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1.  Občanský zákoník 89/2012 znovu zavedl do právní úpravy superficiální 

zásadu a to nejen ohledně stromů a rostlin, ale především ve vztahu k trvalým 

stavbám. Nová právní úprava s sebou přinesla potřebu vyrovnat se s předchozím 

právním stavem, který ohledně staveb výslovně počítal s dualitou objektů 

pozemku a stavby a možnou dualitou subjektů vlastnického práva. Toto nazírání 

doprovázené častým selháním stavebních úřadů s sebou přineslo rozsáhlou 

výstavbu na pozemcích, které stavebníkovi nepatřily a mnohdy ani neměl právo, 

které by jej ke zřízení stavby opravňovalo. Nová právní úprava však na stavbu 

nahlíží tradičním prizmatem umělého přírůstku a bez ohledu na její složitost či 

rozsah je trvalá stavba součástí pozemku 

   Autorkou zvolené téma je bezesporu velmi aktuální a prakticky i teoreticky 

stěžejní. Existence a pozice pozemku a situování stavby jsou neměnné prvky, 

kdy právní řešení vyžaduje naprostou korektnost a stabilitu. Zvolená 

problematika je relativně často analyzována odbornou veřejností, nicméně 

vzhledem k relativně krátké účinnosti nové právní normy a absenci dostatečných 

praktických zkušeností vyžadují další zpracování. Zpracování problematiky 

neoprávněné stavby navíc v komparativním pohledu lze proto jen uvítat. 

 

2.  Zpracování zvolené problematiky v komparativním pohledu kladlo na 

autorku značné nároky především po stránce vstupních informací. Plně byly 

využity domácí recentní zdroje, stejně tak zdroje německé včetně judikatury. 

Z hlediska teoretického lze uzavřít, že práce je založena především na dvou 

rovnocenně využitých metodách – jednak kritické analýze znění zákona a 

literárních pramenů a dále na komparaci s německou právní úpravou (na 

spolkové úrovni). Závěry uvedené v práci mají dostatečnou oporu v řádně 

citované literatuře a judikatuře (desítky soudních rozhodnutí domácích i 

německých). Pečlivě vedený poznámkový aparát průběžně doprovází na 109 

normostran vlastního textu a čítá 401 poznámek pod čarou. 

 

3. Formálně je předložená práce rozčleněna vedle úvodu a závěru do dvou 

kapitol – Česká právní úprava, Německá právní úprava a její srovnání s českou 



právní úpravou. Základní strukturální členění práce odpovídá jejímu 

komparativnímu zaměření. Obě kapitoly se v zásadě shodným způsobem člení 

do drobnějších a v zásadě shodných podkapitol  - tj. za předpokladu, že tomu 

odpovídá právní institut či pojem druhé právní úpravy. Hlavním sylogismem 

práce jsou pojmy pozemek, stavba, neoprávněná stavba, přestavek a práva a 

povinností plynoucí nejen z existence, ale též z užívání takové stavby či 

přestavku. Autorka postupuje od obecných – definičních vymezení ke 

konkrétním otázkám. 

 

4. Předložená práce je svým způsobem ojedinělým zpracováním dané 

problematiky. Autorka se systematicky zabývá superficiální zásadou a pojmem 

neoprávněná stavba a to i v kontextu liniových staveb. Dochází k rigoroznímu 

závěru, že stavba může podle současné právní úpravy (x § 3055 odst. 2) 

existovat jako součást pozemku, anebo práva stavby.  Jakýkoliv jiný právní 

instrument, který by rozštěpoval osud stavby a pozemku je pro příště 

nemyslitelný a to i přes skutečnost, že v minulé právní úpravě to byla věcná 

břemena umožňující realizaci stavby na cizím pozemku či nástavby. Autorka 

dochází ke správnému názoru, že stavba je umělým přírůstkem pozemku a 

oprávněnost či neoprávněnost povedou ve svém důsledku většinou pouze 

k rozvaze ohledně náhrady vlastníkovi pozemku, případně k možnosti požadovat 

odstranění stavby. Správný je i závěr, že odstranění stavby je možné požadovat 

jak veřejnoprávním postupem (stavební úřad), tak podle soukromého práva – 

občanský zákoník. Kritika zaznívá i na subjektivní koncepci dobré víry, která 

posiluje postavení stavebníka na úkor vlastníka pozemku. 

    Poněkud kriticky je potřeba se zamyslet nad všeobecně přijímaným názorem, 

že stavba pozemek zhodnocuje, kdy toto je zohledněno právo i právní úpravou. 

Z toho pramení i otázka pro obhajobu této práce. 

    Autorka se neomezila na pouhou sumaci a porovnání názorových proudů 

uvnitř obou právních řádů, ale navíc úpravy neoprávněné stavby porovnává, 

hledá shodné a odchylné prvky, vyslovuje své vlastní názory a úvahy de lege 

ferenda – zejména v případě přestavku Überbau (3. 2. 7.), kde dokonce 

navrhuje, aby se české právní prostředí inspirovalo zejména procesním 

postupem řešení sporů, kdy německé právo zná tzv. smírčí komise. Tento námět 

je potřeba brát za podnětný, nicméně je potřeba na něj pohlédnout v celkovém 

kontextu.  

    Na straně 76 se Mgr. Pumprlová zmiňuje o tom, že povinnost odstranit stavbu 

má podle § 1085 jen stavebník a vyslovuje naději, že tento nesprávný závěr bude 



překonán judikaturou. Jistě, že lze takový vývoj očekávat, ale již v současnosti 

je restriktivní závěr o tom, že tak může učinit jen stavebník, problematický, 

neboť zákon nelze vykládat jen podle slov a neměl by sjednávat průchod 

nepoctivosti. 

 

5.  Předložená práce nepochybně prokazuje schopnost autorky pracovat 

samostatným a tvůrčím způsobem. Generátor shod vykázal shodu nižší než pět 

procent v počtu 54 dokumentů. 

 

6. Předložená práce má vysokou stylistickou i formální úroveň. Str. 24 

druhorepubliková judikatura? V práci se téměř nevyskytují ani překlepy str. 42 

řízením x řízení. Po věcné stránce autorka mohla vzpomenout vyhlášku č. 

501/2006 Sb. ve znění 509/2006 Sb. o minimální vzdálenosti staveb str. 45.  

 

7. Předložená práce splňuje veškeré formální i obsahové náležitosti kladené na 

tento druh prací a proto ji doporučuji k ústní obhajobě: Za prvé se Mgr. 

Pumprlová zaměří na otázku, zda je vůbec možné definovat stavbu v kontextu 

superficiální zásady, dále zda stavba – resp. stavební zásah nutně vedou ke 

zhodnocení pozemku – vzhledem k trvalosti a změně poměrů na pozemku. 

V textu k německé právní úpravě jsou zmíněny jakési smírčí komise ohledně 

přestavků. Je autorka skutečně přesvědčena, že budou stejně efektivní i 

v prostředí, kde stavební nekázeň není jevem ojedinělým, ale pravidelným? 

 

 

 

V Praze dne 23. 1. 2018 

 

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

                                                                Oponent rigorózní práce  

 

 

 


