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Úvod 

Již v Ottově slovníku naučném z roku 1908 nalezneme definici vyvlastnění, která tento 

institut celkem moderně spojuje především s výstavbou infrastruktury a zejména pak 

se „zřizováním drah železných“1. Dílo přitom uvádí, že „expropriace ve prospěch železné dráhy 

jest (…) případem nejčastějším, nikoli však jediným. Zákon vodní povoluje [vyvlastnění] vod 

soukromých ve prospěch obcí (…), připouští [vyvlastnění] pozemků potřebných k přistání a 

zakotvení lodí, zřízení cesty pobřežní, jakož i nucené zřízení služebnosti vedení vody přes 

pozemek“. Infrastruktura dopravní, vodní a později i energetická a komunikační tak – zdá se – 

byla historicky považována za záležitost veřejného zájmu, před kterou musí ustoupit i tak 

významné právo, jako právo vlastnické2. V průběhu více než sta let uplynuvších od napsání 

citovaného textu se vnímání klíčové infrastruktury postupně posouvalo k jejímu stále většímu 

upřednostnění: elektřina a komunikační sítě se staly běžnou součástí každodenního života, 

vývoj mezinárodního obchodu a tranzitních cest začal klást větší nároky na technickou 

vybavenost a komunikační potřeba přes všechny snahy zůstává zcela nevyřešeným problémem. 

Výstavba klíčové infrastruktury však v praxi narazila na celou řadu procesních úskalí, a to od 

nečinnosti správních orgánů coby vedlejších účastníků řízení, přes obstrukční či dokonce 

podvodné a spekulativní chování vyvlastňovaných, až po průtahy v soudních řízeních. 

Za viníky shora nastíněných problémů jsou často označovány nefunkční legislativa a 

správní orgány, jejichž činnost by se cum grano salis dala popsat jako úspěšně vycházející 

z nejlepších úřednických tradic Rakouska-Uherska. Volání po optimalizaci stavební a 

vyvlastňovací legislativy zejména v oblasti výstavby klíčové infrastruktury vedlo v roce 2009 

k přijetí zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, původně navrženého jako zákon 

o urychlení výstavby rychlostní komunikace R353. Od přijetí zákona již uplynulo bezmála 

deset let a za tyto roky byl tento původně na míru ušitý zákon neustále doplňován, upravován 

a „vylepšován“. Zákon nebo jeho jednotlivé novely se opakovaně stávaly terčem kritiky jak ze 

strany veřejnosti laické, tak ze strany veřejnosti odborné. Jako jakési konečné řešení procesních 

obstrukcí při výstavbě klíčové infrastruktury byl v roce 2018 přijat zákon č. 169/2018 Sb., který 

přinesl do zákona o urychlení výstavby řadu celkem odvážných institutů. 

                                                 
1 Ottův slovník naučný: Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýsedmý díl. Vůz - Zyzkowski. 

Praha: J. Otto, 1908, str. 79-80. 
2 Ibidem: „Nicméně (…) rozhodujíce otázku, který z obou sporných zájmů má v takovém případě ustoupiti do 

pozadí, zákonodárci nemohli jinak, než rozhodnouti rozpor v neprospěch zájmů soukromých a připustiti vice méně 

značné omezeni vlastnictví soukromého.“ 
3 Sněmovní tisk č. 549/0, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006-2010. Dostupné zde: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=549&ct1=0 
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a) Cíl práce a motivace 

Na jaře stávajícího roku se jednoznačným vítězem desátého ročníku ankety Zákon 

roku4 kupodivu stala shora zmíněná novela zákona o urychlení výstavby, která v hlasování 

získala rekordních 66 % z celkově odevzdaných hlasů5. Přestože se zákon o urychlení výstavby 

jeví jako předpis pro podnikatelské prostředí významný, v odborné literatuře tomuto zákonu je 

věnována spíše omezená pozornost, v důsledku čehož právní praxe ponechaná  bez 

výkladových vodítek často naráží na aplikační potíže. Za motivaci autora lze v tomto ohledu 

označit jednak existenci jisté výzkumné mezery a jednak osobní zkušenost autora s aplikací 

tohoto právního předpisu. V duchu shora uvedeného si práce klade za cíl poskytnout analýzu 

vybraných ustanovení zákona o urychlení výstavby jak izolovaně, tak v kontextu procesní 

úpravy vyvlastnění staveb vybrané infrastruktury jako celku. 

b) Současný stav poznání ve zvolené oblasti 

Problematika vyvlastnění sama o sobě není tématem nikterak novým: vyvlastnění 

obecně je věnována celá řada odborné literatury, publikací a kvalifikačních a jiných prací6. O 

procesní úpravě vyvlastňovacího řízení v režimu zákona o urychlení výstavby však toho 

mnoho napsáno není. Přestože má zákon o urychlení výstavby zcela zásadní význam pro 

výstavbu klíčové infrastruktury, k tomuto zákonu neexistuje žádný komentář ani jiná 

komplexní publikace, která by poskytovala vodítka pro výklad tohoto zákona a hlubší analýzu 

jeho jednotlivých ustanovení. Jediným zdrojem poznání zákona o urychlení výstavby tak jsou 

poměrně úsporné zmínky o tomto zákoně v literatuře a odborné články, které se však zaměřují 

spíše na dílčí otázky a neposkytují vyčerpávající přehled o problematice jako celku. Lze tedy 

konstatovat, že v autorem zvolené oblasti existuje jistá doktrinální mezera, která vytváří prostor 

pro detailnější zpracování této problematiky. Aktuálnost zvoleného tématu je dále zvýrazněna 

recentním přijetím zákona č. 169/2018 Sb. a následným napadením tohoto zákona u Ústavního 

soudu7. Vzhledem ke shora uvedenému se autor této práce domnívá, že se jedná o téma 

aktuální, relativně málo propracované a tedy vhodné pro zpracování ve formě kvalifikační 

práce. 

 

                                                 
4 Projekt Zákon roku [cit. 23.06.2019]. Dostupné z: http://www.zakonroku.cz. 
5 Srov např. Zákonem 2018 se stal zákon o urychlení výstavby infrastruktury. Právní prostor [online, cit. 

23.06.2019]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/aktuality/aktuality/zakonem-2018-se-stal-zakon-o-

urychleni-vystavby-infrastruktury 
6 Příkladů zde pravděpodobně není třeba, jelikož z celé řady z nich autor vycházel při zpracování této práce. 
7 Řízení vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 39/18 – viz dále. 
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c) Výzkumné otázky a hypotézy práce 

Autor si pro účely této práce pokládá následující výzkumné otázky:  

(i) Která ustanovení týkající se vyvlastnění obsažená v zákoně o urychlení výstavby vykazují 

nejzávažnější legislativní deficity? 

(ii) Jaké změny de lege ferenda by přicházely v úvahu pro legislativní optimalizaci těchto 

ustanovení? 

V návaznosti na zformulované výzkumné otázky si autor dále klade za cíl potvrdit či 

vyvrátit následující dílčí hypotézy: 

Hypotéza 1: procesní úprava vyvlastnění v režimu zákona o urychlení výstavby neposkytuje 

dostatečnou ochranu osobám dotčeným vyvlastněním. 

Hypotéza 2: právní úprava lhůt pro podání žalob k soudům není formulována dostatečně 

precizně. 

Hypotéza 3: institut mezitímního rozhodnutí není ústavně konformní z důvodu nesplnění 

ústavních podmínek vyvlastnění a prolomení principu dvojinstančnosti správního řízení. 

Hypotéza 4: institut mezitímního rozhodnutí nepředstavuje vhodnou alternativu původně 

navrhovaného institutu předběžného uvedení v držbu. 

Hypotéza 5: úprava věcné příslušnosti vyvlastňovacích úřadů a příslušnosti nadřízených orgánů 

je nekonzistentní a nasvědčuje existenci legislativní mezery. 

d) Metodologie 

V předkládané práci autor zvolil analytický přístup ke zkoumání vymezené 

problematiky, aby mohl adekvátně naplnit zformulované výzkumné otázky8. Zejména první 

dvě kapitoly práce jsou postaveny především na metodě deskriptivní a částečně na metodě 

základní syntézy, neboť primárním účelem těchto kapitol je uvést čtenáře do problematiky a 

zajistit tak čtenářské pohodlí podáním výkladu základních pojmů, přehledu hmotněprávních 

podmínek vyvlastnění (jež nejsou předmětem této práce), a také popisem právní úpravy 

vyvlastnění a vyvlastňovacího řízení, včetně některých relevantních okolností přijetí této 

právní úpravy; metody deskriptivní je za stejným účelem využito i na začátcích dalších 

jednotlivých kapitol, resp. podkapitol. Zejména ve třetí a páté kapitole práce je využita metoda 

komparace, kde se autor zabývá dílčím porovnáním institutu předběžné držby podle 

německého (a částečně i slovenského) práva a institutu mezitímního rozhodnutí o vyvlastnění 

nově zakotveného v právu českém. Při posuzování a zhodnocení právní úpravy a formulaci 

                                                 
8 K aplikaci právnické metodologie viz např. HAVELKOVÁ, Barbara. Co a jak psát aneb obrana badatelských 

výstupů v právu. Jurisprudence. č. 6, 2006, str. 11-17. 
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závěrů práce využívá autor metodu analýzy, kde u jednotlivých ustanovení zkoumá např. i 

historické a politické okolnosti přijetí právní úpravy. 

e) Struktura práce 

V prvé řadě je nutno zmínit, že samotné členění práce se odvíjí především od struktury 

a systematiky zkoumaného zákona o urychlení výstavby, a může tak na nepřipraveného čtenáře 

prima vista působit jako poněkud asymetrické, jelikož vybraným dílčím otázkám je v práci 

věnována detailnější pozornost. Vzhledem k vymezenému předmětu práce a vzhledem 

k systematice zákona o urychlení výstavby, který selektivně upravuje toliko vybrané části 

správních a soudních řízení9, je největší důraz v této práci kladen právě na tuto speciální 

úpravu, zatímco s obecnými ustanoveními o vyvlastnění se autor vypořádává spíše úsporně. 

Práce je kromě úvodu a závěru rozdělena do pěti kapitol, které se dále dělí na příslušné 

podkapitoly. První kapitola obsahuje obecný úvod do problematiky vyvlastnění, který zahrnuje 

vymezení pojmu vyvlastnění, obsah tohoto pojmu a jeho odlišení od pojmů s ním 

zaměňovaných, stručný přehled právní úpravy vyvlastnění a dále vymezení hmotněprávních 

podmínek vyvlastnění. Druhá kapitola se zaměřuje na zákon o urychlení výstavby, jeho 

předmět a historické a politické okolnosti přijetí samotného zákona a jeho jednotlivých novel. 

Třetí kapitola se věnuje vyvlastňovacímu řízení a smluvnímu vyjednávání tomuto řízení 

předcházejícímu, přičemž důraz je v této kapitole kladen zejména na otázky spojené s 

prováděním měření a průzkumných prací, určením věcné příslušnosti vyvlastňovacího úřadu, 

institutem mezitímního rozhodnutí a zrušením vyvlastnění. Čtvrtá kapitola je věnována 

přezkumu, resp. projednání vyvlastnění v řízení před soudem; nejdetailnější pozornost je zde 

věnována speciální úpravě lhůt pro podání žalob k soudům a soudnímu přezkumu mezitímního 

rozhodnutí o vyvlastnění. Pátá kapitola obsahuje zhodnocení zákona o urychlení výstavby a 

jeho jednotlivých ustanovení a dále úvahy de lege ferenda a některé návrhy legislativních 

změn, které by dle názoru autora mohly přispět ke zdokonalení analyzované právní úpravy. 

  

                                                 
9 Srov. § 1 UrychZ, který vymezuje předmět úpravy. 
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1. Pojem a podmínky vyvlastnění 

Tato kapitola představuje jakýsi úvod do problematiky vyvlastnění. Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře se 

samotným pojmem vyvlastnění, poukázat na rozsah tohoto pojmu pro účely této práce, vytyčit odlišnosti institutu 

vyvlastnění od dalších institutů s ním zaměňovaných, obeznámit čtenáře s právní úpravou vyvlastnění, a nakonec 

i uvést hmotněprávní podmínky vyvlastnění, kterým vzhledem k předmětu této práce v dalších kapitolách již 

nebude věnována hlubší pozornost. 

Hesla: vyvlastnění, expropriace, omezení vlastnického práva, legální věcná břemena, právní úprava vyvlastnění, 

podmínky vyvlastnění, veřejnoprávní omezení, soukromoprávní omezení. 

1.1 Vymezení pojmu vyvlastnění 

Pojmem vyvlastnění či expropriace10 se v širším slova smyslu obecně označuje nucený 

přechod vlastnického práva nebo jeho omezení. V českém právním řádu je vyvlastnění vedle 

nespočtu definicí akademických či doktrinálních definováno v zákoně č. 184/2006 Sb. o odnětí 

nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), a to jako 

„odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k 

pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem.“11 

Přestože zákon o vyvlastnění, jež je hlavním právním předpisem upravujícím tuto 

problematiku, chápe vyvlastnění v jeho širším pojetí, je namístě, a to zejména vzhledem 

k předmětu této práce, zmínit i pojetí užší, jenž se od legislativní definice liší především 

podstatou zásahu do vlastnického práva. Pojem expropriace stricto sensu se omezuje toliko na 

odnětí vlastnického práva, nikoliv tedy na jeho omezení, čemuž odpovídá i gramatický význam 

tohoto slova.  

1.1.1 Jiná omezení vlastnického práva 

V této souvislosti je nutno podotknout, že i omezení vlastnického práva, o němž zákon 

o vyvlastnění v § 2 hovoří, je nutno vykládat restriktivně s ohledem na podstatu a formu 

konkrétních omezení, jelikož se zákon vztahuje toliko na taxativně vymezené zásahy. Za 

omezení vlastnického práva largo sensu přitom může být považováno mnohem širší spektrum 

skutečností, jako jsou např. veřejnoprávní zákazy či omezení vlastnictví určitých statků (jako 

                                                 
10 Z lat. expropriatio – sestává z předpony „ex“ (zde opuštění, vyvedení) a slova „proprietas“ (vlastnictví); spojení 

by se doslova dalo přeložit jako „vyvedení někoho z vlastnictví“. V tomto ohledu by se dalo konstatovat, že český 

ekvivalent „vyvlastnění“ je z gramatického hlediska naprosto správný a plně respektuje původní etymologii slova. 

Oba pojmy tedy představují synonyma (srov. např. Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných 

vědomostí. 8. díl, Dřevěné stavby-Falšování. Praha: J. Otto, 1894., str. 966) a v této práci budou nadále jako 

takové používány. 
11 Ustanovení § 2 písm. a) VyvlZ 
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je vlastnictví vybraných druhů zbraní12), jejichž vlastnictví může být právem buď zcela 

zakázáno, resp. svěřeno státnímu monopolu (vykonávanému prostřednictvím vybraných, 

typicky bezpečnostních či vojenských složek), anebo omezeno ve formě podmínění povolením 

či uložením dalších povinností. Vlastnické právo může být dále omezeno například za účelem 

monopolizace vlastnictví určitých statků v rukou státu, užívání věcí k veřejně prospěšným 

účelům či umožnění veřejného užívání13. Extenzivním výkladem ad absurdum14 tedy lze 

dospět k závěru, že vlastnické právo je ve své podstatě omezeno vždy, a to jak s ohledem na 

zásadu „vlastnictví zavazuje“ výslovně vyjádřenou v čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a 

svobod15, tak na množství veřejnoprávních povinností a omezení s vlastnictvím spojených. 

Omezení vlastnického práva tak můžeme rozdělit na omezení soukromoprávní, 

vznikající autonomně z vůle jednotlivců zavazujících především sami sebe, a omezení 

veřejnoprávní, vznikající (především) autoritativně a proti vůli dotčených osob. Právní úprava 

omezení soukromoprávních tkví především v občanském zákoníku16; taková omezení přitom 

v rámci autonomie vůle mohou nabýt mnoha různých forem, mezi nejběžnější z nichž patří 

například: 

- Zákaz emisí (§ 1013 a násl.); 

- Věcná práva k cizím věcem (§ 1240 a násl.); 

- Věcná břemena (§ 1257 a násl.) 17; 

- Právo zástavní (§ 1309 a násl.). 

Kromě omezení soukromoprávních občanský zákoník obsahuje též úpravu některých omezení 

veřejnoprávního charakteru, přičemž rozlišuje: 

                                                 
12 Příkladem mohou být zbraně s vysokou účinností, které nejsou považovány za běžně využitelnou pro civilní 

účely (např. dělostřelecké zbraně, plně automatické zbraně, tlumiče hluku výstřelu apod.), nebo s sebou nesou 

zvýšená bezpečnostní rizika (např. vojenské zbraně neověřené pro civilní účely). Viz Zbraně podléhající zákonu 

o zbraních a podmínky jejich nabývání a držení – Ministerstvo vnitra České republiky [online, cit. 06.02.2019]. 

Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-podlehajici-zakonu-o-zbranich-a-podminky-jejich-nabyvani-a-

drzeni.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D. 
13 STAŠA, Josef. Vyvlastnění a omezení majetkových práv. In: HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 

9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1., str. 241 
14 Lat. argumentum reductionis ad absurdum; v logice též důkaz sporem. Srov např. GERLOCH, Aleš. Teorie 

práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, str. 128. 
15 Usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A 

SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. 
16 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
17 Jde rovněž o věcná práva k cizím věcem, která jsou však od práv ostatních, např. práva stavby, systematicky 

oddělená, a proto se zde uvádí zvlášť. 
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- Omezení dočasné (§ 1037), podle něhož lze ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném 

zájmu na nezbytnou dobu a v nezbytné míře použít vlastníkovu věc, pokud účelu nelze 

dosáhnout jinak, a 

- Omezení trvalé (§ 1038), jež referuje na speciální vyvlastňovací zákony. 

Instituty správního práva dále rozlišují tzv. územní omezení majetkových práv realizovaná 

především pomocí územně plánovací dokumentace (srov. § 25 a násl. stavebního zákona) a 

územní opatření (viz § 31 a násl. stavebního zákona), přičemž mezi tyto instituty patří zejména:  

- Ochranná pásma (např. § 37 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, § 30 zákona o 

pozemních komunikacích či § 30 a § 58 odst. 3 zákona o vodách)18; 

- Chráněná území (např. národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace 

či národní přírodní památka)19; 

- Celněprávní územní omezení20. 

1.1.2 Vyvlastnění pro účely zajišťování obrany státu 

Dalším zvláštním příkladem omezení vlastnického práva je poněkud atypický institut 

vyvlastnění pro účely zajišťování obrany státu21. Zvláštní postavení této právní úpravy ve 

vztahu k „obecným“ vyvlastňovacím zákonům tkví v tom, že její využití je určeno pouze pro 

stavy ohrožení státu a válečné stavy22. Atypičnost tohoto vyvlastňovacího řízení přitom spočívá 

nejen ve zvláštním urychleném postupu, kdy se zásadně nepoužije obecná právní úprava 

zákona o vyvlastnění, nýbrž také v povaze samotných vyvlastňovaných statků, jelikož se tento 

institut – právě na rozdíl od „konvenčního“ vyvlastňování definovaného v této kapitole – týká 

nejen vyvlastňování nemovitých věcí, ale též vyvlastňování věcí movitých23. Další odlišnost 

spočívá v tom, že v případě vyvlastnění pro účely zajištění obrany státu se vyvlastněné věci 

stávají majetkem státu, což určitým způsobem přibližuje tento institut spíše tzv. znárodnění, 

než vyvlastnění v jeho moderním chápání. 

                                                 
18 Srov. HANDRLICA, Jakub: Ochranná a bezpečnostní pásma; Praha: C. H. Beck, 2014, xvi, 200 s., ISBN 978-

80-7400-532-9. 
19 Viz Zákon č. 114/1992 Sb. České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
20 STAŠA, Josef. Vyvlastnění a omezení majetkových práv. In: HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 

9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1., str. 240 
21 Viz § 45 a násl. zákona o zajišťování obrany ČR 
22 Viz čl. 2, 7, čl. 11 písm. a), čl. 12 zákona o bezpečnosti ČR, čl. 43 odst. 1 Ústavy ČR 
23 STAŠA, Josef. Vyvlastnění a omezení majetkových práv. In: HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 

9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1., str. 235 
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1.1.3 Srovnání pojmů vyvlastnění a znárodnění 

Pojmy vyvlastnění, znárodnění, zestátnění a konfiskace jsou v dnešní době často 

zaměňovány, a to jak veřejností laickou24, tak bohužel i veřejností odbornou. Společné těmto 

pojmům je jedno – ve všech těchto případech dochází k nucenému přechodu vlastnického práva 

či jeho omezení. Odlišuje je pak zejména povaha tohoto přechodu, a především okruh 

zúčastněných subjektů, resp. adresátů či „proficientů“ takového odnětí. Kromě určitých 

formálních znaků tyto formy zásahů do vlastnického práva odlišuje i určitá ideologická 

zabarvenost znárodnění a zestátnění, stigmatický odstín a sankční povaha konfiskace a 

hodnotová neutralita vyvlastnění. Odlišné jsou i situace, ve kterých k uvedeným formám 

zásahů do vlastnického práva může dojít; instituty rovněž odlišuje charakter zájmů, jež jsou 

jimi chráněny. 

Znárodnění či nacionalizace25 lze definovat jako nucený přechod vlastnického práva 

ze soukromého subjektu na subjekt veřejnoprávní, především pak na stát. Významově se tento 

institut přibližuje již zmíněnému institutu zestátnění či etatisace26, kdežto znárodnění toliko 

více zdůrazňuje „lidový“ princip fungování státu oproti principu občanskému. Historický 

význam znárodnění spočíval především v zestátnění dolů, klíčových průmyslových a 

potravinářských podniků, bank a soukromých pojišťoven. Postupem času se pak tento pojem 

začal používat pro označení jakéhokoliv nuceného převodu cizího majetku na stát či jeho 

orgány27. Za zcela zásadní rozdíl mezi vyvlastněním a znárodněním tedy lze označit 

skutečnost, že se v případě vyvlastnění nemusí jednat (a typicky také nejedná) o přechod 

vlastnictví na stát, nýbrž vyvlastnitelem v drtivé většině případů budou soukromé osoby 

odlišné od státu. V případě vyvlastnění se dále může jednat i o zcela opačnou situaci, kdy se 

stát nebo veřejnoprávní korporace ocitne v pozici vyvlastňovaného28. Je nutno zmínit, že jak 

v případě „dnešního“ vyvlastnění, tak v případě znárodnění v českých zemích se jednalo o 

zbavení vlastnického práva zásadně za náhradu29. Zdeněk Nešpor ve své monografii z roku 

1948 prosazuje myšlenku, že znárodnění je jakýmsi „vyvlastněním vyššího stupně“ a uvádí, že 

                                                 
24 Populární online encyklopedie Wikipedia, byť je obecně známo, že se nejedná o spolehlivý ani odborný zdroj 

informací, pojmy vyvlastnění a znárodnění dokonce používá jako synonyma. Srov. Znárodnění – Wikipedie. 

[online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Znárodnění 
25 Z lat. natio – národ či lid; pochází pravděpodobně od slova natus – narozený. I zde tedy jde o přiléhavý překlad 

slova do češtiny. 
26 Z franc. état – stát. Viz např. ÉTATISER: Définition de ÉTATISER. Centre National de Ressources Textuelles 

et Lexicales [online, cit. 23.05.2019]. Dostupné z: https://www.cnrtl.fr/definition/étatiser 
27 KUKLÍK, Jan. Znárodněné Československo: od znárodnění k privatizaci – státní zásahy do vlastnických a 

dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Praha: Auditorium, 2010, s.12. 
28 Na takové situace myslí např. i zákon o vyvlastnění v § 16 odst. 3, který stanoví: „Je-li vyvlastnitelem, 

vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízení obec (…)“. 
29 Vyvlastnění bylo např. v § 109 Ústavy ČSR z roku 1920 upraveny takto: „Soukromé vlastnictví lze omeziti jen 

zákonem. Vyvlastnění je možné jen na základě zákona a za náhradu, pokud zákonem není nebo nebude stanoveno, 

že se náhrada dáti nemá.“ 
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znárodnění je „vyvlastněním určitého majetku ku prospěchu státu, provedené ve vyšším 

veřejném zájmu, tedy speciální expropriací vyššího stupně. Jako u každé expropriace, i zde 

znárodňovací zákony vycházejí ze zásady, že za znárodněný majetek se poskytuje náhrada.“30. 

Konfiskace na rozdíl od znárodnění a vyvlastnění představuje zbavení vlastnického 

práva zásadně bez náhrady31. Tímto pojmem jsou dále často poněkud laicky označovány 

zajištění věci pro účely trestního stíhání32 či trest propadnutí věci či majetku33. Přestože 

označení „konfiskace“ je v těchto případech nepřesné, podstata tohoto institutu je zde do jisté 

míry zachována, jelikož se historicky jedná o prostředek sankční povahy. Majetek se tak 

historicky konfiskoval především za příslušnost k určitému národu, spolupráci s nepřátelskými 

státy atd.34 

1.2 Právní úprava vyvlastnění 

1.2.1 Mezinárodní a evropská úroveň  

Přestože se v případě vyvlastnění jedná o institut upravený především vnitrostátním 

právem, i zde je třeba zmínit, že vyvlastnění je upraveno i na mezinárodní a evropské úrovni. 

Za významný (byť nezávazný) mezinárodní dokument lze považovat Všeobecnou deklaraci 

lidských práv OSN z roku 1948, která v čl. 17 stanoví, že „každý má právo vlastnit majetek jak 

sám, tak spolu s jinými. Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku“35. Vyvlastnění je dále 

upravenou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění Dodatkového 

protokolu, kde v rámci tohoto protokolu v čl. 1 nazvaném „Ochrana majetku“ je stanoveno, že 

„Každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být 

zbaven svého majetku, s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné 

zásady mezinárodního práva“36. Na úrovni Evropské unie lze zmínit, že na základě čl. 6 

Smlouvy o fungování EU se součástí primárního práva EU stala Listina základních práv EU, 

která v čl. 17 stanoví, že „(…) Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného 

zájmu, v případech a za podmínek, které stanoví zákon, a při poskytnutí spravedlivé náhrady v 

                                                 
30 NEŠPOR, Zdeněk. Znárodnění dolů a průmyslu. [1. vyd.]. Praha: Tiskové podniky Ústředního svazu čsl. 

průmyslu, 1948, str. 173. 
31 HORÁK, Ondřej. Lichtenštejnové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do 

pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. Brno: [s.n.], Dizertační práce. 

2007. 
32 Viz § 77b a násl. zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád). 
33 Viz § 52 odst. 1 písm. d), f) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
34 HORÁK, Ondřej. Lichtenštejnové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do 

pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. Brno: [s.n.], Dizertační práce. 

2007. 
35 Usnesení č. DE01/48 Valného shromáždění OSN, Všeobecná deklarace lidských práv. 
36 Toto ustanovení tedy nad rámec podmínek stanovených Listinou stanoví další, a to naplnění obecných zásad 

mezinárodního práva. Viz Předpis č. 209/1992 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 



10 

 

přiměřené lhůtě. Užívání majetku může rovněž být upraveno zákonem v míře nezbytné z 

hlediska obecného zájmu. (…)“37. Významné jsou pro problematiku vyvlastnění rovněž 

bilaterální a multilaterální smlouvy o ochraně investic, které ve mnoha případech dopadají i na 

vyvlastnění investičních nemovitostí38. 

1.2.2 Ústavní úroveň 

Ústavní zakotvení vyvlastnění vychází především z již zmíněného ustanovení § 109 

Ústavy z roku 192039. Dnes je vyvlastnění v ústavní rovině upraveno především v Listině 

základních práv a svobod, a to především v čl. 11 odst. 4, který stanoví: „Vyvlastnění nebo 

nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za 

náhradu“. Pro problematiku vyvlastnění jsou však významná i další ustanovení Listiny a 

Ústavy samotné, která sice neupravují vyvlastnění jako takové, ale dopadají na vyvlastňovací 

řízení jinak, jako např. čl. 10 Ústavy, na jehož základě jsou v České republice použitelné výše 

zmíněné mezinárodní smlouvy, dále např. ustanovení o spravedlivém procesu či 

enumerativnost veřejnoprávních pretenzí. Z ustanovení Listiny a Ústavy pak vychází 

jednotlivé zákony upravující vyvlastnění (viz následující podkapitola). 

1.2.3 Zákonná úroveň 

Na zákonné úrovni je vyvlastnění upraveno především již zmíněným zákonem o 

vyvlastnění a zákonem o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury40, 

které obsahují procesní úpravu vyvlastňovacího řízení, a dále občanským zákoníkem. Zákon o 

vyvlastnění má přitom povahu legis generalis vůči speciálním zákonům; obsahuje tedy 

obecnou úpravu vyvlastnění a použije se tehdy, pokud speciální zákon nestanoví něco jiného 

(viz dále)41. Tyto obecné zákony neobsahují úpravu samotných vyvlastňovacích titulů, které 

jsou obsaženy v zákonech zvláštních, mezi které patří zejména stavební zákon42, zákon o 

pozemních komunikacích43, zákon o ochraně přírody a krajiny44, zákon o státní památkové 

péči45 a další. V této práci bude hlavní pozornost věnována procesní úpravě vyvlastňovacího 

                                                 
37 Předpis č. 2007/C 303/01, Listina základních práv Evropské unie 
38 V současné době má Česká republika uzavřených více než 80 smluv o ochraně investic. Přehled viz zde: 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dohody-o-podpore-a-ochrane-investic/prehled-platnych-dohod-o-podpore-a-

ochra 
39 Zákon č. 121/1920 Sb. ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky 
40 Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 
41 Viz např. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, str. 126-136, WINTR, Jan. Metody 

a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013. 229 s. Studie. ISBN 978-80-87284-36-0. str. 59-100 
42 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
43 Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
44 Zákon č. 114/1992 Sb. České národní rady o ochraně přírody a krajiny. 
45 Zákon č. 20/1987 Sb. České národní rady o státní památkové péči. 
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řízení obsažené především v zákoně o vyvlastnění a dále v zákoně o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury, o kterém bude pojednáno v následující 

podkapitole. 

1.3 Hmotněprávní podmínky vyvlastnění 

Zákonné podmínky vyvlastnění vycházejí z již zmíněného čl. 11 odst. 4 Listiny a toto 

ustanovení zároveň rozšiřují. Jednotlivé podmínky jsou obsaženy v části druhé zákona o 

vyvlastnění, tedy v § 3 až 5, a dále v § 10.  Zatímco z čl. 11 odst. 4 Listiny v zásadě vyplývají 

pouze tři základní podmínky vyvlastnění, a sice že vyvlastnění nebo nucené omezení 

vlastnického práva je možné (i) ve veřejném zájmu, (ii) na základě zákona a (iii) za náhradu, 

zákon o vyvlastnění a doktrína tyto podmínky rozšiřují a rozvádějí. Vyvlastnění je tedy možné 

za splnění následujících podmínek: 

i. Účel vyvlastnění stanovený zákonem (tzv. expropriační titul) – jedná se o vyvlastňovací 

tituly vymezené zvláštními zákony (zákon o vyvlastnění sám vyvlastňovací tituly 

neobsahuje – viz výše)46. Vyvlastnění je tedy možné pouze pro zákonem stanovené účely. 

Příkladem takových titulů mohou sloužit stavby nebo jiná opatření podle stavebního 

zákona47, uskutečnění stavby dráhy48, uskutečnění veřejně prospěšných staveb na ochranu 

před povodněmi49 a další50. 

ii. Veřejný zájem – takový zájem na realizaci účelu vyvlastnění přitom musí převažovat nad 

zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného51. Veřejný zájem na vyvlastnění se podle 

§ 4 odst. 2 VyvlZ musí prokazovat ve vyvlastňovacím řízení. Pojem „veřejný zájem“, který 

je neurčitým právním pojmem52, by se dal zformulovat jako zájem veřejně prospěšný; 

                                                 
46 Ust. § 3 odst. 1 věta první zákona o vyvlastnění. 
47 Srov. např. § 170 odst. 1 StavZ: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných 

veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně 

plánovací dokumentaci a jde-li o (…) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, (…) veřejně 

prospěšné opatření (…).“ 
48 Viz § 5 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: „Podle zákona o vyvlastnění lze k uskutečnění stavby dráhy 

odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemeni k 

pozemku nebo ke stavbě.“ 
49 Viz § 55a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon): „Práva k pozemkům a 

stavbám, potřebným pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb na ochranu před povodněmi, lze odejmout nebo 

omezit postupem podle zákona o vyvlastnění.“ 
50 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické učebnice. ISBN 

978-80-7400-727-9, str. 228. 
51 Ibidem. 
52 K pojmu „neurčitý právní pojem“ srov. např. Rozhodnutí NSS ze dne 28. 7. 2005, č. j. 5 Afs 151/2004-73: 

"Neurčité právní pojmy zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat; jejich 

obsah a rozsah se může měnit, často bývá podmíněn časem a místem aplikace normy (…)". 
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veřejný zájem se nesmí ztotožňovat se zájmem státním ani se zájmem jiných 

veřejnoprávních subjektů (např. veřejnoprávních korporací)53. 

iii. Proporcionalita – požadavek na přiměřenost neboli proporcionalitu zásahu vyplývá z § 4 

odst. 1 VyvlZ, který stanoví, že vyvlastnění lze provést jen v takovém rozsahu, který je 

nezbytný k dosažení jeho účelu stanoveného zvláštním zákonem. Požadavek na 

přiměřenost je přitom pravidlem adresovaným toliko vyvlastnitelovi, kdežto 

vyvlastňovaný má naopak právo požadovat, aby byl rozsah vyvlastnění rozšířen54. 

iv. Subsidiarita – vyvlastnění je přípustné pouze tehdy, není-li možno práva potřebná pro 

uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem (§ 3 odst. 1 in fine a 

§ 5 odst. 1 VyvlZ). 

v. Náhrada – jedná se o podmínku stanovenou již samotnou Listinou a dále upravenou částí 

čtvrtou zákona o vyvlastnění (§ 10 až 14 VyvlZ). 

vi. Soulad s cíli a úkoly územního plánování – jedná se o další podmínku vyplývající z § 3 

odst. 2 VyvlZ, který stanoví, že pokud v souvislosti s vyvlastněním jsou zapotřebí „změny 

ve využití nebo v uspořádání území, včetně umísťování staveb a jejich změn, lze je provést, 

jen jestliže jsou v souladu s cíli a úkoly územního plánování.“. 

