustanovení chybí a to, zda je stavba 

(budova) součástí stavby, lze posuzovat pouze podle toho, zda se jedná o stavbu dočasnou 

(posuzuje se tedy její stavebně technické určení – více viz kapitola 2.4.2 této práce) 

či nikoliv.256 Titul ke zřízení stavby tedy dle českého práva, na rozdíl od toho německého, 

                                                           

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. 74. přeprac. vyd. München : C. H. Beck, 

2015, s. 73. ISBN 978-3-406-67000-8.  
249 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. 74. přeprac. vyd. München : C. H. Beck, 

2015, s. 73. ISBN 978-3-406-67000-8. 
250 GUNIA, Susanne. Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 

32. ISBN 978-3-93-9804-67-3. 
251 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 30.04.1958, sp. zn. V ZR 215/56, 

BGHZ 27, 204, 208; rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 22.02.1974,  sp. zn. 

V ZR 103/73, BGHZ 62, 141, 143.  
252 GUNIA, Susanne. Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 

33ー34. ISBN 978-3-93-9804-67-3. 
253 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) z roku 1957, sp. zn. BHG BB 1957, 166; 

DAUNER-LIEB, Barbara; HEIDEL, Thomas; RING, Gerhard. Anwaltkommentar zum BGB, Gesamthrsg. 

Band 1: Allgemeiner Teil mit EGBGB. 94 Rn. 11. 1. vyd. Bonn : Deutscher Anwaltverlag, 2005. ISBN-10 

3824006022, ISBN-13 978-3824006021; PRÜTTING, Hanns. Sachernrecht. Rn. 452. 33. vyd. Mnichov : 

C. H. Beck, 2008. ISBN-10 340656402X, ISBN-13 978-3406564024 In GUNIA, Susanne. Grenzüberbau 

und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 34. ISBN 978-3-93-9804-67-3. 
254 § 95 BGB. 
255 § 95 BGB. 
256 Samozřejmě vyjma speciálních případů – např. inženýrských staveb. 
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nehraje roli. Dle § 95 BGB se tedy budova postavená na základě soukromoprávního 

obligačního oprávnění nestane součástí pozemku, a to ani v případě, že její stavebně 

technické určení odpovídá stavbě trvalé. Eidenmüller257 argumentuje, že v případě, 

že někdo staví na základě závazkového oprávnění k dispozici s pozemkem, musí mu být 

v době postavení stavby známo, že tento závazkový vztah je konečný a že je tak stavba 

zřízena na přechodnou dobu, která odpovídá době trvání závazkového právního vztahu 

mezi stavebníkem a vlastníkem zastavěného pozemku. Dle českého práva se však taková 

stavba součástí pozemku stane, nenaplní-li kritéria stavby dočasné. Rozdíl ve vnímání 

dočasné stavby či stavby spojené s pozemkem pouze za přechodným účelem tedy spočívá 

v tom, že české právo vychází ze stavebně-technického určení stavby, tedy z jakéhosi 

objektivního hlediska dočasnosti (zda je objektivně navenek patrné, že stavba má být 

umístěna na pozemku pouze dočasně),258 německé právo naopak dočasnost zakládá 

na subjektivním vnímání stavebníka, resp. jeho úmyslu při zřízení stavby. Eidenmüller259 

uvádí jako příklad podsklepený dům postavený pronajímatelem na cizím pozemku. Ten 

se dle německého práva nestane součástí pozemku, stavebník pak bude muset po ukončení 

nájemního vztahu stavbu odstranit260 nebo se s vlastníkem pozemku finančně vyrovnat 

(tzv. Wertersatz – právo na náhradu hodnoty),261 neboť dům představuje zásah do jeho 

vlastnického práva. Dle českého práva by se takový rodinný dům stal součástí pozemku, 

ačkoliv povinnost odstranit262 tuto stavbu by byla rovněž dána. 

Povinnost vydat věc vlastníkovi upravuje BGB obecně v § 985 a násl. V § 985 

se  stanovuje, že vlastník pozemku může od držitele (stavebníka) požadovat vydání svojí 

věci – tedy i neoprávněné stavby na svém pozemku, jelikož se tato stala součástí vlastního 

pozemku. Tento nárok vzniká v okamžiku, kdy držiteli zaniká dosavadní právo věc 

                                                           
257 EIDENMÜLLER, Horst. Sachenrecht – Folge 2: Objekte und Strukturprinzipien. Ludwig-Maxmilians-

Universität München, 15.10.2013. [iTunes U]. 
258 TÉGL, Petr. Některé aktuální výkladové problémy úpravy nemovitých věcí v NOZ - II. Právní prostor. 

2015. [online]. [cit. 10.02.2016]. Dostupný také z WWW: 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aktualni-vykladove-problemy-upravy-

nemovitych-veci-v-noz-ii 
259 EIDENMÜLLER, Horst. Sachenrecht – Folge 2: Objekte und Strukturprinzipien. Ludwig-Maxmilians-

Universität München, 15.10.2013. [iTunes U]. 
260 § 1004 BGB. 
261 § 346 BGB. 
262 § 1042 ObčZ. 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aktualni-vykladove-problemy-upravy-nemovitych-veci-v-noz-ii
http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aktualni-vykladove-problemy-upravy-nemovitych-veci-v-noz-ii
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(neoprávněnou stavbu nebo část pozemku na které stavba stojí) držet.263 Vydání věci pak 

nemůže být samo o sobě ze strany držitele neoprávněné stavby (stavebníka) nahrazeno 

peněžitou náhradou odpovídající hodnotě věci, naopak částku takové náhrady v penězích, 

která je součástí nároku dle § 985 BGB,264 může vyžadovat pouze vlastník pozemku.  

 Záleží pak také na tom, zda držitel má věc pro sebe (Besitzer) či pouze jako vedlejší 

držitel - správce pro třetí osobu dle § 855 BGB (Besitzdiener) - „jiný, vedlejší držitel… 

který vykonává držbu pro jiného v určitém vztahu závislosti“265 a který je povinen řídit 

se pokyny držitelů (Besitzer). Proti pouhému správci pro třetí osobu (Besitzdiener) totiž 

takovýto návrh na vydání věci vlastníkovi přirozeně nenáleží.266  

 

3.2.2  „Odškodnění“ za „ztrátu“ vlastnického práva k neoprávněné stavbě 

Proti nárokům vlastníka pozemku staví německé právo tzv. protinároky (Gegenansprüche) 

držitele věci (pozemku), které upravuje § 994 - 1003 BGB. Díky této speciální úpravě 

je pak přirozeně vyloučena aplikace obecných pravidel regulujících bezdůvodné obohacení 

dle § 951 a násl. BGB.267 

Dle § 994 BGB může (jakýkoliv) držitel (stavebník) po vlastníkovi požadovat nutné 

náklady (notwendige Verwendungen), které byly na věc vlastníka (tedy na neoprávněnou 

stavbu, která je součástí pozemku) vynaloženy.  

Nutnými náklady jsou pak pouze takové náklady, které musí být vynaloženy, aby 

nedošlo ke zničení věci268 nebo její zhoršení (snížení hodnoty).269 V některých případech 

                                                           
263 STAUDINGER, Julius; GURSKY, Karl-Heinz. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Sachenrecht [Paragraphen] 985-1011. Drittes Buch, Band 3. Berlin 

: Sellier - de Gruyter, 1999. ISBN 978-3-8059-0915-0 a další In GUNIA, Susanne. Grenzüberbau und 

Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 357. ISBN 978-3-93-9804-67-3.  
264 SOERGEL, Hans Theodor; SIEBERT, Jürgen; MÜHL, Otto a kol. Bürgerliches Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Band 6. Sachenrecht §§ 854–1296. 12. přeprac. vyd. Stuttgart : 

Verlag W. Kolhhammer, 1990, s. 599. ISBN 978-3-17-009691-2.  
265 ALEŠ, Martin. Německo-český právnický slovník. 2. vyd. Praha : Linde, 2003, s. 87, 532 s. ISBN 80-

7201-442-0. 
266 SOERGEL, Hans Theodor; SIEBERT, Jürgen; MÜHL, Otto a kol. Bürgerliches Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Band 6. Sachenrecht §§ 854–1296. 12. přeprac. vyd. Stuttgart : 

Verlag W. Kolhhammer, 1990, s. 597. ISBN 978-3-17-009691-2 
267 Tamtéž, s. 664. 
268 SOERGEL, Hans Theodor; SIEBERT, Jürgen; MÜHL, Otto a kol. Bürgerliches Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Band 6. Sachenrecht §§ 854–1296. 12. přeprac. vyd. Stuttgart : W. 

Kolhhammer, 1990, s. 652. ISBN 978-3-17-009691-2. 
269 § 995 BGB. 
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můžeme za nutné náklady považovat také náklady na podniková zlepšení či rozšíření, 

pokud zachovávají hospodářský účel věci.270 Ačkoliv zákon pojem nutných nákladů 

nedefinuje, byl tento poměrně dobře vymezen četnou judikaturou271 jako výdaje, které 

držitel vynaloží na majetek a které dle jeho vůle měly býti ve prospěch věci, tedy které 

slouží k její údržbě, znovuvyrobení či znovupostavení nebo zlepšení. Takovým nutným 

nákladem mohou být náklady na opravu rozpadající se střechy nebo na výměnu zastaralého 

topení,272 odvodňovací práce na pozemku,273 či dokonce znovupostavení (např. válkou) 

zničené budovy,274 náklady na zřízení neoprávněné stavby však do této kategorie zařadit 

nelze. 275 

Vlastník však držiteli nenahrazuje náklady, které jsou běžné pro udržování věci 

po dobu, po kterou věc užíval držitel.276  

Nutné náklady, které však stavebník vynaloží poté, co mezi vlastníkem pozemku 

a stavebníkem vznikne soudní spor či jakmile se stavebník dozví o tom, že není 

oprávněným stavebníkem, se posoudí dle předpisů o nepřikázaném jednatelství,277 tzn. dle 

§ 677 a násl. BGB. V tomto bodě tedy německá právní úprava odpovídá české (§ 1084 

odst. 2 ObčZ) 

Náklady vynaložené na zřízení (neoprávněné) stavby lze po vlastníkovi pozemku, 

na kterém neoprávněná stavba stojí, požadovat pouze na základě § 996 BGB. Ten totiž 

stanovuje, že mohou být požadovány také náklady, které držitel vynaložil a které zvyšují 

                                                           
270 SOERGEL, Hans Theodor; SIEBERT, Jürgen; MÜHL, Otto a kol. Bürgerliches Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Band 6. Sachenrecht §§ 854–1296. 12. přeprac. vyd. Stuttgart : W. 

Kolhhammer, 1990, s. 662. ISBN 978-3-17-009691-2.  
271 Rozsudek Říšského soudu (Reichgericht – nejvyšší soud v Německu v letech 1879 až 1945) sp. zn. RGZ 

152,100, 101f.; Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 09.03.1983, sp. zn. VIII 

ZR 11/82, BGHZ87, 104, 106f. = NJW 1983, 1479; Rozsudek Spolkového soudního dvora 

(Bundesgerichtshof), sp. zn. BGHZ 109, 179, 182f. = NJW 1990, 447; a další In BAMBERGER, Heinz 

Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 611-1296.  Mnichov : C. H. 

Beck, 2003, s. 1833. ISBN 978-3-406-60932-9.  
272 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296. Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1839. ISBN 978-3-406-60932-9. 
273 Tamtéž, s. 1839. 
274 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 17.09.1954, sp. zn.: V ZR 35/54; 

Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 13.07.1967, sp. zn. VII ZR 128/65, 

BGH WM 1967, 1147, 1148 obé In BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 611-1296.  Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1839. ISBN 978-3-406-

60932-9.  
275 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296.  Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1834. ISBN 978-3-406-60932-9.  
276 § 994 odst. 1 BGB. 
277 § 994 odst. 2 BGB. 
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hodnotu věci – ovšem pouze s tou podmínkou, že se jedná o držitele poctivého a v dobré 

víře. Toto zvýšení hodnoty (pozemku) musí být objektivní a nahrazuje se výše nákladů, 

nikoliv samotné zvýšení hodnoty pozemku.278 Lze tedy říci, že pojem jiné náklady 

ve smyslu § 996 BGB odpovídá účelně vynaloženým nákladům dle ObčZ, které se rovněž 

nahrazují stavebníkovi v dobré víře. 

