MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Komise pro aplikaci nové civilní legislativy

ČÍSLO VĚCI:

18/2013-LO-SP/206

Vážený pan

VYŘIZUJE:

Mgr. Hana Kubelková

E-MAIL:

kancl@msp.justice.cz

David Mareš
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V Praze dne 27. 6. 2013
Věc: Odpověď na Vaše dotazy ze dne 7. 6. 2013
Dotaz:
„1. Prosím o interpretaci ust. § 506 NOZ, a to ve vazbě na nerostné bohatství a důlní stavby či
díla. Předpokládal bych, že NOZ nebrání zvláštním právním předpisům (např. hornímu zákonu) ve
vymezení takové právní úpravy, která bude přednostně aplikována (tj. např. nerostné bohatství v
podobě vyhrazených nerostů, jako prostor pod povrchem, nebude součástí pozemku ve smyslu NOZ,
pokud to vyplývá ze zvláštního právního předpisu – horního zákona). Nicméně by mě zajímalo, zda lze
tento závěr opřít o konkrétní ustanovení NOZ či jen o pravidlo speciality. Obdobně by mě zajímal Váš
názor na důlní stavby a důlní díla (dle horního zákona mohou mít různý charakter, např. také výsypek,
odvalů a odkališť), zda je zde základním rozlišovacím kritériem dočasnost/trvalost stavby či NOZ
případně stanoví nějaké další aplikovatelné kritérium.
2. Je sledovaným záměrem nové právní úpravy, aby změnila dosavadní vlastnické poměry u
těžebních strojů (tj. zařízení upevněných s povrchem), pokud před nabytím účinnosti NOZ nebude
zapsána výhrada do KN? Bude zde v plném rozsahu aplikována zásada superficies solo cedit nebo
existuje výjimka chránící dosavadní rozložení právních vztahů? Děkuji za Vaši reakci.“

Odpověď:
Vážený pane Mareši,
velice děkujeme za Váš dotaz. Pokud jde o vlastnictví k nerostnému bohatství, použije
se přednostně speciální úprava horního zákona (zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších
předpisů). Horní zákon v § 5 odst. 2 nerostné bohatství na území České republiky vyhrazuje
do vlastnictví státu. Z toho lze odvodit, že se jedná o právně samostatnou věc, která není
součástí pozemku. Zvláštní právní režim výslovně připouští § 498 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“), dle něhož jsou takové věci, u nichž jiný právní předpis
stanoví, že nejsou součástí pozemku, a zároveň jde o věci, které nelze přenést z místa na místo
bez porušení jejich podstaty, věcmi nemovitými. Na věci dle § 498 odst. 1, věta druhá se dle
§ 3061 nepoužijí přechodná ustanovení §§ 3054 – 3060.

