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Úvod 
 

 Předkládaná disertační práce se zabývá právním institutem vyvlastnění 

(expropriace) v české právní úpravě. Hned v úvodu budou analyzovány vnitrostátní 

i mezinárodní prameny práva s aspekty významnými pro oblast vyvlastnění. Pro účely 

zpracování této práce bylo nejprve nezbytné vymezit pojem vyvlastnění z hlediska 

obsahového a odlišit jej od ostatních právních institutů (z nichž vyvlastnění představuje 

nejtěžší zásah do vlastnického práva), případně od některých dalších věcných práv jako 

je např. právo odpovídající věcnému břemeni, jakož i zohlednit jeho historický vývoj 

na našem území. Těžiště této disertační práce je však věnováno podmínkám 

vyvlastnění, náhradě za vyvlastnění a procesní úpravě vyvlastnění, tak jak je upravena 

v zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě (zákon o vyvlastnění), jakož i ve zvláštních právních předpisech postihujících 

účely vyvlastnění, a to s přihlédnutím k aktuální judikatuře a odborné literatuře. Práce je 

zaměřena především na problematiku vyvlastnění nemovitostí, neboť tyto jsou v naší 

právní úpravě nejčastějším předmětem vyvlastnění. 

 

 Přestože od „temných dob“ naší historie, kdy soustavně docházelo k násilnému 

a nedemokratickému omezování základních lidských práv jednotlivců včetně práva 

vlastnického, uplynulo již poměrně mnoho let, vnímá současná společnost pojem 

„vyvlastnění“ i nadále velmi citlivě a pejorativně, a často jej mylně zaměňuje s pojmy 

jako je „znárodnění“ či „konfiskace“. Ve své právní praxi se často setkávám s názory 

laické veřejnosti (zejména těch osob, jejichž rodiny byly v minulosti o svůj majetek 

připraveny, a které tuto skutečnost dodnes oprávněně pociťují jako velkou křivdu), že 

institut vyvlastnění představuje smutný návrat k nedemokratickým režimům dob 

minulých. Doba se však velmi změnila a právní úprava vyvlastnění taktéž doznala řady 

(snad i pozitivních) změn, když vyvlastnění již v současnosti nelze chápat jako 

„samovolný zásah“ do majetkové sféry jednotlivce bez poskytnutí jakéhokoli 

vyrovnání.  

 

 Na mezinárodní i vnitrostátní úrovni byla přijata celá řada právních předpisů, 

jejichž správná interpretace a aplikace by měla zaručit, že k vyvlastnění bude 

přistupováno jen v opravdu výjimečných situacích, na základě zákona, v zájmu široké 
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veřejnosti, který převažuje nad zájmem vyvlastňovaného, a zpravidla taktéž 

za spravedlivou náhradu odrážející plnou kompenzaci újmy vzniklé v důsledku 

vyvlastnění. Nicméně, stejně jako v historii, tak i v současnosti je institut vyvlastnění 

(stejně jako jakákoli jiná právními předpisy předpokládaná forma omezení vlastnického 

práva včetně např. institutu sousedských práv či ústavněprávní zásady „vlastnictví 

zavazuje“) odrazem zásady, že „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda 

druhého“. Vyvlastnění vždy bylo, je a bude o „konfliktu zájmů“, tedy o tom, že zde 

vedle sebe stojí dva protikladné zájmy (nebo i více protichůdných zájmů), které musí 

být vzájemně poměřovány.  

 

 Na jedné straně zde vždy máme ústavně zaručenou garanci vlastnictví 

a nedotknutelnost vlastnického práva. Na straně druhé zde však stojí celospolečenské 

zájmy jako budování dopravní infrastruktury, výroba, distribuce a prodej elektrické 

energie, tepla a plynu, zajištění dodávek pitné vody, ochrana kulturních památek 

a mnohé další. Bez vyvlastnění je bohužel často nemožné naplnit potřeby společnosti 

nebo zajistit její další hospodářský, sociální a kulturní rozvoj. Ne každý společenský 

zájem ovšem nutně musí být zájmem veřejným, a ne každý veřejný zájem musí nutně 

převažovat nad ústavně zaručeným vlastnickým právem jednotlivce. Při vyvlastnění tak 

musí docházet k velmi pečlivému poměřování jednotlivých zájmů, které jsou 

v důsledku vyvlastnění v konfliktu, a k využití institutu vyvlastnění musí být 

přistupováno pouze v těch případech, kdy není možné jeho účelu dosáhnout jinak. 

Vyvlastnění musí být chápáno jako krajní prostředek (ultima racio) pro získání 

potřebných práv. Při posuzování jakéhokoli účelu vyvlastnění tak nelze zapomenout 

na zhodnocení proporcionality jím sledovaných zájmů a subsidiarity jeho využití. 

 

Jak bylo shora uvedeno, právní úprava vyvlastnění prodělala rozsáhlý historický 

vývoj, a to ať už z hlediska množství přijatých vnitrostátních i mezinárodních pramenů 

právní úpravy, tak i z hlediska jejich samotného obsahu (vymezení podmínek 

vyvlastnění, zakotvení nároků na náhradu za vyvlastnění, zajištění možnosti soudního 

přezkumu vyvlastňovacích rozhodnutí). V posledních letech se rovněž začínají v této 

oblasti objevovat první ucelené monografie a časopisecké články, byť problematika 

vyvlastnění je oproti jiným právním institutům odbornou veřejností stále spíše 
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opomíjena. Domnívám se, že je to velká škoda, neboť málokterý institut považuji 

za takto zajímavý a multidimenzionální, mj. již jenom z hlediska problematiky právního 

dualismu, když vyvlastnění, ačkoli je obecně chápáno jako institut veřejného práva, 

představuje jakési „prolnutí“ mezi veřejným a soukromým právem.  

 

V České republice, kde dochází k vyvlastnění formou vydání individuálního 

správního aktu – rozhodnutí o vyvlastnění (v této souvislosti hovoříme o tzv. 

administrativním vyvlastnění), panoval dlouhou dobu spor, zda se jedná o rozhodnutí 

veřejnoprávní či spíše soukromoprávní povahy. Postupně se právní úprava se ustálila 

na rozštěpení působnosti civilních a správních soudů ve věcech vyvlastnění, když 

otázka náhrady za vyvlastnění je pojímána jako soukromoprávní, zatímco rozhodnutí 

správního orgánu ve věci vyvlastnění má charakter veřejnoprávního správního aktu, 

a tomu odpovídá i způsob jejich přezkumu. Vyvlastnění se nadto v posledních letech 

vzhledem k medializaci některých případů postupně dostává i do popředí pozornosti 

žurnalistů a laické veřejnosti.  

 

Stav právní úpravy ovšem není ani v současnosti zcela vyhovující a nelze se 

s ním spokojit jakožto se stavem trvalým a neměnným. Aktuální trendy v oblasti 

vyvlastnění lze spatřovat např. ve snaze urychlit a zefektivnit celou řadu let trvající 

majetkoprávní přípravu významných (zejména dopravních) staveb, ve snaze zlepšit 

systém náhrad za vyvlastnění, když ze strany vyvlastňovaných je často preferováno 

poskytnutí náhrady ve formě náhradní nemovitosti namísto náhrady v penězích, 

v bližším rozboru problematiky rozšíření vyvlastnění i na nemovitosti, které nejsou 

k naplnění účelu vyvlastnění nezbytné, popř. ve stále rostoucím zájmu společnosti 

o environmentální otázky, a to i v souvislosti s realizací jednotlivých účelů vyvlastnění. 

Opět se zde odráží velká pluralita zájmů jednotlivých subjektů a společenských skupin.  

 

Musíme tedy i nadále hledat nová řešení v oblasti právní úpravy vyvlastnění 

a čerpat v této souvislostí též zkušenosti ze zahraničních právních úprav. Pro srovnávací 

část disertační práce jsem si zvolila koncepci srovnání české právní úpravy se třemi 

evropskými státy, a to Spolkovou republikou Německo, Spojeným královstvím Velké 

Británie a Severního Irska a Slovenskou republikou. V disertační práci má samozřejmě 
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své místo i posouzení legislativních návrhů změn právních předpisů v oblasti 

vyvlastnění, a to včetně těch, které je nezbytné přijmou v důsledku rekodifikace 

soukromého práva, a dále úvahy de lege ferenda.  

 

Vzhledem k omezenému rozsahu disertační práce nemohly být bohužel veškeré 

kapitoly, jako např. vyvlastnění na mezinárodní úrovni či historický vývoj institutu 

vyvlastnění, zcela komplexně zpracovány, a proto jsem se rozhodla ve své práci zaměřit 

především na platnou právní úpravu vyvlastnění a na zhodnocení jejích přínosů 

i nedostatků. Při zpracování této disertační práce jsem se rovněž snažila maximálně 

využít své znalosti, zkušenosti a praktické poznatky ze své právní praxe v oblasti 

vyvlastňovacího práva.  

 

Pro zpracování problematiky jsem použila metodu popisnou, normativní, 

logickou, empirickou, a taktéž historickou a komparativní. 

 

Část této disertační práce byla publikována formou dílčích výstupů, a to 

konkrétně článků autorky. Způsob, jakým byly jednotlivé dílčí výstupy disertační práce 

uveřejněny nebo přijaty k uveřejnění (včetně odkazu na jednotlivé články autorky) pak 

je uveden na začátku kapitol 8 a 11 a podkapitoly 9.2.4 této disertační práce. 
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1 Právní úprava vyvlastnění na vnitrostátní a mezinárodní úrovni 
 

1.1 Garance vlastnictví a omezení vlastnického práva na mezinárodní 

úrovni 

 

 Garance vlastnictví je na mezinárodní úrovni zakotvena především smlouvami 

o ochraně lidských práv. Vlastnictví na univerzální úrovni zaručuje mj. článek 17 

Všeobecné deklarace lidských práv
1
, která uvádí, že „Každý má právo vlastnit majetek 

jak sám, tak spolu s jinými“ a „Nikdo nesmí být svévolně zbaven svého majetku“.  

 

Dalšími významnými dokumenty z oblasti ochrany lidských práv jsou 

na mezinárodní úrovni Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, které byly v České 

republice publikovány ve Sbírce zákonů jako vyhláška Ministerstva zahraničních věcí 

Československé socialistické republiky č. 120/1976 Sb. Tyto dokumenty však obsahují 

pouze nepřímou právní ochranu vlastnictví, když garantují např. zákaz diskriminace, 

právo na bydlení, právo na obživu, atd. 

 

 Pro územní oblast Evropy byla vydána Úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod, zkráceně taktéž označována jako Evropská úmluva o lidských 

právech, podepsaná v Římě dne 4. 11. 1950 (dále jen „Úmluva“). Úmluvu lze 

považovat za nejvýznamnější dokument v oblasti mezinárodní ochrany lidských práv 

v Evropě. Byla sjednána v rámci Rady Evropy. Na našem území byla Úmluva 

ratifikována dne 18. března 1992 a publikována ve Sbírce zákonů jako Sdělení 

federálního ministra zahraničních věcí pod č. 209/1992 Sb. Tehdejší Československo se 

tak jako první stát střední a východní Evropy stalo roku 1992 stranou Úmluvy.  

 

Klíčový pro oblast vlastnického práva je pak konkrétně (první) Dodatkový 

protokol k Úmluvě, který byl podepsán dne 20. 03. 1952, a který obsahuje zakotvení 

                                                   
1
 Jedná se asi o nejznámější lidskoprávní dokument, který byl slavnostně přijat dne 10. 12. 1948 Valným 

shromážděním OSN. Jde o právně nezávazný dokument, ačkoli je někdy jeho závaznost dovozována 

z článků 55 a 56 Charty OSN (Charty spojených národů).  

https://cs.wikipedia.org/wiki/18._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992


 
 

14 

 

záruky vlastnictví. Úkolem (prvního) Dodatkového protokolu je především nastínit 

minimální jednotný evropský standard při ochraně vlastnického práva. K ochraně 

vlastnického práva se v článku 1 (prvního) Dodatkového protokolu stanoví: 

  

„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. 

 

„Předchozí ustanovení nebrání právu států přijímat zákony, které považují za nezbytné, 

aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní 

a jiných poplatků nebo pokut.“ 

 

Občanům smluvních států Úmluvy je garantováno dovolávat se za předem 

stanovených pravidel při porušení základních lidských práv členským státem (tedy 

i práva vlastnit majetek) ochrany u Evropského soudu pro lidská práva. Jak si lze 

všimnout, (první) Dodatkový protokol nejen zakotvil základní evropské standardy 

ochrany vlastnického práva, avšak také vyjádřil základní podmínky pro vyvlastnění, 

resp. pro jakýkoli způsob zbavení majetku, když ve svém článku 1 odst. 1 větě 2 

stanoví, že „nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu 

a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva“. 

 

V odborné literatuře se lze setkat s názory, že článek 1 odst. 1 věta 2 (prvního) 

Dodatkového protokolu musí být aplikován jak ve vztahu ke zbavení majetku klasickým 

právním zbavením vlastnického titulu („formálním vyvlastněním“), tak i v případě tzv. 

„de facto“ vyvlastnění, tj. situací, které mají stejný důsledek jako vyvlastnění
2
. Formální 

vyvlastnění lze dle interpretačních kritérií Evropského soudního dvora chápat jako 

nucené, úplné a trvalé odnětí práva na soukromé vlastnictví prostřednictvím státního 

aktu a jeho přidělení státu nebo, pokud má sloužit veřejným zájmům, třetím stranám. 

Klasickým případem takového formálního vyvlastnění jsou např. znárodňovací 

                                                   
2
 BOBEK, Michal. Kapitola XXV [Ochrana majetku (čl. 1 Protokolu č. 1)]. In: KMEC, Jiří, KOSAŘ, 

David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 

1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. Dostupné v právním informačním systému v systému Beck-online 

[cit. 2020-04-28]. 
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opatření. O tzv. „de facto“ vyvlastnění naopak hovoříme u takových opatření, při nichž 

nedochází k převodu vlastnictví na stát nebo na třetí strany, avšak jejich účinky se 

rovnají formálnímu odnětí vlastnického postavení, což znamená, že majitel je 

v konečném důsledku poškozen stejně jako v případě převodu vlastnictví
3
.  

 

 Zajímavostí je, že v (prvním) Dodatkovém protokolu není v souvislosti 

s možností zbavení majetku v případech veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví 

zákon a obecné zásady mezinárodního práva, výslovně formulována povinnost 

poskytnout náhradu za takové opatření. Právo na náhradu (odškodnění) tak bylo 

postupně dotvářeno v rámci rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva, kdy 

v této souvislosti lze zmínit např. spor „James vs. Spojené království“ (rozsudek pléna, 

21. 2. 1986, č. 8793/79), který zavedl zásadu, že vyvlastnění bez náhrady je obecně 

považováno za nepřiměřené. Tuto zásadu později Evropský soud pro lidská práva 

označil za podmínku obsaženou v článku 1 odst. 1 (prvního) Dodatkového protokolu 

Evropské úmluvy o lidských právech, čím vyplnil normativní mezeru, která vyplývá mj. 

ze skutečnosti, že nelze dovozovat povinnost poskytnutí odškodnění z obecných zásad 

mezinárodního práva, které se vztahují pouze na situace, kdy by smluvní strana 

vyvlastňovala majetek cizinců, tj. subjektů, které nemají státní příslušnost dané smluvní 

strany, a tedy nikoli na rezidenty. Od té doby ve své rozhodovací praxi tento princip 

pravidelně uplatňuje
4
.  

 

Na mezinárodní úrovni nelze zapomenout ani na dvou- a vícestranné 

mezinárodní smlouvy. V této souvislosti lze zmínit např. mezinárodní smlouvy na 

 ochranu a podporu investic, které České republika s dalšími státy uzavírá, a jejichž 

účelem je primárně ochrana kapitálu před vyvlastněním, zestátněním a podobnými 

zásahy druhé smluvní strany. Smlouvy pak zpravidla obsahují požadavek na náhradu za 

 některý z citovaných zásahů a způsob stanovení její výše a jejího vyplacení. 

 

Na úrovni Evropské unie je v rámci článku 345 (bývalý článek 295) Smlouvy 

o založení Evropského společenství, posléze přejmenované Lisabonskou smlouvou 

                                                   
3 FISCHBORN, Birgit Iris. Enteignung ohne Entschädigung nach der EMRK? Mohr Siebeck Tübingen: 

2010, s. 30 – 33. ISBN 978-3-16-150184-5. 
4 Tamtéž, s. 86 – 87. 
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na Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“) uvedeno, že se Smlouva 

nijak nedotýká úpravy vlastnictví uplatňované v členských státech. Členské státy si tak 

mohou i nadále právně upravit vlastnictví podle svých poměrů. Judikatura Soudního 

dvora Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr) nicméně opakovaně dospěla 

k závěru, že vlastnické právo patří k obecným standardům Evropských společenství, 

a je chráněno před neoprávněnými zásahy ze strany orgánů Evropské unie.  

 

Garance vlastnického práva v písemné podobě se poprvé na úrovni Evropské 

unie objevila v Listině základních práv Evropské unie (někdy taktéž označované jako 

Charta základních práv Evropské unie) ze dne 7. 12. 2000, a to konkrétně v jejím článku 

17, který stanoví:   

 

„1. Každý má právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat jej, nakládat s ním 

a odkazovat jej. Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu, 

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

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

z hlediska obecného zájmu. 

 

2. Duševní vlastnictví je chráněno.“ 

 

Listina základních práv Evropské unie je dokumentem zakotvujícím základní 

práva (včetně garance vlastnictví) při uskutečňování norem práva Evropské unie. To 

vyplývá z jejího článku 51 (oblast použití) odst. 1, který stanoví, že ustanovení Listiny 

základních práv Evropské unie jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, 

institucím a jiným subjektům Evropské unie, a dále členským státům, výhradně, pokud 

uplatňují právo Evropské unie.  

 

Předpokládalo se, že Listina základních práv Evropské unie bude součástí 

Smlouvy o Ústavě pro Evropu, nakonec však byla dne 7. 12. 2000 slavnostně vyhlášena 

během mezivládní konference v Nice jako samostatný právně nezávazný dokument 

ve formě politické deklarace Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise. 

Vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, tj. jde 1. 12. 2009, získala Listina základních 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva_o_%C3%9Astav%C4%9B_pro_Evropu
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práv Evropské unie právní závaznost. Dle článku 6 Smlouvy o Evropské unii má Listina 

základních práv Evropské unie stejnou právní sílu jako zakládající smlouvy. 

 

Stejně jako Úmluva, tak i Listina základních práv Evropské unie, zakotvuje 

základní právní mantinely pro zbavení vlastnických práv, když v této souvislosti uvádí, 

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 přiměřené 

lhůtě“. Listina základních práv Evropské unie tak, na rozdíl od Úmluvy, v souvislosti se 

zbavením majetku výslovně  deklaruje povinnost poskytnout dotčenému subjektu 

spravedlivou náhradu, a to v přiměřené lhůtě. 

 

1.2 Garance vlastnictví a omezení vlastnického práva na vnitrostátní 

úrovni 

  

 Výchozím bodem garance vlastnictví v České republice je Listina základních 

práv a svobod
5
 (dále jen „LZPS“), která v článku 11 odst. 1 zaručuje právo na 

vlastnictví, a to formulací „každý má právo vlastnit majetek“ a „vlastnické právo všech 

vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu“. Tím navazuje na Všeobecnou deklaraci 

lidských práv ze dne 10. 12. 1948, která v čl. 17 stanoví: „Každý má právo vlastnit 

majetek jak sám, tak spolu s jinými. Nikdo nesmí být svévolně svého majetku zbaven.“ 

 

Nerovnost vlastnického práva jednotlivých vlastníků a rozdílná míra jeho 

ochrany panovala především v socialistickém právním řádu, což mělo posléze 

za následek právě zakomponování ustanovení o shodném zákonném obsahu a ochraně 

vlastnického práva všech vlastníků do LZPS. Nikdo by tak neměl být ve svém 

vlastnictví diskriminován, a to jak co do jeho obsahu, tak i co do prostředků jeho 

ochrany. LZPS předpokládá, že obsah vlastnického práva a prostředky jeho ochrany 

budou konkretizovány právním předpisem. Za takový zvláštní právní předpis lze 

v našem právním řádu považovat zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„OZ“). 

 

                                                   
5 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

jako součásti ústavního pořádku České republiky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Smlouva_o_Evropsk%C3%A9_unii
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 Rovnost vlastnictví nelze ovšem pojímat jako rovnost co do předmětu 

vlastnického práva, což je vyjádřeno v odst. 2 článku 11 LZPS, dle něhož platí, že 

„Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje 

národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo 

určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze 

ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní 

Republice.“ 

 

Omezenost vlastnického práva je na ústavní úrovni taktéž vyjádřena v článku 11 

odst. 3 věta první LZPS, a to formulací „Vlastnictví zavazuje“. Jedná se o vyjádření tzv. 

„sociální funkce vlastnictví“, která směřuje především ve vztahu k vlastníkovi 

samotnému, a to tak, že mu ukládá náležitou a dostatečnou péči o jeho vlastnictví. Tato 

sociální funkce je dále konkretizována ve druhé větě předmětného ustanovení, která 

uvádí, že: „Vlastnictví nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se 

zákonem chráněnými obecnými zájmy“.  

 

Další konkretizace je uvedena ve větě třetí, z níž vyplývá, že výkon vlastnického 

práva nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou 

zákonem. Na uvedený článek pak dále navazuje článek 35 odst. 3 LZPS, z něhož 

vyplývá, že při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní 

prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru 

stanovenou zákonem. Článek 11 odst. 3 LZPS ve spojení s článkem 4 odst. 3 a 4 LZPS
6
 

tak umožňuje zákonodárci omezit zákonem vlastnické právo.  

 

 Článek 11 odst. 4 LZPS pak poskytuje ústavněprávní základ pro vyvlastnění 

nebo nucené omezení vlastnického práva, které je možné jen (i) ve veřejném zájmu, (ii) 

na základě zákona a (iii) za náhradu. Zajímavé je, že zmiňovaný článek od sebe sice 

terminologicky odlišuje pojmy „nucené omezení vlastnického práva“ a „vyvlastnění“, 

avšak podrobuje je shodnému právnímu režimu. Uvedené ustanovení tak v zásadě 

                                                   
6 Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují 

stanovené podmínky. Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich 

podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla 

stanovena. 
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stanoví shodné podmínky pro nucené omezení vlastnického práva a vyvlastnění
7
, což 

však může v praxi způsobovat výkladové problémy, když v této souvislosti je třeba 

rozlišovat, kdy je možné přistoupit k omezení vlastnického práva zákonem (článek 11 

odst. 3 věta druhá LZPS) a kdy jen na základě zákona (článek 11 odst. 4 LZPS), s čímž 

souvisí i otázka, kdy náleží za omezení vlastnického práva náhrada, a kdy je naopak 

takové omezení možné uskutečnit bez náhrady. V neposlední řadě taktéž vyvstává 

otázka, kdy je možné omezení vlastnického práva zákonem posoudit jako souladné 

s ústavním pořádkem, a kdy je naopak omezení vlastnického práva svým obsahem 

a rozsahem totožné s institutem vyvlastnění. 

 

 Nuceným mezením vlastnického práva obecně chápeme zásah, který „pouze“ 

zužuje jednu ze složek vlastnického práva. Omezuje vlastníka v právu držet předmět 

vlastnictví, brát z něho užitky nebo s ním disponovat
8
. Jednotlivá omezení vlastnických 

práv jsou konkretizována na úrovni ustanovení zákonných předpisů, když 

z nejznámějších můžeme jmenovat např. omezení vlastnických práv definovaná 

v ustanovení § 1013 a násl. OZ
9
.  

 

Nejčastěji se však s omezením vlastnického práva setkáváme v právních 

předpisech veřejného práva, a to např. v podobně územních omezení majetkových práv 

(územně plánovací dokumentace, územní opatření, ochranná pásma, chráněná územní, 

celněprávní územní omezení), ale i v celé řadě dalších případů (právo státu 

na přednostní koupi kulturních památek, povinnost vlastníka strpět vstup a vjezd na jeho 

nemovitost v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním veřejně prospěšných 

zařízení, např. zařízení distribuční soustavy, právo provozovatele veřejně prospěšného 

zařízení, např. opět právě zařízení distribuční soustavy, odstraňovat a oklešťovat 

stromoví a jiné porosty a provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví 

a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování tohoto zařízení 

                                                   
7 K tomu srov. i VyvlZ, který ve svém ustanovení § 2 písm. a) definuje vyvlastnění jako: „odnětí nebo 

omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě 

pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem“ 
8
 STAŠA, Josef. Kapitola XV. [Vyvlastnění a omezení majetkových práv]. In: HENDRYCH, Dušan 

a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 230. IBSN 978-80-7400-624-1. 
9 Jedná se především o tzv. „sousedská práva“, tj. soubor vzájemných práv a povinností vlastníků 

sousedících nemovitostí, kam spadají např. imise, rozhrady, nezbytná cesta, použití vlastníkovi věci 

v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povinnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemovit%C3%A1_v%C4%9Bc
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v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám 

vlastník či uživatel, povinnosti vznikající vlastníkovi věci v souvislosti s výkonem 

správního dozoru, atd.). 

 

1.3  Právní základy vyvlastnění (prameny práva) v České republice 

  

  Jak již bylo uvedeno shora, základním vnitrostátním pramenem práva ve vztahu 

k vyvlastnění je LZPS, která garantuje vlastnictví, a která obsahuje ústavněprávní 

základy pro možnost „prolomení“ vlastnického práva, a tedy i pro vyvlastnění. V článku 

11 odst. 4 LZPS je uvedeno, že „vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je 

možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“ 

 

Vyvlastnění tedy může být realizováno pouze k uskutečnění veřejného zájmu či 

(jinak řečeno) obecného blaha. Nemělo by představovat taková opatření, která jsou 

činěna primárně v zájmu určité konkrétní osoby, když vyvlastnění je naopak institut 

sloužící k plnění veřejných úkolů. Jen pro tento účel a za dalších, zákonem přesně 

specifikovaných podmínek, může být vyvlastnění uskutečněno.  

 

 Na zákonné úrovni pak jsou shora zmíněné ústavněprávní předpoklady 

vyvlastnění konkretizovány v OZ, konkrétně v jeho ustanovení § 1038: „Ve veřejném 

zájmu, který nelze uspokojit jinak, a jen na základě zákona lze vlastnické právo omezit 

nebo věc vyvlastnit.“  Dle ustanovení § 1039 OZ pak platí, že za omezení vlastnického 

práva nebo vyvlastnění věci náleží vlastníkovi plná náhrada odpovídající míře, v jaké 

byl jeho majetek těmito opatřeními dotčen. Náhrada se poskytuje v penězích. Lze ji však 

poskytnout i jiným způsobem, pokud si to strany ujednají.“ 

 

Principy omezení vlastnického práva, resp. vyvlastnění, jsou zde v zásadě 

shodné jako na ústavněprávní úrovni, tj. i platí zde, že vyvlastnění je přípustné pouze 

ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. Nad rámec LZPS však OZ ještě 

navíc požaduje, aby veřejný zájem nebylo v daném konkrétním případě možné 

uspokojit jinak než vyvlastněním (typicky např. nabytí vlastnického práva k věci 
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nezbytné k naplnění účelu vyvlastnění, a tedy i k naplnění veřejného zájmu, smluvní 

cestou).  

 

Komentářová literatura k příslušným ustanovením OZ uvádí, že se jedná 

o pozůstatek historické tradice v dobách, kdy základem státního zřízení nebyly písemné 

ústavy obsahující základní ustanovení o vlastnickém právu, a proto byla obdobná 

ustanovení obsažena v občanských zákonících, i když šlo pouze o normy základní, 

určující postup zákonodárce. Například v Ústavě z roku 1960
10

, platné v době přijímání 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v původním znění (dále jen „OZ 1964“), 

se pouze konstatovala nedotknutelnost osobního vlastnictví, přičemž možnost 

vyvlastnění, resp. trvalého omezení práva osobního vlastnictví, byla deklarována 

v ustanovení § 131 odst. 2 OZ 1964 (později v ustanovení § 128 odst. 2 OZ 1964). Již 

tehdy však šlo o pouhou proklamaci, neboť tuto zásadu, stanovenou pouze zákonem 

(nikoli ústavním zákonem), mohl porušit pozdější zákon podle pravidla „lex posterior 

derogat priori“
11

. 

 

Ačkoli by se tedy mohlo na první pohled zdát, že ustanovení §§ 1038 a 1039 OZ 

jsou z hlediska specifikace obecných podmínek pro omezení vlastnického práva 

a vyvlastnění, s ohledem na znění článku 11 odst. 4 LZPS nadbytečná, a že jde toliko 

o připomínku ústavních pravidel pro omezení vlastnického práva a vyvlastnění, přičemž 

bližší výklad je nutné hledat ve zvláštních právních předpisech, na jejichž základě 

dochází k omezení vlastnického práva nebo k vyvlastnění, dle mého názoru tomu tak 

není. Jak bylo uvedeno shora, OZ vyjadřuje a zakotvuje zásadu subsidiarity vyvlastnění, 

tj. skutečnost, že k vyvlastnění lze přistoupit pouze tedy, nelze-li dosáhnout jeho účelu 

jiným, méně invazivním, způsobem. Dále, na rozdíl od příslušných ustanovení LZPS, 

která zavádí toliko pravidlo, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je 

možné provést pouze za náhradu, zakotvuje OZ výslovný požadavek na zaplacení tzv. 

„plné náhrady“, která musí odpovídat míře, v jaké byl majetek vlastníka příslušným 

                                                   
10 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky ze dne 11. července 

1960. 
11

 SPÁČIL, Jiří. § 1039 [Náhrada za vyvlastnění]. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná 

práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. Dostupné v právním informačním 

systému Beck – online [cit. 2020-04-02]. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmmjtge
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opatřením dotčen, přičemž předjímá i možnost jiné než peněžité náhrady za příslušné 

opatření, ujednají-li si to strany. 

 

 Vyvlastnění je ve většině případů především zásahem do práv k pozemkovému 

vlastnictví, přičemž pro vyvlastnění nemovitostí má největší význam zákon č. 184/2006 

Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007 (dále jen „VyvlZ“). Jde 

o obecný vyvlastňovací předpis upravující problematiku podmínek pro odnětí nebo 

omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
12

, obsah a rozsah náhrad 

za takové vyvlastnění a základní procesní úpravu vyvlastňovacího řízení. Tento právní 

předpis nahradil zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý 

stavební zákon), který předmětnou problematiku upravoval až do nabytí účinnosti 

VyvlZ, a jehož materie bude blíže rozebrána v kapitole 2 této disertační práce. 

 

 Za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu lze výjimečně v tzv. zkráceném 

řízení vyvlastnit nezbytné nemovité a movité věci a práva k nim pro účely zajišťování 

obrany státu, nelze-li je získat jinak. Zkrácené řízení znamená, že rozhodnutí se musí 

vydat do 7 dnů ode dne zahájení řízení a odvolání proti němu nemá odkladný účinek. 

Zákonu č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, který tuto problematiku 

upravuje, je věnována desátá kapitola této disertační práce. 

 

 Z oblasti pozemkového práva lze zmínit např. zákon č. 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů, a dále zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku. Předmětné právní předpisy upravují mj. problematiku 

nucené výměny vlastnického práva a zřízení nebo zrušení věcného břemene. 

 

Pozemkové úpravy lze přitom v souladu s definicí článku 11 odst. 4 LZPS 

v určitých konkrétních případech taktéž považovat za vyvlastnění, neboť ve svém 

                                                   
12 V této souvislosti záměrně nepoužívám  pojem „nemovitost“, neboť s účinností OZ je nemovitou věcí 

v právním slova smyslu např. i právo stavby, avšak VyvlZ na tento nový institut nepamatuje, jak bude 

dále v disertační práci pojednáno. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6mrshe
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důsledku vedou k nucenému přechodu nebo omezení vlastnického práva těch vlastníků, 

kteří nesouhlasili s návrhem pozemkových úprav
13

. 

 

V souvislosti s problematikou vyvlastnění nelze samozřejmě opomenout ani 

zvláštní právní předpisy, které stanoví, pro jaké účely je možné vést vyvlastňovací 

řízení a, v případě splnění podmínek stanovených ve VyvlZ, rozhodnout o vyvlastnění. 

Těmto právním předpisům bude věnována devátá kapitola této disertační práce. 

                                                   
13 K tomu srov. § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

ve znění pozdějších předpisů, dle něhož pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových 

úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60 % výměry pozemků, které jsou řešeny ve smyslu 

ustanovení § 2 v pozemkových úpravách. Váha hlasu podílového spoluvlastníka odpovídá jeho podílu 

na celkové výměře pozemků. 
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2 Historický exkurz do problematiky vyvlastnění 
 

 Historický vývoj vyvlastňovacího práva od vniku samostatného 

československého státu lze obecně rozdělit na několik historických období, a to 

na období před rokem 1812, období od roku 1812 do roku 1918, období mezi lety 1918 

až 1948, období od roku 1948 do roku 1976, období od roku 1976 až do roku 2007 

a období od roku 2007, které se vyznačuje účinností v současnosti platného VyvlZ. 

V následující kapitole disertační práce budou rozebrány nejvýznamnější právní předpisy 

zmiňovaných historických období a způsob, jakým tyto ovlivnily vývoj moderního 

vyvlastňovacího práva. 

 

2.1 Období před rokem 1812 

 

Ačkoli je vyvlastnění spíše novodobým právním institutem, v průběhu historie 

českých zemí se lze setkat s opatřeními odpovídajícími smyslu a účelu institutu 

vyvlastnění, a to např. v nařízení Karla IV., krále českého a císaře římského o zakládání 

vinic pro Prahu ze dne 16. 2. 1358 a pro města královská ze dne 12. 5. 1358, která 

zakotvila obdobu vyvlastnění pozemků za účelem zakládání vinic, pokud je jejich 

majitelé sami nechtěli či nemohli zřizovat, či v rámci kodifikace horního práva krále 

Václava II. z let 1300-1305, která zakotvila princip oddělení práv k vyhrazeným 

nerostům od pozemkového vlastnictví (který se uplatňuje dodnes), a dále umožnila 

vyvlastnění pozemků s nerostným bohatstvím, které jejich majitel nevyužíval. 

 

Obecná úprava vyvlastnění byla na našem území zakotvena až v souvislosti 

s kodifikací občanského práva v druhé polovině 18. století. V této souvislosti lze zmínit 

např. Codex Theresianus (1766), který nikdy nevstoupil v platnost, však byl základem 

pro pozdější obecný zákoník občanský a jeho zestručnění v podobě Hortenovy osnovy 

(1774), které upravovaly institut vyvlastnění bez povinnosti přiměřené náhrady, a dále 

Martiniho osnovu (1796), představující rozhodující krok na cestě k přijetí obecného 

občanského zákoníku a Západohaličský občanský zákoník (1797), které naopak 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Platnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk_ob%C4%8Dansk%C3%BD
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připouštěly vyvlastnění, jen pokud to vyžadovalo obecné dobro a za přiměřené 

odškodnění
14

.  

 

V souvislosti s historickým vývojem vyvlastnění směřujícím k přijetí tradiční 

právní úpravy vyvlastnění nelze zapomenout ani na Deklaraci práv člověka a občana 

z roku 1789, která zakotvila, že vlastnictví je nutno chápat jako nedotknutelné 

a posvátné právo, jehož může být jednotlivec zbaven pouze z důvodu veřejné potřeby, 

na základě zákona a pod podmínkou „spravedlivé a předběžné náhrady“. Tento princip 

ovlivnil velké soukromoprávní kodifikace pro kontinentální Evropu, jako např. 

francouzský Code Civile (zvaný též Code Napoleon), který byl během Napoleonských 

válek rozšířen do mnoha dalších států Evropy, a dále obecný občanský zákoník, který 

položil základy právního zakotvení vlastnického práva a zároveň i podmínky pro jeho 

omezení ve veřejném zájmu
15

. 

 

2.2 Období od roku 1812 do roku 1918 

 

2.2.1 Obecná právní úprava vyvlastnění 

 

Právní úprava vyvlastnění v moderním pojetí se na našem území poprvé 

objevuje na počátku 19. století, a to konkrétně v souvislosti s přijetím obecného 

občanského zákoníku
16

, který nabyl účinnosti k 1. lednu 1812. Obecná právní úprava 

vyvlastnění byla zakotvena v ustanovení § 365 obecného občanského zákoníku, který 

uváděl: „Žádá-li toho obecné dobro, musí člen státu za přiměřené odškodnění i úplné 

vlastnictví věci postoupit“. Občanský zákoník tedy umožňoval provedení vyvlastnění, 

popř. jiné omezení vlastnických práv k věcem movitým i nemovitým, ve veřejném 

zájmu a za přiměřenou náhradu. 

 

                                                   
14

 HORÁK, Ondřej. Tzv. dělené vlastnictví v 19. a 20. století (k proměnám chápání tradičního pojmu 

v domácí právní vědě). In. Sborník konference Dny práva, 2010 [cit. 2020-05-29]. Dostupné na: < 

http://dvp.sehnalek.cz/files/prispevky/08_promeny/Horak_Ondrej.pdf >.  
15 KUKLÍK, Jan. Znárodněné Československo: od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických 

a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Praha: Auditorium, s.r.o., 2010, s. 18. 

IBSN 978-80-87284-12-4. 
16 Císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník občanský. 

http://dvp.sehnalek.cz/files/prispevky/08_promeny/Horak_Ondrej.pdf
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 Dne 21. prosince 1867 byla v reakci na rakousko – uherské vyrovnání vydána 

tzv. „Prosincová ústava“, která byla tvořena celkem sedmi zákony vymezujícími 

především zákonodárnou pravomoc Říšské rady, katalog základních práv občana, 

zřízení říšského soudu, nezávislost soudů, postavení císaře a vymezení celostátních 

kompetencí. K její úpravě došlo zákonem č. 40/1873 ř. z. ze dne 2. dubna 1873, tzv. 

„Dubnovou ústavou“, která zavedla přímé volby do poslanecké sněmovny Říšské rady. 

Prosincová ústava platila na našem území až do zániku Rakousko-uherské monarchie. 

 

 Ústavněprávní základ vyvlastnění poskytl jeden ze sedmi zákonů tvořících 

Prosincovou ústavu, a to konkrétně Základní zákon státní č. 142/1867 ř. z., 

o všeobecných občanských právech, který stanovil, že „vlastnictví jest neporušitelné“, 

dále, že „vyvlastnění proti vůli vlastníkově může nastati pouze v případech a způsobem, 

jak to zákon stanovuje“. 

  

Účely vyvlastnění (a dalších typů omezení vlastnického práva) pak byly 

upraveny ve zvláštních právních předpisech, stejně jako hmotně (zejména konkrétní 

vymezení veřejného zájmu, resp. tzv. „obecné užitečnosti“, stanovení podmínek 

vyvlastnění a náhrady za vyvlastnění) a procesně právní úprava vyvlastnění. Těchto 

„odvětvových“ zákonů pak bylo v tehdejší době značné množství. Můžeme za ně 

považovat např. české a moravské zemské zákony z let 1864 – 1887 ve věci veřejných 

silnic, zákon č. 30/1878 ř. z., jenž se týče vyvlastňování k účelu stavění železnic 

a provozování jízdy po nich ze dne 18. února 1878 či zákon č. 93/1869 ř. z. 

o vyvlastňování vodních děl a zákon č. 66/1901 z. ř. ve věci vodních cest. 

Vyvlastňovací předpisy se dále dotýkaly např. problematiky stavebního řízení včetně 

asanace, horního zákona, hrazení horských bystřin, zcelování pozemků a zřizování 

vojenských cvičišť či veřejných skladišť
17

.  

 

Jako ilustrační příklad jsem si proto zvolila toliko jeden z nich, a to zákon 

č.30/1878 ř. z., jenž se týče vyvlastňování k účelu stavění železnic a provozování jízdy 

                                                   
17 KUKLÍK, Jan. Znárodněné Československo: od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických 

a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Praha: Auditorium, s.r.o., 2010, s. 30. 

IBSN 978-80-87284-12-4. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%A1_rada_(Rakousko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%BD_soud
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_rakousk%C3%BDch_arciv%C3%A9vod%C5%AF_a_c%C3%ADsa%C5%99%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C5%A1sk%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/1873
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko
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po nich, neboť jej považuji za právní předpis obsahující celou řadu atributů současného 

moderního vyvlastňovacího práva. 

2.2.2 Zákon č. 30/1878 ř. z., jenž se týče vyvlastňování k účelu stavění železnic 

a provozování jízdy po nich 

 

 Jedním z nejvýznamnějších právních přepisů s velmi propracovanou 

a komplexní úpravou vyvlastňovacího práva byl zákon č. 30/1878 ř. z., jenž se týče 

vyvlastňování k účelu stavění železnic a provozování jízdy po nich (dále jen „zákon 

č. 30/1878 ř. z.“). Tento zákon byl rozdělen celkem do sedmi částí (k čemu se 

vyvlastňování vztahuje a v které míře se ho může užít, co se má nahraditi a v které míře, 

o řízení vyvlastňovacím, jak se vykonává vyvlastnění, jaké řízení platí v případě 

přerušení jízd, o pracích přípravných, ustanovení závěrečná).  

 

 Účel vyvlastnění byl definován tak, že „práva vyvlastňovacího lze za příčinnou 

trvalého nebo pomíjejícího vyvlastnění
18

 užíti jen dotud, pokud ho potřebí, aby se 

železnice mohla vystavěti a aby se mohlo po ní jezditi. Právo vyvlastňovací obsahuje 

v sobě právo žádati: 

 

1. aby se postoupil nějaký pozemek; 

2. aby se postoupily prameny a jiné vody soukromé; 

3. aby se propůjčila nějaká služebnost a nějaké jiné věcné právo na věcech 

nemovitých, též aby se postoupila, obmezila nebo zdvihla práva toho 

způsobu a taková práva, jichž lze jen na určitém místě užíti; 

4. aby se snášela opatření, jimiž se obmezuje užívání práva vlastnického nebo 

některého jiného práva na nějakém pozemku anebo dílu horním. Práva 

vyvlastňovacího může se také užíti v příčině příslušenství nějaké věci, která 

se má vyvlastniti“. 

                                                   
18 Zde si dovoluji upozornit na skutečnost, že zákon č. 30/1878 ř. z. umožňoval provést jak vyvlastnění 

trvalé, tak pouze vyvlastnění dočasné. Současná právní úprava VyvlZ přitom institut „dočasného 

vyvlastnění“ nezná, ačkoli mám za to, že by tento institut byl využitelný i v současné praxi, zejména 

v případech tzv. „dočasných záborů“ pozemků pro realizaci veřejně prospěšných staveb (např. za účelem 

umístění zařízení stavenišť či jako manipulační plochy pro výstavbu či realizaci přeložek sítí), které jsou 

v současné době investory veřejně prospěšných staveb řešeny především cestou uzavírání nájemních 

smluv s vlastníky dotčených pozemků, popř. v souladu s ustanovením § 141 stavebního zákona (opatření 

na sousedním pozemku nebo stavbě). 
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Trvalé nebo pomíjející postoupení pozemku mohlo být žádáno, pokud „toho jest 

potřebí k vystavění železnice, ke zřízení nádraží, k vystavění domů nějakých při železnici 

nebo na nádražích za příčinou provozování jízdy nebo pokud toho potřebí k jiným 

dílům, jež provésti povinno jest podnikatelstvo železnice, též k uložení země a rumu, 

který se při stavbě musí odstraniti, konečně k nabytí potřebného materiálu k nasypávání 

syrového kamení a štěrku. Právo žádati, aby někdo postoupil pozemku svého 

k nějakému pomíjejícímu užívání, nevztahuje se ke stavebním a prostorám obytným, ani 

k takovým pozemkům, o nichž jest předvídati, že by se jejich podstata zamýšleným 

užíváním bytně a trvale změnila.“  

 

Pokud šlo o postoupení pozemku k „pomíjejícímu užívání“, měl vlastník právo 

požadovat, aby na sebe vyvlastnitel převedl pozemek, pokud užívání pozemku trvalo 

déle než šest měsíců od početí jízdy, anebo byl-li pozemek postoupen, když jízda již 

počala, déle než dvě léta.  

 

Zákon č. 30/1878 ř. z. obsahoval poměrně propracovanou problematiku náhrady 

za vyvlastnění. Vyvlastnitelem byl subjekt soukromého práva, který disponoval licencí 

k provozu železnice, tzv. „podnikatelstvo železnice“, a který měl povinnost nahradit 

„vyvlastněnci“ (tj. vyvlastňovanému) veškerou škodu způsobenou mu na jmění. 

Za vyvlastňovaného se považoval jak majitel vyvlastněné věci, tak ten, jemuž 

na vyvlastněné věci příslušelo věcné právo s vlastnictvím některé jiné věci spojené. 

Přihlíželo se také ke škodě, která bude v důsledku vyvlastnění způsobená uživatelům 

věci, tj. nájemcům a pachtýřům, a kterou byl povinen nahradit vyvlastňovaný. 

Při vyvlastnění části pozemku se rovněž přihlíželo i ke zmenšení ceny zbývající části 

pozemku. Naopak se nepřihlíželo k ceně zvláštního zalíbení a k navýšení ceny 

v důsledku realizace účelu vyvlastnění (vystavění železnice). 

 

Náhrada za vyvlastnění se poskytovala v penězích, u trvalého vyvlastnění 

ve formě kapitálu, u vyvlastnění pomíjejícího, tj. dočasného, byla hrazena formou 

důchodu. Pokud se v důsledku dočasného vyvlastnění cena pozemku zmenšila, aniž by 

náhrada za to byla zohledněna při stanovení důchodu, mohla být vyvlastňovanému 
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rovněž při ukončení „pomíjejícího vyvlastnění“ dána náhrada v podobě zaplacení 

kapitálu
19

. 

 

Vyvlastňovací řízení upravené v zákoně č. 30/1878 ř. z. se skládalo ze dvou fází, 

a to jednak ze stanovení předmětu a rozsahu vyvlastnění, a jednak z odškodňovacího 

řízení. Vyvlastnitel nejprve musel předložit ministerstvu obchodu
20

 podrobný projekt 

obsahující podrobné výkupní plány a seznamy žádaných pozemků a práv sestavené 

podle katastrálních území. 

 

Ministerstvo obchodu tento projekt posoudilo, a pakliže jej shledalo příhodným, 

nařídilo, aby se provedla tzv. „politická obchůzka železnice“. Než se měla předmětná 

obchůzka uskutečnit, musel železniční podnik taktéž předložit politickému úřadu 

zemskému pro každé katastrální území seznam jmen a bydlišť těch, jejichž pozemky 

měly být předmětem vyvlastnění. Tyto písemnosti musely být zveřejněny alespoň o 14 

dní dříve, než se měla konat předmětná politická obchůzka. 

 

Zároveň se muselo v každé dotčené obci vyvěsit oznámení a vyhlásit v místě 

obvyklým způsobem, kde a kdy lze nahlédnout do příslušných písemností, a dále se 

stanovila lhůta, v níž může každý, jehož se věc týká, vnést u okresního úřadu ústně nebo 

písemně námitky proti vyvlastnění. Uvedené se taktéž oznámilo ediktem vloženým 

do zemských novin.  

 

K politické obchůzce byla ustanovena komise, skládající se ze zástupce 

politického úřadu zemského, jakožto ředitele komise, ze zástupce generální inspekce 

železnic a ze zástupce politického okresního úřadu. Byl rovněž vyzván zemský výbor, 

aby se jeho zástupce zúčastnil komise. Ministerstvo obchodu taktéž mohlo, s ohledem 

na účely vyvlastnění, doplnit členy komise. Ke komisi náležel i vyvlastnitel 

a představení (starostové) obcí, jichž se vyvlastnění dotýkalo. 

 

                                                   
19 Z uvedeného je zřejmé, že právní úprava poskytování náhrad za vyvlastnění v zákoně č. 30/1878 ř. z. 

byla na tehdejší dobu značně sofistikovaná a propracovaná, a že z tohoto konceptu poskytování náhrad za 

vyvlastnění vychází do jisté míry i současný VyvlZ.  
20 Na místo ministerstva obchodu v tomto zákoně nicméně posléze nastoupilo podle Nejv. rozh. ze dne 

15. ledna 1896 (vyhl. min. ze dne 19. ledna 1896, č. 16 zák. říšsk.) nově zřízené ministerstvo železnic. 
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Vedoucí komise, která prováděla politickou obchůzku, následně stanovil den, 

kdy mělo započít šetření. Ten musel být v obci vyhlášen a s příslušným šetřením mohlo 

být započato po uplynutí nejméně 8 dnů od vyhlášení. K šetření byli pozváni ti, kteří 

včas podali námitky. Mohli se ho však taktéž zúčastnit všechny osoby dotčené 

vyvlastněním a vznést námitky proti požadovanému vyvlastnění. Už v zákoně 

č. 30/1878 ř. z. se však uplatňovala tzv. zásada koncentrace řízení, tj. k námitkám, které 

byly učiněny až poté, co šetření v obci bylo ukončeno, se nepřihlíželo
21

.  

 

Upřednostňována byla dohoda stran. Mohlo dojít ke zpětvzetí žádosti 

o vyvlastnění nebo k tomu, že ten, jehož pozemek se má vyvlastniti, byl ochoten 

za účelem žádaného vyvlastnění tento svůj pozemek dobrovolně poskytnout. Vše bylo 

zaznamenáno v rámci protokolu o  jednání. Poté, v případech, kde nebylo dosaženo 

dohody, určil politický zemský úřad (po přezkoumání spisové dokumentace), jaké 

pozemky a v jakém rozsahu mají být vyvlastněny.  

 

Následně došlo k vydání tzv. „vyvlastňovacího nálezu“, který byl doručen 

vyvlastniteli, a dále vyvlastňovaným, tj. těm osobám, jejichž pozemky nebo práva byla 

předmětem vyvlastnění, popř. též těm osobám, o nichž bylo úřadu známo, že na ně 

přešlo právo, které je předmětem vyvlastnění. Vyvlastňovacímu nálezu se mohli bránit 

tzv. rekursem pouze ti, kteří včas uplatnili námitky proti vyvlastnění, anebo jejich 

právní zástupci, v určitých případech taktéž vyvlastnitel. Rekurs se podával 

u politického úřadu zemského a měl odkladný účinek. Lhůta k jeho podání činila osm 

dní. O rekursu rozhodovalo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem obchodu 

a jinými ministerstvy, do jejichž působnosti spadaly projednávané otázky.   

 

Po právní moci vyvlastnění se ti, proti nimž má vyvlastnění účinek, byli povinni 

zdržet se veškerých změn na vyvlastněné věci, krom činností spojených s řádným 

provozováním hospodářství nebo neodkladných opatření pro zachování vyvlastněné 

věci. Pokud byl pozemek zapsán v pozemkových knihách, popř. jiné příslušné evidenci, 

                                                   
21 K tomu srov. současné ustanovení § 22 odst. 2, 3 VyvlZ, které zakotvuje obdobnou koncentrační 

zásadu, tj. že námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání mohou být uplatněny nejpozději při 

ústním jednání; k později uplatněným námitkám a důkazům se nepřihlíží. O tomto následku musí být 

účastníci poučeni v uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení. Zmeškání lhůty podle odstavce 2 nelze 

prominout. 
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muselo být vyvlastnění v této evidenci zaznamenáno. Poté se nikdo nemohl odvolávat 

na skutečnost, že o vyvlastnění nevěděl.  