Stavebníkovi, u kterého dobrá víra absentuje, se tak nahrazují jen nutné náklady, 

které vynaloží k ochraně pozemku před jeho zničením (autorka si jako příklad dokáže 

představit například terénní úpravu pozemku, která zabrání sesuvu půdy), náklady 

související s neoprávněnou stavbou se ovšem nenahrazují. V tomto směru je tedy německé 

právo přísnější nežli české, neboť náhrada nutných nákladů zabraňujících zničení pozemku 

dle německého práva jistě nebude v obvyklých případech dosahovat částek, které 

odpovídají zvýšení hodnoty nemovité věci a které se nahrazují dle českých předpisů.  

 V souladu s § 997 odst. 1 BGB má držitel279 právo na oddělení svých věcí 

(Wegnahmerecht), které učinil podstatnou součástí jiné věci (pevným spojením). Toto 

právo (Wegnahmnerecht) se všem netýká (neoprávněných) staveb, neboť „odebrání“ 

stavby z pozemku není ve veřejném zájmu z hlediska stavebního práva.280 Odebrání věci 

je vyloučeno taky v případech, kdy by vedlo ke zničení věci, jejíž je součástí.281 Případné 

nároky plynoucí z § 997 BGB, které se pojí s neoprávněnou stavbou, tedy budou dopadat 

pouze na komponenty neoprávněné stavby, které nejsou její součástí z pohledu stavebního 

práva, avšak z pohledu občanského práva nebudou samostatnými věcmi, nýbrž součástí 

stavby. Neoprávněný stavebník bude tedy moci uplatnit tzv. Wegnahmenrecht příkladem 

k topení či koupelnovým zařízením jako je vana či umyvadlo.282 Dle českého práva 

by naopak nazírala na takové komponenty neoprávněné stavby autorka práce jako na 

                                                           
278 SOERGEL, Hans Theodor; SIEBERT, Jürgen; MÜHL, Otto a kol. Bürgerliches Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Band 6. Sachenrecht §§ 854–1296. 12. přeprac. vyd. Stuttgart : 

Verlag W. Kolhhammer, 1990, s. 655. ISBN 978-3-17-009691-2. 
279 Tamtéž, s. 655. 
280 BAUR, Fritz. Lehrbuch des Sachenrechts. 14. přeprac. vyd. München : C. H. Beck, 1987, s. 97. ISBN 

3406320341.   
281 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296.  Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1837. ISBN 978-3-406-60932-9. 
282 WEBER, Ralph. Wesentliche Bestandteile. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Rechts- und 

Staatswissenschaftliche Fakultät. Dostupný také z WWW: http://www.rsf.uni-

greifswald.de/fileadmin/mediapool/lehrstuehle/weber/lehre/SachenR/Wesentliche_Bestandteile___01.pdf 

[cit. 13.06.2016]. 
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součást pozemku, na kterém neoprávněná stavba stojí, a to v souladu s § 506 ObčZ, neboť 

jsou upevněny ve zdech.   

Speciální úprava se pak týká zemědělských pozemků. V případě, že má držitel 

vydat pozemek zemědělský, musí vlastník jeho držiteli nahradit náklady, které držitel vydal 

na plodiny, které mají na pozemku do konce hospodářského roku vyrůst.283 Pro takový 

postup musí být splněny tři podmínky: plody musí uzrát do konce hospodářského roku, 

musí se jednat o náklady běžné – tedy nikoliv zjevně nadsazené ceny, a tyto náklady jsou 

pak omezené ještě hodnotou plodů, kterou nesmí převyšovat.284 Toto ustanovení se ovšem 

přirozeně v případě neoprávněné stavby neužije, neboť si lze jen stěží představit situaci, 

kdy by na zastavěné části pozemku rostly zemědělské plodiny.  

Stejně tak, jako je upraveno v českém právním systému, je neoprávněný stavebník 

bez dobré víry (tedy v případě, že o neoprávněnosti své stavby ví, či v případě zahájení 

soudního řízení od okamžiku zahájení sporného soudního řízení) odpovědný za případné 

zhoršení stavu pozemku, tedy snížení jeho hodnoty.285  

Nárokování náhrady nutných nákladů je ovšem podmíněno ustanovením § 1001 

a násl. BGB. Držitel (neoprávněný stavebník) může totiž náhradu nákladů požadovat pouze 

v případě, že vlastník požaduje vydání držené věci (neoprávněné stavby) anebo v případě, 

že s náhradou nutných nákladů souhlasí.286 Nároky lze navíc uplatňovat pouze do šesti 

měsíců od vydání neoprávněné stavby (v případě movité věci pouze jeden měsíc).287 

Taková časová regulace se v českém právním řádu neobjevuje, ačkoliv se autorka práce 

domnívá, že by mohla býti v zájmu zvýšení právní jistoty účelnou. 

 

3.2.3 Povinnost odstranit stavbu na cizím pozemku  

Dle ustanovení § 1004 BGB může vlastník věci (movité či nemovité) po osobě, která jeho 

vlastnické právo narušuje, požadovat odstranění tohoto omezení a zdržení se dalších zásahů 

do vlastnického práva. Nárok je však vyloučen v případě, že má vlastník povinnost 

                                                           
283 § 998 BGB. 
284 SOERGEL, Hans Theodor; SIEBERT, Jürgen; MÜHL, Otto a kol. Bürgerliches Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Band 6. Sachenrecht §§ 854 – 1296. 12. přeprac. vyd. Stuttgart : 

Verlag W. Kolhhammer, 1990, s. 657.  ISBN 978-3-17-009691-2.  
285 § 989 ve spojení s § 990 BGB. 
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287 § 1002 odst. 2 BGB. 
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narušení svého vlastnického práva strpět.288 Povinnost strpět omezení vlastnického práva 

může plynout jak ze soukromého práva, kdy může být dáno jak soukromoprávní normou 

či smluvním ujednáním, tak z veřejného práva, kde může být tato povinnost dána zákonem 

či podzákonným předpisem vydaným na základě zákonného zmocnění k jeho vydání.289  

Stavba na cizím pozemku (Bau auf Nachbargrundstück) je narušením vlastnického 

práva,290 a proto na ni ustanovení § 1004 BGB dopadá. 

 Z obecné formulace tohoto ustanovení tedy vyplývá nárok na odstranění stavby 

na cizím pozemku v případě, že jeho vlastník nemá tzv. Duldungspflicht k tzv. Überbau 

(povinnost strpět přestavek, viz následující kapitola) nebo obdobnou povinnost (strpět) 

k celé stavbě.291  

Nárok na odstranění stavby není spojený se zaviněním, ani s vědomím 

o protiprávnosti stavby,292 a přísluší vlastníkovi neoprávněně zastaveného pozemku 

i přesto, že je stavba jeho vlastním majetkem.293 Také přechází na právní nástupce a nové 

vlastníky (neoprávněně zastavěného) pozemku.294 V případě, že přejde držba neoprávněné 

stavby na právní nástupce, není tím, kdo je povinen stavbu odstranit pouze stavebník, 

ale rovněž i současný držitel neoprávněné stavby, neboť povinnost odstranit následky 

zásahu do vlastnického práva zákon předepisuje tomu, „kdo zasahuje“.  

Český § 1085 ObčZ ukládá povinnost odstranit stavbu pouze tomu „kdo zřídil 

stavbu na cizím pozemku“, toto ustanovení je tedy užší nežli jeho německý protějšek, 

                                                           
288 § 1004 odst. 2 BGB. 
289 BAUR, Fritz. Lehrbuch des Sachenrechts. 14. přeprac. vyd.  München : C. H. Beck, 1987, s. 103. ISBN 

3406320341.  
290 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296.  Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1864. ISBN 978-3-406-60932-9.  
291 SCHELLHAMMER, Kurt. Sachenrecht nach Anspruchsgrundlagen samt Wohnungseigentums- und 

Grundbuchrecht. 4. přeprac. vyd. Heidelberg, Mnichov, Landsberg, Frechen, Hamburg : C. F. Müller, 
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f=false. 
292 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 
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https://books.google.cz/books?id=zhMrAgAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=Wertverlust+%C3%BCberbau&source=bl&ots=gxvpa85x0y&sig=EqASCX09fCoLNWQxngOZNzoby9s&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiun5vcgrfPAhXHqxoKHZk2CokQ6AEIQjAF#v=onepage&q=Wertverlust%20%C3%BCberbau&f=false
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neboť je otázkou, zda bude možné na situaci, kdy už nebude možné nárok na odstranění 

stavby vymáhat po stavebníkovi neoprávněné stavby např. z důvodu jeho zániku, 

požadovat odstranění stavby po novém držiteli neoprávněné stavby ani na základě 

obecného § 1042 ObčZ. Autorka práce se přiklání spíše k názoru, že nebude možné takto 

bez dalšího postupovat, neboť neoprávněná stavba je součástí neoprávněně zastavěného 

pozemku, a je tak ve vlastnictví majitele neoprávněně zastavěného pozemku a jediné, čím 

se nový držitel neoprávněné stavby proti vlastníkovi pozemku proviní, bude to, že bez 

právního titulu tuto stavbu využívá. Zásah domnělého nového vlastníka stavby bude tedy 

spočívat pouze ve využívání této neoprávněné stavby a jeho vlastní zásah do vlastnického 

práva majitele zastavěného pozemku tak bude minimální. Je tedy možné, že na základě 

§ 1042 ObčZ bude vlastník pozemku schopen dosáhnout pouze skončení držby právního 

nástupce neoprávněného stavebníka a přechod držby na vlastníka neoprávněně 

zastavěného pozemku a neoprávněné stavby. Autorka práce se totiž domnívá, že z textace 

§ 1042 ObčZ nevyplývá povinnost odstranit neoprávněnou stavbu pro nového držitele 

neoprávněné stavby, který například žije v domnění, že neoprávněnou stavbu nabyl koupí. 

Český právní řád tak dle mínění autorky neumožňuje vlastníkovi neoprávněně zastavěného 

pozemku nárokovat odstranění neoprávněné stavby po jiném nežli po stavebníkovi.  

 Nároky plynoucí z § 1004 BGB jsou pak regulovány analogickým užitím 

ustanovení BGB o náhradě škody - konkrétně ustanovením § 251 odst. 2 BGB,295 které pro 

náhradu škody stanovují, že ten, kdo je k náhradě škody povinný, může věřiteli nahradit 

škodu způsobenou v penězích, pokud by uvedení v předešlý stav představovalo nepoměrně 

nepřiměřené náklady či námahu. Pro případ neoprávněné stavby je pak toto pravidlo třeba 

vnímat tak, že splnění povinnosti odstranit neoprávněnou stavbu nebude neoprávněnému 

stavebníkovi nařízeno v případě, že by toto odstranění představovalo nepřiměřené náklady 

nebo v případě, že by to nebylo možné z jiného důvodu. Komentář296 pak uvádí, že je nutné 

zohledňovat všechny okolnosti jednotlivého případu. Autorka práce se domnívá, 

že německý soud bude při zvažování, jak uspořádat právní poměry plynoucí z neoprávněné 

                                                           
295 STAUDINGER, Julius; GURSKY, Karl-Heinz. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Sachenrecht [Paragraphen] 985-1011. Drittes Buch, Band 3. 

Berlin : Sellier - de Gruyter, 1999, s. 439. ISBN 978-3-8059-0915-0.  
296 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. 74. přeprac. vyd. München : C. H. Beck, 

2015, s. 364. ISBN 978-3-406-67000-8.  
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stavby, tyto veškeré okolnosti zkoumat ve všech případech, aby měl jasno nejdříve v tom, 

zda může neoprávněnému staviteli uložit povinnost nahradit škodu v penězích, či zda není 

tato podmínka splněna. Veškeré aspekty odstranění stavby se tak budou zkoumat vždy, byť 

třeba i v případě pouze potenciálního odstranění stavby - tedy nikoliv pouze na návrh 

vlastníka pozemku, jak je tomu dle českého ObčZ.297 V tomto směru je tedy německá 

úprava širší nežli česká. 

 Odstranění neoprávněné stavby může být v některých případech zcela vyloučeno. 