Není-li některá z výše uvedených expropriačních podmínek splněna, není možné 

vyvlastnění realizovat. Všech šest podmínek musí být splněno kumulativně. Nebude-li 

v průběhu vyvlastňovacího řízení prokázáno splnění těchto podmínek, vyvlastňovací úřad 

žádost vyvlastnitele zamítne (§ 24 odst. 1 věta první VyvlZ). 

  

                                                 
53 KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické učebnice. ISBN 

978-80-7400-727-9, str. 229 
54 Takové rozšíření vyvlastnění může být paradoxně v zájmu vyvlastňovaného – srov. rozsudek Krajského soudu 

v Českých Budějovicích ze dne 29. 8. 2013, č.j. 10 A 47/2013-51: „Jestliže žalobce [vyvlastňovaný] namítal 

v rámci řízení o vyvlastnění, že jsou mu ponechávány nevyužitelné, znehodnocené a bezcenné zbytky pozemků, bez 

přístupu, jedná se dle obsahu o návrh o rozšíření vyvlastnění (…)“. KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná 

část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-727-9, str. 229 
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2. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací 

Tato kapitola obsahuje popis zákona o urychlení výstavby, který je ústředním právním předpisem předkládané 

práce. Zvláštní místo v této práci si tato kapitola zasloužila zejména kvůli neexistenci vyčerpávajícího popisu 

tohoto právního předpisu a také kvůli pozoruhodným okolnostem přijetí uvedeného zákona a zákonů jej 

novelizujících. Popsán zde je zejména předmět úpravy zákona, důvody přijetí a historické okolnosti jeho vzniku, 

které – jak se ukáže v dalších kapitolách práce – do jisté míry předurčily jeho osud. 

Hesla: zákon o urychlení výstavby, technická infrastruktura, dopravní infrastruktura, vodní infrastruktura, 

energetická infrastruktura, infrastruktura elektronických komunikací, tailor-made law, veřejný zájem, rychlostní 

komunikace R35, lobbing, Ústavní soud. 

Již klasická právnická díla z konce devatenáctého a začátku dvacátého století spojovala 

institut vyvlastnění především s výstavbou infrastruktury, a to především infrastruktury 

dopravní a vodní55. Zákon vodní tak kupříkladu povoloval vyvlastnění vod soukromých ve 

prospěch obcí, které samy neměly dostatek potřebné vody, připouštěl vyvlastňování pozemků 

potřebných k přistání a zakotvení lodí, vorů a zřízení cesty pobřežní, jakož i nucené zřízení 

služebnosti vedení vody přes pozemek56. Je tedy zřejmé, že již před více než sto lety mělo 

vyvlastnění zcela klíčovou roli především v oblasti výstavby technické infrastruktury, když stát 

musel zajišťovat výstavbu železnic a dodávky vody, které měly pro stát a ekonomiku zásadní 

význam. V důsledku rozvoje mezinárodního a vnitrostátního obchodu, hospodářské politiky 

a celkových změn ve společenském životě se dopravní a vodní infrastruktuře za uplynulé století 

podařilo nejen zachovat si na významu, nýbrž na něm i zcela zásadním způsobem nabýt. 

K uvedeným odvětvím se pak přidalo třetí – energetika. Potřeba zajištění těchto potřeb vyústila 

v roce 2009 v přijetí poněkud kontroverzního a již od počátku kritizovaného zákona 

č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací (dále též „zákon o urychlení výstavby“ 

a „UrychZ“). Po téměř deseti letech své existence se tento zákon na jaře roku 2019 stal vítězem 

stejně staré soutěže Zákon roku, a to v důsledku „volání českých podnikatelů po rychlejším a 

transparentnějším stavebních řízení“, na které tento zákon svoji poslední novelou reagoval57. 

                                                 
55 Srov. např. RANDA, Antonín, SPÁČIL, Jiří, ed. I. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: II. 

Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. Praha: ASPI, 2008. Klasická právnická díla 

(ASPI). ISBN 978-80-7357-389-8.; PRAŽÁK, Georg. Das Recht der Enteignung in Österreich, Prag, 1877. 
56 Ibidem. 
57 Zákonem roku se stala změna zákona o urychlení výstavby základní infrastruktury | EPRAVO.CZ [cit. 

24.05.2019]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/aktualne/zakonem-roku-se-stala-zmena-zakona-o-

urychleni-vystavby-zakladni-infrastruktury-109212.html. 
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2.1 Předmět úpravy a vztah k obecným zákonům 

Zákon o urychlení výstavby představuje lex specialis vůči obecnému zákonu 

o vyvlastnění a stavebnímu zákonu, a upravuje všechny procesy související s výstavbou 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a to 

včetně získávání práv k pozemkům a stavbám nezbytným k realizaci výše zmíněných účelů58. 

Cílem zákona tedy je urychlení majetkoprávní přípravy, umisťování, povolování těchto staveb 

včetně povolování jejich užívání, jakož i vydávání některých podkladových správních 

rozhodnutí, a dále urychlení soudního přezkumu rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami59. 

Zákon dále reaguje na evropské nařízení upravující tzv. projekty společného zájmu a stanoví 

postup při povolování těchto projektů60.  

Je nutno dodat, že se nejedná o právní úpravu vyčerpávající: zákon o urychlení 

výstavby obsahuje pouze dílčí úpravu některých relevantních institutů a otázek, a předpokládá 

tedy subsidiární použití obecných právních předpisů. Vztah speciality k zákonu o vyvlastnění 

tak dovodíme z ustanovení § 3 odst. 1 zákona o urychlení výstavby, který stanoví, že pro 

získání práv k pozemkům nebo stavbám pro účely uvedené v zákoně platí zákon o vyvlastnění, 

nestanoví-li zákon o urychlení výstavby něco jiného61. Přestože je specialita vůči zákonu o 

vyvlastnění explicitně vyjádřena a zdá se na prvý pohled být jasná, v následujících kapitolách 

této práce bude vztahu jednotlivých problematických ustanovení těchto zákonů ještě věnována 

bližší pozornost. Vztah speciality k jiným obecným právním předpisům již není v zákoně o 

urychlení výstavby explicitně vyjádřen: subsidiární aplikaci správního řádu tak např. dovodíme 

z § 1 odst. 2 samotného správního řádu62, vztah speciality vůči stavebnímu zákonu pak musíme 

dovodit výkladem63, a to zejména z úvodních ustanovení zákona o urychlení výstavby a textu 

                                                 
58 Viz ust. § 1 UrychZ. 
59 Ibidem. 
60 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 

směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 

713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 
61 Vztah speciality právních předpisů je jedním z prvků nezbytných pro aplikaci systematického výkladu práva. 

Srov. např. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, str. 126-136, WINTR, Jan. Metody 

a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013. 229 s. Studie. ISBN 978-80-87284-36-0. str. 59-100 
62 „Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.“, viz § 1 odst. 

2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
63 Specialita jednoho právního předpisu k druhému z hlediska teorie práva nemusí být vyjádřena explicitně, nýbrž 

může vyplývat z textu a smyslu zákona jako takového. V tomto případě lze specialitu dovodit zejména z povahy 

právní úpravy, která se týká užšího okruhu záležitostí, než které upravuje stavební zákon, viz § 1 odst. 1 UrychZ: 

„Tento zákon upravuje postupy při přípravě, umisťování a povolování staveb dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (…)“, srov. § 1 odst. 1 a 2 StavZ: „Tento zákon upravuje 

ve věcech územního plánování (…) rozhodování v území (…) podmínky pro výstavbu (…). Tento zákon upravuje 

ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení (…)“. Oba zákony 

tedy mají částečně shodný předmět úpravy, kdežto UrychZ (na rozdíl od StavZ) upravuje toliko postupy týkající 

se staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Z výše 

uvedeného lze dovodit povahu UrychZ jako lex specialis, a sice na základě speciality předmětu. Viz např. 
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zákona jako takového. Zákon dále obsahuje speciální ustanovení i vůči dalším zákonům, jako 

např. soudní řád správní64, zákon o pozemních komunikacích atd. 

2.2 Důvody o okolnosti přijetí zákona 

Návrh zákona o urychlení výstavby byl předložen poslanecké sněmovně 2. července 

2008 skupinou opozičních poslanců jako návrh zákona o urychlení výstavby rychlostní 

komunikace R3565. Důvodem předložení návrhu bylo zejména tehdy přítomné neúnosné 

prodlužování procesu přípravy staveb dopravní infrastruktury, přičemž původ těchto problémů 

nespočíval v technických nebo věcných nedostatcích, nýbrž v nedostatcích právních, zejména 

vzhledem k tomu, že dosavadní obecná právní úprava územního a stavebního řízení 

neobsahovala úpravu vhodnou k regulaci tak specifické situace, jako je veřejně prospěšná 

výstavba infrastruktury66. Jedním z nejvýznamnějších problémů byl právě problém získávání 

práv k nemovitostem potřebným pro výstavbu infrastruktury, jelikož vyvlastňovací řízení 

podle v té době platných obecných právních předpisů bylo zdlouhavé a tehdejší stavební zákon 

poskytoval účastníkům řízení celou škálu nástrojů zneužitelných k šikanóznímu výkonu práv 

a obstrukcím67. Návrh zákona tedy byl mj. prosazován jako jakýsi ekonomický kompromis 

mezi vyvlastňovateli a vyvlastňovanými, jelikož se očekávalo zvýšení kupních cen za 

nemovitosti vykupované za účelem výstavby vybrané infrastruktury a s tím související zvýšení 

dobrovolných odkupů nemovitostí a redukce nákladů ze strany státu a urychlení realizace 

výstavby68. 

                                                 
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, str. 126-136, WINTR, Jan. Metody a zásady 

interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013. 229 s. Studie. ISBN 978-80-87284-36-0. str. 59-100 
64 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 
65 Poslanci předkládajícími návrh v roce 2008 byli Miloslav Vlček (tehdy opoziční ČSSD, zástupce 

předkladatelů), Martin Tesařík, Karel Korytář, Radko Martínek, Tomáš Kvapil, Jindřich Valouch a další. Návrh 

tedy byl podán jako opoziční, a to v období vládní krize, kdy se vládě Mirka Topolánka podařilo 9. ledna 2007 

získat důvěru Poslanecké sněmovny. Viz sněmovní tisk č. 549/0, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006-

2010. Dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=549&ct1=0 
66 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, č. 416/2009 Dz, 

zvláštní část, § 1. 
67 Obstrukcí se v tomto případě má na mysli záměrné maření účelu správního řízení, a to zejména prostřednictvím 

jeho znesnadňování a prodlužování (srov. FILIPEC, Josef, František DANEŠ, Jaroslav MACHAČ a Vladimír 

MEJSTŘÍK. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Vydání 2., opravené a doplněné. Praha: Academia, 

1994. ISBN 80-200-0493-9, s. 231.). Jedná se o jednu z forem šikanózního výkonu práva, kdy účastníci řízení, 

byť si byli vědomi toho, že v řízení s největší pravděpodobností neuspějí, podnikali kroky k jeho natahování a 

prodlužování. Mezi prostředky, které účastníci často zneužívali, můžeme řadit kupříkladu námitky v řízení, 

návrhy na další dokazování a podávání opravných prostředků proti rozhodnutím, které měly rovněž velmi 

podstatný časový dopad (viz Důvodová zpráva k zákonu č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní 

infrastruktury, č. 416/2009 Dz, zvláštní část, § 2). Jakousi motivací pro vlastníky nemovitostí byly i takové 

faktory, jako potenciální zhodnocení nemovitostí v čase, čímž by se zvýšila výše náhrady za vyvlastnění (viz 

dále). 
68 Důvodová zpráva k zákonu č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, č. 416/2009 Dz, 

zvláštní část, článek 5, Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy. 
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Kontroverzní návrh ve znění předloženém poslanci již od počátku legislativního 

procesu narazil na odpor, když tehdejší vláda Mirka Topolánka po projednání a posouzení 

zákona na své schůzi dne 23. července 2008 vyslovila vůči němu nesouhlasné stanovisko69. 

Vláda ve svém stanovisku vytkla návrhu především protiústavnost, a to jak protiústavnost 

legislativního vymezení veřejného zájmu přímo zákonem70, tak protiústavnost dalších částí a 

prvků zákona, jako např. nerespektování zásady speciality právních předpisů, neboť 

předkládaný návrh měl nepřímo novelizovat některé obecné právní předpisy71, a dále 

nerespektování zákazu retroaktivity a zásady ochrany právní jistoty a práv nabytých v dobré 

víře72. Potíže měly pokračování i ve výborech, když Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny 

po hlasování nepřijal k návrhu usnesení73. 

Návrh zákona nakonec s pozměňovacími návrhy (jedním z nich se název mj. zobecnil 

a nyní zněl „zákon o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury“74) prošel 

Poslaneckou sněmovnou (s poměrem hlasů – pro: 86, proti: 5275) a byl dne 14. září 2009 

postoupen Senátu. Ze Senátu se návrh vrátil v pozměněném znění, kde se zásadním způsobem 

                                                 
69 Stanovisko vlády k návrhu zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35 předložené dopisem 

předsedy vlády Mirka Topolánka ze dne 23. července 2008, čj. 11331/08 – OVA, Sněmovní tisk č. 549/1, 

Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006-2010. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=549&ct1=1 
70 Z hlediska legislativní techniky se jedná o tzv. tailor-made law (angl. „zákon šitý na míru“ či „zákon na míru“) 

– zákon či jiný právní předpis postrádající zcela či částečně prvek obecnosti a upravující tak poměrně přesně 

konkretizovanou záležitost, resp. představující jiný zásah moci zákonodárné do kompetenční sféry jiné složky 

moci (exekutivy a justice) v rámci konceptu dělení moci. Tailor-made laws (které nemají a pravděpodobně ani 

nemohou mít přiléhavý český překlad a ani jiný český ekvivalent, a proto budou v této práci nadále používány 

v původním anglickém znění jako terminus technicus) typicky nahrazují určitou část rozhodování orgánu výkonné 

či soudní moci tím, že ji stanoví formou obecně závazného právního předpisu. V tomto případě předložený návrh 

zákona obsahoval v § 1 odst. 1 a 2 ustanovení označující stavbu rychlostní komunikace R35 za veřejně prospěšnou 

a její realizaci za prováděnou ve veřejném zájmu: „Výstavba vybrané infrastruktury je prováděna ve veřejném 

zájmu (…). Závěr posouzení o tom, že jeden veřejný zájem převažuje nad jiným (…) je závazný pro státní orgány 

rozhodující nebo podávající svá stanoviska v navazujících řízeních.“. Zákon o vyvlastnění přitom v § 4 odst. 2 

stanoví: „Veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení.“. Návrh zákona tedy směřoval 

k tomu, aby zákonodárce aktem moci zákonodárné nahradil rozhodování správního orgánu spočívající 

v posouzení veřejného zájmu na vyvlastnění v konkrétní situaci. Dále srov. HANDRLICA, Jakub. Vyvlastnění 

práv a veřejný zájem ex lege. Stavební právo: Bulletin, 2015, č. 1. 
71 Např. [tehdejší] správní řád (§ 2 odst. 2 nebo § 5 odst. 1), stavební zákon (§ 2 odst. 4), zákon o vyvlastnění (§ 

4), zákon o dani z příjmů (§ 3 odst. 5) nebo [starý] občanský zákoník (§ 3 odst. 3 věta první). 
72 Návrh zákona v přechodných ustanoveních obsahoval klauzuli, podle které se správní řízení zahájená přede 

dnem nabytí účinnosti zákona měla dokončit podle tohoto zákona (§ 5 odst. 1 věta první). Mělo se tedy jednat o 

tzv. nepravou retroaktivitu (srov. např. BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK, Jiří, GERLOCH, Aleš: Teorie práva. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2001, s. 86). 
73 Záznam o projednávání hospodářského výboru ze 42. schůze konané dne 27. května 2009, Sněmovní tisk 

č. 549/Z, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006-2010. Dostupný zde: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=549&ct1=-1. 
74 Pozměňovací návrh poslankyně Zdeňky Dopitové, Sněmovní tisk č. 549/2, Poslanecká sněmovna, 5. volební 

období, 2006-2010. Dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=549&ct1=2 
75 Zajímavostí je, že jediné dva poslanecké kluby, které jednomyslně hlasovaly pro návrh byly ČSSD (pro: 48, 

proti: 0, zdržel se: 1) a KSČM (pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0). V ODS naproti tomu nepanovala jednota, přestože 

převažující většina klubu hlasovala proti návrhu (pro: 13, proti: 41, zdrželi se: 8). Viz Záznam 90. hlasování, 60. 

schůze, 9. září 2009, 16:09. Dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=50445 
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změnilo kontroverzní a potenciálně protiústavní retroaktivní přechodné ustanovení, které nyní 

znělo: „Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle 

dosavadní právní úpravy“76. Návrh dále znovu pozměnil název zákona, z něhož se vypustila 

slova „a technické“ a upravil i další ustanovení77. Poslanecká sněmovna nakonec přijala zákon 

ve znění schváleném Senátem (pro: 135, proti: 5, zdrželi se: 1078) a Zákon o urychlení výstavby 

dopravní infrastruktury tak spatřil světlo světa. Zákon byl vyhlášen 27. listopadu 2009 ve 

Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 416/2009 Sb.79 

2.3 Novelizace zákona a zákon č. 169/2018 Sb. 

Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury byl od svého přijetí v roce 2009 

celkově sedmkrát novelizován, a to: 

- zákonem č. 209/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní infrastruktury, který „doplnil“ zákon (tehdy obsahující pouze ustanovení o 

infrastruktuře dopravní) o vodní a energetickou infrastrukturu80,  

- zákonem č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 

Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb., který zejm. přidal do zákona § 2a, § 3a, § 

3b a § 3c a pozměnil i zákon o vyvlastnění81,  

- zákonem č. 178/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, který pozměnil 

ustanovení § 3b82,  

- zákonem č. 49/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

(zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, který kromě víceméně technických 

změn doplnil nový § 3d83,  

                                                 
76 Ustanovení § 6 pozměněného znění návrhu zákona, usnesení senátu z 11. schůze dne 8. října 2009 k návrhu 

zákona o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury, Senátní tisk č. 159. 
77 Ibidem. 
78 Záznam z 64. schůze, 132. hlasování, 4. listopadu 2009, 11:15, Návrh zákona o urychlení výstavby rychlostní 

komunikace R35. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=50890. 
79 Viz Sněmovní tisk 549, Návrh zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35, Poslanecká sněmovna, 

5. volební období, 2006-2010. Dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=549 
80 Viz čl. I zákona č. 209/2011 Sb. 
81 Viz čl. IV zákona č. 405/2012 Sb. 
82 Viz čl. I zákona č. 178/2014 Sb. 
83 Viz čl. I zákona č. 49/2016 Sb. 
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- zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních 

sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, který doplnil 

infrastruktury elektronických komunikací84,  

- zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony85, 

a nakonec i nejkontroverznějším zákonem č. 169/2018 Sb., jemuž bude v této práci věnována 

zvláštní pozornost. 

 Pozoruhodné jsou již samotné okolnosti přijetí zákona. Návrh budoucího zákona 

č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon o urychlení výstavby, byl předložen Poslanecké 

sněmovně skupinou poslanců Martina Kolovratníka (ANO 2011), Dana Ťoka (ANO 2011), 

Patrika Nachera (ANO 2011), Milana Ferance (ANO 2011), Kláry Dostálové (ANO 2011) a 

dalších dne 31. ledna 2018, tedy v době tzv. první vlády Andreje Babiše86. V případě 

předkládajících poslanců se tedy jednalo o poslance koaliční, jeden z lídrů předkladatelů Dan 

Ťok navíc v té době zastával post ministra dopravy v Babišově vládě87. Jakási neortodoxnost 

tohoto návrhu tedy spočívala již v tom, že ačkoliv byl předkládán členy vládnoucí strany, a 

dokonce členy vlády, nejednalo se o návrh vládní. Tato okolnost sice není v rozporu s právem 

ani s ústavními zvyklostmi, nicméně může svědčit o určité účelovosti směřující k urychlenému 

přijetí úpravy, preferující veřejný zájem a obcházející postup při projednávání vládního návrhu 

zákona, jelikož poslanecký návrh zákona je tradičně považován za institut určený pro poslance 

opoziční a nástrojem pro uplatnění jejich práv88, nikoliv nástrojem rezortního ministra a dalších 

                                                 
84 Viz § 26 zákona č. 194/2017 Sb. 
85 Viz čl. XLVII a čl. XLVIII zákona č. 225/2017 Sb. 
86 Tzv. první vláda Andreje Babiše byla od 13. prosince 2017 do 27. června 2018 menšinovou vládou, která 

vznikla po volbách do Poslanecké sněmovny 2017. Tato vláda v lednu 2018 nezískala důvěru Poslanecké 

sněmovny a do června 2018 vládla v demisi. Viz např. NOVOTNÁ, Kristýna; KOČÍ, Petr. 184 dnů vládnutí bez 

důvěry: změny pod taktovkou Babišova kabinetu nekončí. Kdo další musel odejít?, iROZHLAS [online]. 2018-

04-23, rev. 2018-05-18 [cit. 25.05.2019]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/babis-vlada-bez-

duvery-sliby-vyjezdy_1804230600_kno 
87 Viz Úřad vlády: Dan Ťok | Vláda ČR. [online, cit. 28.05.2019]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/clenove-

vlady/dan-tok-167015/ 
88 Návrh zákona může podle čl. 41 odst. 1 Ústavy ČR podat poslanec, skupina poslanců, Senát jako celek, vláda 

nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Naprostá většina návrhů tradičně pochází právě 

z vládní iniciativy, jelikož právě vláda disponuje prostředky pro přípravu zákonů (např. legislativní rada vlády 

atd.) a realizuje prostřednictvím vládní iniciativy rezortní návrhy zákonů pocházející z gesce jednotlivých 

ministerstev. Poslanecký návrh je nástrojem politické opozice, tj. stran, které nejsou zastoupeny ve vládě a nemají 

tak možnost prosadit návrh zákona využívaje institucionálních výhod nejvyššího exekutivního orgánu (srov. např. 

NOVÁK, Miroslav. Systémy politických stran. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 275 s. ISBN 80-85850-

22-2, str. 223). 
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koaličních poslanců ke „zjednodušení“ legislativního procesu89. Vláda však na své schůzi dne 

7. února 2018 a vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas90. 

Pro projednání zákona ve výborech, rozsáhlých pozměňovacích návrzích (návrh na 

zamítnutí návrhu přijat nebyl91) a rozpravách byl návrh zákona Sněmovnou schválen, a to hlasy 

nezanedbatelných 154 poslanců (ze 160 přítomných)92. Poslanecká sněmovna návrh dále 

postoupila dne 2. 7. 2018 Senátu, který návrh projednal dne 18. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu a 

schválil ve znění předloženém Sněmovnou93. Po takto v zásadě bezproblémovém přijetí byl 

zákon vyhlášen dne 16. srpna 2018 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 169/2018 Sb. 

Přestože průběh přijetí zákona (zejména vzhledem k výše popsaným komplikacím 

v souvislosti s přijetím zákona č. 416/2009 Sb., které sice mohly být, a nejspíše i byly alespoň 

částečně způsobeny vládní a sněmovní krizí, absencí ústavní většiny ve sněmovně a tím, že se 

jednalo o levicový návrh mající podporu především ČSSD a KSČM) na prvý pohled 

nenaznačoval jakékoliv větší potíže, Sněmovnou byl dokonce přijat jednomyslně a získal 

podporu (téměř) všech senátních výborů, osud tohoto zákona ve znění, v němž byl vyhlášen ve 

Sbírce zákonů, zdá se nemusí skončit. Dne 18. října 2018 byl skupinou 18 senátorů Ústavnímu 

soudu předložen návrh na zrušení části UrychZ, konkrétně zejm. ustanovení § 1 odst. 1, § 2f, 

§ 4a a přílohy k zákonu94. Senátoři ve svém návrhu vyčítají zákonu protiústavnost napadených 

ustanovení a jejich rozpor zejm. s ustanovením čl. 11 (právo vlastnit majetek), čl. 12 (ochrana 

obydlí), čl. 26 (ochrana podnikání) a čl. 36 Listiny, a dále např. se zásadami ochrany nabytých 

práv, legitimního očekávání, nepřípustnosti nepravé retroaktivity a zákazu prohlášení 

veřejného zájmu zákonem95. Konkrétní právní otázky týkající se rozporovaných ustanovení 

                                                 
89 Návrh skupiny 18 senátorů Senátu Parlamentu ČR na zrušení části ustanovení § 1 odst. 1, ustanovení § 2f a 

ustanovení § 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 UrychZ a přílohy k tomuto zákonu, ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 

Pl. ÚS 39/18. 
90 Viz Stanovisko vlády ze dne 7. února 2018 k návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., 

o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Sněmovní tisk č. 76/1, Poslanecká sněmovna, 8. období, od 

2017. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=76&ct1=1. 
91 Viz Sněmovní tisk č. 76/8, Poslanecká sněmovna, 8. období, od 2017. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=76&ct1=8. 
92 Viz Záznam o hlasování z 16. schůze, 57. hlasování, 29. června 2018, 10:03, Novela z. o urychlení výstavby 

dopravní infrastruktury. Dostupné zde: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67952&l=cz. 
93 Návrh zákona byl v Senátu schválen všemi výbory kromě Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní 

prostředí, který návrh projednal dne 11. 7. 2018 a přijal usnesení o přerušení projednávání (Usnesení č. 116 

Senátní tisk č. 304, Senát Parlamentu České republiky, 11. funkční období. Dostupné z: 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=88368). Senát návrh schválil usnesením 

č. 443, Senátní tisk č. 304, Senát Parlamentu České republiky, 11. funkční období. Dostupné z: 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=88526. Poměr hlasů není z veřejně 

přístupných zdrojů dostupný a autor této práce jej nepovažuje (a to ani vzhledem k následně podanému návrhu 18 

senátorů na zrušení části předmětného zákona) za nijak klíčový, a z tohoto důvodu si jej ani nevyžádal v rámci 

práva na svobodný přístup k informacím podle zákona č. 106/1999 Sb. 
94 Viz projednávaná plenární věc sp. zn. Pl. ÚS 39/18 ve shora uvedené záležitosti. Dostupné z: 

https://www.usoud.cz/projednavane-plenarni-veci/pl-us-3918/. 
95 Viz Návrh (…) na zrušení části (…) zákona č. 416/2009 Sb. (…), ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 39/18 
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spadají do předmětu této práce a podrobněji pojednáno o nich bude v následujících kapitolách. 

Na závěr se sluší uvést, že věc byla recentně postoupena plénu Ústavního soudu, přičemž 

průměrná délka řízení v plenárních věcech dle statistiky k roku 2017 činí 390 dní (oproti 

senátním řízením, kde průměrná doba rozhodování činí pouze 181 dní96); rozhodnutí ve věci 

tedy bude vydáno až po dni uzavření rukopisu této práce a autor tak může o závěrech Ústavního 

soudu pouze spekulovat. 

  

                                                 
96 Ústavní soud ČR, Statistika rozhodovací činnosti v roce 2017, Ročenka Ústavního soudu, str. 59. Dostupné zde: 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Jine/Ustavni_soud_Rocenka_2017_k4.pdf 
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3. Vyvlastňovací řízení 

Tato kapitola se věnuje procesní úpravě řízení o vyvlastnění, resp. i právní úpravě procesů tomuto řízení 

obligatorně předcházejících. Autor se zde snaží provést čtenáře celým správním řízením od „předvyvlastňovací“ 

fáze zahrnující učinění nabídky na získání práv k nemovitosti koupí a nově zavedené měřící a průzkumné práce, 

přes řízení v prvním stupni, až po opravné prostředky proti prvoinstančnímu rozhodnutí o vyvlastnění, přičemž 

důraz je zde kladen zejména na zvláštní procesní úpravu obsaženou v UrychZ. Kapitola dále obsahuje dílčí 

komparativní analýzu institutu mezitímního rozhodnutí se zdánlivě analogickým institutem předběžné držby 

pocházejícím z německého právního řádu. V závěru kapitoly čtenář nalezne stručné shrnutí nejvýznamnějších 

[předběžných] závěrů, k nimž autor v této kapitole dospěl. 

Hesla: smlouva o získání práv k nemovitosti koupí, měření a průzkumné práce, vyvlastňovací řízení, věcná 

příslušnost, místní příslušnost, rozhodnutí, mezitímní rozhodnutí, předběžné uvedení v držbu, odvolací řízení, 

zrušení vyvlastnění. 

Řízením o vyvlastnění či vyvlastňovacím řízením se rozumí správní řízení, jehož 

předmětem je (i) odnětí nebo omezení vlastnického práva a jiných práv k nemovitostem, (ii) 

přechod nebo nabytí takových práv a (ii) určení (resp. i poskytnutí) náhrady za odnětí nebo 

omezení předmětných práv97. Jinými slovy se tedy jedná o určitý postup správního orgánu 

(vyvlastňovacího úřadu – viz dále), jehož účelem v užším smyslu je vydání rozhodnutí o 

vyvlastnění98, v širším pak zjištění skutečností potřebných k vydání takového rozhodnutí, 

zejména pak posouzení splnění podmínek vyvlastnění99 a stanovení náhrady za vyvlastnění. 

Přestože vyvlastňovací řízení představuje jeden z hlavních způsobů získání práv 

k cizím nemovitostem pro účely realizace zákonem předvídaných vyvlastňovacích účelů 

(respektive odnětí nebo omezení takových práv), nejedná se ani o způsob jediný, ani o způsob 

primární či preferovaný. Ze zásady subsidiarity vyvlastnění coby jedné ze základních zásad 

vyvlastnění a vyvlastňovacího řízení naopak vyplývá, že se jedná o prostředek ultima ratio, 

jenž připadá v úvahu pouze tehdy, není-li možné práva potřebná pro realizaci vyvlastňovacího 

titulu získat jiným způsobem100. Primárním a zákonem předpokládaným způsobem získání 

                                                 
97 Ust. § 2 písm. d) VyvlZ. 
98 Srov. ust. § 9 SpŘ. 
99 Viz kapitola 1.3 této práce. 
100 Zásada subsidiarity vyvlastnění vyplývá jednak z ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny, které sice neobsahuje 

explicitně vyjádřenou podmínku subsidiarity, stanoví však, že vyvlastnění je možné toliko na základě zákona, 

tedy nejen na základě zákonného vyvlastňovacího titulu, nýbrž také za předpokladu splnění zákonných podmínek. 

Jednou z takových podmínek je právě ustanovení § 3 odst. 1 in fine zákona o vyvlastnění, které stanoví, že 

„(…) Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu 

vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem“. Z uvedeného ustanovení se dá dovodit jednak, že 

vyvlastňovací řízení a dohoda mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným nejsou jediné způsoby získání práv 

k nemovitým věcem, a jednak, že v případě dohody se jedná o způsob získání takových práv zákonodárcem 

preferovaný. Uvedené mj. respektuje zásadu autonomie vůle vyjádřenou v Listině a občanském zákoníku, přičemž 

tento způsob získání práv je přirozeně preferován před získáním „násilným“. Autonomie vůle jako taková se však 
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těchto práv je pak dohoda mezi potenciálním vyvlastnitelem a potenciálním vyvlastňovaným, 

jež je projevem autonomie vůle zúčastněných subjektů a jako taková je preferována před 

odejmutím práv „násilným“, tedy nezaloženém na svobodné vůli osob, nýbrž na projevu vůle 

autoritativním. Přestože se v případě dohody jedná o projev autonomie vůle, postup uzavírání 

takové dohody není ponechán na [eventuálních] subjektech vyvlastňovacího řízení, nýbrž je 

úprava těchto postupu obsažena přímo v zákoně, resp. zákonech, a to zejm. v zákoně o 

vyvlastnění a zákoně o urychlení výstavby, který obsahuje speciální úpravu kontraktačního 

procesu101. 