  

 Druhá fáze vyvlastňovacího řízení dle zákona č. 30/1878 ř. z. byla tzv. fáze 

odškodňovací. Prioritně bylo možné, aby se vyvlastnitel s vyvlastňovaným na náhradě 

škody dohodli. Pokud mezi nimi k dohodě nedošlo, mohl kterýkoli z nich podat návrh, 

aby o náhradě za vyvlastnění rozhodl soud. Vyvlastňovaný tak mohl učinit v případě, 

vyvlastnitel do roku ode dne, kdy vyvlastňovací nález nabyl právní moci, o stanovení 

náhrady nepožádal. Příslušný ve věci byl okresní soud, v jehož obvodu se mělo 

vyvlastnění vyrovnat. Při stanovení náhrady vycházel soud z dobrozdání znalců, 

přičemž ke stanovení náhrady byl povinen přibrat znalce ze seznamu znalců 

sestaveného vrchním zemským soudem. Příslušný znalec měl soudu podati dobrozdání, 

jaká náhrada přísluší za vyvlastnění, a na čem založil svůj výpočet. Znalci měli rovněž 

přihlížet k náhradě za zmenšení ceny zbývající části pozemku v případech, kdy došlo 

k vyvlastnění pouze části pozemku. Taktéž mělo být stanoveno, která část z náhrady 

za vyvlastnění náleží za škody, které utrpí třetí osoby, jejichž pohledávka se nemá 

z náhrady za vyvlastnění uspokojit. K žádosti obou stran mohla být poskytnuta 

i náhrada za věci, na něž se vyvlastňovací nález nevztahoval, pokud se obě strany 

usnesly na tom, aby se tyto věci vyvlastnily.  

 

Strany se mohly i před soudem dohodnout na výši odškodnění. Taková dohoda 

pak měla účinek soudního narovnání. Soudní rozhodnutí bylo možné napadnout 

rekursem. Náhrada za vyvlastnění měla být poskytnuta ještě před výkonem vyvlastnění. 

V případě, že se vyvlastnitel dostal do prodlení s jejím zaplacením, náležely 

vyvlastňovanému zákonné úroky z prodlení. 

 

Zákon č. 30/1878 ř. z. obsahoval i pravidla pro výkon vyvlastňovacího nálezu. 

Tato pravomoc příslušela politickému úřadu okresnímu. Bylo možné jej provést 

na návrh vyvlastnitele, pokud toto prokázalo, že z jeho strany došlo k zaplacení náhrady 

za vyvlastnění. Výkonu vyvlastnění nebránilo, že vyvlastňovaná věc byla převedena 

na jiného, nebo že na věci nastaly jiné právní změny. Nucený výkon vyvlastnění nemohl 
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být odložen v důsledku toho, že se vyvlastňovaný bránil rekursem proti rozhodnutí, 

jímž byla vyměřena náhrada za vyvlastnění.  

 

Vyvlastňovaný se měl naopak právo exekučně domáhat (pakliže do 14 dnů 

od učinění narovnání, popř. od právní moci soudního rozhodnutí o náhradě 

za vyvlastnění, nebyla uhrazena náhrada za vyvlastnění), aby mu vyvlastnitel uhradil 

náhradu za vyvlastnění spolu s úroky z prodlení.  

 

Stejně jako současná právní úprava, tak i zákon č. 30/1878 ř. z. znal 

problematiku zrušení vyvlastnění. Pokud vyvlastnění nebylo vykonáno do jednoho roku 

od právní moci vyvlastňovacího nálezu, pak mohl po uplynutí této lhůty vyvlastňovaný 

žádat u politického úřadu zemského, který vyvlastňovací nález vydal, aby tento vydaný 

vyvlastňovací nález zrušil
22

. Nemohla o to však žádat strana, která již požádala 

o stanovení soudní náhrady za vyvlastnění. Proti rozhodnutí politického úřadu 

zemského mohly obě strany podat rekurs. V případě zrušení vyvlastnění dal politický 

úřad zemský pokyn k vymazání poznámky o vyvlastňovacím nálezu z pozemkových 

knih. Vyvlastnitel byl povinen nahradit vyvlastňovanému škodu vzniklou v důsledku 

skutečnosti, že vyvlastnění nebylo provedeno (což koresponduje se současnou právní 

úpravou). 

 

Závěrem lze shrnout, že zákon č. 30/1878 ř. z. byl na svou dobu velmi 

pokrokovým právním předpisem, který v sobě odrážel řadu zásad a principů moderního 

vyvlastňovacího práva. V této souvislosti lze zmínit např. zásadu subsidiarity 

a proporcionality vyvlastnění, tedy přednost získání potřebných práv dohodou před 

vyvlastněním a provedení vyvlastnění pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelu 

vyvlastnění, dále zásadu ústnosti a místního šetření, zásadu koncentrace řízení, možnost 

rozšíření vyvlastnění, možnost zrušení vyvlastnění, právo na náhradu škody způsobenou 

vyvlastňovanému v důsledku skutečnosti, že vyvlastnění nebylo provedeno, a mnoho 

dalších.  

 

                                                   
22 Stejné právo měl i vyvlastnitel, a to do jednoho roku od právní moci vyvlastňovacího nálezu. 
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2.3 Období let 1918 - 1948 

 

2.3.1 Obecná právní úprava vyvlastnění 

 

Institut vyvlastnění byl pro sledované období zakotven v ustanovení § 109 

odst. 1, 2 Ústavního zákona č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina 

Československé republiky, a to následujícím způsobem: „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.“  

 

Z uvedeného je zřejmé, že, oproti současnému projetí, nebylo vyvlastnění 

podmíněno existencí veřejného zájmu, když postačilo, že bylo provedeno na základě 

zákona. Automaticky taktéž nedocházelo k provedení vyvlastnění za náhradu, když 

ústava výslovně umožňovala vyloučit možnost poskytnutí náhrady za vyvlastnění 

zákonem. Uvedená formulace byla v zásadě poplatná dané době, neboť odpovídala 

potřebám již tehdy probíhajících pozemkových reforem a nedostaly se s ní do  rozporu 

ani konfiskace majetku realizované po druhé světové válce. 

 

 Již Prof. Hoetzel, který definoval vyvlastnění jako „zásah do majetkových práv, 

zvláště práva vlastnického, ve prospěch všeužitečného díla, kterým se práva ruší nebo 

omezují, a zároveň pro jiného se práva zakládají, a to zpravidla za náhradu“
23

, uváděl, 

že podle právní nauky je v civilizovaném právním státě samozřejmostí požadavek plné 

náhrady, protože jinak by šlo o konfiskaci postihující nevinné občany, od kterých se 

nadto žádá zvláštní oběť ve prospěch veřejných zájmů. Pokud šlo o znění ustanovení 

§ 109 odst. 2 úst. list., podle kterého se náhrada za vyvlastnění nemá dáti tam, kde to 

zákon stanoví, myslilo se tím jednak na případy, kdy podle stavebních řádů musí být při 

parcelaci pozemků v určitém rozsahu obci zdarma postoupeny pozemky, a to z důvodu, 

že cena parcelovaných pozemků stoupne, přičemž právě nárůst cen představuje náhradu 

za postoupené pozemky, a dále ústavní „podchycení“ akcí souvisejících s pozemkovou 

                                                   
23 HOETZEL, Jiří. Vyvlastnění. In: HOETZEL, Jiří, WEYR, František aj. Slovník veřejného práva 

československého. Svazek V., U-Ž. Praha: EUROLEX BOHEMIA s.r.o., 2000, s. 487. ISBN 80-902752-

9-X. 
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reformou, při kterých se za některé zabrané pozemky náhrada nedávala, např. v případě 

majetku panovnické rodiny habsbursko-lotrinské
24

. 

 

Prof. Hoetzel v této souvislosti uvedl, že potřeba přijetí zákona, který stanoví 

přípustnost vyvlastnění bez náhrady, může vyvstat i v budoucnu. V této souvislosti je 

zákonodárci poskytován návod, kdy je možné přistoupit k takovémuto opatření. Vždy 

pro to musí být dány zvláštní dostačující důvody, neboť jinak by šlo o protiústavní 

zákon v důsledku porušení zásady rovnosti všech před zákonem a o ničím 

neodůvodněnou konfiskaci, na kterou ústavodárce nepomýšlel. Skutečnost, zda se jedná 

o vyvlastnění pak má význam jak v otázce kompetence k vydání vyvlastňovacího 

nálezu, tak i v otázce aplikace všeobecných principů vyvlastňovacího práva, které platí 

i pro vyvlastnění bez náhrady, zvláště pokud jde o otázku, zda a kdy může vyvlastněný 

i bez zvláštního právního předpisu žádat zrušení vyvlastňovacího nálezu
25

. 

 

Na základě zákona č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu 

československého byly do prvorepublikového právního řádu recipovány rakouské říšské 

předpisy a také zemské předpisy platné na území, které na základě mírových smluv 

připadlo po rozpadu Rakouska - Uherska Československu. Do prvorepublikového 

právního řádu tak byl převzat rovněž obecný občanský zákoník z dob Rakouska - 

Uherska včetně jeho ustanovení § 365 o vlastnickém právu a možnosti jeho odnětí, 

jakož i zvláštní předpisy pro různé účely vyvlastnění, např. pro výstavbu železnice, 

vodních děl, veřejných cest a staveb či vojenské účely
26

.  

 

Vyvlastnění tak umožnilo prosadit veřejný zájem na vybudování významné 

(především dopravní) infrastruktury a na rozvoji řady průmyslových podniků. Mezi 

nové československé normy upravující vyvlastnění pak patřil významný zákon 

č. 20/1920 Sb. z. a n. ze 17. prosince 1918, který pojednával o vyvlastnění pozemků 

pro stavbu obytných nebo veřejných budov, a který osahoval komplexní úpravu 

podmínek pro vyvlastnění, dále zákon č. 438/1919 Sb. z. a n., o státní podpoře při 

                                                   
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž, s 488. 
26 KUKLÍK, Jan. Znárodněné Československo: od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických 

a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Praha: Auditorium, s.r.o., 2010, s. 36 - 37. 

IBSN 978-80-87284-12-4. 
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zahájení soustavné elektrisace (elektrisační zákon), jakožto právní předpis upravující 

vyvlastnění ve prospěch všeužitečného elektrického podniku či zákon o vyvlastnění 

za účelem staveb monumentálních státních budov č. 87/1920 Sb. z a n., kterým se 

povoluje úvěr a zřizuje stavební fond pro nové stavby parlamentu, budov státních úřadů 

ústředních, vysokých škol a jiných monumentálních státních budov
27

. Jako další příklad 

lze uvést např. zákon č. 304/1921 Sb. z. a n., o zabírání budov neb jejich částí pro účely 

veřejné. 

 

V souvislosti s účelem vyvlastnění pro leteckou dopravu lze zmínit např. zákon 

č. 172/1925 Sb. z. a n., o letectví a ve spojení se zákonem 48/1930 Sb. z. a n., které 

prohlásily za veřejný zájem správu letišť, hangárů či jiných obdobných staveb. Dále lze 

zmínit např. zákon č. 33/1922 Sb. z. a n., o užití dopravních cest a nemovitostí 

pro telegrafy či zákon č. 177/1934 Sb. z. a n., o plynárenských podnicích požívajících 

výhod (gasifikační zákon), který v ustanovení § 4 zakotvoval vyvlastnění za účelem 

zřizování děl plynárenských podniků a zákon č. 63/1935 Sb. z. a n., o vyvlastnění 

k účelům obrany státu.  

 

2.3.2 Pozemkové reformy v Československu v letech 1918 – 1948 

 

Období let 1918 až 1948 je známé spíše pro využití jiného právního institutu 

spočívajícího v zásahu do vlastnického práva jednotlivců k nemovitým věcem, 

odlišného od vyvlastnění. Jsou jím pozemkové reformy.  

 

Pozemkové reformy se nejprve uskutečňovaly v letech 1918 až 1936, a to 

na základě zákona č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového. Cílem 

pozemkových reforem byl především přesun vlastnictví v rukou Němců, Rakušanů či 

Maďarů do rukou státních občanů Československa. Zákon stanovil, že majetek 

nad určitou rozlohu je zabrán státem. Zabraný majetek si stát mohl buď ponechat pro 

obecně prospěšné účely, nebo jej přikázat do vlastnictví občanů. Náhrada za převzatý 

majetek byla poskytována dle tzv. náhradového zákona, tj. dle zákona Národního 

shromáždění č. 329/1920 Sb. o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový 

                                                   
27 Tamtéž. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgizf6mzt
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(zákon náhradový). Přidělování zabrané půdy pak bylo upraveno zákonem č. 81/1920 

Sb. o přídělu zabrané půdy a úpravě právních poměrů k ní (přídělový zákon). Náhrada 

však byla vyloučena v případě zabrání majetku příslušníků nepřátelských států 

a majetku příslušníků bývalé panovnické rodiny Habsbursko-Lotrinské, pokud tomu 

neodporovaly mírové smlouvy uzavřené mocnostmi spojenými a přidruženými 

ve světové válce. Provádění první pozemkové reformy spadalo do působnosti 

pozemkových úřadů. 

 

První pozemková reforma měla nicméně určité společné rysy s institutem 

vyvlastnění, a to že (i) probíhala na základě zákona (k odnětí majetku docházelo nikoli 

vyvlastněním, nýbrž převzetím dle zákona č. 329/1920 Sb.), (ii) k převzetí majetku bylo 

třeba provedení správního řízení a vydání rozhodnutí ze strany příslušného 

pozemkového úřadu a (iii) za odňatý majetek zpravidla náležela náhrada. Zásadní 

odlišnost pozemkové reformy od vyvlastnění však spočívá v odlišném charakteru 

veřejného zájmu, který pozemková reforma sledovala. Veřejný zájem tu tkvěl 

ve společenské potřebě spravedlivějšího (jak bylo tehdy chápáno) rozdělení půdy. 

Smyslem pozemkové reformy bylo rozdělení půdy velkostatků a její přidělení drobným 

a středním rolníkům. Naproti tomu veřejný zájem, na podkladě kterého dochází 

k vyvlastnění, spatřuje teorie především v potřebě vybudování obecně prospěšného 

díla
28

. 

 

Po druhé světové válce bylo v pozemkových reformách pokračováno. Základem 

se staly tzv. Benešovy dekrety, konkrétně Dekret presidenta republiky č. 12/1945 Sb. 

o konfiskaci a urychleném rozdělení majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel 

českého a slovenského národa, Dekret presidenta republiky č. 5/1945 Sb. o neplatnosti 

některých majetkově právních jednání z doby nesvobody a o národní správě 

majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací 

a ústavů a Dekret presidenta republiky č. 28/1945 Sb. o osídlení zemědělské půdy 

                                                   
28 NOVÁK, Antonín. Několik slov k charakteristice právního institutu vyvlastnění a jeho odlišnosti 

od podobných právních institutů. In: Epravo.cz [online]. 11. 11. 2002 [cit. 2020-04-08]. Dostupné na: < 

https://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-slov-k-charakteristice-pravniho-institutu-vyvlastneni-a-jeho-

odlisnosti-od-podobnych-pravnich-institutu-19625.html>.  
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Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými 

zemědělci.  

 

Předmětným dekrety došlo k prohlášení neplatnosti převodů a majetkoprávních 

jednání stran movitého či nemovitého majetku, které byly uskutečněny po 29. září 1938 

pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické persekuce. Dále byly 

s okamžitou platností zkonfiskovány zemědělské majetky určitých v dekretech 

vyjmenovaných osob. Takový majetek přecházel účinností dekretu ex lege na stát, který 

jej dále za náhradu přiděloval fyzickým a právnickým osobám.  

 

Konfiskaci majetku provedenou na základě Benešových dekretů je třeba striktně 

odlišovat od institutu vlastnění, neboť zde nedochází k vedení vyvlastňovacího řízení, 

které by bylo zakončeno vydáním individuálního správního aktu. Majetek zde přechází 

okamžikem účinnosti předmětného dekretu ex lege na stát
29

. Nadto je třeba 

na konfiskaci nahlížet jako na určitý institut sankční povahy, když jí je zpravidla 

postihován majetek pro stát nepřátelských nebo nežádoucích osob. V takových 

případech samozřejmě absentuje i náhrada za předmětný zásah do vlastnického práva.  

 

Po druhé světové válce rovněž došlo k revizi první pozemkové reformy (1918-

1936), a to konkrétně zákonem č. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy 

a zákonem č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě, která vycházela ze zásady, že 

„půda patří těm, kdo na ní pracují“. Předmětná reforma se týkala především majetku, 

který nebyl dotčen první pozemkovou reformou, tj. tzv. „zbytkových statků“. Stát půdu 

vykupoval za náhradu, a tato půda byla následně poskytována drobným a středním 

rolníkům nebo obcím a okresům k veřejným účelům. Byla preferována dohoda 

s vlastníkem předmětné půdy, což měla na  starosti tzv. rolnická komise. Nedošlo – li 

mezi stranami k dohodě, rozhodoval ve věci okresní národní výbor. Náhrady 

za vyvlastnění vyplácel Národní pozemkový fond a Ministerstvo zemědělství 

rozhodovalo o přerozdělení nabyté půdy. Nová pozemková reforma nebyla v důsledku 

politických události v měsíci únoru 1948 ukončena. 

                                                   
29 Tamtéž.  
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2.4 Období let 1948-1976 

 

Období let 1948 – 1976 je spíše (mj. i z hlediska pojetí institutu vlastnického 

práva) jednou z těch smutnějších kapitol naší historie. Klíčovou roli zde sehrálo 

znárodnění soukromého majetku včetně zemědělské půdy, jakožto násilný akt státního 

převzetí tohoto majetku proti vůli jeho vlastníků nebo bez jejich vědomí, a to zpravidla 

formou zákonného opatření, a dále zpravidla buď zcela bez náhrady, nebo za náhradu 

symbolickou, tj. neodpovídající újmě způsobené vlastníku
30

. Důvodem bylo soustředění 

veškerého ekonomicky nebo průmyslově využitelného majetku v rukou státu 

a vytvoření státního monopolu v klíčových odvětvích jako je zemědělství, průmysl, 

obchod, apod.  

 

Vlastníkům zůstaly toliko drobné zemědělské pozemky, pokud na nich sami 

hospodařili, a taktéž nemovitosti sloužící k uspokojování jejich osobních či rodinných 

potřeb. Některé pozemky v soukromém vlastnictví pak byly předány do užívání různým 

socialistickým organizacím, což však mělo za následek, že vlastníku zůstalo jen tzv. 

„holé vlastnictví“. S ohledem na shora popsané principy byl institut vyvlastnění 

v daném období využíván toliko velmi okrajově.  

 

Další vývoj právního pojetí vlastnického práva a institutu vyvlastnění po roce 

1948 byl předurčen především přijetím nových ústav. Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., 

Ústava Československé republiky započal kompletní rekonstrukci právního řádu, když 

v ustanovení § 9 zakotvil ústavněprávní úpravu institutu vyvlastnění a omezení 

vlastnického práva tím, že stanovil, že „Soukromé vlastnictví lze omezit jen zákonem. 

Vyvlastnění je možné jen na základě zákona a za náhradu, není-li nebo nebude-li 

zákonem stanoveno, že se náhrada dávat nemá. Nikdo nesmí zneužívat vlastnického 

práva ke škodě celku.“ Tento koncept právní úpravy institutu vyvlastnění je v zásadě 

shodný s prvorepublikovou právní úpravou.  

 

 Nicméně v roce 1960 byla jako ústavní zákon č. 100/1960 Sb. přijata nová 

ústava Československé socialistické republiky, která vlastnictví pojímala již poněkud 

                                                   
30 K tomu srov. např. zákon č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví 

k zemědělské a lesní půdě). 
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odlišně, když mj. rozlišovala socialistickou a osobní formu vlastnictví. Socialistické 

společenské vlastnictví mělo přitom dvě základní formy, a to státní vlastnictví, které 

bylo vlastnictvím všeho lidu (národním majetkem), a družstevní vlastnictví, jakožto 

majetek lidových družstev. Vyvlastnění v této ústavě již výslovně zakotveno nebylo. 

Úprava ústavněprávního pojetí vlastnického práva a vyvlastnění po roce 1948 a po roce 

1960 tak v zásadě odráží vývoj politické a společenské situace v tehdejším 

Československu. 

 

 Rekodifikace občanského práva byla po roce 1948 provedena zákonem 

č. 141/1950 Sb., občanským zákoníkem. Tento zákon primárně opustil starou římskou 

právní zásadu, že „stavba je součástí pozemku“, a tím umožnil oddělenou dispozici 

s pozemkem a na něm stojící stavbou. V důsledku uvedeného postupně došlo 

k vyčlenění pozemkového práva z režimu občanského zákoníku a k vytvoření tzv. 

zemědělsko-družstevního práva a systému užívacích vztahů k půdě. Institut vyvlastnění 

pak byl upraven v ustanovení § 108 shora citovaného občanského zákoníku, který 

stanovil, že „Vlastník je povinen strpět, aby se v nouzi za náhradu užilo jeho věci v míře 

nezbytné. Taktéž platí, že žádá-li toho důležitý zájem obecný, který jinak uspokojit nelze; 

kdyby však šlo o takové omezení vlastníka, které takto nelze dobře žádat, je povinen je 

snášet jen po provedeném nařízení, jehož je jinak třeba k tomu, aby v obecném zájmu 

byla něčí práva omezena anebo aby i vlastnictví věci bylo odňato.“  

 

Další rekodifikace občanského práva byla posléze uskutečněna zákonem 

č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem. Tento občanský zákoník taktéž rozšířil 

rozdělení jednotlivých typů vlastnictví, když vedle osobního a socialistického 

vlastnictví zakotvil rovněž formu soukromého vlastnictví, které zahrnovalo majetek, 

který nebyl v socialistickém v socialistickém vlastnictví, ani nesloužil pouze 

uspokojování potřeb osobních a rodinných (jako majetek v osobním vlastnictví). 

Jednalo se zde o jakýsi „relikt kapitalistické společnosti“. Vyvlastnění pak bylo 

upraveno v ustanovení § 131 odst. 2 tohoto občanského zákoníku, které předvídalo 

vyvlastnění nebo trvalé omezení vlastnictví věcí osobního vlastnictví v důležitém zájmu 

společnosti, na základě zákona a za náhradu. Vyvlastnění socialistického majetku 

možné nebylo.  
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Konkretizace účelu vyvlastnění a hmotně a procesně právní úprava tohoto 

institutu pak byla svěřena zvláštním právním předpisům. Zvláštní úprava vyvlastnění 

byla obsažena v zákoně č. 280/1949 Sb., o územním plánování a o výstavbě obcí, který 

v ustanovení § 20 odst. 1 umožňoval vyvlastnění nemovitostí za účelem uskutečnění 

jednotného hospodářského plánu anebo podrobného nebo zastavovacího plánu, jakož 

i k provedení asanace, nedošlo-li k dohodě, s výjimkou nemovitostí sloužících k účelům 

obrany státu nebo potřebám vojenské správy. Vyvlastněním pak bylo možné dosáhnout: 

 

a) přechodu vlastnického práva k nemovitostem, 

 

b) zřízení služebnosti a jiných věcných práv na nemovitostech, 

 

c) trpění opatření, která omezují výkon vlastnického práva nebo jiného práva 

na nemovitosti, anebo 

 

d)  postoupení, omezení nebo zrušení jiného věcného práva než vlastnického. 

Vyvlastnění bylo prováděno ve prospěch státu, svazků lidové správy, státních, 

národních a komunálních podniků, podniků určených k provozování zahraničního 

obchodu a mezinárodního zasilatelství nebo lidových družstev. Ve prospěch jiných 

subjektů bylo možné vyvlastňovat toliko, pokud se jednalo o stavbu zařazenou 

do jednotného hospodářského plánu, nebo pokud šlo o nějakou asanační úpravu.  

 

Příslušným k vedení řízení o vyvlastnění a o poskytnutí náhrady za vyvlastnění 

byl okresní národní výbor. Výrok o výši poskytnuté náhrady za vyvlastnění pak byl 

přezkoumatelný v nesporném soudním řízení.  

 

Zákon č. 280/1949 Sb. byl blíže konkretizován nařízením vlády č. 93/1950 Sb., 

o výstavbě obcí. Předmětné nařízení vlády posunulo dosavadní právní úpravu 

vyvlastnění směrem k „modernímu vyvlastňovacímu právu“, když např. zakotvilo 

možnost žádat o zrušení vyvlastňovacího výměru, pokud nezačal vyvlastnitel užívat 

vyvlastněnou nemovitost k účelu, pro který byla vyvlastněna ve lhůtě určené 

ve vyvlastňovacím výměru. Z dalších přínosů lze zmínit např. vymezení účelů, pro které 
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lze vést vyvlastňovací řízení, povinnost poskytnout náhradu za vyvlastnění včetně 

možnosti poskytnutí náhrady ve vhodném pozemku.  

 

S účinností ode dne 1. 1. 1959 byly zákon o územním plánování a výstavbě obcí 

a vládní nařízení o výstavbě obcí zrušeny zákonem č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu. 

Vyvlastnění bylo upraveno v ustanoveních §§ 18 – 22. Uvedený právní předpis v sobě 

zahrnoval již celou řadu prvků současného vyvlastňovacího práva, z nichž lze zmínit 

především následující: 

 

(i) pokud nemělo být vyvlastňováno pro uskutečnění úkolů státního plánu rozvoje 

národního hospodářství, mohlo být vyvlastnění uskutečněno jen v případě, kdy 

převažoval zájem na uskutečnění nebo užívání stavby či provedení asanace nad jiným 

oprávněným zájmem dosavadního vlastníka nebo jiného oprávněného; 

 

(ii) vyvlastnění bylo přípustné, jen když nebylo účelu vyvlastnění možné 

dosáhnout jinak a nebylo-li možné získat nemovitosti nebo práva k nim dohodou; 

 

(iii) vyvlastnění muselo být ve shodě se záměry a cíli územního plánu a mohlo být 

provedeno jen v nezbytném rozsahu a s co nejmenším omezením práv třetích osob. 

Ve vyvlastňovacím řízení se tedy muselo primárně usilovat o naplnění jako účelu 

vyvlastnění takovým způsobem, který co nejméně omezoval vlastníka, např. zřízením 

věcného břemene; 

 

(iv) o vyvlastnění, jakož i o náhradě za vyvlastnění, rozhodoval stavební úřad. Byl 

- li předmětem vyvlastnění osobní majetek nebo zemědělský pozemek, mohl stavební 

úřad přiznat vyvlastněnému na jeho žádost nebo na návrh vyvlastnitele náhradu v jiném 

vhodném nemovitém majetku nebo ve stavebních prostředcích; 

 

(v) nezačal-li vyvlastnitel nebo jeho právní nástupce užívat vyvlastněné 

nemovitosti nebo práva k nim k účelu, pro který bylo vyvlastnění provedeno, 

ve stanovené lhůtě, nejdéle však do dvou let od vydání rozhodnutí o vyvlastnění, mohlo 

být na žádost vyvlastněného nebo jeho právního nástupce rozhodnutí o vyvlastnění 
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zcela nebo částečně zrušeno. Žádost však bylo třeba podat nejpozději do tří měsíců 

po uplynutí uvedených lhůt. Bylo-li rozhodnutí o vyvlastnění zcela nebo částečně 

zrušeno, pak měl vyvlastnitel nárok na vrácení poskytnuté náhrady nebo její poměrné 

části i s jejími užitky a vyvlastněný nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

2.5 Období let 1976-2007  

 

2.5.1 Vyvlastnění dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) 

 

 S účinností od 1. 10. 1976 do 31. 12. 2006 byla právní úprava vyvlastnění 

upravena v ustanoveních zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(dále též „zákon č. 50/1976 Sb.“). Problematika vyvlastnění byla upravena v části čtvrté 

zákona č. 50/1976 Sb. (ustanovení § 108 – 116). Zákon č. 50/1976 Sb. upravoval 

problematiku vyvlastnění v zásadě komplexně, když obsahoval jak hmotněprávní 

úpravu (podmínky vyvlastnění), tak i procesní ustanovení regulující úpravu 

vyvlastňovacího řízení. Subsidiárně se však pro vyvlastňovací řízení měly použít 

obecné předpisy o správním řízení
31

. 

 

 Pojem vyvlastnění byl definován v ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 50/1976 

Sb., které uvádělo, že pozemky, stavby a práva k nim, potřebné pro uskutečnění staveb 

nebo opatření ve veřejném zájmu, uvedených v odstavci 2, lze vyvlastnit nebo 

vlastnická práva k pozemkům a stavbám lze omezit rozhodnutím stavebního úřadu. 

Na rozdíl od současné právní úpravy VyvlZ, zákon č. 50/1976 Sb. sám vymezoval 

účely, pro které je možné ve veřejném zájmu vyvlastnit. Patřilo sem vyvlastnění pro (i) 

veřejně prospěšné stavby
32

 podle schválené územně plánovací dokumentace, (ii) 

vytvoření hygienických, bezpečnostních a jiných ochranných pásem a chráněných 

území a pro zajištění podmínek jejich ochrany, (iii) provedení asanace sídelního útvaru 

nebo jeho asanačních úprav podle schválené územně plánovací dokumentace, (iv) 

vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě, (v) vytvoření podmínek 

                                                   
31 K tomu srov. ustanovení § 140 zákona č. 50/1976 Sb. 
32 Za takové stavby se považovaly stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické 

vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí, které vymezil schvalující orgán 

v závazné části územně plánovací dokumentace. 
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pro umístění nebo řádný provoz zařízení státní pozorovací sítě, kterou se zjišťuje stav 

životního prostředí, a konečně (vi) účely vymezené zvláštními zákony. 

 

 Jak tedy je z uvedené zřejmé, zákon č. 50/1976 Sb. sám vymezoval pět účelů, 

pro něž bylo přípustné vyvlastnění, sám však současně počítal s tím, že ve zvláštních 

právních předpisech budou vymezeny další zvláštní účely vyvlastnění.  

 

 Podmínky vyvlastnění vyplývaly z ustanovení § 109 – 111 zákona č. 50/1976 

Sb. a byly v zásadě shodné jako podmínky vyvlastnění, které upravuje VyvlZ. První 

podmínkou byla skutečnost, že k vyvlastnění mohlo dojít pouze ve veřejném zájmu. 

Veřejný zájem na vyvlastnění pro účely uvedené v ustanovení § 108 odst. 2 zákona 

č. 50/1976 Sb. musel (stejně jako v současnosti) být prokázán ve vyvlastňovacím řízení.  

 

 Další podmínkou vyvlastnění byla tzv. zásada subsidiarity, tj. vyvlastnit bylo 

možné jen tehdy, nebylo-li možno cíle vyvlastnění dosáhnout dohodou nebo jiným 

způsobem
33

.  

 

Zákon č. 50/1976 Sb. označoval za cíl vyvlastnění dosažení účelu přechodu, 

popřípadě omezení, vlastnického práva k pozemkům a stavbám, nebo zřízení, zrušení, 

popřípadě omezení práva věcného břemene k pozemkům a stavbám
34

. I ve vztahu k cíli 

vyvlastnění tedy uváděl zákon č. 50/1976 Sb. jako jednu z podmínek vyvlastnění 

subsidiaritu, tj. vyvlastnit bylo možné jen tehdy, nebylo – li možné dosáhnout cíle 

vyvlastnění dohodou nebo jiným způsobem. Znamená to, že navrhovatel vyvlastnění, 

např. těžební firma, musel vždy prokazatelně jednat s vlastníky a nabídnout jim 

odkoupení nemovitosti. Minimálně musel poslat vlastníkům návrh kupní smlouvy 

s určením přiměřené lhůty, v níž se mají vyjádřit
35

.  

  

Mezi další zásady zákona č. 50/1976 Sb. patřila zásada proporcionality (tj. 

přiměřenosti), kdy zákon stanovil, že vyvlastnění může být provedeno jen v nezbytném 

                                                   
33 K tomu srov. ustanovení § 110 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. 
34 K tomu srov. ustanovení § 109 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. 
35 K tomu srov. Dohnal, Vítězslav. Vyvlastnění a ochrana vlastnického práva. Brno: Ekologický právní 

servis, 2000, s. 10. 
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rozsahu. Bylo-li možno dosáhnout účelu vyvlastnění pouze omezením práva, nebylo 

možné právo odejmout v plném rozsahu
36,37

.  

 

Další podmínkou vyvlastnění bylo, že muselo být v souladu s cíli a záměry 

územního plánování. Pokud účel, pro který se vyvlastňovalo, nevyžadoval vydání 

územního rozhodnutí, zkoumal se soulad s cíli a záměry územního plánování přímo 

ve vyvlastňovacím řízení
38

.  

 

Konečně poslední podmínkou vyvlastnění byla skutečnost, že za vyvlastnění 

náleží vyvlastňovanému náhrada. Podmínky pro stanovení náhrady za vyvlastnění a její 

výplatu byly upraveny v ustanovení § 111 - 111c zákona č. 50/1976 Sb. Citovaná právní 

úprava způsobu stanovení náhrady za vyvlastnění je v zásadě totožná s úpravou náhrady 

za vyvlastnění ve VyvlZ. Bohužel tato právní úprava regulující blíže způsob stanovení 

náhrady za vyvlastnění byla přijata až zákonem č. 186/2006 Sb., a tedy byla účinná 

pouze v období od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006 (tj. do nabytí účinnosti VyvlZ)
39,40

.  

 

S účinností ode dne 1. 7. 2006 byl vyvlastnitel povinen poskytnout náhradu 

za vyvlastnění (v penězích) jednorázově ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o vyvlastnění
41

 

ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby (včetně jejich součástí a příslušenství) 

došlo-li k odnětí vlastnického práva k nim, případně ve výši ceny práva odpovídajícího 

věcnému břemenu, došlo-li k omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě 

                                                   
36 K tomu srov. ustanovení § 110 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. 
37 Zákon č. 50/1976 Sb. znal i institut tzv. „rozšíření vyvlastnění“ Jestliže se vyvlastněním převádělo 

vlastnické právo pouze k části pozemku nebo se omezovalo jiné právo k pozemku či ke stavbě a vlastník 

nebo jiný oprávněný nemohl využívat zbývající části pozemku nebo omezeného práva k pozemku či 

stavbě, popřípadě je mohl užívat jen s nepřiměřenými obtížemi, mohlo být vyvlastnění i na zbývající část, 

pokud o to vlastník nebo jiný oprávněný požádal. 
38 K tomu srov. ustanovení § 110 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. 
39 Do této doby byla problematika náhrady za vyvlastnění v zákoně č. 50/1976 Sb. upravena jen velmi 

kuse, když v rámci ustanovení § 111 bylo pouze konstatováno, že vyvlastnění se provádí za náhradu, a že 
náhrada se poskytuje v penězích, pokud zvláštní zákon nepřipouští jiný způsob náhrady. Náhradu 

za vyvlastnění, způsob náhrady, kdo a komu náhradu poskytuje, popřípadě maximální výši náhrady, měl 

stanovit obecně závazný právní předpis. Tím byla vyhláška č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění 

staveb pozemků, porostů a práv k nim.  S ohledem na obsolentnost jejích ustanovení však bylo posléze 

postupováno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 

a prováděcí vyhlášky k němu (vyhláška č. 540/2002 Sb.). 
40 Mj. i způsob stanovení náhrady za vyvlastnění bez ohledu na zřetel k ceně v daném místě obvyklé, byl 

(vedle požadavků na větší propracovanost vyvlastňovacího řízení) jedním z hlavních motivů pro přijetí 

nové právní úpravy vyvlastnění. 
41 K tomu srov. ustanovení § 111c odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. 
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zřízením věcného břemene nebo došlo-li k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu, a to v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů.  

 

Vyvlastňovanému dále náležely též další účelně vynaložené nálady, konkrétně 

náhrada stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších 

obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaložil v důsledku a v souvislosti 

s vyvlastněním
42

. 

 

Stejně jako v současném VyvlZ, tak i zde bylo stanoveno, že vyvlastňovací úřad 

je povinen stanovit náhradu za vyvlastnění v takové výši a takovým způsobem, aby 

odpovídala skutečné majetkové újmě na straně vyvlastňovaného v důsledku 

vyvlastnění
43

. V případě, že by obvyklá cena podle pozemku nebo stavby byla nižší než 

cena zjištěná podle cenového předpisu, náležela vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny 

zjištěné. 

 

Zákon č. 50/1976 Sb. znal i náhradu za vyvlastnění v podobě poskytnutí jiného 

pozemku nebo stavby, dohodl-li se na tom vyvlastňovaný s vyvlastnitelem. Tím nebylo 

dotčeno právo na vyrovnání rozdílu v obvyklé ceně vyvlastněného pozemku nebo 

stavby a náhradního pozemku nebo stavby. 

 

Zákon č. 50/1976 Sb. pamatoval rovněž na situaci, kdy nedošlo k dohodě 

o rozdělení náhrady mezi dosavadním vlastníkem a těmi, kterým na vyvlastňovaném 

pozemku nebo stavbě váznou práva. V takovém případě byl navrhovatel (vyvlastnitel) 

povinen složit náhradu za  vyvlastnění u soudu, v jehož obvodu dotčený pozemek nebo 

stavba leží. Soud pak rozhodl o uspokojení těchto nároků, zejména s přihlédnutím 

k tomu, aby nebylo ohroženo zajištění nároků zástavních věřitelů
44

. Pokud nebyla 

oprávněná osoba známa, nebyl znám její pobyt nebo byla v prodlení, složil vyvlastnitel 

náhradu za vyvlastnění ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o vyvlastnění do úschovy 

soudu. Zemřela-li oprávněná osoba a nebylo-li možné náhradu v průběhu dědického 

                                                   
42 K tomu srov. ustanovení § 111 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. 
43 K tomu srov. ustanovení § 111 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. 
44 K tomu srov. ustanovení § 111b zákona č. 50/1976 Sb. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe3v6mjvgexhazrs
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řízení vyplatit správci dědictví a ani dědicům, složil ji vyvlastnitel ve stanovené lhůtě 

u soudu příslušného k projednání dědictví nebo u soudního komisaře pověřeného 

provést úkony v řízení o dědictví po zemřelé oprávněné osobě
45

. 

 

Právní úprava vyvlastňovacího řízení byla zakotvena v ustanovení § 112 – 114 

zákona č. 50/1976 Sb. Řízení o vyvlastnění bylo prováděno obecnými stavebními úřady 

příslušnými podle místa, kde se nacházel předmět vyvlastnění. Vyvlastňovací řízení se 

zahajovalo na návrh státní správy, právnické nebo fyzické osoby, která má předmět 

vyvlastnění využít k účelu, pro který se vyvlastňuje. Pokud byl navrhovatelem orgán 

příslušný k vyvlastňovacímu řízení, stanovil odvolací orgán, který jiný stavební úřad 

v jeho působnosti provede řízení a vydá rozhodnutí o vyvlastnění. Náležitosti návrhu na 

vyvlastnění byly uvedeny v ustanovení § 46 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ze 

dne 29. května 1998 č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona. 

 

Návrh na vyvlastnění musel obsahovat:  

 

a) označení pozemku nebo jeho části, označení stavby, jaké právo a v jakém 

rozsahu má být vyvlastněno, 

b) jméno (název) a adresu (sídlo) osoby, v jejíž prospěch má být provedeno 

vyvlastnění, 

c) jméno (název) a adresu (sídlo) osoby, proti které vyvlastnění směřuje, 

d) účel, pro který se vyvlastnění navrhuje, a odůvodnění návrhu, 

e) přehled zástavních a věcných práv váznoucích na nemovitosti, 

f) důkaz o tom, že pokus o získání práva k pozemku nebo stavbě dohodou 

byl bezvýsledný, 

g) výpis z katastru nemovitostí, 

h) kopii katastrální mapy se zákresem pozemků a staveb navržených 

k vyvlastnění doplněnou situací z jiných mapových podkladů, které vyjadřují 

graficky právní vztahy k nemovitostem v případech, kdy tyto vztahy nebyly 

                                                   
45 K tomu srov. ustanovení § 111c odst. 2, 3 zákona č. 50/1976 Sb. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzg43f6njq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzg43f6njq
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dosud v katastrální mapě vyznačeny; bylo – li navrhováno vyvlastnit část 

pozemku, připojil se též geometrický plán ve trojím vyhotovení, 

i) návrh náhrady. 

 

Důkazem, že pokus o získání práva k pozemku nebo ke stavbě dohodou byl 

bezvýsledný, byla písemná výzva k uzavření dohody zaslaná vyvlastnitelem 

do vlastních rukou vyvlastňovaného obsahující požadavek vyvlastnitele, důvody, návrh 

úplaty a upozornění, že neodpoví-li na ni vlastník pozemku nebo stavby anebo ten, 

komu má být omezeno nebo zrušeno právo věcného břemene k pozemku nebo stavbě, 

do 30 dnů ode dne doručení, má se za to, že dohodu odmítá. V takovém případě návrh 

na vyvlastnění obsahoval prohlášení navrhovatele, že ve stanovené lhůtě neobdržel 

na svou výzvu odpověď, popřípadě že k dohodě nedošlo. 

 

Stejně jako v současnosti bylo i vyvlastňovací řízení vedené podle zákona 

č. 50/1976 Sb. ovládáno zásadou ústnosti
46

 a koncentrace. Námitky proti vyvlastnění 

mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání, k později uplatněným námitkám 

nemohlo být přihlíženo. Stejně tak nebylo možné přihlížet k námitkám, které byly 

marně uplatněny v územním řízení nebo námitkám, jež mohly být v územním řízení 

uplatněny, avšak účastník tak neučinil
47

. 

 

V závěru řízení o vyvlastnění vydal příslušný vyvlastňovací úřad rozhodnutí 

o vyvlastnění. Pakliže shledal, že nejsou podmínky pro vyvlastnění splněny, návrh 

na vyvlastnění zamítl. Náležitosti rozhodnutí o vyvlastnění v zákoně č. 50/1976 Sb. 

nenalezneme. Tyto byly upraveny jednak v ustanoveních § 46 a násl. správního řádu
48

, 

a jednak v ustanovení § 47 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb. 

ze dne 29. května 1998, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

V rámci této vyhlášky bylo stanoveno, že rozhodnutí o vyvlastnění obsahuje zejména 

předmět, účel a rozsah vyvlastnění, jméno (název) a adresu (sídlo) osoby, proti které 

vyvlastnění směřuje, jméno (název) a adresu (sídlo) osoby, v jejíž prospěch se 

                                                   
46 K projednání návrhu na vyvlastnění vyvlastňovací úřad obligatorně nařizoval ústní jednání. Konání 

ústního jednání byl povinen oznámit účastníkům nejméně 15 dnů předem. 
47 K tomu srov. ustanovení § 113 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. Na tuto skutečnost však museli účastníci 

řízení být výslovně upozorněni. Za úvahu by stálo zakotvení tohoto pravidla i do VyvlZ. 
48 Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzg43f6njq
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vyvlastňuje, náhradu za vyvlastnění a způsob její úhrady, včetně označení soudu, pokud 

u něho má být náhrada složena, lhůtu, do které musí být započato s užíváním pozemku 

a stavby k účelu, pro který byly vyvlastněny a poučení o možnosti a podmínkách podání 

žádosti o zrušení rozhodnutí o vyvlastnění. 

 

Zákon č. 50/1976 Sb. znal i institut zrušení vyvlastnění. Na žádost účastníka, 

jemuž byly pozemek nebo stavby vyvlastněny, zrušil stavební úřad zcela nebo zčásti 

rozhodnutí o vyvlastnění práv k pozemkům nebo stavbám, jestliže nebylo ve stanovené 

lhůtě započato s jejich užíváním k účelu, pro který bylo vyvlastněno. Žádost o zrušení 

rozhodnutí bylo možné podat kdykoli po uplynutí lhůty podle § 115 odst. 2
49

, pokud 

pozemek nebo stavba nesloužily k účelu, pro který byly vyvlastněny. Před uplynutím 

této lhůty bylo žádost možné podat jen tehdy, jestliže územní rozhodnutí určující využití 

pozemku nebo stavby pro daný účel pozbylo platnosti nebo bylo zrušeno. O těchto 

právech musel stavební úřad poučit účastníka řízení v rozhodnutí o vyvlastnění
50

.  

 

Bylo – li rozhodnutí o vyvlastnění zcela nebo z části zrušeno, měl ten, kdo 

poskytl náhradu za vyvlastnění, nárok na její vrácení a tomu, komu bylo vyvlastněno, 

náležel nárok na náhradu způsobené újmy. Náhradu měl podle obecných předpisů 

o náhradě škody poskytnout ten, v jehož prospěch bylo vyvlastněno. Nedošlo-li 

k dohodě o těchto nárocích a jejich výši, rozhodovaly soudy nebo orgány hospodářské 

arbitráže příslušné podle obecných předpisů
51

. 

 

2.6 Období roku od roku 2007 až do současnosti 

 

Jak již bylo shora uvedeno, zákon č. 50/1976 Sb. obsahoval obecnou úpravu 

vyvlastnění až do 1. 1. 2007, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí 

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

kterému bude věnována kapitola 4 a následující kapitoly této disertační práce. Zajímavé 

je, že ačkoli došlo v období let 1976 – 2007 (zejména pak po roce 1989) ve společnosti 

                                                   
49 S užíváním pozemku nebo stavby pro účel, pro který byly vyvlastněny, muselo být započato nejpozději 

ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o vyvlastnění. Tato lhůta nesměla být delší než dva roky. 
50 K tomu srov. ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. 
51 K tomu srov. ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. 
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k mnoha zásadním změnám (přijetí nové ústavy, celková proměna právního řádu, 

přeměna hospodářství plánované ekonomiky na tržní hospodářství, zcela odlišný způsob 

chápání institutu vlastnictví, atd.), zůstaly i přesto po přijetí VyvlZ základní znaky 

a zásady právní úpravy vyvlastnění v podstatě shodné.  
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3 Základní právní pojmy související s problematikou vyvlastnění 
 

3.1 Vlastnické právo 

  

 Vlastnické právo lze označit za právní normou regulovaný vlastnický vztah. 

Rozlišujeme vlastnické právo v objektivním smyslu, které představuje právě souhrn 

právních norem regulujících vlastnické vztahy, a dále subjektivní vlastnické právo, 

které je tradičně chápáno jako právní panství nad věcí. Lze jej charakterizovat jako 

právem zakotvenou možnost vlastníka v mezích stanovených právním řádem držet 

a užívat věci a nakládat jimi podle své úvahy a ve svém zájmu, a to mocí, která není 

závislá na moci kohokoli jiného k téže věci v téže době. Současně v sobě zahrnuje 

i právně zabezpečenou možnost vlastníka domáhat se od všech třetích osob zdržení se 

užívání věci vlastníka proti jeho vůli a zdržení se chování, které ruší vlastníka v jeho 

držbě a užívání věci a dispozicích s ní
52

.  

 

 LZPS ve své článku 11 odst. 1 stanoví, že „Každý má právo vlastnit majetek. 

Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu“. Vyjadřuje tak 

rovnost vlastnického práva všech vlastníků a zajišťuje jim stejnou míru právní ochrany 

vlastnického práva.  

 

LZPS však nechápe vlastnické právo jako právo absolutně neomezené. Zákon 

může stanovit, který majetek nezbytný k zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoje 

národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo 

určených právnických osob. Zákon také může dále stanovit, že určité věci mohou být 

pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České republice
53

.  

 

LZPS dále, byť v minimalizované míře a za přísných podmínek, připouští 

možnost vyvlastnění nebo nuceného omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu, 

na základě zákona a za náhradu. V tomto smyslu vychází z tzv. Hedemanovy koncepce 
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 FIALA, Josef. Vlastnické právo. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009. Dostupné v právním informačním systému Beck-online [cit. 2020-04-09]. 
53 K tomu srov. § 11 odst. 2 LZPS. 
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vlastnictví, jež je vyjádřena dikcí, že „vlastnictví zavazuje“ (srov. čl. 11 odst. 3 LZPS). 

Tato zásada je projevem koncepce vlastnictví jako sociální funkce, jež má původ 

ve francouzské a německé právní vědě z počátku 20. stol. Princip v sobě zahrnuje zákaz 

zneužití vlastnictví, současně naznačuje, že vlastník nemá jen práva, ale má i povinnosti 

(povinnosti vyplývající mu přímo ze zákona). Vlastnictví proto není jen neomezeným 

panstvím nad věcí, nýbrž má svoje určité limity (omezení, obsah vlastnictví). 

Charakteristickým rysem v souvislosti s omezením vlastnického práva je elasticita 

vlastnictví. Pokud omezení (např. zřízené věcné břemeno) odpadne, vlastníkova 

oprávnění „obživnou“ v původním rozsahu, aniž je nutný nějaký úkon ze strany 

vlastníka či jiné osoby
54

. 

 

3.2 Vyvlastnění 

 

Vyvlastnění neboli expropriace je nejzávažnějším veřejnoprávním zásahem 

do majetkových práv.  

 

Pojem vyvlastnění byl v průběhu vývoje společnosti chápán různě, a to ať už co 

se týká právního důvodu vyvlastnění, předmětu vyvlastnění nebo subjektu, na který 

nuceně přecházela vlastnická práva (stát, jiné subjekty veřejného či soukromého práva). 

Historicky se bylo možné setkat i s právními úpravami, kdy vyvlastněná práva 

přecházela pouze na stát. Možnost vyvlastnit majetek nacházející se na územní určitého 

státu bylo chápáno jako výsostné právo tohoto státu. Postupně však byl v této 

souvislosti kladen velký důraz na pečlivé vymezení podmínek, za nichž lze k takovému 

vyvlastnění přistoupit. 

 

Od vyvlastnění je třeba odlišovat další pojmy, označující zásahy do vlastnického 

práva. Při revolucích či státních převratech se můžeme obvykle setkat s odnětím 

vlastnických práv formou znárodnění. Tento proces může probíhat ve všech 

ekonomických odvětvích, nebo jen ve vybraných (např. průmysl, energetika, apod.). 

Důvodem znárodnění je obvykle snaha země vytvořit v dané ekonomické oblasti státní 

monopol. Znárodnění znamená úplné zbavení vlastnického práva u všech, nebo 
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 FIALA, Josef. Vlastnické právo. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: 
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u vybraných vlastníků. Na rozdíl od vyvlastnění, ke kterému dochází na základě 

individuálního správního aktu, se znárodnění uskutečňuje na základě legislativního 

aktu. Při provedeném znárodnění náleží původním vlastníkům náhrada, byť její výše 

poskytnutá státem obvykle neodpovídá skutečné hodnotě odebraného majetku. 

Od vyvlastnění je dále nutné odlišit pojem konfiskace. Konfiskace je nucené odnětí 

majetku bez náhrady
55

. Dochází k ní na základě obecného nebo konkrétního správního 

aktu. Odebraný majetek přechází na stát, případně na jinou osobu. Obdobně jako 

u znárodnění docházelo ke konfiskacím v historii zejména při změnách hospodářských, 

politických nebo společenských poměrů, válečných konfliktech, apod.
56

.  

