
 

Vyvlastnění, Abstrakt 

 

Vyvlastnění znamená odnětí nebo omezení vlastnického práva. To představuje 

zásadní zásah do základního lidského práva vlastnit majetek, tak jak je začleněno 

do článku 17 Listiny základních práv Evropské unie, jakož i do článku 11 Listiny 

základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. 

Vyvlastnění je však možné provést jen ve veřejném zájmu, na základě zákona 

a za náhradu. Vyvlastnění je dále přípustné pouze v krajních případech, kdy veřejný 

zájem na realizaci určitého konkrétního projektu převažuje nad zájmem soukromým.  

 

Zákon stanoví pro vyvlastnění přísné podmínky. Právním základ vyvlastnění 

představuje Listina základních práv a svobod, podle níž je vyvlastnění možné pouze 

ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. Speciálním právním předpisem 

upravujícím celý proces vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Částečná právní 

úprava vyvlastnění je taktéž obsažena v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení dopravní, 

vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.  

 

Vyvlastnění je přípustné pouze pro realizaci určitých účelů, které jsou definovány 

ve zvláštních právních předpisech, zejména v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), VodZ, EZ a mnoha dalších. 

Ve vyvlastňovacím řízení musí být vždy prokázán veřejný zájem na realizaci 

konkrétního účelu vyvlastnění. Jsou-li splněny všechny podmínky vyvlastnění, 

rozhodne vyvlastňovací úřad o vyvlastnění. V rozhodnutí o vyvlastnění stanoví 

vyvlastňovací úřad náhradu za vyvlastnění. Vyvlastňovací úřad dále rozhodne o odnětí 

nebo o omezení vlastnických práv. Vyvlastňovací úřad má rovněž právo zamítnout 

neúplné, nepřípustné a nevhodné návrhy. Rozhodnutí o vyvlastnění může vyvlastněný 

napadnout žalobou. 

 

Disertační práce se zabývá problematikou vyvlastnění. Jsou v ní definovány 

základní pojmy související s vyvlastněním. Zabývá se také prameny práva, v nichž lze 



nalézt podmínky vyvlastnění. Práce rovněž stručně popisuje historii vyvlastňování 

v českých zemích. Těžiště disertační práce je věnováno právní úpravě vyvlastnění 

v českém právním řádu. Práce obsahuje rovněž rozbor právní úpravy vyvlastnění 

ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska, ve Spolkové republice 

Německo a ve Slovenské republice a porovnává jí s vnitrostátní právní úpravou. Závěr 

disertační práce se zabývá úvahami de lege ferenda a očekávaným vývojem právních 

předpisů. 
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