3.1 Postup před zahájením řízení 

Samotnému řízení o vyvlastnění, respektive jeho zahájení, musí dle zákona o 

vyvlastnění předcházet jakási fáze vyjednávaní, jejímž výsledkem v ideálním případě má být 

uzavření tzv. smlouvy o získání práv potřebných pro realizaci vyvlastňovacího titulu 

stanoveného zákonem. Tato povinnost vyplývá z § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění, který 

zároveň stanoví pro vyjednávání o smlouvě lhůtu 90 dnů. Přestože zákon tuto lhůtu popisuje 

jako lhůtu k uzavření smlouvy, což na prvý pohled implikuje aktivní snahu smlouvu uzavřít, a 

to případně i včetně využití soukromoprávních vyjednávacích technik102, v praxi má tato lhůta 

nejčastěji povahu lhůty k přijetí nabídky103. Obecná úprava zákona o vyvlastnění (oproti 

speciální úpravě UrychZ – viz dále) tedy neobsahuje ustanovení specifikující zahájení 

vyjednávání o smlouvě. Prvým krokem ke splnění této povinnosti by tedy být oferta 

vyvlastnitele adresovaná vyvlastňovanému, přičemž tato oferta musí splňovat jak náležitosti 

uvedené v zákoně o vyvlastnění, resp. zákoně o urychlení výstavby, tak i základní náležitosti 

vyžadované občanským zákoníkem104. Nesplnění těchto podmínek přitom nezakládá 

                                                 
nesmí ztotožňovat s projevem vůle svobodné a ničím neovlivněné, jelikož určitá nerovnost stran a s tím související 

vyjednávací síla nechávají určité pochybnosti o „férovosti“ takové kontraktace (viz dále). 
101 Kontraktační proces je dále upraven zejm. v občanském zákoníku, který zde však vystupuje toliko jako tzv. 

předpis obecného soukromého práva. 
102 V úvahu by tak např. mohlo připadat vyjednávání o vhodné ceně či jiném plnění, které by pak vyvlastnitel 

v případě, že požadované plnění by nebylo nepřiměřené, musel poskytnout. Srov. např. Rozsudek NSS ze dne 

23. 10. 2014, č. j. 7 As 174/2014–44, ve kterém NSS dovodil, že „na směnu skutečně není právní nárok, nicméně 

pokud vyvlastnitel ke směně nepřistoupí, ačkoliv vhodnými pozemky disponuje a neexistuje důvod, aby je nesměnil, 

může stěží obhájit tvrzení, že se mu nepodařilo získat požadovaná práva k předmětným pozemkům dohodou (…)“ 
103 VLACHOVÁ, Barbora. § 5. In: VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2018, str. 24. 
104 Nabídka k uzavření kupní smlouvy tak např. musí obsahovat náležitosti oferty uvedené v § 1731 a § 1732 obč. 

zák., a sice z ní musí být patrné, že vyvlastnitel má úmysl uzavřít určitou smlouvu s vyvlastňovaným, a dále musí 

obsahovat podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jednoduchým a nepodmíněným 

přijetím. Nesplňuje-li nabídka tyto náležitosti, považuje se za výzvu k podání nabídky, přičemž předložením této 

výzvy povinnost podle § 5 VyvlZ splněna být nemůže (viz Rozhodnutí NSS ze dne 14. 9. 2017, č. j. 5 As 

191/2016–52). 
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neplatnost oferty, nýbrž pouze znemožňuje naplnění podmínky pro zahájení vyvlastňovacího 

řízení. 

3.1.1 Nabídka k uzavření smlouvy o získání práv k pozemku nebo stavbě 

Přestože zákon o vyvlastnění specifikuje náležitosti oferty, samotný průběh a obsah 

vyjednávání o smlouvě nejsou nijak formalizovány. V zájmu naplnění podmínky obsažené v 

§ 3 odst. 1 in fine zákona o vyvlastnění by tedy vyvlastnitel měl v rámci tohoto vyjednávání 

učinit vše, aby bylo dosaženo přijatelného konsensu mezi nim a vyvlastňovaným. Naplnění 

takto vágních podmínek však v praxi nemusí být snadným úkolem, a to zejména vzhledem 

k tomu, že přesný projev této snahy není blíže popsán, což poskytuje vyvlastňovanému určitý 

prostor pro obstrukční jednání. Rozhodující pro splnění této zákonné podmínky je, zda vlastník 

předmětné věci na návrh vyvlastnitele na uzavření smlouvy aktivně reaguje a případně zda 

vznáší racionální požadavky, které mohou být splněny a po jejichž splnění nebude zmařen účel 

vyvlastnění105. Vyvlastňovaný tak např. může na ofertu vyvlastnitele reagovat ofertou novou, 

vyjednávat o smlouvě atd.106 V praxi jsou však spíše běžné případy, kdy vlastníci na nabídky 

a pokusy o jednání nijak nereagují107. Vyjednávání o smlouvě tak místo skutečné snahy 

vypořádat se s vyvlastňovaným bezkonfliktně v praxi může snadno sklouznout spíše k 

formalitě potřebné k zahájení vyvlastňovacího řízení. 

Za účelem urychlení procesu vyjednávání před zahájením vyvlastňovacího řízení 

obsahuje zákon o urychlení výstavby zvláštní úpravu kontraktačního procesu, která – přestože 

nijak nezkracuje devadesátidenní lhůtu obsaženou v zákoně o vyvlastnění – určuje přesné 

časové okamžiky, které ohraničují jak zahájení, tak skončení tohoto vyjednávání. Ustanovení 

§ 3 odst. 2 alinea 2 UrychZ tak pevně určuje okamžik počátku běhu lhůty podle § 5 odst. 1 

VyvlZ, a to jako den doručení návrhu na uzavření smlouvy na adresu specifikovanou v zákoně. 

Nebyla-li smlouva po 90 dnech od doručení návrhu uzavřena, ačkoliv se vyvlastnitel 30 dní 

před podáním návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení aktivně pokusil s vyvlastňovaným o 

návrhu smlouvy jednat, je podmínka § 5 odst. 1 VyvlZ splněna108. Zákon zde tedy 

devadesátidenní lhůtu stanovenou zákonem o vyvlastnění vykládá jako lhůtu určenou k přijetí 

                                                 
105 Viz např. Rozhodnutí ÚS ze dne 21. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2467/16: „Rozhodující pro splnění předmětné 

zákonné podmínky je, zda vlastník pozemků na návrh vyvlastnitele na uzavření dohody nějak reaguje a zda vysloví 

požadavky, které může vyvlastnitel reálně splnit a po jejichž splnění bude moci uskutečnit účel vyvlastnění. 

Posoudil-li (…) [soud] stěžovatelovu podmínku dohody – spočívající v legalizaci „černé stavby“ komunálního 

odpadu včetně odvodňovacího potrubí – tak, že se jednalo pro vyvlastňovatele o neakceptovatelné požadavky, 

neboť stěžovateli muselo být zřejmé, že v rámci vyvlastňovacího řízení o vyvlastnění předmětných pozemků nemůže 

být předmětná „černá stavba“ řešena, nespatřuje na tomto závěru Ústavní soud nic protiústavního.“ 
106 Srov. ust. § 1740 odst. 2 obč. zák. 
107 Odborná konzultace s JUDr. Zdeňkem Horáčkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze, konaná dne 19. 4. 

2019, záznam v archivu autora. 
108 Viz § 3 odst. 6 UrychZ. 
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nabídky ve smyslu § 1735 obč. zák.109 Smlouva je podle § 1745 obč. zák. uzavřena okamžikem, 

kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti, přičemž rozhodujícím pro přijetí nabídky je moment, kdy 

vyvlastňovaný vyjádří s nabídkou souhlas110. 

Přestože zákon o urychlení výstavby mluvě o podmínce přípustnosti vyvlastnění 

spočívající v povinnosti učinit návrh na uzavření smlouvy používá poněkud zavádějící 

formulaci „postačí“, jež na prvý pohled svádí k výkladu, že se jedná o speciální ustanovení 

obsahující příznivější podmínky pro vyvlastnitele a stanovující jakýsi minimální „rámec“ pro 

naplnění podmínky VyvlZ, opak je pravdou. Ustanovení § 3 odst. 2 UrychZ nestanoví speciální 

pravidlo pro vymezení míry „úsilí“ vyvlastnitele vynaloženého pro uzavření smlouvy a 

neobsahuje vodítko pro posouzení, kdy je možné toto úsilí považovat za dostačující111. 

Ustanovení toliko specifikuje podmínky doručování návrhů a okamžiky počátku a konce běhu 

lhůt, čímž zvyšuje právní jistotu. Samotná skutečnost, že zamýšlená stavba spadá do režimu 

zákona o urychlení výstavby, tedy nezbavuje potenciálního vyvlastnitele povinnosti vynaložit 

náležitou míru úsilí k naplnění podmínky subsidiarity vyvlastnění112. 

Zákon o urychlení výstavby za účelem eliminace pochybností specifikuje způsob 

doručení návrhu smlouvy. Zákon v § 3 odst. 2 stanoví, že pro splnění povinnosti postačí doručit 

ofertu (i) na adresu předem sdělenou vlastníkem, nebo (ii) na adresu místa jeho trvalého 

pobytu, případně adresu jeho bydliště v zahraničí, nebo (iii) na adresu evidovanou v katastru 

nemovitostí (u osob fyzických) / na adresu sídla (u osob právnických). Doručování na zákonem 

vyjmenované adresy zde zřejmě apeluje na zásadu aktivní péče o subjektivní práva113, když je 

právě na vlastníkovi nemovitosti, aby např. zajistil soulad zápisu v katastru se skutečným 

stavem, řádně přebíral písemnosti atd. 

                                                 
109 Srov. § 1735 obč. zák. 
110 Srov. § 1740 odst. 4 obč. zák. 
111 Tento právní závěr byl mj. potvrzen Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2014, čj. 7 As 

174/2014-44, v němž NSS dovodil, že ustanovení § 3 odst. 2 UrychZ nestanoví speciální pravidlo pro to, kdy je 

možné považovat úsilí vyvinuté vyvlastnitelem k dosažení dohody za postačující pro splnění podmínky 

přípustnosti vyvlastnění, nýbrž pouze specificky upravuje pravidla pro doručování. I v případě, který spadá do 

působnosti UrychZ je proto nutno zkoumat, zda bylo v silách vyvlastnitele dosažení dohody s vyvlastňovaným. 

Nemůže přitom jít pouze o formální snahu a pouhé zaslání návrhu na uzavření kupní smlouvy v tomto případě 

neobstojí, zejména když vyvlastňovaný vznáší alternativní požadavky (např. uzavření směnné smlouvy). Podle 

soudu se míra aktivity vyvlastnitele navíc odvíjí zásadně od aktivity vyvlastňovaného. 
112 Ibidem 
113 Lat. Vigilantibus iura scripta sunt („zákony jsou psány pro bdělé“, občas předkládáno jako „právo přeje 

bdělým“ rozuměj: těm, kteří dbají o svá práva) je jednou ze základních zásad práva, podle které se mocenská 

ochrana poskytuje jen těm subjektivním právům, jejichž držitelé o ně dbají a aktivně je vykonávají a v případě 

porušení vymáhají. 
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3.1.2 Výjimky z povinnosti učinit nabídku k uzavření smlouvy  

Vzhledem k potenciálním komplikacím a průtahům souvisejícím s nemožností 

doručení návrhu smlouvy vlastníkovi nemovitosti VyvlZ a UrychZ počítají se situacemi, kdy 

podmínka přípustnosti vyvlastnění spočívající v povinnosti učinit návrh uzavření dohody 

naplněna být nemusí. Jedná se o taxativně vymezené situace, kdy (i) vyvlastňovaný není 

znám114, (ii) není znám jeho pobyt, nebo (iii) nepodařilo-li se mu doručit na známou adresu, 

dále pak (iv) je-li vyvlastňovaný omezen ve smluvní volnosti115. Ustanovení o případech, kdy 

se splnění této podmínky přípustnosti vyvlastnění nevyžaduje, obsahuje i zákon o urychlení 

výstavby, přičemž se vymezené situace částečně překrývají se zákonem o vyvlastnění. Splnění 

uvedených podmínek se podle § 3 odst. 4 UrychZ nevyžaduje, pokud doručení na adresy 

uvedené v § 3 odst. 2 UrychZ není možné vzhledem k tomu, že se vlastník na nich nezdržuje, 

odstěhoval se, nebo v místě adresy není znám. 

Zákon o urychlení výstavby se tedy oproti zákonu o vyvlastnění vydává cestou faktické 

nemožnosti doručení sledující zejména to, zda vlastník nemovitosti se na zákonem 

předpokládané adrese skutečně zdržuje. Není-li možno vlastníka na adresách uvedených v § 3 

odst. 2 UrychZ zastihnout nebo je-li zřejmé, že se jedná toliko o bydliště fiktivní, ve kterém 

není osobně znám, a tudíž se tam ani nikdy nezdržoval, zdá se z hlediska efektivity získání 

práv k nemovitostem být neúčelné se ho marně pokoušet na této adrese zastihnout, a tak zákon 

i zde volí cestu zrychlení procesu vyvlastnění. Vyvlastňovaný se v případě následného zahájení 

vyvlastňovacího řízení může proti takovému postupu bránit námitkou nesplnění podmínek pro 

zahájení řízení, což připadá v úvahu zejména v případě, kdy posouzení jeho skutečného 

zdržování se na uvedených adresách bude nesprávné. Otázkou zůstává, jakými prostředky má 

v praxi dojít k posouzení faktické přítomnosti vlastníka nemovitosti na předmětných adresách 

a jaká opatření pro toho zjištění budou považována za dostačující. 

3.1.3 Oprávnění související s prováděním měření a průzkumných prací 

Jednou ze zásadních změn, kterou do zákona o urychlení výstavby přinesl již zmíněný 

kontroverzní zákon č. 169/2018 Sb. je ustanovení § 2f, které s účinností od 1. září 2018 

obsahuje oprávnění pro poměrně široký zásah do vlastnického práva, a to již před zahájením 

                                                 
114 Tato situace může nastat zejména u pozemků a staveb, které jsou v katastru nemovitostí evidovány s tím, že 

jejich vlastník není znám, či jejichž vlastníci vedení v katastru nemovitostí již zřejmě nežijí, nebo pokud je jako 

vlastník zapsána osoba, kterou nelze identifikovat, např. pokud je označena pouze jménem a příjmením. Viz 

VLACHOVÁ, Barbora. § 5. In: VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. 

H. Beck, 2018, s. 24. 
115 Jedná se o omezení smluvní volnosti právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím jiného orgánu 

veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě na někoho jiného. 

Viz § 5 odst. 5 VyvlZ. 
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řízení podle stavebního zákona, a tedy i vyvlastňovacího řízení116. Ustanovení stanoví, že již 

před zahájením řízení o umístění či povolení stavby (resp. společného řízení) vzniká tzv. 

oprávněnému investorovi právo provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy 

stavby dopravní infrastruktury. Pojem „oprávněný investor“ je pojmem legislativním, 

obsaženým v § 23a stavebního zákona, který oprávněného investora definuje jako vlastníka, 

správce nebo provozovatele veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury117. Za 

uvedeným účelem má tento oprávněný investor a jím zmocněné osoby právo „vstupovat a 

vjíždět na cizí nemovité věci“. Musejí přitom „co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených 

nemovitých věcí“ a po skončení prací „uvést nemovité věci do předchozího stavu“, a v případě, 

že to není možné s ohledem na povahu provedených prací, pak do stavu „odpovídajícímu 

předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovité věci“118. 

Kromě povinností uvedených výše musejí oprávněný investor a jeho zmocněnci pro 

provedení předmětného zásahu splnit další podmínky, především nejméně 14 dní předem 

písemně oznámit vlastníkovi nemovitosti provádění měření nebo průzkumných prací na jeho 

nemovitosti na adrese stanovené § 3 odst. 2 UrychZ119. V oznámení musí být uveden důvod 

provádění prací, jejich popis, rozsah, způsob, termín a upřesnění místa jejich provedení, a dále 

označení oprávněného investora, jeho kontaktní údaje, datum vyhotovení oznámení, a 

identifikační údaje a podpis osoby oprávněné zastupovat investora120. 

Problematičnost uvedeného ustanovení lze spatřit hned v několika aspektech. Na 

prvním místě třeba zdůraznit formulaci „cizí nemovité věci“, kterou zde zákonodárce použil 

pro označení objektu zásahu obsaženého v § 2f UrychZ: nemovité věci jsou občanským 

zákoníkem definovány jako „pozemky (…) a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon“121. 

Pokud tedy zákon stanoví, že některá věc není součástí pozemku, a pokud takovou věc nelze 

přemístit, aniž by byla narušena její podstata, jedná se o věc nemovitou122. Občanský zákoník 

                                                 
116 Jedná se o tzv. zákonné věcné břemeno. Srov. HANDRLICA, Jakub. Právní úprava vyvlastňovacího řízení a 

soudního přezkumu vyvlastnění. Přednáška konaná dne 20.03.2019 na půdě Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy, Praha. Záznam v archivu autora. Prezentace dostupná zda: https://www.prf.cuni.cz/dokumenty-

download/1404060110/. 
117 Pro účely aplikace zákona o urychlení výstavby zřejmé nebudou relevantní všechny alternativně vymezené 

prvky této definice, jelikož § 2f UrychZ stanoví, že „každý je povinen umožnit provádění měření a průzkumných 

prací v rámci přípravy stavby dopravní infrastruktury“, přičemž výkladem a contrario lze dovodit, že se 

ustanovení nevztahuje na stavby infrastruktury vodní, energetické a infrastruktury elektronických komunikací. 

Z hlediska zákona o urychlení výstavby by se tedy oprávněný investor dal definovat jako vlastník, správce nebo 

provozovatel veřejné dopravní infrastruktury. Vyloučena z definice tedy zůstane veřejná infrastruktura technická, 

kterou podle § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 StavZ jsou např. vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, 

atd. 
118 Ust. § 2f UrychZ 
119 Ibidem 
120 Ibidem 
121 Ust. § 498 odst. 1 obč. zák. 
122 Ibidem. 
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dále stanoví, že součástí pozemku jsou stavby a zařízení na něm zřízené123. Ve vztahu 

k ustanovení § 2f zákona o urychlení výstavby tedy lze konstatovat, že se oprávnění v něm 

uvedená vztahují jak na pozemky, tak na stavby zřízené na pozemku a podzemní stavby, jakož 

i na věcná práva k nim124.  

Praktické dopady takto široce vymezeného objektu, a především nerozlišování 

pozemků a jejich součástí mohou (a zřejmě i budou) spočívat v tom, že se průzkumné práce 

potenciálně budou provádět kupř. v rodinných domech, bytech, jiných bytových prostorách, a 

nakonec i prostorách sloužících podnikání. Zásah do obydlí člověka, které je na ústavní úrovni 

schráněno čl. 12 Listiny125, představuje intervenci zcela jiné intenzity než do vlastnického 

práva, které připadá v úvahu jako první. Omezení tohoto ústavního práva připadá v úvahu 

pouze tehdy, pokud se takové omezení jeví být nezbytné pro ochranu života nebo zdraví, pro 

ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 

a pořádku126. Zákon v tomto případě právo na ochranu obydlí nepřímo omezuje za účelem, 

který by se teoreticky dal podřadit pod ochranu práv a svobod druhých, nicméně je otázkou, 

zda by takto intenzivní zásah obstál v testu proporcionality, a to i vzhledem k tomu, že se 

vyvlastnění pro účely výstavby dopravní infrastruktury dotkne většího počtu nemovitostí, které 

se budou nacházet vedle sebe či za sebou. Kvantitativně se tedy nebude jednat o ojedinělé 

případy, které by v testu proporcionality mohly ustoupit zájmu většího počtu osob, nýbrž se 

tyto práce dotknou většího počtu vlastníků. V případě podnikatelských prostor by se dále 

mohlo jednat o zásah do svobody podnikání, a v případě zvláštních druhů podnikání (zejména 

neživnostenského) i do jiných práv, resp. povinností podle zvláštních právních předpisů127. 

Další poněkud alarmující aspekt spočívá v povaze „průzkumných prací“, které - ač 

nejsou zákonem blíže specifikovány - se na rozdíl od pouhého „měření“ zřejmě budou 

vyznačovat větší intenzitou a invazivností. Takové průzkumné práce pravděpodobně budou 

                                                 
123 Ust. § 506 odst. 1 obč. zák. 
124 Taková věcná práva zahrnují jednak věcná práva k věci vlastní (iura in re proprieta) neboli právo vlastnické, 

a jednak Věcná práva k věci cizí (iura in re aliena), kterými jsou právo stavby, věcná břemena, služebnosti, reálná 

břemena, zástavní a podzástavní právo, držba a zadržovací (retenční) právo. Do této kategorie naopak nebudou 

spadat práva, která mohou být sjednána s účinky práv věcných, kterými mohou být zákaz zřízení zástavního práva 

(§ 1309 odst. 2), resp. obecně zákaz zatížení nebo zcizení věci (§ 1761), předkupní právo (§ 2144), výhrada 

vlastnického práva (§ 2134), nájem (§ 2203) nebo pacht (§ 2333). 
125 Čl. 12 odst. 1 Listiny stanoví: „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo 

v něm bydlí.“ 
126 Podmínky omezení práva na obydlí jsou vymezeny v čl. 12 odst. 3 Listiny, který taxativně vymezuje důvody, 

pro které může být do tohoto práva zasaženo. Dalším důvodem jsou potřeby trestního stíhání podle odst. 2 stejného 

článku. 
127 Příkladem může být zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, který upravuje povinnost mlčenlivosti advokáta a 

povinnosti při vedení advokátních spisů. Srov. SOKOL, Tomáš. Domovní prohlídky u advokátů, Právní rádce, 

2016, str. 54 
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zahrnovat zejména pedologický a geologický průzkum128. Jednat by se tedy mohlo zejména o 

geologické práce ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d) zákona o geologických pracích, jejichž cílem 

je zjištění a ověření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území, především 

pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb129. V případě těchto prací, jež 

se dají zjednodušeně a laicky označit jako „vrty“, může dojít k nenávratnému poškození 

pozemku či jeho příslušenství, přičemž náhrada formou restitutionis in integrum při takovém 

poškození nebude připadat v úvahu130. 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že provádění těchto prací před zahájením řízení podle 

stavebního zákona implikuje nejisté umístění budoucí stavby, což by v praxi mohlo znamenat, 

že se měřící a průzkumné práce budou provádět na vícero alternativních trasách zároveň. Jedná 

se přitom o poněkud nešetrný způsob plánování, při kterém může být škoda způsobena 

kvantitativně podstatně většímu okruhu vlastníků, jelikož některých nemovitostí se vyvlastnění 

nikdy nemusí dotknout a zásah u těchto nemovitostí zůstane de facto neopodstatněn131. 

Vzhledem k výše uvedeným argumentům považuje autor této práce formulaci ustanovení § 2f 

UrychZ za (přinejmenším) poněkud nešťastnou, a potenciálně i protiústavní, přičemž onu 

protiústavnost spatřuje v rozporu ustanovení s čl. 12 odst. 1 a odst. 3, a dále čl. 26 Listiny 

základních práv a svobod. 

3.2 Zahájení řízení 

Vyvlastňovací řízení je ovládáno zásadou dispoziční, jež je vyjádřena v § 18 odst. 1 

zákona o vyvlastnění, podle kterého lze toto řízení zahájit pouze na žádost vyvlastnitele. 

Náležitosti žádosti jsou upraveny jednak ve správním řádu132 (obecné náležitosti) a jednak 

v zákoně o vyvlastnění (zvláštní náležitosti). Žádost tak kromě obecných náležitostí musí 

obsahovat (i) označení nemovitosti a jejích věcných břemen, (ii) doložení splnění podmínek 

vyvlastnění, (iii) specifikace vyvlastnění a (iv) informace o plánovaném termínu a způsobu 

zahájení realizace účelu vyvlastnění133.  

                                                 
128 Geologický průzkumem se zde rozumí průzkum podle § 2 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 62/1988 Sb., o 

geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. 
129 Urychlení výstavby: měření a průzkumné práce prováděné oprávněným investorem na cizím pozemku bez 

souhlasu jeho vlastníka | epravo.cz [online]. Copyright © EPRAVO.CZ, a.s. 1999 [cit. 03.04.2019]. Dostupné z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/urychleni-vystavby-mereni-a-pruzkumne-prace-provadene-opravnenym-

investorem-na-cizim-pozemku-bez-souhlasu-jeho-vlastnika-108916.html?mail. 
130 Zákon pro případ vzniku takové škody předpokládá jednorázovou náhradu ve výši dvojnásobku částky 

stanovené podle zákona o oceňování majetku (ust. § 2f in fine). 
131 Viz Návrh (…) na zrušení části (…) zákona č. 416/2009 Sb. (…), ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 39/18, 

bod V.3., str. 8. 
132 Obecné náležitosti podání podle § 37 SpŘ a náležitosti žádosti podle § 45 SpŘ. 
133 Ust. § 18 odst. 2 VyvlZ. 
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Jak již bylo uvedeno výše, podmínkou zahájení vyvlastňovacího řízení je neúspěšný 

pokus o získání potřebných práv dohodou134. K žádosti musí vyvlastnitel dále připojit (i) 

katastrální mapu se zákresem předmětu vyvlastnění, (ii) územní rozhodnutí nebo společné 

povolení, (iii) listiny prokazující splnění podmínek vyvlastnění dle § 5 VyvlZ, včetně 

prohlášení o selhání pokusu získat potřebná práva dohodou, dále (iv) znalecké posudky135 a 

případně (v) dohodu vyvlastňovaného o rozdělení náhrady136. 

Dispoziční zásada se zde projevuje také v tom, že v případě žádosti o vyvlastnění je 

zcela na vyvlastnitelovi, aby dbal na řádné podání žádosti včetně zákonem stanovených příloh. 

Správní orgán zde totiž není povinen vyvlastnitele poučovat o tom, že mu některá příloha 

chybí, ani ho vyzývat k jejímu doplnění. Vyvlastňovací úřad sice má dle § 45 odst. 2 správního 

řádu povinnost pomoci žadateli odstranit nedostatky žádosti, tato povinnost se však vztahuje 

toliko na odstranění vad samotné žádosti, kdežto v případě příloh se jedná o důkazy, na které 

se uvedené ustanovení nevztahuje137. Uvedený závěr se tedy vztahuje na přílohy žádosti podle 

§ 18 odst. 3 zákona o vyvlastnění, nikoliv na náležitosti uvedené v § 18 odst. 2 tohoto zákona. 

3.3 Vyvlastňovací úřad 

Vyvlastňovacím úřadem se podle zákona o vyvlastnění rozumí úřad, který vede 

vyvlastňovací řízení. Tímto úřadem podle obecné právní úpravy je obecní úřad obce s 

rozšířenou působností, resp. Magistrát hlavního města Prahy či magistrát jiného statutárního 

města. Zastupitelstvo hlavního města Prahy nebo jiného statutárního města nemohou delegovat 

působnost vyvlastňovacího úřadu na městské části / obvody138. Příslušnost místní je pak dána 

polohou nemovitosti, kdy je k vyvlastňovacímu řízení příslušný úřad, v jehož správním obvodu 

se předmětná nemovitost nachází. Horizontální kompetenční konflikty (tedy konflikty mezi 

dvěma či více místně příslušnými úřady) řeší nejbližší společně nadřízený správní orgán, který 

určí, který z úřadů řízení povede. Odlišný režim je stanoven pro situace, kdy vyvlastnitelem, 

vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízení je obec, jejíž obecní úřad je 

dle zákona příslušným k tomuto řízení. V těchto případech krajský úřad pověří provedením 

řízení jiný vyvlastňovací úřad spadající do jeho správního obvodu. Obdobně se postupuje i v 

případě, že účastníkem řízení je osoba, jejímž zřizovatelem je obec nebo kraj139. 

                                                 
134 Přestože § 5 odst. 1 mluví o přípustnosti vyvlastnění, zřejmě se tím nemyslí podmínka pro vydání rozhodnutí 

ve věci samé, nýbrž podmínka pro zahájení řízení. 
135 Viz ust. § 18 odst. 3 VyvlZ. 
136 Ust. § 18 odst. 3 VyvlZ. 
137 Z rozhodnutí KS v Ostravě ze dne 14. 3. 2012, č. j. 58 A 2/2011–23: „Není povinností správního orgánu vyzývat 

účastníka správního řízení k doplnění nebo opravě předkládaných důkazů, neboť dle § 45 odst. 2 správního řádu 

je správní orgán povinen pomoci žadateli k odstranění vad žádosti a nikoliv důkazů.“ 
138 Ust. § 15 VyvlZ. 
139 Ust. § 16 VyvlZ. 



30 

 

Zákon č. 169/2018 Sb. přinesl do zákona o urychlení výstavby speciální úpravu věcné 

a místní příslušnosti vyvlastňovacího úřadu. Ustanovení § 2e, který doposud nenabyl 

účinnosti140, tak nově stanoví, že úřadem příslušným k vedení územního řízení a řízení o 

vyvlastnění, jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury, je krajský úřad kraje, na jehož 

území se má stavba uskutečnit. Výjimku představuje hlavní město Praha, u které příslušným 

zůstává Magistrát hlavního města Prahy. U staveb dopravní infrastruktury se a priori 

předpokládá, že tyto projekty budou přesahovat hranice území jednoho kraje, v důsledku čehož 

může přirozeně docházet k horizontálním kompetenčním konfliktům, když by pro stejnou 

stavbu bylo příslušných několik krajských úřadů. Zákon se s tímto latentním konfliktem 

vypořádává tak, že v případě, že se má stavba dopravní infrastruktury uskutečnit na území více 

krajů, povede řízení ten z úřadů, u kterého byla žádost podána jako první141. Příslušnost funkční 

je nově stanovena tak, že odvolacím správním orgánem a orgánem příslušným k vedení 

přezkumného řízení u rozhodnutí vydaných v řízeních před krajskými úřady je u staveb dálnic 

nebo silnic I. třídy nebo staveb s nimi souvisejících a staveb dráhy celostátní nebo staveb s 

nimi souvisejících Ministerstvo dopravy, v ostatních případech pak Ministerstvo pro místní 

rozvoj142. 

Zajímavostí je, že zákon o urychlení výstavby oproti zákonu o vyvlastnění nijak neřeší 

situace, kdy vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízení 

bude kraj, jehož krajský úřad je příslušným k tomuto vyvlastňovacímu řízení143. Ustanovení 

§ 16 odst. 3 zákona o vyvlastnění je zřejmě opatřením proti konfliktu zájmů, k němuž může 

dojít v případě, když obec, jejíž obecní úřad by byl jinak příslušný k vyvlastňovacímu řízení, 

bude sama zainteresována na výsledku tohoto řízení144. Takový konflikt zájmů by přitom byl 

v demokratickém právním státě zcela nepřípustný a mohl by být v rozporu s vůdčími zásadami 

dobré správy145. Zákon o urychlení výstavby tento princip objektivity rozhodování správních 

orgánů nerespektuje a speciální ustanovení § 2e UrychZ tak řešení konfliktu zájmů nepředvídá. 

Pokud tedy jedním z účastníků vyvlastňovacího řízení spadajícího do režimu zákona o 

urychlení výstavby bude kraj, jehož krajský úřad je podle § 2e k tomuto řízení místně příslušný, 

                                                 
140 Zákon č. 169/2018 Sb. má podle části šesté, čl. VII dělenou účinnost. Čl. VII. Zákon tedy nabyl účinnosti 

patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6, pokud jde o § 2e, které má nabýti účinnosti 

prvním dnem dvanáctého měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy 1. srpna 2019. 
141 Ust. § 2e odst. 2 UrychZ. 
142 Ibidem, odst. 3. 
143 Srov. § 16 odst. 3 VyvlZ a § 2e UrychZ. 
144 Důvodová zpráva k VyvlZ je co do odůvodnění § 16 odst. 3 spíše zdrženlivá a uvádí pouze následující: „V 

zájmu objektivity rozhodování se stanoví pravidla, podle nichž je třeba ve stanovených případech k 

vyvlastňovacímu řízení určit jiný vyvlastňovací úřad.“ Z uvedeného jednak vyplývá, že cílem uvedeného 

ustanovení je zajištění objektivity rozhodování správního orgánu, a jednak, že zákonodárce onu objektivitu 

považuje za samozřejmost nevyžadující podrobnější odůvodnění. 
145 Např. základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v § 2 a násl. správního řádu 
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nezakládá to prima vista překážku pro kompetenci tohoto úřadu. V úvahu zde však připadá 

postup per analogiam podle v § 16 odst. 3 zákona o vyvlastnění, který by se v tomto případě 

dal použít subsidiárně. Postavení orgánu společně nadřízeného ministerstvům by eventuálně 

mohlo mít Ministerstvo pro místní rozvoj, jehož zmocnění by se v tomto případě hypoteticky 

dalo dovodit z obecného zmocnění jakožto ústředního orgánu státní správy ve věcech 

vyvlastnění146. Vzhledem ke skutečnosti, že tento odklon od zásady nestrannosti není nijak 

odůvodněn ani v důvodové zprávě k zákonu, ani v podkladových dokumentech, přičemž 

jelikož pro takový exces zřejmě neexistuje žádný legitimní důvod, lze konstatovat, že se jedná 

spíše o nedopatření a nedůslednost zákonodárce vedoucí ke vzniku legislativní mezery než o 

záměr. Nedopatřením, jež nemůže být zhojeno ani výkladem, však zůstává vyloučení věcné 

příslušnosti Ministerstva dopravy, jehož příslušnost jakožto společně nadřízeného orgánu 

v tomto případě nebude dána (viz dále). 

Další legislativní mezeru lze spatřovat v ustanovení § 2e odst. 3, který stanoví, že 

odvolacím správním orgánem a orgánem příslušným k vedení přezkumného řízení u rozhodnutí 

vydaných v řízeních je u dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) UrychZ 

Ministerstvo dopravy, v ostatních případech pak Ministerstvo pro místní rozvoj. Uvedené 

ustanovení sice zakládá příslušnost ministerstev pro odvolací a přezkumné řízení, nezakládá 

však jejich obecnou nadřízenost. Za cíl takové formulace může být považováno vyloučení 

Ministerstva pro místní rozvoj z rozhodování v řízeních týkajících se dopravní infrastruktury 

dálnic nebo silnic I. třídy a dráhy celostátní. Zákonodárce zde však výslovným uvedením 

řízení, pro které bude příslušné Ministerstvo dopravy, a nikoliv Ministerstvo pro místní rozvoj, 

založil možnost výkladu a contrario, ze kterého vyplývá, že Ministerstvo dopravy je příslušné 

pouze ke dvěma řízením, a to k (i) řízení o odvolání proti rozhodnutím vydaným v řízeních o 

dopravní infrastruktuře podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) UrychZ, a (ii) přezkumnému řízení u 

rozhodnutí vydaných v řízeních o dopravní infrastruktuře podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) 

UrychZ.  