 

Vyvlastnění je svou povahou nepochybně institutem, který náleží do obecné 

části správního práva, ačkoli v teorii je nadále předmětem diskuze, zda mají vyvlastnění 

vůbec provádět správní úřady nebo zda mají správní úřady rozhodovat o náhradě 

za vyvlastnění; alternativou je pravomoc soudů
57

.  

 

Obecně vyvlastněním chápeme nucené odnětí vlastnického práva 

vyvlastňovaného (expropriáta) k vyvlastňované věci zákonem
58

 nebo správním aktem 

vydaným na základě zákona a jeho přechod na vyvlastnitele (exproprianta), avšak, jak 

bude dále uvedeno, platné právní předpisy vykládají pojem vyvlastnění šířeji, když 

např. dle VyvlZ se vyvlastněním rozumí i omezení vlastnického práva nebo práva 

odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě. A. Randa považoval 

expropriaci za zvláštní způsob nabytí vlastnického práva subjektem, kterému příslušelo 

právo vyvlastnění, a to způsob původní. Vlastnictví přecházelo dle jeho názoru 

                                                   
55 VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 10. ISBN 978-80-

7400-036-2. 
56 Tamtéž. 
57 K tomu srov. např. STAŠA, Josef. Kapitola XV. [Vyvlastnění a omezení majetkových práv]. In: 

HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 229. 
IBSN 978-80-7400-624-1.  
58 V současné době nicméně česká právní úprava provedení vyvlastnění přímo zákonem nepřipouští. 

K tomu srov. např. znění ustanovení článku 11 odst. 4 LZPS, dle něhož je vyvlastnění nebo nucené 

omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu nebo 

nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 24/04 ze dne 28. 6. 2005, kde Ústavní soud České 

republiky konstatoval, že „Veřejný zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování o určité otázce (typicky 

např. o vyvlastňování), a nelze jej v konkrétní věci a priori stanovit“. Naopak např. článek 14 odst. 3 

Ústavy Spolkové republiky Německo stanoví, že „vyvlastnění přípustné pouze pro blaho společnosti 

(„nur zur Wohle der Allgemeinheit“) a může být provedeno pouze zákonem nebo na základě zvláštního 

zákona upravujícího druh a rozsah odškodnění“. 
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na exproprianta ipso jure zaplacením náhrady za vyvlastnění, popř. její depozicí
59

. 

Držení vyvlastněné věci však na exproprianta nepřecházelo automaticky s vlastnictvím, 

a bylo třeba naplnění obecných podmínek pro uchopení se držby věci (aprehenze)
60

. 

  

Jarass definuje vyvlastnění jako úplné nebo částečné odnětí konkrétního ústavou 

zaručeného subjektivního práva vlastnit majetek k plnění určitých veřejných úkolů, 

které může být provedeno buď zákonem (tzv. legální, zákonné vyvlastnění) nebo 

na základě správního aktu (tzv. administrativní vyvlastnění)
61

. Zákonné vyvlastnění je 

považováno za přípustné pouze výjimečně, protože podstatně zkracuje právní ochranu 

dotčené osoby, a proto je přípustné pouze, pokud by vyvlastněním prostřednictvím moci 

výkonné, tj. vyvlastněním správním aktem nebo podzákonnou právní normou, mohlo 

být dosaženo účelu vyvlastnění hůře než administrativním vyvlastněním, a pokud by 

bylo administrativní vyvlastnění spojeno se značnými nevýhodami pro obecné blaho
62

. 

 

Vyvlastnění je přípustné pouze ve veřejném zájmu, naopak vyvlastnění 

ve prospěch soukromých zájmů, které by ve svém důsledku způsobilo změnu právního 

postavení mezi soukromými osobami, je nepřípustné. Uvedené však obecně nebrání 

provedení vyvlastnění ve prospěch soukromých osob, neboť účel vyvlastnění může být 

realizován podniky soukromého práva nebo soukromě organizovanými veřejnými 

podniky. Veřejný zájem a realizace soukromých záměrů se v zásadě nevylučují. 

Rozhodujícím faktorem není v tomto ohledu osoba vyvlastnitele, ale účel vyvlastnění. 

Vyvlastnění ve prospěch soukromých osob tak je přípustné, pokud je prostřednictvím 

jejich činnosti realizován veřejný zájem
63

. 

 

Vyvlastnění za účelem zajištění plnění úkolů sloužících veřejnému zájmu 

soukromou společností je možné, bylo-li na takovou soukromou společnost plnění 

veřejných úkolů delegováno, a je rovněž zajištěno, že tyto úkoly budou realizovány 

                                                   
59 Dle současné právní úpravy přechází vlastnické právo na vyvlastnitele okamžikem právní mocí 

rozhodnutí o vyvlastnění. 
60 RANDA, Antonín. Právo vlastnické. Praha, 1900. Dostupné v právním informačním systému ASPI. 
61 JARASS, Hans D. In: JARASS, Hans D., PIEROTH, Bodo. Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland. Kommentar. 15. Aulage. C. H. Beck, 2018, s. 441 – 442. ISBN 978-3-406-72369-8. 
62 Tamtéž, s. 444 – 445. 
63 DEPENHEUER, Otto, FROESE, Judith. In: MANGOLDT, Hermann, KLEIN, Friedrich, STARC, 

Christian. Grundgesetz. Band I. Präambel, Artikel 1 – 19, Kommentar, 7. Auflage, 2018, s. 1509 - 1510. 

ISBN 978-3-406-71201-2. 
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ve prospěch široké veřejnosti. Jedná se především o soukromé služby veřejného zájmu, 

které občané nevyhnutelně potřebují k zajištění jejich potřeb (jedná se např. o služby 

realizované dopravními, energetickými, telekomunikačními či těžebními společnostmi). 

V takovém případě je na zákonodárci, aby pro naplnění ústavněprávních požadavků 

vyvlastnění přijal dostatečná opatření pro regulaci realizace těchto soukromých činností, 

a zajistil tak řádné plnění takových veřejných služeb (v případě energetických 

společností muže jít např. o smluvní přímus v podobě povinnosti připojení nebo o dozor 

příslušného státního energetického orgánu)
64

.  

 

Vyvlastnění ve prospěch jiných neveřejných služeb může být realizováno taktéž 

pro zajištění veřejného blaha, a to např. zlepšením regionální hospodářské struktury 

a vytvořením nebo zajištěním pracovních míst (byť právní předpisy v České republice 

v současné době neposkytují dostatečný právní podklad pro vyvlastnění ve prospěch 

soukromé společnosti s cílem vytvářet pracovní místa a zlepšovat regionální 

ekonomickou strukturu). Uvedené však klade na zákonodárce zvýšené nároky ve vztahu 

ke specifikaci účelu a dostatečnému vymezení podmínek přípustnosti vyvlastnění, jakož 

i ve vztahu k zajištění (prostřednictvím příslušných hmotněprávních a procesně 

právních předpisů) účinných postupů k realizaci těchto účelů vyvlastnění ve veřejném 

zájmu. Lze shrnout, že vyvlastnění ve prospěch soukromého sektoru vyžaduje 

posouzení řady otázek hovořících pro a proti, a to nejen otázky, zda je veřejný zájem 

na realizaci předmětného projektu dostatečně důležitý, ale také např. to, zda není 

v rozporu s jinými veřejnými zájmy (např. ochrana životního prostředí, ochrana 

památek, vodní hospodářství, atp.)
65

. 

 

Vyvlastnění je samozřejmě možné chápat v užším i širším smyslu. Jednak lze 

vyvlastnění chápat v tradičním (užším, formálním) smyslu, jakožto nástroje 

umožňujícího za účelem zajištění realizace projektů sloužících k  plnění určitých úkolů 

ve veřejném zájmu úplně nebo částečně odejmout nebo omezit vlastnické právo. 

V širším (materiálním) slova smyslu můžeme vyvlastnění chápat i jako veřejnoprávní 

omezení práv v podobě určení obsahu a rozsahu vlastnického (nebo jiného) práva, 

někdy označovaného také jako tzv. „koncepce oběti“, kdy zvláštní právní předpis 

                                                   
64 Tamtéž. 
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do budoucna omezí nebo zcela odstraní již v minulosti nabytá subjektivní práva. Rozdíl 

mezi formálním vyvlastněním a určením obsahu a rozsahu vlastnického práva se 

neomezuje pouze na kontrast mezi individuálním úplným nebo částečným odnětím 

vlastnického práva na straně jedné a obecními abstraktními normativními ustanoveními 

určujícími v obecné podobě obsah vlastnického práva od nabytí účinnosti určitého 

zvláštního právního předpisu na straně druhé. V této souvislosti může být jako stěžejní 

chápán výkon určitých veřejných úkolů jako základního účelu vyvlastnění
66

. 

 

Zatímco s formálním vyvlastněním je ve všech moderních právních řádech 

obligatorně spojena náhrada, u materiálního vyvlastnění tomu tak vždy není. Vlastnické 

právo by muselo být omezeno takovou měrou, aby ve svém důsledku znamenalo nebo 

alespoň připomínalo vyvlastnění, tzn., že by se v důsledku zásahu veřejné moci stal 

dosavadní způsob využití vlastnictví buď zcela zakázaným nebo výrazně omezeným 

(např. zákaz nebo omezení využití určitého pozemku určitým způsobem v blízké 

budoucnosti). Omezení vlastnického práva by muselo být přitom zvláště závažné, 

odnímat vlastníku významná oprávnění, vyplývající mu z jeho vlastnického práva 

a způsobit, že další využití vlastnictví (např. k nemovitosti) by již nebylo hospodářsky 

smysluplné. Jednalo by se především o situace, kdy by vlastnické právo bylo zcela 

vyprázdněno (vlastník by byl připraven o všechna podstatná dispoziční oprávnění), 

a tudíž by šlo o zásah veřejné moci rovnající se nebo obdobný formálními vyvlastnění. 

Rovněž by se mohlo jednat o situaci, kdy by byl určitý vlastník ve svých právech 

omezen takovým způsobem, že oběť, kterou by byl nucen přinést ve prospěch 

společnosti, by byla (pokud by za ni nebyla poskytnuta odpovídající náhrada) oproti 

omezení jiných vlastníků neúměrná a v rozporu s principem rovnosti v právech (tzv. 

„koncepce zvláštní oběti“) nebo překračující místní poměry. I v takovém případě by 

však muselo omezení vlastnického práva vykazovat jistý stupeň závažnosti. Ostatní 
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VOßKUHLE, Andreas. Grundlagen des Verwaltungsrecht. Band III. Personal, Finanzen, Kontrolle, 

Sanktionen, Staatliche Einstandspflichten. 2. Auflage. C. H. Beck, 2013, s. 1380. ISBN 978-3-406-

62083-6. 
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veřejnoprávní omezení vlastnického práva, která nedosahují takové intenzity, zpravidla 

nezakládají nárok na náhradu
67

.  

 

Wieland
68

 k tomu uvádí, že u „zvláštní oběti“ („Sonderopfer“) se musí počítat 

s tím, že postižená osoba bude ve srovnání s ostatními nerovnoměrně zatížena 

nad obecnou hranici obětování („Aufopferung“). Kritériem pro určení oběti je zásada 

rovného břemene, avšak v tomto bodě existují vymezující otázky, jejichž zodpovězení 

závisí na celé řadě faktorů, které nelze snadno předvídat. Pokud je situace způsobena 

státním donucení, které postihuje velké množství osob, nelze hovořit o zvláštní oběti, 

pokud se poškození projevilo pouze typickým rizikem donucení. Německý Spolkový 

soudní dvůr popírá koncepci zvláštní oběti, pokud je tato definována pouze obecnými 

životními riziky spojenými s možným státním donucením. Teprve až v případech, kdy 

jednotlivec podléhá omezení, které nemá obecnou povahu, resp. kdy příslušný zásah 

zasáhne postiženého jedince vážněji nebo těžším způsobem než ostatní, může uvedená 

situace ospravedlnit zvláštní oběť. 

 

V souvislosti s právní praxí při řešení investičních sporů mezi státem 

a zahraničním investorem se lze rovněž setkat s členěním vyvlastnění na přímé 

a nepřímé, kdy vyvlastnění přímé má představovat odnětí vlastnického práva a jeho 

převod na stát nebo na třetí osobu a vyvlastnění nepřímé je chápáno jako opatření státu, 

které má stejný nebo obdobný dopad na majetek vlastníka jako vyvlastnění přímé, např. 

značné zvýšení daní, odebrání licence k podnikání nebo odepření přístupu ke klíčové 

surovině (v této souvislosti se hovoří se o tzv. „plíživém vyvlastnění“)
69

. 

 

 Je však otázkou, zda lze takové nepřímé vyvlastnění, tj. opatření státu, které sice 

pojmově není vyvlastněním, avšak má do majetkové sféry vlastníka shodný nebo 

obdobný dopad jako vyvlastnění přímé, lze podřadit pod pojem vyvlastnění nebo 

nuceného omezení vlastnického práva dle článku 11 odst. 4 LZPS, a tedy zda i v tomto 

                                                   
67 KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí. Právní 

rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, č. 6, s. 195-204. ISSN 1210-

6410.  
68 WIELAND, Joachim. In: DREIER, Horst (Hrsg.). Grundgesetz Kommentar. Band I., Artikel 1 – 19, 3. 

Auflage, Mohr Siebeck Tübingen, 2013, s. 1487. IBSN: 978-3-16-150493-8. 
69 VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 10. ISBN 978-80-

7400-036-2. 
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případě musí být splněny zde stanovené podmínky, tj. že přistoupit k takovému opatření 

lze jen (i) ve veřejném zájmu, (ii) na základě zákona, (iii) za náhradu. Především 

poslední podmínka, tj. poskytnutí náhrady za takové opatření státu, je přinejmenším 

diskutabilní.  

 

Problematickou v podobě odepření přístupu ke klíčové surovině (zde konkrétně 

stěžovatel s ohledem na příslušná ustanovení zákona o vodních zdrojích neobdržel 

povolení k těžbě štěrku a písku z podzemních vod, na němž závisela jeho podnikatelská 

činnost) se v minulosti zabýval např. první senát Spolkového ústavního soudu, který 

v rámci svého rozhodnutí „Nassauskiesungsbeschluss“ sp. zn. 1 BvL 77/78 ze dne 

15. července 1981 konstatoval, že ustanovení veřejného práva (zde konkrétně zákona 

o vodních zdrojích) upravujících funkční hospodaření s vodou, zejména veřejné 

zásobování vodou, je oddělitelné od vlastnictví nemovitosti, a totéž platí 

i pro ustanovení § 17 zákona o vodních zdrojích za  předpokladu, že není přiznán žádný 

právní nárok na příslušné oprávnění podle ustanovení § 8, pokud bylo využívání vody 

vykonáváno v souladu s právem platným v okamžiku, kdy vstoupil v platnost zákon 

o vodních zdrojích, z důvodu vlastnictví majetku. Dále bylo zdůrazněno, že je v této 

souvislosti třeba rozlišovat garanci ochrany majetku a garanci hodnoty určité 

nemovitosti. 

 

3.3 Omezení vlastnického práva 

 

Omezení vlastnického práva je primárně vyjádřeno v článku 11 odst. 3 a 4 LZPS. 

V prvním případě jde o omezení vlastnického práva za účelem ochrany práv dalších 

vlastníků a za účelem ochrany zákonem chráněných obecných zájmů jako je ochrana 

lidského zdraví, přírody a životního prostředí (odst. 3), ve druhém případě pak 

hovoříme o omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu (odst. 4). Někdy se lze 

setkat s názorem, že ustanovení článku 11 odst. 3 LZPS označujeme jako „meze výkonu 

vlastnického práva“, neboť se týkají všech nebo většiny vlastníků a limitují samotný 

obsah vlastnického práva
70

, naopak omezení stanovená v článku 11 odst. 4 LZPS jsou 

tzv. „pravými omezeními vlastnického práva“, neboť směřují vůči relativně úzké 

                                                   
70 V této souvislosti hovoříme o tzv. „sociální funkci vlastnictví“. 
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skupině jednotlivců a představují omezení, která se mohou rovnat vyvlastnění, ačkoli 

formálně je vlastnické práva danému jedinci zachováno
71

.  

 

Mělo by se jednat zpravidla o případy, kdy vlastníku zůstává prakticky „holé 

vlastnictví“, neboť je připraven o všechna podstatná dispoziční oprávnění, což 

způsobuje ve svém důsledku shodné následky jako „formální“ vyvlastnění spočívající 

v odnětí vlastnického práva nebo např. o případy, které nastolují významnou nerovnost 

mezi jednotlivými skupinami vlastníků typově shodných nebo obdobných pozemků.  

 

Zatímco tedy omezení představující meze vlastnického výkonu vlastnického 

práva působí na obsah vlastnického práva zevnitř, tzv. pravá omezení představují vnější 

zásah do obsahu vlastnického práva
72

. 

 

Rozdíl mezi oběma kategoriemi spočívá především ve skutečnosti, že za omezení 

vlastnického práva dle odst. 4 náleží dotčenému vlastníku náhrada, za omezení dle odst. 

3 však bez dalšího nikoli, byť právo na náhradu může být dotčenému vlastníku 

samozřejmě přiznáno zvláštním právním přepisem. Setkat se lze si se situacemi, kdy 

zvláštní právní předpis za omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu žádnou 

náhradu neupravuje, ačkoli se jedná o omezení dle článku 11 odst. 4 LZPS. V takové 

případě je nezbytné jít cestou přímé aplikace ústavního pořádku, a poskytnout 

vlastníkovi náhradu na základě čl. 11 odst. 4 LZPS
73

.  

 

Je samozřejmě otázkou, zda kritérium stanovení náhrady za vyvlastnění zvláštním 

právním předpisem je dostatečným vodítkem pro podřazení dotčeného omezení 

vlastnického práva pod odst. 3 nebo 4 LZPS. Jak bylo shora uvedeno, ne vždy zakotvuje 

zvláštní právní předpis náhradu za dotčené omezení vlastnického práva, to však nemusí 

nutně znamenat, že vlastník na tuto náhradu právo nemá. V této souvislosti setkat celou 

řadou judikatury zabývající se náhradou za omezení vlastnického práva způsobeného 

                                                   
71 K tomu srov. KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního 

prostředí. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2010, č. 6, s. 195-204. 

ISSN 1210-6410.  
72 Tamtéž. K tomu též srov. např. shora vzpomínanou problematiku tzv. „plíživého vyvlastnění“. 
73 Tamtéž. 
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např. veřejným užíváním, územními plány, ochrannými pásmy, komplexními 

pozemkovými úpravami, atd.  

 

K tomu srov. např. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu 

České republiky, č. j. 1 Ao 1/2009-120 ze dne 21. 7. 2009, který dospěl k závěru, že 

pokud územním plánem dojde k zásahům do vlastnického práva, jejichž intenzita 

přesáhne spravedlivou míru, kterou je vlastník bez větších obtíží a bez významnějšího 

dotčení podstaty svého vlastnického práva schopen snášet, nastupuje ústavní povinnost 

veřejné moci zajistit mu adekvátní náhradu ve shodě s čl. 11 odst. 4 LZPS, a že 

uvedenou náhradu je možné přiznat na základě přímé aplikace čl. 11 odst. 4 LZPS 

za přiměřeného užití § 102 SZ, podle něhož se stanoví subjekty povinné k výplatě 

náhrad, lhůty a procedury k jejich poskytnutí a pravidla o soudní ochraně. Dále 

lze odkázat např. na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 

1022/2014 ze dne 30. 3. 2016, který dospěl k závěru, že vlastníku pozemku, zatíženému 

ve veřejném zájmu ochranným pásmem leteckých staveb, může náležet náhrada 

za omezení vlastnického práva, jestliže omezení dosáhne takové intenzity, že je 

zasažena samotná podstata vlastnictví, přičemž v případě, kdy ochranné pásmo 

leteckých staveb existuje toliko k ochraně veřejného zájmu, aniž by z jeho zřízení 

profitoval konkrétní subjekt, je pasivně legitimován k náhradě za omezení vlastnického 

práva stát, naopak v případech, kdy ochranné slouží k tvorbě zisku či ke garanci 

užívacích práv osoby, v jejíž prospěch je zřízeno, je pasivně legitimovanou osoba, 

v jejíž prospěch bylo ochranné pásmo zřízeno či jejímuž prospěchu ochranné pásmo 

slouží. 

 

V rozsudku sp. zn. 2 As 80/2011-151 ze dne 8. 12. 2011 se zase Nejvyšší správní 

soud České republiky zabýval mj. otázkou náhrady za omezení vlastnického práva 

na základě zásahů do vlastnického práva v důsledku zákona o pozemkových úpravách, 

přičemž dovodil, že ačkoli zákon o pozemkových úpravách vychází z předpokladu, že 

zájem na uspořádání pozemků je vyšší hodnotou než dílčí a limitovaná možná újma 

některého z dotčených vlastníků, i tak není vyloučeno, aby vlastník uplatnil proti státu 

konkrétní nárok na náhradu škody na základě přímé aplikace LZPS.  

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhfptcx3bn5ptcxzrgiya
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrgaza


 
 

60 

 

 V této souvislosti se objevují názory, že omezení vlastnického práva bez 

náhrady (i) musí být stanoveno zákonem, (ii) musí sledovat legitimní cíl a (iii) 

a především nesmí pro vlastníka představovat nepřiměřené břemeno, tj. 

míra omezení vlastníka nesmí přesáhnout míru výhody pro ostatní
74

. Aktuální 

judikatura se zabývá zkoumáním, zda je vlastnické právo omezeno, zda je 

toto omezení provedeno na základě zákona, zda omezení sleduje legitimní cíl, a je tedy 

ospravedlnitelné. Pokud  je omezení vlastnického práva ospravedlnitelné, zkoumá se 

dále, zda lze po vlastníkovi spravedlivě požadovat, aby omezení strpěl bez náhrady, či 

s jejím poskytnutím. Náhrada přitom náleží jen v případě, kdy omezení dosáhne takové 

intenzity, že je zasažena samotná podstata vlastnictví. V praxi se tak zásahy 

do vlastnického práva v podobě vyvlastnění a zákonných omezení vlastnického práva 

prakticky stírají
75

. 

Shora uvedené otázky považuji za poměrně zajímavé a aktuální, mj. i proto, že 

v době zpracování této práce byla naše republika postižena pandemií onemocnění 

COVID – 19. V této souvislosti došlo na straně velké skupiny občanů k omezení jejich 

vlastnických práv v důsledku nemožnosti vykonávat většinu složek vlastnického práva 

– především užívat věc a požívat její plody a užitky. Jednalo se především 

o podnikatele, kteří pozbyli tyto složky vlastnického práva ve vztahu ke svým 

provozovnám a jejich vybavení v důsledku omezení maloobchodu a služeb 

mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 

23. 3. 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN, ze dne 26. 3. 2020, č. j. MZDR 

13361/2020-1/MIN/KAN, ze dne 15. 4. 2020, č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN, 

ze dne 17. 4. 2020, č. j. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN, která byla posléze dne 

23. 04. 2020 zrušena rozsudkem Městského soudu v Praze sp. zn. 14 A 41/2020 

v důsledku skutečnosti, že napadená mimořádná opatření v nikoli malé míře zasáhla 

do základních práv a svobod jednotlivců a Ministerstvo zdravotnictví nedisponovalo 

dostatečnou věcnou působností k jejich vydání: 

                                                   
74 HANDRLICA, Jakub. Věcné břemeno a ochranné pásmo v energetickém zákoně. Právní rozhledy: 

časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2014, č. 21, s. 731-736 ISSN 1210-6410.  
75 COUFALÍK, Petr. Omezení vlastnického práva ochrannými pásmy a územními plány v aktuální 

judikatuře Nejvyššího soudu. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 

2016, č. 13-14, s. 474-480. ISSN 1210-6410.  
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K tomu soud konstatoval: „Pokud vyhlášením nouzového stavu vláda 

deklarovala, že běžné právní prostředky nestačí na zvládnutí nastalé krizové situace, 

bylo pak na místě aplikovat mimořádná krizová opatření, jejichž přijetí je předvídáno 

krizovým zákonem. A zákon počítá s tím, že tato krizová opatření mohou v razantní míře 

omezit základní lidská práva a svobody, a proto stanoví jasný mechanismus pro jejich 

přijetí. Jakkoli tedy nadále bylo plně v dispozici Ministerstva zdravotnictví činit úkony 

striktně spadající pod tento resort, například vyčlenit lůžka ve zdravotnických 

zařízeních podle § 69 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně veřejného zdraví nebo zakázat 

návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních, nepříslušelo mu omezit na území celého 

státu svobodu pohybu všech jeho obyvatel a plošně zakázat (s výjimkami) maloobchodní 

prodej. Možnost přijmout takováto krizová opatření náležela v době nouzového stavu 

pouze vládě.“ 

 

 Ačkoli se předmětný rozsudek zabývá především věcnou působností 

Ministerstva zdravotnictví České republiky, celý případ byl medializován především 

v souvislosti s (neprokázanými) názory, že vláda záměrně zvolila postup opatřeními 

přijatými podle ustanovení § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon 

o ochraně veřejného zdraví“), namísto správného postupu dle ustanovení § 5 a 6 zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen „krizový 

zákon“), s cílem vyhnout se případným následným povinnostem dle ustanovení § 36 

odst. 1 krizového zákona nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám 

v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními (§ 39 odst. 4) prováděnými 

podle tohoto zákona
76

. 

 Uvedené jen podporuje shora uvedený názor, že je třeba zkoumat nikoli toliko, 

zda příslušný právní předpis přiznává náhradu za omezení vlastnického práva, avšak 

zda příslušné opatření zasahuje samotnou podstatu vlastnictví či nikoli, a tedy zda je či 

nikoli možné po vlastníku spravedlivě žádat, aby příslušné omezení strpěl bez náhrady. 

                                                   
76 Nadto je v ustanovení § 5 písm. b) krizového zákona stanoveno, že vlastnické a užívací právo 

právnických a fyzických osob k majetku (§ 29 a 31) může být na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně 

nutném rozsahu omezeno, pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany 

života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto 

omezení poskytnuta přiměřená náhrada. 
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Zde lze vycházet i z již citované teorie zvláštní oběti, tj. z posouzení, zda příslušný 

zásah zasáhne postiženého jedince vážněji nebo těžším způsobem než ostatní, přičemž 

ve shora popsaném případě není pochyb, že došlo ke znevýhodnění  určitých skupin 

podnikatelů (provozovatelé některých služeb – restaurace, kadeřnické a kosmetické 

salony, fitness centra) oproti jiným (např. někteří advokáti, daňoví poradci, apod.). 

3.4 Věci movité a nemovité 

 

Rozlišení věcí na věci movité a nemovité plní svou funkci jak v oblasti 

soukromého, tak veřejného práva. Zatímco v soukromém právu se jedná především 

o formu právních jednání, nabývání vlastnického práva přivlastněním, přírůstkem, 

vydržením, smlouvou, ustanovení o vzniku zástavního práva, zadržovacího práva, koupi 

movité věci, koupi nemovité věci, zemědělském pachtu či výměnku, v oblasti veřejného 

práva hraje funkční rozlišení věcí nemovitých a movitých roli především v oblasti 

správy katastru nemovitostí, daně z nemovitých věcí, správy pozemních komunikací, 

odpadového hospodářství nebo památkové péče
77

.  

 

Rozlišování věcí na movité (res mobiles) a nemovité (res immobiles) nacházíme 

již v římském právu, konkrétně v Justiniánově kodexu. Rozdělení spočívalo v tom, zda 

šlo o věci pohyblivé (se moventes) nebo nepohyblivé (se non moventes). Císařský patent 

č. 946/1811 Sb., obecný zákoník občanský rovněž ve svém ustanovení § 293 rozlišoval 

věci movité a nemovité, a to podle toho, zda tyto bylo možné bez porušení jejich 

podstaty přenášet z jednoho místa na druhé.  

 

Základní kategorií však byly věci movité, kam spadaly rovněž veškeré věci tvořící 

příslušenství s věcmi nemovitými nebo věci, kterých bylo zapotřebí k řádnému 

provozování hospodářství (např. obilí, dříví, píce pro dobytek, sklizené plodiny, veškerý 

dobytek, různé nástroje a nářadí). Za movité věci byla považována práva s výjimkou 

těch, která byla spojena s držbou nemovité věci nebo zemským zřízením prohlášena 

                                                   
77

 KOUKAL, Pavel. § 498 [Nemovité a movité věci]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. 

Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014. Dostupné v právním informačním 

systému Beck – online [cit. 2020-04-09]. 
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za nemovitou věc. Zajímavostí je, že stavby, které nebyly součástí pozemku, se 

považovaly za věci movité
78

. 

 

Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník neobsahoval legální definici věcí 

movitých, pouze stanovil v ustanovení § 26 jejich taxativní výčet tak, že pozemky 

a stavby, s výjimkou staveb dočasných, jsou věci nemovité a ostatní věci byly 

automaticky považovány za movité. Stavby nebyly v souladu s vyjádřením právní 

zásady „superficies solo non cedit“ dle ustanovení § 25 součástí pozemku. Zákon 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník přejal tuto koncepci v ustanovení § 119 odst. 2 

(„nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem“) a ustanovení 

120 odst. 2 („stavba není součástí pozemku“). Ostatní věci, které neodpovídaly definici 

nemovité věci, tak byly věcmi movitými, a to včetně výsledků stavební činnosti, které 

nebyly spojeny se zemí pevným základem.  

 

OZ ve svém ustanovení § 498 obsahuje taxativní výčet nemovitých věcí, když 

uvádí, že „nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým 

určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon“. 

Stanoví – li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku,  nelze – li takovou 

věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré 

další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.“ Zda však 

narážíme na skutečnost, že taxativní výčet nemovitých věcí může odporovat určující 

přirozené povaze (movité nebo nemovité) a generickým znakům určitého samostatného 

předmětu. Zákonodárce tak může označit za movité i ty předměty, jejich povaha je 

přirozeně nemovitá a naopak.  

 

Za tzv. „přirozené nemovité věci“ považujeme pozemky a některé stavby. 

Pozemkem se rozumí část zemského povrchu, která je fakticky či právně oddělena 

od ostatních částí zemského povrchu. To souvisí s požadavkem oddělenosti věci 

v právním smyslu nejen od člověka, ale i od ostatních ovladatelných částí vnějšího 

světa. Oddělení může spočívat jak ve faktickém ohraničení pozemku rozhradami, tak 

i např. v jeho  právním ohraničení vlastnickou či jinou hranicí. 

                                                   
78 Tamtéž. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzguyf6mjuge
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Za nemovité věci se v souladu s opětovně zavedenou zásadou „superficies solo 

cedit“ nepovažují v rámci OZ všechny stavby, neboť většina z nich se v souladu 

s ustanovením § 506 odst. 1 OZ stala součástí pozemku, avšak pouze podzemní stavby 

se samostatným účelovým určením jako např. vinný sklep, stavba metra, podzemní 

garáže, podzemní podchody, apod. a samozřejmě taktéž všechny dosavadní stavby 

spojené se zemím pevným základem, které se v souladu s přechodnými ustanoveními 

OZ nestaly součástí pozemku. 

 

V rámci OZ se lze setkat i s tzv. „umělými nemovitými věcmi“, kam spadají věcná 

práva k pozemkům a stavbám se samostatným účelovým určením jako je např. 

vlastnické právo, držba či služebnost vztahující se k pozemku. Nemovitou věcí je dle 

ustanovení § 1242 OZ rovněž právo stavby, přičemž stavba vyhovující právu stavby je 

jeho součástí, ale rovněž podléhá ustanovením o nemovitých věcech, z čehož vyplývá, 

že i na stavby, které jsou věcmi movitými, mohou být aplikována příslušná ustanovení 

OZ o nemovitých věcech za podmínky, že jsou součástí práva stavby. OZ pak výslovně 

označuje za nemovitou věc rovněž jednotku (ustanovení § 1159 OZ). 

 

 OZ rozlišuje rovněž tzv. „přirozené zvláštní věci nemovité“. Z ustanovení § 498 

OZ vyplývá, že zvláštní právní předpis může stanovit, že určitá věc není součástí 

pozemku, a nelze-li takovou věc bez porušení její podstaty přenést z místa na místo (tj. 

přirozená povaha takové věci je nemovitá), je rovněž tato věc věcí nemovitou. K tomu 

lze jako příklad uvést např. ložisko vyhrazeného nerostu (výhradní ložisko) v souladu 

s ustanovením § 7 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon). 

 

Jiný právní předpis však nemusí nutně stanovit, že určitá věc není součástí 

pozemku, neboť postačí, když to (i nepřímo) vyplývá z jeho ustanovení, případně to 

dovodila soudní judikatura, jako např. v případě pozemních komunikací (kdy 

minimálně místní komunikace, silnice I. a II. třídy a dálnice jsou samostatnou 

nemovitou věcí v právním slova smyslu, naopak nemovitou věcí v právním slova 

smyslu nejsou určité účelové komunikace tam, kde se jedná pouze o úpravu povrchu 

pozemku, jako jsou např. vyježděné koleje, neboť v těchto případech absentuje povaha 
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samostatného předmětu). Veřejně přístupné účelové komunikace přitom představují 

veřejnoprávní omezení vlastnického práva, kdy pozemek, na kterém se komunikace 

nachází je buď soukromým (soukromá účelová komunikace) nebo veřejným (veřejně 

přístupná účelová komunikace) statkem
79

. 

 

 Jak již bylo zmíněno shora, za situace, kdy OZ obsahuje taxativní výčet 

nemovitých věcí, mohou do kategorie tzv. movitých věcí spadnout i věci, jejichž povaha 

je přirozeně nemovitá. V této souvislosti hovoříme o tzv. „umělých movitých věcech“. 

Jako příklad takových movitých věcí můžeme uvést velké strojírenské celky a zařízení, 

které jsou výsledkem stavební činnosti, a u nichž je ve veřejném seznamu zapsána 

příslušná výhrada dle ustanovení § 508 odst. 1 OZ, a to i přestože nejsou fakticky 

přenositelné z místa na místo. Za věci movité je rovněž třeba považovat i stavby 

dočasné dle ustanovení § 506 odst. 1 OZ. Nejasné je právní postavení inženýrských sítí 

a s nimi technicky a provozně souvisejících zařízení a staveb. Z OZ ani jiného právního 

předpisu nelze jednoznačně dovodit, že se jedná o věci nemovité, když gramatický 

výklad ustanovení § 498 odst. 1, 2 OZ a ustanovení § 3055 OZ paradoxně směřuje spíše 

k tomu, že inženýrské sítě (eventuálně stavby, které s nimi provozně souvisí) jsou, 

stejně jako stavby dočasné nebo stroje, u nichž byla zapsána výhrada, věcí movitou, byť 

odborná literatura připouští i výklad vycházejícími z koncepce tzv. „přirozené povahy 

věci“
80

  

 

Není bezpochyby vhodné, aby byly mezi movité věci řazeny i věci, jejichž povaha 

je přirozeně nemovitá jako právě některé dočasné stavby, stroje nebo inženýrské sítě, 

které nelze přesunout nebo přenést na jiné místo bez porušení jejich podstaty. Uvedené 

je však, s ohledem na znění ustanovení § 498 OZ (metoda taxativního výčtu), spíše 

otázkou de lege ferenda.  

 

 Závěrem k movitým a nemovitým věcem považuji za vhodné uvést, že 

s ohledem na skutečnost, že OZ považuje za věc nemovitou i právo stavby, bylo by de 

lege ferenda vhodné zohlednit tuto skutečnost v předpisech upravujících problematiku 

vyvlastnění, především pak ve VyvlZ, který (s ohledem na jeho účinnost k 1. 1. 2007) 

                                                   
79 Tamtéž. 
80 Tamtéž. 



 
 

66 

 

tento právní institut nezná, přičemž není možné jej podřadit pod žádný z pojmů 

(vlastnické právo, právo odpovídající věcnému břemeni, pozemek nebo stavba), s nimiž 

VyvlZ vyvlastnění spojuje. S ohledem na skutečnost, že právo stavby je samostatnou 

nemovitou věcí, mohou nastávat situace, kdy bude možné vyvlastnit pozemek, na němž 

právo stavby spočívá, nikoli však již samotné právo stavby. Z tohoto důvodu by bylo 

bezpochyby vhodné zahrnout právo stavby mezi práva, kterými lze omezit vlastnické 

právo k pozemku a práva, která lze odejmout nebo omezit vyvlastněním včetně úpravy 

souvisejících ustanovení VyvlZ. 

 

3.5 Pozemky a stavby jako předmět vyvlastnění 

 

VyvlZ ve svém ustanovení § 2 písm. a) definuje vyvlastnění jako odnětí nebo 

omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku 

nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že předmětem vyvlastnění dle VyvlZ mohou být pozemky 

a stavby. Někdy v této souvislosti hovoříme o tzv. „nepřímém předmětu vyvlastnění“, 

kdy za tento nepřímý předmět vyvlastnění jsou považovány pozemky a stavby, které 

jsou vyvlastněním dotčeny, zatímco za „přímý předmět vyvlastnění“ považujeme práva, 

jež mají svůj původ v normách hmotného práva, zejména vlastnické právo nebo právo 

odpovídající věcnému břemeni.  

 

Ačkoli je pojem „pozemek“ především v OZ hojně využíván, předmětný právní 

předpis tento pojem nikterak nedefinuje. Z ustanovení §§ 498 odst. 1 a 506 OZ lze 

dovodit, že pozemek je nemovitostí, a že jeho součástí je prostor nad i pod jeho 

povrchem, stavby a jiná zařízení, včetně toho, co je upevněno v pozemku nebo 

ve zdech, a stavba zřízená pod pozemkem, pokud není nemovitou věcí. Součástí 

pozemku naopak v souladu s ustanovením § 506 odst. 1 OZ nejsou (ačkoli byly zřízeny 

na povrchu pozemku, nad nebo pod jeho povrchem) stavby dočasné, a dále věci 

označené OZ či jinými právními předpisy za věci nemovité, jako je tomu např. 

u podzemních staveb se samostatným účelovým určením ve smyslu ustanovení §§ 498 

odst. 1 a 506 odst. 2 OZ, tedy např. tunely, podzemní garáže, metro, podchody, 

samostatné sklepy, apod. Součástí pozemku nejsou ve smyslu ustanovení § 509 OZ ani 
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inženýrské sítě, a dále v souladu s přechodnými ustanoveními OZ (§§ 3055  a  3060 

OZ) stavby spojené se zemí pevným základem, které byly samostatnými nemovitostmi 

před účinností OZ, a které s účinností nového občanského zákoníku nepřirostly 

k pozemku z důvodů vymezených v těchto přechodných ustanoveních. Součástí 

pozemku nebudou, jak bylo uvedeno shora, stroje a jiná upevněná zařízení, o nichž je 

v katastru zapsána výhrada ve smyslu ustanovení § 508 OZ
81

. 

 

Dále nebude za součást pozemku možné považovat věci nebo stavby nacházející 

se na povrchu pozemku, nad ním nebo pod ním, pokud bude o těchto zvláštním právním 

předpisem stanoveno, že se nejedná o součást pozemku, nebo to z takového právního 

předpisu lze alespoň dovodit (např. na pozemku umístěná veřejně prospěšná zařízení, 

nerostné a přírodní bohatství státu chráněné přepisy veřejného práva)
82

. 

 

S ohledem na skutečnost, že pozemek v OZ definován není, je třeba vycházet 

z definice obsažené v ustanovení § 2 písm. a) KatZ, které definuje pojem pozemek jako 

část zemského povrchu oddělenou od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo 

hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, 

územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, 

hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, 

popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků. Z uvedeného je zřejmé, že pozemek je 

třeba chápat jako část zemského povrchu odděleného od zbytku zemského povrchu 

určitými hranicemi stanovenými citovaným právním předpisem.  

 

Obdobně jako v případě pozemku, neobsahuje OZ ani definici pojmu stavby 

a využívá tento pojem pouze jako legislativní zkratku v rámci ustanovení § 506 odst. 1 

OZ
83

. Stavba tak může být v souladu s příslušným ustanovením ve spojení s dalšími 

ustanovení OZ jak věcí movitou, tak i nemovitou. Z hlediska teorie představuje stavba 

neurčitý právní pojem technického obsahu. Stavbu lze definovat jako jakékoli dílo, 

                                                   
81 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Dostupné v právním 

informačním systému beck-online [cit. 2020-04-09]. 
82 Tamtéž. 
83 Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení 

(dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno 

ve zdech. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmzqgu2q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmzqgyya
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmzqgyya
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmnjqha
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které vzniká stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jeho stavebně technické 

provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce a bez ohledu na účel jeho 

využití a dobu trvání. V pochybnostech, zda jde o stavbu, rozhoduje stavební úřad 

v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Jiné právní předpisy mohou 

ovšem vymezovat nebo chápat pojem stavby zcela odlišně
84,85

.  

 

K tomu je třeba připomenout zásahu ustanovení § 1 odst. 1 věta druhá OZ, dle 

něhož platí, že „uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva 

veřejného“. Rozhodovací praxe se v minulosti ustálila na tom, že „V případě, že 

občanskoprávní předpisy používají pojem „stavba“, nelze obsah tohoto pojmu vykládat 

jen podle stavebních předpisů. Stavební předpisy chápou pojem „stavba“ dynamicky, 

tedy jako činnost, směřující k uskutečnění díla (někdy ovšem i jako toto dílo samotné). 

Pro účely občanského práva je pojem „stavba“ nutno vykládat staticky, jako věc 

v právním smyslu“
86

. „Stavbou v občanskoprávním smyslu se rozumí výsledek stavební 

činnosti, tak jak ji chápe stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, pokud výsledkem 

této činnosti je věc v právním smyslu, tedy způsobilý předmět občanskoprávních vztahů 

včetně práva vlastnického (nikoliv tedy součást jiné věci). Stavba jako věc v právním 

smyslu je přitom věcí nemovitou nebo věcí movitou“
87

 

 

V souvislosti s definicemi pozemku a stavby, jakožto nepřímých předmětů 

vyvlastnění, je nicméně třeba připomenout skutečnost, že VyvlZ, který upravuje 

problematiku vyvlastnění odnětím nebo omezením vlastnického práva nebo práva 

odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, nabyl účinnosti již ke dni 

1. 1. 2007, a tedy před rekodifikací soukromého práva, která do našeho právního řádu 

opětovně zavedla zásadu „superficies solo cedit“, jež zcela změnila dosavadní pojetí 

vztahu pozemku a stavby, a která se tak samozřejmě dotýká i vyvlastňovacích vztahů.  

 

                                                   
84

 STAŠA, Josef. Stavba. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009. Dostupné v právním informačním systému Beck-online [cit. 2020-04-09]. 
85 Uvedené odpovídá definici stavby v ustanovení § 2 odst. 3 SZ, který definuje stavbu jako „veškerá 

stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické 

provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání“. 
86 K tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 3 Cdon 1305/96 ze dne 28. 1. 1998. 
87 K tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo 111/98 ze dne 30. 9. 1998. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzg43f6njq
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S ohledem na ustanovení § 506 OZ došlo k omezení počtu případů, kdy je 

předmětem vyvlastnění stavba (přičemž lze očekávat, že v důsledku vzájemného 

předkupního práva vlastníka stavby a vlastníka pozemku
88

 budou v budoucnu takové 

případy poměrně vzácné), a tak i k jistému zjednodušení vyvlastňovacích řízení. 

Na druhou stranu, s ohledem na skutečnost, že pojetí odlišného vlastnictví stavby 

a pozemku bylo v našem právním řádu uplatňováno více než 60 let, lze očekávat, že 

ještě po nějakou dobu bude vyvlastnění stavby jako samostatného předmětu vlastnictví 

(samostatné věci) na českém území uplatňováno. Především se bude jednat o situace, 

kdy se ke dni nabytí účinnosti OZ stavba nacházela ve vlastnictví jiné osoby, než 

vlastníka pozemku - k tomu lze odkázat na ustanovení § 3055 OZ
89

 a  3060 OZ
90

.  

 

 V souvislosti s problematikou vyvlastnění stavby, jakožto samostatného 

předmětu vyvlastnění, vyvstává nicméně otázka, zda lze vyvlastnit stavbu v případě, že 

tato je věcí movitou. LZPS i OZ se v rámci svých ustanovení zabývají především tzv. 

přímým předmětem vyvlastnění, tj. vlastnickým právem a jeho nuceným odnětím 

a omezením. Gramatickým výkladem jejich znění nicméně nelze vyloučit možnost 

odnětí nebo omezení vlastnických práv ve vztahu nejen k věcem  nemovitým, ale 

i věcem movitým nebo jiným majetkovým hodnotám.  

 

 Ze znění příslušných ustanovení VyvlZ lze dle mého názoru dovodit, že 

vyvlastnění se může týkat jak stavby, která je svou povahou věcí nemovitou, tak 

i stavby, která je svou povahou věcí movitou. V této souvislosti však je třeba 

                                                   
88 Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí 

pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, má ke stavbě předkupní 

právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje 

i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím nadzemní stavby. K ujednáním 

vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se nepřihlíží. Lze-li část pozemku se stavbou oddělit, aniž 

to podstatně ztíží jejich užívání a požívání, vztahuje se předkupní právo jen na část pozemku nezbytnou 

pro výkon vlastnického práva ke stavbě. 
89 Stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních právních předpisů součástí 

pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví osoby odlišné 

od vlastníka pozemku, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nestává součástí pozemku a je nemovitou 

věcí. Totéž platí o stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý ze spoluvlastníků i vlastníkem 

pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku. Uvedené platí obdobně 

pro stavbu, která má být zřízena na pozemku jiného vlastníka na základě věcného práva vzniklého 

stavebníku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě smlouvy uzavřené přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
90 Zatěžuje-li věcné právo stavbu nebo pozemek, nestane se stavba součástí pozemku, dokud toto věcné 

právo trvá a pokud to jeho povaha vylučuje. 
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přihlédnout ke skutečnosti, že movitá věc není zpravidla technicky nebo funkčně 

spojena s pozemkem, a lze jí od něj oddělit, aniž by došlo ke znehodnocení pozemku. 

V takovém případě by bylo její vyvlastnění nadbytečné a odporovalo zásadě 

proporcionality. Na druhou stranu ne vždy tomu tak je, když např. s účinností OZ jsou 

movitou věcí např. inženýrské sítě (eventuálně stavby, které s nimi provozně souvisí), 

stejně jako stavby dočasné
91

 nebo stroje, u nichž byla v  katastru nemovitostí zapsána 

výhrada, a které nemusí být vždy možné přesunout na jiné místo, aniž by tím byla 

narušena jejich podstata.  

 

Z tohoto důvodu je třeba přistupovat ke každému případu vyvlastnění 

individuálně, a to v souladu se zásadou proporcionality (vyvlastnění lze provést jen 

v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného 

zvláštním zákonem). Pokud tedy bude pro dosažení účelu vyvlastnění postačovat odnětí 

vlastnického práva k pozemku, neměla by movitá stavba, kterou může vlastník 

přesunout na jiný svůj pozemek (např. stavební buňka či maringotka) být způsobilým 

předmětem vyvlastnění. Na druhou stranu pokud vlastník pozemku o její vyvlastnění 

ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 VyvlZ požádá, neboť nemá k dispozici jiný pozemek, 

na něž by movitou stavbu přesunul, a tedy nemůže nadále movitou stavbu užívat vůbec 

nebo s nepřiměřenými obtížemi, nemělo by dle mého názoru rozšíření vyvlastnění 

o předmětnou movitou stavbu nic bránit. 

 

Závěrem této podkapitoly disertační práce si dovolím krátké zamyšlení 

nad možností vyvlastnění práva stavby, popř. zřízení práva stavby vyvlastněním. 

Předmětná podkapitola disertační práce byla záměrně nazvána jako „pozemky a stavby 

jako předmět vyvlastnění“, nikoli jako „nemovité věci jako předmět vyvlastnění“, neboť 

OZ považuje v souladu s ustanovením § 1242 OZ za nemovitou věc rovněž právo 

stavby. Nicméně této skutečnosti dosud nebylo přizpůsobeno znění VyvlZ. VyvlZ 

                                                   
91

 V této souvislosti je třeba zmínit, že zatímco pojetí SZ chápe stavbu dočasnou jako stavbu, u které 

stavební úřad předem omezil dobu jejího trvání, při posouzení charakteru dočasné stavby 

ze soukromoprávního hlediska je třeba vycházet z odlišných kritérií. Ačkoli OZ definici dočasné stavby 

neobsahuje, v odborné literatuře se již objevily např. názory, že stavbou dočasnou dle OZ je taková 

stavba, u níž je objektivně navenek patrné, že má být umístěna na pozemku pouze dočasně (např. zařízení 

staveniště, stavby postavené za účelem realizace koncertů, veletrhů, sezónního prodeje, atd.) nebo, že 

jedná o stavbu oprávněně zřízenou na cizím pozemku třetí osobou odlišnou od vlastníka pozemku, 

přičemž tato stavba má být na cizím pozemku umístěna jen dočasně z důvodu oprávnění třetí osoby 

užívat tento pozemek pouze na omezenou dobu, (např. z titulu nájemní smlouvy).  
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ve svém ustanovení § 2 písm. a) definuje vyvlastnění jako odnětí nebo omezení 

vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo 

ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem, a tedy 

možnost odnětí nebo omezení práva stavby, popř. vyvlastnění zřízením práva stavby 

na cizím pozemku výslovně neupravuje. Z tohoto důvodu nelze dle mého názoru právo 

stavby dle VyvlZ vyvlastnit. Bylo by to možné za předpokladu, pokud by VyvlZ 

v souvislosti s odnětím nebo omezením vlastnického práva explicitně nehovořil 

o „pozemcích“ a „stavbách“, avšak toliko o „nemovitých věcech“, jako je tomu např. 

v ustanovení § 60 odst. 1 ZOchPřKr, který je zvláštním právním předpisem obsahujícím 

expropriační titul za účelem ochrany přírody a krajiny, a který stanoví, že za účelem 

ochrany přírody a krajiny lze vyvlastnit nemovitost a práva k ní.  

 

Problém může nastat i tehdy, pokud bude pozemek, který má být předmětem 

vyvlastnění dle VyvlZ, zatěžovat právo stavby. V takovém případě nemůže právo 

stavby zaniknout vyvlastněním ve smyslu ustanovení § 6 VyvlZ, neboť není pouhým 

prostým právem třetí osoby zapisovaným do evidence katastru nemovitostí, avšak je 

v souladu s ustanovením § 1242 OZ nemovitou věcí. Komplikací může být i skutečnost, 

že dle příslušného ustanovení OZ je stavba vzniklá na základě práva stavby součástí 

tohoto práva stavby, ale také podléhá ustanovením o nemovitých věcech. Možnost 

vyvlastnění stavby, která je součástí práva stavby, tak je, dle mého názoru, rovněž 

diskutabilní. 
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3.6 Věcné břemeno 
 

 

Věcná břemena jsou institutem, který je součástí československého právního řádu 

od počátku padesátých let, kdy došlo zákonem č. 141/1950 Sb., občanským zákoníkem 

ke  zjednodušení tehdejší úpravy služebností a reálných břemen. Věcná břemena jsou 

souborem právních norem, které věcně právně omezují vlastníka věci ve prospěch jiné 

oprávněné osoby (ať už osoby individualizované nebo osoby, která je vlastníkem jiné 

věci) tak, že je povinen ve prospěch oprávněné osoby něco konat, strpět určité chování 

oprávněné osoby nebo zdržet se určitého chování, které by mu jinak příslušelo z titulu 

vlastnického práva. V určení oprávněného subjektu pak spočívá rozlišení věcných 

břemen na věcná břemena in rem (oprávněným subjektem je vždy vlastník věci, proto 

není právně relevantní změna vlastníka ve vztahu k další existenci věcného břemene 

a subjektem práva korespondujícího věcnému břemeni se stává sukcesor původního 

oprávněného) a věcná břemena působící in personam (oprávněný subjekt je určen zcela 

konkrétně a právo svědčí pouze jemu, a proto je existence tohoto druhu věcného 

spojena s existencí oprávněného subjektu)
92

.  