Jedná se o případy, kdy by takové odstranění stavby představovalo porušení 

veřejnoprávních stavebních předpisů či porušení předpisů o ochraně přírody.298 Případné 

vydání stavebního povolení k odstranění stavby je pak předmětem zkoumání i při výkonu 

rozhodnutí.299  

 Německé právo má pak oproti české právní úpravě (která obdobné reguluje 

pro držitele - § 1004 ObčZ) institut tzv. nebezpečí zásahu do vlastnického práva 

(Begehungsgefähr), kdy v případě, že vlastník pozemku prokáže, že objektivně zásah 

do jeho vlastnického práva hrozí, může soud stavebníkovi přikázat, aby se zdržel všeho, 

čím by se mohl dopustit narušení vlastnického práva.300 Pro úspěch v této věci se vyžaduje, 

aby žalobce – vlastník pozemku nejdříve potenciálního narušitele jeho vlastnického práva 

písemně upozornil a vyzval ke zdržení se činností, které by mohly jeho vlastnické právo 

narušit.301  

 

3.2.4 Přestavek (Überbau)  

Část stavby postavenou na cizím pozemku označuje BGB jako Überbau, tento 

pojem by se dal přeložit jako přestavek. Nelze jej však považovat za přestavek ve smyslu 

českého práva. Pojem Überbau je pojmově spojen s tím, že tato část budovy musí být 

                                                           
297 § 1085 ObčZ. 
298 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296.  Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1872. ISBN 978-3-406-60932-9.  
299 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 20.11.1992, sp. zn. V ZR 82/91, 

BGHZ 120, 239, 24, 25, NJW 1993, 925 In BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 611-1296. Mnichov: C. H. Beck, 2003, s. 1872. ISBN 978-3-406-

60932-9. 
300 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296. Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1873. ISBN 978-3-406-60932-9.  
301  Tamtéž. 
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zřízena na cizím pozemku s vyloučením úmyslu či hrubé nedbalosti, jinak se nejedná 

o Überbau v pravém smyslu, nýbrž o část budovy postavené na cizím pozemku či tzv. 

nepovolenou Überbau (unerlaubte Überbau). České právo na rozdíl od toho nejprve 

definuje pojem přestavek bez navázání na rozpoložení stavebníka a poté s ním spojuje 

následky v případě, že byl stavebník v dobré víře či nikoliv.  

Obdobně, jako se pojem „přestavek“ dle českého práva pojí se stavbou trvalou, 

je nutné na trvalost stavby navazovat také pojem Überbau.302 Německé právo však 

na rozdíl od toho českého spojuje pojem Überbau na budovu a nikoliv na stavbu obecně. 

Budovou je dle judikatury303 míněno trvalé stavební dílo, které je místně ohrazeno 

(nevyžaduje se úplné ohrazení), které poskytuje ochranu proti vnějším vlivům a do kterého 

může vstoupit člověk.304 Teleologickým výkladem je však třeba rozšířit pojem přestavku 

rovněž na velká stavební díla jako např. mosty,305 sila306 či podzemní garáže.307 Avšak 

samostatné zdi či zděné ploty jakožto trvalé stavby přestavkem (Überbau) dle německého 

práva být nemohou, 308 zatímco dle českého práva toto vyloučeno není.  

                                                           
302 STOLLENWERK, Detlef. Anmerkungen zum Grenzüberbau. SchiedsamtsZeitung 64. Jahrgang 1993, 

Heft 05 Online-Archiv Seite 69a-71. 1993, roč. 64 [cit. 03.03.2016]. Dostupný také z WWW: 

http://www.schiedsamt.de/fileadmin/schiedsamtszeitungsarchiv/1993/Heft05/1993_05_S_69a-71.pdf. 
303 Rozsudek Spolkového finančního soudního dvora (Bundesfinanzhof) ze dne 19.01.1962, sp. zn.: III 

228/59, BFH 74, 315, BStBl III 1962, 121. Dostupný také z WWW: 

https://www.jurion.de/urteile/bfh/1962-01-19/iii-228_59-u/; Rozsudek Spolkového finančního soudního 

dvora (Bundesfinanzhof) ze dne 24.05.1963, sp. zn.: III 140/60 U vom 24. Mai 1963, BFH 77, 156, BStBl 

III 1963, 376. Dostupný také z WWW: 

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BFH&Datum=24.05.1963&Aktenzeichen=II

I%20140/60%20U. 
304 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. 74. přeprac. vyd. München : C. H. Beck, 

2015, s. 1543. ISBN 978-3-406-67000-8.   
305 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296.  Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1624. ISBN 978-3-406-60932-9.  
306 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 22.09.1972, sp. zn. V ZR 8/71in 

BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 611-

1296.  Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1624. ISBN 978-3-406-60932-9.  
307 GUNIA, Susanne. Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 

35. ISBN 978-3-93-9804-67-3.  
308 REDAKCE HAUFE ONLINE. Die Grenze zum Nachbarn ignoriert - Überbau und Konsequenzen. 

[online]. Haufe.de. 21.05.2012, [cit. 03.03.2016]. Dostupný také z WWW: 

https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/allg-zivilrecht/die-grenze-ignoriert-ueberbau-und-

konsequenzen_208_116760.html. 

http://www.schiedsamt.de/fileadmin/schiedsamtszeitungsarchiv/1993/Heft05/1993_05_S_69a-71.pdf
https://www.jurion.de/urteile/bfh/1962-01-19/iii-228_59-u/
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BFH&Datum=24.05.1963&Aktenzeichen=III%20140/60%20U
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BFH&Datum=24.05.1963&Aktenzeichen=III%20140/60%20U
https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/allg-zivilrecht/die-grenze-ignoriert-ueberbau-und-konsequenzen_208_116760.html
https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/allg-zivilrecht/die-grenze-ignoriert-ueberbau-und-konsequenzen_208_116760.html


 

 

[60] 

 

Přestavek (Überbau) v německém pojetí není velikostně omezen.309 Nemusí se tedy 

jednat o zásah v malém rozsahu, jak je tomu v případě české právní úpravy. Mluví se pouze 

o části stavby postavené na sousedním pozemku. O rozsahu takto postavené části už však 

řeč není. Babberger310 pak uvádí, že přestavek (Überau) může být postaven převážně 

na sousedním pozemku a může jej i celý pokrýt.311  

Tzv. Überbau může stejně jako přestavek ve smyslu českého práva vzniknout 

i v důsledku změny, rekonstrukce budovy či přístavby.312 

Dle německého práva nemůže přestavek vzniknout prodejem jednoho ze dvou 

sousedních pozemků tak, že vlastník prodá ten pozemek, na který zasahuje stavba, která 

svojí převážnou částí leží na pozemku, který se neprodává.313 Überbau nevzniká ani tak, 

že se budova začne v průběhu času naklánět a fakticky tak zasáhne do prostoru nad cizím 

pozemkem.314 Ostatně takovému výkladu odpovídá i jazykové vyjádření hypotézy normy 

uvedené v § 912 BGB, kdy je užito návětí“ „Stavěl-li vlastník pozemku při výstavbě 

budovy přes hranici tohoto pozemku…“315  

Ve srovnání s českým § 1087 ObčZ a především z užitého výrazu „zasahuje-li“ pak 

vyplývá, že by přestavek v českém právu mohl vzniknout tím způsobem, že vlastník dvou 

sousedních pozemků jeden z nich prodá, a to ten, na který nepatrnou částí zasahuje stavba 

zřízená na pozemku, který si vlastník ve vlastnictví ponechává. Je-li však „český“ 

přestavek speciálním případem neoprávněné stavby, jak udává literatura,316 a není-li 

                                                           
309 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296.  Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1625. ISBN 978-3-406-60932-9.  
310 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296.  Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1624. ISBN 978-3-406-60932-9.  
311 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. 74. přeprac. vyd. München : C. H. Beck, 

2015, s. 1543. ISBN 978-3-406-67000-8.  
312 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 11.04.1975, sp. zn. V ZR 165/73, 

BGH NJW 1975, 1313 in https://www.jurion.de/urteile/bgh/1975-04-11/v-zr-165_73/; Rozsudek 

Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 19.09.2008, sp. zn. V ZR 152/07 in 

http://lexetius.com/2008,2664. 
313 BAUR, Fritz. Lehrbuch des Sachenrechts. 14. přeprac. vyd. München : C. H. Beck, 1987, s. 226.  ISBN 

3406320341.  
314 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296. Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1625. ISBN 978-3-406-70302-7.  
315 německy „Hat der Eigentümer eines Grundstücks bei der Errichtung eines Gebäudes über die Grenze 

gebaut…“ 
316 SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. 

Beck, 2013. § 1087 [Přestavek] s. 309–310. Dostupný také z WWW: https://www.beck-

online.cz/bo/document-

https://www.jurion.de/urteile/bgh/1975-04-11/v-zr-165_73/
http://lexetius.com/2008,2664
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobx&groupIndex=1&rowIndex=0
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobx&groupIndex=1&rowIndex=0
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možné, aby neoprávněná stavba vznikla rozdělením pozemků, jak autorka konstatuje 

v kapitole 2.4, je tento způsob vzniku přestavku v českém právu nutné vyloučit. Na otázku, 

jak tedy postupovat v případě, že takový zdánlivý přestavek vznikne rozdělením pozemků, 

však zná odpověď německé právo, které na tyto zdánlivé přestavky aplikuje na základě 

analogie pravidla o přestavku i přesto, že se o přestavek v pravém slova smyslu nejedná.317  

I přes nevhodně zvolenou textaci ustanovení § 1087 ObčZ se tedy autorka práce 

kloní k tomu názoru, že po německém vzoru bude přestavkem ve smyslu českého právního 

řádu pouze ta část stavby, která bude jako přestavek již postavena a nikoliv taková, která 

by se jím mohla stát až následně. Vhodnější by tedy bylo formulovat § 1087 ObčZ např. 

jako: „Je-li zřízena trvalá stavba na vlastním pozemku tak, že jen malou částí zasahuje na 

malou část cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím 

zřizovatele stavby; to neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře.“ Zároveň autorka 

doporučuje převzít německý výklad a postup do českého právního prostředí a aplikovat jej 

na zdánlivé přestavky, které vznikly rozdělením pozemku, neboť v tomto směru nevidí 

v pojetí vzniku přestavku mezi oběma úpravami rozdíly, ačkoliv jejich podobnost nemusí 

být na první pohled zřejmá.  

O Überbau se však jedná pouze v případě části budovy, která je její stavebně 

technickou i funkční částí a pokud společně s hlavní budovou tvoří jeden celek.318 

I nadzemní (např. přesah střechy,319 zděné balkóny, arkýře či římsy320) a podzemní části 

budovy jsou přestavkem.321 Přestavkem ovšem nejsou markýzy, balkony (montované) 

                                                           

view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobx&groupIndex=1&rowInd

ex=0. 
317 BAUR, Fritz. Lehrbuch des Sachenrechts. 14. přeprac. vyd. München : C. H. Beck, 1987, s. 226. ISBN 

3-406-32034-1 In BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen 

Gesetzbuch. Band 2 §§ 611-1296.  Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1625. ISBN 3-406-46511-0.  
318 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 02.06.1989, sp. zn. V ZR 167/88. 

Dostupný také z WWW: https://www.jurion.de/Urteile/BGH/1989-06-02/V-ZR-167_88 [cit. 30.09.2016]. 
319 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 21.01.1983, sp. zn. V ZR 154/81, 

dostupný z také z WWW: https://www.jurion.de/Urteile/BGH/1983-01-21/V-ZR-154_81 [cit. 29.08.2016]. 
320 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. § 912 Rdn. 6. 74. přeprac. vyd. München : C. 