1

Pro důlní stavby a důlní díla horní zákon nestanoví žádné zvláštní pravidlo o určení
vlastnického práva k těmto objektům, použije se tudíž obecná úprava v občanském zákoníku.
Dnešní zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, vlastnictví stavby a pozemku odděluje
(§ 120 odst. 2). Podmínkou odděleného vlastnictví je však závěr o tom, že objekt nacházející
se na pozemku je stavbou v občanskoprávním smyslu (§ 119 odst. 2). Touto otázkou se
zabývaly Nejvyšší i Ústavní soud, přičemž oba především zdůrazňují, že je nutné důsledně
oddělovat veřejnoprávní a soukromoprávní povahu stavby.
Aby určitá stavba byla stavbou ve smyslu občanského práva a nebyla pouhou součástí
pozemku, na němž byla vystavěna, musí být způsobilá být samostatným předmětem
občanskoprávních vztahů (Rozsudek NS ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. 22 Cdo 1118/2005). Dle
konstantní judikatury Nejvyššího soudu (např. rozsudek ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 22 Cdo
52/2002) se stavbou v občanskoprávním smyslu rozumí výsledek stavební činnosti, tak jak
tuto činnost chápe stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, pokud výsledkem této činnosti je
věc v právním smyslu, tedy způsobilý předmět občanskoprávních vztahů (nikoli součást jiné
věci). Aby určitá stavba byla stavbou ve smyslu občanského práva, musí být možné faktické
oddělení stavby od pozemku, aniž by tím došlo k jeho znehodnocení.
Pokud jde o právní režim staveb dle NOZ, platí, že v důsledku znovuzavedení zásady
superficies solo cedit do občanského práva (§§ 505 a 506 NOZ), nebude možné, aby stavba
(ve smyslu občanského práva) zřízená po 1. lednu 2014 byla samostatnou věcí. Právní režim
staveb již existujících se řídí přechodnými ustanoveními (§§ 3054 a násl. NOZ).
Pro posouzení vlastnického práva k důlním dílům a důlním stavbám bude po účinnosti
NOZ stěžejní otázkou, jestli se jedná o stavbu v občanskoprávním smyslu, tj. o samostatný
předmět právních vztahů, nebo nikoli. Jestliže se bude jednat o stavbu (či jiné zařízení ke
stavbě přirovnatelné), lze aplikovat § 506 odst. 1 NOZ, který pro dočasné stavby stanoví
výjimku z pravidla, v důsledku které dočasná stavba zůstává samostatnou věcí. To platí
jednak pro dočasné stavby zřízené po účinnosti NOZ, ale i pro stavby dřívější, neboť § 3061
tyto stavby vylučuje s aplikace přechodných ustanovení §§ 3054 – 3060 NOZ. Závěr o
dočasnosti stavby přitom může vyplývat buď z právního titulu (například nájemní smlouvy či
smlouvy o zřízení časově omezeného věcného břemene, stejně jako z veřejnoprávního titulu).
Není-li takové vodítko, je třeba vycházet z povahy stavby.
Jestliže důlní dílo, resp. stavba, není samostatným předmětem občanskoprávních
vztahů, bude dle § 506 NOZ součástí pozemku. To ostatně platí již dnes (§ 120 OZ).
Pokud jde o režim vlastnického práva k těžebním strojům, umožňuje § 508, aby byly
ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku. K tomu je třeba zápis výhrady vlastnictví
do katastru nemovitostí. Ve vztahu ke strojům či jiným upevněným zařízením dle § 508
neobsahuje NOZ žádné zvláštní přechodné ustanovení. Použije se tudíž obecné pravidlo
v § 3028 odst. 2, dle něhož se „právní poměry týkající se věcných práv řídí ustanoveními
NOZ. Pouze jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti
NOZ se posuzují podle dosavadních právních předpisů.“ Z toho plyne, že se těžební stroje
účinností NOZ stávají součástí pozemku. Pouze pokud by je bylo možné kvalifikovat jako
stavby, aplikovala by se přechodná ustanovení § 3054 – 3060 NOZ, tj. součástí pozemku by
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se staly pouze v případě, že by je vlastnila táž osoba, která je vlastníkem pozemku, na němž je
stavba zřízena (§ 3054); jinak by oddělené vlastnictví zůstalo zachováno (§ 3055).
To znamená, že jestliže chcete zachovat oddělené vlastnictví těžebního stroje a
pozemku, je třeba se s vlastníkem pozemku dohodnout na zápisu výhrady dle § 508 NOZ.
Můžete tak učinit již dnes, a to například smlouvou s odkládací podmínkou ke dni
předpokládaného nabytí účinnosti NOZ.
Dovolte mi poznamenat, že Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní
správy a do jeho působnosti nespadá podávání závazného výkladu právních předpisů. Ten
náleží výhradně nezávislým soudům. Považujte tedy prosím výše uvedený právní názor pouze
za informativní.
S pozdravem

Mgr. Filip Glotzmann
vedoucí Komise pro aplikaci nové civilní legislativy

Komise pro aplikaci nové civilní legislativy vznikla v rámci projektu Nové soukromé právo (reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/80.00003) financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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