 

Věcná břemena tak představují částečné právní panství nad cizí věcí. 

V přívlastku „cizí“ se přitom zrcadlí povaha věcného břemene jako práva k věci cizí, 

z čehož vyplývá, že v rámci věcného břemene jako právního vztahu musí vystupovat 

alespoň dva subjekty, kterým jsou povinný a oprávněný z věcného břemene, byť se 

např. v podmínkách nového OZ setkáváme rovněž s tzv. vlastnickou služebností 

umožňující, aby vlastník zatížil svůj pozemek služebností ve prospěch jiného svého 

pozemku (srov. § 1257 odst. 2 OZ)
93

. Adjektivum „věcné“ zase vyjadřuje úzké sepětí 

                                                   
92

 FIALA, Josef. Věcná břemena. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2009. Dostupné v právním informačním systému Beck-online [cit. 2020-04-09]. 
93 Tyto tzv. „vlastnické služebnosti“ pak, s ohledem na gramatické znění ustanovení § 6 VyvlZ, nemohou, 

na rozdíl od práv třetích osob k vyvlastňovanému pozemku a stavbě, vyvlastněním automaticky 

zaniknout. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzguyf6mjuge
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tohoto práva s určitou věcí, která je tímto právem zatížena, a od které se právo 

odpovídající věcnému břemeni existenčně odvíjí
94

. 

 OZ v rámci právní úpravy věcných břemen opustil koncepci věcných břemen 

zavedenou v roce 1950 a upravenou posléze v rámci ustanovení § 151n a násl. zákona 

č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Právní úprava se tak po více jak 60 letech vrátila 

zpět k rozlišení služebností (srov. ustanovení § 1257–1302) a reálných břemen (srov. 

ustanovení § 1303–1308), které jsou podřazeny pod pojem věcných břemen. 

 

 Služebnosti (servitutes) se vyznačují tím, že postihují vlastníka věci tak, že musí 

ve prospěch jiného něco strpět nebo se něčeho zdržet. Naproti tomu reálná břemena 

vlastníka věci zavazují k tomu, aby ve prospěch oprávněného něco dával nebo konal 

(historicky povinnosti spojené s výměnkem, byl-li zřízen jak věcné právo, např. dodávat 

výměnkáři určité dávky potravin, poskytovat mu určité služby, apod.). Služebnosti 

i reálná břemena jsou podle ustanovení § 489 OZ věcmi. Zatěžují-li nemovitosti, pak 

jsou dokonce věcmi nemovitými. Zákon jim z tohoto důvodu taktéž v ustanovení 

§ 1259 OZ přiznává vlastnickou ochranu, oproti tomu však oprávněným ze služebností 

a reálných břemen zároveň stanoví povinnost svá vlastnická práva nezneužívat (srov. 

ustanovení § 1012 OZ). Možné uplatnění věcných břemen, resp. služebností, v reálném 

životě se úpravou OZ oproti dosavadnímu pojetí výrazně rozšiřuje. Služebností mohou 

být zatíženy nejen nemovitosti, ale i věci movité, předmětem zatížení může být věc jako 

celek ale i jen její určitá část (např. služebnost stezky, průhonu a cesty dle ustanovení 

§ 1274 a násl. OZ). Pokud to povaha věci umožňuje (např. požívání) lze služebností 

zatížit i spoluvlastnický podíl
95

. 

 

 Služebnosti jsou buď spojené s vlastnictvím určité věci, nebo patří určité osobě. 

Dle určení oprávněného subjektu tak lze rozlišovat služebnosti osobní a služebnosti 

pozemkové. Ustanovení o pozemkové služebnosti obdobně platí i pro služebnosti 

zřízené ve prospěch budovy, které nejsou součástí pozemků, na nichž stojí (k tomu srov. 

např. služebnost vodovodu nebo cesty ve prospěch panující stavby). Sporné je, zda lze 
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 HRABÁNEK, Dušan, LASÁK, Jan. § 1257 [Zatížení věci služebností]. In: SPÁČIL, Jiří a kol. 

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

Dostupné v právním informačním systému Beck – online [cit. 2020-04-02]. 
95 Tamtéž. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmmjvgfxa
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zřídit služebnost ve prospěch panující movité věci, z ustanovení § 977 OZ (numerus 

clausus věcných práv) lze však dovodit, že spíše nikoli
96

. 

 

OZ demonstrativně vymezuje určité druhy osobních a pozemkových služebností 

jako služebnosti inženýrské sítě (§ 1267 a násl.), opora cizí stavby (§ 1269), služebnost 

okapu (§ 1270), právo na svod dešťové vody (§ 1271), právo na vodu (§ 1272), 

služebnost rozlivu (§ 1273), služebnost stezky, průhonu a cesty (§ 1274 a násl.), právo 

pastvy (§ 1278), služebnost užívacího a požívacího práva (§ 1283 a násl.), příp. 

služebnost bytu (§ 1297 a násl.), umožňuje však zřídit i jiné služebnosti výslovně 

neuvedené, musí být však splněny podmínky stanovené v ustanovení § 1257 odst. 1 OZ 

vymezující základní charakteristiku každé služebnosti, jinak by se o služebnost 

nejednalo. 

 

 U pozemkových služebností je oprávněným subjektem ten, kdo má vlastnické 

právo k věci (panujícímu pozemku), v jejíž prospěch byla služebnost zřízena. Oprávnění 

z takové služebnosti je oprávněn vykonávat každý vlastník panující věci. Změna 

vlastnictví panující věci pak ex lege způsobuje změnu subjektu oprávněného 

ze služebnosti, tj. služebnost přechází na nového vlastníka panující věci.  

 

Naopak, pokud jsou služebnosti zřizovány ve prospěch konkrétní 

individualizované osoby (tj. jde o tzv. osobní služebnosti), jsou prostřednictvím 

služebnosti uspokojovány zájmy této osoby a služebnost zaniká nejpozději její smrtí 

nebo zánikem, nejedná-li se o převod nebo přechod závodu nebo takové jeho části, která 

bude provozována jako samostatný závod. Dojde – li k rozšíření služebnosti i na dědice, 

má se za to, že jimi jsou zákonní dědicové první třídy. Z osobní služebnosti je 

oprávněna pouze ta oprávněná osoba, jíž služebnost svědčí. V určitých případech však 

nicméně přichází v úvahu i možnost výkonu služebnosti osobami, které právo výkonu 

práva z osobní služebnosti odvozují od oprávněného ze služebnosti (např. právo, aby 

po stezce přicházeli k oprávněné osobě a odcházely od ní i jiné osoby).  

 

                                                   
96 Tamtéž. 
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Právní úpravu věcných břemen, konkrétně pak služebností, upravených v OZ 

ovšem nelze směšovat s tzv. zákonnými (legálními) věcnými břemeny, které jsou svou 

povahou veřejnoprávními omezeními vlastnického práva dle zvláštních právních 

předpisů jako např. EZ, ZElKom, apod., která se vyznačují mj. tím, že: (i) jedná se 

o omezení, která jsou založena normami veřejnoprávního, kogentního charakteru, (ii)  

okruh oprávněných subjektů je zde vymezen druhově, a to v závislosti na činnost, resp. 

oprávnění tohoto subjektu a (iii) oprávnění vymezená těmto subjektům jim náleží 

po dobu platnosti zákona, který zakládá jejich existenci
97

.  

 

K této problematice se rovněž v minulosti vyjadřoval Ústavní soud České 

republiky ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 25/04 ze dne 25. 1. 2005, v rámci něhož 

dovodil, že „věcná břemena zřízená na základě zákona (tedy nejen podle energetického 

zákona) mají specifický režim, upravený veřejnoprávními předpisy, na jejichž základě 

byla zřízena. I když mají nesporný veřejnoprávní prvek daný způsobem jejich vzniku 

a účelem, kterému slouží, nelze přehlížet, že mají i významný prvek soukromoprávní. 

Občanské právo definuje věcné břemeno jako právo někoho jiného než vlastníka věci, 

které ho omezuje tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Tzv. 

zákonná věcná břemena tento charakter mají také. Ostatně zákony, podle nichž vznikají, 

je tímto pojmem označují. Jejich režim však není zcela totožný s režimem smluvních 

věcných břemen, neboť se řídí speciální úpravou právních předpisů, které upravují 

činnosti, k jejichž provozování vznikly. Nejde však o úpravu komplexní, která by 

vylučovala použití obecné úpravy občanského práva o věcných břemenech. Proto pokud 

tyto speciální předpisy nemají zvláštní úpravu, řídí se jejich režim obecnou úpravou 

občanskoprávní.“ 

 

 K tomu je nicméně třeba uvést, že současná právní úprava rozlišuje mezi 

institutem veřejnoprávního vlastnických práv (tzv. zákonným, resp. legálním, věcným 

břemenem) a mezi zajištěním vztahů mezi provozovateli příslušných zařízení 

energetické infrastruktury (inženýrských sítí) prostřednictvím občanskoprávního 

institutu věcného břemene zřizovaného mezi provozovatelem příslušné inženýrské sítě 

na straně jedné a vlastníkem dotčeného pozemku na straně druhé, resp. prostřednictvím 

                                                   
97 HANDRLICA, Jakub. Právní úprava věcných břemen je subsidiární k institutu veřejnoprávního 

omezení. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2006, č. 6, s. 43 a násl. ISSN 1802-3843. 
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veřejnoprávního institutu vyvlastnění (tj. na základě rozhodnutí správního orgánu 

ve vyvlastňovacím řízení), neboť je v daném případě vymezen účel vyvlastnění 

příslušnými veřejnoprávními předpisy.  

 

Zřizování a provozování zařízení technické infrastruktury (inženýrských sítí) 

na cizích nemovitostech v souladu s příslušnými veřejnoprávními předpisy tak 

představuje jakousi kombinaci soukromoprávních institutů v podobě věcných břemen 

spočívajících ve zřízení a následném provozování zařízení technické infrastruktury 

na cizích nemovitostech a veřejnoprávního institutu omezení vlastnického práva 

spočívajícího v oprávněních vymezených provozovatelům příslušných zařízení 

technické infrastruktury (inženýrských sítí) vůči dotčeným nemovitostem zvláštním 

právním předpisem.  

 

Provozovatelům zařízení technické infrastruktury (inženýrských sítí) totiž 

paralelně s právními vztahy vyplývajícími ze služebnosti inženýrské sítě vyplývají 

z příslušných právních předpisů specifická veřejnoprávní oprávnění jako např. právo 

vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou 

a provozováním inženýrské sítě
98

 nebo oprávnění odstraňovat a oklešťovat stromoví 

a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů 

ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování inženýrské sítě v případech, kdy tak 

po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel
99

. Lze 

se setkat i v případy, kdy příslušná veřejnoprávní úprava opravňuje provozovatele 

zařízení technické infrastruktury (inženýrských sítí) zřizovat a umísťovat na cizích 

pozemcích určitá zařízení, aniž by současně bylo třeba smluvní ujednání (tj. např. 

zřízení příslušného věcného břemene) provozovatele s vlastníkem dotčeného 

pozemku
100

. 

 

                                                   
98 K tomu srov. např. ustanovení § 24 odst. 3 písm. f), § 25 odst. 3 písm. f), § 58 odst. 1 písm. e), § 59 

odst. 1 písm. f), § 60 odst. 1 písm. c), § 76 odst. 5 písm. b) EZ. 
99 K tomu srov. např. ustanovení § 24 odst. 3 písm. g), § 25 odst. 3 písm. g), § 58 odst. 1 písm. f), § 59 

odst. 1 písm. g), § 60 odst. 1 písm. d), § 76 odst. 5 písm. c) EZ. 
100 K tomu srov. např. ustanovení § 58 odst. 1 písm. c) ve spojení s dikcí ustanovení  § 58 odst. 2 věta 

první EZ nebo ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) ve spojení s dikcí ustanovení § 104 odst. 3 věta první 

ZelKom. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nbvhaxhazrsgq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nbvhaxhazrsgu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nbvhaxhazrvha
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nbvhaxhazrvhe
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nbvhaxhazrwga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nbvhaxhazrxgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nbvhaxhazrsgq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nbvhaxhazrsgu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nbvhaxhazrvha
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nbvhaxhazrvhe
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nbvhaxhazrwga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nbvhaxhazrxgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nbvhaxhazrvha
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2v6mjsg4xhazrrga2a
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Od shora uvedené koncepce se samozřejmě odvíjí i právní povaha náhrady 

za omezení vlastnických práv. Zatímco v případě soukromoprávního zřízení věcného 

břemene je tato náhrada představována smluvně sjednanou úplatou za zřízení věcného 

břemene, u veřejnoprávních omezení vlastnického práva jednotlivé právní předpisy 

vytvářejí různé konstrukce formy náhrady za omezení vlastnických práv (někdy je 

příslušné omezení realizováno bez náhrady, někdy jde o jednorázovou náhradu, kterou 

je nutné uplatnit u oprávněného v zákonem stanovené prekluzivní lhůtě, jinak nárok 

zaniká)
101

. Samozřejmě tím vyvstává otázka, co je klíčem pro zařazení příslušného 

oprávnění provozovatele inženýrské sítě (např. vstupovat nebo umístit určité zařízení 

na cizí pozemek) do jedné z citovaných dvou kategorií. V této souvislosti mám za to, že 

bude třeba vycházet z presumpce, týkající se rozsahu omezení vlastnického práva, 

a tedy v souvislosti se zvažováním koncepce náhrady vycházet z intenzity omezení 

vlastnických práv konkrétního vlastníka a skutečnosti, zda lze po vlastníku spravedlivě 

požadovat, aby omezení strpěl bez náhrady či s jejím poskytnutím.  

 

I v případě zřizování zařízení technické infrastruktury na cizích nemovitostech 

v souladu s příslušnými veřejnoprávními předpisy zákonodárce zpravidla preferuje 

vyřešení vzájemných vztahů mezi zřizovatelem příslušného veřejně prospěšného 

zařízení technické infrastruktury a vlastníkem dotčeného pozemkou smluvní cestou (tj. 

dobrovolným zřízením občanskoprávního věcného břemene), na druhou stranu je zde 

přítomen silný veřejnoprávní prvek. Zákonodárce totiž v příslušných veřejnoprávních 

předpisech počítá se situací, kdy nedojde ke zřízení věcného břemene smluvní cestou, 

a v takovém případě umožňuje příslušnému provozovateli inženýrské sítě postupovat 

cestou zřízení věcného břemene na základě rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího 

úřadu dle VyvlZ
102

. 

 

 

 S ohledem na skutečnost, že vyvlastnění dle VyvlZ je možné realizovat pouze 

ve veřejném zájmu převažujícím nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného, 

a jen pro naplnění účelu stanoveného zvláštním zákonem, lze předpokládat, že 

                                                   
101 HANDRLICA, Jakub. K některým aspektům stávající právní úpravy zřizování a provozu veřejné 

technické infrastruktury na cizích nemovitostech. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. 

Praha: C. H. Beck, 2008, č. 18, s. 674-679. ISSN 1210-6410. 
102. Tamtéž. 
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k provedení vyvlastnění zřízením věcného břemene dle příslušných ustanovení VyvlZ 

bude pravděpodobně docházet především na základě zvláštních právních předpisů, 

nepodaří-li se vlastníku příslušné inženýrské sítě zřídit s vlastníkem věcné břemeno 

dohodou. To však samozřejmě nebrání vyvlastnění zřízením věcného břemene 

i v jiných případech, např. je-li ve veřejném zájmu nezbytné umožnit užívání věci 

v soukromém vlastnictví, jak bude dále pojednáno v kapitole disertační práce věnované 

veřejnému zájmu. 
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4 Zákon o vyvlastnění 
 

4.1 Úvod 

 

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

nebo ke stavbě, ve znění pozdějších přepisů nahradil dosavadní právní úpravu odnětí 

nebo omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám obsaženou v zákoně 

č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Důvodem přijetí VyvlZ byla zejména zastaralost dosavadní právní 

úpravy a požadavek na oddělení problematiky vyvlastnění ze stavebního zákona a jeho 

zakotvení ve zvláštním právním předpise osahujícím nejen podmínky vyvlastnění, ale 

i moderní a spravedlivý systém pro určování výše náhrad za vyvlastnění a speciální 

procesní úpravu pro vedení vyvlastňovacího řízení.  

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 

práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších přepisů k tomu uvádí, že ačkoli 

společenské změny předchozích let významně ovlivnily nazírání na institut vlastnictví 

a jeho ochranu včetně institutu vyvlastnění, prošla právní úprava dosud pouze dílčími 

změnami. „Právní úprava vyvlastnění vychází z koncepce navržené v polovině 70. let, 

a jako taková ve své době odpovídala potřebám centrálního řízení a plánování 

hospodářství, nicméně po roce 1989 doznala některých přímých a nepřímých změn, 

které měly za hlavní cíl odstranit zásadní disproporce vůči novým politickým 

a hospodářským podmínkám. Zkušenosti a poznatky získané 

z aplikace stavebního zákona jako celku prokázaly potřebu formulovat novou koncepci 

obsahu jeho úpravy a přitom zachovat a využít ty zásady právní úpravy, které se 

v posledních desetiletích osvědčily jak v naší současné úpravě, tak i v zemích 

s nepřetržitým demokratickým právním vývojem. Jeho součástí však již nadále nemá 

být vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, a to z toho důvodu, že svým posláním 

a významem se otázky vyvlastnění nejeví jako zcela organická 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzg43f6njq
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součást stavebního zákona. Právní úprava vyvlastnění si tak vyžaduje samostatnou 

zákonnou úpravu“
103

. 

 

Základní podmínky pro vyvlastnění jsou nicméně nadále upraveny v LZPS a OZ, 

a pro potřebu vyvlastnění dle VyvlZ navíc doplněny o podmínky upravené 

v ustanoveních §§ 3 – 5 tohoto právního předpisu. Právní úprava tzv. zkráceného 

vyvlastňovacího řízení, které je možné vést toliko ve výjimečných případech za stavu 

ohrožení státu a válečného stavu, je rovněž nadále vyhrazena zákonu č. 222/1999 Sb., 

o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších přepisů, který, na rozdíl 

od VyvlZ, připouští i vyvlastnění věcí movitých. Vymezení účelů vyvlastnění zůstává 

svěřeno zvláštním právním přepisům jako je např. EZ, PozKom, DrahZ, ZElKom, 

apod., což vyplývá mj. i z důvodové zprávy k návrhu VyvlZ, která v této souvislosti 

uvádí, že tento právní předpis bude respektovat účely vyvlastnění stanovené jinými 

zákony
104

. 

 

VyvlZ má celkem 33 ustanovení a je rozdělen do devíti částí (obecná ustanovení, 

podmínky vyvlastnění, práva třetích osob, náhrady při vyvlastnění, vyvlastňovací řízení, 

zrušení vyvlastnění, projednání vyvlastnění v řízení před soudem, společná, závěrečná 

a přechodná ustanovení, účinnost). Zákon byl celkem pětkrát novelizován, a to zákonem 

č. zákonem č. 167/2012 Sb., kterým byla do VyvlZ vložena úprava vymezující údaje 

využívané správními orgány ze základního registru obyvatel a z informačního systému 

evidence obyvatel a cizinců, zákonem č. 405/2012 Sb., představujícím jedinou 

dosavadní rozsáhlou novelu VyvlZ (zahrnující mj. změny v oblasti způsobu přezkumu 

jednotlivých výroků rozhodnutí o vyvlastnění), která byla provedena v návaznosti 

na aktuální společenské potřeby a zkušeností zjištěné několikaletou aplikační praxí 

VyvlZ, dále zákonem č. 49/2016 Sb., kterým byla zakotvena možnost provést 

vyvlastnění v rozsahu spoluvlastnického podílu vyvlastňovaného v případě pozemku 

nebo stavby, nacházející se ve spoluvlastnictví vyvlastnitele a vyvlastňovaného, 

a vypuštěna podmínka, že vyvlastnění lze provést, jen jestliže účelu vyvlastnění nelze 

                                                   
103 Důvodová zpráva k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 

nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Dostupná v právním informačním systému v systému Beck-online 

[cit. 2020-05-14]. 
104 Tamtéž. 
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dosáhnout zrušením tohoto spoluvlastnictví a zákony č. 225/2017 Sb. a 169/2018 Sb., 

které v zásadě provedly pouze drobné dílčí úpravy znění několika ustanovení VyvlZ. 

 

Z uvedeného lze dovozovat, že úpravu vyvlastnění ve VyvlZ lze hodnotit jako 

poměrně kvalitní a z hlediska společenských změn stabilní, nicméně, jak bude dále 

vyloženo, některá ustanovení VyvlZ způsobují v  praxi aplikační problémy, popř. 

neodpovídají rekodifikací soukromého práva, která byla provedena až po účinnosti 

VyvlZ, a do budoucna by jistě bylo vhodné uvažovat o jejich novelizaci. 

 

4.2 Základní pojmy zákona o vyvlastnění 

 

 Základní pojmy VyvlZ jsou upraveny v ustanovení § 2 VyvlZ. Jedná se 

o definici pojmů, s nimiž je ve VyvlZ dále pracováno.  

 

Vyvlastněním se dle tohoto ustanovení VyvlZ rozumí odnětí nebo omezení 

vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo 

ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. Jak je 

uvedeno shora, VyvlZ umožňuje odejmout nebo omezit vlastnické právo pouze 

k pozemku, stavbě nebo k věcnému břemenu, tím však nejsou dotčena vyvlastnění 

a vyvlastňovací řízení upravená zvláštními právními předpisy jako je např. shora 

citovaný zákon o zajišťování obrany České republiky. Jak bylo však podrobně 

vysvětleno v předchozích kapitolách této disertační práce, pojem vyvlastnění je 

z doktrinálního a judikaturního hlediska mnohem širší, než jak jej definuje VyvlZ.  

 

Subjekty vlastnického práva jsou vyvlastnitel a vyvlastňovaný. Vyvlastňovaným 

(expropriátem) je ten, kdo je vlastníkem vyvlastňovaného pozemku nebo stavby nebo 

kdo k nim má právo odpovídající věcnému břemenu; bylo-li vlastnické právo ke stavbě 

nebo pozemku, jichž se vyvlastnění týká, převedeno k zajištění splnění závazku, je 

vyvlastňovaným také povinný ze zajišťovacího převodu práva, který k zajištění svého 

závazku vlastnické právo převedl na oprávněného.  
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 Na straně vyvlastňovaného se tedy jedná o osobu, jejíž práva mají být nuceně 

omezena či odňata. Může se jednat jak o osobu soukromého, tak i o osobu veřejného 

práva, když VyvlZ nevylučuje vyvlastnit ve veřejném zájmu převažujícím 

nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného i majetek obce nebo státu.  

 

Vyvlastnitelem (expropriantem) je ten, kdo se domáhá, aby na něj přešlo 

vlastnické právo k vyvlastňovanému pozemku nebo ke stavbě, popř. aby v jeho 

prospěch bylo k pozemku nebo stavbě zřízeno věcné břemeno nebo aby k nim bylo 

zrušeno nebo omezeno právo vyvlastňovaného odpovídající věcnému břemenu. 

 

Vyvlastňovanému zároveň náleží náhrada za vyvlastnění. Vyvlastnitel, stejně 

jako vyvlastňovaný, může být jak osobou veřejného práva (např. stát nebo obec), tak 

i osobou soukromého práva. Řada zvláštních právních předpisů veřejného práva 

přiznává vyvlastňovací titul subjektům soukromého práva za účelem zabezpečení 

určitých specifických úkolů ve veřejném zájmu v oblastech národního hospodářství, 

které stát považuje za strategické pro fungování společnosti, jako např. elektrárenství, 

plynárenství, teplárenství, vodárenství nebo provozování elektronických komunikací.  

 

Zvláštní právní předpisy pak zpravidla vážou příslušný vyvlastňovací titul 

na udělení určitého veřejnoprávního povolení (licence), jako např. některá ustanovení 

EZ (licence na přenos elektřiny, licence na distribuci elektřiny, licence na výrobu plynu, 

licence na distribuci plynu, licence na uskladňování plynu, atd.), nebo na jiný 

veřejnoprávní titul, např. na oznámení podnikání subjektem zajišťujícím veřejnou 

komunikační síť dle příslušných ustanovení ZelKom. Příslušný vyvlastňovací titul je 

spojován s realizací určité veřejně prospěšné činnosti, tzv. privilegovaného záměru (stát 

privileguje určitý druh podnikání s ohledem na jeho význam pro společnost), který 

zpravidla odpovídá účelu vyvlastnění dle zvláštního právního předpisu (např. zřizování 

a provozování zařízení přenosové soustavy, přetínání cizích nemovitostí vodiči 

a umísťování vedení v nich, zřizování a provozování anténních stožárů včetně antén 

rádiových zařízení veřejné komunikační sítě, souvisejících elektronických 

komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a souvisejících elektrických přípojek, 

apod.), a s nímž je mnohdy spojována explicitní deklarace veřejného zájmu (byť, jak 
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bude níže vysvětleno, veřejný zájem na vyvlastnění v konkrétní věci musí být prokázán 

ve vyvlastňovacím řízení na základě poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů, 

po zvážení všech rozporů a připomínek).  

 

Ve shora uvedených případech se nicméně nejedná o delegaci výkonu státní 

správy na subjekt soukromého práva, když oprávnění plynoucí z příslušného 

vyvlastňovacího titulu nejsou realizována prostřednictvím formálního ani materiálního 

správního řízení a stát zde proto neodpovídá za případnou škodu způsobenou subjektem 

nadaným příslušným vyvlastňovacím titulem při výkonu jeho oprávnění, ale sám tento 

subjekt dle obecných pravidel odpovědnosti za škodu nebo zvláštními odpovědnostními 

úpravami zakotvenými v předpisech veřejného práva
105

. 

 

K vyvlastnění dochází na základě správního řízení, které je označováno jako 

vyvlastňovací řízení. Procesní úprava vyvlastňovacího řízení je upravena v páté části 

VyvlZ. V otázkách, které nejsou tímto právním předpisem upraveny, se postupuje 

v souladu se SŘ. 

 

Vyvlastňovací řízení je v ustanovení § 2 písm. d) VyvlZ definováno jako odnětí 

nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu 

k pozemku nebo ke stavbě, o přechodu vlastnického práva nebo o nabytí práva 

odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě a o poskytnutí 

náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího 

věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě. 

 

 Účastníky vyvlastňovacího řízení jsou dle ustanovení § 17 odst. 1 VyvlZ též 

zástavní věřitel a podzástavní věřitel, pokud vázne na vyvlastňovaném pozemku nebo 

stavbě zástavní nebo podzástavní právo. Zástavním věřitelem ve smyslu ustanovení § 2 

písm. e) VyvlZ ten, kdo má pohledávku zajištěnou zástavním právem 

na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě. Jako podzástavního věřitele definuje VyvlZ 

tohoto, kdo má svou pohledávku zajištěnou zastavením pohledávky zajištěné zástavním 

                                                   
105 HANDRLICA, Jakub. Expropriační tituly subjektů soukromého práva. Právník. Teoretický časopis 

pro otázky státu a práva (The Lawyer - Scientific Review for Problems of State and Law). Praha: Ústav 

státu a práva AV ČR, 2016, č. 10, s. 818 – 828. ISSN 0231-6625.  
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právem na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě. Účastníky vyvlastňovacího řízení 

jsou rovněž oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemenu váznoucímu 

na pozemku nebo stavbě, jichž se vyvlastnění týká a, bylo-li vlastnické právo ke stavbě 

nebo pozemku, jichž se vyvlastnění týká, převedeno k zajištění splnění závazku, také 

oprávněný z tohoto zajišťovacího převodu práva. Nejen vyvlastňovaný, ale i shora 

vymezení účastníci vyvlastňovacího řízení, musí v tomto řízení důsledně uplatňovat svá 

práva, neboť dle ustanovení § 6 VyvlZ platí, že vyvlastněním spočívajícím v odnětí 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě zanikají všechna práva třetích osob 

k vyvlastněnému pozemku nebo stavbě, není-li dále stanoveno jinak. Takovou 

výjimkou jsou věcná břemena, u nichž veřejný zájem vyžaduje, aby i po vyvlastnění 

pozemek nebo stavbu nadále zatěžovala
106

.  

 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, není to pouze vyvlastňovaný, kdo v důsledku 

vyvlastnění pozbývá svých práv. Zástavní věřitel, podzástavní věřitel a oprávněný 

ze zajišťovacího převodu práva mají právo na uspokojení svých nesplacených 

pohledávek z náhrady za vyvlastnění. Vyvlastňovací úřad v souladu s ustanovením § 14 

odst. 2 VyvlZ určí, jakou část z této náhrady na vyvlastnění vyvlastnitel poskytne 

uvedeným osobám na základě předložené dohody o rozdělení náhrady za vyvlastnění 

s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, jinak uloží vyvlastniteli povinnost složit 

náhradu za vyvlastnění do úschovy soudu, v jehož obvodu se nachází pozemek nebo 

stavba․ Oprávněnému z věcného břemene, které vyvlastněním zanikne, poskytne 

vyvlastnitel náhradu vždy samostatně. Dle ustanovení § 12 VyvlZ platí, že zanikají-li 

vyvlastněním věcná břemena váznoucí na pozemku nebo stavbě, náleží oprávněnému 

z věcného břemene náhrada ve výši ceny tohoto práva. 

 

V souvislosti s definicí účastníků řízení v rámci ustanovení § 17 odst. 1 VyvlZ 

lze souhlasit s T. Grygarem
107

, že není pamatováno na situace, kdy vyvlastnění zasáhne 

do práv jiných, než zde taxativně vyjmenovaných osob, např. oprávněného z pachtu, 

výpůjčky, závdavku, výhrady zpětné koupě, apod., a že by právní úprava vymezení 

účastníků vyvlastňovacího řízení z okruhu tzv. třetích osob v tomto ohledu zasloužila 

                                                   
106 K tomu srov. ustanovení § 8 VyvlZ. 
107 K tomu srov. GRYGAR, Tomáš. Expropriace a práva třetích osob. Jurisprudence. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2020, č. 2, s. 26 -39. ISSN 1802-3843.  
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novelizaci, a to buď cestou rozšíření okruhu účastníků nebo stanovením 

demonstrativního výčtu účastníků řízení, který by umožnil, aby byl účastníkem 

vyvlastňovacího řízení každý, do jehož práv může být v důsledku vyvlastnění zasaženo. 

 

Za zamyšlení stojí určitě i otázka, zda by měl být účastníkem vyvlastňovacího 

řízení i oprávněný z práva stavby. Dle mého názoru bezpochyby ano, nicméně v této 

souvislosti je třeba zdůraznit, že v souladu se současnou právní úpravou VyvlZ, 

zejména jeho ustanovením § 2 písm. a), nemůže být právo stavby předmětem 

vyvlastnění (tj. nemůže být v souladu s VyvlZ vyvlastněno ani jej nelze vyvlastněním 

zřídit), a stejně tak právo stavby nemůže (jakožto nemovitá věc) v souvislosti 

s vyvlastněním dle ustanovení § 6 VyvlZ zaniknout. Z tohoto důvodu je de lege ferenda 

třeba nejen ošetřit otázku účastenství oprávněného z práva stavby ve vyvlastňovacím 

řízení, avšak i zakotvit možnost právo stavby vyvlastnit, popř. naopak právo stavby 

vyvlastněním zřídit. 

 

Nájemní smlouvou se rozumí smluvní vztah, v rámci něhož se pronajímatel 

zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to 

pronajímateli nájemné. Problematika nájmu je upravena v ustanovení § 2201 a násl. OZ. 

Pro účely VyvlZ se pod pojem nájem zahrnuje i podnájem. Pokud je ve vztahu 

k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě zřízeno nájemní právo nebo podnájemní 

právo, je třeba mít na zřeteli, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 1, 2 VyvlZ právo 

nájmu bytu, nebytového prostoru, stavby nebo pozemku vyvlastněním nezaniká. 

Po vyvlastnění může pronajímatel vypovědět nájem bytu, nebytového prostoru, stavby 

nebo pozemku kromě důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise, kterým je 

v tomto případě OZ, též tehdy, jestliže jejich dalšímu užívání brání účel vyvlastnění. 

Je tedy na vyvlastniteli, aby po právní moci rozhodnutí o vyvlastnění z pozice 

pronajímatele vypověděl nájem, brání-li dalšímu užívání bytu, nebytového prostoru, 

stavby nebo pozemku účel vyvlastnění. VyvlZ dále uvádí, že tím není dotčeno právo 

nájemce na bytovou náhradu, nicméně předmětné ustanovení je, s ohledem na zrušení 

povinnosti poskytování bytových náhrad s účinností OZ k 1. lednu 2014, obsolentní. 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmmrsgayq
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Vlastnickým právem se pro účely vyvlastnění rozumí také spoluvlastnictví více 

vlastníků.  

 

Samozřejmě všechny shora uvedené pojmy je třeba vykládat v kontextu OZ, 

který nabyl účinnosti až dne 1. ledna 2014. Z tohoto důvodu VyvlZ mnohdy používá 

zastaralou soukromoprávní terminologii či odkazuje na již zrušená právní ustanovení, 

nebo naopak nereflektuje existenci řady právních institutů, které byly v souvislosti 

s rekodifikací soukromého práva do našeho právního řádu zavedeny (nebo po řadě let 

opětovně navráceny). 
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5 Podmínky vyvlastnění dle zákona o vyvlastnění 
 

 Podmínky pro vyvlastnění jsou upraveny v ustanoveních §§ 3-5 VyvlZ. 

Předmětná ustanovení rozvíjejí úpravu obsaženou v článku 11 odst. 4 LZPS, podle 

něhož je vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném 

zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Zatímco úprava článku 11 odst. 4 LZPS 

v sobě zahrnuje základní ústavní principy, které musí být splněny, aby vyvlastnění nebo 

nucené omezení vlastnického práva mohlo být vůbec zvažováno, podmínky 

pro vyvlastnění obsažené v příslušných ustanoveních §§ 3 – 5 VyvlZ jsou vymezeny 

mnohem šířeji, ačkoli je zřejmé, že ze zmiňovaných základních ústavních principů 

vycházejí a tyto blíže konkretizují.  

 

 Za důležité však považuji zmínit, že ne vždy lze vycházet toliko z podmínek 

uvedených v citovaných ustanoveních VyvlZ, když, jak bude níže ještě pojednáno, 

některé podmínky pro vyvlastnění pozemků a staveb potřebných pro uskutečnění staveb 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 

jsou upraveny odchylně od VyvlZ v ustanoveních ZUVDI, který je speciálním právním 

předpisem ve vztahu k VyvlZ.  

 

 Nyní si však podrobně rozeberme jednotlivé podmínky vyvlastnění upravené 

ve VyvlZ.  

5.1.1 Účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem  

 

 Ustanovení § 3 odst. 1 VyvlZ ve své první větě zahrnuje hned dvě podmínky 

pro vyvlastnění, když stanoví, že vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění 

stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu 

převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. První podmínka zní, že 

vyvlastnění je přípustné jen pro účel stanovený zvláštním zákonem.  
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Vyvlastnění může být provedeno pouze za přesně vymezeným účelem. Tento 

účel však nestanoví přímo zákon o vyvlastnění, nýbrž jej svěřuje zvláštním zákonům. 

Vyvlastnění je přípustné právě jen pro dosažení takového účelu
108

. 

 

Uvedené tedy znamená, že nelze přistoupit k vyvlastnění, pakliže zde současně 

neexistuje zvláštní právní předpis, který by stanovil, že pro naplnění účelu, který má být 

vyvlastněním sledován, je vyvlastnění přípustné.  

 

Takovým účelem přitom může být např. výstavba stavby dálnice, silnice nebo 

místní komunikace I. třídy
109

, stavby na ochranu před povodněmi
110

, stavby, jež je 

součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu, 

rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému 

tepelnému zařízení
111

, popř. stavby dráhy
112

. Může jím však být rovněž oprávnění 

zřizovat a provozovat určitá zařízení veřejné komunikační sítě na cizích pozemcích 

nebo stavbách
113

, dále oprávnění vyvlastnit nemovitou kulturní památku, pokud vlastník 

zanedbává povinnosti stanovené mu zákonem
114

, oprávnění vyvlastnit nemovitost 

za účelem ochrany přírody a krajiny
115

 nebo vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, 

řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě
116

.  

 

 Jak je z uvedeného zřejmé, vyvlastnění je přípustné pro řadu účelů z různých 

oblastí života společnosti (doprava, energetika, vodní hospodářství, provozování sítí 

elektronických komunikací, ochrana přírody a krajiny, atd.), přičemž tyto účely 

vyvlastnění jsou upraveny v celé řadě zvláštních právních předpisů. O jednotlivých 

zvláštních právních předpisech vymezujících účel vyvlastnění bych přitom ráda blíže 

pojednala v samostatné kapitole.  

 

                                                   
108 VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 14. ISBN 978-80-

7400-036-2. 
109 § 17 odst. 1 PozKom. 
110 § 55a VodZ. 
111 § 3 odst. 2 EZ. 
112 § 5 odst. 1, 2 DrahZ. 

113 § 104 ZElKom. 
114 § 15 odst. 3 ZStPamP.  

115 § 60 odst. 1 ZOchPřKr. 

116 § 170 odst. 2 SZ. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2v6mjsg4
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5.1.2 Veřejný zájem na dosažení účelu vyvlastnění převažuje nad zachováním 

práv vyvlastňovaného 

 

 Další podmínkou, kterou zahrnuje první věta ustanovení § 3 odst. 1 VyvlZ je 

skutečnost, že veřejný zájem na dosažení účelu vyvlastnění (který je stanoven zvláštním 

právním předpisem, jak bylo vyloženo shora) převažuje nad zachováním práv 

vyvlastňovaného.  

 

Zatímco ustanovení § 11 odst. 4 LZPS stanoví, že vyvlastnění nebo nucené 

omezení vlastnického práva je možné je ve veřejném zájmu, citované ustanovení 

VyvlZ, krom prokázání veřejného zájmu na dosažení účelu vyvlastnění, nadto vyžaduje, 

aby tento veřejný zájem na dosažení účelu vyvlastnění převažoval nad zachováním práv 

vyvlastňovaného. Uvedené považuji za zcela logické, neboť skutečnost, že určitý účel 

vyvlastnění je realizován ve veřejném zájmu nemusí bez dalšího vždy znamenat, že 

tento veřejný zájem převáží práva a oprávněné zájmy vlastníka, do jehož vlastnictví má 

být v souladu s účelem vyvlastnění zasaženo. To lze nastínit hned na několika 

příkladech. 

 

Podle ustanovení § 17 odst. 1 PozKom platí, že dálnice, silnice a místní 

komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně 

prospěšné. To však bez dalšího neznamená, že např. zájem na realizaci stavby určité 

konkrétní místní komunikace I. třídy musí nutně převažovat nad zájmy potenciálních 

vyvlastňovaných, tj. majitelů pozemků, nacházející se v trase plánované místní 

komunikace. Záleží na celé řadě aspektů, mj. jak moc je realizace předmětné stavby 

místní komunikace v dané oblasti potřebná, jaký přínos představuje pro veřejnost, jak 

široký okruh osob bude tuto komunikaci v budoucnu reálně využívat, zda v dané oblasti 

existují nějaké alternativní dopravní cesty, a zda jsou tyto pro zajištění potřeb veřejnosti 

dostačující, atd. 

 

Obdobně lze na problematiku nahlížet i v případě stavby dráhy. V souladu 

s ustanovením § 5 odst. 1 poslední věta DrahZ platí, že stavba dráhy celostátní, 

regionální, tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální je veřejně prospěšná. Veřejný 

zájem však nutně nemusí být naplněn např. v případě instalace vlakového 
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zabezpečovače na regionální trati, kde je minimální provoz, nebo v případě narovnání 

oblouků regionální dráhy (kvůli němuž tato regionální dráha přesáhne na pozemky 

nacházející se ve vlastnictví třetích osob), které však nemá na krátké regionální trati 

žádný praktický dopad.
117

 

 

Podle ustanovení § 3 odst. 2 věta první EZ platí, že přenos elektřiny, přeprava 

plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod 

tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu. Nicméně skutečnost, že distribuce 

elektřiny je ve veřejném zájmu nemusí nutně znamenat např., že umístění zařízení určité 

lokální distribuční soustavy
118

 na cizí nemovitosti nutně převáží nad zájmem vlastníka 

této nemovitosti.  

   

Komplikovanou otázkou je i vymezení onoho pojmu „zájem vlastníka“, resp. 

„převahy veřejného zájmu nad zachování práv vyvlastňovaného“.  

 

Nejvyšší soudu České republiky dospěl ve svém Usnesení sp. zn. 22 Cdo 

3138/2010 ze dne 25. 09. 2012 k závěru, že: „v řízení o vyvlastnění nemůže chybět 

úvaha o převaze veřejného zájmu nad zájmem vlastníka, předpokladem takové úvahy 

ovšem zpravidla je, že vlastník svůj zájem specifikuje.“ 

 

Jednalo se zde o případ, kdy žalobci argumentovali tím, že se prvostupňové 

soudy nedostatečně vypořádaly s otázkou prokázání veřejného zájmu, jakož 

i s posouzením, zda případný veřejný zájem na vyvlastnění převažuje nad zachováním 

dosavadních práv žalobců. Nejvyšší soud České republiky dospěl v této souvislosti 

k závěru, že v řízení o vyvlastnění nemůže chybět úvaha o převaze veřejného zájmu nad 

zájmem vlastníka, předpokladem takové úvahy však zpravidla je, že vlastník svůj zájem 

(na zachování vlastnického práva) specifikuje, což však v daném případě žalobci 

                                                   
117 HOSTOVSKÁ, Helena. Vyvlastnění pro potřeby stavby dráhy po novele zákona o dráhách provedené 

zákonem č. 319/2016 Sb. a související otázky. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, č. 9, 

s. 22-26. ISSN 2533-4239. 
118

 Soustava napojená na některou z hlavních distribučních soustav, která na základě udělené licence 

sama distribuuje elektřinu k odběratelům na vymezeném území. LDS vzniká v místech, kde je více 

odběratelů připojeno do distribuční sítě z jednoho připojovacího místa. Často tedy fungují například v 

obchodních a průmyslových zónách a centrech nebo bytových komplexech. Slovník pojmů. Lokální 

distribuční soustava. In: elektřina.cz [cit. 2020-04-13]. Dostupné na: 

<https://www.elektrina.cz/slovnik/lokalni-distribucni-soustava>. 
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neučinili, a nevytvořili tak předpoklady pro to, aby obecné soudy vážily, kterému zájmu 

je třeba dát přednost. 

 

Nejvyšší soud České republiky se v daném případě zabýval otázkou, zda 

takovým zájmem vlastníka, který je třeba poměřovat s veřejným zájmem 

na vyvlastnění, může být právo vlastnit majetek jako takové. Dospěl však k závěru, že 

„zájem vlastnit pozemek sám o sobě, aniž by byl nějak kvalifikován, nemůže být tím, co 

by bránilo vyvlastnění ve prospěch stavby silnice první třídy. Kdyby tomu tak mělo být, 

nepřicházelo by vyvlastnění pro účely takové stavby vůbec v úvahu.”
119

  

 

 Nejvyšší soud České republiky v dané věci dále posuzoval, zda by takovým 

zájmem mohla být skutečnost (kterou žalobci zmínili v nalézacím řízení), že se 

v případě realizace účelu vyvlastnění zhorší užívání jiných jejich nemovitostí – zhoršení 

kvality ovzduší, zvýšené hranice hlučnosti a prašnosti, pokles realizační ceny přilehlých 

nemovitostí žalobců vlivem blízkosti stavby komunikace, dospěl však k závěru, že: 

“tyto zájmy nemohou být zasaženy vyvlastněním, nýbrž stavbou či provozem silnice. 

Jinak řečeno, zájem na zachování vlastnictví určité věci nelze ztotožňovat se zájmem na 

nerušeném užívání jiné věci. Zda a jak se bránit proti újmám, které hrozí působit stavba 

či provoz silnice, určují právní předpisy regulující stavbu či provoz, nikoliv zákon 

o vyvlastnění.”
120

 

 

Jak je z uvedeného zřejmé, posouzení převahy veřejného zájmu nad zachování 

práv vyvlastňovaného je velmi komplikovanou záležitostí, a může v praxi činit potíže. 

Právě proto je shora citovaná podmínka vyvlastnění naprosto stěžejní. Já osobně tuto 

podmínku považuji za nejdůležitější podmínku vyvlastnění. Pokud totiž neexistuje 

veřejný zájem na dosažení účelu vyvlastnění, a pokud tento v daném konkrétním 

případě nepřevažuje nad zachováním práv vyvlastňovaného, nelze nikdy přistoupit 

k vyvlastnění, a ani splnění veškerých ostatních podmínek vyvlastnění (účel vyvlastnění 

stanovený zákonem, soulad s cíli a úkoly územního plánování, nemožnost práva 

k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou 

nebo jiným způsobem, atd.) na této skutečnosti nemůže nic změnit. 

                                                   
119 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 3138/2010 ze dne 25. 09. 2012. 
120 Tamtéž. 
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Posouzení existence veřejného zájmu a jeho převahy nad zachováním práv 

vyvlastňovaného tak je základním pilířem celého vyvlastňovacího řízení. V této 

souvislosti si dovoluji upozornit, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 VyvlZ musí být 

veřejný zájem na vyvlastnění prokázán ve vyvlastňovacím řízení. Proti tomu by bylo 

možné samozřejmě namítnout, že veřejný zájem na vyvlastnění je určen zvláštními 

právními předpisy, které označují určitá zařízení jako „veřejné prospěšná“ nebo určité 

činnosti jako „provozované ve veřejném zájmu“ (srov. např. shora citovaná ustanovení 

§ 17 odst. 1 PozKom, ustanovení § 5 odst. 1 poslední věta DrahZ nebo ustanovení § 3 

odst. 2 věta první EZ), ale nejednalo by se o námitku relevantní.  

 

K tomu si připomeňme poměrně známou kauzu jezů na řece Labi a Nález 

Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 24/04 ze dne 28. 6. 2005. Ústavní soud 

České republiky zde posuzoval předložený návrh na zrušení ustanovení § 3a zákona 

o vnitrozemské plavbě a shledal, že tento návrh je důvodný. Napadené ustanovení bylo 

protiústavní, protože jím došlo k porušení principu dělby moci zakotveného v čl. 2 odst. 

1 Ústavy. Tím, že Parlament v zákoně označil rozvoj a modernizaci konkrétní vodní 

cesty za veřejný zájem, nedodržel požadavek obecnosti právního předpisu, aplikoval 

neurčitý právní pojem v konkrétním případě, a zasáhl tak do pravomoci svěřené moci 

výkonné.
121

  

 

Ústavní soud České republiky v tomto svém nálezu mj. konstatoval, že „veřejný 

zájem v konkrétní věci je zjišťován v průběhu správního řízení na základě poměřování 

nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení všech rozporů a připomínek. 

Z odůvodnění rozhodnutí, jehož ústředním bodem je otázka existence veřejného zájmu, 

pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem převážil nad řadou soukromých, 

partikulárních zájmů. Veřejný zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování o určité 

otázce (typicky např. o vyvlastňování), a nelze jej v konkrétní věci a priori stanovit. 

Z těchto důvodů je zjišťování veřejného zájmu v konkrétním případě typicky pravomocí 

moci výkonné, a nikoliv zákonodárné.“
122

 

                                                   
121 HOSTOVSKÁ, Helena. Vyvlastnění pro potřeby stavby dráhy po novele zákona o dráhách provedené 

zákonem č. 319/2016 Sb. a související otázky. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, č. 9, 

s. 22-26. ISSN 2533-4239. 
122 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04, publikován 

pod č. 327/2005 Sb. 
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 Na tento případ jezů na řece Labi pak navázala další rozhodnutí, která potvrdila 

povinnost zjišťovat veřejný zájem v konkrétním případě v rámci činnosti moci výkonné, 

tj. ve správním řízení, typicky pak ve vyvlastňovacím řízení. Ustanovení § 1 zákona 

č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně 

stanovilo, že vzletová a přistávací dráha 06R – 24L letiště Praha Ruzyně, a dále všechny 

stavby, které budou v oblasti technické infrastruktury zajišťovat její provoz, jsou 

veřejným zájmem. Ústavní soud České republiky svým nálezem sp. z. Pl. ÚS 24/08 

ze dne 17. 03. 2009 shora citovaný zákon č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové 

a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně zrušil, když v této souvislosti uvedl, 

že: 

 

„Deklarování veřejného zájmu zákonem v konkrétně určené věci je neslučitelné 

s principy právního státu, zejména s principem dělby moci, omezuje rovněž právo 

na soudní přezkum a je tak v rozporu s čl. 1, čl. 2 odst. 1 a 3, čl. 81 a čl. 90 Ústavy, 

jakož i s čl. 36 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Ustanovení zákona 

stanovující (pro konkrétní stavbu) neodůvodněně odlišný procesní režim porušují 

princip rovnosti v právech, jakož i čl. 11 odst. 1 věta druhá Listiny základních práv 

a svobod, dle nějž vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah 

a ochranu.“
123

 

  

Za kontroverzní lze označit i zákon č. 168/2001 Sb., o dálničním obchvatu 

Plzně, jehož ustanovení § 1 odst. 1 stanoví, že všechny stavby v rámci výstavby dálnice 

D5 v úseku Ejpovice - Sulkov vymezeném v příloze č. 2 nařízení vlády č. 104/1994 Sb., 

kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské 

sídelní regionální aglomerace, (dálniční obchvat Plzně) (dále jen "stavba obchvatu") 

jsou veřejným zájmem. Tento zákon sice nebyl Ústavním soudem České republiky 

zrušen, nicméně pravděpodobně z toho důvodu, že ani nikdy nebyl v praxi použit. 

Zpravodajské servery v minulosti informovaly, že s ohledem na skutečnost, že odpůrci 

obchvatu opakovaně deklarovali napadení tohoto zákona u Ústavního soudu České 

republiky, bylo v důsledku z obavy, že bude citovaný zákon prohlášen za neústavní 

a dojde tak ke  zpoždění výstavby obchvatu o několik měsíců, ze strany stavebníka 

                                                   
123 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 24/08, publikován 

pod č. 124/2009 Sb. 
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postupováno raději podle zavedené úpravy vyvlastnění, konkrétně podle tehdy platného 

a účinného stavebního zákona
124

. 