H. Beck, 2015. ISBN 978-3-406-67000-8 In BRUNS, Patrick; SCHÄFER, Anja. Handbuch des 
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29.09.2016. Dostupný také z WWW: http://www.handbuch-oeffentliches-

baurecht.de/fileadmin/Leseproben/j_el_34_leseprobe.pdf.  
321 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296.  Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1624. ISBN 978-3-406-60932-9.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembrgnpwk5tlgezc443cl4zdamjsl44dsx3qmyytaobx&groupIndex=1&rowIndex=0
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či okenice.322 Užití ustanovení § 912 BGB a klasifikace části budovy jako tzv. Überbau 

ovšem nezávisí na způsobu provedení přesahu na cizí pozemek, tedy na oddělitelnosti 

či neoddělitelnosti od  hlavní budovy, ale rozhodující jsou důsledky potenciálního 

odstranění takového přesahu na vlastní budovu, tedy především zda by odstranění takového 

přesahu představovalo nenávratnou hospodářskou ztrátu hodnoty ve větším rozsahu – tedy 

poškození hlavní části budovy nacházející se na vlastním pozemku.323 S ohledem 

na skutečnost, že výše dospěla autorka práce k názoru, že potenciální znehodnocení 

budovy v případě odstraňování přestavku dle českého práva není jedním ze znaků 

přestavku, nelze pro účely českého práva bez dalšího převzít německé judikaturní závěry 

o tom, co je a není přestavkem (Überbau). I přesto je však autorka práce toho názoru, 

že často budou jednotlivé případy Überbau ve smyslu německého práva vyhovovat také 

definici českého přestavku, tedy se budou obě úpravy v určení, zda je určitá součást budovy 

přestavkem/Überbau, shodovat. Vždy však bude nutné individuálně hodnotit splnění 

podmínek české právní úpravy v konkrétním případě, nežli bude moci být německý 

judikaturní závěr o přestavku/Überbau převzat.  

Pro využití pravidel BGB o tzv. o Überbau především v případech, kdy 

lze polemizovat o tom, zda je část budovy na cizím pozemku přestavkem či neoprávněnou 

stavbou částečně na vlastním pozemku, je stěžejním určení základního pozemku 

(Stammgrundstück), jehož součástí je stavba, jejíž část je pak tzv. Überbau. Určující je 

v tomto případě záměr stavebníka a podpůrně také hospodářsky-funkční určení částí stavby 

na jednotlivých pozemcích,324 jinými slovy tedy záměr stavebníka a jeho hospodářský 

zájem na využití stavby v okamžiku užití (započetí se zastavováním) sousedního pozemku. 

Jako Stammgrundstück pak bude označen pozemek, na kterém leží ta část budovy, ve které 

                                                           
322 REDAKCE HAUFE ONLINE. Die Grenze zum Nachbarn ignoriert - Überbau und Konsequenzen. 

[online]. Haufe.de. 21.05.2012, [cit. 03.03.2016]. Dostupný také z WWW: 

https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/allg-zivilrecht/die-grenze-ignoriert-ueberbau-und-

konsequenzen_208_116760.html.  
323 BRUNS, Patrick; SCHÄFER, Anja. Handbuch des öffentlichen Baurechts. Mnichov : C. H. Beck. ISBN 

978-3-406-70960-9. Ukázka (část textu) [online], [cit. 29.09.2016]. Dostupný také z WWW: 

http://www.handbuch-oeffentliches-baurecht.de/fileadmin/Leseproben/j_el_34_leseprobe.pdf.  
324 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 20.06.1975, sp. zn.: V ZR 206/74, 

BGHZ 64, 333, 337, NJW 1975, 1553; Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 

04.12.1987, sp. zn.: V ZR 274/86, BGHZ 102, 311 314 = NJW 1988, 1078; obě In BAMBERGER, Heinz 

Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 611-1296.  Mnichov : C. H. 

Beck, 2003, s. 1625. ISBN 978-3-406-60932-9.; Rozsudek Spolkového soudního dvora 

(Bundesgerichtshof) ze dne 23.02.1990, sp. zn.: V ZR 231/88, BGHZ 110, 298, 302. Dostupný také z 

WWW: https://www.jurion.de/urteile/bgh/1990-02-23/v-zr-231_88/. 

https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/allg-zivilrecht/die-grenze-ignoriert-ueberbau-und-konsequenzen_208_116760.html
https://www.haufe.de/recht/weitere-rechtsgebiete/allg-zivilrecht/die-grenze-ignoriert-ueberbau-und-konsequenzen_208_116760.html
http://www.handbuch-oeffentliches-baurecht.de/fileadmin/Leseproben/j_el_34_leseprobe.pdf
https://www.jurion.de/urteile/bgh/1990-02-23/v-zr-231_88/


 

 

[63] 

 

mělo dle stavebníka ležet ložisko hospodářského významu a funkce celého objektu. Zbylá 

část či části jsou pak Überbau. Veškeré objektivní faktory, jako je např. velikost pozemků, 

velikost stavby a její hospodářské určení či místo započetí stavby, jsou však pouze 

podpůrné znaky, ze kterých lze vyvozovat onen subjektivní úmysl stavebníka.325  

Z pohledu českého práva však takový postup nemá využití, neboť český přestavek 

je na rozdíl od německého Überbau charakterizován svojí malostí a nepatrností. 

Situace, kdy bude např. výrobní hala postavena na pozemku vlastním a zastavěnou 

plochou dvojnásobný sklad materiálu a výrobků, který tvoří s výrobní halou jeden celek 

a jednu budovu, bude ležet na pozemku cizím, kdy onen hospodářský účel stavebník již 

od počátku stavění spatřoval právě ve výrobní hale, se tak dle německého práva posoudí 

tak, že sklad bude tzv. Überbau avšak dle českého práva se bude jednat o neoprávněnou 

stavbu resp. neoprávněnou část stavby ve smyslu § 1084 ObčZ.  

Vlastnictví Überbau a pozemku pod ní upravuje německé právo částečně odlišně 

od českého, dle kterého se přestavek i pozemek pod ním stává vlastnictvím stavebníka 

v dobré víře. BGB však speciální regulaci o přikázání části pozemku a na něm postavené 

části stavby do vlastnictví stavebníka v dobré víře neobsahuje a zřízení Überbau tak 

nebude mít žádný vliv na (přestavěné) hranice pozemků.326 Vlastnictví části pozemku 

zastavěné Überbau tedy na stavebníka nepřechází.  

Ohledně vlastní části budovy – tzv. Überbau je však situace složitější, neboť se zde 

dostává do konfliktu princip jednoty budovy a superficiální zásada. Zákon navíc o této 

otázce mlčí.327 Literatura i judikatura se však shoduje na tom, že se Überbau stává 

podstatnou součástí základního pozemku (Stammgrundstück) a že tedy nepřirůstá 

k pozemku, na kterém leží.328 Vlastnické právo stavebníka k Überbau se odvozuje od § 903 

BGB, a to tak dlouho, dokud Überbau fakticky existuje.329 Pokud je pak pozemek 

                                                           
325 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 23.02.1990, sp. zn.: V ZR 231/88, 

BGHZ 110, 298, 302. Dostupný také z WWW: https://www.jurion.de/urteile/bgh/1990-02-23/v-zr-231_88/. 
326 STAUDINGER, Julius; GURSKY, Karl-Heinz. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Sachenrecht [Paragraphen] 985-1011. Drittes Buch, Band 3. § 912 

Rn. 41. Berlin : Sellier - de Gruyter, 1999. ISBN 978-3-8059-0915-0 a další In GUNIA, Susanne. 

Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 107. ISBN 978-3-93-

9804-67-3.  
327 GUNIA, Susanne. Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 

107. ISBN 978-3-93-9804-67-3. 
328 Tamtéž, s. 106. 
329 STAUDINGER, Julius; GURSKY, Karl-Heinz. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Sachenrecht [Paragraphen] 985-1011. Drittes Buch, Band 3. § 912 

https://www.jurion.de/urteile/bgh/1990-02-23/v-zr-231_88/
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pod Überbau prodáván, není takový převod pozemku účinný, je-li jeho součástí 

i „přestavěná“ část budovy.330 V případě, že pak Überbau zanikne, je vlastník pozemku, 

který jím byl neoprávněně zastavěn, oprávněn požadovat disponovat se svým pozemkem 

opět bez jakýchkoliv omezení a v plném rozsahu.331 Vlastnické právo stavebníka 

k Überbau je tedy elastické. 

Na tomto místě považuje autorka práce za nutné zdůraznit, že německá právní 

úprava spojuje s Überbau vlastnické právo stavebníka k této přestavěné části budovy 

a naopak k pozemku, který je touto částí přestavěn, zřizuje v případě poctivosti stavebníka 

v dobré víře ze zákona pouze užívací právo – tzv. Duldungspflicht (povinnost strpět) – více 

viz následující kapitola. České právo naopak přiznává poctivému stavebníkovi v dobré víře 

vlastnické právo k přestavěné části sousedního pozemku. Proto se autorka domnívá, 

že princip elasticity vlastnictví přestavku a jím zastavěného pozemku nelze po vzoru 

německé úpravy aplikovat na českou úpravu. V případě přestavku ve smyslu české právní 

úpravy je tedy třeba následovat jazykový výklad ustanovení § 1087 ObčZ, dle kterého 

„se (jednorázově a nevratně) stane část pozemku (jehož součástí je i vlastní přestavek – 

část budovy) vlastnictvím zřizovatele stavby.“  

O tom, že je přístup obou právních řádů odlišný, svědčí i to, že v německém 

právním prostředí se přestavek nezapisuje do katastru nemovitostí. Dle českého právního 

řádu by se tak mělo dít na základě souhlasného prohlášení stavebníka a vlastníka 

přestavěného pozemku, popř. soudního rozhodnutí.332  

                                                           

Rn. 42. Berlin : Sellier - de Gruyter, 1999. ISBN 978-3-8059-0915-0 a další In GUNIA, Susanne. 

Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009. ISBN 978-3-93-9804-

67-3.; RÖLL, Ludwig. Umbauten in Eigentumswohnanlagen und die Überbauvorschrift des § 912 Abs. 1 

BGB. MittBayNot (pozn. zkratka Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der 

Landesnotarkammer Bayern, tj. sdělení bavorského notářského spolku, notářské komory a zemské notářské 

komory v Bavorsku, tato sdělení jsou vydávána jednou ročně), 1993, s. 265 In GUNIA, Susanne. 

Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 111. ISBN 978-3-93-

9804-67-3.  
330 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 12.10.2001, sp. zn. BGH (V ZR 

268/00), [cit. 30.09.2016]. Dostupný také z WWW:  https://mein-

nachbarrecht.de/urteile/urteilsdatenbank/578-urteil-bgh-v-zr-26800. 
331 RÖLL, Ludwig. Umbauten in Eigentumswohnanlagen und die Überbauvorschrift des § 912 Abs. 1 BGB. 

MittBayNot (pozn. zkratka Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins, der Notarkasse und der 

Landesnotarkammer Bayern, tj. sdělení bavorského notářského spolku, notářské komory a zemské notářské 

komory v Bavorsku, tato sdělení jsou vydávána jednou ročně) 1993, s. 265 in GUNIA, Susanne. 

Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 111. ISBN 978-3-93-

9804-67-3.  
332 KOLÁŘOVÁ, Jana. Přestavek. Epravo [online]. 22.09.2014. [cit. 27.02.2017]. Dostupný také z WWW: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prestavek-95154.html. 

https://mein-nachbarrecht.de/urteile/urteilsdatenbank/578-urteil-bgh-v-zr-26800
https://mein-nachbarrecht.de/urteile/urteilsdatenbank/578-urteil-bgh-v-zr-26800
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V případě části stavby/budovy přestavěné na cizí pozemek nikoliv v dobré víře – 

tzv. nepovolené Überbau (unerlaubte Überbau), se dle německého i českého práva 

nepřevádí vlastnické právo k části přestavěného pozemku, na které část stavby/budovy leží, 

a část stavby, neoprávněně ležící na cizím pozemku se dle českého i německého práva 

stává součástí pozemku, na který je přestavěna. Podle obou právních řádů tak dochází 

k tzv. vertikálnímu dělení stavby/budovy. Část stavby/budovy přestavěné na cizí pozemek 

nikoliv v dobré víře – tzv. nepovolená Überbau (unerlaubte Überbau) tak má stejný režim 

jako neoprávněná stavba zřízená zcela na cizím pozemku. 

 

3.2.4.1 Duldungspflicht 

V rámci sousedských práv je pak v německém právu dána tzv. Duldungspflicht (povinnost 

strpět) k budově, která je částečně postavená na cizím pozemku.333 Povinnost strpět 

přichází v úvahu po splnění dvou podmínek. Přičemž pokud nejsou naplněny, má vlastník 

sousedního pozemku nároky dle předchozích kapitol jako v případě neoprávněné stavby 

(lze se domnívat, že nejčastěji bude požadováno odstranění stavby či resp. přestavku). 