Příslušnost Ministerstva dopravy tedy není založena ke všem řízením týkajícím se 

staveb dopravní infrastruktury dálnic nebo silnic I. třídy a dráhy celostátní, nýbrž pouze ke 

dvěma uvedeným řízením, zatímco podle zbytkové klauzule § 2e odst. 3 písm. b) je k ostatním 

řízením o stavbách podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) UrychZ příslušné Ministerstvo pro místní 

rozvoj. Z uvedeného ustanovení tedy plyne, že např. k řízení o opatření proti nečinnosti 

krajského úřadu bude příslušné Ministerstvo pro místní rozvoj, nikoliv Ministerstvo 

                                                 
146 Toto zmocnění je obsaženo v § 14 odst. 1 kompetenčního zákona  
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dopravy147. V tomto případě tedy bude Ministerstvu pro místní rozvoj dána možnost řízení 

atrahovat a věc převzít148. V tomto případě se tedy rovněž dá tvrdit, že uvedená mezera vznikla 

nedopatřením zákonodárce, jehož úmysl patrně směřoval k úplnému vyloučení Ministerstva 

pro místní rozvoj z rozhodování o záležitostech podle § 1 odst. 2 písm. a) a b) zákona o 

urychlení výstavby. 

3.4 Účastníci řízení 

Účastníky vyvlastňovacího řízení podle § 17 odst. 1 zákona o vyvlastnění jsou 

vyvlastnitel, vyvlastňovaný, zástavní věřitel, podzástavní věřitel a oprávněný z práva 

odpovídajícího věcnému břemenu váznoucímu na pozemku nebo stavbě, jichž se vyvlastnění 

týká. Zákon dále myslí i na další případy, kdy účastníkem řízení mohou být i jiné osoby, než 

shora uvedené: jedná se např. o situace, kdy vlastnické právo vyvlastňované nemovitosti bylo 

převedeno k zajištění splnění závazku149; v takovém případě je účastníkem vyvlastňovacího 

řízení také oprávněný z tohoto zajišťovacího převodu práva150. Další situace může nastat 

v případě, kdy vyvlastňovaná nemovitost bude předmětem neskončeného dědického řízení, 

popř. když zemře některý z účastníků vyvlastňovacího řízení151; v tomto případě jsou účastníky 

vyvlastňovacího řízení správce dědictví nebo, nepatří-li dotčený majetek do správy dědictví, 

dědici zůstavitele, popřípadě stát, má-li mu dědictví připadnout jako odúmrť152. Zákon o 

urychlení výstavby žádný speciální výčet účastníků řízení neobsahuje a aplikuje se tedy výčet 

účastníků podle zákona o vyvlastnění. 

Výčet účastníků řízení podle § 17 VyvlZ představuje výčet taxativní a účastníkem 

řízení tedy nemůže být nikdo, kdo v tomto výčtu uveden není153. Za přinejmenším diskutabilní 

v této souvislosti autor považuje skutečnost, že účastníkem vyvlastňovacího řízení podle § 17 

                                                 
147 Jedná se o ochranu před nečinností správního orgánu upravenou v § 80 správního řádu, podle kterého „nevydá-

li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti 

nečinnosti, jakmile se o tom dozví.“ Určení nadřízeného orgánu v tomto případě vyplývá z § 2e odst. 3 UrychZ. 

Příslušnost Ministerstva pro místní rozvoj zde dovodíme a contrario z dikce uvedeného ustanovení, jelikož 

v tomto případě není výslovně dána příslušnost jiného ministerstva, konkrétně tedy Ministerstva dopravy. 
148 Atrakcí se rozumí situace, kdy nadřízený správní orgán usnesením převezme věc a rozhodne namísto nečinného 

správního orgánu a stane se tak správním orgánem prvního stupně namísto nečinného správního orgánu. 

(JEMELKA, Luboš § 80 In: JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, str. 450.). V případě ochrany před nečinností je možnost atrakce 

zakotvena v § 80 odst. 4 písm. b) SpŘ, který umožňuje nadřízenému správnímu orgánu věc převzít a rozhodnout 

namísto nečinného [podřízeného] správního orgánu. 
149 Podle § 553 občanského zákoníku. 
150 Ust. § 17 odst. 2 VyvlZ. 
151 Ust. § 17 odst. 3 VyvlZ. 
152 Srov. § 462 občanského zákoníku. 
153 I zde se však uplatní obecné pravidlo § 28 odst. 1 SpŘ, podle kterého bude za účastníka v pochybnostech 

považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, a to dokud se neprokáže opak. Toto ustanovení však nijak nerozšiřuje 

okruh účastníků řízení vymezený zákonem o vyvlastnění, nýbrž pouze zakládá fikci, že osoba tvrdící, že je 

účastníkem, bude za účastníka považována až do vydání usnesení. 
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není nájemce nemovitosti ani pachtýř154. Nájemce může s předmětnou nemovitostí mít 

mnohem užší spojení než její vlastník, a zásah do práva k této nemovitosti tak bude pociťovat 

mnohem intenzivněji. V případě vyvlastnění v režimu zákona o urychlení výstavby se pak 

postavení nájemce zhoršuje ještě razantněji, jelikož se proti postupům, jež jsou oproti zákonu 

o vyvlastnění zrychleny, nemůže nijak bránit. Příkladem zásahu do soukromí nájemce tak může 

být již zmíněné právo provádění měření a průzkumných prací v rámci přípravy stavby dopravní 

infrastruktury.  

Podle § 2f musejí oprávněný investor a jeho zmocněnci „co nejvíce šetřit práv 

vlastníků“ dotčených nemovitostí a nejméně 14 dní předem jim provádění prací písemně 

oznámit, a to na adrese podle § 3 odst. 2 UrychZ. Z dikce uvedeného ustanovení vyplývá jednak 

to, že investor či jeho zmocněnci nemají dle textu zákona žádnou povinnost šetřit práv nájemců 

či pachtýřů dotčených nemovitých věcí, a jednak to, že do jejich práv může být zasaženo bez 

jakékoliv notifikace, jelikož se oznámení o úmyslu provádět měření nebo průzkumné práce 

doručuje toliko vlastníkům dotčených nemovitostí. Zákon tedy v § 2f zcela opomíjí práva 

nájemců a pachtýřů, do jejichž soukromí bude při takovém úkonu intenzivně zasaženo. U 

nájemců lze ostatně pochybovat i o legitimitě zásahu do ústavně zaručené svobody obydlí, a to 

zejména vzhledem k absenci ochrany proti takovému zásahu. 

Z textace uvedeného ustanovení je mimo jiné zřejmé, že zákonodárce uživatele bytu ve 

třetí větě § 2f opomíjí zcela záměrně. Tento závěr lze dovodit ze znění poslední věty § 2f, podle 

které byl-li vlastník nebo uživatel nemovité věci v důsledku výkonu předmětných práv 

investora, resp. jím zmocněné osoby omezen v obvyklém užívání nemovitosti nebo mu vznikla 

újma na majetku155, má právo na jednorázovou náhradu odpovídající dvojnásobku částky 

určené dle zákona o oceňování majetku. Z uvedeného vyplývá, že zákonodárce při formulaci 

ustanovení na uživatele nemovitosti zřejmě myslel, jelikož výslovně zmiňuje a poskytuje mu 

právo uplatňovat nárok na náhradu škody. V tomto ohledu se autor práce opět domnívá, že pro 

existenci rozdílného režimu pro vlastníka a uživatele věci z hlediska šetření jejích práv během 

provádění měření a průzkumných prací neexistuje žádný legitimní důvod. 

                                                 
154 Ust. § 17 VyvlZ a contrario. I u nájemce se však může uplatnit shora uvedená fikce § 28 SpŘ. Podle rozsudku 

NSS sp. zn. 3 As 74/2006 (Sb. NSS 2007, sv. 7, str. 615), u kterého se autor této práce domnívá, že ač se netýká 

přímo vyvlastňovacího řízení, může být použit analogicky, i v případě, že je nájemce z řízení ex lege vyloučen, 

tvrdí-li, že je účastníkem řízení, „je třeba o jeho účastenství rozhodnout usnesením podle § 28 odst. 1 správního 

řádu tak, že účastníkem řízení není. Případné odvolání proti tomuto usnesení podle § 85 odst. 1 správního řádu, 

ve spojení s § 76 odst. 5 správního řádu, nemá odkladný účinek a podle § 28 odst. 1 správního řádu nebrání 

dalšímu projednávání a rozhodnutí věci.“ 
155 Majetkem se zde přitom zřejmě rozumí nejen uvedená nemovitá věc, nýbrž i jiné věci, které mohly být 

v důsledku provádění prací poškozeny. Tato možnost se tedy netýká jen vlastníka předmětné nemovitosti a škodu 

na majetku může uplatňovat i uživatel nemovité věci. Příkladem může být váza, kterou zaměstnanci investora 

během pohybů v době nedbalostně rozbíjí. 
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3.5 Postup v řízení 

Doručením žádosti vyvlastnitele místně a věcně příslušnému vyvlastňovacímu úřadu je 

zahájeno vyvlastňovací řízení156. Vyvlastňovací úřad vydá oznámení o zahájení 

vyvlastňovacího řízení a dále uvědomí o zahájení vyvlastňovacího řízení písemně příslušný 

katastrální úřad. O zahájeném vyvlastňovacím řízení bude katastrálním úřadem do Katastru 

nemovitostí následně zapsána poznámka157 (týká-li se vyvlastnění nemovitosti v něm 

evidované)158. Od doručení uvědomění o zahájení řízení je vyvlastňovaný omezen v nakládání 

s vyvlastňovanou nemovitostí, a to v rozsahu, kterého se vyvlastnění týká. Předmět vyvlastnění 

tak nesmí převést, pronajmout ani jinak zatížit. Bude-li tento zákaz nakládání s vyvlastňovanou 

nemovitostí porušen, je takový právní úkon stižen absolutní neplatností159. Za omezení 

nakládání s předmětem vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada, a to v prokázané výši 

újmy způsobené omezením160. Při vyvlastnění se neuplatní smluvní ani zákonná předkupní 

práva k expropriovaným nemovitostem, přičemž o tomto účinku vyvlastňovacího řízení musí 

být vyvlastňovaný řádně poučen v uvědomění161. 

V případě vyvlastnění v režimu zákona o urychlení výstavby musí příslušný 

vyvlastňovací úřad v oznámení o zahájení řízení poučit účastníky řízení o tom, že se na 

zahajované řízení tento zákon vztahuje. Následky porušení této povinnosti, tj. neoznámení 

skutečnosti, že se na řízení vztahuje zákon o urychlení výstavby, nejsou zcela jasné. Uvedená 

povinnost by se dala považovat za projev ústavní zásady obsažené v čl. 37 odst. 2 Listiny, podle 

kterého má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány 

veřejné správy, a to od počátku řízení162. Jedná se tedy o procesní právo účastníka řízení, které 

je mu v tomto případě poskytnuto z důvodu zvýšeného významu skutečnosti, že se předmětné 

řízení bude provádět podle zákona o urychlení výstavby. V případě vadného poučení by totiž 

vyvlastňovaný (či jiní účastníci řízení, byť v případě vyvlastnitele by se jednalo o situaci spíše 

                                                 
156 VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 67. 
157 Tzv. plomba. 
158 Ust. § 19 odst. 1 VyvlZ. 
159 Uvedené ustanovení pochopitelně směřuje na zcizení či zatěžování vyvlastňované věci ve prospěch třetích 

osob a toto pravidlo se neuplatní v případě smluv uzavíraných s vyvlastnitelem. Právní jednání nebude postiženo 

neplatností ani v případě, že k němu dojde se souhlasem vyvlastnitele. V případě právního jednání směřujícího 

vůči třetím osobám je ochrana těchto osob zajištěna plombou, tj. poznámku v katastru nemovitostí. Jedná se tedy 

o projev tzv. zásady pozitivní materiální publicity a v případě neověření zápisu v katastru jde toto nedopatření 

k tíži třetí strany. Srov. Zásada materiální publicity dle nové úpravy katastru nemovitosti | epravo.cz. [online]. 

Copyright © EPRAVO.CZ, a.s. 1999 [cit. 10.06.2019]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zasada-

materialni-publicity-dle-nove-upravy-katastru-nemovitosti-91714.html. 
160 Ust. § 19 odst. 4 VyvlZ. Jedná se však pouze o případy, kdy byla omezením skutečně způsobena újma. Náhradu 

je v takovém případě povinen poskytnout vyvlastnitel. 
161 Ust. § 19 odst. 3 VyvlZ. 
162 Analogicky srov. BOHADLO, David, § 4 In: JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, 

David. Správní řád. 5. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, str. 37. 
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hypotetickou) mohl mylně spoléhat na to, že vyvlastňovací řízení bude v jeho případě probíhat 

v režimu zákona o vyvlastnění, s čímž je spojena jiná představa o lhůtách, procesních právech 

atd. Jednalo by se tedy o poměrně závažné porušení procesních práv účastníka řízení, které pro 

něj může mít fatální následky a představovalo by tak vadu řízení.  

V řízení podle stavebního zákona s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení 

řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, přičemž dotčeným orgánům a 

obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě163. Jiné 

písemnosti se jednotlivě doručují pouze žadateli, obci a dotčeným orgánům; ostatním 

účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž musejí účastníci být poučení v 

oznámení o zahájení řízení (je-li jim doručováno jednotlivě)164. Zákon o urychlení výstavby 

dále speciálně řeší případy, kdy účastník řízení (na nějž se vztahuje povinnost doručení 

jednotlivě) podle stavebního zákona nebo vyvlastňovacího řízení zemře a vyvlastňovacímu 

úřadu se do 60 dní ode dne, kdy zjistil, že zemřel, nepodaří zjistit procesní nástupníky tohoto 

účastníka. V uvedeném případě ustanoví vyvlastňovací úřad takovým účastníkům 

opatrovníka165. Jedná se o ustanovení speciální k § 17 odst. 4 zákona o vyvlastnění, podle 

kterého se opatrovník ustanovuje účastníkům, kteří nejsou známi, jejichž pobyt není znám nebo 

kterým se nepodařilo doručit na známou adresu. Opatrovník přitom v obou případech bude 

moci vystupovat pouze v daném správním řízení a nebude tedy moci na základě ustanovení § 2 

odst. 6 UrychZ jednat jménem zastoupeného v řízení před správními soudy166. Uvedené neplatí, 

má-li být podle SpŘ písemnost doručena veřejnou vyhláškou, jelikož v tomto případě se 

ustavování opatrovníka jeví jako nepřiměřená brzda pro plynulý postup v řízení. 

Zásadním způsobem je vyvlastňovací řízení podle zákona o urychlení výstavby 

odlehčeno speciální úpravou vydávání [závazných] stanovisek. Vzhledem k tomu, že závazná 

stanoviska potřebná pro vydání rozhodnutí představovala výraznou kotvu vedoucí 

k nežádoucím průtahům v řízení, zákon o urychlení výstavby oproti obecné úpravě stanoví, že 

v případě, že je správní rozhodnutí podmíněno závazným stanoviskem a dotčený orgán 

stanovisko nevydá ve lhůtě 60 dní od výzvy, platí fikce nepodmínění rozhodnutí tímto 

stanoviskem a k eventuálnímu závaznému stanovisku vydanému po této lhůtě se nebude 

přihlížet167. Uvedené se však neuplatní pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů 

                                                 
163 Ust. § 2 odst. 5 UrychZ a § 87 odst. 1 StavZ. 
164 Ust. § 2 odst. 5 UrychZ. 
165 Ust. § 2 odst. 6 UrychZ. 
166 Co se týče opatrovnictví ve správním řízení, zdá se být použitelná dosavadní judikatura ke zmíněnému § 17 

odst. 4 VyvlZ, jelikož se z hlediska zastupování a jednání za účastníka jedná o shodný institut. Z této judikatury 

pak autor dovozuje i uvedený závěr. Srov. např. Rozsudek NSS ze dne 20. 3. 2013, č. j. 1 As 172/2012–28 či 

Rozhodnutí MS v Praze ze dne 26. 9. 2012, č. j. 9 A 200/2010–15. 
167 Ust. § 2 odst. 7 UrychZ. 
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provedení záměru na životní prostředí (tzv. EIA168), a to vzhledem k významu životního 

prostředí jakožto jedné z nejvyšších ústavně chráněných hodnot169. 

3.6 Rozhodnutí a mezitímní rozhodnutí 

3.6.1 Rozhodnutí  

Má-li vyvlastňovací úřad za to, že podmínky vyvlastnění jsou splněny, resp. že se 

vyvlastniteli v průběhu řízení podařilo jejich splnění prokázat, rozhodne samostatnými výroky 

o vyvlastnění práv k nemovitosti a o náhradě za toto vyvlastnění170. Výrokem o vyvlastnění 

úřad rozhodne o (i) zrušení nebo omezení věcného břemene, nebo (ii) omezení vlastnického 

práva zřízením věcného břemene (vč. vymezení obsahu takového omezení), anebo (iii) o odnětí 

vlastnického práva a o jeho přechodu na vyvlastnitele171. Vyvlastňovací úřad dále v případě, 

že to vyžaduje veřejný zájem, rozhodne, která práva spojená s nemovitostí nebo její částí 

vyvlastněním nezaniknou. Úřad nakonec musí určit, v jaké lhůtě je vyvlastnitel povinen zahájit 

uskutečňování vyvlastňovacího titulu172. Podle obecné úpravy zákona o vyvlastnění nesmí tato 

lhůta být delší než 2 roky od právní moci rozhodnutí, přičemž zákon o urychlení výstavby tuto 

horní hranici prolomuje. V případě rozhodnutí o vyvlastnění nemovitostí pro účely uskutečnění 

stavby (i) dopravní infrastruktury, (ii) infrastruktury elektronických komunikací nebo (iii) 

energetické infrastruktury tak lhůta pro zahájení uskutečňování vyvlastňovacího titulu 

(uvedená v rozhodnutí o vyvlastnění) nesmí být delší než 4 roky od právní moci rozhodnutí173. 

Uvedeným omezením přitom není dotčena možnost prodloužení této lhůty podle § 25 odst. 6 

zákona o vyvlastnění, podle kterého lze v případech hodných zvláštního zřetele určenou lhůtu 

na žádost vyvlastnitele prodloužit, a to jen jednou a nejdéle o další 2 roky174. Maximální lhůta 

                                                 
168 Z angl. Environmental Impact Assessment.  
169 Jedná se o tzv. princip nejvyšší hodnoty vyjádřený na ústavní úrovni na několika místech. Předně se vhodné 

zmínit samotnou preambuli k Ústavě, která obsahuje pasáž „odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní 

(…) bohatství“. Zásada se dále promítá do čl. 7 Ústavy, podle kterého „stát dbá o šetrné využívání přírodních 

zdrojů a ochranu přírodního bohatství“. Nakonec můžeme zmínit čl. 35 Listiny zakotvující právo na příznivé 

životní prostředí, právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů a také zásadu, 

že „při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové 

bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“. 
170 V případě, že v řízení nebude prokázáno, že jsou splněny podmínky pro vyvlastnění, vyvlastňovací úřad žádost 

zamítne a byla-li k nemovitosti zapsaná v katastru nemovitostí plomba, vyvlastňovací úřad oznámí zamítnutí 

žádosti katastrálnímu úřadu, aby byla předmětná plomba vymazána. 
171 Ust. § 24 odst. 3 VyvlZ 
172 Ibidem 
173 Ust. § 3c UrychZ. 
174 Přestože § 25 odst. 6 zde hovoří toliko o možnosti prodloužení lhůtu určené podle § 24 odst. 3 písm. c) VyvlZ, 

ustanovení § 3c UrychZ coby lex specialis výslovně zakládá možnost prodloužit tuto lhůtu i v případě, že bude 

určena podle UrychZ. Účelem ustanovení § 25 odst. 6 VyvlZ ostatně ani nebylo vyloučit možnost prodloužení 

lhůty v případě lhůty určené podle jiného ustanovení, a to především vzhledem k tomu, že jiné ustanovení o určení 

lhůty VyvlZ ani neobsahuje. Tato formulace tedy byla zvolena za účelem upřesnění, o jakou lhůtu se jedná. 
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pro zahájení uskutečnění účelu vyvlastnění v režimu UrychZ tedy oproti 4 rokům podle VyvlZ 

činí 6 let (k pojmu zahájení uskutečnění účelu vyvlastnění viz dále). 

Výrokem (resp. výroky) o náhradě za vyvlastnění vyvlastňovací úřad stanoví (i) výši 

náhrady pro vyvlastňovaného, příp. i pro oprávněného z věcného břemene, a uloží vyvlastniteli 

povinnost v určené lhůtě náhradu poskytnout175, dále (ii) v případě dohody o poskytnutí jiného 

pozemku, resp. stavby, určí, jaký pozemek nebo stavba přechází do vlastnictví 

vyvlastňovaného, popřípadě rozhodne též o vyrovnání rozdílu v ceně, a to opět včetně lhůty 

k plnění176, dále (iii) určí, jakou částku z náhrady je vyvlastnitel povinen poskytnout 

zástavnímu věřiteli, podzástavnímu věřiteli nebo oprávněnému ze zajišťovacího převodu práva 

na úhradu splatných zajištěných pohledávek177, a případně (iv) uloží vyvlastniteli, aby nahradil 

vyvlastňovanému náklady vynaložené na vyhotovení znaleckého posudku178. 

3.6.2 Mezitímní rozhodnutí 

Zákon o urychlení výstavby, resp. jeho poslední novela, zavedly do vyvlastňovacího 

řízení institut tzv. mezitímního rozhodnutí, který je nyní upraven nově přidaným § 4a UrychZ. 

Jedná se o specifický druh rozhodnutí obsahujícího pouze výroky podle § 24 odst. 3 zákona o 

vyvlastnění (tedy výroky o vyvlastnění), které může být na žádost vyvlastnitele vydáno 

v případě, že vyvlastňovací úřad v řízení týkajícím se získání práva potřebného k uskutečnění 

stavby dopravní infrastruktury uvedené v příloze k UrychZ dospěje k závěru, že podmínky pro 

vyvlastnění jsou s výjimkou určení výše náhrady za vyvlastnění splněny. Účelem zavedení 

tohoto institutu je podpora větší efektivity a rychlosti výstavby vybraných staveb dopravní 

infrastruktury v situacích, kdy vyvlastňovací řízení je prodlužováno výhradně sporem o výši 

náhrady za vyvlastnění a splnění podmínek vyvlastnění je přitom nesporné179. Vydat mezitímní 

rozhodnutí vyvlastňovací úřad nemůže z vlastní iniciativy (tj. z úřední povinnosti); takové 

rozhodnutí může být vydáno pouze na návrh vyvlastnitele. Na vydání mezitímního rozhodnutí 

je právní nárok (což vyplývá z kogentní formulace „(…) vyvlastňovací úřad (…) vydá na 

žádost vyvlastnitele mezitímní rozhodnutí“) a úřadu v tomto případě není ponechána možnost 

uplatnit správní uvážení. 

                                                 
175 Náhrada musí být splácena ve lhůtě, která nesmí být delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí (§ 24 odst. 4) 
176 Vyrovnává se rozdíl v ceně vyvlastněné nemovitosti a náhradní nemovitosti. Lhůta pro plnění nesmí převyšovat 

60 dní od právní moci rozhodnutí (§ 24 odst. 4 písm. b)). 
177 V případě, že byla předložena dohoda; jinak se náhrada složí do soudní úschovy (§ 24 odst. 4 písm. c)). 
178 Ust. § 24 odst. 4 VyvlZ. 
179 Srov. důvodová zpráva k zákonu č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, zvláštní část, odůvodnění k bodu 4. Pozn.: důvodová zpráva však nemluví o 

mezitímním rozhodnutí, nýbrž o tzv. předběžné držbě (viz dále). Cíle obou institutů však lze považovat za shodné, 

a proto je důvodová zpráva v této části stále relevantní. 
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Za pozornost stojí pozadí přijetí právní úpravy: institut mezitímního rozhodnutí byl do 

novely zákona o urychlení výstavby zakomponován za záhadných okolností, a to zřejmě jako 

alternativa k původně plánovanému institutu tzv. předběžné držby180. Předběžná držba, resp. 

předběžné uvedení v držbu (něm. vorzeitige Besitzweisung181) je institutem pocházejícím 

z německého právního prostředí, jehož podstata spočívá v tom, že se soukromoprávní držba 

(lat. possessio) pozemku převádí na vyvlastnitele, a to ještě před tím, než je vydáno rozhodnutí 

o vyvlastnění182. Obsahem takové držby pak jsou zejm. oprávnění na dotčené nemovité věci 

provést práce vymezené v rozhodnutí o předběžném uvedení v držbu a za tímto účelem 

dotčenou nemovitost nerušeně užívat183. Předmětem držby získané na základě předběžného 

uvedení v držbu tedy není vlastnické právo, nýbrž právo vymezené v § 4a odst. 6 a 

specifikované v rozhodnutí o uvedení v držbu. Obsah tohoto práva se tak částečně opírá o 

ustanovení § 989 obč. zák., podle kterého vlastnické právo drží ten, kdo se věci ujal, aby ji měl 

jako vlastník. Z toho pak vyplývá, že vyvlastnitel např. není oprávněn po dobu trvání předběžné 

držby předmětnou nemovitost zcizit184, neběží po tuto dobu ani vydržecí doba185. 

V německém právním řádu je předběžné uvedení v držbu upraveno např. Spolkovým 

zákonem o pozemních komunikacích pro dálkovou dopravu (FStrG)186, podle kterého 

v případě, že je nutné okamžitě zahájit stavební práce a vlastník nebo držitel nemovitosti 

odmítá přenechat držbu pozemku potřebného pro stavbu silnice na základě dohody s výhradou, 

že si ponechává veškeré nároky na náhradu, musí vyvlastňovací úřad po vydání územního 

rozhodnutí na žádost uvést předmětný pozemek v držbu nositele pověření pro výstavbu, správu 

a údržbu pozemních komunikací187. Územní rozhodnutí musí v takovém případě být 

                                                 
180 Důvodová zpráva k zákonu č. 169/2018 Sb. v odůvodnění k bodu 4 uvádí: „Navrhuje se zavést institut 

předběžného uvedení v držbu (…)“. 
181 Překlad z německého jazyka pro účely této práce provedl její autor. 
182 Držba tedy vyjadřuje kontrolu úmyslně vykonávanou nad určitou věcí, přičemž držitel (posesor) s takovou věcí 

nakládá jako s vlastní. Tím se držba liší od detence, jelikož detentor věc pouze ovládá bez úmyslu s ní nakládat 

jako s vlastní. Viz např. SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo – Systém a instituce. 1. vyd. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, s. 122. 
183 BERGER, Anja. Die vorzeitige Besitzeinweisung: Eine Untersuchung zur Optimierung des Instruments zur 

beschleunigten Vorhabensrealisierung. XXII. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016., str. 3-10. 
184 Důvodová zpráva k zákonu č. 169/2018 Sb. 
185 Ibidem. 
186 Něm. Bundesfernstraßengesetz (FStrG) – [Bundes-]Gesetz Num. BGBl. I S. 1206 in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 28. Juni 2007, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. November 2018 (BGBl. I 

S. 2237) geändert worden ist [zákon č. BGBl I s. 1206 ve znění ze dne 28. června 2007 naposledy pozměněném 

čl. 1 zákona ze dne 29. listopadu 2018 (BGBl. I s. 2237)]. 
187 Ust. § 18f odst. 1 FStrG stanoví: „Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten und weigert sich der 

Eigentümer oder Besitzer, den Besitz eines für die Straßenbaumaßnahme benötigten Grundstücks durch 

Vereinbarung unter Vorbehalt aller Entschädigungsansprüche zu überlassen, so hat die Enteignungsbehörde den 

Träger der Straßenbaulast auf Antrag nach Feststellung des Plans oder Erteilung der Plangenehmigung in den 

Besitz einzuweisen.“. Postup podle FStrG je v tomto ohledu shodný s vydáváním mezitímního rozhodnutí v tom, 

že pro uvedení do držby je potřeba návrhu vyvlastnitele. Oproti FStrG však chybí podmínka nutnosti zahájení 

prací („Ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten geboten (…)“; viz dále). 
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vykonatelné. Jiné podmínky, kromě shora uvedených, se pro uvedení v předběžnou držbu 

nevyžadují188. Pro uvedení v předběžnou držbu musí tedy být kumulativně splněny následující 

podmínky: 

i. Nutnost okamžitě zahájit stavební práce („ist der sofortige Beginn von Bauarbeiten 

geboten“); 

ii. Vlastník nebo držitel odmítá přenechat držbu na základě dohody („weigert sich der 

Eigentümer oder Besitzer, den Besitz (…) durch Vereinbarung (…) zu überlassen“); 

iii. Existence vykonatelného územního rozhodnutí („nach Feststellung des Plans oder 

Erteilung der Plangenehmigung (…). Der Planfeststellungsbeschluss oder die 

Plangenehmigung müssen vollziehbar sein“); 

iv. Žádost (návrh) příslušného subjektu („hat die Enteignungsbehörde den Träger der 

Straßenbaulast auf Antrag (…) in den Besitz einzuweisen“)189. 

Přestože rezortní návrh zákona č. 169/2018 Sb. zřejmě počítal se zavedením institutu 

předběžného uvedení v držbu prima facie shodného se shora popsaným německým modelem, 

z nějž se zákonodárce inspiroval, od tohoto záměru bylo při projednávání návrhu zákona na 

vládní úrovni upuštěno, a to pravděpodobně z dlouhodobě vytýkaného důvodu, že tento institut 

je českému správnímu právu cizí190. Jako alternativa předběžné držbě byl zaveden na první 

pohled podobný institut zmíněného mezitímního rozhodnutí, který však ve schváleném znění 

vykazuje celou řadu klíčových odlišností od německého modelu. V prvé řadě je nutno uvést, 

že ustanovení § 4a odst. 1 UrychZ stanoví jako podmínky pro vydání mezitímního rozhodnutí 

následující: 

i. Musí se jednat o stavby dopravní infrastruktury vymezené v zásadách územního 

rozvoje a uvedené v příloze k UrychZ; 

ii. Splnění podmínek vyvlastnění s výjimkou určení výše náhrady; 

iii. Žádost vyvlastnitele. 

Oproti ustanovení § 18f odst. 1 FStrG zde tedy zjevně chybí podmínka odmítnutí 

přenechat držbu na základě dohody, která se však zde presumuje; implikována je i existence 

územního rozhodnutí (je-li pro daný účel vyvlastnění vyžadováno), jelikož se jedná o jednu 

                                                 
188 Ust. § 18f odst. 1 in fine FStrG: „Der Planfeststellungsbeschluss oder die Plangenehmigung müssen vollziehbar 

sein. Weiterer Voraussetzungen bedarf es nicht.“ 
189 Srov. též DEUTSCHER BUNDESTAG. Rechtliche Vorgaben für die vorzeitige Besitzeinweisung und die 

Enteignung zum Zweck der Realisierung von Bundesfernstraßenvorhaben. Ausarbeitung der Wissenschaftliche 

Dienste, Berlin, 2017. 
190 Oproti institutu mezitímního rozhodnutí, se kterým již počítal správní řád (§ 148 SpŘ). 
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z podmínek pro vydání rozhodnutí podle § 24 odst. 3 VyvlZ. Podstatný rozdíl však spočívá ve 

skutečnosti, že § 4a UrychZ nepodmiňuje vydání mezitímního rozhodnutí naléhavosti potřeby 

zahájit realizaci účelu vyvlastnění191. Pro vydání mezitímního rozhodnutí tedy nemusí být 

prokázána žádná naléhavá potřeba bez zbytečného odkladu zahájit práce na dotčené nemovité 

věci, přičemž právě taková potřeba by měla legitimovat předčasný zásah do vlastnického 

práva192. Zdá se tedy, že v praxi hypoteticky může docházet k situacím, kdy vyvlastnitel 

v případě splnění podmínek pro vyvlastnění (vyjma náhrady) bude vždy využívat svého práva 

podat návrh na vydání mezitímního rozhodnutí, a to i v případě, kdy takové rozhodnutí bude 

fakticky neopodstatněné. Zákon ani neukládá povinnost zahájit realizaci projektu do určité 

doby od vydání mezitímního rozhodnutí193. Dle názoru autora při takto nastavených 

podmínkách pro vydání mezitímního rozhodnutí trpí tento institut jistým deficitem legitimity, 

jelikož v uvedených příkladech na vydání takového rozhodnutí neexistuje žádný 

ospravedlnitelný naléhavý zájem. Je ovšem otázkou, zda předmětné ustanovení onu podmínku 

existence naléhavé potřeby neobsahuje latentně, tedy zda se tato podmínka v praxi nebude 

dovozovat např. ze zásady subsidiarity vyvlastnění, byť není výslovně uvedena v zákoně194. 