 

Závěrem lze k tomuto tématu uvést, že problematika spojení veřejného zájmu 

s realizací určitých konkrétních záměrů není pouze záležitostí vnitrostátní právní 

úpravy. K tomu lze odkázat např. na 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, které zavádí specifickou kategorii 

„projektů společného zájmu“, jakožto konkrétních záměrů uvedených na „Unijním 

seznamu projektů společného zájmu“, kterým by měl být přidělen „prioritní status“ 

na vnitrostátní úrovni s cílem zajistit jejich rychlé administrativní zpracování, a které by 

vnitrostátní orgány měly považovat za projekty ve veřejném zájmu. Předmětná 

ustanovení se nemají aplikovat na abstraktně vymezený typ řízení, jak by to odpovídalo 

shora uvedeným závěrům Ústavního soudu České republiky, avšak na konkrétně určené 

projekty uvedené v nařízení č. 2016/89, kterým se mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde o unijní seznam projektů společného 

zájmu. Dochází tak k situaci, kdy přímo aplikovatelné předpisy unijního práva deklarují 

přítomnost veřejného zájmu u konkrétně vymezených záměrů a požadují pro tyto 

zavedení zrychlených povolovacích procesů, které se odlišují od povolovacích procesů 

běžných
125

.  

 

Z poslední doby pak lze k této problematice zmínit zákon 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, který doplnil do ZUVDI přílohu 

obsahující výčet konkrétních staveb dopravní infrastruktury, na které se má taktéž 

vztahovat určitý specifický režim (v tomto konkrétním případě možnost vydání 

                                                   
124 Poslanci chtějí speciální zákon kvůli jedné dálnici. In: Aktuálně.cz [online]. 23. 07. 2008 [cit. 2020-

04-13]. Dostupné na: <zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/poslanci-chteji-specialni-zakon-kvuli-jedne-

dalnici/r~i:article:611583>. 
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mezitímního rozhodnutí v řízení o vyvlastnění za předpokladu splnění dalších zákonem 

vymezených podmínek). Ačkoli, na rozdíl od shora uvedených nařízení, právní předpis 

v tomto případě výslovně existenci veřejného zájmu na realizaci v příloze vymezených 

projektů nedeklaruje, lze jeho existenci, s ohledem na skutečnost, že je pro tyto projekty 

zákonem zavedena možnost využití specifického procesního režimu zajišťujícího 

urychlení jejich realizace, ze znění právního předpisu dovozovat. 

  

Jak bylo shora uvedeno, existence veřejného zájmu a jeho převahy 

nad zachováním práv vyvlastňovaného je stěžejní podmínkou vyvlastnění, a její splnění 

musí být prokázáno ve vyvlastňovacím řízení. Co je však oním veřejným zájmem? 

Veřejný zájem je jedním z neurčitých právních pojmů, který zůstává i přes hojný výskyt 

v různých legislativních aktech bez legální definice. Veřejný zájem nejenom nelze 

uspokojivě definovat, ale obvykle jej nelze v konkrétním případě ani hodnověrně 

přezkoumat.
126

 

 

„Neurčité právní pojmy se zpravidla vyskytují především ve formě spojení 

několika slov, které charakterizuje značná nezřetelnost a mnohoznačnost (veřejný 

zájem, obecný zájem, důvody zvláštního zřetele hodné, zdravé životní podmínky, atp.). 

Neurčitý právní pojem odpovídá určité množině předmětů, podmínek či situací, 

a způsobuje tak jeho nejistý obsah. Leckdy výklad neurčitého právního pomu zpřesňuje 

(sjednocuje) opakovaná judikatura např. správních soudů.“
127

 

 

Veřejný zájem tak nemá žádnou univerzální definici, neboť může mít v různých 

oblastech lidské činnosti různý obsah. Učebnice prof. Hendrycha k tomu např. uvádí, že 

veřejný (obecný) zájem je výsledkem rozsouzení mezi různými zájmy, a dále kategorií, 

která má u každého konkrétního rozhodnutí svůj konkrétní obsah, jenž je spojen 

i s okolnostmi řešeného případu128, a že je třeba jej vyvodit z právní úpravy a jejích cílů, 
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VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 17. ISBN 978-80-
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127 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné právní právo. 2., aktualizované a přepracované vydání, Praha: 

Wolters Kluwer, a.s., 2009, s. 144., ISBN: 978-80-7357-382-9.  
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z právní politiky a posouzením různých hodnotových hledisek podle úkolů správy 

v příslušných oblastech (sociální, kulturní, ochrany životního prostředí apod.)
129

. 

 

 K výkladu pojmu „veřejný zájem“ se opakovaně vyjadřoval i Ústavní soud 

České republiky, mj. i v rámci shora citovaného nálezu ve věci jezů na řece Labi, kde 

dopěl k závěru, že (i) veřejný zájem nelze v konkrétní věci a priori stanovit, že (ii) je 

vždy zjišťován v průběhu správního řízení, a to na základě poměřování nejrůznějších 

partikulárních zájmů, po zvážení všech rozporů a připomínek, a že (iii) z odůvodnění 

každého rozhodnutí, jehož ústředním bodem je existence veřejného zájmu, musí 

zřetelně vyplynout, proč převážil nad řadou soukromých, partikulárních zájmů.
130

 

 

 Za zajímavý lze považovat i Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I 

ÚS 198/95 ze dne 28. března 1996, kde stěžovatelka napadala rozhodnutí obecných 

soudů, které zamítly její žalobu odstranění stavby asfaltového povrchu třetí osoby 

nacházející se na pozemku v jejím vlastnictví. Obecné soudy měly za to, že vzhledem 

k tomu, že stavba je užívána jako přístupová cesta a parkoviště s celoročním využitím 

kamionovou dopravou, a dále se zřetelem k ochraně vod přehradní nádrže před 

průsakem ropných látek, by rozhodnutí o odstranění stavby nebylo účelné, a rozhodly 

tak o zamítnutí žaloby stěžovatelky a o zřízení věcného břemene - práva stavby 

a užívání parkoviště s asfaltovým povrchem  k pozemku stěžovatelky ve prospěch třetí 

osoby.  

 

Ústavní soud České republiky však věc posuzoval z hlediska, zda jsou dány 

podmínky pro nucené omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene a v této 

souvislosti dovolil, že obecné soudy nerozhodovaly v souladu s článkem 11 odst. 4 

LZPS, dle něhož vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné jen na 

základě zákona, za náhradu a ve veřejném zájmu. Zatím co první dvě podmínky splněny 

byly, dodržení třetí podmínky bylo pochybné, neboť její existence nebyla dle názoru 

Ústavního soudu České republiky dostatečně a přesvědčivě prokázána. V této 
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souvislosti Ústavní soud České republiky konstatoval, že: „Ekonomická nevhodnost 

odstranění stavby je z hlediska posouzení veřejného zájmu sama o sobě jako důvod 

zamítnutí návrhu na její odstranění nepostačující. Ne každý kolektivní zájem lze označit 

za veřejný zájem společnosti na zachování neoprávněné stavby (čl. 11 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod). Uspokojování kolektivních zájmů jistých skupin může být 

v mnoha případech s obecnými zájmy společnosti v naprostém rozporu.“
131

 

 

Veřejný zájem na vyvlastnění nicméně nelze spatřovat pouze v zájmu státu či 

státních institucí a může být dán i tehdy, je-li nutné umožnit užívání věci v soukromém 

vlastnictví
132

. Obdobně Krajský soud v Hradci Králové dovodil ve svém rozsudku 

sp. zn. 31 Ca 82/2000 ze dne 31. 10. 2000, že:   

 

“Podle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod je vyvlastnění nebo 

nucené omezení vlastnického práva možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě 

zákona a za náhradu. Vyvlastnění je krajním zásahem do práv vlastníka pozemku, 

a musí být tudíž vždy provedeno v nezbytném rozsahu (§ 110 odst. 3 stavebního zákona). 

Proto také tam, kde je možno účelu vyvlastnění dosáhnout pouhým omezením práva, 

nelze vlastnické právo odejmout v plném rozsahu. Tento zákonný požadavek je nutno 

mít na zřeteli zvláště při vyvlastnění za účelem vytvoření podmínek pro nezbytný přístup 

k pozemku a stavbě, neboť ten bývá v naprosté většině případů řešitelný právě 

prostřednictvím rozhodnutí o zřízení věcného břemene, nikoli přímým vyvlastněním 

vlastnického práva.  

 

V souvislosti s vyvlastněním používá stavební zákon pojem veřejný zájem, aniž 

by jej sám vymezil. Jeho naplnění proto musí být vždy prokázáno ve vyvlastňovacím 

řízení s ohledem na účel vyvlastnění. Obecně je však možno za veřejný zájem označit 

takový zájem, jehož nositelem je společnost. Takovým zájmem je zcela nepochybně 

i zájem na zabezpečení optimálního rozvoje života společnosti, zabezpečení součinnosti 

všech subjektů a činností v území s cílem dosáhnout jeho trvale udržitelného rozvoje. 

                                                   
131

 Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I ÚS 198/95 ze dne 28. března 1996. 
132 Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn 10 Ca 65/98 ze dne 20. 5. 1999, v rámci 

něhož bylo konstatováno, že vyvlastnění práva odpovídajícího věcnému břemeni k vytvoření podmínek 

pro zajištění přístupu k pozemku a stavbě je ve veřejném zájmu. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdcmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdcmi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzg43f6njqfzygmmjrga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzg43f6njq
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Tyto cíle a úkoly zabezpečuje podle stavebního zákona územní plánování. Právě z něho 

také vyplývá, že žádnou stavební aktivitu v území nelze vnímat izolovaně jako nějakou 

čistě soukromou iniciativu, jako jen osobní seberealizaci stavebníků, odtrženě 

od rozvoje území, v němž k ní dochází, neboť jde o věc navýsost veřejnou. Právě proto, 

pokud již jednou byly povoleny stavby rodinných domků v území s přístupem přes 

pozemek, který byl v rámci restituce vrácen původnímu vlastníkovi, je v souladu 

s veřejným zájmem domáhat se obnovení takového přístupu. Je totiž zájmem společnosti 

umožnit vlastníkovi stavby, povolené veřejnoprávním aktem, její další nerušené užívání. 

Zvláště to pak platí pro případy, kdy stavby v okamžiku povolení měly zajištěn přístup 

z veřejné pozemní komunikace v souladu s obecnými technickými požadavky 

na výstavbu a posléze jej ztratily bez přičinění vlastníka stavby.“
133

 

 

Definicí veřejného zájmu jako ústavněprávního předpokladu vyvlastnění či 

omezení vlastnického práva se zabýval mj. i Nejvyšší správní soud České republiky 

ve svém Usnesení sp. zn. 28 Cdo 1857/2011 ze dne 16. 05. 2012, který dospěl 

k následujícím závěrům:   

 

„Institut vyvlastnění představuje nucený zásah do vlastnických práv, přičemž 

možnosti vyvlastnění jsou limitovány jak ustanovením článku 11 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod, tak ustanoveními § 3 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., 

o vyvlastnění. Ústavněprávním předpokladem vyvlastnění či omezení vlastnického práva 

je veřejný zájem na tomto výjimečném postupu. Existuje řada definic tohoto neurčitého 

právního pojmu. Obecné soudy považují veřejný zájem za zájem obecně prospěšný (viz 

např. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 5. 1998, sp. zn. 

10 Ca 65/98; publikován v časopise Soudní judikatura, č. 583/2000; srov. nález 

Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 455/03).  

 

Veřejný zájem na vyvlastnění, jak správně poukázaly též nižší instance, nelze 

spatřovat pouze v zájmu státu či státních institucí; může být dán i tehdy, je-li nutné 

umožnit užívání věci v soukromém vlastnictví. Proto i vyvlastnění práva odpovídajícího 

věcnému břemeni k vytvoření podmínek pro zajištění přístupu k pozemku a stavbě je 

                                                   
133 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 31 Ca 82/2000 ze dne 31. 10. 2000. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzg43f6njq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygqxhazrt
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgnpws2ljl52xgxzugu2q
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ve veřejném zájmu. Veřejný zájem je třeba zjišťovat pro každý konkrétní případ, přičemž 

je nutno jej chápat jako zájem, který by bylo možno označit za obecně prospěšný. Proto 

ve veřejném zájmu je například zřízení nezbytného přístupu ke stavbě zbudované 

na základě stavebního povolení, neboť zájmem společnosti je nepochybně i vytvoření 

podmínek vlastníkům nemovitostí pro výkon jejich práv a povinností. Jinak tomu ovšem 

je v případě situace vzniklé v posuzované věci, tedy pokud jde o požadavek zřízení 

věcného břemene na pozemku ve vlastnictví osob žalovaných z důvodu zájmu žalující 

strany zřídit na pozemku v jejím vlastnictví stavbu (rodinný dům). Zohlednit je tu třeba 

především skutečnost, že výstavba rodinného domu je soukromým zájmem žalobkyně 

a nejedná se tedy o stavbu obecně prospěšnou, aby tak mohly být naplněny podmínky 

pro nucené omezení vlastnického práva žalovaných ve smyslu zákona č. 184/2006 Sb. 

Důraz se rovněž přikládá tomu, že ačkoli je nepochybně ve veřejném zájmu podporovat 

přístup k pozemkům a stavbám, nemůže to v zásadě platit za situace, kdy někdo získal 

vlastnické právo k pozemkům či stavbám v době, kdy k nim přístup nebyl zajištěn (srov. 

rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 6. 1998, sp. zn. 30 Ca 228/97; 

uveřejněné v časopise Soudní judikatura, č. 311/1998). Vodítkem pro zjištění, zda je dán 

veřejný zájem na omezení vlastnických práv jedněch vlastníků ve prospěch vlastníků 

druhých, je naléhavost veřejného zájmu na tom, zda právo vlastníka stavby či pozemku 

na přístup k těmto nemovitostem převažuje nad právem na ochranu vlastnictví vlastníka 

přiléhajícího pozemku ve smyslu principu nedotknutelnosti vlastnictví. Jak patrno 

ze skutkového stavu věci, k naplnění uvedeného předpokladu v posuzované věci 

nedošlo.“
134

 

 

 Závěrem tak lze konstatovat, že i vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění 

přístupu k pozemku či ke stavbě ve vlastnictví jednotlivce může být realizováno 

ve veřejném zájmu, každý takový případ však je třeba posuzovat individuálně 

s přihlédnutím ke konkrétní situaci, tj. zejména s přihlédnutím k tomu, zda má vlastník 

pozemku či stavby právo zřízení přístupu spravedlivě požadovat. 

 

                                                   
134 Usnesení Nejvyššího správního soudu České republiky sp. zn. 28 Cdo 1857/2011 ze dne 16. 05. 2012. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzg5ptgmc7mnqv6mrsha
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5.1.3 Nemožnost získat práva k pozemku či stavbě potřebná pro uskutečnění 

účelu vyvlastnění dohodou nebo jiným způsobem 

 

Jednou z dalších velmi důležitých podmínek vyvlastnění je skutečnost, že práva 

k pozemku či stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění nelze získat dohodou 

nebo jiným způsobem. Ustanovení § 3 odstavec první věta druhá VyvlZ výslovně 

stanoví, že „vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo stavbě 

potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem.“ 

Zákon zde tedy jednoznačně preferuje způsob získání potřebných práv cestou dohody 

před vyvlastněním těchto práv. Vyvlastnění tak přichází v úvahu až jako poslední 

způsob nabytí potřebných práv, když všechny ostatní cesty k jejich získání selhaly.  

 

Obdobně jako je tomu např. v trestním právu u tzv. principu ultima ratio, tedy 

zásady subsidiarity trestní represe, vyjadřující, že trestní právo, jakožto prostředek 

určený k ochraně zákonem stanovených zájmů, musí být užíván jen tehdy, pokud užití 

jiných právních prostředků ke sjednání nápravy nepřichází v úvahu, neboť již byly 

vyčerpány nebo jsou zjevně neúčinné či nevhodné, tak i v případě vyvlastnění platí, že 

jde o prostředek, který by měl být využíván jen v krajních případech, kdy získání 

potřebných práv není možné dosáhnout prostřednictvím jiných právních prostředků 

(zejména cestou dohody), a neexistuje zde tedy jiné řešení (jiná možnost), než 

postupovat cestou vyvlastnění. 

 

  V návaznosti na uvedené pak musí vyvlastňovací úřad v řízení o vyvlastnění 

zkoumat, zda je tato podmínka vyvlastnění splněna, a tedy, zda vyvlastnitel, než 

přistoupil k podání žádosti o vyvlastnění, skutečně učinil vše proto, aby získal potřebná 

práva dohodou nebo jiným způsobem.   

 

 V praxi se hodně diskutuje otázka, jak moc má být iniciativa vyvlastnitele 

k získání potřebných práv dohodou či jiným způsobem široká, tj. kdy již lze považovat, 

že vyvlastnitel učinil vše proto, aby nemusel postupovat cestou vyvlastnění. Nezbytné 

zákonem stanovené minimum kroků vyvlastnitele k získání potřebných práv dohodou je 

popsané v ustanovení § 5 VyvlZ a pro stavby, na které dopadá ZUVDI, též 

v ustanoveních § 3 až 3d ZUVDI, nicméně uvedené neznamená, že vyvlastnitel 
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nad rámec citovaných ustanovení již nemusí vyvinout jakoukoli další iniciativu 

pro získání potřebných práv dohodou. Aktuální rozhodovací praxe se shoduje na tom, 

že „nemůže jít pouze o formální snahu o uzavření dohody spočívající v tom, že 

vyvlastnitel toliko zašle vyvlastňovanému návrh na uzavření kupní smlouvy a nikterak 

nereaguje (či reaguje zástupnými důvody) na jeho případné alternativní požadavky 

(jako např. na uzavření směnné smlouvy).“
135

, na druhou stranu „zásadně ovšem platí, 

že míra aktivity vyžadovaná po vyvlastniteli se mimo jiné odvíjí od aktivity 

vyvlastňovaného a od toho, zda jeho požadavky svědčí o jeho skutečném zájmu předejít 

rozhodnutí o vyvlastnění uzavřením dohody.“
136

 

 

 Ochota vyvlastňovaného dohodnout se, resp. umožnit vyvlastniteli získat 

potřebná práva jiným způsobem, než cestou vyvlastnění, je jeden z velmi důležitých 

aspektů, které je třeba v souvislosti se šetřením splnění této podmínky vyvlastnění 

zohlednit. Nejvyšší správní soud České republiky dospěl ve svém rozsudku č. j. 7 As 

2/2013 - 39 ze dne 11. 07. 2013 dospěl k závěru, že „pokud vlastník pozemku od samého 

počátku výslovně deklaruje, že nemá zájem na uzavření dohody a že nepřistoupí na 

žádné nabízené řešení, nelze po vlastníkovi stavby požadovat, aby vynakládal dodatečné 

úsilí ke změně postoje vlastníka pozemku. To však neznamená, že by neshoda o výši 

kupní ceny bránila dohodě o jiném způsobu vypořádání. To platí zvláště v případě, kdy 

vlastník stavby pozemkem vhodným ke směně disponuje, a neexistuje důvod, aby jej ke 

směně nenabídl. Pokud vlastník pozemku upřednostňuje některou z forem 

majetkoprávního vypořádání, pak je povinností vlastníka stavby k této skutečnosti při 

pokusu o dosažení dohody přihlédnout.“
137

 

 

Jak již bylo shora uvedeno, bližší popis nezbytného, zákonem stanoveného, 

minima kroků, které je třeba ve vztahu k vlastníkovi dotčeného pozemku učinit, je 

popsán v ustanovení § 5 VyvlZ. Vyvlastnění je přípustné, pokud se vyvlastniteli 

nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě 

potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem.  

                                                   
135 Srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 7 As 174/2014 – 44 ze dne 

23. 10. 2014. 
136 Tamtéž. 
137 Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 7 As 2/2013 - 39 ze dne 11. 07. 2013. 
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Lhůta k uzavření smlouvy činí minimálně 90 dní a dle druhé věty ustanovení § 5 

odst. 1 VyvlZ počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy 

vyvlastňovanému. VyvlZ v této souvislosti odkazuje poznámkou na ustanovení §§ 43 až 

46 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zahrnující proces uzavírání smluv 

včetně příslušných ustanovení upravujících návrh na uzavření smlouvy a přijetí tohoto 

návrhu. 

 

S účinností od 1. 1. 2014 však nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, který proces uzavření smlouvy upravuje v ustanoveních §§ 1731 až 1745. 

Na proces uzavření smlouvy s vlastníkem pozemku se tedy obecně použijí pravidla 

platného a účinného občanského zákoníku, s výjimkou případů, které VyvlZ upravuje 

odchylně. VyvlZ sice odkazuje poznámkou na jiný právní předpis, nicméně platí, že 

poznámky pod čarou nejsou závaznou součástí právního předpisu.
138

  

 

K návrhu smlouvy je vyvlastnitel povinen předložit (i) znalecký posudek, podle 

kterého navrhl vyvlastňovanému cenu za získání potřebných práv k pozemku nebo ke 

stavbě, (ii) informaci o účelu vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který nelze 

uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě od vyvlastňovaného, 

s (iii) upozorněním, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu 

získat tato práva vyvlastněním
139

, a pokud je předmětem smlouvy část pozemku, je 

nedílnou součástí návrhu smlouvy (iv) geometrický plán tuto část pozemku 

vymezující
140

. 

 

Jak vyplývá, že shora uvedeného, vyvlastnitel je povinen přiložit vyvlastniteli 

k zaslanému návrhu smlouvy znalecký posudek, podle něhož navrhl vyvlastňovanému 

cenu za získání práv k pozemku nebo ke stavbě. VyvlZ však již blíže neupravuje 

                                                   
138 K tomu srov. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 485/98 ze dne 30. 11. 1999, kde 

Ústavní soud České republiky dospěl k závěru, že „poznámky pod čarou či vysvětlivky nejsou normativní, 

přesněji závaznou součástí pravidla chování. Proto stejně jako jiné části právního předpisu, jejichž 

posláním je zlepšit přehlednost předpisu a orientaci v právním řádu (nadpis právního předpisu, označení 

částí, hlav, dílů, oddílů, paragrafů), jsou pouhou legislativní pomůckou, která nemůže být závazným 

pravidlem pro výklad právního předpisu a stanovení pravidel chování. Pokud právní předpis nehodlá 

stanovit takové pravidlo přímo, musí odkázat na jiný předpis nebo jinou formu vyjádření pravidel chování 

(obyčej, smlouva, morální pravidla, cizí právní předpis atd.).“ 
139 Srov. ustanovení § 5 odst. 2 písm. a), b) VyvlZ. 
140 Srov. ustanovení § 5 odst. 3  VyvlZ. 
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náležitosti tohoto znaleckého posudku. Náležitostem znaleckých posudků se věnují 

ustanovení § 10 a násl. VyvlZ a § 20 VyvlZ, tyto se však zabývají náhradou 

„za vyvlastnění“. Dle ustanovení § 10 odst. 1 VyvlZ za vyvlastnění náleží 

vyvlastňovanému náhrada 

 

a) ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby včetně jejich příslušenství, došlo-li 

k odnětí vlastnického práva k nim, nebo 

 

b) ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu, došlo-li k omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo 

došlo-li k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 

 

„Kromě náhrad uvedených v odstavci 1 náleží vyvlastňovanému též náhrada 

stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších 

obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti 

s vyvlastněním. Náhrady podle odstavců 1 a 2 se stanoví takovým způsobem a v takové 

výši, aby odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku 

vyvlastnění. Stanoví-li se náhrada na základě ocenění, musí být ocenění provedeno 

podle oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. V případě, že 

obvyklá cena pozemku nebo stavby by byla nižší než cena zjištěná podle oceňovacího 

předpisu, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího 

předpisu. Cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle 

jejich skutečného stavu ke dni podání žádosti o vyvlastnění; přitom se nepřihlédne 

k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem 

vyvlastnění.“
141

 

 

 Z citace jednotlivých odstavců § 10 VyvlZ je s ohledem na použitou 

terminologii, která se týká náhrad za vyvlastnění v řízení o vyvlastnění (…a dalších 

obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží v souvislosti s vyvlastněním, 

… aby odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku 

vyvlastnění, … podle oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění, 

                                                   
141 Srov. ustanovení § 10 odst. 2 až 5 VyvlZ. 
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… se určí vždy podle jejich skutečného stavu ke dni podání žádosti o vyvlastnění, ... 

přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým 

účelem vyvlastnění) zjevné, že tyto ustanovení upravují pravidla pro určení výše 

náhrady za vyvlastnění v řízení o vyvlastnění (a náležitosti příslušných znaleckých 

posudků, které jsou podkladem pro rozhodnutí o vyvlastnění, konkrétně pro jeho výrok 

o náhradě za vyvlastnění), a nikoli navržené („smluvní“) ceny za získání potřebných 

práv k pozemku nebo ke stavbě.   

 

 Samozřejmě lze uvažovat o tom, že znalecký posudek, podle kterého 

vyvlastnitel navrhl vyvlastňovanému cenu za získání potřebných práv k pozemku nebo 

ke stavbě, by měl per analogiam legis splňovat veškeré podmínky ustanovení § 10 

VyvlZ, když vlastník pozemku, který v důsledku informace o účelu vyvlastnění 

a o možnosti vyvlastnitele získat potřebná práva vyvlastněním, přistoupí 

k dobrovolnému uzavření smlouvy, by neměl být poškozen tím, že pro stanovení 

smluvní ceny budou použita méně formální a přísná pravidla, než pro náhradu 

za vyvlastnění v případném budoucím řízení o vyvlastnění. Na druhou stranu v případě 

uzavření smlouvy je dohoda stran o ceně jedním z aspektů zásady smluvní volnosti. 

Také není vyloučeno, že cena nabídnutá vlastníkovi na základě posudku nenaplňujícího 

náležitosti ustanovení § 10 VyvlZ může být v konečném důsledku pro vlastníka 

pozemku výhodnější, než náhrada za vyvlastnění stanovená v řízení o vyvlastnění 

znaleckým posudkem jiného znalce plně respektujícím dikci ustanovení § 10 VyvlZ
142

. 

 

 VyvlZ tedy nedává jednoznačnou odpověď na otázku, zda znalecký posudek, 

který má vyvlastnitel přiložit k návrhu smlouvy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. 

a) VyvlZ musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 10 VyvlZ či nikoli. Pokud 

bychom vycházeli z gramatického a systematického výkladu VyvlZ, pak bychom 

museli dospět k závěru, že nikoli, neboť z následujících ustanovení VyvlZ vyplývá, že 

absence znaleckého posudku obsahujícího náležitosti ustanovení § 10 VyvlZ není 

překážkou vyvlastnění. 

                                                   
142 K takové situaci však v praxi příliš docházet nebude, neboť s ohledem na charakter účelu vyvlastnění 

(výstavba pozemních komunikací, drah, státní památková péče, ochrana přírody a krajiny, atd.) bude 

vyvlastnitelem většinou subjekt, který je v souladu se zvláštními právními předpisy vázán poměrně 

striktními pravidly pro nakládání s majetkem. 
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V ustanovení § 20 odst. 1 VyvlZ je uvedeno, že náhrada se stanoví na základě 

znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, nebo znaleckého 

posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele, jestliže s tím vyvlastňovaný vyslovil 

souhlas. Nedošlo-li k vyhotovení znaleckého posudku na žádost vyvlastňovaného a ani 

vyvlastnitele, stanoví se náhrada na základě posudku znalce ustanoveného 

vyvlastňovacím úřadem. 

 

V řízení o vyvlastnění může být tedy znalecký posudek vyvlastnitele použit 

toliko v případě, že s ním vyvlastňovaný vyslovil souhlas. V praxi jsem se s takovou 

situací ještě nikdy nesetkala, neboť pokud vyvlastňovaný souhlasí se znaleckým 

posudkem vyvlastnitele, zpravidla mezi stranami dochází k uzavření smlouvy 

a postupovat cestou vyvlastnění není nutné. Tomu odpovídá i ustanovení § 18 odst. 3 

VyvlZ obsahující výčet příloh, které vyvlastnitel přiloží k žádosti o vyvlastnění. 

V rámci písm. d) je uvedeno, že vyvlastnitel přiloží znalecký posudek, byl-li opatřen 

podle § 20 odst. 1 věty první, který v případě stanovení náhrady podle § 10 odst. 1 písm. 

a) obsahuje obvyklou cenu i cenu zjištěnou podle oceňovacího předpisu účinného ke dni 

podání žádosti; § 10 odst. 5 platí obdobně.  

 

Z uvedeného lze dovodit, že vyvlastnitel přikládá k žádosti o vyvlastnění 

znalecký posudek pouze v případě, kdy za (i) byl tento posudek opatřen podle 

ustanovení § 20 odst. 1 věty první VyvlZ (z čehož vyplývá, že se musí jednat 

o znalecký posudek, který buď opatřil sám vyvlastňovaný, nebo o znalecký posudek, 

který opatřil vyvlastnitel a vyvlastňovaný s ním vyvlastňovaný vyslovil souhlas
143

) 

a za (ii) tento vyhovuje požadavkům ustanovení § 10 VyvlZ, a především podle 

ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) obsahuje obvyklou cenu i cenu zjištěnou podle 

oceňovacího předpisu účinného ke dni podání žádosti. 

 

                                                   
143 Jak již bylo shora uvedeno, tato situace v praxi zpravidla nenastává, neboť vyvlastňovaný buď se 

smluvním převodem potřebných práv (ani s vyvlastněním) nesouhlasí, a v takovém případě zpravidla 

nesouhlasí ani se znaleckým posudkem vyvlastnitele, a ani nemá zájem předkládat vlastní znalecký 

posudek (když jeho prioritním zájmem je, aby byla jeho práva zachována), nebo vyvlastňovaný se 

znaleckým posudkem vyvlastnitele vysloví souhlas, a v takovém případě již strany zpravidla přistoupí 

k převedení potřebných práv dohodou za cenu stanovenou znaleckým posudkem vyvlastnitele.  
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 Na druhou stranu, ustanovení § 18 odst. 3 písm. c) VyvlZ vyžaduje jako přílohu 

žádosti o vyvlastnění předložení listin prokazujících splnění podmínky vyvlastnění 

uvedené v ustanovení § 5 VyvlZ, včetně prohlášení o tom, že ve stanovené lhůtě se 

vyvlastniteli nepodařilo získat dohodou potřebná práva k pozemku nebo ke stavbě. 

Mezi takové listiny bude bezpochyby patřit i vyvlastňovanému vyvlastnitelem zaslaný 

návrh smlouvy včetně všech obligatorních příloh, tj. včetně znaleckého posudku, podle 

kterého navrhl vyvlastňovanému cenu za získání potřebných práv k pozemku nebo 

ke stavbě. Můj názor tedy je, že úmyslem zákonodárce bylo, aby vyvlastnitel 

(za účelem prokázání podmínek vyvlastnění uvedených v ustanovení § 5 VyvlZ) jako 

přílohu žádosti o vyvlastnění přiložil znalecký posudek, podle kterého navrhl 

vyvlastňovanému cenu za získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě, přičemž 

není nutné, aby tento splňoval náležitosti ustanovení § 10 VyvlZ. V takovém případě 

bude při stanovení náhrady za vyvlastnění postupováno dle ustanovení § 20 VyvlZ ve 

spojení s ustanovením § 10 VyvlZ (vyvlastňovací úřad ustanoví znalce ke zpracování 

znaleckého posudku obsahujícího veškeré náležitosti ustanovení § 10 VyvlZ). Pokud 

však v řízení předložený znalecký posudek tyto náležitosti splňuje, a zároveň se jedná 

o znalecký posudek vyvlastnitele, se kterým vyvlastňovaný vyslovil souhlas nebo 

o znalecký posudek vyvlastňovaného, plní tento nejen funkci prokázání splnění 

podmínek vyvlastnění dle ustanovení § 5 VyvlZ, ale též může být vyvlastňovacím 

úřadem použit jako podklad pro stanovení náhrady za vyvlastnění dle ustanovení § 20 

odst. 1 VyvlZ. 

 

 Dovedu si ovšem přestavit situaci, kdy vyvlastnitel nechá zpracovat znalecký 

posudek toliko „pro forma“ a cena navržená vyvlastňovanému za získání potřebných 

práv bude zcela podstatně vybočovat z rámce obvyklé ceny (jakož i ceny zjištěné dle 

zvláštního právního předpisu), k níž dospěje v řízení o vyvlastnění znalec ustanovený 

vyvlastňovacím úřadem. V takovém případě si dokáži představit, že by uvedené mohlo 

mít za následek zamítnutí žádosti o vyvlastnění pro nesplnění podmínek vyvlastnění dle 

ustanovení § 5 VyvlZ, a to zejména i s ohledem na shora citovanou judikaturu, dle níž 

ze strany vyvlastnitele nemůže jít pouze o formální snahu o uzavření dohody
144

. 

 

                                                   
144 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 7 As 174/2014 – 44 ze dne 23. 10. 

2014. 
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 V praxi je však situace taková, že vyvlastnitelé přikládají k žádosti o vyvlastnění 

znalecký posudek, podle něhož navrhli vyvlastňovanému cenu za získání potřebných 

práv, obsahující náležitosti uvedené v ustanovení § 10 VyvlZ, zejména pak údaj 

o obvyklé ceně i o ceně sjednané dle zvláštního právního předpisu. Tento znalecký 

posudek však zpravidla nelze v řízení využít, neboť s ním vyvlastňovaný nevyslovil 

souhlas.  

 

Co se týče informace o účelu vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který 

nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě 

od vyvlastňovaného a upozornění, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné 

ve veřejném zájmu získat tato práva vyvlastněním, zákon blíže nestanoví, jakým 

způsobem a v jakém rozsahu mají být tyto informace vlastníku dotčeného pozemku či 

stavby (vyvlastňovanému) předány, když hovoří toliko o jejich „přiložení k návrhu 

smlouvy“. V praxi zpravidla je vyvlastňovanému spolu s návrhem smlouvy zasílám 

průvodní dopis, který je svým obsahem návrhem na uzavření smlouvy (smlouva 

samotná je jeho přílohou a součástí) a tento, kromě základních náležitostí stanovených 

OZ (informace, že ten, kdo návrh smlouvy činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu 

s osobou, vůči níž jej činí
145

) obsahuje taktéž informaci o účelu vyvlastnění 

a o skutečnosti, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat 

tato práva vyvlastněním.  

 

V praxi bývá někdy informace o účelu vyvlastnění poskytnutá vyvlastnitelem 

poměrně kusá, nicméně smyslem a účelem je, aby se vyvlastňovaný dozvěděl o tom, 

pro jaký účel (tedy konkrétně pro jakou veřejně prospěšnou stavbu či opatření) je třeba 

získat jeho pozemek nebo stavbu a alespoň nějaké základní informace o tomto účelu 

vyvlastnění. Návrh smlouvy by také měl obsahovat ustanovení, že se jedná o účel 

vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem (a odkaz na příslušná ustanovení tohoto 

zvláštního právního předpisu), že v daném případě je tento účel vyvlastnění 

uskutečňován ve veřejném zájmu, který dle názoru vyvlastnitele převažuje 

nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného, a v neposlední řadě povinnou 

                                                   
145 Srov. ustanovení 1731 OZ. 
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informaci, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat 

potřebná práva (vlastnické právo, právo odpovídající věcnému břemeni) vyvlastněním.  

 

Upozornění o možnosti vyvlastnitele postupovat v případě neuzavření smlouvy 

cestou vyvlastnění je velmi zásadní, neboť na jeho základě může vyvlastňovaný odlišit 

návrh na uzavření smlouvy dle VyvlZ od „běžných“ návrhů na uzavření smlouvy 

činěných toliko v souladu s příslušnými ustanoveními OZ. Vyvlastňovaný je 

informován o možnosti podání návrhu na vyvlastnění, v případě, že nebude s uzavřením 

smlouvy souhlasit.  

 

 Pokud je předmětem smlouvy (a případně i následného vyvlastnění) toliko část 

pozemku, je nedílnou součástí návrhu smlouvy i geometrický plán vymezující tuto část 

pozemku. Uvedená podmínka je poměrně logická, s ohledem na skutečnost, že 

pro prodávajícího i pro následné řízení o vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí, je nezbytně nutné vymezení, jaká část pozemku je předmětem převodu 

(popř. následného vyvlastnění)
146

. K tomu lze doplnit, že v praxi je zpravidla nutné 

předložení geometrického plánu i v případech, kdy se jedná o smlouvu o zřízení 

věcného břemene (a následně případně o vyvlastnění v podobě omezení vlastnického 

práva zřízením věcného břemene), když geometrický plán v tomto konkrétním případě 

vymezuje koridor, v rámci něhož je věcné břemeno umísťováno na dotčeném pozemku. 

Nezbytnost vymezení koridoru věcného břemene vyplývá mj. např. z § 16 odst. 1 písm. 

b) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), podle něhož 

se v katastru nemovitostí u věcného břemene evidují mj. údaje o zatížené nemovitosti 

včetně údajů o geometrickém plánu, kterým byl vymezen rozsah věcného břemene, 

pokud bylo věcné břemeno zřízeno k části pozemku. 

 

 Co se týče návrhu smlouvy o získání potřebných práv k pozemku nebo 

ke stavbě, pak tento musí ve smyslu ustanovení § 5 odst. 4 VyvlZ založit právo 

vyvlastňovaného na vrácení převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování 

účelu převodu do 3 let od uzavření smlouvy. Uvedené znamená, že pokud do tří let 

od uzavření smlouvy nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu (tj. např. nebude 

                                                   
146 K tomu srov. např. § 2 písm. j) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), dále 

jen „KatZ“. 
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zahájena výstavba veřejně prospěšné stavby dálnice, pro jejíž účel byla práva 

k pozemku nebo ke stavbě na vyvlastnitele převedena), má převodce právo žádat 

vrácení převedených práv. Jedná se přitom ovšem o právo převodce, nikoli o jeho 

povinnost. Převodce tedy nemusí tohoto svého práva využít a žádat (v případě že nebylo 

zahájeno uskutečňování účelu převodu do 3 let od uzavření smlouvy) vrácení 

převedených práv, nemá-li na tom zájem.  

 

Uvedená podmínka vyvlastnění musí být zakotvena přímo v těle (návrhu) 

smlouvy o převodu práv, aby si převodce byl tohoto svého práva vědom. V této 

souvislosti vyvstává zajímavá právní otázka, a to sice jakým způsobem by byla řešena 

situace, pokud by návrh smlouvy povinné ustanovení o navrácení převedených práv 

neobsahoval. Pokud by nedošlo mezi stranami k uzavření smlouvy a vyvlastnitel by 

použil takový návrh smlouvy jako důkaz k prokázání splnění podmínek vyvlastnění dle 

ustanovení § 5 VyvlZ a přiložil jej za tímto účelem jako přílohu k žádosti o vyvlastnění 

ve smyslu ustanovení § 18 odst. 3 písm. c) VyvlZ, vyvlastňovací úřad by velmi 

pravděpodobně rozhodl o zamítnutí žádosti o vyvlastnění ve smyslu ustanovení § 24 

odst. 1 VyvlZ, neboť v řízení by nebylo prokázáno, že jsou splněny podmínky 

pro vyvlastnění.  

 

Jak by se ovšem nahlíželo na absentující ustanovení o navrácení převedených 

práv, pokud by mezi stranami došlo k „dobrovolnému“ uzavření smlouvy a věc vůbec 

do fáze vyvlastňovacího řízení nedošla. Mohlo by v takovém případě chybějící 

ustanovení o navrácení převedených práv např. způsobit neplatnost smlouvy ve smyslu 

ustanovení § 580 a násl. OZ? Já se domnívám, že spíše nikoliv. Uvedené je poměrně 

komplikované, neboť povinnost zakotvit do smlouvy ustanovení o navrácení 

převedených práv je jednou z podmínek vyvlastnění ve smyslu ustanovení § 5 VyvlZ. 

Uvedené ustanovení vypočítává, jaké podmínky musí vyvlastnitel splnit, aby mohlo 

dojít k vyvlastnění. Pokud však mezi stranami došlo k uzavření smlouvy a celá věc 

do fáze podání návrhu vyvlastnění nedošla, neměl by se VyvlZ na danou situaci vůbec 

aplikovat, a mělo by dostačovat, že smlouva splňuje obligatorní náležitosti právního 

jednání stanovené příslušnými ustanovení OZ.  
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Dle ustanovení § 580 OZ ovšem platí, že „neplatné je právní jednání, které se 

příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl 

a účel zákona vyžaduje.“ Bezpochyby není správné, aby jednotliví vlastníci práv 

potřebných k uskutečnění účelu převodu/vyvlastnění měli garantována různá smluvní 

práva a povinnosti. Nastávala by tak paradoxní situace, kdy ten vlastník, který k tomuto 

účelu poskytne svá práva dobrovolně uzavřením smlouvy, by měl slabší smluvní 

postavení, než ten, ve vtahu k němuž by bylo postupováno cestou vyvlastnění, což by 

mělo za následek, že by se nemohl domáhat navrácení  převedených práv, v případě, že 

nedojde k zahájení uskutečňování účelu převodu.  

 

Na druhou stranu, co když tento původní vlastník převedených práv nemá zájem 

tyto v budoucnu získat zpět a s tím i smlouvu uzavíral? Taková situace může nastat, 

neboť vlastníkem může být např. společnost obchodující s nemovitostmi (v praxi často 

se zemědělskou půdou), která k předmětu převodu nemá žádný vztah, a která převod 

realizuje toliko za účelem realizace zisku, přičemž k převedení práv došlo v důsledku, 

že jí subjekt realizující účel vyvlastnění nabídl nejlepší smluvní cenu oproti standartním 

obchodním partnerům (fyzickým osobám, zemědělským družstvům). Předmět převodu 

tak měl od počátku sloužit k prodeji, bez ohledu na to, kdo by jej v budoucnu nabyl. 

Dá se i na takto uzavřenou smlouvu hledět jako na rozpornou s dobrými mravy, popř. 

odporující smyslu a účelu zákona? Pravděpodobně nikoliv. Případná neplatnost 

smlouvy např. pro rozpor s dobrými mravy by se tedy musela posuzovat v každé 

konkrétní situaci individuálně. 

 

Aplikace ustanovení § 1764 a násl. OZ (změna okolností), popř. ustanovení 

§ 1793 a násl. OZ (neúměrné zkrácení) by byla dle mého názoru pro daný případ 

nevhodná. 

 

 K samotné lhůtě, do kdy má být zahájeno uskutečňování účelu převodu (do 3 let 

od uzavření smlouvy), lze konstatovat, že tato nemusí být, s ohledem na rozsáhlost 

některých účelů převodu (např. výstavba rozsáhlých dopravních staveb) 

pro vyvlastnitele dostačující. Z tohoto důvodu byla pro zahájení uskutečňování stavby 

dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací nebo energetické 
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infrastruktury zakotvena v ustanovení § 3a ZUVDI lhůta delší, a to 5 let od uzavření 

smlouvy. V rámci ZUVDI jsou některé podmínky vyvlastnění staveb dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací upraveny 

odchylně od VyvlZ, a proto budou tyto podmínky ještě samostatně blíže posouzeny 

a popsány. 

 

Závěrem lze tedy konstatovat, že pro úspěšné splnění zákonných podmínek 

vyvlastnění zakotvených v ustanovení § 5 VyvlZ musí být dbáno především na to, aby 

k návrhu smlouvy zasílanému potenciálnímu vyvlastňovanému byl přiložen (i) znalecký 

posudek, podle kterého vyvlastnitel navrhl vyvlastňovanému cenu za získání 

potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě, (ii) informace o účelu vyvlastnění, tedy 

o konkrétním záměru, který nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku 

nebo ke stavbě od vyvlastňovaného, (iii) upozornění, že nedojde-li k uzavření smlouvy, 

je možné ve veřejném zájmu získat tato práva vyvlastněním, a  pokud je předmětem 

smlouvy část pozemku, pak i (iv) geometrický plán tuto část pozemku vymezující. 

Samotný návrh smlouvy pak musí obsahovat (v) ustanovení, kterým bude založeno 

právo vyvlastňovaného na vrácení převedených práv, pokud nebude zahájeno 

uskutečňování účelu převodu do 3 let od uzavření smlouvy. V praxi se přitom velmi 

často zapomíná především na body (ii), (iii) a (v), když v návrzích zaslaným 

vyvlastňovaným buď není vůbec, nebo není dostatečně, specifikován účel vyvlastnění, 

tj. proč je třeba získat práva k pozemku či stavbě od vyvlastňovaného, a velmi často zde 

také zcela absentuje upozornění na možnost získat práva ve veřejném zájmu 

vyvlastněním. V návrzích smluv mnohdy chybí ustanovení o právu na vrácení 

převedených práv. 

 

5.1.4 Soulad s cíli a úkoly územního plánování  

 

 Další podmínka vyvlastnění vyplývá z ustanovení § 3 odst. 2 VyvlZ, dle něhož 

platí, že sleduje-li se vyvlastněním provedení změny ve využití nebo v prostorovém 

uspořádání území, včetně umísťování staveb a jejich změn, lze je provést, jen jestliže je 

v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
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 Ve většině případů bude muset být tato podmínka splněna, neboť v souvislosti 

s vyvlastněním velmi často dochází k umísťování nových staveb nebo ke změnám 

staveb stávajících (např. výstavba nového nadzemního vedení vysokého napětí nebo 

výměna stávajícího vedení), nicméně i přesto existují některé vyvlastňovací tituly, které 

dopad na změnu území nemají (např. účel vyvlastnění uvedený v ZStPamP)
147

. 

 

Soulad s cíli a úkoly územního plánování např. znamená, že v nezastavitelném 

územní nebude umístěn rodinný dům nebo zase naopak, že vedení velmi vysokého 

napětí či čistička odpadních vod nebudou umístěny uprostřed rodinné zástavby. Pokud 

má tedy dojít kupř. k umístění stavby podzemního kabelového vedení do oblasti, která 

je určena primárně k zemědělskému hospodaření, a kde již navíc existuje nějaký 

stávající koridor kabelového či vzdušného vedení, pak toto může být argumentem 

k prokázání souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

 

Je ovšem třeba odlišit podmínku souladu účelu vyvlastnění s cíli a úkoly 

územního plánování ustanovení dle § 3 odst. 2 VyvlZ, od případu, kdy účel vyvlastnění 

musí být nejen v souladu s cíli a úkoly územního plánování, avšak tento musí být 

dokonce přímo samostatně vymezen ve vydané územně plánovací dokumentaci.  

 

 „Územně plánovací dokumentace ovlivňuje majetková práva k nemovitostem 

v řešeném území tím, že závazně stanoví požadavky na využití určitých ploch a koridorů.  

Omezení z ní vyplývající pocítí vlastník nemovitosti již v případě, že bude zamýšlet 

určitou změnu ve využití daného území. Změna totiž může být aprobována jedině tehdy, 

jestliže nebude v rozporu s řešením obsaženým v územně plánovací dokumentaci. 

Výraznější omezení pak nastává v případě, jestliže územně plánovací dokumentace 

předpokládá takové využití územní, které lze prosadit i nezávisle na vůli, popř. proti vůli 

vlastníka.“
148 

 

                                                   
147

 VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 19. ISBN 978-80-

7400-036-2. 
148

 STAŠA, Josef. Kapitola XV. [Vyvlastnění a omezení majetkových práv]. In: HENDRYCH, Dušan 

a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 236. IBSN 978-80-7400-624-1. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzha3v6mrq
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Vymezení účelu vyvlastnění ve vydané územně plánovací dokumentaci musí být 

splněno v případě, kdy je účel vyvlastnění stanoven SZ. Dle ustanovení § 170 odst. 1 

SZ platí, že 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 

 

a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy 

nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, 

 

b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými 

přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků 

územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví, 

 

c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, 

 

d) asanaci (ozdravění) území. 

 

V případech, kdy bude žádáno vyvlastnění k účelu stanovenému SZ, bude tedy třeba 

v rámci řízení o vyvlastnění zkoumat nejen soulad stavby nebo veřejně prospěšného 

opatření podle SZ s cíli a úkoly územního plánování, avšak především, zda takováto 

stavba či veřejně prospěšné opatření jsou vymezeny ve vydané územně plánovací 

dokumentaci.   

 

Soulad s cíli a úkoly územního plánování, jakož i případné vymezení stavby či 

jiného veřejně prospěšného opatření ve vydané územně plánovací dokumentaci, musí 

být pro každý konkrétní případ prokázány ve vyvlastňovacím řízení. Jako důkaz 

k prokázání souladu s cíli a úkoly územního plánování slouží zejména právě již shora 

citovaná územně plánovací dokumentace, která je představována především zásady 

územního rozvoje na úrovni kraje, regulačním plánem na úrovni kraje nebo obce, a dále 

územním plánem na úrovni obce. U velmi významných prioritních staveb může jejich 

soulad s cíli a úkoly územního plánování vyplývat přímo z politiky územního rozvoje 

České republiky.  
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Politika územního rozvoje České republiky je celostátní nástroj územního 

plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni 

a pro koordinaci územně plánovací činnosti zejména krajů a současně jako zdroj 

důležitých argumentů při prosazování zájmů České republiky v rámci územního rozvoje 

Evropské unie.
149

 V rámci politiky územního rozvoje České republiky můžeme nalézt 

např. koridory a plochy dopravní infrastruktury celostátního významu (koridory 

vysokorychlostní a konvenční železniční dopravy, koridory dálnic, letišť, atp.) či 

koridory a plochy technické infastruktury celostátního významu (koridory pro výstavbu 

v oblasti elektroenergetiky, plynárenství, dálkovody, vodní hospodářství, atp.). 

 

„Zásady územního rozvoje se dotýkají majetkových práv zejména tím, že 

vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. 

Jde o plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná 

opatření.“
150

 „Územní plán se dotýká majetkových práv zejména tím, že vymezuje 

zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 

opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby), plochy nebo koridory 

pro veřejně prospěšné stavby pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy 

a stanoví podmínky pro využití těchto ploch nebo koridorů.“
151

 „Regulační plán stanoví 

v řešené ploše podmínky pro vymezení pozemků a podrobné podmínky pro vyžití 

pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, především staveb veřejné 

infrastruktury, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro  vytváření příznivého 

životního prostředí. Ve vztahu k jednotlivým pozemkům vymezuje veřejně prospěšné 

stavby nebo veřejně prospěšná opatření.“
152

 

 

Jako důkaz k prokázání souladu s cíli a úkoly územního plánování dále může 

sloužit územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí lze ve smyslu ustanovení § 77 SZ vydat 

ve formě rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, rozhodnutí o změně využití 

území, rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, rozhodnutí o dělení 

                                                   
149 Politika územního rozvoje České republiky. In: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky [cit. 

2020-04-23]. Dostupné na: <https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-

Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky > . 
150

 STAŠA, Josef. Kapitola XV. [Vyvlastnění a omezení majetkových práv]. In: HENDRYCH, Dušan a 

 kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 236. IBSN 978-80-7400-624-1. 
151 Tamtéž. 
152 Tamtéž, s. 237. 

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky


 
 

115 

 

a scelování pozemků a rozhodnutí o ochranném pásmu. V rámci územního řízení 

stavební úřad ve smyslu ustanovení § 90 SZ posuzuje soulad s územně plánovací 

dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, a to u stavebních záměrů, pro které se 

nevydává závazné stanovisko podle § 96b SZ. Stavební úřad ověří rovněž účinky 

budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez stavebního povolení 

nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru. 