První podmínkou je skutečnost, že stavebník nepostavil budovu částečně na cizím pozemku 

úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Úmysl i hrubá nedbalost se pojí se znalostí a opatrností 

stavebníka, tudíž je pro účely této práce srovnatelná s poctivostí stavebníka ve smyslu 

českého ObčZ (nikoliv však s pojmem dobré víry, který je dle ObčZ spíše subjektivní – 

více viz kapitola 2.4.1 – Dobrá víra), neboť se v konečném důsledku také jedná o jakési 

„objektivně zdůvodnitelné přesvědčení“ či možnost „objektivně zdůvodnitelného 

přesvědčení“. Judikatura334 pak stanovuje, že nedbale jedná ten, kdo staví v těsné blízkosti 

hranice pozemků a nenechá si zpracovat odborné posouzení toho, zda při stavbě nedojde 

k překročení hranice jeho pozemku (např. odborným vyměřením). 

Druhou podmínkou je, že vlastník cizího pozemku nevznesl před nebo ihned 

po okamžiku, kdy stavba překročila hranici pozemků, námitku.335 Za včasnou se vznesená 

námitka považuje v případě, že lze započatou Überbau odstranit bez větších ztrát 

                                                           
333 § 912 odst. 1 BGB. 
334 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 19.09.2003, sp. zn. VZR 360/02, [cit. 

30.03.2016]. Dostupný také z WWW:  https://openjur.de/u/179723.html.  
335 § 912 odst. 1 BGB. 
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na hospodářských hodnotách.336 Tato námitka nemusí mít žádnou určitou formu 

ani odůvodnění a je také možné ji vzít zpět.337  

Stavebník, který postavil část budovy na cizím pozemku, a zároveň jsou dány výše 

uvedené podmínky, je pak oprávněným držitelem části pozemku pod tzv. Überbau338 

a svědčí mu tak tzv. Duldungspflicht, kterou má vůči němu vlastník neoprávněně 

zastavěného pozemku. Právo na povinnost vlastníka sousedního pozemku strpět Überbau, 

tedy jakési právo na Duldungspflicht, je pak součástí vlastního základního pozemku 

(Stammgrundstück).339  

Stavebníkem, v jehož prospěch svědčí tato „povinnost strpět“, může být jak vlastník 

pozemku, na kterém je část budovy postavena ve vlastním zájmu,340 tak i oprávněný 

z práva stavby, který je v tomto ohledu vlastníku pozemku postaven naroveň,341 ale i třetí 

osoba, která základní pozemek (Stammgrundstück) užívá v případě, že má souhlas 

vlastníka s tím, že na jeho pozemku staví, např. se tedy může jednat o nájemce, pachtýře 

či oprávněného ze služebnosti.342  

                                                           
336 SCHELLHAMMER, Kurt. Sachenrecht nach Anspruchsgrundlagen samt Wohnungseigentums- und 

Grundbuchrecht. 4. přeprac. vyd. Heidelberg, Mnichov, Landsberg, Frechen, Hamburg : C. F. Müller, 

2013, s. 152. ISBN 978-3-8114-3748-7. [cit. 30.09.2016]. Dostupný také z WWW:   

https://books.google.cz/books?id=zhMrAgAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=Wertverlust+%C3%B

Cberbau&source=bl&ots=gxvpa85x0y&sig=EqASCX09fCoLNWQxngOZNzoby9s&hl=cs&sa=X&ved=0

ahUKEwiun5vcgrfPAhXHqxoKHZk2CokQ6AEIQjAF#v=onepage&q=Wertverlust%20%C3%BCberbau&

f=false. 
337 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. § 912 Rdn. 6. 74. přeprac.vyd. München : C. 

H. Beck, 2015,  s. 1543-1544. ISBN 978-3-406-67000-8. 
338 Tamtéž, s. 1543. 
339 GUNIA, Susanne. Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 

106. ISBN 978-3-93-9804-67-3.  
340 SCHELLHAMMER, Kurt. Sachenrecht nach Anspruchsgrundlagen samt Wohnungseigentums- und 

Grundbuchrecht. 4. přeprac. vyd. Heidelberg, Mnichov, Landsberg, Frechen, Hamburg : C. F. Müller, 

2013, s. 152. ISBN 978-3-8114-3748-7. [cit. 30.09.2016]. Dostupný také z WWW:   

https://books.google.cz/books?id=zhMrAgAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=Wertverlust+%C3%B

Cberbau&source=bl&ots=gxvpa85x0y&sig=EqASCX09fCoLNWQxngOZNzoby9s&hl=cs&sa=X&ved=0

ahUKEwiun5vcgrfPAhXHqxoKHZk2CokQ6AEIQjAF#v=onepage&q=Wertverlust%20%C3%BCberbau&

f=false.  
341 BALLASCHK, Wilfried. Rechtsfragen zum Überbau. Dr. Wilfried Ballaschk – Rechtsanwalt. [cit. 

30.09.2016]. Dostupný také z WWW: http://www.ballaschk.de/ueberbau.html.  
342 SCHELLHAMMER, Kurt. Sachenrecht nach Anspruchsgrundlagen samt Wohnungseigentums- und 

Grundbuchrecht. 4. přeprac. vyd. Heidelberg, Mnichov, Landsberg, Frechen, Hamburg : C. F. Müller, 

2013, s. 152. ISBN 978-3-8114-3748-7. [cit. 30.09.2016]. Dostupný také z WWW:   

https://books.google.cz/books?id=zhMrAgAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=Wertverlust+%C3%B
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https://books.google.cz/books?id=zhMrAgAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=Wertverlust+%C3%BCberbau&source=bl&ots=gxvpa85x0y&sig=EqASCX09fCoLNWQxngOZNzoby9s&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiun5vcgrfPAhXHqxoKHZk2CokQ6AEIQjAF#v=onepage&q=Wertverlust%20%C3%BCberbau&f=false
https://books.google.cz/books?id=zhMrAgAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=Wertverlust+%C3%BCberbau&source=bl&ots=gxvpa85x0y&sig=EqASCX09fCoLNWQxngOZNzoby9s&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiun5vcgrfPAhXHqxoKHZk2CokQ6AEIQjAF#v=onepage&q=Wertverlust%20%C3%BCberbau&f=false
https://books.google.cz/books?id=zhMrAgAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=Wertverlust+%C3%BCberbau&source=bl&ots=gxvpa85x0y&sig=EqASCX09fCoLNWQxngOZNzoby9s&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiun5vcgrfPAhXHqxoKHZk2CokQ6AEIQjAF#v=onepage&q=Wertverlust%20%C3%BCberbau&f=false
https://books.google.cz/books?id=zhMrAgAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=Wertverlust+%C3%BCberbau&source=bl&ots=gxvpa85x0y&sig=EqASCX09fCoLNWQxngOZNzoby9s&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiun5vcgrfPAhXHqxoKHZk2CokQ6AEIQjAF#v=onepage&q=Wertverlust%20%C3%BCberbau&f=false
https://books.google.cz/books?id=zhMrAgAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=Wertverlust+%C3%BCberbau&source=bl&ots=gxvpa85x0y&sig=EqASCX09fCoLNWQxngOZNzoby9s&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiun5vcgrfPAhXHqxoKHZk2CokQ6AEIQjAF#v=onepage&q=Wertverlust%20%C3%BCberbau&f=false
http://www.ballaschk.de/ueberbau.html
https://books.google.cz/books?id=zhMrAgAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=Wertverlust+%C3%BCberbau&source=bl&ots=gxvpa85x0y&sig=EqASCX09fCoLNWQxngOZNzoby9s&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiun5vcgrfPAhXHqxoKHZk2CokQ6AEIQjAF#v=onepage&q=Wertverlust%20%C3%BCberbau&f=false
https://books.google.cz/books?id=zhMrAgAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=Wertverlust+%C3%BCberbau&source=bl&ots=gxvpa85x0y&sig=EqASCX09fCoLNWQxngOZNzoby9s&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiun5vcgrfPAhXHqxoKHZk2CokQ6AEIQjAF#v=onepage&q=Wertverlust%20%C3%BCberbau&f=false
https://books.google.cz/books?id=zhMrAgAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=Wertverlust+%C3%BCberbau&source=bl&ots=gxvpa85x0y&sig=EqASCX09fCoLNWQxngOZNzoby9s&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiun5vcgrfPAhXHqxoKHZk2CokQ6AEIQjAF#v=onepage&q=Wertverlust%20%C3%BCberbau&f=false
https://books.google.cz/books?id=zhMrAgAAQBAJ&pg=PA152&lpg=PA152&dq=Wertverlust+%C3%BCberbau&source=bl&ots=gxvpa85x0y&sig=EqASCX09fCoLNWQxngOZNzoby9s&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiun5vcgrfPAhXHqxoKHZk2CokQ6AEIQjAF#v=onepage&q=Wertverlust%20%C3%BCberbau&f=false
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Tzv. Duldungspflicht se nezapisuje do katastru nemovitostí, ačkoliv např. 

Westermann343 to považuje spíše za chybu, neboť jasný zápis by v mnohých případech 

zabránil sporům a nejasnostem. V tomto směru tedy autorka oceňuje českou právní úpravu, 

která přiznává stavebníkovi přestavku vlastnictví pozemku pod ním a která předepisuje 

také zápis přestavku – resp. nabytí vlastnického práva k této části pozemku do katastru 

nemovitostí. 

Autorka práce by v závěru této kapitoly také ráda poukázala na rozhodnutí 

Spolkového soudního dvora,344 dle kterého se tzv. Duldungspflicht nevztahuje 

na přestavky (Überbau), které odporují předpisům veřejného práva, neboť zájem vlastníka 

přestavěného pozemku na odstranění takové Überbau má v takovém případně zřetelně 

větší váhu, nežli v případě Überbau, která veřejným předpisům odpovídá.345 

 

3.2.4.2 Peněžitá renta (Überbaurente) 

Jako protiplnění k Duldungspflicht BGB v odst. 2 § 912 stanovuje avizovanou peněžitou 

rentu. Za okamžik vzniku nároku na výplatu této renty je pak považován okamžik, kdy 

stavba překročí hranici pozemků, a nezáleží přitom na tom, kdy se na toto překročení 

přišlo.346 Renta tedy může být požadována i zpětně.347 Speciální úprava tzv. Überbaurente 

má pak přirozeně přednost před obecnější úpravou náhrady škody či bezdůvodného 

obohacení, přičemž případné nároky na náhrady škody či vydání bezdůvodného obohacení 

jsou zde zcela vyloučeny.348 

                                                           
343 WESTERMANN, Harm Peter. BGB-Sachenrecht (Reihe Schwerpunkte). 9. vyd. Heidelberg : C. F. 

Müller, 1994. ISBN-10 3811489844; ISBN-13 978-3811489844. In GUNIA, Susanne. Grenzüberbau und 

Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 105. ISBN 978-3-93-9804-67-3. 
344 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 19.09.2008, sp. zn. V ZR 152/07, 

[cit. 06.01.2017]. Dostupný také z WWW:  http://lexetius.com/2008,2664.  
345 Tamtéž. 
346 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. § 912 Rdn. 6. 74. přeprac. vyd.  München : C. 

H. Beck, 2015, s. 1544. ISBN 978-3-406-67000-8.  
347 VOGEL, Roland. „Überbau“ – was ist da sund wie ist er zu entschädigen? Recht & Praxis, roč. 2007, č. 

7. [online]. [cit. 17.02.2016]. Dostupný také z WWW: http://www.immoexpert.de/dat/51-

Der_Ueberbau.pdf. 
348 STAUDINGER, Julius; GURSKY, Karl-Heinz. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Sachenrecht [Paragraphen] 985-1011. Drittes Buch, Band 3. § 912 

Rn. 49. Berlin : Sellier - de Gruyter, 1999. ISBN 978-3-805909150 a další in GUNIA, Susanne. 

Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin: Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 106. ISBN 978-3-93-

9804-67-3. 

http://lexetius.com/2008,2664
http://www.immoexpert.de/dat/51-Der_Ueberbau.pdf
http://www.immoexpert.de/dat/51-Der_Ueberbau.pdf
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Výši renty, která je (neurčí-li si strany jinak) splatná ročně dopředu,349 si pak 

stavebník a vlastník sousedního pozemku určí buď smlouvou, nebo se ohledně této výše 

obrátí na soud a ten vydá o výši renty rozsudek.350  

Při jejím určování, ať už dohodou či rozsudkem, se pak zohledňuje dlouhodobý 

charakter renty. Přihlíží se tedy k očekávanému pohybu cen pozemků. Idea a smysl tohoto 

institutu je tedy takový, že by se tedy výše renty měla určit pouze jednou – ve chvíli, kdy 

na její výplatu vznikne nárok - a v průběhu trvání tzv. Duldungspflicht - povinnosti strpět 

stavbu, která je částečně postavena na cizím pozemku, by se měnit neměla. A to ani 

v případě, že se v průběhu trvání práva na placení renty podstatně změní ceny pozemků.351 

Proto se při stanovení renty rozsudkem, resp. znalcem zohledňují především 

tzv. Liegenschaftzinssätze – jakýsi budoucí nárůst hodnoty nemovitosti, který dle nařízení 

o zásadách stanovení hodnoty pozemků (oceňovací nařízení)352 vychází z průměrného 

zhodnocení odpovídajícího druhu pozemku v té dané oblasti.353 To mapují tzv. komise 

znalců (výbor),354 které vedou sbírku kupních cen pozemků (Kaufpreissammlung) a jejich 

zhodnocení.355 Tyto údaje pak mimo jiné poskytují příslušným finančním úřadům 

pro daňové účely.356 

Právo na výplatu renty (das Recht auf die Rente) je pak věcným právem k pozemku, 

do kterého část budovy zasahuje, a má přednost před jinými (i staršími) právy.357 Toto 

                                                           
349 § 913 odst. 2 BGB. 
350 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. § 912 Rdn. 6. 74. přeprac. vyd. München : C. 

H. Beck, 2015, s. 1544-1545. ISBN 978-3-406-67000-8.  
351 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. § 912 Rdn. 6. 74. přeprac. vyd. München : C. 

H. Beck, 2015, s. 1544-1545. ISBN 978-3-406-67000-8. 
352 Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken 

(Immobilienwertermittlungsverordnung). 
353 § 14 Immobilienwertermittlungsverordnung. 
354 Komise znalců „fungují již od roku 1960 a jako nezávislé kolegiální panely znalců mají za cíl udržování 

transparentnosti na trhu s nemovitostmi. Za tímto účelem jsou z notářských kanceláří těmto výborům 

odesílány kopie všech uzavřených kupních smluv na nemovitosti či pozemky uzavřené v oblastech 

spadajících do jejich místní kompetence.“ in RYSKOVÁ, Klára. Využití mechanismů oceňování 

nemovitostí v Německu jako reálného potenciálu pro zlepšení českého systému znaleckého oceňování 

nemovitého majetku. Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Doktorská 

vědecká konference 6. února 2012. ISBN 978-80-213-2275-2. [online]. [cit. 17.02.2016] Dostupný také z 

WWW: http://tt.pef.czu.cz/Files/3_printVersion_181.pdf. 
355 § 193 odst. 5 BauGB. 
356 § 193 BauGB. 
357 § 914 odst. 1 BGB. 

http://tt.pef.czu.cz/Files/3_printVersion_181.pdf
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právo se však samo o sobě nezapisuje do katastru nemovitostí (Grundbuch).358 Zapíše 

se pouze v případě, že je výše renty stanovena smlouvou – tak tomu je z důvodu ochrany 

případných právních nástupců, vůči nimž by jako vůči třetím stranám byl v katastru 

nezapsaný závazek ze smlouvy o výši renty neúčinný. Z toho důvodu se do katastru 

v případě smluvní dohody o výši renty zapisuje jak právo na rentu, tak její výše, pokud je 

daná smlouvou.359  

Česká právní úprava i návaznosti na skutečnost, že přikazuje přestavěnou část 

pozemku stavebníkovi (v dobré víře) do vlastnictví a nikoliv pouze do užívání, upravuje 

i peněžité protiplnění za tento převod odlišně než BGB. Dle § 1087 odst. 2 ObčZ 

se vlastníkovi pozemku nahrazuje obvyklá cena (která zahrnuje i požadavek aktuálnosti 

takového ocenění)360 za část pozemku, a to jednorázově.  

 

3.2.4.3 Další nároky, speciální případy přestavku v německém právu a další 

výkladová vodítka 

Dalším nárokem, který z přestavku vyplývá, je možnost vlastníka sousedního pozemku 

požadovat oproti převedení vlastnictví zastavěné části pozemku na stavebníka náhradu 

za tuto část pozemku dle § 915 BGB. Vlastník sousedního neoprávněně částečně 

zastavěného pozemku tedy může požadovat, aby si stavebník část pozemku „odkoupil“. 

Nárok má přitom vždy aktuální vlastník pozemku, na který stavba zasahuje (stejně jako 

v případě tzv. Duldungspflicht).361 Avšak hodnota, která se vlastníkovi sousedního 

pozemku za jeho převedení stavebníkovi nahrazuje, se naopak vztahuje vždy k okamžiku, 

kdy stavba překročila hranice pozemků (stejně jako stanovení hodnoty tzv. renty).362 

                                                           
358 § 914 odst. 2 BGB. 
359 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. § 912 Rdn. 6. 74. přeprac. vyd. München : C. 

H. Beck, 2015, s. 1545. ISBN 978-3-406-67000-8.  
360 Pojmem obvyklá cena se autorka blíže zabývá v kapitole 2.4.6 Převedení (přikázání) pozemku pod 

neoprávněnou stavbou stavebníkovi.  
361 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. 74. přeprac. vyd. München : C. H. Beck, 

2015, s. 1545. ISBN 978-3-406-67000-8. 
362 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. § 912 Rdn. 6. 74. přeprac. vyd. München : C. 

H. Beck, 2015, s. 1545. ISBN 978-3-406-67000-8. 
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Přičemž renta, která byla placena do okamžiku převedení vlastnictví, se do náhrady 

za zastavěnou část pozemku nezapočítává363 a naopak musí být uhrazena.364 

 Tato úprava tedy spíše odpovídá českému ustanovení o úplatě za přestavěnou část 

pozemku dle § 1087 odst. 2 ObčZ, nicméně u tohoto ustanovení by se autorka práce 

přikláněla spíše k tomu, že se nahrazuje aktuální obvyklá cena a nikoliv cena k okamžiku 

překročení hranice pozemků. Dle německého práva se totiž kromě této jednorázové 

náhrady platí již popsaná tzv. Überbaurente, zatímco v českém právním prostředí taková 

opakovaná platba chybí. Aktuální jednorázová úhrada obvyklé ceny přestavěného 

pozemku v případě, že bude požadována až několik let po zřízení přestavku, bude 

nepochybně vyšší než obvyklá cena v okamžiku překročení hranic pozemků. V případě 

dobré víry dosavadního vlastníka přestavěného pozemku (tedy pokud se na to, že se jedná 

o přestavek, dojde až o několik let po jeho zřízení) tak může být úhrada obvyklé ceny 

částečně také kompenzací za užívání přestavěného pozemku od doby vzniku přestavku, 

a proto se autorka práce přiklání spíše k tomu, že obvyklou cenou přestavku dle § 1087 

odst. 2 ObčZ je míněna aktuální obvyklá cena.  

Projev vůle, kterým se právo na náhradu dle BGB (tedy na náhradu ke dni 

překročení hranice) neoprávněně zastavěné části pozemku vykonává – tedy požadavek 

na vlastníka stavby, aby si pozemek pod touto stavbou odkoupil, nemá žádnou předepsanou 

formu. Vlastní převod se pak řídí ustanoveními o koupi365 (a to včetně např. promlčení)366 

přičemž u koupě je dle německého práva v případě převodu nemovitých věcí potřebný 

notářský zápis.367  

Poměrně zajímavá je pak dle názoru autorky práce problematika tzv. vlastního 

přestavku ve smyslu německého práva (Eigengrenzüberbau). Jedná se o situaci, kdy 

stavebník staví na dvou či více svých pozemcích, přičemž budova překračuje jejich 

                                                           
363 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. § 912 Rdn. 6. 74. přeprac. vyd. München : C. 

H. Beck, 2015, s. 1545. ISBN 978-3-406-67000-8.  
364 § 915 odst. 2 BGB. 
365 § 915 odst. 2 BGB. 
366 BASSENGE, Peter; BRUDERMÜLLER, Gerd; ELLENBERGER, Jürgen; GÖTZ, Isabell; 

GRÜNEBERG, Christian; SPRAU, Hartwig; THORN, Karsten; WEIDENKAFF, Walter; WEIDLICH, 

Dietmar. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebensetzen. § 912 Rdn. 6. 74. přeprac. vyd. München : C. 

H. Beck, 2015, s. 1545.  ISBN 978-3-406-67000-8.  
367 § 873 BGB. 
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vzájemné hranice. Německá judikatura totiž v tomto ohledu prošla jistým vývojem. 

Dřívější Říšský soud (Reichsgericht)368 zastával nejdříve ten názor, 

že tzv. Eigengrenzüberbau není možné posuzovat dle ustanovení § 912 a souvisejících 

BGB, neboť se toto ustanovení pojí pouze s pozemky ve vlastnictví různých subjektů.369 

V případě Eigengrenzüberbau tak byla dána přednost principu akcese (a každá část budovy 

se stala součástí pozemku, na kterém ležela), přičemž oddělení části budovy od pozemku 

bylo možné pouze na základě věcné smlouvy dle § 873 BGB zanesené do katastru 

nemovitostí.370 Následně však svůj pohled na věc soud přehodnotil a přiklonil 

se k analogickému použití § 912 a násl. BGB i pro případy, kdy je i přestavěný pozemek 

ve vlastnictví stavebníka. Tzv. Duldungspflicht a právo na výplatu renty v případech 

tzv. Eigengrenzüberbau vzniká v okamžiku, kdy stavba překročí hranici pozemku, avšak 

obé nelze vykonávat do okamžiku, než je jeden z pozemků zcizen, neboť i zde platí římská 

zásada nulli res sua servit (žádná věc nemůže sloužit sobě samé).371 Spolkový soudní dvůr 

(Bundesgerichtshof)372 tento právní názor ve své judikatuře následně přebral. Nad 

argumentaci Říšského soudu, která je založená na důrazu na zachování hospodářské 

hodnoty, však Spolkový soudní dvůr zdůrazňuje také zájem na zachování jednoty budovy 

(Gebäudeeinheit).373 Toto však platí pouze v případě, že vlastník překročí hranici svého 

dalšího pozemku v dobré víře. Pokud by k tomuto překročení nedošlo v dobré víře, bude 

přestavěná část stavby součástí pozemku, na kterém leží.374  

Pro analogické použití § 912 a násl. BGB se pak vyslovuje německá judikatura 

i v případě, že je pozemek, jehož součástí je budova, rozdělen na více pozemků, přičemž 

budova pak leží na dvou či více z nich.375 Základním pozemkem (Stammgrundstück) je pak 

                                                           
368 Zvláštní soudní instituce v letech 1879 až 1945, předchůdce ústavního soudu, řešil kompetenční 

konflikty, veřejnoprávní nároky vůči státu a také stížnosti občanů na porušení jejich politických práv. 
369 GUNIA, Susanne. Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 

159. ISBN 978-3-93-9804-67-3. 
370 GUNIA, Susanne. Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 

159. ISBN 978-3-93-9804-67-3. 
371 Tamtéž, s. 120.  
372 Nejvyšší současná soudní instance v Německu. 
373 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 20.06.1975, sp. zn.: V ZR 206/74, 

BGHZ 64, 333, 337 In GUNIA, Susanne. Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion 

Verlagsgesellschaft, 2009, s. 160. ISBN 978-3-93-9804-67-3.  
374 Rozsudek Spolkového soudního dvora (Bundesgerichtshof) ze dne 30.04.1958, sp. zn. V ZR 215/56, 

BGHZ 27, 204, 208 In GUNIA, Susanne. Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion 

Verlagsgesellschaft, 2009, s. 169. ISBN 978-3-93-9804-67-3.  
375 GUNIA, Susanne. Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 

166. ISBN 978-3-93-9804-67-3. 
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dle objektivních kritérií určený pozemek, na kterém leží část budovy, ve které spočívá 

stěžejní část budovy.376  

 

3.2.5 Plody (Früchte) a užitky (Nutzungen) neoprávněné stavby a tzv. Überbau 

Na úvod kapitoly je nutné předeslat, že pojem plodů a užitků je v německém právu 

definován jinak než v českém právním řádu.377 Nauka německého práva rozlišuje přímé 

a nepřímé a věcné a právní plody věci. Přímým věcným užitkem je dle § 99 odst. 1 BGB 

typicky jablko pocházející ze stromu, jehně, které porodí ovce apod. Přímým právním 

plodem věci jsou dle § 99 odst. 2 BGB např. úroky z prodlení úhrady pohledávky 

či dividendy z akcií. Ustanovení § 99 odst. 3 pak obsahuje nepřímé věcné (nájemné 

nebo pachtovné) i nepřímé právní plody věci (licenční poplatky z užívání patentu).378 

Plodem (Frucht) neoprávněné stavby tak bude ve světle uvedeného typicky nájemné 

za pronájem takové stavby.379 Pojem užitků (Nutzungen) je pak pojmem nadřazeným 

pojmu plody (Früchte). Mezi užitky (Nutzungen) patří380 totiž také tzv. Gebrauchsvorteile, 

což jsou doslova výhody, které souvisí s užíváním věci nebo práva – tedy např. možnost 

v neoprávněné stavbě bydlet. 