Další podstatný rozdíl oproti [německému] institutu předběžné držby lze spatřovat 

v jednoinstančnosti řízení zakotvené § 4a odst. 2 UrychZ. Podle tohoto ustanovení není 

odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí přípustné. Nemožnost uplatnění opravného prostředku 

zakotvená za účelem zrychlení řízení a vyloučení odkladného účinku odvolání tak zasahuje do 

práva účastníků na dvojinstanční řízení, přičemž Spolkový zákon o pozemních komunikacích 

pro dálkovou dopravu možnost odvolání proti rozhodnutí o uvedení v předběžnou držbu 

v zájmu ochrany účastníků připouští, byť bez odkladného účinku195. Přestože absence 

                                                 
191 Původní návrh zákona přitom se zakotvením této podmínky zřejmě počítal, což vyplývá z důvodové zprávy 

k zákonu č. 169/2018 Sb.: „Zvláštní podmínkou stanovenou pro předběžné uvedení v držbu je potřeba bez 

zbytečného odkladu zahájit práce na dotčené nemovité věci. Tuto podmínku není nutné zvláště prokazovat s 

ohledem na ustanovení odst. 7 (postačí tak osvědčení např. listinnými důkazy prokázat, že práce již započaly na 

sousední nemovité věci a podle harmonogramu mají pokračovat na dotčené nemovité věci), které zajišťuje, že 

pokud nebudou práce skutečně fyzicky zahájené v tam stanovené lhůtě, může vyvlastňovaný požádat o zrušení 

předběžného uvedení v držbu a vyvlastňovací úřad mu v takovém případě vyhoví. Z tohoto důvodu se stanoví 

požadavek ne [sic!] osvědčení této skutkové okolnosti, nikoli na její dokazování.“ 
192 BERGER, Anja. Die vorzeitige Besitzeinweisung: Eine Untersuchung zur Optimierung des Instruments zur 

beschleunigten Vorhabensrealisierung. XXII. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016., str. 20 
193 Autor zde má na mysli speciální lhůtu pro případy vydání mezitímního rozhodnutí. Lhůta pro zahájení 

uskutečňování účelu podle § 24 odst. 3 písm. c) VyvlZ, resp. podle § 3c UrychZ tímto dotčena není. 
194 Odborná konzultace s JUDr. Ing. Josefem Stašou, CSc., odborným asistentem Katedry správního práva a 

správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, konaná dne 19. 6. 2019, záznam v archivu autora. 
195 Uvedené vyplývá z ust. § 18f odst. 6a FStrG, který stanoví: „Ein Rechtsbehelf gegen eine vorzeitige 

Besitzeinweisung hat keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung nach 

§ 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung des 

Besitzeinweisungsbeschlusses gestellt und begründet werden.“ [Opravný prostředek proti předběžnému uvedení 

v držbu nemá odkladný účinek. Návrh na přiznání odkladného účinku dle § 80 odst. 5 věty prvé [německého] 

soudního řádu správního může být podán a zdůvodněn do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí o uvedení 

v držbu.]. 
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opravného prostředku proti mezitímnímu rozhodnutí a nabourání zásady dvojinstančnosti 

řízení jsou odbornou veřejností obecně spíše kritizovány196, autor této práce se přiklání 

k názoru, že prolomení zásady dvojinstančního řízení samo o sobě nezakládá protiústavnost 

uvedeného ustanovení. Tento závěr přitom autor mimo jiné opírá o dosavadní ustálenou 

judikaturu Ústavního soudu, podle kterého „zajisté není bezpodmínečnou podmínkou nalézání 

spravedlnosti vytvářet systém opravných prostředků, nýbrž zejména vytvářet předpoklady pro 

co možná nejspravedlivější posouzení věci již v prvním stupni“197. Ústavní soud tedy z pozice 

negativního zákonodárce sám připouští možnost eliminace opravného prostředku. Právo 

účastníka řízení na spravedlivý proces ostatně může být uplatněno prostřednictvím podání 

žaloby ve správním soudnictví. 

Za potenciálně problematickou ovšem autor považuje skutečnost, že mezitímní 

rozhodnutí, oproti původně zamýšlenému předběžnému uvedení v držbu, má povahu 

rozhodnutí ve věci samé, a to rozhodnutí – co do výroku o vyvlastnění – v zásadě konečného. 

Podle ustanovení čl. 11 čl. 4 Listiny je vyvlastnění možné (i) ve veřejném zájmu, a to (ii) na 

základě zákona a (iii) za náhradu. Jeden z možných výkladů tohoto ustanovení by přitom 

implikoval, že všechny tři podmínky musí pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění být splněny 

kumulativně a není-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek, není vyvlastnění (tj. vydání 

rozhodnutí o něm) možné198. Současná právní úprava zákona o urychlení výstavby přitom 

rozfázovala rozhodnutí na [mezitímní] rozhodnutí o vyvlastnění podle § 24 odst. 3 VyvlZ a 

následné rozhodnutí o náhradě dle § 24 odst. 4 VyvlZ. V případě předběžné držby nemá 

rozhodnutí o uvedení v držbu povahu rozhodnutí o vyvlastnění, jelikož na vyvlastnitele 

přechází pouze posesorní právo, a nikoliv tedy právo vlastnické. Mezitímní rozhodnutí na 

druhou stranu je [konečným] rozhodnutím o vyvlastnění, přičemž jako takové dle názoru 

                                                 
196 Viz např. HORÁČEK, Zdeněk. Pomůže nová legislativa urychlit přípravu a realizaci staveb? SmartRE, Real 

Estate Magazine. Praha, 2019, str. 15-16 
197 Srov. např. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 29. dubna 2002 sp. zn. IV․ ÚS 695/01, ze dne 11. ledna 2007 

sp. zn. II. ÚS 771/06, ze dne 12. června 2014 sp. zn. IV. ÚS 548/14, ze dne 12. srpna 2014 sp. zn. II. ÚS 2176/14, 

ze dne 13. ledna 2015 sp. zn. II. ÚS 2186/14, ze dne 19. ledna 2016 sp. zn. III. ÚS 2018/15, či ze dne 11. listopadu 

2016, sp. zn. IV. ÚS 1309/16. 
198 Znění čl. 11 odst. 4 Listiny však v tomto případě připouští i výklad jiný, a sice, že náhrada za vyvlastnění je 

toliko vyjádřením zásady, že nikomu nesmí být zasaženo do práv bez přiměřeného zadostiučinění. Primárním 

účelem tohoto ustanovení by pak bylo vyloučit možnost zbavování vlastnického práva bez jakékoliv náhrady, 

nikoliv stanovení náležitostí rozhodnutí. Vyvlastnění by pak bylo ústavně konformní v případě, že za něj byla 

vůbec poskytnuta náhrada, přičemž taková náhrada by nemusela být poskytnuta bezprostředně. Autor této práce 

se však domnívá, že jedním z nezbytných prvků určení náhrady za vyvlastnění je i určení přiměřené lhůty pro 

plnění takové náhrady. Bez existence takové lhůty by byl podstatně zmařen účel uvedeného ustanovení; do plnění 

náhrady je tak implicitně zahrnuta i nutnost plnění v přiměřené době. Terminace plnění náhrady za vyvlastnění je 

v případě § 4a UrychZ přitom přinejmenším nejistá a výplata náhrady tak může být odložena na předem neurčenou 

dobu, na což bude poukázáno dále. Srov. též Návrh (…) na zrušení části (…) zákona č. 416/2009 Sb. (…), ze dne 

18. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 39/18. 
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senátorů199 nesplňuje ústavní podmínky vyvlastnění, jelikož neobsahuje výrok o náhradě. 

Ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny by se tedy mohlo vykládat tak, že o vyvlastnění musí být 

rozhodnuto jedním rozhodnutím obsahujícím jak výrok o vyvlastnění, tak výrok o náhradě.  

Co se týče vhodnosti zákonodárcem zvoleného řešení, komparativní analýzou 

„německé“ podoby předběžného uvedení v držbu a jeho eventuálních dopadů v systému 

[českého] práva a institutu mezitímního rozhodnutí lze dospět k závěru, že ačkoliv oba instituty 

vykazují pozitivní a negativní rysy, zakotvení mezitímního rozhodnutí se zdá být řešením 

poněkud vhodnějším. V prvé řadě je nutno zmínit, že výše zmíněná senátory rozporovaná 

povaha mezitímního rozhodnutí coby rozhodnutí konečného celkem ironicky může naopak být 

vnímána jako řešení ústavně konformnější, a to vzhledem k tomu, že v případě předběžné 

držby je účel vyvlastnění realizován na cizí nemovitosti, zatímco v případě mezitímního 

rozhodnutí investor realizuje práce na nemovitosti vlastní. Tento částečně psychologický detail 

určuje povahu zásahu do vlastnického práva, jelikož zahájení realizačních prací ještě před 

vydáním pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění představuje zásah, s nimž [český] ústavní 

pořádek – na rozdíl od německého základního zákona200 – nepočítá. Německá doktrína tak 

legitimitu zásahu do vlastnického práva dovozuje ze znění čl. 14 odst. 2 základního zákona, 

který stanoví, že vlastnictví zavazuje a jeho využití musí sloužit všeobecnému (společnému) 

dobru201. 

Jako příznivější se mezitímní rozhodnutí jeví i z hlediska poskytnutí náhrad za 

vyvlastnění. V případě předběžné držby měla být vlastníkovi nemovitosti až do vydání 

konečného rozhodnutí o vyvlastnění poskytnuta pouze náhrada za nemožnost nakládat 

s pozemkem, zatímco v případě mezitímního rozhodnutí obdrží vlastník zálohu na náhradu, 

která může být eventuálně navýšena202. Dalším problematickým aspektem předběžné držby je 

možnost výskytu situací, kdy k vyvlastnění v konečném důsledku nedojde a držba vlastníka 

nemovitosti bude obnovena. Tato situace se tak nepříznivě odrazí jak na vlastníkovi 

nemovitosti, jelikož v důsledku provedených prací může být zcela znemožněno její uvedení do 

původního stavu, tak na investorovi, jelikož pro něj by nemožnost vyvlastnění znamenala 

zmařenou investici. V neposlední řadě lze zmínit i to, že institut mezitímního rozhodnutí je 

                                                 
199 Návrh (…) na zrušení části (…) zákona č. 416/2009 Sb. (…), ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 39/18, str. 7 
200 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 28. März 2019 (BGBl. I S. 404). 
201 Ibidem, čl. 14 odst. 2: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit 

dienen.“ Srov. též BERGER, Anja. Die vorzeitige Besitzeinweisung: Eine Untersuchung zur Optimierung des 

Instruments zur beschleunigten Vorhabensrealisierung. XXII. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016, str. 118. 
202 Srov. Sněmovní tisk 76/0. Obdobnou úpravu obsahuje i FStrG, který v § 18f odst. 5 stanoví: „Der Träger der 

Straßenbaulast hat für die durch die vorzeitige Besitzeinweisung entstehenden Vermögensnachteile 

Entschädigung zu leisten (…).“ [Nositel pověření pro výstavbu, správu a údržbu pozemních komunikací musí 

poskytnout náhradu za majetkovou újmu způsobenou předběžným uvedením v držbu]. 
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českému právu znám např. z ustanovení § 148 správního řádu a jedná se o jakési osvědčenější 

řešení. 

Za přinejmenším diskutabilní však autor považuje argument, že zavedení institutu 

předběžné držby není možné vzhledem k tomu, že se jedná o institut pro české právní právo 

inkompatibilní. Zavedení tohoto institutu se ukázalo být celkem vhodnou alternativou 

mezitímnímu rozhodnutí, což je vidět na příkladu Slovenské republiky, jejíž právní řád je 

českému právnímu řádu podobný a která předběžné uvedení v držbu zakotvila zákonem 

č. 669/2007 Z.z., o jednorázových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb 

diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Zákon tak v § 8 upravuje předběžnou držbu způsobem 

velice podobným ustanovení německého FStrG, včetně možnosti podat odvolání bez 

odkladného účinku. Přes obavy z nekompatibility tohoto institutu s některými ustanoveními 

občanského zákoníku se tedy zdá, že zavedení tohoto institutu proběhlo bez větších 

nepříznivých systematických dopadů na právní řád a tato zkušenost může být jistou inspirací. 

3.7 Odvolací řízení a zrušení vyvlastnění 

Proti rozhodnutí o vyvlastnění, nejedná-li se o mezitímní rozhodnutí podle § 4a 

UrychZ, může účastník řízení podat odvolání. Podle obecné právní úpravy zákona o 

vyvlastnění, je-li podáno odvolání proti některému z výroků o vyvlastnění (tedy výroku dle 

§ 24 odst. 3), má takové odvolání odkladný účinek, a to na všechny výroky rozhodnutí203. 

Zákon dále stanoví, že odkladný účinek takového odvolání nelze vyloučit. Zákon o urychlení 

výstavby však toto ustanovení zužuje a modifikuje tak, že nesměřuje-li odvolání proti výrokům 

rozhodnutí uvedeným v § 24 odst. 3 písm. a) a b) VyvlZ, nabývají tyto výroky právní moci. 

Zákon dále již nijak neřeší situace, kdy je odvolání podáno proti výroku o vyvlastnění dle § 24 

odst. 3 písm. c), tedy proti určení, v jaké v jaké lhůtě je vyvlastnitel povinen zahájit 

uskutečňování účelu vyvlastnění. Vzhledem k tomu, že ostatní výroky o vyvlastnění v tomto 

případě nabydou právní moci, vzniká otázka počátku běhu lhůty pro realizaci účelu 

vyvlastnění, jelikož tato lhůta může být díky průtahům v řízení de facto prodloužena nad 

zákonný limit čtyř, resp. šesti let204. Včas podané a přípustné odvolání směřující pouze proti 

některému z výroků o náhradě škody (dle § 24 odst. 4), má odkladný účinek pouze pro tyto 

výroky a nemá tedy odkladný účinek ve vztahu k výrokům o vyvlastnění, které tak mohou 

nabýt právní moci205. Odvolací orgán nesmí v změnit výrok o náhradě v neprospěch 

                                                 
203 Ust. § 25 odst. 2 VyvlZ. Podmínkou ovšem je, že odvolání je přípustné a bylo podáno včas.  
204 Autor zde má na mysli celkovou maximální lhůtu dle VyvlZ, resp. UrychZ, tedy lhůtu již navýšenou o 2 roky 

dle § 25 odst. 6 VyvlZ. 
205 Ust. § 25 odst. 2 VyvlZ. 
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vyvlastňovaného ani třetích osob (prohibitio reformationis in peius). Bude-li v důsledku 

odvolacího řízení stanovena náhrada vyšší, musí vyvlastnitel vyrovnat rozdíl nejpozději do 30 

dnů od právní moci rozhodnutí206. 

Zákon o vyvlastnění dále upravuje případy, ve kterých rozhodnutí o vyvlastnění může 

být zrušeno. Dle ustanovení § 26 odst. 1 VyvlZ tak může být vyvlastnění zrušeno v případě, že 

vyvlastnitel nezaplatí náhradu v určené lhůtě nebo pokud v určené (resp. prodloužené) lhůtě 

nezahájí realizaci vyvlastňovacího titulu, popřípadě pokud bylo zrušeno nebo pozbylo platnosti 

územní rozhodnutí. V důsledku zrušení vyvlastnění vyvlastňovaný dnem právní moci 

rozhodnutí znovu nabude práva, která mu byla odňata či omezena. Při zrušení vyvlastnění se 

však neobnovují práva třetích osob k vyvlastněné nemovitosti, která zanikla podle § 6 VyvlZ. 

Zrušení vyvlastnění rovněž nemá žádné důsledky pro výpověď z nájmu bytu, nebytového 

prostoru, stavby nebo pozemku učiněnou dle § 7 odst. 2 VyvlZ207. Vznikla-li vyvlastňovanému 

v souvislosti s vyvlastněním škoda či jiná újma, je vyvlastnitel povinen v případě zrušení 

vyvlastnění tuto škodu (resp. újmu) nahradit, ledaže by ke škodě nebo jiné újmě došlo i jinak. 

Ke zrušení vyvlastnění (za splnění shora uvedených podmínek) může dojít pouze na 

žádost vyvlastňovaného, která musí být adresována vyvlastňovacímu úřadu. Za pozornost 

v této souvislosti stojí skutečnost, že právo podat žádost o zrušení vyvlastnění není zákonem 

nijak časově omezeno. Neexistence časového omezení přitom může mít zásadní praktické 

dopady: právo podat žádost o zrušení vyvlastnění vyvlastňovanému vzniká ex lege již splněním 

zákonných podmínek, tj. při alternativním splnění jedné ze zákonných hypotéz vyjádřených v 

§ 26 odst. 1 zákona o vyvlastnění. Podání žádosti o zrušení vyvlastnění je přitom právem, 

nikoliv povinností vyvlastňovaného, a je tedy zcela na jeho vůli, zda tohoto práva využije, 

popřípadě kdy tak učiní. V praxi tedy může dojít k následujícím situacím: 

a) Vyvlastnitel nezahájil uskutečňování účelu vyvlastnění ve lhůtě určené v rozhodnutí o 

vyvlastnění, popř. tak neučinil ani v prodloužené lhůtě208. Vyvlastňovaný však po 

uplynutí lhůt zůstal nečinný a žádost o zrušení vyvlastnění nepodal. Za určitou dobu 

(přesahující lhůtu k zahájení realizace účelu vyvlastnění) vyvlastnitel začal účel 

vyvlastnění uskutečňovat, a nakonec jej dokonce zcela realizoval. Po uskutečnění 

                                                 
206 Ibidem, odst. 4. 
207 Ust. § 26 odst. 2 VyvlZ. 
208 Pro účely této hypotetické situace autor ponechává stranou výklad pojmu „zahájení uskutečňování účelu 

vyvlastnění“, který se v daném kontextu jeví být spíše irelevantní. Pro úplnost však lze odkázat např. na Rozsudek 

NS ze dne 6. 6. 2013, sp. zn. 21 Cdo 1999/2012, podle něhož „(…) nevyžadovala-li (…) rozhodnutí o vyvlastnění, 

aby stavba byla ve dvouleté lhůtě zahájena přímo na vyvlastněných pozemcích, postačovalo pro započetí s 

užíváním pozemků k účelu vyvlastnění samotné zahájení stavby na podkladě stavebního povolení, aniž by bylo 

významné, zda k provádění konkrétních stavebních prací došlo právě na žalobci vyvlastněných pozemcích.“ 
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účelu vyvlastnění se však vyvlastňovaný rozhodne, že žádost o zrušení vyvlastnění 

podá. Vyvlastňovací úřad v takovém případě musí rozhodnout o zrušení vyvlastnění, 

ačkoliv součástí vyvlastňovaného pozemku již je stavba, pro jejíž realizaci se 

provádělo vyvlastnění209. Vyvlastňovaný je přitom povinen vrátit vyvlastniteli toliko 

náhrady, které mu vyvlastnitel vyplatil podle § 10 odst. 1; náhrada stěhovacích nákladů 

musí být vrácena ve výši, která dosud nebyla vyvlastňovaným skutečně vynaložena210.  

b) Vyvlastnitel nezaplatil vyvlastňovanému náhradu za vyvlastnění ve lhůtě určené 

k zaplacení. Vyvlastňovaný i zde zůstal nečinný a žádost o zrušení vyvlastnění 

nepodal. Později v důsledku plynutí času došlo k promlčení nároku na výplatu náhrady 

za vyvlastnění211. Vyvlastňovaný tak sice nemusí být úspěšný s uplatněním nároku na 

výplatu náhrady za vyvlastnění212, má však právo žádat zrušení vyvlastnění. Toto 

právo bude pak bude mít i v případě, že svou pohledávku u vyvlastnitele úspěšně 

uplatní a náhrada mu bude (byť po lhůtě) poskytnuta213. 

V případě uvedeném pod písmenem a) tak může dojít k nežádoucí situaci, kdy 

vyvlastňovaný [právoplatným] podáním žádosti o zrušení vyvlastnění zmaří účel samotného 

vyvlastnění. Takto nastavené podmínky však představují jakýsi donucovací prostředek pro 

vyvlastnitele, který je nucen dodržovat uložené povinnosti pod hrozbou sankce v podobě 

zrušení vyvlastnění. Je však nutno podotknout, že stav, za kterého může být vyvlastnění 

zrušeno i např. za dvacet či třicet let od ukončení realizace účelu vyvlastnění, a v okamžiku 

naplnění podmínek § 26 odst. 1 zákona o vyvlastnění již není možné „vadné“ vyvlastnění 

jakkoliv dodatečně konvalidovat, je spíše nežádoucí z hlediska právní jistoty, do které v tomto 

případě může být zasaženo214. 

3.8 Dílčí závěr 

Na závěr lze v kontextu výše uvedeného shrnout, že stávající právní úprava 

vyvlastňovacího řízení vykazuje dle názoru autora následující deficity: 

                                                 
209 Odlišný výklad ustanovení § 26 VyvlZ zřejmě nepřipouští: ze znění zákona jednoznačně vyplývá, že právo na 

zrušení vyvlastnění vzniká okamžikem splnění jedné z hypotéz tohoto ustanovení a ani úplná realizace účelu 

vyvlastnění nemůže odvrátit zrušení vyvlastnění. V opačném případě by vyvlastnitel např. mohl zahájit realizaci 

účelu vyvlastnění, jakmile by vyvlastňovaný podal příslušnému úřadu žádost o zrušení vyvlastnění, a tímto by 

tuto žádost zmařil. Uvedené ustanovení tedy klade důraz na vigilanci vyvlastnitele (vigilantibus iura scripta sunt), 

který v případě porušení jemu uložených povinností musí nést následky takového porušení. 
210 Viz ust. § 26 odst. 3 VyvlZ. 
211 Ust. § 609 a násl. obč. zák. 
212 Dle § 610 obč. zák. soud k promlčení přihlédne, jen namítne-li dlužník, že je právo promlčeno. 
213 V takovém případě však bude pochopitelně nucen poskytnutou náhradu vrátit. 
214 Zájem na právní jistotě přitom představuje jeden z klíčových právních principů, na nichž jsou postaveny jak 

soukromé, tak veřejné právo. Uvedená situace tak nabourává koncept právní jistoty vlastnictví, která je obecně 

chráněna různými instituty občanského práva (např. vydržení dle § 1089 a násl. obč. zák.). 
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a) Ustanovení §2e UrychZ není formulováno zcela šťastně, jelikož jednak neřeší případné 

konflikty zájmů krajů, jejichž úřady mohou být příslušné k vedení vyvlastňovacího řízení, 

ve kterých tyto kraje budou vystupovat jako účastníci, a jednak v rámci určení věcné 

příslušnosti ministerstev nemyslí na možnost atrakce v případě nečinnosti krajského 

úřadu215. 

b) Ustanovení § 2f UrychZ pro účely provádění v něm uvedených prací nerozlišuje pozemky 

a jejich součástí, v důsledku čehož může docházet k zásahům do domovní svobody 

vlastníků a uživatelů nemovitostí, jakož i k nenávratným poškozením těchto nemovitostí 

zcela znemožňujícím restitutio in integrum. Ustanovení dále neposkytuje dostatečnou 

ochranu nájemcům nemovitostí. Zpochybnitelná je i legitimita samotné existence takového 

oprávnění, neboť průzkumné práce představují velice intenzivní zásah jak do soukromí 

dotčených osob, tak to samotné nemovitosti, přičemž tyto práce mohou být prováděny i na 

nemovitostech, které nakonec ani nebudou předmětem vyvlastňovacího řízení216. 

c) Současná podoba institutu mezitímního rozhodnutí lakonicky řečeno vyvolává jisté 

pochybnosti o jeho ústavní konformitě, a to především vzhledem k celkem široce 

nastaveným podmínkám jeho vydání, nemožnosti odvolání proti takovému rozhodnutí a 

potenciálnímu nenaplnění podmínek vyvlastnění stanovených Listinou. Spíše akademický 

význam pak má polemika o tom, zda mezitímní rozhodnutí představuje vhodnou alternativu 

původně plánovanému institutu předběžného uvedení v držbu pocházejícímu z německého 

právního prostředí217. 

  

                                                 
215 Srov. podkapitola 3.3 této práce. 
216 Srov. podkapitola 3.1.3 této práce. 
217 Srov. podkapitola 3.6.2 této práce. 
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4. Soudní přezkum vyvlastnění 

Tato kapitola se věnuje otázkám týkajícím se soudního přezkumu výroků o vyvlastnění ve správním soudnictví a 

projednání výroků o náhradě v řízení před civilním soudem. Kapitola je rozdělena na čtyři části: v první části se 

autor po stručném shrnutí historického pozadí soudního přezkumu rozhodnutí o vyvlastnění zaměřuje na přezkum 

výroků o vyvlastnění ve správním soudnictví, a to opět s důrazem na úpravu obsaženou v UrychZ a zejména na 

úpravu lhůt pro podání žalob. V další části je celkem stručně pojednáno o napadení náhrady za vyvlastnění 

v řízení dle části páté OSŘ. Ve třetí části se autor zaměřuje na problematické aspekty spojené se soudním 

přezkumem mezitímního rozhodnutí. Na konci kapitoly čtenář nalezne stručné shrnutí nejdůležitějších závěrů, 

k nimž autor v této kapitole dospěl. 

Hesla: soudní přezkum, výrok o vyvlastnění, výrok o náhradě, lhůty pro podání žalob, lhůta pro rozhodnutí soudu, 

přezkum mezitímního rozhodnutí. 

Rozhodnutí o vyvlastnění může po vyčerpání řádných opravných prostředků (jsou-li, 

ovšem, v konkrétním případě přípustné) být přezkoumáno v řízení, resp. řízeních před soudem. 

Koncepce soudního přezkumu vyvlastnění přitom počítá s jakousi dvojkolejnosti soudního 

řízení, kdy se výroky o vyvlastnění a výroky o náhradě přezkoumávají ve dvou separátních 

řízeních218. Výroky o vyvlastnění (tedy výroky dle § 24 odst. 3 VyvlZ) se tak projednávají v 

řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve správním soudnictví. Výroky o náhradě 

(tedy výroky dle § 24 odst. 4 VyvlZ) se projednávají v občanském soudním řízení dle části páté 

OSŘ219.  

Na tomto místě se sluší zmínit, že jakémusi „návratu“220 k tomuto modelu soudního 

přezkumu v posledních letech předcházel poměrně dlouhý judikatórní a doktrinální vývoj, 

jehož ústředním tématem byla otázka věcné příslušnosti k rozhodování ve věcech vyvlastnění 

jakožto institutu stojícího na pomezí práva veřejného a soukromého221. S počátkem vyvlastnění 

podle stavebního zákona v praxi nastala otázka, v jakém režimu by rozhodnutí o vyvlastnění 

mělo být přezkoumáváno. Soudy zpočátku posuzovaly otázku vyvlastnění, resp. omezení 

vlastnického práva jako otázku soukromého práva, která by se měla přezkoumávat v řízení před 

civilnímu soudy222. Tento závěr byl argumentačně postaven zejm. na skutečnosti, že vlastnické 

                                                 
218 Vznik této dvojkolejnosti byl spojen s přesunem některých řízení do části V. OSŘ (viz dále). 
219 Ust. § 28 odst. 1 VyvlZ. 
220 V kontextu dvojkolejnosti soudního přezkumu správních rozhodnutí je třeba mít na mysli, že ona 

dvoukolejnost není pro český právní řád fenoménem nijak novým: tento model existoval již v dobách Rakouska-

Uherska, a následně i za První republiky. Srov. HANDRLICA, Jakub (ed.). Veřejné právo a právo soukromé: 

aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Právnická 

fakulta Univerzity Karlovy, 2014, str. 7-13. 
221 WINTEROVÁ, Alena. Soudní ochrana při vyvlastnění. Právní fórum. 2009, č. 5, str. 195. 
222 Srov. např. Rozsudek NSS ze dne 2. 6. 2004, č.j. 3 As 9/2003–47: „V daném případě se jedná o přezkoumání 

rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci, když rozhodoval 

o návrhu na vyvlastnění – zřízení věcného břemene (…). Rozhodnutí stavebního úřadu ve smyslu ustanovení § 
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právo, o němž správní orgány v případě vyvlastnění rozhodují, je právem soukromoprávním, 

nikoliv veřejnoprávním. Přezkum v občanském soudním řízení podle názoru soudů ostatně 

poskytoval právům účastníků řízení větší procesní ochranu, neboť soud v občanském soudním 

řízení (oproti řízení ve správním soudnictví) má možnost ve věci sám rozhodnout (zatímco 

v řízení pode SŘS má soud toliko pravomoc kasační)223. Další výhoda pro účastníky řízení 

měla spočívat v tom, že civilní soudní řízení je oproti řízení ve správním soudnictví 

„trojinstanční“, tj. nabízí jak řádný opravný prostředek v podobě odvolání, tak prostředek 

mimořádný v podobě dovolání k Nejvyššímu soudu, zatímco proti rozhodnutí správního soudu 

v prvém stupni je možná toliko kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu224. 

K prolomení rozhodovací praxe došlo v roce 2004, když čtvrtý senát Nejvyššího 

správního soudu dospěl k opačnému závěru a následně postoupil věc rozšířenému senátu, který 

po důkladné argumentaci zaujal názor, že v případě vyvlastnění se jedná o omezení vyplývající 

z veřejného práva, přičemž k samotnému vyvlastnění dochází na základě správního aktu225. 

Tento závěr se přitom odvíjel od určení předmětu řízení o vyvlastnění, které je v tomto případě 

nezbytné pro posouzení rozhodnutí. Předmětem řízení tak podle závěru Nejvyššího správního 

soudu není vlastnické právo per se, nýbrž veřejnoprávní zásah do takového práva. Pro určení 

věcné příslušnosti soudu je tedy v tomto případě rozhodující povaha zásahu do 

soukromoprávního práva, nikoliv právo samo226.  

Přesvědčivosti tohoto názoru přispívá i hloubka provedené analýzy, kde rozšířený senát 

v rámci posuzování povahy rozhodnutí o vyvlastnění sáhl na samé základy správního práva, 

když se zabýval teoriemi rozlišování soukromého a veřejného práva227. Zabývaje se jak 

                                                 
108 a násl. stavebního zákona je totiž rozhodnutím orgánu moci výkonné o právní věci, která vyplývá z 

občanskoprávních vztahů, neboť jde o rozhodnutí o majetkovém, vlastnickém vztahu v otázce upravené občanským 

zákoníkem (…) jak tedy o soukromoprávní věc (…) projednávanou ve správním řízení, kde navrhovatel jako 

účastník občanskoprávního vztahu žádá, aby bylo rozhodnuto ve smyslu ustanovení § 109 stavebního zákona o 

vyvlastnění věci nebo o omezení vlastnického práva jiného účastníka občanskoprávního vztahu.“ 
223 WINTEROVÁ, Alena. Soudní ochrana při vyvlastnění. In: DAMOHORSKÝ, Milan. a kol. Pocta doc. JUDr. 

Jaroslavovi Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám. Praha: Univerzita Karlova, 2007, str. 353. 
224 Ibidem (srov. také ust. § 102 a násl. SŘS). 
225 Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 10. 2004, čj. 4 As 47/2003-125: 

„Rozhodnutí správního orgánu o zřízení věcného břemene nebo o vyvlastnění není rozhodnutím správního orgánu 

v soukromoprávní věci, vydaným v mezích zákonné pravomoci správního orgánu ve smyslu § 68 písm. b) s. ř. s.; 

jeho přezkum tak náleží do pravomoci správních soudů, a nikoliv soudů obecných. Rozhodnutím ve věci 

soukromého práva je však rozhodnutí o určení způsobu a výše náhrady.“ 
226 WINTEROVÁ, Alena. Soudní ochrana při vyvlastnění. In: DAMOHORSKÝ, M. a kol. Pocta doc. JUDr. 

Jaroslavovi Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám. Praha: Univerzita Karlova, 2007, str. 353. 
227 Ibidem. 
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nejstarší teorií zájmovou228, tak teoriemi organickou229 a mocenskou230 (kterou nakonec – zcela 

logicky – zvolil jako určující) soud dospěl k závěru, že povaha rozhodnutí ve vyvlastňovacím 

řízení vyplývá z toho, že jeho subjekty se nachází v nerovném postavení, jelikož stát 

(prostřednictvím vyvlastňovacího úřadu) ve veřejném zájmu vnucuje svou vůli 

vyvlastňovanému. Soudní praxe se tak nakonec přiklonila k závěru, že výrok o vyvlastnění 

samotném je třeba přezkoumávat ve správním soudnictví, zatímco výrok o náhradě za 

vyvlastnění podléhá přezkumu v civilním soudnictví. 

4.1 Přezkum výroků o vyvlastnění 

4.1.1 Věcná a místní příslušnost 

Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, soudní přezkum výroků podle § 24 odst. 3 

zákona o vyvlastnění probíhá v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle 

soudního řádu správního. Věcná příslušnost pro soudní přezkum náleží podle § 7 soudního 

řádu správního krajským soudům. Určení příslušnosti místní v případě řízení o žalobě proti 

rozhodnutí, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 

písm. a) nebo b) zákona o urychlení výstavby, je však specifické v tom, že soudní řád správní 

v tomto případě stanoví výlučnou příslušnost Krajského soudu v Ostravě231. Pozoruhodné na 

tomto poněkud záhadném ustanovení je skutečnost, že jeho původ ani důvody zařazení do 

soudního řádu správního nejsou jasné. Čtvrtý odstavec byl do § 7 SŘS vložen zákonem 

č. 225/2017 Sb.232; původní vládní návrh zákona však doplnění tohoto ustanovení neobsahoval 

a změna SŘS se měla dotknout toliko ustanovení § 101b, kde se měla zkrátit lhůta pro podání 

návrhu na zrušení opatření obecné povahy233. Uvedené ustanovení bylo do zákona přidáno ve 

druhém čtení pozměňovacím návrhem poslance Ladislava Oklešťka (ANO), tedy jako 

legislativní přílepek234. Pozměňovací návrh neobsahuje (v dokumentech veřejně dostupných) 

                                                 
228 Lat. Publicum ius est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem – „veřejné 

právo je to, které se týká římského státu, soukromé to, které se týká prospěchu jednotlivců“. Viz např. 

HENDRYCH, Dušan. In: HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. 

Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1, str. 14. 
229 Za veřejnoprávní jsou zde považovány takové právní vztahy, v nichž jeden ze subjektů vystupuje z důvodu své 

příslušnosti k veřejnoprávnímu svazku. Viz např. HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 

2. vydání. Praha: Melantrich, a.s., 1937, str. 30. 
230 Podle této teorie se o veřejné právo jedná v případě, že jeden ze subjektů právního vztahu se nachází 

v postavení nadřazeném druhému subjektu (subordinace). Srov. např. HOETZEL, Jiří. Československé správní 

právo: část všeobecná. 2. vydání. Praha: Melantrich, 1937, s. 30. 
231 Ust. § 7 odst. 4 SŘS. 
232 Změna soudního řádu správního je obsažena v části třicáté druhé (čl. XXXVII až XXXVIII) zákona. 
233 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Sněmovní tisk č. 927/0, část č. 1/12, Poslanecká 

sněmovna, 7. volební období, 2013-2017, str. 82. Dostupné zde: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=927&ct1=0. 
234 Viz Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Sněmovní 
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žádné odůvodnění tohoto ustanovení; takové odůvodnění neobsahuje ani následně zveřejněná 

důvodová zpráva k zákonu č. 225/2017 Sb. 

Za situace, kdy původ ustanovení § 7 odst. 4 SŘS nemůže být spolehlivě objasněn na 

základě podkladových dokumentů Poslanecké sněmovny ani Vlády, lze o důvodech přijetí 

záhadného ustanovení pouze spekulovat a polemizovat. Svěření příslušnosti rozhodovat o 

žalobě proti rozhodnutí, kterým se umisťuje nebo povoluje stavba dopravní infrastruktury 

podle § 1 odst. 2 písm. a) nebo b) UrychZ právě Krajskému soudu v Ostravě, přitom může dle 

názoru autora této práce mít hned několik logických vysvětlení. Prvním a pravděpodobně 

nejlogičtějším vysvětlením by tak mohlo být přenesení této agendy na Krajský soud v Ostravě 

z důvodu vytíženosti soudu. Dle statistických údajů Ministerstva spravedlnosti z roku 2017235 

činila průměrná délka řízení na správním úseku KS v Ostravě v tomto roce 259 dní, zatímco 

např. u Městského soudu v Praze průměrná délka za stejný rok činila 615 dní, tedy téměř dvou 

a půl násobně více. Průměrná délka soudního řízení na správním úseku KS v Ostravě byla 

přitom celkově druhá nejkratší v České republice (nejkratší medián vykázal KS v Českých 

Budějovicích). Co se však tyče skutečné vytíženosti byl tento soud v roce 2017 třetí 

nejvytíženější v České republice, což vyplývá z počtu vyřízených věcí ze správní agendy236. 

Za uvedený rok bylo soudem vyřízeno celkově 1088 správních věcí (MS v Praze: 3 250; KS 

v Brně: 2 113), přičemž na nejméně vytíženém KS v Českých Budějovicích bylo vyřízeno 

pouze 434 věcí, tedy více než dvojnásobně méně. Správní agenda KS v Ostravě navíc vykazuje 

vysokou míru nevyřízení, jak vyplývá ze statistických údajů237. Argument (ne)vytíženosti 

soudu by se tedy za těchto okolností dal považovat za přinejmenším diskutabilní. 

Další možný důvod přemístění agendy týkající se staveb dopravní infrastruktury podle 

§ 1 odst. 2 písm. a) nebo b) UrychZ do Ostravy by mohl spočívat v historických okolnostech 

přijetí zákona (např. výstavba dálnice D1 v oblasti Ostravy a s tím spojené problémy). 

Důvodem mohla dále být snaha o dekoncentraci správní agendy a její přenesení ze soudů 

v Brně a Praze jakožto soudů nejvíce vytížených. Zakotvení výlučné příslušnosti by tedy bylo 

možné vnímat jako pokračování tendence zavedené ustanovením § 7 odst. 2 SŘS, podle kterého 

je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal 

                                                 
tisk č. 927/5, část č. 1/2, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013-2017, str. 30. Dostupné zde: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=927&ct1=5. 
235 Ministerstvo spravedlnosti: České soudnictví 2017, Výroční statistická zpráva. Praha, 2018, str. 109-112 

Dostupné zde: https://www.justice.cz/documents/12681/719244/2017_vyrocni_stat_zprava.pdf/27ba4524-49cb-

4744-b834-2c6812f13e5d. 
236 Ibidem, str. 112-113. 
237 Ibidem, str. 112-115. 
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rozhodnutí v prvním stupni238. V neposlední řadě se nabízí i vysvětlení zcela pragmatické, a 

sice že svěření předmětné agendy Krajskému soudu v Ostravě nemá žádný partikulární důvod. 

V případě určení místní příslušnosti soudu se ostatně jedná o záležitost quasi-technického 

charakteru, která nemá, resp. by neměla mít jakýkoliv dopad na práva a povinnosti osob. 

Takový způsob určení exkluzivní místní příslušnosti tedy sice vyvolává otázku odůvodnění 

volby konkrétního soudu, tato otázka však dle názoru autora zůstává v rovině jakési 

„zajímavosti“ a samotná absence odůvodnění, nebo dokonce legitimního důvodu pro takové 

učení místní příslušnosti nepředstavuje právní problém239.  

4.1.2 Lhůty pro podání žalob 

Zájem na urychleném projednání věcí týkajících se vyvlastnění v režimu zákona o 

urychlení výstavby se výrazně projevuje ve skutečnosti, že tento zákon obsahuje zvláštní 

ustanovení týkající se jednak lhůt pro podání žaloby proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu, a 

jednak lhůt, ve kterých soud musí o předmětné žalobě rozhodnout. Podle § 2 odst. 2 UrychZ 

se jak lhůta pro podání žaloby proti výrokům o vyvlastnění obsažená v § 72 odst. 1 SŘS, tak 

lhůta pro podání žaloby proti výrokům o náhradě zakotvená v § 28 odst. 2 VyvlZ zkracují na 

jednu polovinu. Lhůta pro podání žaloby proti výrokům o vyvlastnění ve správním soudnictví 

se tedy zde ze dvou měsíců zkracuje na jeden měsíc ode dne oznámení rozhodnutí doručením 

písemného vyhotovení, popř. jiným zákonem stanoveným způsobem240. Rozhodující pro 

posouzení počátku běhu této lhůty tedy není právní moc napadeného správního rozhodnutí; 

nezáleží zde ani na způsobu doručení rozhodnutí. Rozhodným okamžikem pro počítání lhůty 

je okamžik doručení (oznámení) rozhodnutí stanovený příslušným procesním předpisem241. 

Zmeškání této lhůty nelze prominout242. 

                                                 
238 Uvedené ustanovení zakotvilo princip tzv. „turistiky ministerských pracovníků“, kteří museli nově následovat 

místní příslušnost správního orgánu prvního stupně. Do konce roku 2011 se totiž místní příslušnost soudu odvíjela 

zásadně od sídla správního orgánu rozhodujícího v posledním stupni, což v praxi vedlo k „zahlcení správního 

úseku Městského soudu v Praze. V obvodu tohoto soudu totiž sídlí vedle Magistrátu hlavního města Prahy a 

dalších správních úřadů hlavního města Prahy rovněž jednotlivá ministerstva a téměř všechny další ústřední 

orgány státní správy, stejně jako velké množství správních úřadů Středočeského kraje. Městský soud tak 

dlouhodobě čelil výrazně vyššímu nápadu než správní úseky ostatních krajských soudů.“ (BLAŽEK, Tomáš. § 7 

In: BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. 

Soudní řád správní. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016) 
239 Autor v tomto případě připouští, že volba Krajského soudu v Ostravě mohla být zcela náhodná, přičemž takové 

náhodné určení není v tomto případě ke škodě. Otázka vhodnosti takového určení, zejm. vzhledem k zatíženosti 

KS v Ostravě prozatím nemůže být spolehlivě posouzena vzhledem k malému počtu doposud vyřízených věcí. 
240 Podle § 72 odst. 2 SŘS lze žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podat „do dvou měsíců poté, kdy 

rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, 

nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.“. Způsob doručení se v tomto případě bude řídit § 3 UrychZ.  
241 Srov. např. Rozsudek NSS ze dne 9. 2. 2005, sp. zn. 1 As 34/2004 (Sb. NSS č. 657/2005) 
242 Uvedená lhůta je lhůtou zákonnou, nikoliv tedy lhůtou soudcovskou. Koncept zákonné procesní lhůty je přitom 

spojen s propadným účinkem nedodržení této lhůty a takové zanedbání procesních práv má za následek ztrátu 

možnosti podat žalobu. (SOCHOROVÁ, Vendula. Komentář k § 72. In: BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, 
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Ustanovení zkracující lhůty pro podání žalob k soudům obsažené v zákoně o urychlení 

výstavby však podle autora této práce vykazuje celou řadu legislativních nedostatků, přičemž 

nejproblematičtější aspekt tohoto ustanovení autor spatřuje v nejasném vymezení okruhu 

řízení, na něž se uvedené ustanovení vztahuje. Ustanovení § 2 odst. 2 totiž hovoří o „správních 

rozhodnutích vydaných v řízeních podle § 1 [UrychZ]“; zkrácení lhůt pro podání žaloby by se 

tedy dle textace zákona mělo pravděpodobně vztahovat na správní rozhodnutí týkající se (i) 

přípravy, (ii) umisťování a (iii) povolování staveb infrastruktury, a dále správní rozhodnutí o 

(iv) získání práv k pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění těchto staveb, rozhodnutí 

týkající se (v) uvádění těchto staveb do užívání a (vi) podmiňující podkladová správní 

rozhodnutí243. Ustanovení § 1 UrychZ tedy obsahuje poměrně širokou škálu řízení a „postupů“, 

k jejichž vymezení nám judikatura poskytla pouze demonstrativní výčet. Může se tak např. 

jednat o územní, stavební řízení (příp. spojená územní a stavební řízení), vyvlastňovací řízení 

atd.244 Ustanovení § 2 tento okruh řízení a postupů zužuje pouze na správní řízení, jejichž 

výsledkem je vydání správního rozhodnutí, proti němuž má předmětná žaloba směřovat.  

Nedůslednost zákonodárce se v případě ustanovení § 2 UrychZ projevuje mimo jiné 

v tom, že zvolená formulace hovoří toliko o žalobách k přezkoumání nebo nahrazení správních 

rozhodnutí a opomíjí tak soudní přezkum jiných forem činnosti správních orgánů, které do 

rozsahu § 1 jinak nepochybně spadají. Jako typický příklad takových úkonů, které nejsou 

správními rozhodnutími a nevydávají se ve správním řízení, lze uvést souhlasy podle 

stavebního zákona245. Právní povaha těchto souhlasů nebyla dlouhou dobu zcela vyjasněna a 

soudy tak pro účely poskytnutí soudní ochrany nahlížely na souhlasy jako na rozhodnutí; 

souhlasy tedy byly často přezkoumávány v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. 

Přestože se tento závěr zdál být dlouhodobě udržitelný, jelikož logika soudů vycházela z 

povahy souhlasu, který se materiálně blíží správnímu rozhodnutí, tento názor byl překonán 

rozšířeným senátem Nejvyššího správního soudu, který ve svém sjednocujícím usnesení 

vyslovil názor, že „souhlasy vydávané dle StavZ, (…) které stavební úřad výslovně či mlčky 

činí k ohlášení či oznámení, jsou jinými úkony dle IV. části SpŘ. Tyto souhlasy nejsou 

                                                 
MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2016) 
243 Srov. např. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 5 A 28/2012-100: „Textace § 2 odst. 

5 [dnešní § 2 odst. 2] zákona č. 416/2009 Sb. je poměrně nezdařená; mluví se tu o přezkoumávání rozhodnutí 

vydaných v řízeních podle § 1, přičemž ale § 1 pouze předesílá, že upravuje postup v souvislosti s urychlením 

výstavby dopravní a jiné infrastruktury, a poté tuto infrastrukturu definuje, a nezmiňuje se o žádných řízeních.“ 

Dále viz např. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 5. 4. 2013, sp. zn. 45 A 3/2013-57. 
244 MATOUŠ, Michal. Problematika aplikace zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury. Soudní rozhledy. 2016, č. 11-12, s. 351-354 
245 Např. územní souhlas podle § 96 StavZ, který v odst. 4 stanoví: „Na vydávání územního souhlasu se nevztahují 

části druhá a třetí správního řádu.“ Dále např. souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (§ 106 

StavZ), kolaudační souhlas (§ 122 StavZ), souhlas se změnou v užívání stavby (§ 127 StavZ) atd. 
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rozhodnutími ve smyslu § 65 SŘS; soudní ochrana práv třetích osob je zaručena žalobou na 

ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu dle § 82 a 

násl. SŘS“246. 

Vzhledem k tomu, že se soudní ochrana proti souhlasům prostřednictvím zásahové 

žaloby ve správním soudnictví, nikoliv prostřednictvím žaloby proti rozhodnutí správního 

orgánu, striktní výklad ustanovení § 2 UrychZ nevyhnutelně vede k závěru, že toto ustanovení 

nelze vztáhnout na zásahové žaloby, neboť zkrácení lhůt je vyhrazeno pro žaloby 

k přezkoumání nebo nahrazení „správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1“, tedy 

správních rozhodnutí par excellence247. Tento závěr, byť se na prvý pohled může zdát poměrně 

jednoduše dovoditelný, v praxi nemusí být vždy jednoznačný. Zatímco povaha souhlasů podle 

stavebního zákona je díky usnesení rozšířeného senátu vyjasněna, u jiných správních úkonů 

tomu tak není a v některých záležitostech stále panuje nejistota. Jako příklad takového úkonu 

Matouš uvádí certifikát autorizovaného inspektora podle § 117 StavZ (ve znění účinném do 

31. 12. 2012)248. Nejvyšší správní soud k několika rozhodnutích dovodil, že tento certifikát je 

rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 SŘS249. Následně však byl zvláštním senátem judikován 

zcela opačný závěr: podle názoru zvláštního senátu nebyl certifikát aktem orgánu veřejné moci, 

a jako takový tedy nemůže být přezkoumán ve správním soudnictví; jedinou obranu proti 

tomuto certifikátu by tak představoval postup podle § 142 SpŘ250. K tomuto usnesení se však 

poté kriticky vyjádřil Ústavní soud, podle kterého je certifikát autorizovaného inspektora aktem 

subjektu veřejné moci251. Vzhledem k nekonstantnosti judikatury soudů a názorovým 

                                                 
246 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2012, sp. zn. 2 As 86/2010-76 (Sb. NSS č. 2725/2013). 
247 MATOUŠ, Michal. op. cit., str. 354. 
248 Ibidem. 
249 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2011, sp. zn. 7 As 86/2011-102: „Postup 

autorizovaného inspektora (…) není řízením v pravém slova smyslu, nýbrž ve své podstatě mediací hledající shodu 

mezi dotčenými osobami, jakkoli finální výstup jeho činnosti má povahu formalizovaného individuálního 

správního aktu zakládajícího práva a povinnosti konkrétně určených osob, a tedy rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 

1 s. ř. s.“. Dále např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 5. 2011, sp. zn. 2 As 37/2011-81: „Certifikát 

autorizovaného inspektora vydaný ve zkráceném stavebním řízení (…) není přezkoumatelný v odvolacím řízení 

podle správního řádu; lze proti němu přímo podat žalobu ke správnímu soudu“. 
250 Usnesení Zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb. ze dne 6. 9. 2012, sp. zn. Konf 25/2012-

9: „Autorizovaný inspektor (…) není správním orgánem ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu z roku 2004 a § 4 

odst. 1 písm. a) soudního řádu správního. Jím vydaný certifikát (…) není rozhodnutím správního orgánu (…) 

přezkoumatelným ke správní žalobě soudem [sic], ale plněním ze soukromoprávní smlouvy uzavřené se 

stavebníkem“. 
251 Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. II. ÚS 439/16: „Autorizovaný inspektor při vydání 

certifikátu (…) vystupuje ve vrchnostenském postavení a vykonává v tomto rozsahu veřejnou správu. Není proto 

aktivně legitimován k podání ústavní stížnosti brojící proti následným rozhodnutím správních soudů. (…) Na 

tomto závěru nemůže nic změnit ani usnesení zvláštního senátu ze dne 6. 9. 2012 č. j. Konf 25/2012-9 (…), podle 

něhož autorizovaný inspektor není správním orgánem a jím vydaný certifikát není rozhodnutím správního orgánu 

ani ve smyslu správního řádu, ani ve smyslu soudního řádu správního, ale plněním ze soukromoprávní smlouvy.“ 
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konfliktům projevujícím se v citovaných rozhodnutích tedy nelze vyloučit, že se názor na 

právní povahu certifikátu autorizovaného inspektora bude v budoucnu měnit252. 

4.1.3 Účinky podání žaloby 

Podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ve správním soudnictví obecně nemá 

odkladný účinek253, a to především vzhledem k tomu, že taková žaloba směřuje proti již 

pravomocnému správnímu rozhodnutí. Odkladný účinek může být přiznán v případě, že to 

připouští zvláštní zákon. Přiznání odkladného účinku prolamuje koncept právní moci 

správního rozhodnutí, na které se vztahuje presumpce správnosti a zákonnosti254. Takovou 

zvláštní úpravu obsahuje zákon o vyvlastnění v § 28 odst. 4, podle kterého má žaloba podaná 

vyvlastňovaným proti výroku o vyvlastnění par excellence, tedy o výroku podle § 24 odst. 3 

písm. a), odkladný účinek. Jedná se tedy o výjimku z obecného pravidla odůvodněnou 

významem tohoto výroku coby výroku, jenž může v praxi vést k nenávratným dopadům na 

vyvlastňovanou věc255.  

Výjimku z této výjimky představuje ustanovení § 4 odst. 2 UrychZ, podle kterého soud 

přizná žalobě usnesením odkladný účinek pouze, (i) je-li žalobce závažně ohrožen ve svých 

právech, (ii) přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv 

třetích osob a (iii) přiznání odkladného účinku není v rozporu s veřejným zájmem. Přiznat 

odkladný účinek soud může pouze na návrh žalobce a po vyjádření žalovaného. Institut 

odkladného účinku v tomto případě připomíná jakési „quasi-předběžné opatření“, které se – na 

rozdíl od postupu dle zákona o vyvlastnění – nepřiznává automaticky ex lege, nýbrž na návrh 

žalobce a pouze v případě závažného a bezprostředního ohrožení jeho práv256. Soud se v rámci 

rozhodování o (ne)přiznání odkladného účinku dále bude muset vypořádat s výkladem 

neurčitých právních pojmů „dotčení se nepřiměřeným způsobem [práv třetích osob]“ a 

„veřejný zájem“. Pojem „veřejný zájem“ v kontextu ustanovení § 4 odst. 2 UrychZ se však 

nesmí ztotožňovat s „veřejným zájmem“ ve smyslu obecných podmínek vyvlastnění. Veřejný 

zájem na vyvlastnění se v tomto případě totiž presumuje a účelem tohoto ustanovení tedy je 

zakotvení posouzení odkladného účinku žaloby z hlediska rozporu s veřejným zájmem na 

bezprostředním zahájení realizace účelu vyvlastnění. Jinými slovy, veřejný zájem na 

                                                 
252 MATOUŠ, Michal. op. cit., str. 354. 
253 Ust. § 73 odst. 1 SŘS. 
254 JIRÁSEK, Jan. Komentář k § 73. In: BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, 

SOCHOROVÁ, Vendula, ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016 
255 Vzhledem k účelům vyvlastnění lze předpokládat, že na předmětné nemovitosti budou zahájeny práce, které 

mohou zcela znemožnit restitutuio in integrum v případě zrušení rozhodnutí o vyvlastnění v řízení před soudem. 
256 Odkladný účinek žaloby dle § 28 odst. 4 VyvlZ nastává automaticky, ex lege, nikoliv tedy ex officio (z úřední 

povinnosti). Soud v tomto případě nemusí odkladný účinek vůbec vyslovovat. 
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vyvlastnění jako takovém se nesmí ztotožňovat s veřejným zájmem na nepřiznání odkladného 

účinku. Tento veřejný zájem musí per definitionem být intenzivnější a naléhavější, než zájem 

na vyvlastnění per se. 

Zajímavostí je, že přestože ustanovení § 4 odst. 2 UrychZ na jednu stranu coby lex 

specialis vylučuje aplikaci § 28 odst. 4 VyvlZ a eliminuje tak odkladný účinek žaloby směřující 

proti výrokům dle § 24 odst. 3 písm. a) VyvlZ, formulace tohoto ustanovení [§ 4 odst. 2 

UrychZ] na stranu druhou naopak rozšiřuje možnost přiznání odkladného účinku i na další 

výroky, tedy na výroky dle § 28 odst. 3 písm. b) a c) VyvlZ, přičemž s odkladným účinkem u 

těchto výroků zákon o vyvlastnění původně nepočítal. Ustanovení dále nerozlišuje ani mezi 

výroky o vyvlastnění a výroky o náhradě, což implikuje, že odkladný účinek by podle tohoto 

ustanovení mohl být přiznán i v občanském soudním řízení, byť vzhledem 

k nepravděpodobnosti zainteresovanosti vyvlastňovaného na odkladném účinku ve vztahu 

k náhradě za vyvlastnění se tato situace jeví jako spíše hypotetická. 

4.1.4 Rozhodnutí soudu a opravné prostředky 

Zájem na urychlení postupů uvedených v § 1 zákona o urychlení výstavby se v soudním 

řízení razantně projevuje v zavedení povinnosti soudu rozhodnout o žalobách dle § 2 odst. 2 

UrychZ ve lhůtě 90 dnů257. Stranou autor této práce ponechává eventuální úvahy o praktické 

proveditelnosti tohoto ustanovení vzhledem k reálné zatíženosti soudů zejm. na správním 

úseku258.  

Zákon dále klade přísnější nároky na rozhodnutí samotné, když stanoví, že při 

rozhodování musí soud vždy rozhodnout o všech žalobních bodech vymezených v žalobě podle 

§ 71 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního259. Tento požadavek se zdá být projevem snahy 

zákonodárce o „odčinění“ jakéhosi procesního znevýhodnění žalobce (resp. vyvlastňovaného) 

zvýšením kvalitativních nároků na argumentaci soudu, neboť soud bude muset vyvrátit každý 

jednotlivý argument žalobce a řádně odůvodnit případný odklon od této argumentace. 

Povinnost rozhodnout o všech žalobních bodech však platí i v případě, že bude žalobě 

vyhověno; v takovém případě musí soud žalobci výslovně přisvědčit. Existence uvedeného 

ustanovení, které výslovně zakotvuje povinnost vypořádat se se všemi žalobními body 

neznamená, že by soudy v jiných případech obdobnou povinnost neměly. Zákonné povinnosti 

                                                 
257 Ust. § 2 odst. 2 UrychZ. 
258 Srov. např. Ministerstvo spravedlnosti: České soudnictví 2017, Výroční statistická zpráva. Praha, 2018, str. 

109-112. 
259 Žalobní body představují – vedle obecných náležitostí podání podle § 37 odst. 2 a 3 SŘS – obligatorní náležitost 

žaloby. Ze žalobních bodů musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené 

výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné.  
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žalobce uvést žalobní body tak vždy odpovídá povinnost soudu se těmito body zabývat260; 

ustanovení tak nezakotvuje povinnost zabývat se všemi žalobními body, nýbrž toliko povinnost 

se k nim výslovně vyjádřit. Obdobně zvýšené nároky se zde však kladou i na precizaci 

samotných žalobních bodů, jejichž kvalita ve svém důsledku do jisté míry předurčuje hloubku 

odůvodnění rozhodnutí261. 

Povinnost rozhodnout ve lhůtě 90 dnů se obdobně vztahuje i na řízení o opravných 

prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě, tj. pro rozhodnutí o kasační stížnosti proti 

rozhodnutí soudu prvního stupně. Na podání kasační stížnosti se však na rozdíl od žaloby 

v prvém stupni nevztahuje krácení lhůt jednou polovinou, stížnost tak musí být podána ve 

standardní lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, resp. v případě vydání opravného 

usnesení od doručení tohoto usnesení262. Je však nutno dodat, že ani tento závěr není zcela 

jednoznačný a někteří autoři zastávají názor, že by se zkrácení lhůt mělo vztahovat i na lhůty 

pro podání opravných prostředků. Handrlica tak kupříkladu uvádí, že novela provedená 

zákonem č. 209/2011 Sb. rozšířila aplikaci § 2 odst. 2 [dříve § 2 odst. 5] i na řízení o kasační 

stížnosti, čímž se tato lhůta zkrátila na pouhý jeden týden od doručení rozhodnutí soudu prvého 

stupně263. Autor této práce se však s tímto názorem neztotožňuje a striktně vycházeje 

z gramatického znění analyzovaného ustanovení, které stanoví, že pro řízení o opravných 

prostředcích obdobně platí „ustanovení předchozí věty“ (tedy druhé věty § 2 odst. 2, která zní 

„O žalobách rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů.“), dospívá k závěru, že se na řízení o opravných 

prostředcích má aplikovat toliko povinnost rozhodnout do 90 dní, nikoliv tedy ustanovení o 

zkrácení lhůt, které je obsaženo v prvé větě odstavce, tedy větě nikoliv „předchozí“. 

Zajímavostí je, že v obou shora uvedených případech nebude ustanovením § 2 odst. 2 

UrychZ dotčena možnost podání tzv. blanketní kasační stížnosti a jejího následného doplnění 

                                                 
260 Srov. např. Nález ÚS ze dne 17. 12. 2008, sp. zn. I. ÚS 1534/08: „Povinnosti žalobce řádně konkretizovat 

žalobní body (námitky) odpovídá povinnost soudu zabývat se všemi žalobcem vznesenými námitkami a své závěry 

v rozhodnutí řádně odůvodnit. Soudy jsou rovněž povinny vysvětlit, proč se určitou námitkou účastníka řízení 

nezabývaly (např. proto, že nebyla uplatněna v zákonem stanovené lhůtě). Jiný postup soudu by totiž porušoval 

právo žalobce na spravedlivý proces garantované čl. 36 odst. 1 LPS“ (zdroj právní věty: SOCHOROVÁ, Vendula. 

Komentář § 71. In: BLAŽEK, Tomáš, JIRÁSEK, Jan, MOLEK, Pavel, POSPÍŠIL, Petr, SOCHOROVÁ, Vendula, 

ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016). 
261 Žalobní body by se daly považovat za nejdůležitější část žaloby, její gros. Význam žalobních bodů vyzdvihl 

již Hácha, který uvedl: „Jednotlivé stižné body (…) to je necessarium stížnosti, nezbytná její náležitost. (…) Ze 

stížnosti má být zřejmo, pokud se rozhodnutí béře v odpor a v čem stěžovatel porušení práva a právně mylné 

posouzení věci spatřuje (…). Pouhé uvádění skutečností, jež stížnost vůbec nijak neuvádí ve vztah ke tvrzené 

nezákonnosti nebo vadě řízení, se obyčejně za dostatečné nepovažuje. Tím méně stačí zcela povšechné tvrzení 

nezákonnosti nebo vad řízení.“ (HÁCHA, Emil. Slovník veřejného práva československého. 1. vydání. Brno: 

Polygrafia, 1932. Reprint Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2000, str. 855 a násl.). Pokud tedy žalobce uvede 

žalobní důvody vágní a spíše povrchní, lze od soudu očekávat srovnatelně vágní odůvodnění. 
262 Ust. § 106 odst. 2 SŘS. 
263 HANDRLICA, Jakub. Nová právní úprava žalob proti rozhodnutím správních orgánů ve věcech výstavby 

technické infrastruktury. Správní právo. 2012, č. 7, str. 442. 
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ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění 

podání264. V praxi tak může dojít k situaci, kdy si stěžovatel vyhradí právo doplnit podání do 

jednoho měsíce, přičemž lhůta pro rozhodnutí soudu se tomto případě nijak nestaví a povinnost 

soudu rozhodnout do 90 dní v tomto případě přetrvává. Nejvyšší správní soud tak bude muset 

dostát své povinnosti rozhodnout ve stanovené lhůtě i přesto, že bude měsíc čekat na doplnění 

podání. Otázkou zůstává, zda se ustanovení § 2 odst. 4 UrychZ stanovující povinnost soudu 

rozhodnout o všech žalobních bodech má vztahovat i na rozhodování o kasační stížnosti coby 

opravném prostředku. Striktní jazykový výklad tohoto ustanovení by vedl k závěru, že se 

předmětná povinnost vztahuje toliko na rozhodování o žalobách proti správním rozhodnutím 

ve smyslu § 65 a násl. SŘS265. Autor se zde však přiklání k názoru, že by se uvedené ustanovení 

vzhledem k zájmu jim chráněnému mělo vykládat spíše extenzivně, ve prospěch účastníka 

řízení266. 

4.2 Projednání výroků o náhradě 

Jak již bylo řečeno na začátku této kapitoly, výroky o náhradě podle § 24 odst. 4 zákona 

o vyvlastnění se projednávají v občanském soudním řízení, k němuž je příslušný krajský soud. 

Povaha soudního přezkumu výroků o náhradě za vyvlastnění je poněkud odlišná od soudního 

přezkumu výroků o vyvlastnění: zatímco v případě otázky vyvlastnění se jedná o otázku 

z hlediska soukromých práv zcela zásadní, jelikož na vyřešení právě této otázky závisí úspěch 

realizace účelu vyvlastnění, civilní řízení o náhradě může v případě nezpochybnění výroků o 

vyvlastnění probíhat „v pozadí“ realizačních prací a těmto pracím nijak nebránit. Specifikum 

tohoto řízení spočívá v jakési fiskální motivaci pro jeho zahájení, která je v posledních letech 

nepřímo podporována i Ústavním soudem, který „výhody“ soudní obrany proti výroku o 

náhradě vyzdvihl např. v kritizované kauze manželů Gregůrkových267.  

V uvedeném nálezu soud (odkazuje na judikaturu ESLP, podle které „jakýkoli zásah do 

práva na ochranu majetku musí zachovávat spravedlivou rovnováhu mezi požadavky obecného 

zájmu společenství a imperativy ochrany základních práv jednotlivce“) vyslovil názor, že 

pokud obecné soudy vycházely z určení výši náhrady za vyvlastnění podle právních předpisů 

účinných v době vyvlastnění a přiznávaly tedy vyvlastňovaným cenu úřední, takový postup byl 

v rozporu jak s ustanovením § 154 odst. 1 občanského soudního řádu, tak s mezinárodními 

                                                 
264 Podle ust. § 106 odst. 3 SŘS. 
265 Uvedený závěr autor dovozuje z textace zákona: „Při rozhodování o žalobách proti správním rozhodnutím 

vydaným v řízeních podle odstavce 2 rozhodne soud vždy o všech žalobních bodech“. Opravný prostředek proti 

prvostupňovému rozhodnutí se přitom neoznačuje jako žaloba, nýbrž jako kasační stížnost. 
266 Jedná se o projev zásady in dubio pro libertate / in dubio mitius v širším smyslu. Procesní norma by se v tomto 

případě měla vyložit způsobem poskytujícím větší ochranu účastníkovi řízení. 
267 Nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 1904/14. 
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závazky České republiky (včetně interpretace mezinárodních smluv mezinárodními soudy), 

které mají aplikační přednost před vnitrostátními předpisy268. Stěžovatelům – manželům 

Gregůrkovým – byla v tomto případě přiznána náhrada ve výši tržní ceny nemovitosti, která 

v okamžiku vydání rozhodnutí činila 36 203 537 Kč, přičemž původní náhrada za vyvlastnění 

měla činit pouhých 3 530 160 Kč. Žalobci tedy v průběhu let gradovali své nároky od 

původního petitu z roku 2004 znějícího na částku 15 271 500 Kč, na 27 947 000 Kč v roce 

2009 a v roce 2013 pak na částku přesahující 36 milionů korun, která jim nakonec byla 

přiznána269. 

Citované rozhodnutí v době svého vydání vyvolalo vlnu kritiky ze strany veřejnosti a 

médií270, která označovala rozhodnutí za otevírající nové možnosti pro spekulanty a vysílající 

do světa zprávu, aby vyvlastňovaní využívali veškerých procesních nástrojů k tomu, aby 

zpochybnili stanovenou výši náhrady za vyvlastnění a aby o jejich nároku bylo soudem 

rozhodnuto co nejpozději, a to vzhledem k celostátní tendenci rapidního růstu cen nemovitostí. 

Jakousi finanční motivaci ostatně nabízí i samotný zákon o vyvlastnění, když v § 28 stanoví, 

že soud v rámci rozhodování o náhradě poskytne vyvlastňovanému částku ve výši 40 % z ceny 

nemovitosti za zmírnění tvrdosti vyvlastnění, částku ve výši 10 % z ceny v případě polohy 

pozemku nebo stavby v zastavěném území, částku v odpovídající 10 % z ceny v případě polohy 

v území se zvláštní architektonickou či historickou hodnotou, nebo částku až do výše 20 % 

ceny v případě významu pozemku nebo stavby pro podnikatelskou činnost271. 

Uvedený příklad a očekávaná snaha o natahování soudních řízení za účelem získání 

většího prospěchu ještě více zdůrazňují potřebu jednak férového určení kupních cen pro získání 

práv dohodou, jednak oddělení přezkumu výroků o vyvlastnění a výroků o náhradě v případě 

„úředního“ vyvlastnění. Funkci jakéhosi nástroje předcházení takovým řízením pak v prvém 

případě mohou kupříkladu plnit velkoryse nastavené kupní ceny podle § 3b UrychZ. Ačkoliv 

problematika náhrady za vyvlastnění je nesmírně zajímavá, vzhledem k předmětu této práce se 

rozsáhlejší analýza soudního projednání náhrady za vyvlastnění (coby řízení 

občanskoprávního) zdá být poněkud nadbytečná a autor se v této podkapitole omezí toliko na 

                                                 
268 Bod 13 citovaného nálezu. 
269 Rozsudek KS v Brně ze dne 21. 6. 2013, č. j. 35 C 7/2008-439. 
270 Viz např. Hejtman Čunek: Rozhodnutí Ústavního soudu způsobuje nespravedlnost a nahrává spekulantům. 