 

 Z uvedeného je tedy zřejmé, že vyžaduje-li SZ pro daný účel vyvlastnění vydání 

územního rozhodnutí, měl by být soulad účelu vyvlastnění s cíli a úkoly územního 

plánování zkoumán a prokazován již v rámci územního řízení dle SZ a v zahájeném 

řízení o vyvlastnění lze k prokázání této podmínky vyvlastnění odkázat na vydané 

územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí je přitom ve smyslu ustanovení § 18 odst. 3 

písm. b) VyvlZ obligatorní přílohou žádosti vyvlastnění, pokud vydání územního 

rozhodnutí vyžaduje SZ, a pokud stavební úřad, který příslušné územní rozhodnutí 

vydal, není současně vyvlastňovacím úřadem.  

5.1.5 Kdy se splnění podmínek vyvlastnění dle ustanovení § 5 odst. 1 VyvlZ 

nevyžaduje 

 

Dle ustanovení § 5 odst. 5 VyvlZ platí, že za určitých okolností se splnění 

podmínky vyvlastnění dle odst. 1 nevyžaduje. V takovém případě není po vyvlastniteli 

ve vyvlastňovacím řízení požadováno, aby prokázal, že se mu nepodařilo 

s vyvlastňovaným ve lhůtě 90 dnů uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke 

stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem. Současně 

s tím samozřejmě po vyvlastniteli ani není vyžadováno, aby prokázal splnění podmínek 

uvedených v odstavcích 2 až 4, neboť tyto v zásadě konkretizují podmínku neúspěšného 

pokusu o uzavření smlouvy specifikovanou v odst. 1.  

 

V jakých případech se tedy splnění povinnosti zaslat vyvlastňovanému návrh 

smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu 

vyvlastnění stanoveného zákonem, a pokusit se s vyvlastňovaným ve lhůtě 90 dnů 

takovou smlouvu uzavřít, nevyžaduje? Jde a) o situaci, kdy vyvlastňovaný není znám, 

není znám jeho pobyt, nebo nepodařilo-li se mu doručit na známou adresu, a dále b) 
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o situaci, kdy je vyvlastňovaný omezen ve 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. 

 

Nejprve k prvnímu případu, kdy se nevyžaduje, aby byl vyvlastňovanému zaslán 

návrh smlouvy. Tím je situace, kdy vyvlastňovaný není znám, není znám jeho pobyt 

nebo nepodařilo-li se mu doručit návrh smlouvy na známou adresu. Uvedené je vcelku 

logické, neboť nelze po vyvlastniteli spravedlivě požadovat, aby prokázal splnění 

podmínky, kterou fakticky splnit nelze.  

 

Pokud vyvlastňovaný není znám, znamená to, že nelze zjistit, kdo je vlastníkem 

práv k pozemku nebo stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného 

zákonem, a tedy samozřejmě ani, kdo je vyvlastňovaným. V případě práv k pozemkům 

a stavbám by sice informace o vlastníku příslušné nemovitosti měla být zpravidla 

dohledatelná v evidenci katastru nemovitostí, nicméně i přesto existuje v praxi řada 

výjimek. V katastru nemovitostí je např. na příslušném listu vlastnictví zapsán údaj 

o neznámém vlastníkovi. Poměrně často se lze setkat i se záznamy o tzv. nedostatečně 

identifikovaném vlastníkovi. Jedná se o případy, kdy v katastru nemovitostí lze dohledat 

pouze jméno a příjmení vlastníka, avšak již ne např. jeho rodné číslo, datum narození 

nebo bydliště. V takovém případě se informace o nedostatečně identifikovaném 

vlastníkovi předávají Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby provedl 

příslušná šetření k osobě vlastníka a v souvislosti s tím podnikl potřebné kroky, např. 

dal podnět k dodatečnému projednání dědictví, atd. 

 

Někdy je zase vyvlastňovaný v katastru nemovitostí identifikován dostatečně, 

nicméně tento stav neodpovídá skutečnosti. Taková situace nastává, pokud 

vyvlastňovaný zemřel a ve vztahu k nemovitosti, která má být předmětem vyvlastnění, 

nebylo zahájeno žádné dědické řízení, a proto je v evidenci katastru nemovitostí nadále 

veden údaj o původním vlastníkovi. Takových případů znám ze své praxe mnoho, často 

jsou dokonce na listu vlastnictví zapsány osoby, které zemřely už před několika 

desítkami let. Dokonce jsem se setkala i s případy, kdy se ukázalo, že osoba zapsaná 

v evidenci katastru nemovitostí je již po smrti, a stejně tak i její potomci.  
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Problematika neznámých vlastníků se ovšem nemusí dotýkat pouze případů, kdy 

byl poslední známý vlastník fyzickou osobou, může se jednat i o osobu právnickou. 

V této souvislosti mohou nastat situace, kdy je právnická osoba zapsaná v evidenci 

katastru nemovitostí nedostatečně identifikovaná (nelze získat údaje o jejím 

identifikačním čísle, sídle či jiném identifikátoru), a dále např. situace, kdy není znám 

právní nástupce původního vlastníka – zaniklé právnické osoby (tj. popř. vyvlastnitel 

nemá k dispozici dostatečné množství informací ke zjištění skutečnosti, kdo se stal 

právním nástupcem předmětné právnické osoby) či případy, kdy dosud nebyl právní 

nástupce zaniklé právnické osoby určen, nebo tato právnická osoba zanikla bez 

právního nástupce. 

 

 Ačkoli se uvedené opět jeví jako málo pravděpodobné, když v současnosti 

platné a účinné právní předpisy velmi podrobně upravují zánik nejrůznějších druhů 

právnických osob, vypořádání jejich jmění a případné právní nástupnictví včetně zániku 

právnické osoby bez právního nástupce, a tedy situace, kdy zde není právní nástupce 

právnické osoby, avšak po právnické osobě zůstane majetek, by v praxi vůbec neměla 

nastat, v evidenci katastru nemovitostí lze dohledat řadu nedostatečně identifikovaných 

nebo již zaniklých právnických osob (popřípadě právnických osob, které sice formálně 

dle práva zaniknout nemusely, ale již nevykazují žádnou činnost a - ačkoli bez 

příslušných právních kroků - fakticky zanikly a „neexistují“). Osobně jsem se setkala 

např. s případem, kdy byl vlastníkem evidovaným v katastru nemovitostí chudinský 

ústav v obci nacházející se v dotčeném katastrálním území. V předmětné obci ani 

obcích sousedících však o této právnické osobě nemají žádné informace, předpokládají, 

že tato právnické osoba již (právně či fakticky, popř. obojím způsobem) zanikla.  

 

V případě že není znám pobyt vyvlastňovaného, tj. v evidenci katastru 

nemovitostí není uvedena žádná adresa, na níž by mohl být vyvlastňovanému zaslán 

návrh smlouvy, nebo zde uváděná adresa neexistuje (i s takovým případem jsem se 

ve své praxi setkala) a vyvlastnitel nemá údaj o pobytu vyvlastňovaného např. 

z předchozí komunikace s ním či z jiných zdrojů, rovněž nelze požadovat, aby byl 

vyvlastňovanému zaslán návrh smlouvy (není kam jej zaslat).  
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Obdobná situace nastává i v případě, nepodařilo-li se mu doručit návrh smlouvy 

na známou adresu. Může se totiž stát, že na adrese uváděné v evidenci katastru 

nemovitostí nebo na jiné známé adrese se vyvlastňovaný nezdržuje. V takovém případě 

je zásilka vrácena vyvlastniteli zpět provozovatelem poštovních služeb s poznámkou 

„na uvedené adrese neznámý“ či „odstěhoval se“. Někdy se objevují i konkrétnější 

poznámky, uváděné na základě informací, které příslušný doručovatel na známé adrese 

vyvlastňovaného získal od třetích osob, např. že vyvlastňovaný zemřel (i přes údaje 

uvedené v evidenci katastru nemovitostí, srov. výše). Ani zde nelze po vyvlastniteli 

spravedlivě požadovat prokázání podmínky vyvlastnění dle odst. 1, neboť nemůže-li si 

vyvlastňovaný vůbec předmětnou zásilku převzít, tj. tato se nemůže dostat do jeho 

dispoziční sféry, není možné, aby vyvlastňovanému započala běžet lhůta 90 dnů, 

po kterou by vyvlastnitel měl usilovat o uzavření smlouvy.  

 

Případ, kdy se vyvlastňovanému nepodařilo doručit návrh smlouvy na známou 

adresu, však nelze dle mého názoru zaměňovat s případem, kdy si vyvlastňovaný 

zásilku nevyzvedne (tj. např. pokud vyvlastňovaný nebude zastižen a zásilka mu bude 

po příslušnou dobu uložena u provozovatele poštovních služeb, kde si jí vyvlastňovaný 

taktéž i přes upozornění provozovatele poštovních služeb nevyzvedne, a posléze 

po uplynutí úložní lhůty následně bude zásilka vhozena do vyvlastňovaným užívané 

schránky nebo vrácena zpět vyvlastniteli) nebo kdy vyvlastňovaný zásilku odmítne 

převzít. V takovém případě se totiž zásilka dostala nebo mohla dostat do dispoziční 

sféry vyvlastňovaného, a nelze hovořit o tom, že se nepodařilo vyvlastňovanému zásilku 

doručit na známou adresu. Proto v takových případech lze vyvlastnitelům doporučit, 

aby zaslali vyvlastňovanému návrh smlouvy opakovaně, popř. mu zaslali další 

korespondenci (např. upomínku, informaci, že mu byl zaslán návrh smlouvy), a aby se 

pokusili s vyvlastňovaným ve lhůtě 90 dnů o návrhu smlouvy jednat. 

 

Na druhou stranu není vyloučeno, že zákonodárce měl v úmyslu zahrnout 

pod případ, kdy se nepodařilo doručit vyvlastňovanému návrh smlouvy na známou 

adresu, i tyto situace, neboť nelze po vyvlastniteli spravedlivě požadovat, aby 

v takovém případě vyčkával 90 dní, popř. aby vyvlastňovanému návrh smlouvy 

na známou adresu zasílal opakovaně. Já se však domnívám, že pokud je 
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vyvlastňovaným znám, je znám jeho pobyt a na známé adrese se skutečně zdržuje, tj. je 

k zastižení, mělo by být pro splnění podmínek vyvlastnění dle ustanovení § 5 odst. 1 

VyvlZ učiněno více pokusů, než jen jeden jediný a měla by být respektována zákonem 

stanovená 90 - ti denní lhůta. Není totiž vyloučeno, že vyvlastňovaný může být 

přechodně mimo bydliště (např. na služební cestě, na dovolené v zahraničí, apod.) nebo 

mu v převzetí návrhu smlouvy brání nějaká překážka, např. pobyt v nemocnici. Nebylo 

by přitom spravedlivé a neodpovídalo by ani smyslu a účelu příslušné podmínky 

vyvlastnění, kdyby se vyvlastnitel ještě nepokusil s vyvlastňovaným (který je 

vyvlastniteli znám a je znám i jeho pobyt a prokazatelně se na známé adrese zdržuje) 

alespoň jednou znovu jednat. 

 

Zajímavou problematikou v souvislosti s výkladem ustanovení § 5 odst. 1 

ve spojení s ustanovením § 5 odst. 5 písm. a) VyvlZ je otázka tzv. duplicitního 

vlastnictví. Jedná se o případy, kdy v evidenci katastru nemovitostí je ve vztahu k určité 

nemovitosti zapsáno více vlastníků, aniž by se jednalo o spoluvlastníky. Tento stav 

zpravidla nastává tehdy, když je příslušnému katastrálnímu úřadu předloženo více 

nabývacích titulů ze strany více vlastníků, přičemž katastrální úřad není orgánem, který 

by byl oprávněn rozhodnout o vlastnictví k dotčené nemovitosti.  Z tohoto důvodu musí 

zapsat do evidence katastru nemovitostí více vlastníků (a to jako více výlučných 

vlastníků nebo více vlastníků se spoluvlastnickými podíly, které však v součtu nemohou 

dát dohromady celek). Nastalá situace je samozřejmě řešitelná (dohodou vlastníků, kdo 

z nich je skutečným vlastníkem, podáním žaloby na určení vlastnického práva 

k příslušnému soudu ze strany některého z vlastníků), nicméně velmi často ke zjednání 

nápravy nedojde, neboť vlastníci jsou nečinní (především v případech, kdy se jedná 

o nemovitost nízké finanční hodnoty). 

 

V silách vyvlastnitele není otázku duplicitního vlastnictví řešit, neboť tento není 

aktivně legitimován k podání žaloby na určení vlastnického práva dle ustanovení § 80 

písm. c) OSŘ, jak vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 

29 Odo 294/2003 ze dne 26. 01. 2006, který dospěl k závěru, že „jestliže se účastník 

řízení v důsledku požadovaného určení dle svého vlastního tvrzení nestane vlastníkem 

věci, ani mu na tomto základě nevznikne právo na převedení věci do jeho vlastnictví, 
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a je-li tímto způsobem pouze „vnucováno“ vlastnické právo na řízení nezúčastněnému 

subjektu, pak nemůže být dán ani naléhavý právní zájem na takovém určení“. K tomu 

srov. i závěry uvedené v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 

2357/98 ze dne 14. 12. 2000 a nálezu Ústavního soudu České republiky sp. zn. 

III. ÚS 17/95 ze dne 20. 6. 1995. 

 

Jak má tedy vyvlastnitel v případě duplicitního vlastnictví postupovat? Uzavření 

smlouvy s jedním z duplicitních vlastníků nepřipadá dle mého názoru v úvahu, neboť 

v důsledku zápisu duplicitního vlastnictví v evidenci katastru nemovitostí není 

osvědčeno, že tomuto vlastníku svědčí vlastnické právo. Uzavření smlouvy se všemi 

duplicitními vlastníky s tím, že tyto osoby společně převádějí vlastnictví k předmětné 

nemovitosti na vyvlastnitele, ať už je jejím vlastníkem kterákoli z nich, také není dle 

mého názoru právně souladné řešení. Proto bych se přikláněla k tomu, že v daném 

případě je splněna podmínka ustanovení § 5 odst. 5 VyvlZ, a to, že vlastník není znám. 

Setkala jsem se i s opačnými názory, a to že se v daném případě nejedná o neznámého 

vlastníka, avšak konflikt vlastnictví dvou osob, a tedy v podstatě spor o vlastnické 

právo. Tento názor dává smysl, na druhou stranu pro potřeby vyvlastnění skutečně 

vlastník dotčené nemovitosti není znám. Vyvlastnitel si nemůže sám učinit úsudek, kdo 

je vlastníkem vyvlastněním dotčené nemovitosti, a jak bylo uvedeno shora, ani nemá 

možnost iniciovat zahájení soudního řízení o této otázce. Navíc by bylo nespravedlivé 

požadovat po vyvlastniteli, aby tento vyčkával několik let na rozhodnutí soudu, o něž 

sami duplicitní vlastníci neprojevili žádný zájem. 

 

Dalším případem, kdy se splnění podmínky vyvlastnění dle odst. 1 nevyžaduje 

je situace, kdy je vyvlastňovaný omezen ve 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. Pokud 

v prvním shora uvedeném případě není možné prokázání splnění podmínky dle odst. 1 

požadovat, protože by to bylo fakticky nemožné (vyvlastnitel nemá komu nebo kam 

zaslat návrh smlouvy), pak v tomto případě se prokázání splnění podmínek vyvlastnění 

nevyžaduje, neboť nepřinese, a ani nemůže přinést, požadovaný výsledek. Podmínka 

uvedená v ustanovení § 5 odst. 1 VyvlZ totiž má sloužit k tomu, aby vyvlastnění, 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzgvpws2ljl52xgxzrg4
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jakožto nejinvazivnější způsob nabytí potřebných práv, nepřicházelo do úvahy do doby, 

než se vyvlastnitel pokusí příslušná práva nabýt citlivější způsobem, zasahujícím co 

nejméně do práv a oprávněných zájmů vyvlastňovaného, a to právě prostřednictvím 

dohody s vyvlastňovaným. Za situace, kdy vyvlastňovaný nemůže převést vlastnické 

právo k pozemku nebo ke stavbě na někoho jiného, je však splnění této podmínky zcela 

zbytečné, neboť i v případě dohody vyvlastnitele a vyvlastňovaného by nebylo možné 

vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě na vyvlastnitele převést. 

 

Typickým příkladem omezení ve smluvní volnosti rozhodnutím soudu nebo 

jiného orgánu veřejné moci je exekuce. V případě nařízené exekuce můžeme považovat 

za omezení smluvní volnosti např. zákaz uvedený v ustanovení § 44a odst. 1 zákona 

č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (nerozhodl – li exekutor 

jinak, nesmí povinný po doručení vyrozumění /pozn. – jedná se o vyrozumění o zahájení 

exekuce/ nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího 

do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování 

základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, 

a udržování a správy majetku) či v ustanovení § 47 odst. 6 zmiňovaného předpisu 

(majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, 

zatížit ho nebo s ním jinak nakládat).  

 

Pokud se podíváme na příklad nějakého zákonného omezení vlastnického práva, 

lze citovat například v ustanovení § 111 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení („nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se 

od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání 

s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít 

o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli 

zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je 

dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.“). 

 

 S případy, kdy je vyvlastňovaný omezen ve 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, nelze 
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zaměňovat případy, kdy je vyvlastňovaný omezen v převodu vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě smluvně (obligačně). Takovým případem může být např. tzv. 

zákaz zcizení a zatížení příslušné nemovitosti zapsaný v katastru nemovitostí, který je 

často používán v kombinaci se smluvním zástavním právem. Přestože tato situace může 

mít stejné důsledky, jako situace, kdy je vyvlastňovaný omezen v nakládání 

s pozemkem nebo stavbou právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím 

orgánu veřejné moci, zákon na ní nepamatuje, a proto je třeba prokázat splnění 

podmínek dle odstavce 1 v plném rozsahu. 

 

To mnohdy způsobuje vyvlastnitelům  problémy, neboť na jednu stranu mají 

v rámci splnění podmínek vyvlastnění usilovat o uzavření smlouvy s vyvlastňovaným, 

na druhou stranu musejí respektovat existující omezení vyvlastňovaného v nakládání 

s pozemkem nebo stavbou. V praxi si dovedu v takové situaci představit jediné možné 

řešení, a to, že vyvlastnitel sice usiluje o získání práv dohodou, na druhou stranu avšak 

vyžaduje po vyvlastňovaném, aby zajistil, že vyvlastnitel s ním bude moci příslušnou 

dohodu uzavřít, aniž by tato mohla být v budoucnu zpochybňována a napadána. K tomu 

může dojít např. v případě, kdy vyvlastňovaný zajistí zánik příslušných omezení a jejich 

výmaz z evidence katastru nemovitostí (např. v důsledku úhrady svého dluhu). 

  

Na případy, kdy vyvlastňovaný není znám nebo s ním z jiného důvodu není 

možné uzavřít smlouvu, pamatují i zvláštní právní předpisy upravující účel vyvlastnění, 

např. v ustanovení § 25 odst. 4 EZ, dle něhož platí, že provozovatel distribuční soustavy 

je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro 

účely uvedené v odstavci 3 písm. e) /pozn. – jedná se o právo zřizovat a provozovat 

na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči 

a umísťovat v nich vedení/, a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že 

vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo 

nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu, vydá 

příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy 

rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její 

části). 

aspi://module='ASPI'&link='458/2000%20Sb.%252325'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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 Zajímavá otázka vyvstává v souvislosti s výkladem ustanovení § 5 odst. 5 VyvlZ 

v případě nemovitosti nacházející se ve spoluvlastnictví více vlastníků, z nichž pouze u 

jednoho jsou splněny podmínky pro aplikaci předmětného ustanovení. VyvlZ se vůbec 

nezabývá otázkou, zda musí být podmínky pro aplikaci předmětného ustanovení 

splněny u všech spoluvlastníků či zda postačí, že jsou tyto splněny pouze ve vztahu 

k jednomu ze spoluvlastníků. Zde je dle mého názoru třeba posuzovat, zda je v silách 

vyvlastnitele ve vztahu k ostatním spoluvlastníkům podmínky uvedené v odstavcích 1 

až 4 ustanovení § 5 VyvlZ splnit.  

 

 Je-li navrhováno vyvlastnění odnětím vlastnického práva, lze s ostatními 

spoluvlastníky, u nichž nejsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 5 VyvlZ, uzavřít 

smlouvu, neboť spoluvlastnický podíl každého spoluvlastníka může být samostatným 

předmětem převodu.  

 

Celou situaci by ovšem mohlo zkomplikovat předkupní právo, které bylo do naší 

právní úpravy znovuzavedeno s účinností ode dne 1. 1. 2014
153

. Využití předkupního 

práva pro smlouvy o získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě podle zákona 

upravujícího vyvlastnění v případě, že se jimi získávají práva k pozemku nebo stavbě 

potřebná pro  uskutečnění stavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací nebo energetické infrastruktury, vylučuje třetí věta ustanovení § 3a ZUVDI: 

„Získávají-li se práva podle věty první převodem spoluvlastnického podílu, předkupní 

právo spoluvlastníka k tomuto podílu vzniklé ze zákona nebo zřízené smlouvou se 

neuplatní.“ Jak je tomu však u případů, na které předmětné ustanovení nedopadá?  

 

VyvlZ v rámci ustanovení § 19 odst. 3 v souvislosti s postupy 

ve vyvlastňovacím řízení uvádí, že „Při vyvlastnění se neuplatní smluvní ani zákonná 

předkupní práva k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě. O tomto následku musí být 

vyvlastňovaný poučen v uvědomění o zahájení řízení.“, uvedené ustanovení však 

dopadá na vyvlastňovací řízení, nikoli na proces uzavření smlouvy, neboť toto z dikce 

předmětného ustanovení ani z rubriky, ve které je zařazeno, dovodit nelze. Osobně se 

                                                   
153 Srov. ustanovení § 1124 a 1125 OZ ve znění účinném ode dne 1. 1. 2018. 
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však domnívám, že aplikace předkupního práva je v rozporu se smyslem a účelem 

ustanovení § 5 odst. 1 VyvlZ, a že by obdoba ustanovení § 3a ZUVDI měla být 

zanesena i do VyvlZ.  

 

Pokud však ponecháme stranou aplikaci předkupního práva, popř. vyjdeme 

z toho, že zákonné podmínky byly v této souvislosti naplněny, nic nebrání 

dobrovolnému smluvnímu převodu spoluvlastnického podílu jednoho ze spoluvlastníků 

k dotčenému pozemku nebo stavbě, a to i za situace, kdy ve vztahu ke druhému 

spoluvlastníku bude postupováno cestou vyvlastnění. 

 

Jiná situace však nastane, je-li navrhováno vyvlastnění zřízením věcného 

břemene. Dle ustanovení § 1132 OZ platí, že „k rozhodnutí, na jehož základě má být 

společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnutí, na jehož základě mají 

být práva spoluvlastníků omezena na delší dobu než deset let, je třeba souhlasu všech 

spoluvlastníků.“ 

 

Z předmětného ustanovení lze dovodit, že pokud je předmětný pozemek nebo 

stavba ve vlastnictví více spoluvlastníků a, byť i u jednoho jediného z nich, je naplněna 

některá z podmínek uvedených v ustanovení § 5 odst. 5 VyvlZ (spoluvlastník není 

znám, není-li znám jeho pobyt, nebo se mu nepodařilo doručit na známou adresu, nebo 

je omezen ve 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), nelze s ostatními spoluvlastníky 

věcné břemeno smluvně zřídit a ve vztahu ke všem spoluvlastníkům musí být 

postupováno cestou vyvlastnění. 

 

 V praxi jsem se setkala i s odlišnými názory, tj. že nelze postupovat cestou 

vyvlastnění ve vztahu ke spoluvlastníkům, kteří se zřízením věcného břemene 

souhlasili. To je jistě spravedlivý výklad, nicméně dle mého názoru po právní stránce 

nesprávný, neboť před příslušnými katastrálními úřady neobstojí smlouva o zřízení 

věcného břemene uzavřená v rozporu s ustanovením § 1132 pouze s částí vlastníků 

dotčeného pozemku, a stejně tak nelze rozhodnutím o vyvlastnění zřídit věcné břemeno 
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za situace, kdy účastníky řízení nebyli všichni vlastníci dotčeného pozemku, kteří jsou 

zřízením věcného břemene dotčeni. 
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6 Náhrada za vyvlastnění dle zákona o vyvlastnění 
 

Jak již bylo shora uvedeno, jednou z podmínek zákonnosti vyvlastnění, zakotvenou 

v článku 11 odst. 4  LZPS, a dále konkretizovanou ve VyvlZ, je poskytnutí náhrady 

za vyvlastnění vyvlastňovanému, jakož i dalším třetím osobám které jsou vyvlastněním 

dotčeny (např. oprávněný z věcného břemene, které vázne na pozemku či stavbě, a které 

má zaniknout vyvlastněním
154

). VyvlZ upravuje problematiku náhrad za vyvlastnění 

ve své čtvrté části, konkrétně pak v ustanovení §§ 10 – 14. Rozlišuje přitom náhradu 

za odnětí vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě včetně jejich příslušenství, 

a dále náhradu za omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného 

břemene nebo naopak za odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 

 

Za odnětí vlastnického práva ke stavbě nebo pozemku včetně jejich příslušenství 

náleží náhrada ve výši jejich obvyklé ceny. Pojem „obvyklá cena“ je definován 

v ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 

některých zákonů (zákon o oceňování majetku). Jedná se o cenu, která by byla dosažena 

při prodeji stejného nebo obdobného pozemku nebo stavby v obvyklém obchodním 

styku v České republice ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají 

na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, 

osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Obvyklá cena 

vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 

 

Stanoví-li se náhrada za vyvlastnění na základě ocenění, musí být toto ocenění 

provedeno podle oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. 

V případě, že by obvyklá cena pozemku nebo stavby byla nižší než cena zjištěná podle 

oceňovacího předpisu, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné podle 

oceňovacího předpisu
155

. Zákon o oceňování majetku v ustanovení § 2 odst. 3 definuje 

cenu zjištěnou jako cenu určenou podle tohoto zákona jinak než obvyklou cenu nebo 

mimořádnou cenu.  

                                                   
154 K tomu srov. ustanovení § 12 VyvlZ. 
155 K tomu srov. ustanovení § 10 odst. 4 VyvlZ. 
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Cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle jejich 

skutečného stavu ke dni podání žádosti o vyvlastnění; přitom se nepřihlédne k jejich 

zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění
156

. 

 

 Za omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě zřízením věcného 

břemene nebo naopak za odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

pak náleží náhrada ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu. Tato cena se 

opět určuje podle zákona o oceňování majetku. Pro ocenění se využívá tzv. výnosový 

způsob, který vychází z ročního užitku z věcného břemene při zohlednění doby jeho 

trvání nebo se stanoví pevnou částkou, nelze-li určit roční užitek z věcného břemene. 

Výpočet se neuplatní v případě, lze-li cenu věcného břemene zjistit z rozhodnutí 

správního orgánu. V případě služebnosti se v ročním užitku zohledňuje míra omezení 

užívání nemovité věci, naopak u reálného břemene roční užitek ve prospěch 

oprávněného. Časově neomezené reálné břemeno nebo právo z vykupitelné služebnosti 

se ocení ve výši náhrady uvedené ve smlouvě. Jsou-li ve smlouvě uvedené pouze 

podmínky výkupu reálného břemena nebo zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu, 

vypočte se náhrada podle uvedených podmínek k datu ocenění
157

. 

 

 Vedle shora citovaných náhrad náleží vyvlastňovanému dále náhrada 

stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších 

obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti 

s vyvlastněním. Vedle toho je VyvlZ reflektována zásada, že náhrady za vyvlastnění by 

měly být poskytovány takovým způsobem a v takové výši, aby odpovídaly majetkové 

újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění
158

.  

 

 K tomu by bylo ovšem možné namítnout, že náhrada za vyvlastnění stanovená 

dle ustanovení § 10 odst. 1 písm. a), b) VyvlZ nemusí nutně reflektovat majetkovou 

újmu, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění.  

 

                                                   
156 K tomu srov. ustanovení § 10 odst. 5 VyvlZ. 
157 K tomu srov. ustanovení§ 16b zákona o oceňování majetku. 
158 K tomu srov. ustanovení § 10 odst. 2, 3 VyvlZ. 
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Touto problematikou se v minulosti zabýval Nejvyšší soud České republiky, 

který ve svém rozhodnutí 21 Cdo 5247/2015 ze dne 16. 11. 2016, který dospěl 

k následujícímu závěru: „při stanovení náhrady za vyvlastnění je třeba vycházet z toho 

(má být zohledněno), že vyvlastňovanému náleží náhrada ve výši obvyklé ceny, v takové 

výši, aby odpovídala majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku 

vyvlastnění, a že se náhrada stanoví na základě znaleckého posudku.  

 

Je tedy zřejmé, že náhrada za vyvlastnění má vyvlastňovanému zajistit, aby mu 

nevznikla majetková újma. Postup, jak má být výše takové náhrady určena, zákon 

o vyvlastnění rovněž upravuje, když stanoví, že náhrada náleží ve výši obvyklé ceny 

na základě znaleckého posudku. Podstatné tedy je zjištění obvyklé ceny vyvlastňované 

věci nebo práva. Okolnost, že se tak má stát na základě znaleckého posudku, 

neznamená, že by náhrada neměla být ve výši obvyklé ceny a že by neměla odpovídat 

majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění.  

 

Smyslem tohoto požadavku je, aby výše náhrady byla zakotvena v poměrech cen 

nemovitostí (a práv s nimi souvisejících), jež panují v době vyvlastnění tam, kde 

k vyvlastnění dochází. Jinak řečeno, výše náhrady má být stanovena ve výši, která má 

vyvlastňovanému zajistit, aby mu nevznikla majetková újma (s přihlédnutím k místu 

a času), a ze znaleckého posudku se přitom vychází.“ 

 

 Shora popsané náhrady z vyvlastnění je vyvlastnitel povinen poskytnout 

vyvlastňovanému jednorázově v penězích, a to ve lhůtě stanovené v rozhodnutí 

o vyvlastnění. Vyvlastňovaný se však může s vyvlastnitelem dohodnout, že mu 

vyvlastnitel poskytne namísto náhrady uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) VyvlZ (tj. 

namísto obvyklé ceny pozemku nebo stavby včetně jejich příslušenství) jiný pozemek 

nebo stavbu. Právo na vyrovnání rozdílu v ceně vyvlastněného pozemku nebo stavby 

a náhradního pozemku nebo stavby není dotčeno.  

 

Další nároky na náhradu újmy vzniklé vyvlastňovanému v souvislosti 

s vyvlastněním však lze nalézt i v jiných částech VyvlZ. Vyvlastnitel je např. povinen 

poskytnout vyvlastňovanému náhradu v prokazatelné výši újmy způsobené mu 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgvptemk7mnsg6xzvgi2do
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygq
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omezením, které vyplývá z ustanovení § 19 odst. 3 VyvlZ, tj. že po doručení uvědomění 

o zahájení vyvlastňovacího řízení nesmí vyvlastňovaný nakládat s pozemkem nebo 

stavbou, a to v rozsahu, kterého se vyvlastnění týká, převést je, pronajmout nebo jinak 

zatížit. Vyvlastnitel je taktéž povinen nahradit vyvlastňovanému škodu a jinou újmu, 

která mu vznikla v souvislosti s podáním žádosti o vyvlastnění, popř. v souvislosti 

s vyvlastněním, ledaže by ke škodě nebo jiné újmě došlo i jinak, a to v případech, kdy 

(i) vyvlastňovací úřad zastavil vyvlastňovací řízení z důvodu zpětvzetí žádosti, (ii) 

došlo k zamítnutí žádosti o vyvlastnění a (iii) vyvlastnění bylo zrušeno postupem podle 

ustanovení § 26 odst. 1 VyvlZ. 

 

V současnosti se lze stále častěji setkat s požadavky na poskytnutí jiného 

pozemku nebo stavby, a to zejména u zemědělsky hospodařících vyvlastňovaných. 

Problematické však je, že ne vždy vyvlastnitel disponuje nemovitostmi vhodnými 

ke směně, a nadto podle dikce ustanovení § 11 VyvlZ nemá vyvlastňovaný na směnu 

právní nárok, když tato přichází do úvahy tehdy, pokud se na tom vyvlastňovaný 

s vyvlastnitelem dohodnou.  

 

Touto otázkou se však již zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku sp. 

zn. 7 As 174/2014–44 ze dne 23. 10. 2014, v rámci něhož dospěl k závěru, 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, tj. že splnil podmínku dle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění. Má-li 

vyvlastnitel k dispozici dvě pro něj prakticky ekvivalentní řešení (koupě nebo směna 

za pozemky, které nemá důvod nesměnit), musí dát přednost řešení, které upřednostňuje 

vyvlastňovaný. Možnost volby z více zcela rovnocenných variant je zde jednou z mála 

kompenzací za to, že vyvlastňovaný zcizuje své pozemky nedobrovolně. Na tom nic 

nemění ani skutečnost, že směna je upravena v § 11 zákona o vyvlastnění jako způsob 

náhrady za vyvlastnění, která se odrazí ve výroku o náhradě za vyvlastnění. Toto 

ustanovení v žádném případě nelze interpretovat tak, že směna je možná pouze v rámci 

vyvlastňovacího řízení. Směnná smlouva je bez jakýchkoliv pochybností dohodou, 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgrptox3bonptcnzul42di
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respektive smlouvou směřující k získání požadovaných práv k předmětným pozemkům ve 

smyslu § 3 odst. 1 věty druhé či § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění.“ 

 

 Náhrada za vyvlastnění se poskytuje vyvlastňovanému v plné výši, pokud 

neváznou na vyvlastňované nemovitosti věcná práva, která vyvlastněním zanikají. 

V případě věcných břemen, která váznou na vyvlastňované nemovitosti, a která mají 

vyvlastněním zaniknout, rozhodne vyvlastňovací úřad samostatným výrokem 

v rozhodnutí o vyvlastnění o náhradě pro oprávněného z věcného břemene, které 

vyvlastněním zaniká.  

 

V případě zástavního práva, podzástavního práva a zajišťovacího převodu práva 

by naopak nesplacené pohledávky oprávněných z těchto práv měly být uspokojeny 

z náhrady za vyvlastnění.  

 

Zde pak přicházejí v úvahu dva způsoby zohlednění pohledávek shora 

uvedených oprávněných při rozhodování o náhradě za vyvlastnění. Buď se 

vyvlastňovaný se zástavním věřitelem, podzástavním věřitelem a oprávněným 

ze zajišťovacího převodu práva dohodne, jakým způsobem mezi ně bude rozdělena 

náhrada za vyvlastnění, a v takovém případě všechny takto dotčené osoby předloží 

vyvlastňovacímu úřadu dohodu o rozdělení náhrady za vyvlastnění s úředně ověřenými 

podpisy, na základě níž vyvlastňovací úřad v rozhodnutí o vyvlastnění určí, jakou 

částku z náhrady pro vyvlastňovaného je vyvlastnitel povinen poskytnout zástavnímu 

věřiteli, podzástavnímu věřiteli nebo oprávněnému ze zajišťovacího převodu práva 

na úhradu jejich splatných zajištěných pohledávek, nebo, pokud takováto dohoda 

uzavřena nebyla, rozhodne vyvlastňovací úřad, že vyvlastnitel je povinen složit náhradu 

za vyvlastnění do soudní úschovy soudu, v jehož obvodu je pozemek nebo stavba.  
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7 Vyvlastňovací řízení dle zákona o vyvlastnění 
 

Následující kapitola disertační práce bude věnována problematice vyvlastňovacího 

řízení ve VyvlZ. V kapitole bude pojednáno o vyvlastňovacích úřadech, jejich 

příslušnosti a o tom, jakým způsobem je zahajováno vyvlastňovací řízení. Kapitola se 

rovněž podrobně zabývá problematikou účastenství ve vyvlastňovacím řízení, a dále 

postupy vyvlastňovacího úřadu ve vyvlastňovacím řízení, a to včetně možnosti jeho 

přerušení. Na tuto kapitolu následně plynule naváže kapitola č. 8, která se věnuje 

jednotlivým formám rozhodnutí v řízení o vyvlastnění (nemeritorním a meritorním), 

a dále náležitostem rozhodnutí o vyvlastnění a jeho jednotlivým výrokům. Kapitola 

rovněž zahrnuje popis problematiky odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění, soudního 

přezkumu rozhodnutí o vyvlastnění či zrušení vyvlastnění. Pojednáno zde bude 

i o zápisu práv nabytých vyvlastnitelem na základě vydaného rozhodnutí o vyvlastnění 

do evidence katastru nemovitostí a o hrazení náhrady za vyvlastnění, popř. o jejím 

složení do soudní úschovy. 

 

 Tím bude (společně s kapitolami č. 4 a 5 disertační práce, zabývajícími se 

obsahem, účelem a základními pojmy VyvlZ a podmínkami vyvlastnění obsaženými 

ve VyvlZ) popsán obecný režim vyvlastnění, na který bude následně v dalších 

kapitolách disertační práce č. 9, 10 a 11 navázáno speciální právní úpravou vyvlastnění, 

a to konkrétně rozborem zvláštních právních předpisů obsahujících expropriační titul, 

popisem problematiky zkráceného vyvlastňovacího řízení obsaženého v zákoně 

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky a právní úpravou zákona 

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

a infrastruktury elektronických komunikací, který je speciálním právním předpisem 

ve vztahu k VyvlZ, a který upravuje postupy při získávání práv k pozemkům a stavbám 

potřebným pro uskutečnění staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací. 
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7.1 Vyvlastňovací úřad a příslušnost ve vyvlastňovacím řízení 

 

Dle ustanovení § 15 odst. 1 VyvlZ vede vyvlastňovací řízení vyvlastňovací úřad, 

kterým je: a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, b) Magistrát hlavního města 

Prahy, c) magistrát územně členěného statutárního města. Zastupitelstvo hlavního města 

Prahy a zastupitelstvo územně členěného statutárního města nemohou působnost 

vyvlastňovacího úřadu přenést statutem na městské části nebo městské obvody. 

Působnost, kterou vykonávají vyvlastňovací úřady podle VyvlZ, je přenesenou 

působností. 

 

K vyvlastňovacímu řízení je ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 VyvlZ příslušný 

vyvlastňovací úřad, v jehož správním obvodu (území) se nachází pozemek nebo stavba, 

jichž se vyvlastnění týká. Nachází-li se pozemky nebo stavby, jichž se vyvlastnění týká, 

ve správním obvodu (území) dvou nebo více vyvlastňovacích úřadů, rozhodne nejbližší 

společně nadřízený správní orgán usnesením, který z nich vyvlastňovací řízení provede.  

 

 V případě, že se bude jednat o vyvlastňovací úřady, které se nacházejí na území 

stejného kraje, bude nejbližším nadřízeným správním orgánem příslušný krajský úřad. 

Složitější situace však nastane v případě, že všechny zúčastněné vyvlastňovací úřady 

nespadají pod jeden krajský úřad. Pro určení společného nadřízeného orgánu je pak 

nutné vyjít z ustanovení § 178 SŘ. V řízení vedeném v přenesené působnosti je věcně 

příslušný ústřední správní úřad, popřípadě ústřední správní úřad, jehož obor působnosti 

je rozhodované věci nejbližší. V tomto případě by se tak jednalo o Ministerstvo 

pro místní rozvoj, v jehož gesci je problematika vyvlastnění pozemků a staveb, a to dle 

ustanovení § 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
159

 

 

 VyvlZ obsahuje kromě obecných pravidel o místní příslušnosti taktéž zvláštní 

pravidla pro určení místní příslušnosti v případech, kdy dochází ke střetu zájmů. Taková 

situace nastává zpravidla, je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem 

vyvlastňovacího řízení (i) obec, jejíž obecní úřad je příslušným k tomuto 

                                                   
159 VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 58. ISBN 978-80-

7400-036-2. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqgaxhazrrg44a
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy4v6mroobtdcna
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vyvlastňovacímu řízení, (ii) osoba, jejímž zřizovatelem je obec nebo kraj, (iii) hlavní 

město Praha a příslušným k tomuto vyvlastňovacímu řízení je Magistrát hlavního města 

Prahy nebo (iv) kraj, jehož krajský úřad je příslušným odvolacím správním orgánem. 

V prvních dvou případech pověří krajský úřad usnesením jiný vyvlastňovací úřad 

působící v jeho správním obvodu provedením vyvlastňovacího řízení. Ve třetím případě 

pověří Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, které je ústředním správním 

úřadem ve věcech vyvlastnění
160

 usnesením jiný vyvlastňovací úřad provedením 

vyvlastňovacího řízení, a konečně v posledním případě pověří opět Ministerstvo 

pro místní rozvoj České republiky usnesením provedením vyvlastnění jiný odvolací 

orgán.  

 

7.2 Zahájení vyvlastňovacího řízení, náležitosti žádosti o vyvlastnění 

 

Vyvlastňovací řízení lze zahájit pouze na základě žádosti vyvlastnitele, je tedy 

ovládáno zásadou dispoziční. Z žádosti o vyvlastnění musí ve smyslu ustanovení § 37 

odst. 2 SŘ a ustanovení 45 odst. 1 SŘ vyplývat, kdo jí činí, které věci se týká a co 

navrhuje. Musí zde být zákonem stanoveným způsobem identifikován vyvlastnitel, 

jakož i další vyvlastniteli známí účastníci řízení, především pak vyvlastňovaný, 

a označen vyvlastňovací úřad, ke kterému žádost o vyvlastnění směřuje. Ze žádosti 

o vyvlastnění musí být dále patrné, co vyvlastnitel žádá a čeho se domáhá. Žádost 

o vyvlastnění musí být opatřena podpisem vyvlastnitele. 

 

Speciální náležitost žádosti o vyvlastnění pak jsou uvedeny v ustanovení § 18 

odst. 2 VyvlZ, a to: a) označení pozemku nebo stavby, jichž se vyvlastnění týká, a práv 

třetích osob na nich váznoucích, b) doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly 

splněny podmínky pro vyvlastnění dle ustanovení § 3 až 5 VyvlZ
161

, c) údaj o tom, 

jakého vyvlastnění se vyvlastnitel domáhá, d) údaj o tom, v jaké lhůtě a jakým 

                                                   
160 K tomu srov. ustanovení § 14 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
161 V podané žádosti o vyvlastnění bude vyvlastnitel muset především odůvodnit existenci účelu 

vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem, skutečnost, že vyvlastnění je realizováno ve veřejném 

zájmu a tento veřejný zájem převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného, nemožnost 

získat práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění dohodou nebo jiným 

způsobem, soulad s cíli a úkoly územního plánování, jakož i skutečnost, že vyvlastnění má být provedeno 

pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy4v6mroobtdcna
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způsobem vyvlastnitel zahájí uskutečňování účelu vyvlastnění.  

 

K žádosti o vyvlastnění je vyvlastnitel povinen připojit: 

 

a) katastrální mapu se zákresem pozemků a staveb navržených k vyvlastnění, 

doplněnou situací z jiných mapových podkladů, které vyjadřují graficky právní vztahy 

k nemovitostem v případech, kdy tyto vztahy nebyly dosud v katastrální mapě 

vyznačeny; navrhuje-li se vyvlastnit část pozemku, připojí se též geometrický plán 

ve trojím vyhotovení, 

 

b) územní rozhodnutí
162

, vyžaduje-li jeho vydání pro daný účel vyvlastnění 

zvláštní právní předpis nebo společné povolení podle zvláštního právního předpisu
163

 

a není-li stavební úřad, který je vydal, současně vyvlastňovacím úřadem, 

 

c) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění uvedené v ustanovení § 5 

VyvlZ
164

, včetně prohlášení o tom, že ve stanovené lhůtě se vyvlastniteli nepodařilo 

získat dohodou potřebná práva k pozemku nebo ke stavbě, 

 

d) znalecký posudek, byl-li opatřen podle ustanovení § 20 odst. 1 věty první 

                                                   
162 Mezi druhy územních rozhodnutí v souladu v s ustanovením § 77 SZ řadíme rozhodnutí o umístění 

stavby nebo zařízení, rozhodnutí o změně využití území, rozhodnutí o ochranném pásmu, rozhodnutí 

o změně vlivu užívání stavby na území a rozhodnutí o dělení i scelování pozemků. 
163 Jedná se o tzv. společné povolení dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) SZ, kterým se stavba umísťuje 

a zároveň povoluje. 
164

 Bude se jednat o listiny dokládající skutečnost, že se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít 

smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění 

stanoveného zákonem, tj. především příslušný návrh smlouvy a doklad o jeho zaslání vyvlastňovanému 

včetně znaleckého posudku, podle kterého navrhl vyvlastnitel vyvlastňovanému cenu za získání 

potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě, informace o účelu vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, 

který nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě od vyvlastňovaného, 

s upozorněním, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné ve veřejném zájmu získat tato práva 

vyvlastněním a příslušného geometrického plánu, který musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy, 
pokud je předmětem vyvlastnění pouze část pozemku.  

Alternativně lze předložit listiny, z nichž bude vyplývat splnění podmínek uvedených v ustanovení § 5 

odst. 5 písm. a), b) VyvlZ, tj. že vyvlastňovaný není znám, není znám jeho pobyt nebo se mu nepodařilo 

doručit na známou adresu, popř. že vyvlastňovaný je omezen ve 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. Mnohdy lze splnění podmínek dle 

ustanovení § 5 odst. 5 písm. a), b) VyvlZ doložit výpisem z listu vlastnictví evidence katastru 

nemovitostí, na němž je zapsána nemovitost, jež je předmětem vyvlastnění, a který bude např. obsahovat 

údaj o nedostatečně identifikovaném vlastníku nebo o tom, že proti vlastníku byla nařízena exekuce dle 

příslušných ustanovení exekučního řádu, apod. 



 
 

135 

 

VyvlZ
165

, který v případě stanovení náhrady podle § 10 odst. 1 písm. a) obsahuje 

obvyklou cenu i cenu zjištěnou podle oceňovacího předpisu účinného ke dni podání 

žádosti; ustanovení § 10 odst. 5 VyvlZ platí obdobně, 

 

e) znalecký posudek, byl-li opatřen podle § 20 odst. 1 věty první VyvlZ, který 

v případě stanovení náhrady podle § 12 VyvlZ obsahuje výši náhrady pro oprávněného 

ze zaniklého věcného břemene podle oceňovacího předpisu účinného ke dni podání 

žádosti, 

 

f) dohodu vyvlastňovaného o rozdělení náhrady s těmi, kterým 

na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě váznou věcná práva zanikající vyvlastněním, 

pokud byla uzavřena před podáním žádosti, a vyvlastnitel má tuto dohodu k dispozici.  

 

 V případech, kdy žádost o vyvlastnění nemá předepsané náležitosti nebo trpí 

jinými vadami, vyvlastňovací úřad ve smyslu ustanovení § 37 odst. 3 SŘ ve spojení 

s ustanovením § 45 odst. 2 SŘ vyzvat vyvlastnitele k odstranění vad, poskytnout mu 

k tomu přiměřenou lhůtu a poučit jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti 

o vyvlastnění v této lhůtě. Současně může vyvlastňovací řízení přerušit. 

 

7.3 Účastenství ve vyvlastňovacím řízení, ustanovení opatrovníka 
 

Vyvlastňovací úřad by si měl nejprve vymezit okruh účastníků, s nimiž povede 

řízení ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 VyvlZ, tj. ujasnit si, s jakými subjekty bude 

příslušné řízení vedeno. Z citovaného ustanovení VyvlZ vyplývá, že účastníky 

vyvlastňovacího řízení jsou vyvlastnitel, vyvlastňovaný, zástavní věřitel, podzástavní 

věřitel a oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemenu váznoucímu na pozemku 

nebo stavbě, jichž se vyvlastnění týká. Bylo-li vlastnické právo ke stavbě nebo 

pozemku, jichž se vyvlastnění týká, převedeno k zajištění splnění závazku, je 

účastníkem vyvlastňovacího řízení také oprávněný z tohoto zajišťovacího převodu 

práva.  

 

                                                   
165 Jedná se o znalecký posudek, který byl opatřen na žádost vyvlastňovaného nebo o znalecký posudek, 

který byl opatřen na žádost vyvlastnitele a vyvlastňovaný s ním vyslovil souhlas. 
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Jsou-li pozemek nebo stavba, jichž se vyvlastnění týká, předmětem 

neskončeného dědického řízení, nebo zemřel-li některý z účastníků vyvlastňovacího 

řízení uvedený v odstavci 1 nebo 2, jsou účastníky vyvlastňovacího řízení správce 

dědictví nebo, nepatří-li dotčený majetek do správy dědictví, dědici zůstavitele, 

popřípadě stát, má-li mu dědictví připadnout podle zvláštního právního předpisu. 

Problematice účastenství ve vyvlastňovacím řízení ve vztahu k probíhajícímu 

dědickému řízení (řízení o pozůstalosti) bude ještě věnován krátký exkurz v rámci 

kapitoly 11.4 této disertační práce. 

 

V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že vyvlastňovací úřad bude 

řešit i případy, kdy účastníkem řízení neznámá osoba nebo osoba, jejíž pobyt není znám 

či osoba, jíž se nedaří doručovat písemnosti na známou adresu. V takovém případě 

postupuje vyvlastňovací úřad zpravidla podle ustanovení § 17 odst. 4 VyvlZ ve spojení 

s ustanovením § 32 odst. 2 písm. i) SŘ, a tedy přistoupí k vydání usnesení, kterým bude 

takové osobě ustanoven opatrovník.  

 

O této skutečnosti musí být vyrozuměni (kromě ustanoveného opatrovníka) 

i ostatní účastníci řízení a neznámé osobě oznámena možnost převzít písemnost 

veřejnou vyhláškou (k tomu srov. ustanovení § 29 VyvlZ ve spojení s ustanovením § 25 

odst. 1 SŘ)
166

. 

 

Opatrovníkem správní orgán ustanoví toho, u koho je osoba, jíž se opatrovník 

ustanovuje, v péči, anebo jinou vhodnou osobu. Tato osoba je povinna funkci 

opatrovníka přijmout, pokud jí v tom nebrání závažné důvody. Účastníku, který 

v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat projevil vůli, aby se určitá osoba stala 

jeho opatrovníkem, ustanoví správní orgán opatrovníkem s jejím souhlasem osobu 

označenou za opatrovníka v předběžném prohlášení. Opatrovníkem nelze ustanovit 

osobu, o níž lze mít důvodně za to, že má takový zájem na výsledku řízení, který 

                                                   
166

 K tomu cituji Závěr č. 28 ze zasedání poradního sboru Ministra vnitra České republiky ke správnímu 

řádu ze dne 6. 3. 2006: „V řízení, v němž má být určité osobě uložena povinnost nebo odňato právo, se 

těmto osobám, pokud jsou neznámého pobytu nebo sídla, osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, 

a osobám, které nejsou známy, ustanoví opatrovník. Zároveň se jim podle § 25 odst. 1 správního řádu 

bude doručovat veřejnou vyhláškou. Podle § 34 odst. 2 bude s právními účinky spojeno pouze doručení 

písemnosti opatrovníkovi. Výjimkou bude oznámení o zahájení řízení a oznámení usnesení o ustanovení 

opatrovníka.“ 

aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%2523P25'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%2523P34'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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odůvodňuje obavu, že nebude řádně hájit zájmy opatrovance
167

.  