Ohledně vydání plodů z věci rozlišuje německé právo nabyvatele oprávněného 

(rechtmäßig) a neoprávněného (unrechtmäßig). Oprávněný držitel vlastní nebo cizí věci 

nabývá výnosy (Erzeugnisen) již oddělením.381  

Neoprávněný stavebník však není oprávněným držitelem, neboť nemá k pozemku 

užívací právo. U neoprávněného držitele je pak rozlišujícím kritériem dobrá víra. V případě 

                                                           
376 GUNIA, Susanne. Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 

166. ISBN 978-3-93-9804-67-3. 
377 § 491 ObčZ. 
378 BEZZENBERGER, Tilman. Nutzungen = Früchte + Gebrauchsvorteile (§§ 99-100 BGB). Učební 

materiál, [online]. Univerzität Potsdam. Professur für Bürgerliches Recht, Gesellschaftsrecht und 

Europäisches Zivilrecht - Prof. Dr. Tilman Bezzenberger. [cit. 13.06.2016]. Dostupný také z WWW: 

https://www.uni-potsdam.de/fileadmin01/projects/ls-bezzenberger/99__100_Gesetzeswortlaut.pdf   

(https://www.uni-potsdam.de/de/ls-bezzenberger/lehre/allgemeine-lehrmaterialien-zum-bgb.html - 

kategorie „Sachenrecht“, bod 1. Nutzungen (§§ 99-100 BGB)). 
379 STAUDINGER, Julius; GURSKY, Karl-Heinz. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Sachenrecht [Paragraphen] 985-1011. Drittes Buch, Band 3. § 912 

Rn. 77. Berlin : Sellier - de Gruyter, 1999. ISBN 978-3-8059-0915-0 a další In GUNIA, Susanne. 

Grenzüberbau und Akzessionsprinzip. Berlin : Lexxion Verlagsgesellschaft, 2009, s. 175. ISBN 978-3-93-

9804-67-3.  
380 § 100 BGB. 
381 § 955 a 956 BGB. 

https://www.uni-potsdam.de/fileadmin01/projects/ls-bezzenberger/99__100_Gesetzeswortlaut.pdf
https://www.uni-potsdam.de/de/ls-bezzenberger/lehre/allgemeine-lehrmaterialien-zum-bgb.html
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její absence totiž držiteli užitky z věci nepatří a ten je tak musí vydat vlastníkovi382 (či je 

nahradit v penězích), stejně tak musí neoprávněný držitel učinit, pokud žádné užitky z věci 

nemá, avšak v případě řádného hospodaření by je měl.383 Tato povinnost nastává 

(neoprávněnému) držiteli věci od okamžiku, kdy se o neoprávněnosti jeho držby 

dozvěděl,384 či od doby zahájení soudního sporu o její oprávněnost.385 Poměrně zásadním 

je ve věci plodů a užitků ustanovení § 988 BGB, dle kterého musí plody a užitky vydat 

držitel v dobré víře, je-li jeho držba bezúplatná, a to od doby zahájení soudního sporu.  

Držitel, který má dobrou víru, pak musí případné užitky vydat (nahradit v penězích) 

vlastníkovi také, avšak pouze jako bezdůvodné obohacení,386 tj. nenahrazuje případné „ušlé 

užitky“. 

Neoprávněný stavebník, který tedy nemá dobrou víru ve své oprávnění stavět či mít 

na pozemku stavbu, tak musí vydat veškeré užitky ze zastavěného pozemku, rovněž musí 

vlastníkovi zastavěného pozemku nahradit užitky, které by při řádném hospodaření 

na pozemku vznikly. Neoprávněný stavebník v dobré víře pak vydá plody a užitky 

z neoprávněné stavby ode dne zahájení soudního sporu, a to dle předpisů o bezdůvodném 

obohacení. 

Lze tedy uzavřít, že neoprávněný stavebník vydává (nahrazuje) užitky, které 

z neoprávněné stavby získá nehledě na to, zda byl neoprávněným držitelem pozemku 

v dobré víře či bez ní. Onen rozdíl dobré víry pak spočívá spíše v rozsahu takových náhrad. 

V tomto ohledu je tedy německé právo přísnější nežli české, neboť to vydání plodů a užitků 

neoprávněné stavby váže „pouze“ na kritérium poctivosti stavebníka a navíc užitky 

definuje úžeji nežli právo německé. 

 

                                                           
382 § 987 odst. 1 BGB. 
383 § 987 odst. 2 BGB. 
384 § 990 BGB. 
385 § 987 odst. 1 BGB. 
386 § 988 BGB – Toto ustanovení sice hovoří pouze o neúplatné držbě, judikatura však dovozuje, že stejné 

pravidlo platí i pro úplatnou neoprávněnou držbu v dobré víře. (In BAUR, Fritz. Lehrbuch des 

Sachenrechts. 14. přeprac. vyd. München : C. H. Beck’ssche Verlagsbuchhandlung, 1987, s. 95. ISBN 

3406320341.) 
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3.2.6 Promlčení 

Na rozdíl od české úpravy, dle které se promlčují práva, se dle německé legislativy387 

promlčují nároky z práv plynoucí. Vlastnické právo se tedy stejně jako v českém právním 

systému nepromlčuje.  

Obecná promlčení doba pak činí 3 roky.388 V této lhůtě se promlčuje nárok 

na vydání užitků, nárok na vydání náhrady užitků, které by v případě řádného hospodaření 

z věci plynuly (dle § 987 BGB),389 náhrada za případné zhoršení stavu neoprávněně 

zastavěného pozemku (dle § 990 BGB).390 Stejně tak se promlčuje nárok na náhradu 

nutných nákladů dle § 994 a násl. BGB391 (ovšem pouze v případě, že je v souvislosti 

s neoprávněnou stavbou uplatněn v prekluzivní lhůtě 6 měsíců dle § 1002 BGB)392 a nárok 

na odstranění neoprávněné stavby dle § 1004 BGB. Obecná promlčecí doba začíná běžet 

ke konci roku, ve kterém se věřitel o nároku a svém dlužníkovi dozvěděl či dozvědět 

měl.393 

 Pro nároky ve vztahu k pozemku určuje BGB speciální promlčecí dobu v délce 

trvání 10 let.394 Dále pak BGB definuje skupinu nároků, které se promlčují ve speciální 

promlčecí době v délce trvání 30 let.395 V této speciální promlčecí době se promlčují mj. 

nároky na vydání (Herausgabe) věci vlastníkovi dle § 985 BGB396 a nároky z věcných 

práv.397  

Závěrem této kapitoly lze tedy zkonstatoval, že vyjma vlastnického práva je 

promlčení nároků plynoucích z neoprávněné stavby v německém právu upraveno jinak než 

                                                           
387 § 194 BGB. 
388 § 195 BGB. 
389 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296.  Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1811. ISBN 978-3-406-60932-9.  
390 SOERGEL, Hans Theodor; SIEBERT, Jürgen; MÜHL, Otto a kol. Bürgerliches Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Band 6. Sachenrecht §§ 854–1296. 12. přeprac. vyd. Stuttgart : W. 

Kolhhammer, 1990, s. 634. ISBN 978-3-17-009691-2.  
391 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296.  Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1841. ISBN 978-3-406-60932-9.  
392 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296. Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1839. ISBN 978-3-406-60932-9.  
393 § 199 BGB. 
394 § 196 BGB. 
395 § 197 BGB. 
396 SOERGEL, Hans Theodor; SIEBERT, Jürgen; MÜHL, Otto a kol. Bürgerliches Gesetzbuch mit 

Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Band 6. Sachenrecht §§ 854–1296. 12. přeprac. vyd. Stuttgart : W. 

Kolhhammer, 1990, s. 601. ISBN 978-3-17-009691-2.  
397 § 197 BGB. 
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v českém právním řádu, přičemž německé právo je nakloněno spíše stavebníkovi a české 

spíše vlastníkovi neoprávněně zastavěného pozemku, což ovšem vychází spíše z právně 

historického vývoje této problematiky v České republice.  

 

3.2.7 Procesní otázky 

V Německu existují pro sousedské spory, mezi které patří mj. třeba spory ohledně 

Überbau, mimo klasické rozhodčí soudy, také specializované instituce poskytující 

mimosoudní smírčí řízení (Schlichtungsverfahren) na bázi mediace. S takovým řešením 

sporu musí přirozeně souhlasit obě strany, přičemž cílem je dosažení dohody obou stran 

sporu a uzavření dohody o řešení.398 V některých spolkových zemích399 a jejich předpisech 

(Landesrecht) je v případě sousedských sporů mimosoudní smírčí řízení 

(Schlichtungsverfahren) povinné.400 Autorka považuje povinné Schlichtungsverfahren 

ve věcech sousedských práv – tedy především ohledně sporů o přestavcích, za užitečné, 

a to jak s ohledem na skutečnost, že v těchto sporech často jde o bagatelní majetkové 

hodnoty, tak s ohledem na to, že je žádoucí, aby se strany sporu dohodly a mohly tak spolu 

do budoucna vycházet bez hořkých následků prohraného soudního sporu na straně jednoho 

ze sousedů.  

Autorka práce se však domnívá, že pro spory týkající se právních poměrů 

„klasických“ neoprávněných staveb, tedy například ve sporech o odstranění neoprávněné 

stavby, je však mimosoudní smírčí řízení (Schlichtungsverfahren) nevyhovující 

už s ohledem na poměrně značné majetkové hodnoty, které mohou jednotlivé před soudem 

vznášené nároky představovat.  

  

                                                           
398 BLANK, Hubert; HARSCH, Robert; HAUG, André; SAUER, Peter. Haufe Mietwohnungen verwalten: 

VerwalterPraxis: Nachbarrecht von A-Z / 161 Schlichtungsverfahren. Ukázka (část textu) [online]. 

Haufe.de. [cit. 11.08.2017]. Dostupný také z WWW: 

https://products.haufe.de/#link?productid=PI9865&docid=HI7403024 a z 

https://www.haufe.de/immobilien/verwalterpraxis/nachbarrecht-von-a-z-142-

schlichtungsverfahren_idesk_PI9865_HI7403024.html. 
399 Baden-Württemberg, Bavorsko, Brandenburg, Hesensko, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-

Anhalt und Schleswig-Holstein. 
400 BAMBERGER, Heinz Georg; ROTH, Herbert. Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 2 §§ 

611-1296.  Mnichov : C. H. Beck, 2003, s. 1839. ISBN 978-3-406-60932-9.  

https://products.haufe.de/#link?productid=PI9865&docid=HI7403024
https://www.haufe.de/immobilien/verwalterpraxis/nachbarrecht-von-a-z-142-schlichtungsverfahren_idesk_PI9865_HI7403024.html
https://www.haufe.de/immobilien/verwalterpraxis/nachbarrecht-von-a-z-142-schlichtungsverfahren_idesk_PI9865_HI7403024.html
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4 ZÁVĚR 

Lze shrnout, že ačkoliv česká právní úprava vychází mimo jiné z německého BGB, 

obsahují právní řády České republiky a Spolkové republiky Německo poměrně dost 

odlišností.  