Zlínský kraj [online, cit. 12.06.2019]. Dostupné z: https://www.kr-zlinsky.cz/hejtman-cunek-rozhodnuti-

ustavniho-soudu-zpusobuje-nespravedlnost-a-nahrava-spekulantum-aktuality-15128.html#rozumim; Stát dá za 

vyvlastněnou půdu víc. Soud se zastal manželů | Týden.cz., EMPRESA MEDIA, a.s. [online, cit. 12.06.2019]. 

Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/stat-da-za-vyvlastnenou-pudu-vic-soud-se-zastal-

manzelu_349248.html; Za vyvlastněné pozemky měli dostat majitelé tržní cenu, rozhodl Ústavní soud | 

iROZHLAS [online, cit. 12.06.2019]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/za-vyvlastnene-

pozemky-meli-dostat-majitele-trzni-cenu-rozhodl-ustavni-soud_201508251220_lkrejcarova. 
271 Ust. § 28 odst. 3 VyvlZ. 
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ty otázky spojené se soudním projednáním náhrady za vyvlastnění, které vyplývají ze zákona 

o urychlení výstavby. 

4.2.1 Aplikace ustanovení o zkrácení lhůt pro podání žalob 

Jak již bylo zmíněno, výrok o náhradě za vyvlastnění se projednává v občanském 

soudním řízení podle části páté občanského soudního řádu272. Zákon o vyvlastnění pro podání 

žaloby v civilním řízení stanoví speciální (vůči ustanovení § 247 odst. 1 OSŘ) lhůtu 30 dnů273, 

která se přitom počítá od právní moci rozhodnutí, nikoliv od oznámení doručením, jak tomu je 

v případě přezkumu výroku o vyvlastnění274. I zde se přitom jedná o lhůtu zákonnou, kterou 

nelze prominout275. Své místo v této práci si tato na první pohled jednoznačně vymezená lhůta 

zasloužila díky nejasnosti aplikace již zmíněného § 2 UrychZ, který – ostatně jako i další 

ustanovení tohoto zákona – nijak nerozlišuje mezi řízením ve správním soudnictví a civilním 

řízením podle části páté OSŘ. Podle ustanovení § 2 odst. 2 UrychZ se „lhůty pro podání žalob 

k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1 

(…) zkracují na polovinu“. Nejasnost vymezení okruhu těchto rozhodnutí, o níž bylo pojednáno 

v podkapitole 4.1.2 této práce, se projevuje i v tomto případě, jelikož § 1 odst. 1 mluví o 

„postupech při (…) získávání práv k (…) pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění 

uvedených staveb“. Rozhodnutím ve smyslu § 2 odst. 2 se tedy v tomto případě zřejmě myslí 

rozhodnutí o vyvlastnění pro účely výstavby infrastruktury uvedené v § 1 UrychZ. 

Ustanovení § 2 odst. 2 UrychZ, hovoříc o „rozhodnutích vydaných v řízení podle § 1“, 

tedy i o rozhodnutí o vyvlastnění, nijak nerozlišuje výroky tohoto rozhodnutí. Rozhodnutí o 

vyvlastnění přitom obsahuje výroky dva, a to (i) výrok o vyvlastnění a (ii) výrok o náhradě. 

Striktním gramatickým výkladem textu zákona, který v tomto případě mluví o rozhodnutí o 

vyvlastnění, lze dospět k závěru, že se ustanovení § 2 odst. 2 a 4 vztahují jak na soudní přezkum 

výroků o vyvlastnění, tak na soudní projednání výroků o náhradě. Takový výklad by vedl 

k závěru, že se lhůta pro podání žaloby k civilnímu soudu zkracuje na polovinu z [jednou již 

zkrácené] lhůty 30 dní předpokládané zákonem o vyvlastnění, tedy na 15 dní. O žalobě by pak 

civilním soudem muselo být rozhodnuto ve lhůtě 90 dní; totéž by pak platilo i pro odvolací, a 

                                                 
272 Podle § 244 až § 250l OSŘ. Odkaz na ustanovení OSŘ se v zákoně o vyvlastnění zmiňují v poznámce č. 15, 

která však odkazuje na „§ 244 až 250t občanského soudního řádu“, přičemž posledním relevantním ustanovením 

není § 250t, nýbrž § 250l. Jde zde tedy pravděpodobně o [další] chybu legislativce. 
273 Je nutno podotknout, že oproti lhůtě stanovené občanským soudním řádem se jedná o lhůtu de facto 

dvojnásobně kratší. Zajímavostí je, že tato speciální lhůta je stanovena ve dnech, zatímco § 247 odst. 1 OSŘ 

stanoví lhůtu pro podání žaloby ve měsících: „Žaloba musí být podána ve lhůtě dvou měsíců od doručení 

rozhodnutí správního orgánu.“ 
274 Srov. § 72 odst. 1 SŘS. 
275 Ustanovení o tom, že tuto lhůtu nelze prominout, se přitom duplikuje a je obsaženo jak v § 28 odst. 1 věta za 

středníkem VyvlZ, tak v § 247 odst. 1 OSŘ. 
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případně i dovolací soudy276. Uvedený závěr by mohl být dále podpořen textací zákona, který 

v § 2 odst. 2 používá plurál a mluví tak o „lhůtách pro podání žalob“. V případě, že by se toto 

ustanovení mělo vztahovat toliko na přezkum správních rozhodnutí ve správním soudnictví, 

v úvahu by přicházela pouze jedna žaloba, a sice žaloba proti rozhodnutí správního orgánu dle 

§ 65 a násl. SŘS. Je však otázkou, zda množné číslo v tomto případě nebylo využito jako 

vyjádření okruhu vícera žalob stejného druhu (tj. několik žalob proti rozhodnutím správních 

orgánů), než jako reference na různé žaloby277. 

Znění probíraného ustanovení nabízí i možnost opačné interpretace, a sice že se 

ustanovení § 2 odst. 2 UrychZ vztahuje pouze na soudní přezkum rozhodnutí ve správním 

soudnictví. K tomuto závěru by mohl zdánlivě svádět teleologický výklad278 tohoto ustanovení, 

neboť by se dalo rozumně předpokládat, že úmysl zákonodárce v tomto případě měl směřovat 

ke zkrácení lhůt pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 a násl. SŘS. 

Za stavu, kdy je lhůta pro podání žaloby k civilnímu soudu podle § 28 VyvlZ již zkrácena na 

30 dnů oproti standardním 2 měsícům, by se tak mohlo jevit jako přinejmenším 

nepravděpodobné, že by zákonodárce měl v úmyslu tuto lhůtu ještě zkracovat. Patnáctidenní 

lhůta by ostatně ani nemusela být dostačující pro náležitou přípravu žaloby, a to i přesto, že se 

počítá až od právní moci rozhodnutí. Takto krátká lhůta by tak potenciálně mohla být v rozporu 

se zaručeným právem na spravedlivý proces279. Závěr by dále mohl být podpořen i výkladem 

gramatickým, jelikož § 2 odst. 2 UrychZ hovoří o lhůtách pro podání žalob k „přezkoumání 

nebo nahrazení správních rozhodnutí“, přičemž přezkum správního rozhodnutí je činností 

nepochybně náležející do kompetence správního soudnictví280. Civilní soud v řízení podle části 

páté OSŘ rozhodnutí správního orgánu nepřezkoumává, nýbrž vydává nové rozhodnutí281. Zde 

však nastává otázka, zda toto nové rozhodnutí nespadne do kategorie „nahrazení správních 

rozhodnutí“. Handrlica k této formulaci, která byla do UrychZ přidána zákonem č. 209/2011 

                                                 
276 Ustanovení § 2 odst. 2 věty třetí UrychZ stanoví: „Ustanovení předchozí věty obdobně platí i pro řízení o 

opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě“. Zákon tedy v tomto případě mluví o všech opravných 

prostředcích, nejen opravných prostředcích řádných. 
277 Ve prospěch prvního tvrzení svědčí i skutečnost, že množného čísla využívá celý § 2 odst. 2 UrychZ. 
278 Teleologická (účelová) interpretační metoda patří mezi tzv. zvláštní výkladové metody. Tato metoda zkoumá 

účel a smysl posuzované právní normy vzhledem k zaměření celého právního předpisu, který ji obsahuje 

(GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, str. 132-136). 
279 Např. část pátá (čl. 36 a násl.) Listiny, čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod atd. 
280 Viz např. MIKULE, Vladimír. Správní soudnictví. In: HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1., str. 367-368, 374-379 
281 Winterová k povaze rozhodnutí soudu dle č. V OSŘ uvádí následující: „V obou jurisdikcích jde sice o 

rozhodování nezávislého soudního orgánu a v tomto smyslu jsou zásadní garance nezávislého posouzení a 

rozhodnutí z ústavního hlediska shodné. Liší se však velmi co do předmětu řízení: lapidárně řečeno, jde ve 

správním soudnictví o přezkum, zatímco v civilním soudnictví podle 5. části o. s. ř. o nové rozhodování.“ 

(WINTEROVÁ, Alena. Soudní ochrana při vyvlastnění. In: DAMOHORSKÝ, Milan. a kol. Pocta doc. JUDr. 

Jaroslavovi Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám. Praha: Univerzita Karlova, 2007, str. 352). 
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Sb., dokonce uvádí, že „nemůže být pochyb o tom, že se ustanovení aplikuje i na podání žaloby 

podle § 28 odst. 2 VyvlZ“282. 

Vzhledem k tomu, že standardní výkladové metody (tj. metoda gramatická, 

systematická a logická) zde nevedou k jednoznačnému závěru o významu analyzovaného 

ustanovení, autor pro posouzení významu této právní normy přistoupil k výkladu historickému 

a pokusil se klarifikovat okolnosti přijetí zákona, které by mohly prozradit autentický úmysl 

zákonodárce283. Analyzované ustanovení bylo (ve znění jen nepatrně odlišném od znění 

dnešního) obsaženo již v prvém (nepozměněném) znění zákona č. 416/2009 Sb. Příběh tohoto 

ustanovení a jeho osud v Poslanecké sněmovně a Senátu jsou přitom pozoruhodné: původní 

poslanecký návrh zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35 předložený 

sněmovně 2. července 2008 obsahoval zcela odlišné znění § 2 odst. 5 (dnešní § 2 odst. 2) oproti 

tomu, které nakonec bylo Sněmovnou přijato284. Ustanovení § 2 odst. 5 předkládaného zákona 

znělo: „Lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání správních rozhodnutí vydaných v 

řízeních podle § 1 se zkracují na polovinu; ustanovení § 28 odst. 2 zákona o vyvlastnění (…) 

tímto zůstává nedotčeno. S ohledem na veřejný zájem nelze těmto žalobám přiznat odkladný 

účinek a zmeškání lhůt nelze prominout; ustanovení § 28 odst. 3 zákona o vyvlastnění se v 

případě těchto žalob nepoužije.“285.  

Po podrobné rozpravě dne 17. 6. 2009 na 59. schůzi Sněmovny byl poslankyní Zdeňkou 

Dopitovou, které se zákon může mj. vděčit i za svoji celkovou generalizaci286 (oproti 

potenciálně protiústavnímu tailor-made law předloženému poslanci), předložen pozměňovací 

návrh, který mimo jiné zrušoval celý text za středníkem287 a místo toho na konec § 2 odst. 5 

vložil větu znějící „O žalobách rozhoduje Nejvyšší správní soud ve lhůtě 90 dnů.“288. Návrh 

                                                 
282 HANDRLICA, Jakub. Nová právní úprava žalob proti rozhodnutím správních orgánů ve věcech výstavby 

technické infrastruktury. Správní právo. 2012, č. 7, str. 443. 
283 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, str. 132-136. 
284 Návrh zákona byl rozeslán jako Sněmovní tisk č. 549/0, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006-2010. 

Dostupné zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=549&ct1=0. 
285 Ibidem, str. 3. 
286 Pozměňovacím návrhem Dopitové se odbourala povaha tohoto předpisu jako individuálního. V názvu zákona 

se slova „rychlostní komunikace R35" nahradila slovy „dopravní a technické infrastruktury“, v názvu části první 

se slovo „dokončení“ zrušilo a slova „rychlostní komunikace R35“ se nahradila slovy „dopravní a technické 

infrastruktury“ atd. Název zákona nyní zněl „Zákon o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury“. 

Viz Sněmovní tisk č. 549/2, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006-2010. Dostupné zde: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=549&ct1=2. 
287 Zrušen byl text za středníkem včetně středníku: „; ustanovení § 28 odst. 2 zákona o vyvlastnění (…) tímto 

zůstává nedotčeno. S ohledem na veřejný zájem nelze těmto žalobám přiznat odkladný účinek a zmeškání lhůt 

nelze prominout; ustanovení § 28 odst. 3 zákona o vyvlastnění se v případě těchto žalob nepoužije.“ 
288 Nově ustanovení znělo: „Lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání správních rozhodnutí vydaných v 

řízeních podle § 1 se zkracují na polovinu. O žalobách rozhoduje Nejvyšší správní soud ve lhůtě 90 dnů.“. Viz 

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu na vydání zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35, 

Sněmovní tisk č. 549/2, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006-2010. Dostupné zde: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=549&ct1=2. 
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tedy na jednu stranu vynechával zmínku o § 28 odst. 2 VyvlZ, na stranu druhou však zakotvoval 

příslušnost NSS coby soudu správního. Návrh zákona byl sněmovnou schválen dne 9. září 2009 

ve znění pozměňovacích návrhů Dopitové289, a v takovém znění byl postoupen Senátu290. Ze 

Senátu se návrh do sněmovny vrátil s pozměňovacími návrhy, jedním ze kterých bylo 

vynechání Nejvyššího správního soudu291; pozměněné ustanovení nově znělo: „Lhůty pro 

podání žalob k soudům k přezkoumání správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1 se 

zkracují na polovinu. O žalobách rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů.“292. Sněmovna následně na 

64. schůzi dne 4. listopadu 2009 zákon schválila ve znění schváleném Senátem293. 

Z uvedených okolností přijetí zákona lze dovodit, že zákonodárce projevil svou vůli 

vynechat z původně předloženého návrhu část textu ve znění „ustanovení § 28 odst. 2 zákona 

o vyvlastnění (…) tímto zůstává nedotčeno“. Poslanci tedy výslovným vynecháním tohoto textu 

vyjádřili vůli rozšířit aplikaci tohoto ustanovení i na projednání výroku o náhradě v občanském 

soudním řízení a lhůta pro podání žaloby k soudu by se i v tomto případě měla zkrátit na 

polovinu, tedy na 15 dní. Poněkud problematická stále zůstává skutečnost, že ustanovení ve 

znění schváleném Sněmovnou hovoří o „přezkoumání správních rozhodnutí vydaných v 

řízeních podle § 1“, tedy stricto sensu o přezkumu správního aktu, který je – jak již bylo 

uvedeno – institutem správního soudnictví (viz výše). 

Přestože shora uvedené historické okolnosti svědčí spíše o úmyslu zákonodárce rozšířit 

ustanovení § 2 odst. 2 UrychZ na civilní řízení, autor této práce se přiklání k názoru, že by se 

toto ustanovení mělo vykládat spíše restriktivně a na projednání výroků o náhradě v občanském 

soudním řízení by se vztahovat nemělo. Zkrácení lhůty pro podání žaloby k civilnímu soudu 

na pouhých 15 dní by v tomto případě nepochybně představovalo nežádoucí zásah do práv 

žalobce, ať už z důvodu eventuální neinformovanosti účastníka řízení o zkrácení lhůty podle § 

28 odst. 2 VyvlZ, nebo z důvodu deficitu času na přípravu žaloby. V tomto případě je dle 

                                                 
289 Ostatní pozměňovací návrhy již nebyly z důvodu přijetí návrhu Dopitové hlasovatelné, jelikož předložené 

návrhy si odporovaly. Sněmovna tedy vyslovila souhlas s citovaným zněním. Viz Záznam z hlasování na 60. 

schůzi, 90. hlasování, 9. září 2009. Dostupné zde: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=50445. 
290 Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 159/0. 
291 Důvody tohoto návrhu nejsou zcela jasné: v odůvodnění k pozměňovacím návrhům absentuje jakákoliv zmínka 

o důvodech vynechání Nejvyššího správního soudu. Bod č. 5 Pozměňovacích návrhů k senátnímu tisku č. 159 tak 

v zásadě vůbec není odůvodněn. Lze spekulovat o tom, že by důvodem pro vynechání NSS mohla být obava 

z přetíženosti tohoto soudu, u nějž by se v důsledku přijetí zákona koncentrovala veškerá řízení o žalobách proti 

rozhodnutím v režimu UrychZ. Viz Usnesení č. 222 Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu 

Parlamentu ČR, 16. (mimořádná) schůze dne 8. října 2009, Senátní tisk č. 159/2. Dostupné zde: 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=53525. 
292 Viz Usnesení Senátu č. 318 z 11. schůze dne 8. října 2009 k návrhu zákona o urychlení výstavby dopravní a 

technické infrastruktury, Senátní tisk č. 159. Dostupné zde: 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=53600. 
293 Záznam z hlasování na 64. schůzi, 132. hlasování, 4. listopadu 2009. Dostupné zde: 

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=50890. 
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názoru autora třeba i zde mít na mysli – kromě výše uvedených argumentů – již jednou 

zmíněnou zásadu in dubio pro libertate, podle které by se procesní ustanovení mělo vyložit 

způsobem příznivějším pro účastníka řízení, resp. pro uplatnění jeho práva.  

4.3 Přezkum mezitímního rozhodnutí 

Zvláštní místo v této kapitole si dle názoru autora zaslouží soudní přezkum 

mezitímního rozhodnutí podle § 4a UrychZ, který sice, striktně vzato, systematicky spadá do 

soudního přezkumu výroku o vyvlastnění, o němž bylo pojednáno v podkapitole 4.1 této práce, 

nicméně vzhledem ke specifikům mezitímního rozhodnutí vykazuje tento typ soudního 

přezkumu některé odlišnosti. Zvláštní význam soudního přezkumu mezitímního rozhodnutí je 

způsoben především absencí opravného prostředku proti takovému rozhodnutí ve správním 

řízení294. Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, důvodem tohoto excesu ze zásady 

dvojinstančnosti správního řízení je snaha urychlit vyvlastňovací řízení v nesporných 

případech, jelikož právě odvolací řízení je předkladatelem zákona č. 169/2018 Sb. považováno 

za prvek způsobující nejrazantnější průtahy v řízení295. Praktickým důsledkem tohoto řešení je 

de facto přenesení agendy odvolacího správního orgánu na správní soudy, které navíc musí 

rozhodnout ve lhůtě 60 dnů. 

Faktický přenos agendy správního orgánu na správní soudnictví se zdá být 

problematický z několika důvodů. V prvé řadě je nutno zmínit, že tomuto legislativnímu kroku 

nepředcházela žádná rozsáhlejší analýza dopadů tohoto řešení na systém soudnictví. Tyto 

dopady přitom mohou mít zcela zásadní význam: odbourání dvojinstanční struktury správního 

řízení by v praxi mohlo znamenat, že účastníci řízení budou využívat žaloby dle § 65 SŘS jako 

běžného opravného prostředku a tyto žaloby podávat proti drtivé většině mezitímních 

rozhodnutí, což by ve svém důsledku nadměrně zatěžovalo jak soudy prvního stupně, tak 

Nejvyšší správní soud, které by nával agendy nemusely personálně zvládnout. Záměr docílit 

finálního rozhodnutí ve věci do 120 dnů od podání žaloby soudu prvého stupně navíc nepočítá 

s možností, že kasační soud rozhodnutí soudu prvého stupně zruší a vrátí tomuto soudu 

k dalšímu řízení296. 

                                                 
294 Ust. § 4a odst. 2 UrychZ. 
295 Srov. Důvodová zpráva k návrhu zákona: „Současná praxe ukazuje, že největším problémem při přípravě 

staveb dopravní infrastruktury jsou časové prodlevy způsobené nemožností zahájit stavební práce, a to zejména v 

důsledku přezkumu některých dílčích rozhodnutí, a rovněž obstrukční jednání některých jednotlivců, které ve svém 

důsledku zablokují výstavbu rozsáhlých úseků dopravní infrastruktury“ (Důvodová zpráva k návrhu poslanců (…) 

na vydání zákona, kterým se mění UrychZ, Sněmovní tisk č. 76/0, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 

2017, str. 8, bod 2. Dostupné zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=76&CT1=0). 
296 Srov. Návrh (…) na zrušení části (…) zákona č. 416/2009 Sb. (…), ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 39/18, 

str. 6-7. 
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Výše zmíněné skutečnosti vedou autora k úvaze, zda-li nelze přisvědčit argumentaci 

senátorů, že faktickým přenosem agendy odvolacího správního orgánu na správní soudnictví 

je ohrožen ústavní princip dělby moci, jelikož zde dochází k přenosu úkonů moci výkonné na 

orgány moci soudní, což může nepřiměřeně zatěžovat personálně a materiálně nepřipravené 

soudnictví297. Autor této práce se však přiklání k názoru, že absence odvolacího orgánu sama 

o sobě nezakládá protiústavnost uvedeného ustanovení. Existence jednostupňového správního 

řízení není v českém právu ojedinělá a někteří vykonavatelé veřejné správy ani nejsou vybaveni 

odvolacím orgánem298. Nelze podle autora ani dovodit příčinnou souvislost mezi odstraněním 

druhého stupně ve správním řízení a zatížením správního soudnictví: tvrzené přetížení 

správního soudnictví je jednak ryze spekulativní, jelikož jakýkoliv „nával“ této agendy buď 

vůbec nenastal, anebo není spolehlivě spojitelný s uvedenou legislativní změnou. Absurdizací 

tohoto argumentu by se navíc dal dovodit závěr, že správní soudnictví zatěžuje samotná 

existence možnosti podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, jelikož správní soudy jsou 

zde nuceny přezkoumávat rozhodnutí správních orgánů, které jsou rozhodnutími konečnými. 

Argumentací zatěžováním soudnictví prostřednictvím poskytnutí ústavně zaručené soudní 

ochrany právům účastníků řízení tak dle názoru autora nelze přisvědčit. 

Výjimečným se ostatně nezdá být ani posílení role soudnictví ve věcech vyvlastnění, 

neboť český právní řád zná i případy, kdy soudy rozhodují o vyvlastnění jako takovém. 

Příkladem může být zákon o civilním letectví, který v § 30a stanoví, že o zřízení věcného 

břemene pro provozování letiště k letištnímu pozemku, na němž se nachází letiště, rozhodne 

soud299. Extraordinární není ani stanovení lhůty pro rozhodnutí soudu, jelikož případy se 

zvýšeným zájmem na expresním vydání rozhodnutí jsou českému právu rovněž známy300. O 

personálních a materiálních možnostech správního soudnictví si autor bez hlubší analýzy 

                                                 
297 Ibidem. 
298 Příkladem může být advokát či notář nacházející se v postavení povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 

Sb. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace tak sice žadatel teoreticky může podat odvolání, u těchto 

subjektů však chybí odvolací orgán a o případném odvolání by tak de facto rozhodoval stejný subjekt. Srov. 

SHARAPAEV, Vladimír. Aktuální otázky obstrukce povinných subjektů a další problematické aspekty 

poskytování informací v kontextu zákona č. 106/1999 Sb. Studentská vědecká odborná činnost, Právnická fakulta 

Univerzity Karlovy. Praha, 2018, str. 8-11. 
299 Ust. § 30a ZCL stanoví: „Soud na základě návrhu provozovatele letiště, které existuje ke dni 31. prosince 2009, 

rozhodne o zřízení věcného břemene pro provozování letiště k letištnímu pozemku, na němž se nachází letiště, 

nebo jeho část, které existují ke dni 31. prosince 2009, za účelem provozování letiště. (…) Soud rozhodne o zrušení 

věcného břemene (…) na návrh provozovatele letiště, (…) není-li letiště po dobu jednoho roku provozováno, (…) 

[nebo] zanikne-li letiště.“ 
300 Příkladem zde může sloužit rozhodnutí ve věcech opatrovnické rady dle § 49 ZŘS, podle kterého musí soud 

rozhodnout do 30 dnů. Dále např. odvolání proti rozsudku o navrácení dítěte dle § 490 ZŘS: odvolací soud zde 

musí rovněž rozhodnout do 30 dnů. Dále např. čl. 8 odst. 3 listiny, podle kterého soudce musí zadrženou osobu 

do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji propustit na svobodu, nebo též rozhodnutí o 

dalším trvání vazby dle § 72 trestního řádu. 
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netroufá činit závěry, vzhledem k výše uvedeným argumentům však argument nepřipravenosti 

soudnictví považuje za nepodložený a poněkud spekulativní. 

V neposlední řadě lze vytknout, že ani zde není jasné, zda se na podání žaloby proti 

mezitímnímu rozhodnutí vztahuje zkrácení lhůty dle § 2 odst. 2 UrychZ, a to opět díky 

nejasnému rozsahu řízení dle § 1 stejného zákona301. Je tedy otázkou, zda do „postupů“ 

uvedených v § 1 UrychZ spadne i vydání mezitímního rozhodnutí podle § 4a a lhůty pro podání 

žaloby proti tomuto rozhodnutí budou i zde zkráceny na polovinu. V případě aplikace § 2 

odst. 2 by se ovšem neuplatnila ustanovení věty druhé a třetí tohoto odstavce, neboť § 4a 

obsahuje v odst. 3 speciální úpravu lhůt pro rozhodnutí soudu. Zdá se tedy, že obdobně jako ve 

shora uvedených případech zde nezbývá nic jiného, než vyčkat na judikatorní výklad tohoto 

ustanovení, který by tyto interpretační problémy mohl alespoň zčásti odstranit. 

4.4 Dílčí závěr 

Na závěr této kapitoly lze shrnout, že právní úprava lhůt pro podání žalob k soudům 

obsažená v UrychZ je dle názoru autora celkem nezdařená. Ustanovení § 2 odst. 2 UrychZ 

neposkytuje adresátům právní normy jednoznačnou odpověď, zda se zkrácení lhůt na polovinu 

vztahuje pouze na správní žaloby, nebo i na žaloby v občanském soudním řízení. Z textace 

zákona není jasný okruh rozhodnutí, na jejichž soudní přezkum se zkrácení lhůt vztahuje, jakož 

není zcela jasné ani to, zda se zkrácení lhůt bude aplikovat i na žaloby proti mezitímním 

rozhodnutím. Pochybnosti nastávají i ohledně aplikace zkrácených lhůt pro podání opravných 

prostředků proti soudním rozhodnutím v prvém stupni. Spekulovat se nakonec dá i o faktických 

možnostech vydání rozhodnutí v zákonem stanovených lhůtách, jelikož ve správním 

soudnictví pro to nemusí být vytvořeny materiální a personální podmínky.  

                                                 
301 Srov. podkapitoly 4.1.2 a 4.2.1 této práce. 



66 

 

5. Zhodnocení současného právního stavu a úvahy de lege ferenda 

Tato kapitola obsahuje spíše shrnutí a hlubší zdůvodnění [dílčích] závěrů uvedených napříč prací a pečlivého 

čtenáře tak závěry obsažené v této kapitole pravděpodobně nijak nepřekvapí. Kromě celkového zhodnocení právní 

úpravy vyvlastnění v režimu zákona o urychlení výstavby budou v této kapitole vyzdviženy ty nedostatky právní 

úpravy, které autor této práce považuje za zásadní. Navrženy nakonec budou i možnosti odstranění těchto 

nedostatků, ať už výkladem, nebo legislativní změnou. 

Hesla: zákon o urychlení výstavby, právní úprava de lege lata, právní úprava de lege ferenda, legislativní mezera 

5.1 Celkové zhodnocení zákona o urychlení výstavby  

Po pečlivé analýze jak jednotlivých ustanovení zákona o urychlení výstavby, tak tohoto 

zákona jako celku zejm. v systému souvisejících právních předpisů, dospívá autor této práce 

k závěru, že UrychZ lze hodnotit jako poměrně nezdařilé a z hlediska zákonodárné techniky 

celkem nešťastně pojaté legislativní dílo, u nějž existuje rozsáhlý prostor pro další optimalizaci. 

Pochybnosti o kvalitě přípravy tohoto zákona vyvolávají již samotné okolnosti jeho přijetí, 

resp. okolnosti „dosazení“ některých ustanovení do tohoto zákona. Zákon, původně navržený 

jako nápadně „na míru šitý“ právní předpis, své [relativní] obecnosti nabyl prostřednictvím 

pozměňovacích návrhů a legislativních přílepků, které často nebyly nijak odůvodněny a kterým 

pravděpodobně ani nepředcházela náležitá analýza302. Historické okolnosti vzniku tohoto 

zákona popsané napříč touto prací303 tak do jisté míry předurčily jeho osud: zákon narážel na 

potřebu opakovaných novelizací, byl kritizován doktrínou, soudy, a nakonec i napaden u 

Ústavního soudu. Do relativně promyšleného [byť potenciálně protiústavního] produktu 

lobbistických skupin tak v průběhu let bylo nekonzistentně zasahováno, což ve svém důsledku 

vedlo ke vzniku celé řady legislativních mezer, s jejichž existencí se nyní musí vypořádat 

právní praxe. 

Ne zcela příznivě se na koncepci zákona projevila i snaha o rozšiřování jeho předmětu 

na další, do původního záměru koncepčně nezapadající záležitosti: do zákona tak kupříkladu 

byla v roce 2017 přidána úprava projektů společného zájmu energetické infrastruktury304, která 

tento právní předpis posunula ještě dále od původní myšlenky. Zákon zcela asymetricky 

upravuje různé části různých řízení, řeší toliko dílčí otázky, které – cum grano salis řečeno – 

zákonodárce v době přijetí jednotlivých novel zákona zrovna trápily. Zákon se tak v průběhu 

                                                 
302 Kupř. analýza dopadů právní regulace (angl. Regulatory Impact Assessment neboli tzv. RIA), která coby jeden 

z nástrojů legislativní metodiky má za účel zhodnotit jak pozitivní, tak negativní dopady přijetí určité právní 

úpravy jak na adresáty norem, tak na systém práva jako celek. Srov. např. KIRKPATRICK, Colin, PARKER, 

David. Regulatory Impact Assessment: Towards Better Regulation?. Cornwall: MPG Books, 2007, str. 1-6. 
303 Srov. zejm. podkapitoly 2.2, 2.3, a 4.2.1 této práce. 
304 Zákon č. 225/2017 Sb. 
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let stal atraktivním terčem pro další skupiny lobbistů z různých průmyslových odvětví, což do 

jisté míry rovněž předurčilo jeho vývoj. Shora uvedené okolnosti vedly ve svém souhrnu 

k tomu, že zákon v jeho dnešní podobě je nedomyšlený, místy potenciálně protiústavní, 

z hlediska systematiky poněkud nelogický a v kontextu legislativní techniky vykazuje řadu 

koncepčních deficitů. Ve zbytku této kapitoly se autor zaměří na zčásti již nastíněné dílčí 

problémy stávající právní úpravy. 

5.2 Dílčí zhodnocení vybraných ustanovení 

5.2.1 Provádění měření a průzkumných prací 

Jak již bylo řečeno (a podrobně zdůvodněno) v kapitole 3.1.3 této práce, ustanovení §2f 

UrychZ poskytuje tzv. oprávněným investorům velice široké oprávnění zasahovat do práv 

vlastníků nemovitostí a jejích uživatelů. Nemusí se přitom jednat pouze o zásah do práva 

vlastnického, nýbrž prováděním prací popsaných v tomto ustanovení mohou být dotčené osoby 

zcela zásadním způsobem omezeny v podnikání, může být zasaženo do jejich domovní 

svobody a nakonec i do jejich soukromí. Takový zásah, byť je obecně přípustný a často i 

nezbytný, musí v demokratickém právním státě být odůvodněn jiným naléhavým zájmem, 

přičemž zásah do ústavně zaručených práv musí být v porovnání se zájmem 

,,upřednostňovaným“ přiměřený, a obstát v testu proporcionality305.  

Přestože autor této práce obecně považuje veřejný zájem na [urychlené] výstavbě 

dopravní infrastruktury za dosti vážný důvod zásahu do vlastnického práva, současné znění 

ustanovení § 2f UrychZ dle něj dává oprávněným investorům možnost jít poměrně daleko nad 

rámec obhajitelného veřejného zájmu. Předmětné práce se tak mohou provádět na 

nemovitostech, které v konečném důsledku vůbec nebudou předmětem vyvlastňovacího řízení 

a tento zásah tak může být zcela neopodstatněný306. Neexistuje dle autora ani legitimní důvod 

pro diferenciaci vlastníků nemovitostí a jejích uživatelů (tj. nájemců, pachtýřů atd.): 

nejzávažnější dopady tato úprava může mít např. u investičních nemovitostí, jejichž vlastníci 

osobně nevykonávají užívací a požívací práva307 a tyto nemovitosti vlastní právě s cílem je 

pronajímat. V tomto případě tak zásah do práva k nemovitosti nejintenzivněji pocítí právě její 

uživatelé, do jejichž soukromí, domovní svobody a případně i dalších svobod bude zasaženo. 

Autor tedy doufá, že vynechání uživatelů nemovitostí z povinnosti co nejvíce šetřit práv osob 

dotčených provedením prací bylo způsobeno spíše nedopatřením zákonodárce, než jeho 

                                                 
305 Srov. např. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94. 
306 Srov. Návrh (…) na zrušení části (…) zákona č. 416/2009 Sb. (…) ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 39/18 
307 Za jakési požívání nemovitosti by se však dal považovat její pronájem či pacht, který přináší vlastníkům 

majetkový prospěch. 
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záměrem uživatele z ochrany vyloučit. Tato formulace by tak pro vyloučení pochybností měla 

být upravena a v textu věty třetí § 2f by dle názoru autora měli figurovat i uživatelé nemovitých 

věcí. Vztahovat by se na ně dále logicky mělo i oznámení záměru práce provádět, neboť 

informovanost uživatelů o pracích za stávající úpravy závisí výhradně na komunikaci 

s vlastníkem nemovitosti. 