 

Klíčovou otázkou je, jaká osoba by měla být účastníku vyvlastňovacího řízení 

ustanovena opatrovníkem. Této otázce se věnuje ustanovení § 32 odst. 4 SŘ, které 

vymezuje jak pozitivní, tak i negativní okolnosti či podmínky pro ustanovení 

opatrovníkem. Vyvlastňovací úřad jmenuje opatrovníkem primárně toho, u koho je 

osoba, jíž se opatrovník ustanovuje, v péči, následně jinou vhodnou osobu. V případě, 

kdy tomu nebrání závažné důvody, je osoba povinna funkci opatrovníka přijmout. 

Nevyžaduje se přitom souhlas takové osoby. Osoba, která s ustanovením nesouhlasí, má 

zákonem stanovené prostředky obrany proti tomuto ustanovení, pokud prokáže, že není 

vhodnou osobou pro tuto funkci nebo že jsou zde vážné důvody, které jí v tom brání
168

. 

Účastníku, který v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat projevil vůli, aby se 

určitá osoba stala jeho opatrovníkem, ustanoví správní orgán opatrovníkem s jejím 

souhlasem osobu označenou za opatrovníka v předběžném prohlášení. Opatrovníkem 

naopak nelze ustanovit osobu, o níž lze mít důvodně za to, že má takový zájem 

na výsledku řízení, který odůvodňuje obavu, že nebude řádně hájit zájmy opatrovance.  

 

 Opatrovníkem účastníka vyvlastňovacího řízení může být ustanovena jak osoba 

fyzická, tak osoba právnická
169

, popř. územně samosprávný celek (nejčastěji obec, kde 

má účastník vyvlastňovacího řízení veden trvalý pobyt). Předpokladem pro ustanovení 

obce jako opatrovníka dle ustanovení § 32 odst. 4  SŘ není souhlas obce, která má být 

opatrovníkem účastníka ustanovena, nicméně k tomuto kroku byl měl vyvlastňovací 

úřad přistupovat až jako k poslední možnosti (tzv. ultima ratio), když není možné 

ustanovit účastníku řízení jako opatrovníka osobu, u níž je účastník řízení v péči nebo 

jinou vhodnou osobu (např. člena rodiny účastníka řízení, blízkého přítele účastníka 

řízení, apod.), popř. osobu, o níž účastník řízení v očekávání vlastní nezpůsobilosti 

projevil vůli, aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem. Příslušná obec nadto musí 

                                                   
167 K tomu srov. ustanovení § 32 odst. 4 SŘ. 
168

 POTĚŠIL, Lukáš. § 32 [Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví]. In: POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, 

David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 

Dostupné v právním informačním systému Beck-online [cit. 2020-04-28]. 
169 K tomu cituji Závěr č. 18 ze zasedání poradního sboru Ministra vnitra České republiky ke správnímu 

řádu ze dne 7. 11. 2005: „Opatrovníkem podle § 32 odst. 4 může být též právnická osoba, a to zejména 

v případech, kdy opatrovníkem nelze ustanovit vhodnou fyzickou osobu. Kritérium vhodnosti je třeba 

posuzovat především z hlediska vztahu opatrovníka a opatrovance a z hlediska schopností a možností 

opatrovníka zastupovat opatrovance.“  
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mít dostatečné schopnosti a odborné znalosti k ochraně opatrovancových práv a nesmí 

u ní hrozit nebezpečí, že pro střet zájmů se zájmy opatrovance nebude řádně funkci 

opatrovníka vykonávat
170

. 

 

Naopak není možné, aby byl opatrovníkem účastníka vyvlastňovacího řízení 

ustanoven zaměstnanec (úřední osoba) vyvlastňovacího úřadu, byť by byl jakkoliv 

erudovaný, neboť tento nemůže z povahy věci účinně bránit práva účastníka, s nímž je 

vyvlastňovacím úřadem vedeno vyvlastňovací řízení, a proto by jeho ustanovení 

opatrovníkem představovalo porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 LZPS
171

.  

 

 Výkon funkce opatrovníka končí okamžikem právní moci rozhodnutí, kterým se 

vyvlastňovací řízení končí (tj. rozhodnutí o zastavení vyvlastňovacího řízení, rozhodnutí 

o zamítnutí žádosti o vyvlastnění a rozhodnutí o vyvlastnění). Osoba ustanovená jako 

opatrovník může vystupovat jménem účastníka řízení pouze v daném správním řízení 

(§ 34 odst. 3 SŘ), avšak nemůže jeho jménem jednat např. v řízení před správními 

soudy a jinými orgány veřejné moci
172

. 

 

 Pokud se v průběhu řízení ukáže, že opatrovník nedbá o ochranu zájmů 

opatrovance, nebo lze-li mít důvodně za to, že má takový zájem na výsledku řízení, 

který odůvodňuje obavu, že nebude řádně hájit zájmy opatrovance, správní orgán 

usnesením zruší předchozí ustanovení opatrovníka a ustanoví opatrovníkem někoho 

jiného
173

.  

 

V průběhu vyvlastňovacích řízení jsou často vyvlastňovacími úřady 

ustanovováni opatrovníci především osobám, které nejsou známy. Tak tomu je zejména 

v případech, kdy jsou v evidenci katastru nemovitostí na listu vlastnictví u nemovitosti, 

jež je předmětem vyvlastnění, zapsáni jako vlastníci nedostatečně identifikované osoby, 

tj. osoby, které nejsou označeny rodným číslem, datem narození či bydlištěm nebo kdy 

                                                   
170 K tomu srov. Usnesení Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 4 As 26/2013-57 ze dne 

9. 12. 2014 a rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky sp. zn. 2 As 22/2012-32 ze dne 

7. 12. 2013. 
171 K tomu srov. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 1433/2011 ze dne 8. 11. 2011. 
172 K tomu srov. usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 172/2012-28 ze dne 20. 3. 2013. 
173 K tomu srov. ustanovení § 32 odst. 7 SŘ. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdgnq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mromnwdgoa
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgjptex3bonptems7gmza
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgjptcx3bonptcnzsl4zdq
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jsou jako vlastníci nemovitosti, jež je předmětem vyvlastnění, v evidenci katastru 

nemovitostí zapsány osoby zemřelé, aniž by současně probíhalo řízení o pozůstalosti. 

 

 Opatrovníka vyvlastňovací úřad ustanoví rovněž osobám neznámého pobytu 

nebo sídla, jakož i osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat. Pokud se účastník 

vyvlastňovacího řízení, zastoupený opatrovníkem jako osoba neznámého pobytu, 

v průběhu vyvlastňovacího řízení dostaví k vyvlastňovacímu úřadu a oznámí zde své 

nové aktuální bydliště, dochází k zániku funkce opatrovníka v souladu s § 32 odst. 8 SŘ 

přímo ze zákona
174

, neboť pominuly důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven a není 

nutno o tom vydávat rozhodnutí. Pokud se účastník následně stane opět osobou 

neznámého pobytu, je nutno ustanovit opatrovníka znovu.
175

 

 

Vyvlastňovací úřad může samozřejmě mimo důvody uvedené v ustanovení § 17 

odst. 4 VyvlZ ustanovit účastníku vyvlastňovacího řízení opatrovníka i z důvodů 

uvedených v ustanovení § 32 odst. 2 SŘ, a to např. účastníkům vyvlastňovacího řízení, 

kterým brání jiná právní překážka, aby v řízení samy činily úkony (např. výkon trestu 

odnětí svobody nebo výkon vazby), jestliže si nezvolily zmocněnce, účastníkům zvlášť 

těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět ani prostřednictvím tlumočníka 

nebo prostředníka podle ustanovení § 16 odst. 5 SŘ nebo osobám stiženým přechodnou 

duševní poruchou, která jim brání samostatně v řízení jednat, je-li to nezbytné k hájení 

jejich práv - v těchto případech správní orgán rozhoduje na základě odborného 

lékařského posudku. Z vlastní praxe musím uvést, že ustanovení § 32 odst. 2 SŘ 

nepamatuje např. na případy, kdy účastníkem řízení sice nejsou osoby zvlášť těžce 

zdravotně postižené, s nimiž se nelze dorozumět ani prostřednictvím tlumočníka nebo 

prostředníka nebo osoby stižené zdravotní poruchou, avšak jsou jimi osoby, které jsou 

např. nemocné nebo velmi staré, a které, ačkoli jsou si schopny přebírat si poštu 

na známé adrese, nejsou již schopny odpovídajícím způsobem hájit svá práva 

ve vyvlastňovacím řízení, což může vyvlastňovací úřad zjistit např. ze sdělení takových 

osob nebo jejich rodinných příslušníků. SŘ však na tuto situaci v ustanovení § 32 odst. 

                                                   
174 Funkce opatrovníka zaniká, jakmile zastoupený začal být zastupován zákonným zástupcem nebo nabyl 

procesní způsobilosti anebo pominuly důvody, pro něž byl opatrovník ustanoven. Tuto skutečnost správní 

orgán (zde vyvlastňovací úřad) poznamená do spisu, jakmile se o ní dozví; v pochybnosti rozhodne 

usnesením, které se oznamuje pouze opatrovníkovi a opatrovanci nebo jeho zákonnému zástupci. 
175 K tomu srov. rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j. 29 A 79/2015–61 ze dne 16. 5. 2017  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqgaxhazrtgi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgvpteok7mfptook7gyyq
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2 SŘ nepamatuje, když ze zde vymezených důvodů je nejbližším důvodem pro 

ustanovení opatrovníka skutečnost, že účastníkům vyvlastňovacího řízení brání jiná 

právní překážka, aby v řízení samy činily úkony, tento důvod však dle mého názoru 

shora popsanou situaci nedopadá, neboť lze těžko považovat za „právní překážku“ např. 

nemoc nebo stáří. Samozřejmě se uvedené osoby mohou v řízení nechat zastoupit 

zmocněncem, k tomu však vždy nemusí dojít. 

 

7.4 Uvědomění účastníků o zahájení vyvlastňovacího řízení, ustanovení 

znalce a znalecký posudek, ústní jednání v řízení o vyvlastnění 

 

O zahájení řízení uvědomí vyvlastňovací úřad účastníky řízení a též i příslušný 

katastrální úřad. Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení se doručuje účastníkům 

do vlastních rukou. Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení je poměrně klíčový 

dokument, který musí obsahovat řadu poučení pro vyvlastňovaného. Vyvlastňovaný 

musí být předně poučen, že po doručení uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení 

nesmí vyvlastňovaný nakládat s pozemkem nebo stavbou, a to v rozsahu, kterého se 

vyvlastnění týká, převést je, pronajmout nebo jinak zatížit. Právní úkony, kterými 

vyvlastňovaný poruší tuto povinnost, jsou neplatné; to neplatí v případě smluv 

uzavíraných s vyvlastnitelem nebo s jeho souhlasem. Při vyvlastnění se neuplatní 

smluvní ani zákonná předkupní práva k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě
176

.  

 

Účastníci řízení musí být v uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení vždy 

dále poučeni o tzv. koncentraci řízení, tj. že námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich 

prokázání mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání; k později uplatněným 

námitkám a důkazům se nepřihlíží. Dále je třeba pamatovat na skutečnost, že vztahuje – 

li se na vyvlastňovací řízení ZUVDI, příslušný vyvlastňovací úřad je povinen 

v oznámení o zahájení řízení poučit účastníky o této skutečnosti
177

.  

 

Za omezení způsobená tím, že vyvlastňovaný nesmí po doručení uvědomění 

o zahájení vyvlastňovacího řízení nakládat s pozemkem nebo stavbou, a to v rozsahu, 

kterého se vyvlastnění týká, převést je, pronajmout nebo jinak zatížit, je vyvlastnitel 

                                                   
176 K tomu srov. ustanovení § 19 odst. 3 VyvlZ. 
177 K tomu srov. ustanovení § 2 odst. 1 ZUVDI. 
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povinen poskytnout vyvlastňovanému náhradu v prokázané výši újmy způsobené tímto 

omezením. Vyvlastňovaný musí samozřejmě vznik takové újmy v příčinné souvislosti 

se zákazem uvedeným v uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení a její výši 

vyvlastniteli prokázat. VyvlZ neřeší, jaký orgán a jakým způsobem je oprávněn 

rozhodnout o náhradě za takto vzniklou újmu. S ohledem na skutečnost, že VyvlZ 

neučinil rozhodnutí o náhradě újmy, vzniklé vyvlastňovanému v souvislosti se zákazem 

nakládat s předmětem vyvlastnění obsaženým v uvědomění o zahájení vyvlastňovacího 

řízení, součástí žádného z obligatorních zákonem předpokládaných výroků rozhodnutí 

o vyvlastnění, předpokládám, že vyvlastňovaný by se se svým takto případně vzniklým 

nárokem musel obrátit na příslušný soud.  

 

Jakmile vyvlastňovací úřad ověří, že žádost o vyvlastnění neobsahuje formální 

vady a chyby, měl by učinit vše pro to, aby bylo řádně připraveno ústní jednání v řízení 

o vyvlastnění. S ohledem na znění ustanovení § 20 VyvlZ se náhrada za vyvlastnění 

stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, nebo 

znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele, jestliže s tím vyvlastňovaný 

vyslovil souhlas. Nedošlo-li k vyhotovení znaleckého posudku na žádost 

vyvlastňovaného a ani vyvlastnitele, stanoví se náhrada na základě posudku znalce 

ustanoveného vyvlastňovacím úřadem.  

 

Vyvlastňovací úřad někdy již ze samotné žádosti o vyvlastnění sezná, zda 

vyvlastňovaný vyslovil souhlas s tím, že náhrada za vyvlastnění bude stanovena 

na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele či zda 

vyvlastňovaný předložil vlastní znalecký posudek, neboť mnohdy tuto skutečnost 

vyvlastnitelé uvádějí již v rámci žádostí o vyvlastnění. Někdy však tato skutečnost 

z podané žádosti není zřejmá. V takovém případě by měl vyvlastňovací úřad vyzvat 

vyvlastňovaného ve stanovené lhůtě ke sdělení, zdali souhlasí s tím, že 

ve vyvlastňovacím řízení bude ke stanovení náhrady za odnětí či omezení jeho práva 

použit znalecký posudek, který nechal zpracovat vyvlastnitel, případně, zda si takový 

posudek nechá zpracovat na svou žádost sám vyvlastňovaný. Uvedené opatření by 

samozřejmě mělo zahrnovat poučení, že v případě, že si vyvlastňovaný nezvolí ani 

jednu z těchto možností, bude k vypracování znaleckého posudku ustanoven znalec 
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vyvlastňovacím úřadem. Někdy bývá součástí předmětného opatření i informace, 

kterého znalce se vyvlastňovací úřad v takovém případě chystá ustanovit. Dle 

ustanovení § 56 SŘ se totiž usnesení o ustanovení znalce oznamuje pouze znalci. 

Správní orgán má přitom o zamýšleném ustanovení znalce, popřípadě o ustanovení 

znalce, vhodným způsobem účastníky vyrozumět. Citované opatření zajišťuje mj. to, že 

účastníci řízení mohou včas namítat případnou podjatost ustanoveného znalce 

(popřípadě znalce, kterého správní orgán zamýšlí ustanovit)
178

. 

 

Vyvlastňovací úřad uloží ustanovenému znalci, aby vypracoval písemně 

příslušný znalecký posudek a předložil jej ve stanovené lhůtě vyvlastňovacímu úřadu. 

Může znalce také vyslechnout. V této souvislosti se vyvlastňovací úřad v rámci 

vyrozumění o zamýšleném ustanovení znalce, popř. o ustanovení znalce, zpravidla 

dotazuje účastníků řízení, zda požadují, aby byl znalec vyslechnut u ústního jednání, 

aby vyvlastňovací úřad mohl znalce k tomuto jednání s dostatečným časovým 

předstihem předvolat. Účastníci řízení mají právo klást při ústním jednání znalci otázky. 

Mohou samozřejmě taktéž vznášet námitky proti ocenění uvedenému ve zpracovaném 

znaleckém posudku. 

 

Vyvlastňovaný a každý, kdo pozemek nebo stavbu, jež je předmětem 

vyvlastnění, užívá z jakéhokoliv právního důvodu nebo i bez právního důvodu, je 

povinen umožnit znalci ustanovenému vyvlastňovacím úřadem prohlídku pozemku 

nebo stavby potřebnou k vypracování posudku, jestliže mu znalec prokazatelně oznámil 

dobu prohlídky alespoň 3 týdny předem. Nesplní-li vyvlastňovaný takovou povinnost, 

znalec vypracuje posudek podle údajů, které lze opatřit jinak. Vyvlastňovaný v takovém 

případě nemůže vznášet námitky proti ocenění uvedenému ve znaleckém posudku
179

. 

 

Problematika náhrad za vyvlastnění je upravena v ustanoveních § 10 až 14 

VyvlZ. V případě odnětí vlastnického práva k pozemku nebo je stavbě, má-li dojít 

o odnětí vlastnického práva k nim, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši obvyklé 

ceny pozemku nebo stavby včetně jejich příslušenství. Obvyklá cena je definována 

v ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 

                                                   
178 K tomu srov. ustanovení § 14 odst. 1, 8 SŘ. 
179 K tomu srov. ustanovení § 20 odst. 2, 3 VyvlZ. 
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některých zákonů a rozumí se jí „cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, 

popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby 

v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny 

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

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

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 

kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí 

zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím 

a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo 

službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku 

nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.“ 

 

Cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle 

jejich skutečného stavu ke dni podání žádosti o vyvlastnění; přitom se nepřihlédne 

k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem 

vyvlastnění
180

.  

 

 V případě omezení práva vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

zřízením věcného břemene nebo má-li dojít k odnětí nebo omezení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu, se náhrada stanoví ve výši práva odpovídajícího 

věcnému břemenu. Oceňování věcných břemen je upraveno v ustanovení § 16b zákona 

o oceňování majetku.  

 

Stanoví-li se náhrada na základě ocenění, musí být ocenění provedeno podle 

oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. Zákon o oceňování 

majetku je účinný již od 1. 1. 1998, nicméně k jeho provedení vydává Ministerstvo 

financí České republiky tzv. oceňovací vyhlášku.  

 

Poslední takovou vyhláškou je vyhláška č. 188/2019 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku. Tato vyhláška 

nabyla účinnosti dne 1. 8. 2019. V případě, že obvyklá cena pozemku nebo stavby by 

                                                   
180 K tomu srov. ustanovení § 10 odst. 5 VyvlZ. 
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byla nižší než cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, náleží vyvlastňovanému 

náhrada ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu. Cena zjištěná je cenou 

určenou podle zákona o oceňování majetku jinak než obvyklá cena nebo mimořádná 

cena
181

. 

 

Vyvlastňovanému náleží kromě shora uvedených náhrad za odnětí vlastnického 

práva k pozemku nebo ke stavbě či za omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě zřízením věcného břemene nebo za odnětí nebo omezení práva odpovídajícího 

věcnému též náhrada stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa 

podnikání a dalších obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží 

následkem a v souvislosti s vyvlastněním
182

. 

 

 VyvlZ dále obsahuje společné ustanovení, dle něhož se náhrady za vyvlastnění 

stanoví takovým způsobem a v takové výši, aby odpovídaly majetkové újmě, která se 

u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění. K tomu bylo pojednáno blíže 

v kapitole této disertační práce věnované problematice náhrady za vyvlastnění.  

 

Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí vždy vyvlastnitel, 

a to ať už se jedná o jím zpracovaný, resp. zadaný, posudek, popř. o znalecký posudek, 

který si nechal zpracovat vyvlastňovaný či posudek, který by zpracován znalcem 

ustanoveným vyvlastňovacím úřadem. Pokud jde o náhradu stěhovacích nákladů, 

nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů, které 

vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním, pak platí, že 

jejich existenci a výši je povinen prokázat vyvlastňovaný, a to i prostřednictvím 

znaleckého posudku vyhotoveného na jeho žádost. Náklady spojené s vyhotovením 

takového znaleckého posudku opět hradí vyvlastnitel
183

.  

 

Z uvedeného vyplývá, že pokud vyvlastňovaný nebude tvrdit, že mu následkem 

a v souvislosti s vyvlastněním vznikly stěhovací náklady, náklady spojené se změnou 

                                                   
181 Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti trhu, osobní 

poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby. 
182 K tomu srov. ustanovení § 10 odst. 2 VyvlZ. 
183 K tomu srov. ustanovení § 21 odst. 2 VyvlZ. 



 
 

145 

 

místa podnikání, popř. další obdobné náklady, a nepředloží žádné důkazy k jejich 

prokázání, bude vyvlastňovací úřad v řízení nucen postupovat tak, jako by takových 

nákladů nebylo. 

 

V souvislosti s výkladem VyvlZ, konkrétně jeho ustanovení § 20 odst. 1, jsem 

narazila na zajímavou otázku. V první větě předmětného ustanovení je uvedeno, že 

náhrada za vyvlastnění se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného 

na žádost vyvlastňovaného, nebo znaleckého posudku vyhotoveného na žádost 

vyvlastnitele, jestliže s tím vyvlastňovaný vyslovil souhlas. V následující větě pak je 

uvedeno, že nedošlo-li k vyhotovení znaleckého posudku na žádost vyvlastňovaného 

a ani vyvlastnitele, stanoví se náhrada na základě posudku znalce ustanoveného 

vyvlastňovacím úřadem. 

 

Z toho vyplývá, že VyvlZ preferuje stanovení náhrady za vyvlastnění na základě 

znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele. Stanovit náhradu 

za vyvlastnění na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele 

lze, jen jestliže s tím vyvlastňovaný vyslovil souhlas. Až v případě, kdy nelze využít 

znalecký posudek vyhotovený na žádost vyvlastňovaného a ani vyvlastnitele (se 

souhlasem vyvlastňovaného), přistupuje se ke stanovení náhrady na základě posudku 

znalce stanoveného vyvlastňovacím úřadem.  

 

Pokud tedy vyjdeme z čistě gramatického znění VyvlZ, vyplývá z něj, že pokud 

vyvlastňovaný předloží znalecký posudek vyhotovený na jeho žádost, měl by 

na základě tohoto posudku vyvlastňovací úřad stanovit náhradu za vyvlastnění. Co když 

však znalecký posudek vyhotovený na žádost vyvlastňovaného byl zpracován v rozporu 

se zněním ustanovení § 10 VyvlZ a příslušných oceňovacích předpisů? Co když 

náhrada za vyvlastnění byla znaleckým posudkem vyhotoveným na žádost 

vyvlastňovaného stanovena nesprávně? Pokud bychom vyšli čistě z gramatického znění 

ustanovení § 20 odst. 1 VyvlZ, museli bychom připustit absurdní situaci, že 

vyvlastňovaný vždy obdrží náhradu za vyvlastnění stanovenou na základě jím zadaného 

znaleckého posudku, a to i pokud by tento znalecký posudek byl zjevně v rozporu 
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s právními předpisy a cena jím stanovená nedopovídala požadavkům ustanovení § 10 

VyvlZ. 

 

Má za to, že pokud by byl takovýto znalecký posudek přeložen, má vyvlastnitel 

možnost se bránit a navrhnout vyvlastňovacímu úřadu zpracování tzv. revizního 

znaleckého posudku. Ostatně pokud vyjdeme z ustanovení § 51 odst. 1 SŘ, pak platí, že 

k provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění 

stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde 

zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. Pokud zde jsou 

pochybnosti o správnosti či dokonce zákonnosti znaleckého posudku, který nechal 

zpracovat vyvlastňovaný, pak by vyvlastňovací úřad měl vyhovět návrhu účastníků 

řízení a nechat k prokázání výše náhrady za vyvlastnění zpracovat revizní znalecký 

posudek. Stejně tak by však měl vyvlastňovací úřad postupovat, vyvstane-li předmětná 

pochybnost u znaleckého posudku, který nechal zpracovat vyvlastnitel se souhlasem 

vyvlastňovaného nebo u znaleckého posudku, který nechal zpracovat vyvlastňovací 

úřad. 

 

Jakmile bude mít vyvlastňovací úřad k dispozici znalecký posudek, měl by 

nařídit dle ustanovení § 22 odst. 1 VyvlZ ústní jednání. Ústní jednání by měl 

vyvlastňovací úřad nařídit tak, aby o něm byli účastníci řízení a další osoby, jejichž 

přítomnosti je třeba, uvědoměni nejméně 30 dnů přede dnem, kdy se má konat. V této 

souvislosti musí vyvlastňovací úřad pamatovat na skutečnost, že předvolání k ústnímu 

jednání je třeba rozeslat s dostatečným časovým předstihem tak, aby ke dni doručení 

předvolání k ústnímu jednání všem účastníkům řízení či jiným osobám, jejichž 

přítomnosti je třeba, zbývalo do konání ústního jednání minimálně 30 dnů. Musí tedy 

počítat např. s možným nezastižením účastníka řízení a uložením předvolání k ústnímu 

jednání (nejčastěji v provozovně provozovatele poštovních služeb) po dobu 10 dnů ode 

dne, kdy byla tato písemnost připravena k vyzvednutí.  

 

Ústní jednání může být samozřejmě z podnětu vyvlastňovacího úřadu či 

na žádost některého z účastníků řízení či jeho zástupce přesunuto na jiný termín. 

Domnívám se však, že i v takovém případě musí být účastníkům zachována lhůta 30 
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dnů před konáním nového termínu ústního jednání. 

 

O provedeném ústním jednání by měl být sepsán protokol. S ústním jednáním 

taktéž souvisí povinnost vyvlastňovacího úřadu umožnit účastníkům nahlédnout 

do spisu.  

 

 Účastníci, resp. především vyvlastňovaný a další osoby, jejichž práva 

a oprávněné zájmy mohou být vyvlastněním dotčeny, jako např. zástavní věřitel nebo 

oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemenu, mají možnost proti vyvlastnění 

vznášet námitky, a to jak v rámci celého řízení písemně, tak i při ústním jednání 

do protokolu. Pro veškeré připomínky a námitky proti vyvlastnění platí tzv. 

koncentrační zásada, tj. účastníci mohou své námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich 

prokázání uplatnit nejpozději při ústním jednání, přičemž, že k později uplatněným 

námitkám a důkazům vyvlastňovací úřad nepřihlíží. Zmeškání této lhůty nelze 

prominout. O této skutečnosti musejí být účastníci vyvlastňovacího řízení poučeni již 

v uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení. Obdobné poučení zpravidla v praxi 

obsahuje i předvolání účastníků k ústnímu jednání v řízení o vyvlastnění. 

 

Jakmile bude mít vyvlastňovací úřad k dispozici veškeré podklady pro vydání 

rozhodnutí, měl by účastníky řízení podle ustanovení § 36 odst. 3 SŘ vyrozumět 

o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim ve stanovené lhůtě 

před vydáním rozhodnutí. Následně pak zpravidla přistoupí vyvlastňovací úřad k vydání 

rozhodnutí ve věci samé. Vyvlastňovací úřad by se v odůvodnění příslušného 

rozhodnutí měl vypořádat s veškerými námitkami účastníků proti předmětnému 

vyvlastnění (vznesenými jak v rámci písemných podání účastníků, tak i na ústním 

jednání).  

 

7.5 Přerušení vyvlastňovacího řízení 

 

 Ustanovení § 23 odst. 1 VyvlZ umožňuje vyvlastňovacímu úřadu přerušit 

vyvlastňovací řízení, a to v případech, kdy o stejném pozemku, stavbě nebo věcnému 

břemenu již probíhá jiné vyvlastňovací řízení, a to až do doby, než bude dříve zahájené 
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vyvlastňovací řízení pravomocně skončeno (tzv. překážka litispendence). Uvedené 

ustanovení je speciálním ustanovením ve vztahu k ustanovení § 64 SŘ, které umožňuje 

vyvlastňovacímu úřadu přerušit usnesením vyvlastňovací řízení z řady dalších důvodů, 

a to např. současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti o vyvlastnění dle 

ustanovení § 45 odst. 2 SŘ, do doby ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému 

účastníku řízení nebo z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce. V praxi se lze 

taktéž velmi často setkat s přerušením vyvlastňovacího řízení z důvodu žádosti 

vyvlastnitele, který ještě v průběhu vyvlastňovacího řízení jedná s vyvlastňovaným 

a usiluje o získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě dohodou. S ohledem 

na skutečnost, že jen provedení vkladu příslušného práva ve prospěch vyvlastnitele 

do evidence katastru nemovitostí trvá zpravidla minimálně jeden kalendářní měsíc, jeví 

se využití tohoto institutu jako vhodné.    

 

 V usnesení o přerušení řízení určí vyvlastňovací úřad dobu, po kterou bude 

řízení přerušeno. Mělo by se jednat o dobu nezbytně nutnou, přičemž v případě 

přerušení vyvlastňovacího řízení na žádost vyvlastnitele přihlíží vyvlastňovací úřad 

k jeho návrhu. Po dobu přerušení vyvlastňovacího řízení činí vyvlastňovací úřad 

a účastníci řízení pouze úkony, které jsou nezbytné k tomu, aby bylo v řízení dále 

pokračováno. Po uplynutí doby, na kterou bylo vyvlastňovací řízení přerušeno, 

pokračuje vyvlastňovací úřad ve vyvlastňovacím řízení, pokud není dán důvod pro jeho 

zastavení. Vyvlastňovací úřad dále pokračuje ve vyvlastňovacím řízení v případě, že (i) 

odpadne překážka, kvůli které bylo řízení přerušeno nebo (ii) na požádání vyvlastnitele, 

bylo-li vyvlastňovací řízení přerušeno na jeho žádost. O pokračování ve vyvlastňovacím 

řízení vyrozumí vyvlastňovací úřad účastníky řízení a provede o tom záznam 

do spisu
184

.  

 

                                                   
184 Srov. ustanovení § 64 a 65 SŘ. 
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8 Rozhodnutí v řízení o vyvlastnění včetně přezkumu 
 

Na úvod této kapitoly disertační práce je třeba uvést, že tato bude vydána jako 

článek s názvem „Rozhodnutí ve vyvlastňovacím řízení“, který byl přijat k publikaci 

v časopise Stavební právo, vydávaném Českou společností pro stavební právo, a který 

vyjde v měsíci červnu 2020 pod č. 2. 

 

8.1 Meritorní a nemeritorní rozhodnutí v řízení o vyvlastnění, rozhodnutí 

o zastavení řízení 

 

Stejně jako v každém správním, resp. procesním řízení, končí i vyvlastňovací 

řízení vydáním jednoho ze dvou základních forem rozhodnutí, a to meritorního nebo 

nemeritorního rozhodnutí. Nemeritorním rozhodnutím, kterým se řízení o vyvlastnění 

končí, je rozhodnutí o zastavení řízení. Obecně jsou důvody pro zastavení každého 

správního řízení (kam spadá např. zpětvzetí žádosti žadatelem, tj. v tomto případě 

zpětvzetí žádosti o vyvlastnění vyvlastnitelem) upraveny v ustanovení § 66 SŘ. Další 

důvody pro zastavení vyvlastňovacího řízení však upravuje i VyvlZ, jakožto zvláštní 

právní předpis, a to v ustanovení § 23 VyvlZ, dle něhož platí, že vyvlastňovací úřad je 

povinen zastavit řízení ve dvou případech, a to když: 

 

(i) již v jiném vyvlastňovacím řízení bylo pravomocně rozhodnuto o vyvlastnění vůči 

stejnému pozemku, stavbě nebo věcném břemenu způsobem, jenž vylučuje provést 

navrhované vyvlastnění, tedy z důvodu tzv. překážky věci rozhodnuté, 

(ii) v průběhu řízení došlo k dohodě o získání práv k pozemku nebo stavbě potřebných 

k uskutečnění účelu vyvlastnění. 

 

Proti rozhodnutí o zastavení vyvlastňovacího řízení vydanému z důvodu, že 

v průběhu řízení došlo k dohodě o získání práv k pozemku nebo stavbě potřebných 

k uskutečnění účelu vyvlastnění, se nelze odvolat
185

. V této souvislosti je třeba 

pamatovat na to, že vyvlastňovací řízení by nemělo být zastaveno dříve, než nabude 

                                                   
185 § 23 odst. 3 VyvlZ. 
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převod příslušných práv k pozemku nebo ke stavbě zapsaných v evidenci katastru 

nemovitostí věcně právních účinků, tj. než budou příslušná práva ve prospěch 

vyvlastnitele zapsána v evidenci katastru nemovitostí. Pokud by totiž příslušný 

katastrální úřad návrh na vklad těchto práv ve prospěch vyvlastnitele do evidence 

katastru nemovitostí zamítl a vyvlastniteli se nepodařilo příslušné vady odstranit, popř. 

s vyvlastňovaným uzavřít novou smlouvu, nezbylo by mu pravděpodobně, než podat 

novou žádost o vyvlastnění. 

 

Problém mohou rovněž přestavovat práva třetích osob, které by v případě vydání 

rozhodnutí o vyvlastnění měly (v důsledku zániku jejich práv vyvlastněním) nárok 

na adekvátní část náhrady za vyvlastnění, když tato práva mohou být dohodou 

uzavřenou mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným a následným zastavením 

vyvlastňovacího řízení dotčena, avšak proti rozhodnutí o zastavení vyvlastňovacího 

řízení se již dotčené třetí osoby nemohou odvolat
186

.  

 

Je-li předmětem vyvlastnění nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí, 

vyvlastňovací úřad oznámí zastavení vyvlastňovacího řízení katastrálnímu úřadu 

ke zrušení poznámky bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení 

řízení
187

. 

 

VyvlZ upravuje rovněž povinnost vyvlastnitele nahradit vyvlastňovanému škodu 

a jinou újmu, která mu vznikla v souvislosti s podáním žádosti, ledaže by ke škodě nebo 

jiné újmě došlo i jinak, a to v případech, kdy vyvlastňovací úřad zastaví vyvlastňovací 

řízení z důvodu zpětvzetí žádosti o vyvlastnění.  

 

Vznik práva na náhradu škody či jiné újmy přichází v úvahu především u tzv. 

„šikanózních“ návrhů na vyvlastnění a jejich následných zpětvzetí. Sporný je nicméně 

vznik práva na náhradu škody nebo jiné újmy v případech, kdy v průběhu 

vyvlastňovacího řízení došlo k dohodě o získání práv k pozemku nebo stavbě 

                                                   
186

 K tomu srov. např. FRUMAROVÁ, Kateřina. Odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění – jeho 

specifika i problematické aspekty. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. 

Beck, 2020, č. 6, s. 212-216. ISSN 1210-6410.  
187 § 23 odst. 5 VyvlZ. 
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potřebných k uskutečnění účelu vyvlastnění a vyvlastnitel vzal následně z tohoto 

důvodu podanou žádost o vyvlastnění zpět. Pokud vyvlastnitel i před podáním návrhu 

na vyvlastnění usiloval o dohodu s vyvlastňovaným, pak dle mého názoru nelze 

o vzniku práva vyvlastňovaného na náhradu škody nebo jiné újmy v souvislosti se 

zastavením vyvlastňovacího řízení po zpětzetí žádosti o vyvlastnění vyvlastnitelem 

hovořit. Dohoda mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným má vždy přednost před 

autoritativním provedením vyvlastnění rozhodnutím správního orgánu, a proto nelze 

klást vyvlastniteli k tíži, pokud je z jeho strany v kterékoliv fázi vyvlastňovacího řízení 

uzavřena dohoda s vyvlastňovaným, a dojde tak k zastavení vyvlastňovacího řízení. 

Nadto dohoda o získání práv k pozemku nebo stavbě potřebných k uskutečnění účelu 

vyvlastnění je pro vyvlastňovací úřad obligatorním důvodem, kdy musí rozhodnout 

o zastavení vyvlastňovacího řízení, a to bez ohledu na skutečnost, zda dojde 

ke zpětvzetí žádosti o vyvlastnění ze strany vyvlastnitele. 

 

Vznik práva vyvlastňovaného na náhradu škody nebo jiné újmy by naopak mohl 

přicházet v úvahu, pokud by vyvlastnitel podal žádost o vyvlastnění, aniž by předtím 

jakkoli usiloval o dosažení dohody s vyvlastňovaným a následně po podání žádosti tuto 

vzal zpět, a to ať už z důvodu dohody s vyvlastňovaným v průběhu vyvlastňovacího 

řízení či z důvodu absence splnění zákonných podmínek pro vyvlastnění, pro kterou by 

nebylo možné žádosti o vyvlastnění ze strany vyvlastňovacího úřadu vyhovět, přičemž 

vyvlastnitel by se rozhodl vzít podanou žádost o vyvlastnění zpět, aby následně mohl 

(po zajištění splnění podmínek vyvlastnění) podat žádost novou. O problematice 

náhrady škody nebo jiné újmy bude ještě blíže pojednáno v rámci výkladu k meritorním 

rozhodnutím v řízení o vyvlastnění. 

 

Co se týče meritorního rozhodnutí v řízení o vyvlastnění, pak toto může být 

dvojího typu, a to: (i) rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyvlastnění nebo (ii) rozhodnutí 

o vyvlastnění. Nejprve bude krátce pojednáno o rozhodnutí o zamítnutí žádosti 

o vyvlastnění.  
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8.2 Zamítnutí žádosti o vyvlastnění 

 

Není-li v řízení prokázáno, že jsou splněny podmínky pro vyvlastnění, 

vyvlastňovací úřad žádost vyvlastnitele zamítne
188

. Takové případy mohou v praxi 

nastat např. tehdy, neprokáže-li vyvlastnitel, že nebylo možné získat práva k  

pozemkům a stavbám dotčeným vyvlastněním dohodou, tj. že se vyvlastnitel pokusil 

s vyvlastňovaným jednat, a že mu ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 VyvlZ zaslal návrh 

smlouvy, který splňoval náležitosti uvedené v odst. 2 až 4 předmětného ustanovení. 

Samozřejmě je také důležité, aby vyvlastnění nebylo předčasné, tj. aby nebylo podáno 

před uplynutím zákonné 90 - ti denní lhůty, která počíná běžet následující den 

po doručení návrhu smlouvy vyvlastňovanému, atp.  

 

V případě nesplnění zákonem stanovených podmínek pro vyvlastnění je 

nepřípustné, aby vyvlastňovací úřad rozhodl o odnětí nebo omezení příslušného práva. 

Dojde tedy k vydání meritorního rozhodnutí o zamítnutí žádosti  o vyvlastnění. Proti 

rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyvlastnění má vyvlastnitel právo odvolat se do 15 dnů 

ode dne oznámení rozhodnutí u vyvlastňovacího úřadu, který toto rozhodnutí vydal
189

. 

 

Pravomocné rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyvlastnění má následující 

důsledky. Je-li předmětem vyvlastnění nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí, 

vyvlastňovací úřad oznámí zamítnutí žádosti katastrálnímu úřadu ke zrušení poznámky 

o zahájeném vyvlastňovacím řízení bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí 

o zamítnutí žádosti o vyvlastnění
190

. Uvedené je poměrně logické, neboť poznámka 

o zahájeném vyvlastňovacím řízení ztrácí okamžikem pravomocného zamítnutí žádosti 

o vyvlastnění svůj účel, a nelze po vyvlastňovaném spravedlivě požadovat, aby 

příslušná poznámka ve vztahu k jeho nemovitosti v katastru nemovitostí dále vázla. 

 

Dalším důsledkem zamítnutí žádosti o vyvlastnění je skutečnost, že vyvlastnitel 

je povinen nahradit vyvlastňovanému škodu a jinou újmu, která mu vznikla 

                                                   
188 § 24 odst. 1 věta první VyvlZ. 
189 Srov. § 83 odst. 1 ve spojení s § 86 odst. 1 SŘ. 
190 § 24 odst. 1 věta druhá VyvlZ. 
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v souvislosti s podáním žádosti, ledaže by ke škodě nebo jiné újmě došlo i jinak
191

. 

Z uvedeného znění vyplývá, že se jedná o objektivní odpovědnost vyvlastnitele (tedy 

bez ohledu na zavinění vyvlastnitele) s možností tzv. liberace, tj. že vyvlastnitel se 

zprostí odpovědnosti za škodu v případě, že prokáže, že by ke škodě i jiné újmě došlo 

i jinak.  

 

Jako možnou škodu způsobenou v souvislosti s podáním žádosti o vyvlastnění si 

dovedu představit např. ušlý zisk vyvlastňovaného, ke kterému došlo v důsledku 

skutečnosti, že vyvlastňovaný nemohl po doručení uvědomění o zahájení 

vyvlastňovacího řízení nakládat s předmětem vyvlastnění, převést jej, pronajmout nebo 

jinak zatížit
192

. Pro vyvlastnitele samozřejmě nebude jednoduché prokázat, že by škoda 

či jiná újma vznikla i jinak, tzn. prokázat, že i kdyby nepodal žádost o vyvlastnění, 

předmětná újma by vyvlastňovanému stejně vznikla (např. že by vyvlastňovaný 

z nějakého důvodu nepronajal svou nemovitost, ač tak v posledních letech opakovaně 

činil). 

 

Zajímavá by mohla být např. situace, kdy by žádost o vyvlastnění byla 

zamítnuta čistě z formálních důvodů, např. pokud by v důsledku administrativního 

pochybení pracovníka vyvlastnitele zaslaný návrh smlouvy neobsahoval v souladu 

s ustanovení § 5 odst. 4 VyvlZ ujednání o právu vyvlastňovaného na vrácení 

převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 3 let 

od uzavření smlouvy, ačkoli ostatní podmínky vyvlastnění (veřejný zájem 

na vyvlastnění, účel vyvlastnění stanovený zákonem, nemožnost získání příslušných 

práv dohodou, atd.) byly splněné, a nebýt předmětného pochybení, bylo by 

vyvlastňovacím úřadem vydáno rozhodnutí o vyvlastnění. Vyvlastnitel by pak po právní 

moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyvlastnění obratem podal novou žádost 

o vyvlastnění, v rámci níž by doložil splnění veškerých podmínek vyvlastnění, a to 

včetně té chybějící, což by mělo za následek vydání rozhodnutí o vyvlastnění 

příslušných práv, a tedy původní žádostí o vyvlastnění předvídaný důsledek by nakonec 

nastal, jen např. o několik měsíců později.  

 

                                                   
191 § 24 odst. 1 věta třetí VyvlZ. 
192 K tomu srov. ustanovení § 19 odst. 3 VyvlZ. 
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Nárok vyvlastňovaného na náhradu škody či jiné újmy vzniklé v důsledku 

zamítnutí původní žádosti o vyvlastnění může být v takovém případě sporný, nikoli 

však zcela vyloučený (např. právo na náhradu ušlého zisku vyvlastňovaného za dobu, 

po kterou bylo vedeno původní řízení o vyvlastnění, které skončilo zamítnutím žádosti 

o vyvlastnění).  

 

S tím souvisí i otázka možnosti vyvlastnitele podat v téže věci novou žádost 

o vyvlastnění po pravomocném zamítnutí původní žádosti o vyvlastnění. Mám za to, že 

uvedené je možné, neboť se dle mého názoru nejedná o takové rozhodnutí, které by 

vytvářelo překážku věci rozhodnuté.  

 

„Překážka věci rozhodnuté se vztahuje pouze na „pozitivní“ správní rozhodnutí, 

tedy pouze na takové, kterým bylo přiznáno určité právo, a nikoli na rozhodnutí 

„negativní“ (nevyhovění žádosti o přiznání práva). Vyjadřuje se k tomu například 

rozhodnutí KS v Ostravě 22 Ca 58/2000-31 (SJ 2001, sv. 4, s. 371), které mimo jiné 

uvádí: „V řízení zahajovaném na návrh mohou materiální právní moci nabýt pouze 

pozitivní správní rozhodnutí, zatímco negativní správní rozhodnutí nabývají pouze 

formální právní moci. Negativní rozhodnutí tak nebrání správnímu orgánu v provedení 

nového řízení a vydání nového rozhodnutí v téže věci.“ K závěru, že materiální právní 

moci mohou pojmově nabýt jen rozhodnutí pozitivní, a nikoli rozhodnutí negativní, 

dospívá i právní teorie (srov. např. Hendrych a kol. 1994 s. 161; obdobně Hoetzel 1937 

s. 365 a násl.).”
193

 

 

Ustanovení § 24 odst. 1 VyvlZ ve spojení s ustanovením § 23 odst. 4 VyvlZ sice 

stanoví povinnost vyvlastnitele nahradit vyvlastňovanému škodu a jinou újmu, která mu 

vznikla v souvislosti s podáním žádosti, ledaže by ke škodě nebo jiné újmě došlo i jinak, 

neuvádí však, že by o této povinnosti rozhodoval vyvlastňovací úřad v rámci rozhodnutí 

o zamítnutí žádosti o vyvlastnění. Taková pravomoc dle mého názoru vyvlastňovacímu 

úřadu nepřísluší (neboť to ani z dikce ustanovení VyvlZ nevyplývá) a vyvlastňovaný se 

                                                   
193

 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 6. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 298. Dostupné v právním informačním systému beck-online [cit. 

2020-03-07]. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgbptems7mnqv6njyl4ztc
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bude muset se svým nárokem na náhradu škody proti vyvlastniteli obrátit na příslušný 

soud. 

 

8.3 Rozhodnutí o vyvlastnění 

 

 Dalším typem meritorního rozhodnutí pak je samotné rozhodnutí o vyvlastnění. 

Rozhodnutí o vyvlastnění v sobě obligatorně zahrnuje dva samostatné výroky. Jedním 

z těchto výroků je výrok o vyvlastnění práv k pozemku nebo ke stavbě a druhým výrok 

o náhradě za vyvlastnění
194

. Výrok o vyvlastnění však v sobě zahrnuje více částí, resp. 

více samostatných výroků. Prioritně vyvlastňovací úřad rozhodne (i) o zrušení nebo 

omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, jichž se 

vyvlastnění týká, nebo (ii) o omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

zřízením věcného břemene ve prospěch vyvlastnitele a vymezí jeho obsah, anebo (iii) 

o odnětí vlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku nebo ke stavbě a o jeho 

přechodu na vyvlastnitele. 

 

 Nejčastěji se přitom lze setkat se dvěma posledně zmiňovanými případy. V této 

souvislosti musí vyvlastňovací úřad přihlížet k dikci ustanovení § 4 odst. 1 VyvlZ, 

z něhož vyplývá, že vyvlastnění je přípustné pouze v takovém rozsahu, který je 

nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. To znamená, 

že pakliže k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem postačí 

omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě zřízením věcného břemene 

ve prospěch vyvlastnitele, není možné, aby vyvlastňovací úřad rozhodl o odnětí 

vlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku nebo ke stavbě a o jeho přechodu 

na vyvlastnitele (k tomu srov. např. ustanovení § 25 odst. 3 písm. e) EZ, podle něhož 

má provozovatel distribuční soustavy právo v souladu se SZ zřizovat a provozovat na 

cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a 

umísťovat v nich vedení, přičemž dle odst. 4 předmětného ustanovení platí, že 

provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití 

cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e), a to smluvně s 

vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je 

                                                   
194 Srov. ustanovení § 24 odst. 2 VyvlZ. 
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prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány 

podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle VyvlZ, 

vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční 

soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti 

nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou se právo vyvlastňuje, 

zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného břemene nezmařil provozovatel 

distribuční soustavy).  

 

K odnětí vlastnického práva může dojít jedině v těch případech, kdy jiný způsob 

zásahu do vlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku nebo ke stavbě, než jejich 

odnětí, není pro dosažení účelu vyvlastnění dostačující. Takovým případem je např. 

situace, kdy vlastnické právo vyvlastňovaného k pozemku nebo ke stavbě je nutné 

získat za účelem výstavby dálnice či stavby dráhy a nepostačí toliko jeho omezení 

(např. proto, že pozemek vyvlastňovaného má být jako celek zastavěn předmětnou 

stavbou dálnice či dráhy).  

 

 Vyvlastňovací úřad dále rozhodne, vyžaduje-li to veřejný zájem, která práva 

spojená s pozemkem, stavbou či jejich částí vyvlastněním nezaniknou a určí, v jaké 

lhůtě je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění. Někdy může 

vyvlastňovací úřad ve výjimečných případech rozhodnout, že některá práva spojená 

s pozemkem, stavbou či jejich částí nezaniknou. Tak tomu bude např. v případech, kdy 

některá práva spojená s pozemkem či stavbou byla taktéž zřízena ve veřejném zájmu 

a nekolidují s účelem vyvlastnění (např. na jednom pozemku může být zřízeno jak 

věcné břemeno venkovního nadzemního vedení, tak i současně věcné břemeno 

podzemního kabelového vedení, přičemž každé z těchto vedení naplňuje jiný účel 

stanovený zvláštním zákonem, v tomto případě EZ). Lhůta, do kdy je vyvlastnitel 

povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění, nesmí být dle VyvlZ delší, než 2 roky 

od právní moci rozhodnutí. V souladu se speciálním právním předpisem, kterým je 

ve vztahu k VyvlZ ZUVDI, však tato lhůta může činit až čtyři roky od právní moci 

rozhodnutí195.  

 

                                                   
195 Srov. ustanovení § 3c ZUVDI. 
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Předmětnou lhůtu může v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 VyvlZ 

vyvlastňovací úřad prodloužit na žádost vyvlastnitele podanou ještě před jejím 

uplynutím, a to (i) jen v případech hodných zvláštního zřetele, (ii) jen jednou a (iii) 

nejdéle o další 2 roky. To platí i v případech, kdy tato lhůta byla stanovena jako čtyřletá 

v souladu s ustanovením § 3c ZUVDI. Zahájením uskutečňování účelu vyvlastnění se 

rozumí např. faktické zahájení realizace veřejně prospěšné stavby, k jejímuž účelu bylo 

provedeno vyvlastnění. Realizace stavby přitom nutně nemusí započít právě 

na pozemcích či stavbách, jež jsou předmětem vyvlastnění. 

 

K tomu lze odkázat např. na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. 

zn. 21 Cdo 1999/2012 ze dne 6. 6. 2013, které se zabývalo otázkou zahájení 

uskutečňování účelu vyvlastnění, který byl definován jako "zahájení stavby silnice I/58 

Příbor – obchvat na podkladě stavebního povolení". Nejvyšší soud České republiky při 

výkladu otázky zahájení účelu vyvlastnění dospěl k závěru, že: „bylo – li užívání 

pozemků pro účel vyvlastnění v rozhodnutích o vyvlastnění definováno jako zahájení 

stavby silnice I/58 Příbor - obchvat na podkladě stavebního povolení a nevyžadovala-li 

tato 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 vyvlastněných 

pozemcích.“ 

 

 Shora uvedený závěr Nejvyššího soudu České republiky lze s ohledem na praxi 

při výstavbě veřejně prospěšných staveb považovat za rozumný, neboť zejména 

u staveb liniových, které zahrnují velké množství stavebních objektů vyžadujících 

stavební povolení, a které zasahují zpravidla do několika katastrálních území (když jsou 

umísťovány na desítkách až stovkách různých pozemků), není samozřejmě vždy možné 

započít s realizací stavby na všech vyvlastněných pozemcích současně.  
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8.3.1 Výrok o náhradě za vyvlastnění 

 

 Dalším obligatorním výrokem rozhodnutí o vyvlastnění je výrok o náhradě 

za vyvlastnění. Jak bude blíže popsáno, ZUVDI umožňuje vyvlastňovacímu úřadu 

vydat i tzv. mezitímní rozhodnutí, jehož součástí není výrok o náhradě za 

 vyvlastnění
196

. Rovněž i výrok o náhradě za vyvlastnění v sobě zahrnuje více částí, 

resp. více samostatných výroků. Vyvlastňovací úřad musí především určit výši náhrady, 

která bude poskytnuta vyvlastňovanému či oprávněnému z věcného břemene 

v souvislosti s odnětím či omezením jejich práv, a to v souladu se zákonnými pravidly. 