Co se právní úpravy neoprávněné stavby týká, vidí autorka zásadní rozdíl v pojetí 

pojmu dobré víry, který německé právo v souvislosti s neoprávněnou stavbou používá 

v jejím objektivním smyslu, zatímco české právo jej užívá ve smyslu subjektivním, 

přičemž objektivnímu pojetí odpovídá v českém právním prostředí spíše pojem poctivosti, 

neboť pojem dobré víry je vyhrazen pro subjektivní pojetí tohoto právního institutu. 

Jak autorka uvádí na různých místech kapitoly 2.4, je otázkou, zda český zákonodárce 

neměl v ustanoveních ObčZ týkajících se neoprávněné stavby k subjektivnímu pojetí dobré 

víry přidat také její objektivní vnímání vyjádřené pojmem poctivosti. Autorka práce 

se domnívá, že by takový postup byl účelnější, přičemž argumentaci k tomuto názoru uvádí 

v kapitole 2.4.4 (Peněžité náhrady).  

Rozdíly pak autorka spatřuje například v oblasti odstranění neoprávněné stavby. 

Dle BGB tento nárok vyplývá z obecného ustanovení na ochranu vlastnického práva 

a přechází na právní nástupce neoprávněného stavebníka. Takové pravidlo v českém 

právním řádu neexistuje a ObčZ (jak dle § 1085, tak dle § 1042) dává vlastníkovi 

neoprávněně zastavěného pozemku možnost nárokovat odstranění neoprávněné stavby 

pouze po jejím stavebníkovi, což výrazně omezuje jeho možnost obrany. Přechod 

takovýchto povinností plynoucích z neoprávněné stavby na právního nástupce by tedy měl 

být ještě dořešen judikaturou. 

Rozdílná je rovněž úprava promlčení, když jsou dle českého právního řádu veškerá 

práva plynoucí z neoprávněné stavby nepromlčitelná a dle německé právní úpravy 

se jednotlivé nároky promlčují v různých promlčecích dobách. 

Také náhled na vydání užitků plynoucích z neoprávněné stavby se liší, jak v jejich 

definici, tak v podmínkách pro jejich vydání či ponechání si.  

V jednotlivých kapitolách práce pak autorka navrhuje různé úpravy textace 

a aplikaci ustanovení § 1087 ObčZ o přestavku, a to i přesto, že považuje úpravu přestavku 

v ObčZ za přehlednější než úpravu tzv. Überbau (přestavku) dle německého práva, která 

je však na rozdíl od české právní úpravy už v praxi několik desítek let a je tím pádem 
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mnohem více probádaná a propracovaná. Například návrh úpravy tohoto ustanovení 

v kapitole 3.2.4 – Přestavek (Überbau), který je formulován s ohledem na tzv. zdánlivé 

přestavky (které nejsou přestavkem od okamžiku svého vzniku, ale které se staly 

přestavkem později – například rozdělením pozemků), je dle autorčina mínění minimálně 

k diskuzi. Ke zvážení a možnou inspirací je však kromě této úpravy i případné omezení 

přestavku normami veřejného práva, jak je tomu dle německého BGB, a to i navzdory 

deklarované nezávislosti soukromého a veřejného práva401 dle ObčZ. Dle německého 

práva je totiž vlastník sousedního pozemku povinen přestavek strpět jen v případě, 

že vyhovuje normám veřejného práva. 

Na německé právní úpravě pak autorka oceňuje rovněž tzv. smírčí řízení, které je 

pro některé spolkové země a spory o přestavených částech budov (Überbau) povinné. 

Pro české právní prostředí si autorka práce dokáže takové povinné smírčí řízení v případě 

sporů o přestavky poměrně dobře představit a považovala by je i za přínosné. Záleží ovšem 

také na tom, jaký je objem soudních sporů o přestavky a zda by zavedení takových smírčích 

soudů nebylo větší zátěží než jejich vyřizování v rámci běžné soudní agendy. 

Velmi podobné jsou si česká a německá právní úprava v otázce vlastnických vztahů 

k neoprávněné stavbě a nároků na finanční vyrovnání za zřízení stavby na cizím pozemku 

v dobré víře či poctivých stavebníkem. 

Autorka také podrobuje zkoumání jednotlivá dřívější výkladová vodítka 

a judikaturní závěry vzniklé v době účinnosti ObčZ 1964 a porovnává je se současnou 

legislativní úpravou. Konstantní a nezměněný náhled se přitom i po rekodifikaci 

občanského práva zachovává v otázkách promlčení práv a právních poměrů plynoucích 

z neoprávněných staveb, nároků na odstranění neoprávněné stavby (ač to na první pohled 

nemusí být zcela zřejmé) a použitelné jsou i některé další závěry tehdejší judikatury 

týkající se například v kapitole 2.4.9 uvedené osoby stavebníka či toho, kdo zřídil stavbu. 

Naopak velké změny nastaly po  1. 1. 2014 ohledně použitelnosti věcných břemen jako 

způsobu uspořádání právních poměrů plynoucích z neoprávněné stavby, neboť věcné 

břemeno je již jako právní titul k tomu mít na cizím pozemku vlastní stavbu nedostatečné.  

Autorka se krátce věnuje také úpravě liniových staveb jako staveb neoprávněných, 

přičemž dochází k závěru, že ve většině lze na tyto stavby (v případě, že jsou stavbami 

                                                           
401 § 1 odst. 1 ObčZ. 
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ve smyslu ObčZ a nikoliv „jen“ movitými věcmi) aplikovat ustanovení ObčZ 

o neoprávněné stavbě a výjimkou vlastnického práva k těmto stavbám. Vlastnictví 

liniových staveb totiž většinou zakotvují přímo veřejnoprávní předpisy, neboť liniové 

stavby jsou často spojeny s veřejným zájmem, který takovou úpravu a vyloučení 

soukromého vlastnictví takových staveb zakládá.  

Dále si autorka dovoluje poukázat i na procesněprávní specifika vypořádání 

právních poměrů z neoprávněných staveb a možnosti tzv. posesorní obrany dotčených 

subjektů, které jsou blíže rozebrány v kapitole 2.4.15 (Procesněprávní aspekty 

neoprávněných staveb). 

Protože ObčZ vychází nejen z německé právní úpravy, ale také z tehdejšího 

obecného zákoníku občanského (ABGB) účinného na našem území, nachází autorka další 

vodítka a myšlenkové zdroje týkající se současné úpravy neoprávněné stavby v soudní 

praxi a literatuře vztažené k tomuto předpisu. 

Z práce dle autorčina mínění nevystupuje jeden všezahrnující a všeprostupující 

závěr. Jedná se spíše o mozaiku dílčích myšlenek, právních konstrukcí a výkladových 

doplnění k (nedokonalé) právní úpravě neoprávněné stavby dle ObčZ. Autorka rovněž 

formulovala některé problémy současné textace zákonných ustanovení a navrhla i jejich 

konkrétní změny. Se zájmem tedy bude autorka práce sledovat, jak se s nedostatky 

zákonného znění jednotlivých ustanovení budou vyrovnávat jak zákonodárci, tak soudní 

praxe, přičemž z této práce mj. vyplývá, že prostoru pro zpřesnění, úpravu a vyjasnění 

pravidel pro vypořádání právní úpravy neoprávněné stavby je dost – obdobně jako je tomu 

i v jiných oblastech úpravy občanského práva, ve kterých došlo přijetím jeho nové 

koncepce k zásadním změnám. Autorka práce však rovněž připouští, že další praxe 

se může v nazírání na některá jednotlivá výslovně neupravená místa současného 

zákonného znění právní úpravy neoprávněných staveb lišit. Nesporné však je, že se těmto 

nejasným oblastem právní úpravy neoprávněných staveb ještě bude potřeba věnovat.  
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.04.2012, sp. zn. 29 Cdo 3630/2010.  
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Illegal structure and legal relations arising from it according to Czech law, in comparison 
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ABSTRAKT 

Tato práce se věnuje právním poměrům plynoucím z neoprávněných staveb v rovině 

soukromého práva. S ohledem na zásadní změny, které do soukromého práva přinesl zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ObčZ), pak autorka podrobuje kritickému pohledu 

dosavadní judikaturu i současnou doktrínu a názory v literatuře a s přihlédnutím k německé 

soudní praxi a literatuře hledá vhodná výkladová vodítka, která jsou aplikovatelná 

na současnou právní úpravu. Autorka rovněž využívá závěrů vztahujícím se k ObčZ 1964 

a především k obecnému zákoníku občanskému (ABGB), který na území České republiky 

rovněž platil a který je velkým inspiračním zdrojem současné zákonné úpravy.  

Na úvod v kapitole 1 navazuje hlavní stať. Ložiskem práce jsou její kapitoly 2 a 3, 

které obsahují zhodnocení aktuální právní úpravy ve světle dostupné literatury 

a judikatury. Kapitola 2 hodnotí českou právní úpravu po rekodifikaci, přičemž kriticky 

nazírá na starší judikaturu a doposud dostupnou literaturu a vyvozuje z ní závěry 

aplikovatelné na současnou legislativní situaci v České republice. Kapitola 3 se pak věnuje 

německé právní úpravě, poukazuje na její rozdílnosti oproti vnímání neoprávněné stavby 

v českém právním systému, přičemž na základě tohoto srovnání se autorka snaží vyvozovat 

další argumentaci vztahující se k české právní úpravě neoprávněné stavby a souvisejících 

právních institutů. 

Autorka se rovněž zamýšlí nad návrhy a úpravami de lege ferrenda, které následně 

shrnuje v závěru práce, ve kterém rovněž vyhodnocuje hlavní rozdíly české a německé 

právní úpravy neoprávněných staveb. Z práce pak vyplývají jednotlivé legislativou 

nevyřešené otázky a problémy, pro které autorka nabízí odůvodněné řešení, zda se pak 

další praxe a odborná veřejnost s autorkou shodnou, nelze předjímat. Minimálně však tato 

práce obsahuje argumentační základ pro další diskuze, které budou bezpochyby na téma 

neoprávněných staveb a souvisejících právních témat probíhat, a to na různých úrovních.  
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ABSTRACT 

This thesis deals with legal relations arising from illegal structures at the level of private 

law. In view of the fundamental changes brought to private law by Act No. 89/2012 Coll., 

the Civil Code, the author submits a critical view of the existing jurisprudence and current 

doctrines and opinions in literature, and, looking for German judicial practice and 

literature, seeks appropriate interpretative instructions, which are applicable to current 

legislation. The author also uses conclusions relating to the 1964 Civil Code and, in 

particular, to General Civil Code (ABGB), which are also applied in the Czech Republic 

and which is a great source of inspiration for the current legal regulation. 

The main chapter begins after the introduction in Chapter 1. The focus of this work 

lies in Chapters 2 and 3, which contain an assessment of the current legislation in light of 

the available literature and jurisprudence. Chapter 2 evaluates the Czech legal regulation 

after recodification, criticizing older case law and literature available so far and drawing 

conclusions from it which are applicable to the current legislative situation in the Czech 

Republic. Chapter 3 then deals with the German legal framework and points out its 

differences in relation to the perception of an unauthorized building in the Czech legal 

system. On the basis of this comparison, the author works to formulate further arguments 

relating to the Czech legal regulation of illegal structures and related legal institutes. 

The author also contemplates the proposals and modifications de lege ferrenda, 

which she summarizes at the end of the work, which also assesses the main differences 

between the Czech and German legal regulations of illegal structures. From the work, the 

individual legislation then tackles unresolved issues and problems for which the author 

offers a reasoned solution; whether or not other practice and the professional public agree 

with the author cannot be anticipated. At minimum, however, this work provides grounds 

for further discussions that will undoubtedly take place on different levels on the topic of 

illegal structures and related legal issues.  
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