Bez ohledu na shora uvedené deficity ustanovení § 2f musí autor konstatovat, že 

s názorem senátorů, že provádění měření a průzkumných prací ještě před zahájením řízení dle 

stavebního zákona je nepřípustné308, se nemůže ztotožnit. Podstatou průzkumných prací je 

zjištění, zda na předmětném pozemku vůbec bude možné uskutečnit stavbu pozemní 

komunikace. Příprava výstavby dopravní infrastruktury klade vysoké nároky na geologické 

průzkumy, jelikož stavby pozemních komunikací – lakonicky řečeno – čelí značné zátěži ze 

strany uživatelů těchto komunikací, a musí tak být postaveny na vhodném základu. Provádění 

těchto průzkumů až po vydání rozhodnutí o umístění či povolení stavby se z tohoto důvodu 

zdá být poněkud kontraproduktivní, či dokonce nemožné. Zdá se tedy, že tyto práce mohou být 

považovány za jakési nutné zlo, které se za popsaných okolností zdá být nezbytným. 

Legislativně by však bylo možné stanovit přísnější podmínky pro zahájení průzkumných prací, 

které by mohly eliminovat snahu investorů provádět tyto práce na více alternativních trasách a 

zakotvovaly tak vyšší nároky na přípravnou analýzu. 

5.2.2 Věcná příslušnost vyvlastňovacího úřadu 

Ustanovení § 2e UrychZ (které ke dni uzavření rukopisu této práce ještě nenabylo 

účinnosti) lze rovněž označil za celkem nezdařilé. Do očí zde bije jednak opomenutí řešení 

konfliktu zájmů, které v § 2f UrychZ na rozdíl od ustanovení § 16 odst. 3 až 5 VyvlZ obsaženo 

není, a jednak zcela neodůvodněné omezení příslušnosti Ministerstva dopravy coby 

nadřízeného orgánu ve věcech výstavby vybrané dopravní infrastruktury na odvolací a 

přezkumné řízení. V prvním případě tak vzniká pochybnost, zda krajský úřad může plnit funkci 

vyvlastňovacího úřadu v případě, že jeho kraj bude v tomto řízení účastníkem, nebo zda by 

tímto řízením i zde (per analogiam s VyvlZ) měl být pověřen jiný krajský úřad. V případě 

druhého řešení nastává další otázka, a sice které ministerstvo má být tímto společně 

nadřízeným orgánem, který o postoupení věci rozhodne, resp. zda některé ministerstvo je pro 

tento případ vůbec vybaveno zákonným zmocněním.  

Co se týče první otázky, autor se zde přiklání k názoru, že absence ustanovení 

analogického § 16 odst. 3 až 5 VyvlZ je způsobena spíše nedopatřením zákonodárce, než 

                                                 
308 Srov. Návrh (…) na zrušení části (…) zákona č. 416/2009 Sb. (…) ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 39/18, 

bod V.3., str. 7-8. 
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záměrem konflikt zájmů nijak neřešit. Jedná se tedy o legislativní mezeru, kterou lze odstranit 

výkladem per analogiam309. Zmocnění společně nadřízeného orgánu by se pak dalo dovodit 

z kompetenčního zákona, podle kterého je ústředním orgánem státní správy ve věcech 

vyvlastnění Ministerstvo pro místní rozvoj310. 

Co se týče pravděpodobného nedopatření zákonodárce spočívající v opomenutí 

možnosti atrakce řízení Ministerstvem pro místní rozvoj311, má tato mezera spíše akademický 

význam, neboť přestože se patrně jedná o nedomyšlené ustanovení (záměrem zákonodárce 

v tomto případě zřejmě bylo vyloučit MMR z rozhodování ve všech věcech týkajících se 

vybrané dopravní infrastruktury), pouhá skutečnost, že o opatřeních proti nečinnosti bude 

rozhodovat odlišné ministerstvo, se pravděpodobně nijak neodrazí na právech účastníků 

řízení312. Doplnit by se snad slušelo jen to, že přestože by se shora uvedená mezera dala 

odstranit pomocí výkladu; nejoptimálnějším řešením zejm. z hlediska právní jistoty by byla 

legislativní změna tohoto ustanovení a jeho doplnění o „konfliktní“ klauzuli. 

5.2.3 Mezitímní rozhodnutí 

Oproti shora uvedeným ustanovením, která vykazovala nedostatky legislativně-

technické, vyvolává mezitímní rozhodnutí spíše otázky v rovině ústavněprávní a legislativně-

filosofické. V ústavněprávní rovině tak nastává otázka, zda mezitímní rozhodnutí obsažené v 

§ 4a UrychZ je konformní s čl. 11 odst. 4 Listiny, který stanoví taxativní podmínky pro 

vyvlastnění, a zda zrušení možnosti odvolání nenarušuje právo účastníků na spravedlivé 

správní řízení. Senátory tvrzený313 rozpor s Listinou lze lakonicky vystihnout tak, že čl. 11 

odst. 4 předpokládá, že splnění všech uvedených podmínek vyvlastnění (tj. veřejný zájem, 

zákonný titul a náhrada) se vyžaduje současně, a bez nich tedy nemůže být vyvlastnění 

provedeno.  

Autor této práce se domnívá, že tento výklad u Ústavního soudu neobstojí. Pokud by 

rozhodnutí o vyvlastnění skutečně záviselo na náhradě za toto vyvlastnění, nemohlo by 

v běžném vyvlastňovacím řízení dojít k pravomocnému vyvlastnění dříve, než bude 

rozhodnuto o náhradě. Opak je však pravdou: samotný zákon o vyvlastnění počítá s tím, že 

projednání výroků o náhradě může pokračovat i dlouho po zahájení uskutečnění účelu 

                                                 
309 Úprava zákona o vyvlastnění by se zde použila subsidiárně (na základě § 3 odst. 1 UrychZ) a zároveň 

analogicky (co se týče doslovné formulace zákona). 
310 Ust. § 14 odst. 1 KompZ. Existuje zde však i možnost opačného výkladu, a sice že pro delegaci vyvlastňovacího 

řízení na jiný krajský úřad je zapotřebí výslovné zákonné zmocnění. 
311 Srov. podkapitola 3.3 této práce. 
312 Přestože by se např. dalo – celkem nezpředmětně – spekulovat o tom, že Ministerstvo dopravy vyřizuje věci 

rychleji, preferuje určité řešení atd. 
313 Srov. Návrh (…) na zrušení části (…) zákona č. 416/2009 Sb. (…) ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 39/18. 
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vyvlastnění. Odvolání proti výrokům o náhradě nemá ani zde odkladný účinek a je-li tedy 

prokázáno splnění podmínek vyvlastnění, je rozhodnutí o náhradě již otázkou sekundární, která 

může být vyřešena později, aniž by bylo zasaženo do ústavně zaručených práv 

vyvlastňovaného či jiných osob. Ústavní konformita tohoto postupu nebyla nikdy 

zpochybněna, a jak bylo znázorněno v kapitole 4.2 této práce, odložení rozhodnutí o náhradě 

může vzhledem k tendenci konstantního růstu cen nemovitostí naopak mít na výši náhrady 

příznivý vliv a vlastníky nemovitostí ještě více zvýhodňovat.  

Ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny by se tak dle autora mělo vykládat tak, že rozhodnutí 

o náhradě není obligatorní náležitostí rozhodnutí o vyvlastnění; cílem ustanovení tak zřejmě je 

vyloučení možnosti zbavení vlastnického práva bez jakékoliv náhrady, nikoliv zakotvení 

povinnosti o této náhradě rozhodnout ihned. Ještě naléhavější zájem na urychlení 

vyvlastňovacího řízení autor spatřuje v případě, kdy existuje potřeba pokračovat v již 

zahájených pracích (stavba dálnic se uskutečňuje podle tras a dotýká se tak vícera pozemků za 

sebou), přičemž vlastníci zde mají poměrně široké možnosti pro obstrukční jednání a 

protahování řízení. V takovém případě se jeví vhodným řešením zamezit takovému 

obstrukčnímu jednání vydáním mezitímního rozhodnutí, přičemž o [spravedlivé] náhradě za 

vyvlastnění může být rozhodnuto v posléze v řízení. Co se týče absence možnosti podat 

odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí, k této otázce se autor již podrobněji vyjádřil v kapitole 

4.3 této práce. Pochybnosti nakonec vyvolává i původ přílohy k zákonu, v níž je vymezena 

dopravní infrastruktura, na kterou se § 4a vztahuje. K této příloze se však autor vzhledem 

k nedostatků dostupných informací vyjádřit netroufá. 

Pokud jde o otázku, co vedlo zákonodárce k opuštění původně navrženého institutu 

předběžného uvedení v držbu a zakotvení mezitímního rozhodnutí coby jeho alternativy a zda 

mezitímní rozhodnutí skutečně je vhodnou alternativou, odpověď na tyto otázky není zcela 

jednoznačná. Obě možnosti řešení se zřejmě zvažovaly již při přípravě zákona na rezortní 

úrovni, přičemž sněmovně předložený návrh oproti očekáváním počítal s předběžnou 

držbou314. Mezitímní rozhodnutí bylo do zákona vloženo na základě pozměňovacího návrhu 

obsaženého v usnesení garančního hospodářského výboru č. 51 z 10. schůze konané dne 24. 

dubna 2018315. Usnesení přitom neobsahuje žádné odůvodnění, proč byla navržena záměna 

předběžné držby za mezitímní rozhodnutí, a o důvodech tak lze pouze spekulovat. Na základě 

                                                 
314 Srov. Návrh poslanců (…) na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., Sněmovní tisk 76/0, 

Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017, str. 3. Dostupné zde: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=76&CT1=0. 
315 Srov. Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu (…) na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb. 

Sněmovní tisk 76/8, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017, str. 4. Dostupné zde: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=76&ct1=8. 
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komparativní analýzy obsažené v kapitole 3.6.2 této práce by se však dalo tvrdit, že důvodem 

mohla být systematická odcizenost německého institutu předběžného uvedení v držbu 

(vorzeitige Besitzeinweisung) a jakási zkušenost s institutem mezitímního rozhodnutí v českém 

právním řádu316. Dalším důvodem mohla být skutečnost, že idea realizace stavby na pozemku, 

který vyvlastniteli doposud nepatří, měla díky kritice ze strany veřejnosti317 menší šance získat 

podporu v komorách parlamentu. Řešení se také může zdát jako do jisté míry výhodnější pro 

vyvlastňovaného, jelikož v případě mezitímního rozhodnutí obdrží tento plnou zálohu na 

náhradu, zatímco institut předběžné držby implikoval toliko náhradu za nemožnost nakládání 

s pozemkem318. 

Z hlediska vhodnosti zaměnění dvou výše zmíněných institutů dospěl autor této práce 

k závěru, že v kontextu navrženého znění obou institutů se mezitímní rozhodnutí zdá být 

poněkud optimálnějším řešením. Co se však týče německého modelu předběžné držby par 

excellence, sluší se zmínit, že tento by naopak mohl poskytovat účastníkům řízení vyšší 

standard ochrany. Zatímco v německém právním prostředí má předběžná držba poměrně 

dlouhou tradici a německé zákony jako protihodnotu za tento zásah do vlastnického práva 

historicky poskytovaly celou řadu možností obrany319, mezitímní rozhodnutí některé nástroje 

ochrany nepřebírá, ač by mohlo. Zdá se tedy, že se český zákonodárce pokusil převzít ze 

zahraniční právní úpravy pouze ty části, které považoval za vhodné pro realizaci svého úmyslu, 

přičemž opomněl systematické zařazení tohoto institutu v systému práva jako celku. Za zvážení 

stojí např. doplnění ustanovení o mezitímním rozhodnutí o podmínku osvědčení nutnosti 

zahájit realizaci účelu bez zbytečného odkladu. 

5.2.4 Lhůty pro podání žalob k soudům 

O ustanovení § 2 UrychZ již bylo podrobně pojednáno v kapitolách 4.1.2, 4.1.4, 4.2.1 

a 4.3, a následně shrnuto v kapitole 4.4 této práce a na tomto místě by se snad slušelo zmínit 

pouze to, jak by toto ustanovení dle názoru autora mělo vypadat de lege ferenda, respektive 

                                                 
316 Srov. § 148 SpŘ. 
317 Viz např. Předběžná státní držba pozemků fakticky ruší soukromé vlastnictví v Česku [online]. BYZNYS 

NOVINY [cit. 28.01.2019]. Dostupné z: https://www.byznysnoviny.cz/2018/02/05/komentar-predbezna-statni-

drzba-pozemku-fakticky-rusi-soukrome-vlastnictvi-cesku/; Ťok chce budovat dálnice rychleji a inspiroval se v 

Německu. Stát má stavět i na pozemcích, které mu ještě nepatří [online]. Praha: Hospodářské noviny, 2018 [cit. 

28.01.2019]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66023750-tok-chce-budovat-dalnice-rychleji-a-inspiroval-

se-v-nemecku-stat-ma-stavet-i-na-pozemcich-ktere-mu-jeste-nepatri; Stát začne stavět dálnice i na pozemcích, 

které mu nepatří. Výstavba by měla zrychlit o několik let [online]. Aktuálně.cz, Economia, a.s. [cit. 28.01.2019]. 

Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/stat-zacne-stavet-dalnice-i-na-pozemcich-ktere-mu-nepatri-

vl/r~df058dbe0bf211e88b47ac1f6b220ee8/. 
318 Srov. Sněmovní tisk 76/0 a Sněmovní tisk 76/8. 
319 Srov. JANSSEN, Günther. Rechtsschutz bei vorzeitiger Besitzeinweisung nach den Vorschriften des 

Bundesbaugesetzes, NJW, 1969, str. 219. 
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zda je možné vytčené nedostatky odstranit výkladem. Nešťastná formulace ustanovení § 2 

odst. 2 UrychZ může způsobit celou řadu aplikačních problémů jak na straně účastníků řízení, 

jejichž právní jistota je kvůli nejasné textaci zákona snížena, tak na straně správních úřadů a 

soudů, které musí účastníky řízení o lhůtách řádně poučit. Jako nejoptimálnější řešení se 

v tomto případě jeví legislativní zákrok a změna jak ustanovení § 2 odst. 2, tak ustanovení § 1 

UrychZ, v důsledku které by bylo exaktně vymezeno, na která řízení se ustanovení vztahuje, 

zda se zkrácení lhůt má aplikovat na občanské soudní řízení a zda se lhůty budou zkracovat i 

v případě podání opravných prostředků proti rozhodnutím soudů prvého stupně. 

5.3 Quo vadis, právní úpravo?  

V době dokončení této práce se na úrovni Legislativní rady vlády projednává návrh 

další novely zákona o urychlení výstavby pocházející z gesce Ministerstva dopravy320. 

Z obsahu návrhu je patrná tendence stále většího rozšiřování nástrojů obrany proti procesním 

obstrukcím ze strany účastníků řízení: návrh tak kupříkladu v řízení o odvolání proti obsahu 

závazného stanoviska počítá se zavedením povinnosti uvádět konkrétní skutkové a právní 

důvody tvrzené nezákonnosti nebo nesprávnosti závazného stanoviska321. Návrh dále pro 

odvolání proti rozhodnutí o umístění nebo povolení staveb vybrané infrastruktury zavádí 

povinnost složit kauci ve výši 10 000 Kč, a dále kauci ve výši 5 000 Kč za každé závazné 

stanovisko, proti jehož obsahu odvolání směřuje322. Podle návrhu pak v případě, že odvolací 

orgán odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí, připadne kauce v plné výši státu323. 

Návrh dále rozšiřuje aplikaci § 4a odst. 1 a 3 až 8 UrychZ na stavby energetické infrastruktury 

neuvedené v příloze k zákonu324. Všechna tato opatření tak – zdá se – mají za cíl eliminovat 

obstrukční snahy o bezúčelné protahování povolovacích procesů a tím tyto procesy zrychlit. Je 

nutno zmínit, že návrh se kromě ryze technických změn dotýká spíše řízení dle stavebního 

zákona a nepočítá se změnou ustanovení uvedených v této kapitole. 

Osud tohoto zákona v Legislativně radě vlády však prozatím není zcela jasný: ke dni 

uzavření rukopisu práce je verze pro jednání vlády zařazena do evidence Odboru vládní agendy 

Úřadu vlády ČR a projednání návrhu tedy bylo de facto přerušeno. Poslední verze dokumentů 

přitom byly do elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP) vloženy koncem února 

letošního roku. Na změně budoucí podoby UrychZ se navíc zřejmě odrazí i případné přijetí 

                                                 
320 Návrh zákona, kterým se mění [UrychZ] a další související zákony, PID: ALBSB63DHZLT, č.j. 15/2018-510-

LD. 
321 Viz paragrafované znění návrhu zákona, ust. § 2 odst. 7, 8. 
322 Ibidem, ust. § 2k odst. 1. 
323 Ibidem, ust. § 2k odst. 4 písm. k). 
324 Ibidem, ust. § 4b 
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obecné stavební legislativy, čili tzv. „nového“ stavebního zákona, jehož věcný záměr byl 

Legislativní radou teprve několik dní před dokončením této práce schválen325. Do budoucna se 

v rovině de lege ferenda rovněž uvažuje o vyčlenění právní úpravy projektů společného zájmu 

energetické infrastruktury z UrychZ, nicméně toto prozatím zůstává spíše v rovině 

spekulativní326. Pokud jde o některá ustanovení UrychZ zmíněná v této kapitole (či v jiných 

částech této práce), o osudu zákona v jeho současné podobě a o osudu některých jeho 

ustanovení by v nejbližších měsících měl rozhodnout Ústavní soud, který coby negativní 

zákonodárce autoritativně odpoví na některé otázky probírané v této práci327. 

  

                                                 
325 Srov. Věcný záměr stavebního zákona, PID: KORNB95HSTNF, č.j. 4431/2019-31. 
326 Odborná konzultace s JUDr. Zdeňkem Horáčkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze, konaná dne 19. 4. 

2019, záznam v archivu autora. 
327 Pozn.: autor před odevzdáním této práce s předstihem požádal Ústavní soud o informace o průběhu řízení sp. 

zn. Pl. ÚS 39/18 (dle zákona č. 106/1999 Sb.). Na tuto žádost však soud do dne uzavření rukopisu práce nestačil 

zareagovat. 
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Závěr 

Vyvlastnění coby závažný zásah do ústavně zaručeného práva bezpochyby klade 

zvýšené nároky na kvalitu a preciznost zákonů upravujících jak hmotněprávní podmínky 

vyvlastnění, tak především procesní stránku vyvlastňovacího řízení a řízení s ním 

souvisejících. Zákon o urychlení výstavby přitom za legislativní dílo splňující takové nároky 

lze označit jen těžko. O kvalitě tohoto předpisu vypovídají již samotné okolnosti jeho přijetí: 

potenciálně protiústavní zákon zřejmě postrádající prvek obecnosti byl generalizován a nabyl 

své finální podoby prostřednictvím pozměňovacích návrhů, což celkem ironicky předurčilo 

jeho další osud. Do zákona byly v průběhu let legislativními přílepky přidávány další a další 

ustanovení, což se nemohlo nijak kladně odrazit na systematice zákona. Opakované zásahy do 

integrity zákona nakonec vedly k jeho nekonzistentnosti a systematickému odcizení zejména 

od obecných právních předpisů. Celá řada ustanovení zákona o urychlení výstavby buď 

vykazuje legislativní mezery, anebo není formulována zcela šťastně, což v praxi vede 

k výkladovým potížím a v některých případech může vést i k závažnému ohrožení práv 

účastníků řízení či jiných osob dotčených vyvlastněním. 

Spíše legislativně-filosofickou pak zůstává otázka, jakého účelu by těmito zákony mělo 

být primárně dosaženo a zda by tyto zákony neměly své adresáty od vstupu do vyvlastňovacího 

řízení spíše odrazovat a motivovat je ke smluvnímu řešení, než urychlovat vyvlastňovací řízení 

za cenu krácení procesních práv jeho účastníků. Zákonodárce v případě zákona o urychlení 

výstavby zaujal jakýsi „Bismarckův“ přístup cukru a biče328, kdy úlohu pomyslného cukru mají 

plnit velkoryse nastavené kupní ceny nemovitostí při získání práv dohodou329, zatímco úlohu 

jakéhosi biče plní protiobstrukční opatření usilující o co nejplynulejší průběh vyvlastňovacího 

řízení. O funkčnosti tohoto přístupu v praxi však lze mít jisté pochybnosti, a to především 

vzhledem k tendenci rozšiřování procesních ustanovení o opatření proti obstrukcím a další 

nástroje mající za cíl urychlit vyvlastňovací řízení. Zdá se tedy, že se zákonodárce v otázkách 

řešení procesních úskalí při výstavbě klíčové infrastruktury spíše přiklání k pomyslnému biči 

a právě tento nástroj se tak při legislativní tvorbě snaží zdokonalit. 

Pokud jde o jednotlivé hypotézy zformulované v úvodu této práce, autor na základě 

provedené analýzy uvádí následující:  

- Hypotéza 1 byla v práci potvrzena. Na základě argumentů uvedených v příslušných 

kapitolách práce a shrnutých v dílčích závěrech a v kapitole 5 dospěl autor k názoru, že 

                                                 
328 Srov. např. RÁKOSNÍK, Jakub. Cukr a bič kancléře Bismarcka. Historický obzor, č. 15, 2004, str. 130-138. 
329 Srov. ust. § 3b UrychZ. 
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procesní úprava obsažená v zákoně o urychlení výstavby neposkytuje dostatečný standard 

ochrany např. uživatelům nemovitostí, kteří při provádění průzkumných prací jsou výrazně 

znevýhodněni a jejichž práva dle textace zákona nemusí být chráněna srovnatelným 

způsobem, jako práva vlastníků, přičemž pro takovou diferenciaci neexistuje dle autora 

legitimní důvod. Zasaženo pak může být i do práv samotných účastníků řízení, jelikož 

některá ustanovení zákona nejsou formulována dostatečně precizně a procesní práva 

účastníků tak mohou být dle gramatického výkladu krácena. 

- Hypotéza 2 byla v práci potvrzena. Ustanovení § 2 odst. 2 UrychZ není formulováno zcela 

šťastně, což vyvolává nejistotu ohledně rozsahu aplikace tohoto ustanovení. Není jasné, 

zda se zkrácení lhůt vztahuje na projednání vyvlastnění v řízení před civilním soudem, 

jakožto není jasně vymezen ani okruh správních řízení, na jejichž rozhodnutí se ustanovení 

vztahuje. 

- Hypotéza 3 byla v práci vyvracena. Ačkoliv o ústavní konformitě existují jisté pochybnosti 

a autoritativně bude tato otázka vyřešena až Ústavním soudem, autor v této práci dospěl 

k závěru, že samotné prolomení principu dvojinstančnosti řízení a odložení rozhodnutí o 

náhradě za vyvlastnění nezakládají protiústavnost ustanovení § 4a UrychZ a věří, že institut 

mezitímního rozhodnutí u Ústavního soudu obstojí. 

- Hypotéza 4 byla v práci vyvracena. Na základě komparativní analýzy institutu mezitímního 

rozhodnutí a institutu předběžného uvedení v držbu dospěl autor k závěru, že institut 

mezitímního rozhodnutí se jeví jako řešení pro český právní řád vhodnější. Institut 

mezitímního rozhodnutí se díky zahájení staveb na již vyvlastněném pozemku především 

zdá být řešením ústavně konformnějším, byť autor spatřuje jistý prostor pro další 

optimalizaci za účelem zajištění větší ochrany vlastníků nemovitostí.   

- Hypotéza 5 byla v práci potvrzena. Právní úprava věcné příslušnosti vyvlastňovacích úřadů 

a příslušnosti nadřízených orgánů se zdá být poněkud nedomyšlená, přičemž vzniklé 

legislativní mezery lze odstranit výkladem. 

Na závěr lze shrnout, že současná právní úprava vyvlastnění v režimu zákona o 

urychlení výstavby má veliký prostor pro legislativní vylepšení. Zákon vykazuje celou řadu 

legislativních deficitu, které by měly být odstraněny zákrokem zákonodárce, který se k tomuto 

problému prozatím staví spíše pasivně a preferuje přidávání nových „urychlovacích“ 

ustanovení nad optimalizací těch existujících. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BezZ, zákon o bezpečnosti ČR Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České 

republiky 

eKLEP Elektronická knihovna legislativního procesu 

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

EU Evropská unie 

FStrG,  

Bundesfernstraßengesetz 

Gesetz Num. BGBl. I S. 1206 in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 28. Juni 2007, das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. November 

2018 (BGBl. I S. 2237) geändert worden ist [zákon 

č. BGBl I s. 1206 ve znění ze dne 28. června 2007 

naposledy pozměněném čl. 1 zákona ze dne 29. 

listopadu 2018 (BGBl. I s. 2237)] 

KompZ, kompetenční zákon Zákon č. 2/1969 Sb. České národní rady o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České socialistické republiky 

KS Krajský soud 

LRV Legislativní rada vlády 

LZPS, Listina, 

Listina základních práv a svobod 

Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 

16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

České republiky; Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve 

znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

MD Ministerstvo dopravy 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MS Městský soud 

NS Nejvyšší soud 

NSS Nejvyšší správní soud 



77 

 

Obč. zák., občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

OchPřKr,  

zákon o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 114/1992 Sb. České národní rady o 

ochraně přírody a krajiny 

OSŘ, občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

SpŘ, správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

SŘS, soudní řád správní Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

StavZ, stavební zákon    Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) 

TŘ, trestní řád Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním 

(trestní řád) 

UrychZ,  

zákon o urychlení výstavby 

Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 

infrastruktury elektronických komunikací 

ÚS Ústavní soud 

Ústava Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky 

VodZ, zákon o vodách Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon) 

VyvlZ,  

zákon o vyvlastnění 

Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

(zákon o vyvlastnění) 

ZajObr,  

zákon o zajišťování obrany ČR 

Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České 

republiky 
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Základní zákon, Grundgesetz Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in 

der im Bundesgesetzblatt Teil III, 

Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten 

bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 28. März 2019 (BGBl. I S. 404) 

geändert worden ist [Základní zákon Spolkové 

republiky Německo v upraveném znění 

zveřejněném ve Spolkovém věstníku, část III, číslo 

100-1, naposledy pozměněný článkem 1 zákona ze 

dne 28. března 2019 (BGBl. I str. 404)] 

ZCL, zákon o civilním letectví Zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně 

a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

ZPK,  

zákon o pozemních komunikacích 

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

ZŘS,  

zákon o zvláštních řízeních soudních 

Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních 

soudních 
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Vyvlastnění pro účely výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury 

Abstrakt 

Tato práce se věnuje problematice vyvlastňovacího řízení v režimu zákona č. 416/2009 Sb. o 

urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací (zákon o urychlení výstavby). Práce podává analýzu vybraných ustanovení tohoto 

zákona, zhodnocuje jednotlivé možnosti výkladu sporných ustanovení a nabízí možnosti 

optimalizace dosavadní právní úpravy de lege ferenda. Práce dále reaguje na recentní novelu 

zákona o urychlení výstavby provedenou zákonem č. 169/2018 Sb. a analyzuje potenciální 

dopady nové právní úpravy na procesní postavení účastníků řízení, jakož i konformitu 

vybraných ustanovení novely s ústavním pořádkem. V první kapitole práce je čtenář seznámen 

s pojmem vyvlastnění, obsahem tohoto pojmu, relevantní právní úpravou a hmotněprávními 

podmínkami vyvlastnění. Ve druhé kapitole následuje stručný popis zákona o urychlení 

výstavby a jeho zařazení do historického a politického kontextu. Třetí kapitola provádí čtenáře 

vyvlastňovacím řízením od fáze vyjednávání o získání práv k předmětu vyvlastnění dohodou, 

až po odvolací řízení a řízení o zrušení vyvlastnění. Zvláštní pozornost je v této kapitole 

věnována nově zavedenému institutu mezitímního rozhodnutí a jeho komparaci s německým 

institutem předběžného uvedení v držbu, nové úpravě věcné příslušnosti vyvlastňovacího 

úřadu, a dále kontroverznímu oprávnění k provádění průzkumných prací ještě před zahájením 

řízení dle stavebního zákona a vyvlastňovacího řízení. Čtvrtá kapitola se věnuje soudními 

přezkumu vyvlastnění, resp. projednání vyvlastnění v řízení před soudem. Pozornost autora je 

v této kapitole soustředěna zejména na zvláštní úpravu lhůt pro podání žalob k soudům a lhůt 

pro rozhodnutí soudů, a také na soudní přezkum mezitímního rozhodnutí. Pátá kapitola podává 

zhodnocení analyzované právní úpravy, shrnutí jejích nejvýznamnějších deficitů a úvahy de 

lege ferenda. 

Klíčová slova: vyvlastnění, urychlení výstavby, dopravní infrastruktura, vodní infrastruktura, 

energetická infrastruktura. 
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Enteignung zum Zweck des Baus der Verkehrs-, Wasser- und 

Energieinfrastruktur 

Zusammenfassung 

Diese Arbeit befasst sich mit der Frage der Enteignung im Regime des Gesetzes Nr. 416/2009 

Slg. über die Beschleunigung des Baus der Verkehrs-, Wasser- und Energieinfrastruktur sowie 

der elektronischen Kommunikationsinfrastruktur (Gesetz über die Beschleunigung des Baus). 

Die Arbeit analysiert ausgewählte Bestimmungen dieses Gesetzes, bewertet die 

Interpretationsmöglichkeiten der umstrittenen Bestimmungen und bietet Möglichkeiten zur 

Optimierung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Arbeit reagiert auch auf die 

kürzlich durch das Gesetz Nr. 169/2018 Slg. eingeführte Änderung des Gesetzes über die 

Beschleunigung des Baus und analysiert die möglichen Auswirkungen der neuen 

Gesetzgebung auf die Verfahrensposition der Verfahrensbeteiligten sowie die 

Übereinstimmung der ausgewählten Bestimmungen der Novelle mit der Verfassungsordnung. 

Im ersten Kapitel werden dem Leser der Begriff der Enteignung, der Inhalt dieses Begriffs, die 

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und die materiellen Bedingungen der Enteignung 

bekannt gemacht. Im zweiten Kapitel folgt eine kurze Beschreibung des Gesetzes über die 

Beschleunigung des Baus und seine Einbeziehung in den historischen und politischen Kontext. 

Das dritte Kapitel führt den Leser durch das Enteignungsverfahren, von der 

Verhandlungsphase zum Erwerb von Rechten an dem Gegenstand der Enteignung durch 

Vereinbarung zu dem Berufungsverfahren und dem Verfahren zur Aufhebung der Enteignung. 

Besonderer Raum wird in diesem Kapitel dem neu eingeführten Zwischenentscheidungsinstitut 

und dessen Vergleich mit dem deutschen Institut der vorzeitigen Besitzanweisung, der 

Neuregelung der materiellen Zuständigkeit des Enteignungsamtes und der umstrittene 

Genehmigung zur Durchführung von Explorationsarbeiten vor Einleitung des bau- und 

enteignungsrechtlichen Verfahrens gewidmet. Das vierte Kapitel befasst sich mit der 

gerichtlichen Überprüfung der Enteignung, bzw. Verhandlung der Enteignung im 

Gerichtsverfahren. In diesem Kapitel konzentriert sich der Autor hauptsächlich auf die 

besondere Regelung der Fristen für die Klageerhebung und Gerichtsentscheidungen sowie auf 

die gerichtliche Überprüfung der Zwischenentscheidung. Das fünfte Kapitel enthält eine 

Bewertung der analysierten Rechtsvorschriften, eine Zusammenfassung derer wichtigsten 

Defizite und Erwägungen de lege ferenda. 

Schlusswörter: Enteignung, Baubeschleunigung, Verkehrsinfrastruktur, Wasserinfrastruktur, 

Energieinfrastruktur.  
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Expropriation for the purposes of construction of transport, water and 

energy infrastructure 

Résumé 

This thesis deals with expropriation under the regime of Act No. 416/2009 Coll. on accelerating 

the construction of transport, water and energy infrastructure and electronic communications 

infrastructure (Act on Acceleration of Construction). The thesis provides an analysis of selected 

provisions of this Act, evaluates the possibilities of interpretation of questionable provisions 

and proposes possibilities of de lege ferenda optimisation of the existing legislation. The thesis 

also responds to the recent amendment to the Act on Acceleration of Construction implemented 

by Act No. 169/2018 Coll. and analyses the potential impacts of the new legislation on the 

procedural position of the parties to the proceedings as well as the conformity of the selected 

provisions of the amendment with the constitutional order. In the first chapter, the reader is 

acquainted with the notion of expropriation, with the content of this term, the relevant legal 

regulation and the substantive conditions of expropriation. The following second chapter 

contains a brief description of the Act on Accelerating Construction and its contextualisation 

in the terms of historical and political circumstances of its adoption. The third chapter guides 

the reader through the expropriation procedure from the pre-expropriation negotiation phase to 

the appeal procedure and the procedure for the revocation of expropriation. In this chapter, 

special attention is paid to the newly introduced institute of interim decision and its comparison 

with the German institute of preliminary possession, as well as the new regulation of the 

competence of the expropriation authority and the controversial authorisation to carry out 

exploration works before the initiation of the proceedings under the Building Act and 

expropriation proceedings. The fourth chapter deals with judicial review of expropriation and 

consideration of compensation for expropriation in court proceedings. This chapter is mainly 

focused on the special regulation of the time limits for bringing actions to the courts and the 

time limits for court decisions, as well as the judicial review of the interim decision. The fifth 

chapter provides an evaluation of the analysed legislation, a summary of its most significant 

deficits and de lege ferenda considerations of the possibilities of their improvement. 

Keywords: expropriation, acceleration of construction, transport infrastructure, water 

infrastructure, energy infrastructure. 