Vyvlastňovací úřad dále určí vyvlastniteli lhůtu k vyplacení citované náhrady, která 

může činit maximálně 60 dnů od právní moci rozhodnutí o vyvlastnění.  

 

Pokud došlo mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným k dohodě o tom, že místo 

peněžité náhrady bude vyvlastňovanému poskytnut náhradní pozemek nebo stavba197, 

musí být v rozhodnutí o vyvlastnění specifikován pozemek nebo stavba, která přechází 

na vyvlastňovaného. Bude-li třeba dorovnat rozdíl v ceně mezi vyvlastňovaným 

pozemkem nebo stavbou a náhradním pozemkem nebo stavbou, určí vyvlastňovací 

úřad, jakou částku má vyvlastnitel poskytnout vyvlastňovanému za účelem dorovnání 

cenového rozdílu. Stanovení lhůty k uhrazení předmětné částky závisí opět na uvážení 

vyvlastňovacího úřadu, přičemž při jejím určení je vyvlastňovací úřad opět limitován 

horní hranicí 60 dnů od právní moci rozhodnutí o vyvlastnění. 

 

„Z určené náhrady je nutné vyplatit i zástavního věřitele, podzástavního věřitele 

či oprávněného ze zajišťovacího převodu práva, pokud se vyvlastnění dotkne i jejich 

práv. Za tímto účelem je nutné uzavřít dohodu mezi vyvlastňovaným a ostatními 

oprávněnými osobami. Tuto dohodu pak vyvlastňovací úřad pojme do svého rozhodnutí 

a určí, jakou částku má vyvlastňovaný dalším oprávněným osobám nahradit a v jaké 

lhůtě. Pokud se však dohody nepodaří dosáhnout, složí vyvlastnitel částku odpovídající 

                                                   
196 Srov. ustanovení § 4a odst. 1 ZUVDI. 
197 Srov. ustanovení § 11 VyvlZ. 
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náhradě do úschovy soudu. Nároky jednotlivých osob se poté řeší v rámci řízení 

o úschově u příslušného soudu.“
198

 

 

Poslední součástí výroku o náhradě za vyvlastnění je stanovení povinnosti 

vyvlastniteli, aby nahradil vyvlastňovanému jím vynaložené náklady na vyhotovení 

znaleckého posudku a určení lhůty k zaplacení těchto nákladů, která však opět nesmí 

být delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí o vyvlastnění. 

 

 K tomu si dovolím uvést, že v praxi se lze velmi často setkat se situací, kdy 

namísto toho, že vyvlastňovací úřad uloží v rozhodnutí o vyvlastnění vyvlastniteli, aby 

nahradil vyvlastňovanému jím vynaložené náklady na vyhotovení znaleckého posudku, 

stanoví vyvlastňovací úřad vyvlastniteli povinnost, aby nahradil náklady znaleckého 

posudku, který zpracoval znalec ustanovený vyvlastňovacím úřadem ve smyslu 

ustanovení § 20 odst. 1 věta druhá
199

. V takovém případě vyvlastňovací úřad uloží 

povinnost uhradit náklady za zpracování příslušného znaleckého posudku 

vyvlastňovacímu úřadu nebo přímo k rukám konkrétního znalce, který předmětný 

znalecký posudek vypracoval. U jednoho z vyvlastňovacích úřadů jsem se setkala 

rovněž s praxí, kdy vyvlastňovací úřad v rámci odůvodnění usnesení o ustanovení 

znalce v řízení o vyvlastnění odkázal na ustanovení § 20 odst. 4 VyvlZ, dle něhož 

náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí vyvlastnitel, a dále uvedl, že 

vyvlastnitel je povinen spojit se s příslušným znalcem za účelem úhrady příslušného 

znaleckého posudku, přičemž dokud nedojde k prokázání, resp. doložení, úhrady 

nákladů za zpracování předmětného znaleckého posudku vyvlastňovacímu úřadu, 

nebude ze strany vyvlastňovacího úřadu vydáno rozhodnutí ve věci samé.  

 

 

 

 

                                                   
198

 VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 88. ISBN 978-80-

7400-036-2. 
199 Jedná se o situaci, kdy nedošlo k vyhotovení znaleckého posudku na žádost vyvlastňovaného a ani 

vyvlastnitele (u posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele se nadto vyžaduje souhlas 

vyvlastňovaného). 
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8.3.2 Náležitosti rozhodnutí o vyvlastnění 

 

 Shora uvedeným výčtem jsou v zásadě vyčerpány obligatorní výroky rozhodnutí 

o vyvlastnění stanovené v rámci ustanovení § 24 VyvlZ. To však neznamená, že by 

vyvlastňovací úřad mohl rezignovat na obligatorní náležitosti rozhodnutí ve smyslu 

ustanovení § 68 a 69 SŘ, tj. ve výrokové části zejména na označení otázky, která je 

předmětem řízení, právních ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno a samozřejmě 

na označení účastníků řízení (účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, se označují údaji 

umožňujícími jejich identifikaci ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2 SŘ; účastníci, kteří 

jsou právnickými osobami, se označují názvem a sídlem). Velmi podstatnou náležitostí 

rozhodnutí o vyvlastnění je (stejně jako u každého jiného správního rozhodnutí) 

samozřejmě také jeho pečlivé odůvodnění.  

 

 Správné, vnitřně konzistentní a přesvědčivé odůvodnění rozhodnutí 

o vyvlastnění je s ohledem na obsah takového rozhodnutí, kterým dochází k zásahu 

do ústavně zaručeného práva vlastnit majetek, zcela klíčovou záležitostí. V této 

souvislosti jsou na oprávněnou úřední osobu, která má vyhotovení příslušného 

rozhodnutí na starosti, kladeny příslušnými právními předpisy opravdu velmi přísné 

nároky. Obecně má v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 SŘ odůvodnění rozhodnutí 

obsahovat důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, 

kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, 

a dále informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků 

a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.  

 

 Pokud vyvlastňovací úřad přistoupí k vyvlastnění práv k pozemku či stavbě, 

musí prokázat, jakým způsobem dospěl k tomu, že jsou splněny veškeré podmínky 

pro vyvlastnění. VyvlZ stanoví podmínek vyvlastnění celou řadu, což by se mělo 

projevit i na obsahu a  rozsahu odůvodnění rozhodnutí o vyvlastnění, má-li být kvalitně 

zpracováno. Stručně lze zdůraznit, že v rozhodnutí o vyvlastnění by především nemělo 

chybět doložení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem, doložení veřejného 

zájmu na dosažení tohoto účelu vyvlastnění, který musí být prokázán 

ve vyvlastňovacím řízení, převaha veřejného zájmu  nad zachováním práv 
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vyvlastňovaného, soulad účelu vyvlastnění s cíli a úkoly územního plánování 

a v neposlední řadě (velmi důležité!) prokázání nemožnosti získat ze strany 

vyvlastnitele práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění 

dohodou nebo jiným způsobem. V rozhodnutí samozřejmě musí být dostatečným 

a přesvědčivým způsobem vypořádány veškeré námitky vyvlastňovaného, které proti 

vyvlastnění uplatňoval, jakož i jeho další návrhy. 

 

 Takovým návrhem může být např. návrh vyvlastňovaného na rozšíření 

vyvlastnění ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 VyvlZ. V praxi se lze velmi často setkat 

např. s návrhem, kdy vyvlastňovaný žádá rozšíření vyvlastnění na další jím vlastněné 

nemovitosti, neboť tyto nelze dle jeho tvrzení užívat bez vyvlastňovaného pozemku, 

stavby nebo jejich částí či věcného břemene buď vůbec, nebo jen s nepřiměřenými 

obtížemi. Ať už se vyvlastňovací úřad rozhodne tomuto návrhu vyvlastňovaného 

vyhovět, neboť je dle jeho názoru důvodný nebo jej zamítnout, musí mít popis úvah, 

které vyvlastňovací úřad při jeho rozhodování vedly, a informací a podkladů, z nichž 

vyvlastňovací úřad v této souvislosti vycházel, v odůvodnění rozhodnutí své místo. 

K tomu snad lze ještě uvést poznámku, že, ačkoli to z dikce znění ustanovení § 24 

VyvlZ výslovně nevyplývá, vyvlastňovací úřad, pakliže zamítá návrh vyvlastňovaného 

na rozšíření vyvlastnění, uvádí tuto skutečnost jako součást výroku v rozhodnutí 

o vyvlastnění. Absence výroku o zamítnutí návrhu na rozšíření vyvlastnění je 

formálním nedostatkem rozhodnutí o vyvlastnění. 

 

K tomu lze odkázat např. na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České 

republiky č. j. 2 As 22/2017 – 57 ze dne 26. 4. 2017, v rámci něhož Nejvyšší správní 

soud konstatoval, že: „Ohledně námitky týkající se procesního pochybení žalovaného 

spočívajícího ve změně prvostupňového rozhodnutí doplněním výroku o zamítnutí 

návrhu na rozšíření vyvlastnění, Nejvyšší správní soud shledal, že není důvodná. 

Z odůvodnění prvostupňového rozhodnutí je zřejmé, že se vyvlastňovací úřad návrhem 

na rozšíření vyvlastnění zabýval, a rovněž je z něj patrné, jaký postoj (a proč) k němu 

zaujal, a to do té míry, jež stěžovateli umožnila artikulovat patřičnou odvolací námitku, 

kterou posléze žalovaný řádně projednal. Za těchto okolností se lze ztotožnit s názorem 

krajského soudu, dle kterého byla změna prvostupňového rozhodnutí toliko odstraněním 
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formálního nedostatku výroku, a měl-li by namísto tohoto žalovaný prvostupňové 

rozhodnutí zrušit, nemohlo by to ve výsledku být ku prospěchu stěžovatele ani 

vyvlastnitele. Je třeba mít na zřeteli obecný smysl a účel procesního práva, kteréžto 

směřuje k autoritativní aplikaci (realizaci) norem práva hmotného. Pakliže pochybení 

charakteru ryze procesního nemůže mít za následek změnu výsledku aplikace příslušné 

normy práva hmotného, nelze pouze ve jménu „procesní čistoty“ ospravedlnit 

oddalování naplnění účelu řízení, tj. vydání rozhodnutí ve věci samé (zde finálního 

rozhodnutí).“ 

  

8.3.3 Odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění 

 

Nelze zapomenout ani na poučení o opravném prostředku, v rámci něhož se 

uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, 

od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje 

a u kterého správního orgánu se odvolání podává. Pokud odvolání nemá odkladný 

účinek, musí být tato skutečnost v poučení uvedena200. Co se týče rozhodnutí 

o vyvlastnění dle VyvlZ, tak zde odvolání přípustné je, a to jak proti výrokům 

uvedeným v ustanovení § 24 odst. 3 VyvlZ (výrok o vyvlastnění, o tom, jaká práva 

spojená s pozemkem, stavbou nebo jejich částí vyvlastněním nezaniknou a lhůta 

pro uskutečňování účelu vyvlastnění), tak i proti výrokům uvedeným v rámci 

ustanovení § 24 odst. 4 VyvlZ (výroky o náhradě za vyvlastnění).  

 

Včas podané a přípustné odvolání směřující proti některému z výroků podle § 24 

odst. 3 má odkladný účinek i na ostatní výroky rozhodnutí. Odkladný účinek takového 

odvolání nelze vyloučit. Včas podané a přípustné odvolání směřující pouze proti 

některému z výroků podle § 24 odst. 4, naopak nemá odkladný účinek na ostatní výroky 

rozhodnutí
201

. Uvedené dává smysl, neboť pokud vyvlastňovaný nesouhlasí se zásahem 

do svého vlastnického práva, ať již v podobě jeho odnětí nebo jeho omezení, měla by 

mu být jeho vlastnická práva minimálně do doby pravomocného rozhodnutí 

o vyvlastnění, tj. do doby přezkoumání rozhodnutí o vyvlastnění nadřízeným správním 

                                                   
200 Srov. ustanovení § 68 odst. 5, 6 SŘ. 
201 Srov. ustanovení § 25 odst. 2 VyvlZ. 
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orgánem, zachována. Náhrada za vyvlastnění přitom bezprostředně navazuje na výrok 

o vyvlastnění, a proto v případech, kdy dojde nadřízeným správním orgánem ke zrušení 

rozhodnutí o vyvlastnění, dojde automaticky i k derogaci výroku o náhradě 

na vyvlastnění
202

.  

 

Naopak, co se týče výroků o náhradě za vyvlastnění, pak lze předpokládat, že 

pokud vyvlastňovaný napadá pouze tyto výroky, je ztotožněn s omezením či odnětím 

svého vlastnického práva, a v takovém případě není třeba vázat účinnost výroku, kterým 

k takovému omezení či odnětí dochází, na konečné rozhodnutí o výrocích o náhradě 

za vyvlastnění. Z tohoto důvodu tedy odvolání podané proti výroku o náhradě 

za vyvlastnění odkladný účinek na výrok o vyvlastnění nemá.  

 

Odkladný účinek jednotlivých výroků rozhodnutí o vyvlastnění není nicméně 

ve VyvlZ zcela detailně propracován, když např. podáním odvolání proti výroku dle 

ustanovení § 24 odst. 3 písm. c) VyvlZ (stanovení lhůty pro zahájení uskutečňování 

účelu vyvlastnění) by nutně nemuselo mít vliv na ostatní výroky rozhodnutí 

o vyvlastnění včetně např. výroku o náhradě za vyvlastnění. V případě podání odvolání 

proti výroku dle ustanovení § 24 odst. 4 písm. c) VyvlZ (určení, jakou část z náhrady 

na vyvlastnění je vyvlastnitel povinen uhradit ve prospěch třetích osob) může být zase 

naopak rozhodnutím odvolacího orgánu významně dotčen výrok dle ustanovení 

§ 24 odst. 4 písm. a) VyvlZ, týkající se stanovení náhrady za vyvlastnění 

pro vyvlastňovaného, jakož i pro oprávněného z věcného břemene, jehož práva 

vyvlastněním zanikají
203

.  

 

Odkladný účinek odvolání proti výrokům rozhodnutí o vyvlastnění dle 

ustanovení § 24 odst. 3 VyvlZ má nicméně vliv na celkovou délku vyvlastňovacího 

řízení, a tím i nepřímo  na délku  realizace účelu vyvlastnění, který je ve veřejném 

zájmu. Pro investory vybraných veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury 

přinesl s účinností od  31. 8. 2018 zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon 

                                                   
202

 VLACHOVÁ, Barbora. Zákon o vyvlastnění. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 95. ISBN 978-80-

7400-036-2. 
203

 K tomu taktéž FRUMAROVÁ, Kateřina. Odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění – jeho specifika 

i problematické aspekty. Právní rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2020, 

č. 6, s. 212-216. ISSN 1210-6410.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mjwhewtc
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č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony, časové urychlení majetkoprávní přípravy zavedením institutu 

mezitímního rozhodnutí
204

, proti němuž není přípustné odvolání. O žalobě proti němu 

podané musí soud rozhodnout ve lhůtě 60 dnů, což platí obdobně i pro řízení 

o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě. Pakliže tedy budou splněny 

zákonné podmínky pro vydání mezitímního rozhodnutí dle ustanovení §  4a ZUVDI, 

bude součástí poučení uvedeného v rozhodnutí o vyvlastnění skutečnost, že proti 

mezitímnímu rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 4a odst. 2 ZUVDI přípustné 

odvolání. 

 

V souvislosti s problematikou odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění je ještě 

třeba zmínit, že dle ustanovení § 25 odst. 4 VyvlZ platí, že odvolací orgán nesmí 

v odvolacím řízení změnit výrok o náhradě v neprospěch vyvlastňovaného ani třetích 

osob. Bude-li pravomocně stanovena vyšší náhrada za vyvlastnění, vyrovná vyvlastnitel 

rozdíl nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí. V daném případě mám za to, že 

uvedené pravidlo týkající se zákazu změny výroku o náhradě za vyvlastnění 

v neprospěch vyvlastňovaného nebo třetí osoby by mělo platit pouze v případech, kdy 

odvolání proti výroku o náhradě za vyvlastnění podal vyvlastňovaný nebo třetí osoba, 

nikoli však v případech, kdy odvolání proti výroku o náhradě za vyvlastnění podal 

vyvlastnitel. Vyvlastnitel by se totiž jinak nikdy nemohl domoci snížení vyvlastňovacím 

úřadem nesprávně určené náhrady za vyvlastnění, což by znamenalo narušení zásady 

rovnosti účastníků řízení dle článku 37 odst. 3 LZPS. Navíc zásada reformatio in peius  

je obvykle spojována s podáním opravného prostředku toliko ve prospěch zvýhodněné 

osoby, nikoli v případě, kdy je opravný prostředek podán jak ve prospěch této osoby, 

tak i v její neprospěch (např. odvolání státního zástupce v neprospěch obžalovaného 

v trestním řízení). S ohledem na tuto skutečnost bych de lege ferenda doporučila 

uvedené ustanovení buď blíže upřesnit anebo jej v důsledku zásahu do rovnosti práv 

účastníků vyvlastňovacího řízení zcela odstranit. 

 

                                                   
204 Srov. ustanovení § 4a ZUVDI. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbrgy
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 Na závěr lze k náležitostem rozhodnutí o vyvlastnění již jen v obecné rovině 

doplnit, že vyhotovení rozhodnutí o vyvlastnění musí dále ve smyslu ustanovení § 69 

odst. 1 SŘ obsahovat označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal
205

, číslo 

jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo 

služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Podpis oprávněné úřední osoby je na 

stejnopisu možno nahradit doložkou "vlastní rukou" nebo zkratkou "v. r." u příjmení 

oprávněné úřední osoby a doložkou "Za správnost vyhotovení:" s uvedením jména, 

příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí. 

 

8.3.4 Zápis práva nabytého na základě rozhodnutí o vyvlastnění do evidence 

katastru nemovitostí  

 

 Rozhodnutí vydaná podle ustanovení § 23 a 24 VyvlZ (tedy rozhodnutí 

o přerušení či zastavení odvolacího řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyvlastnění 

či rozhodnutí o vyvlastnění) nelze oznámit ústním vyhlášením. Z uvedeného vyplývá, 

že tato rozhodnutí se oznamují jejich doručením účastníkům řízení do vlastních 

rukou
206

. Pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění zašle vyvlastňovací úřad v souladu 

s ustanovením § 25 odst. 5 VyvlZ k zápisu do katastru nemovitostí příslušnému 

katastrálnímu úřadu s vyrozuměním o tom, která věcná práva k vyvlastněným 

nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí zanikla podle ustanovení § 6 VyvlZ.  

 

 K tomu je třeba doplnit jeden zajímavý postřeh z praxe. Poté, co nabude 

rozhodnutí o vyvlastnění právní moci, příslušný vyvlastňovací úřad jej spolu s doložkou 

právní moci (nebo sdělením vyvlastňovacího úřadu o právní moci) zašle v souladu 

s ustanovením § 25 odst. 5 VyvlZ příslušnému katastrálnímu úřadu. Příslušný 

katastrální úřad na základě zaslaného rozhodnutí s doložkou právní moci zpravidla 

provede výmaz poznámky o  zahájeném vyvlastňovacím řízení
207

, která byla do katastru 

nemovitostí zapsána na základě zaslaného uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení 

v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 VyvlZ. Nicméně nikdy jsem se v praxi nesetkala 

                                                   
205 K příslušnosti vyvlastňovacích úřadů srov. ustanovení § 15 a 16 VyvlZ a ustanovení § 2e ZUVDI. 
206 Srov. ustanovení § 72 SŘ. 
207 Srov. ustanovení § 27 KatZ. 
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se situací, kdy by na základě pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění zaslaného 

vyvlastňovacím úřadem dle ustanovení § 25 odst. 5 VyvlZ provedl příslušný katastrální 

úřad vklad příslušných vyvlastněných práv ve prospěch vyvlastnitele do katastru 

nemovitostí.  

 

Ačkoli přímo z gramatického znění ustanovení § 25 odst. 5 VyvlZ vyplývá, že 

pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění je příslušnému katastrálnímu úřadu zasíláno 

k zápisu do katastru nemovitostí, pro přepis příslušných vyvlastněných práv 

na vyvlastnitele je třeba podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu ve smyslu 

ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Uvedené lze 

dovodit mj. i z dikce odstavce 2 předmětného ustanovení, dle něhož platí, že vkladové 

řízení je zahájeno také tehdy, pokud příslušnému katastrálnímu úřadu došlo od soudu 

nebo soudního exekutora jeho rozhodnutí nebo potvrzení o právu, které se do katastru 

zapisuje vkladem, když zahájení vkladového řízení na základě skutečnosti, že 

příslušnému katastrálnímu úřadu došlo rozhodnutí nebo potvrzení právu od jiného 

orgánu veřejné moci, než soudu nebo soudního exekutora zde absentuje. 

 

K tomu srov. např. komentářovou literaturu k ustanovení § 14 KatZ: 

 „Na základě rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu, které se týkalo 

vzniku, změny nebo zániku věcného práva, se až do 31. 12. 2013 prováděl do katastru 

záznam. Od 1. 1. 2014 se ohledně věcných práv nebo práv ujednaných jako věcná práva 

provádí bez výjimky vklad. Listiny od soudu, na základě kterých je vkladové řízení 

zahájeno bez návrhu, je nutné odlišit od ostatních listin orgánů veřejné moci, které jsou 

podkladem pro vkladové řízení jen, jestliže jsou přílohou návrhu na vklad. To znamená, 

že finanční úřad nebo stavební úřad nemohou zaslat svá rozhodnutí přímo 

katastrálnímu úřadu k zápisu do katastru, ale je nutné, aby obvykle ten, v jehož 

prospěch je rozhodnutí vydáno, podal návrh na vklad a listinu finančnímu úřadu nebo 

stavebnímu úřadu přiložil k návrhu. Návrh na vklad musí podat v těchto případech vždy 

účastník řízení (např. u rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o vyvlastnění ten, v jehož 
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prospěch bylo vyvlastněno právo, tj. vyvlastnitel, nikoli samotný vyvlastňovací 

úřad).“
208

  

 

… obdobně též k ustanovení § 11 KatZ: 

„Vzniká-li vlastnické právo rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné 

moci, právní účinky zápisu v katastru jsou deklaratorní. Vlastnické právo k nemovitosti 

vzniká dnem, který je v rozhodnutí určen, a není-li určen, pak dnem právní moci 

rozhodnutí. Vkladovou listinou bude rozhodnutí (veřejná listina) soudu nebo orgánu 

veřejné moci. Lze předpokládat, že v případě, že rozhodnutí vydá soud, bude vkladové 

řízen zahájeno ex officio ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 katastrálního zákona, tedy, 

že soud zašle po právní moci rozhodnutí katastrálnímu úřadu (zpravidla do datové 

schránky). Tento postup přichází v úvahu v případě určení vlastnického práva 

k nemovitostí, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví (§ 1143 obč. zák.), 

oddělení ze spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů (§ 765 odst, 2 obč. 

zák.), přikázání pozemku do vlastnictví zřizovatele stavby (§ 1086 odst. 2 obč. zák.) či 

změny určení podílů na společných částech nemovitosti u bytového spoluvlastnictví (§ 

1162 obč. zák.). V případě, že rozhodnutí vydá jiný orgán veřejné moci, nelze 

postupovat podle ustanovení § 14 odst. 2 katastrálního zákona a vkladové řízení musí 

být zahájeno na návrh účastníků řízení. Rozhodne-li vyvlastňovací úřad o vyvlastnění 

(a o odnětí vlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku nebo ke stavbě a o jeho 

přechodu na vyvlastnitele), nezasílá pravomocné rozhodnutí katastrálnímu úřadu, neboť 

je „pouhým“ vyhotovitelem rozhodnutí, nikoli osobou uvedenou v ustanovení § 14 odst. 

2 katastrálního zákona nebo účastníkem řízení. Po právní moci rozhodnutí o vyvlastnění 

by měl podat návrh na vklad vyvlastnitel (v jeho právním zájmu je změna v katastru), 

účastníkem vkladového řízení je dosavadní vlastník zapsaný v katastru a vyvlastnitel, 

vkladovou listinou je rozhodnutí o vyvlastnění.“
209

 

 

                                                   
208 BAREŠOVÁ, Eva, BLÁHOVÁ, Iveta, DOUBEK, Pavel, JANEČEK, Bohumil, NEDVÍDEK, Lumír, 

ŠANDOVÁ, Helena, aj. Katastrální zákon: Komentář. Wolters Kluwer, a.s., Praha, 2015. Dostupné 

v právním informačním systému ASPI [cit. 2020-03-07]. 
209 Tamtéž. 
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8.3.5 Úhrada a úschova náhrady za vyvlastnění 

 

Po právní moci rozhodnutí o vyvlastnění má vyvlastnitel povinnost vyvlastňovanému, 

případně třetím osobám210, nejpozději do 60 dnů od právní moci rozhodnutí 

o vyvlastnění zaplatit stanovenou náhradu za vyvlastnění. Náhradu za vyvlastnění 

vyvlastnitel vyvlastňovanému, popř. třetí osobě, hradí zpravidla bezhotovostním 

převodem na jím sdělený účet, popř. u náhrad za vyvlastnění v řádech nižších částek 

(zpravidla např. u náhrad za vyvlastnění v podobě zřízení věcných břemen) poštovní 

poukázkou.  

 

Nastávají však taktéž případy, kdy je vyvlastnitel povinen složit náhradu 

za vyvlastnění nikoli k rukám vyvlastňovaného, popř. třetí osoby, avšak do úschovy 

příslušného soudu. Na takové případy pamatuje znění VyvlZ hned na několika místech. 

Dle ustanovení § 13 odst. 2, 3 VyvlZ platí, že v případě, že osoba oprávněná k náhradě 

není známa, že není znám její pobyt nebo že je v prodlení, složí vyvlastnitel náhradu 

za vyvlastnění ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o vyvlastnění do úschovy u soudu. 

Zemřela-li oprávněná osoba a není-li možné náhradu v průběhu dědického řízení 

vyplatit správci dědictví a ani dědicům, složí ji vyvlastnitel ve stanovené lhůtě u soudu 

příslušného k projednání dědictví nebo u soudního komisaře pověřeného provést úkony 

v řízení o dědictví po zemřelé oprávněné osobě. 

 

Ustanovení § 14 odst. 2 VyvlZ uvádí, že „váznou-li na pozemku nebo stavbě 

věcná práva, která vyvlastněním zanikají, a mají-li být z náhrady pro vyvlastňovaného 

uhrazeny zástavnímu věřiteli, podzástavnímu věřiteli nebo oprávněnému 

ze zajišťovacího převodu práva dosud nesplacené pohledávky, vyvlastňovací úřad 

rozhodne o náhradě pro vyvlastňovaného a určí, jakou část z této náhrady vyvlastnitel 

poskytne uvedeným osobám na základě předložené dohody o rozdělení náhrady 

s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, jinak uloží vyvlastniteli složit náhradu 

do úschovy soudu, v jehož obvodu je pozemek nebo stavba.“ V ustanovení § 25 odst. 3 

VyvlZ pak je uvedeno, že náhrada (pozn. – myšleno náhrada za vyvlastnění) může být 

                                                   
210 Především se bude jednat o oprávněného z věcného břemene, které vyvlastněním zanikne, jemuž je 

vyvlastnitel povinen poskytnout určenou náhradu vždy samostatně. 
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složena u soudu v případě, že oprávněný z náhrady neposkytne vyvlastniteli potřebnou 

součinnost.  

 

Uvedené lze tedy shrnout tak, že vyvlastnitel má povinnost skládat náhradu 

za vyvlastnění do úschovy u příslušného soudu v případech, je-li tak stanoveno přímo 

v rozhodnutí o vyvlastnění nebo vyplývá-li tato skutečnost z dikce některého ustanovení 

VyvlZ. Bude se jednat o případy, kdy osoba oprávněná k náhradě není známa, není 

znám její pobyt, je v prodlení, resp. neposkytuje vyvlastniteli potřebnou součinnost 

v souvislosti s úhradou náhrady za vyvlastnění nebo zemřela a není možné vyplatit 

náhradu v průběhu dědického řízení správci dědictví a ani dědicům. Náhrada 

za vyvlastnění bude skládána do soudní úschovy taktéž v případech, kdy není 

v rozhodnutí o vyvlastnění určeno, jakou část z náhrady za vyvlastnění poskytne 

vyvlastnitel zástavnímu věřiteli, podzástavnímu věřiteli nebo oprávněnému 

ze zajišťovacího převodu vlastnického práva.  

 

Obecně je problematika úschovy, jakožto způsobu náhradního splnění závazku, 

dále upravena v ustanovení § 1953 OZ, které uvádí, že nelze-li dluh splnit proto, že 

věřitel je neznámý nebo nepřítomný, že bezdůvodně odmítl plnění přijmout, že dlužník 

je bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem, nebo z jiných důležitých příčin na straně 

věřitele, je dlužník oprávněn složit předmět plnění do soudní úschovy. Účelně 

vynaložené náklady spojené s náhradním splněním jdou k tíži věřitele. O složení 

předmětu plnění do úschovy vyrozumí soud toho, pro koho se složení stalo, a podle 

potřeby zařídí jeho zastoupení. Uvedené ustanovení však je ustanovením obecným, ve 

vztahu k němuž jsou shora citovaná ustanovení § 13 odst. 2, 3, 14 odst. 2 a § 25 odst. 3 

VyvlZ ustanoveními speciálními, a proto má jejich aplikace přednost.  Řízení o úschově 

pak je obecně upraveno v ustanovení § 289 až 302 ZŘS. 

 

8.3.6 Soudní přezkum rozhodnutí o vyvlastnění 

 

Velmi zajímavou právní otázkou je soudní přezkum rozhodnutí o vyvlastnění. 

Výroky o vyvlastnění, jakož i výroky o náhradě za vyvlastnění, totiž podléhají 

samostatnému soudnímu přezkumu. Soudní přezkum rozhodnutí o vyvlastnění je 
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upraven v ustanovení § 28 VyvlZ, které v sobě odráží dopad veřejnoprávního či 

soukromoprávního základu věci do oblasti soudní ochrany, kdy ve veřejnoprávních 

věcech je dána příslušnost správních soudů a příslušnost soudů civilních se týká pouze 

sporů o výši a případné rozdělení náhrady za tyto veřejnoprávní akty. Uvedený názor 

vyplývá např. z rozhodnutí Ústavního soudu České republiky, který dospěl k závěru, že: 

„rozhodoval – li správní orgán o vyvlastnění či o nuceném omezení vlastnického práva 

věcným břemenem, pak rozhodoval ve veřejnoprávní, a nikoliv v soukromoprávní věci, 

a proto je dána pravomoc správních soudů. Naopak pravomoc civilních soudů se 

vztahuje na spory o výši a případné rozdělení náhrady za tyto veřejnoprávní akty”
211

, 

a ve své výkladové praxi se k němu přiklání i Nejvyšší správní soud České republiky: 

 

„Na základě shora uvedeného vymezení metody právní regulace lze konstatovat, 

že ohledně samotného vyvlastnění nebo nuceného omezení vlastnického práva se 

uplatňuje veřejnoprávní metoda právní regulace. Subjekty právního vztahu v tomto 

případě nejsou expropriát (vyvlastňovaný) a expropriant (srov. rozsudek Vrchního 

soudu v Praze ze dne 31. 12. 1993, čj. 6 A 10/92-27, uveřejněný v časopise Správní 

právo č. 5/1994, s. 295 a násl., pod číslem 53: "Z ustanovení žádného právního 

předpisu nelze dovodit subjektivní oprávnění na vyvlastnění cizího pozemku; osoba, 

která neúspěšně podala takový návrh u správního orgánu, se proto nemůže u soudu 

dovolat toho, že byla na takovém právu zkrácena."), ale toliko expropriát na straně 

jedné a stát reprezentovaný stavebním úřadem na straně druhé. Vyvlastňovaný 

a stavební úřad nevystupují do tohoto právního vztahu v rovném postavení dobrovolně 

na základě oboustranně shodné vůle směřující k založení tohoto vztahu. Stavební úřad 

jako nositel veřejné moci svou vůli jednostranně vnucuje expropriátovi, tj. sám 

správním aktem založí právní vztah a stanoví jeho obsah, tj. rozhodne o vyvlastnění 

nebo o nuceném omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene, přičemž vůle 

expropriáta je zde nerozhodná, a jeho případný nesouhlas s takovým rozhodnutím je 

irelevantní. Povaha účasti subjektů právního vztahu na jeho vzniku a na stanovení jeho 

obsahu je tedy podstatně rozdílná. Rozhodnutí správního orgánu o vyvlastnění či 

o nuceném omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene je z těchto příčin 

veřejnoprávní záležitostí, a proto přezkum těchto rozhodnutí náleží správním soudům; 
                                                   
211

 K tomu srov. např. rozhodnutí Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 14/06 ze dne 

7. 12. 2006.  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgzpxa3c7ovzv6mju
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je přitom nerozhodné, zda správní orgány rozhodovaly podle stavebního zákona, podle 

zákona o telekomunikacích, podle zákona o pozemních komunikacích či podle zákonů 

jiných, neboť povaha analyzovaného institutu je pořád stejná.   

Naproti tomu otázka náhrady za vyvlastnění je již otázkou soukromoprávní, 

a proto v případném sporu by nerozhodoval správní soud, ale soud civilní. Na rozdíl 

od samotného vyvlastnění v tomto vztahu totiž již nevystupuje stát reprezentovaný 

stavebním úřadem, ale pouze expropriát a expropriant, přičemž tyto subjekty mají 

v náhradovém vztahu rovné postavení. Účelem náhradového vztahu je dosažení 

základního smyslu soukromého práva, tj. znovuobnovení narušené rovnováhy 

zúčastněných zájmů, tj. v tomto případě opětovné nastolení majetkové rovnováhy mezi 

soukromými subjekty. Právní vztah zde integruje objektivní zájmy stejného druhu 

a úrovně ve struktuře zájmů, a jde tedy o vztah soukromoprávní.“
212

 

 K tomu lze nicméně pro zajímavost uvést, že s přijetím VyvlZ a jeho účinností 

ke dni 1. 1. 2007 platilo, že řízení ve věci vyvlastnění mají být projednána soudem 

v občanském soudním řízení. Tato úprava však byla odbornou veřejností velmi 

kritizována, neboť převažoval názor, že rozhodnutí o vyvlastnění je ze své povahy čistě 

veřejnoprávní, a mělo by být přezkoumáváno ve správním soudnictví. Novelou VyvlZ, 

provedenou 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., se s účinností ode 

dne 1. 2. 2013 právní úprava vrátila k původnímu modelu přezkumu rozhodnutí o 

vyvlastnění, tedy přezkumu výroku o vyvlastnění, jakožto veřejnoprávního aktu a 

přezkumu výroku o náhradě za vyvlastnění (upravujícího otázku výše a případného 

rozdělení náhrady za vyvlastnění), jakožto soukromoprávního aktu. Tato právní úprava 

přetrvala až do současnosti. 

 

                                                   
212

 K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 4 As 47/2003–125 

ze dne 12. 10. 2004. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzg43f6njq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe3v6mjt
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6nbqguwtc&tocid=onrf6mrqgezf6nbqguwtc
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6nbqguwtc&tocid=onrf6mrqgezf6nbqguwtc
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6nbqguwtc&tocid=onrf6mrqgezf6nbqguwtc
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6nbqguwtc&tocid=onrf6mrqgezf6nbqguwtc
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6nbqguwtc&tocid=onrf6mrqgezf6nbqguwtc
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6nbqguwtc&tocid=onrf6mrqgezf6nbqguwtc
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6nbqguwtc&tocid=onrf6mrqgezf6nbqguwtc
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6nbqguwtc&tocid=onrf6mrqgezf6nbqguwtc
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6nbqguwtc&tocid=onrf6mrqgezf6nbqguwtc
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6nbqguwtc&tocid=onrf6mrqgezf6nbqguwtc
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgnptix3bonptin27gezdk
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 Výroky o vyvlastnění podle ustanovení § 24 odst. 3 VyvlZ lze přezkoumat 

v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 65 a násl. SŘS. 

Naopak výroky podle ustanovení § 24 odst. 4 VyvlZ o náhradě za vyvlastnění se 

projednávají v občanském soudním řízení v řízení podle části páté OSŘ
213

. Jak již bylo 

shora uvedeno, zrušením výroku o vyvlastnění pozbývá automaticky platnosti i výrok o 

náhradě za vyvlastnění, neplatí to však naopak. Žaloba podaná proti výroku dle 

ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) má nadto v souladu s ustanovením § 28 odst. 4 VyvlZ 

(oproti obecné úpravě vyplývající z ustanovení § 73 SŘS) odkladný účinek. To ovšem 

opět neplatí pro žalobu podanou proti ostatním výroků rozhodnutí o vyvlastnění.  

 

Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby byl výrok podle ustanovení § 24 

odst. 4 projednán v občanském soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od 

právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu; zmeškání této lhůty nelze prominout
214

. 

Soud může podanou žalobu (návrh žalobce) odmítnout, pokud by byla žaloba podána až 

po uplynutí zákonné lhůty nebo by byla podána osobou k tomu neoprávněnou, dále 

řízení zastavit (v případě, že by žalobce vzal žalobu zpět nebo v případech, kdy by byl 

vztah zpět návrh na vyvlastnění), dále návrh žalobce zamítnout, pokud dospěje 

k závěru, že vyvlastňovací úřad správně rozhodl o výši náhrady za vyvlastnění či 

návrhu vyhovět tak, že původní správní rozhodnutí změní (pokud dospěje k závěru, že 

by mělo být o výši náhrady za vyvlastnění rozhodnuto jinak). Ve věci samé soud 

rozhoduje rozsudkem
215

.   

 

Soud musí brát v potaz všechny okolnosti daného případu a dbát na to, aby výše 

náhrady za vyvlastnění, k níž při svém rozhodování dospěje, byla spravedlivá. 

V odůvodněných případech má soud právo stanovit vyšší náhradu za vyvlastnění, než 

ke které dospěl při svém rozhodování vyvlastňovací úřad, a to s přihlédnutím 

k mimořádným vlastnostem vyvlastňovaného pozemku nebo stavby, popřípadě 

k mimořádným okolnostem věci. 

                                                   
213 K tomu srov. např. § 30 VyvlZ a ustanovení § 244 a násl. OSŘ. 
214 Srov. ustanovení § 28 odst. 2 VyvlZ. 
215 K tomu srov. ustanovení § 250g – 250l OSŘ. 
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 Kromě náhrad uvedených v ustanovení § 10 VyvlZ lze za vyvlastnění 

poskytnout vyvlastňovanému 

a)  částku v maximální výši 40 % z ceny stanovené podle ustanovení § 10 odst. 1 

písm. a) a ustanovení § 10 odst. 4 a 5 VyvlZ za zmírnění tvrdosti vyvlastnění, 

zohledňující i délku vlastnictví pozemku nebo stavby více než 15 let od nabytí 

za úplatu, 

b)  částku v maximální výši 10 % z ceny stanovené podle ustanovení § 10 odst. 1 

písm. a) a ustanovení § 10 odst. 4 a 5 VyvlZ v případě polohy pozemku nebo stavby 

v zastavěném území, 

c)  částku v maximální výši 10 % z ceny stanovené podle ustanovení § 10 odst. 1 

písm. a) a ustanovení § 10 odst. 4 a 5 VyvlZ v případě polohy pozemku nebo stavby 

v území se zvláštní architektonickou hodnotou, případně se zvláštní historickou 

hodnotou, nebo 

d)  částku v maximální výši 20 % z ceny stanovené podle ustanovení § 10 odst. 1 

písm. a) a ustanovení § 10 odst. 4 a 5 VyvlZ v případě významu pozemku nebo stavby 

pro podnikatelskou činnost. 

 V případě nesouhlasu s výroky o vyvlastnění se vyvlastňovaný může obrátit 

na správní soud podle ustanovení § 65 a násl. SŘS. K řízení je příslušný krajský soud. 

Lhůta k podání žaloby není ve VyvlZ explicitně stanovena, a proto činí s ohledem na 

znění ustanovení § 72 odst. 1 SŘS dva měsíce od okamžiku, kdy bylo žalobci oznámeno 

rozhodnutí o vyvlastnění doručením jeho písemného vyhotovení.  

 

V této souvislosti je však třeba poukázat na velmi zajímavou skutečnost. VyvlZ, 

jakožto zvláštní právní předpis, sám o sobě nestanoví oproti ustanovení § 72 odst. 1 

SŘS odlišnou lhůtu k podání žaloby dle ustanovení § 65 a násl. SŘS. Lhůta k podání 

žaloby však je pro určité typy rozhodnutí o vyvlastnění upravena odlišně jiným 

zvláštním právním předpisem, kterým je v tomto případě ZUVDI.  
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Dle ustanovení § 1 odst. 1, v rámci něhož je citován účel tohoto právního 

přepisu, upravuje ZUVDI postupy při přípravě, umisťování a povolování staveb 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací
216

, při získávání práv k pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění 

uvedených staveb a uvádění těchto staveb do užívání s cílem urychlit jejich 

majetkoprávní přípravu, umisťování, povolování a povolování jejich užívání, jakož 

i vydávání podmiňujících podkladových správních rozhodnutí, a urychlení následného 

soudního přezkumu všech správních rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami. Tento 

zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie výkon 

státní správy a postup při povolování projektů společného zájmu. 

 

Z dikce předmětného ustanovení lze jednoznačně dovodit, že tento zákon se 

vztahuje i na vydávání rozhodnutí o vyvlastnění v souvislosti se získáváním práv 

k pozemkům a stavbám potřebným pro uskutečnění staveb dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a dále 

na urychlení jejich následného přezkumu.  

 

V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 ZUVDI platí, že lhůty pro podání žalob 

k soudům k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních 

podle ustanovení § 1 se zkracují na polovinu. Uvedené tedy znamená, že lhůta k podání 

žaloby proti výrokům o vyvlastnění vydaným ve vztahu k pozemkům a stavbám 

potřebným pro uskutečnění staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací (což rozhodně představuje nezanedbatelné 

procento z celkového počtu vydávaných rozhodnutí o vyvlastnění) nečiní v souladu 

s ustanovením § 72 SŘS dva měsíce, avšak pouze jeden měsíc ode dne oznámení tohoto 

rozhodnutí doručením jeho písemného vyhotovení! V praxi v této souvislosti často 

dochází k chybám a k opožděnému podávání správních žalob proti výrokům podle 

ustanovení 24 odst. 3 VyvlZ, které jsou z tohoto důvodu následně rozhodujícím soudem 

odmítány pro opožděnost. 

 

                                                   
216 Stavby dopravní infrastruktury, vodní infrastruktury, energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací jsou přitom definovány v ustanovení § 1 odst. 2 až 5 ZUVDI. 
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V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že uvedené ustanovení § 2 odst. 2 

ZUVDI lze vztáhnout i na rozhodování o žalobách proti výrokům o náhradě 

za vyvlastnění projednávaných v občanském soudním řízení dle ustanovení § 24 odst. 4 

VyvlZ, když i rozhodnutí (resp. výrok) o náhradě za vyvlastnění je rozhodnutím 

vydaným v řízení podle ustanovení § 1 ZUVDI, a proti i zde by měla lhůta být zkrácena 

na polovinu, což v daném případě činí 15 dnů. O žalobách proti rozhodnutím, na která 

dopadá ustanovení § 1 ZUVDI, rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů, což platí obdobně i 

pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě. 

 

V souvislosti s právní úpravou ZUVDI lze poukázat rovněž na zvláštní právní 

úpravu ve vztahu k odkladnému účinku. Ustanovení § 4 ZUVDI uvádí, že „je-li podáno 

proti rozhodnutí o vyvlastnění odvolání, které nesměřuje proti výrokům rozhodnutí 

uvedeným v ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) a b) VyvlZ, nabývají tyto výroky právní 

moci. Je-li podána žaloba proti rozhodnutí podle zákona o vyvlastnění, přizná soud 

na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením žalobě odkladný účinek, jestliže je 

žalobce závažně ohrožen ve svých právech a přiznání odkladného účinku se nedotkne 

nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným 

zájmem.“ 

 

Ustanovení § 28 odst. 4 VyvlZ tedy sice obsahuje speciální právní úpravu 

odkladného účinku oproti ustanovení § 73 SŘS, nicméně v případě získávání práv 

k pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění staveb dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací se uplatní znění 

ustanovení § 4 ZUVDI, a tedy odkladný účinek podané žaloby nikdy nenastává 

automaticky, pouze jej lze přiznat usnesením soudu na návrh žalobce, jestliže tento 

prokáže, že je závažně ohrožen ve svých právech a přiznání odkladného účinku se 

nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu 

s veřejným zájmem. 

 

Podmínkou podání každé správní žaloby, tedy i žaloby proti rozhodnutí 

o vyvlastnění, konkrétně proti výrokům o vyvlastnění, je vyčerpání všech řádných 

opravných prostředků v předcházejícím správním (v tomto případě vyvlastňovacím) 
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řízení. To neplatí, pokud bylo rozhodnutí změněno v odvolacím řízení v neprospěch 

žalobce na základě opravného prostředku podaného jiným účastníkem.  

 

Při přezkoumávání rozhodnutí o vyvlastnění vychází soud z právního 

a skutkového stavu v době rozhodování vyvlastňovacího úřadu. V případě, že soud 

shledá nezákonnost rozhodnutí o vyvlastnění, toto rozhodnutí zruší a věc vrátí 

správnímu orgánu k dalšímu řízení. Správní orgán je dále vázán právním názorem 

vysloveným v rozsudku. Jak již bylo shora uvedeno, podle ustanovení § 28 odst. 2 

VyvlZ zrušením výroku podle ustanovení § 24 odst. 3 VyvlZ pozbývá platnosti i výrok 

podle ustanovení § 24 odst. 4 VyvlZ. Soud může zrušit rozhodnutí o vyvlastnění i bez 

nařízení jednání, a to v případech, kdy po prostudování spisového materiálu zjistí, že je 

napadené rozhodnutí nesrozumitelné nebo nedostatečně odůvodněné, nebo že skutkový 

stav popsaný v rozhodnutí je zcela v rozporu se spisovým materiálem, popř. když zjistí 

zásadní nedostatky v průběhu vyvlastňovacího řízení, které mohly mít za následek 

nesprávné rozhodnutí ve věci. V případě, že správní soud shledá žalobu nedůvodnou, 

zamítne ji
217

. 

8.3.7 Zrušení vyvlastnění 

 

 Vydané (a to i již pravomocné) rozhodnutí o vyvlastnění lze za určitých 

stanovených podmínek zrušit. Ustanovení § 26 VyvlZ spojuje zrušení rozhodnutí 

o vyvlastnění se třemi případy. Prvním případem je situace, kdy vyvlastnitel nezaplatil 

vyvlastňovanému náhradu za vyvlastnění, a to ani 30 dnů po lhůtě, ve které měla být 

náhrada za vyvlastnění poskytnuta. Lhůta k úhradě náhrady za vyvlastnění nesmí být 

delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí o vyvlastnění. Druhý případ nastává tehdy, 

pokud vyvlastnitel nezačal ve vyvlastňovacím úřadem určené lhůtě uskutečňovat účel 

vyvlastnění, tj. účel, pro který bylo rozhodnutí o vyvlastnění vydáno. Předmětnou lhůtu 

lze na žádost vyvlastnitele prodloužit, avšak pouze v případech, kdy jsou zde důvody 

hodné zvláštního zřetele, a to nejvýše o dva roky. Posledním případem a důvodem pro 

zrušení rozhodnutí o vyvlastnění je skutečnost, že před uplynutím vyvlastňovacím 

úřadem určené (prodloužené) lhůty k uskutečnění účelu vyvlastnění bylo zrušeno či 

                                                   
217 Srov. ustanovení § 75 – 78 SŘS. 
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pozbylo platnosti územní rozhodnutí určující využití pozemku nebo stavby pro daný 

účel.  

 

 Je však třeba konstatovat, že rozhodnutí o vyvlastnění nepozbývá platnosti 

automaticky ze zákona, a že vyvlastňovací úřad ani nemůže o jeho zrušení rozhodnout 

tzv. z moci úřední. Jak vyplývá z dikce ustanovení § 26 odst. 1 VyvlZ, vyvlastňovací 

úřad rozhodne, že provedené vyvlastnění se zrušuje toliko na žádost vyvlastňovaného. 

Vyvlastňovací úřad samozřejmě nejprve musí žádost vyvlastňovaného o zrušení 

vyvlastnění pečlivě posoudit, a to zejména z pohledu, zda jsou splněny zákonem 

stanovené podmínky pro zrušení vyvlastnění. Podání návrhu na zrušení vyvlastnění tak 

je v zásadě ponecháno na vůli vyvlastňovaného, který může, avšak také nemusí, mít 

o navrácení odňatých práv nebo o zrušení omezení svých vlastnických práv, 

zjednodušeně řečeno, o navrácení do původního stavu, zájem.  

 

 Práva, která byla vyvlastňovanému odňata nebo omezena, vyvlastňovaný znovu 

nabývá dnem právní moci rozhodnutí o zrušení vyvlastnění. Účinky spojené 

s vyvlastněním, které nastaly podle ustanovení § 6 a ustanovení § 7 odst. 2 VyvlZ však 

zůstávají zachovány. Uvedené znamená, že pokud došlo v souvislosti s vyvlastněním 

k zániku práv třetích osob, tyto se rozhodnutím o zrušení vyvlastnění neobnovují. Stejně 

tak pokud již byly v souvislosti s provedeným vyvlastněním zrušeny nájemní smlouvy, 

jejichž předmětem byl nájem vyvlastněného pozemku nebo stavby či jejich části, 

nájemní právo se neobnovuje. 

 

 Vyvlastňovaný je však současně povinen do 1 měsíce od právní moci rozhodnutí 

o vyvlastnění vrátit vyvlastniteli náhrady za vyvlastnění, které vyvlastnitel 

vyvlastňovanému vyplatil podle ustanovení § 10 odst. 1 VyvlZ (náhrada výši obvyklé 

ceny pozemku nebo stavby včetně jejich příslušenství, došlo-li k odnětí vlastnického 

práva k nim, nebo ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu, došlo-li 

k omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo 

došlo-li k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu) a dále podle 

ustanovení § 10 odst. 2 VyvlZ (částka, která byla vyvlastňovanému poskytnuta jako 

náhrada stěhovacích nákladů, náhrada nákladů spojených se změnou místa podnikání 
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a dalších obdobných nákladů) ve výši, která dosud nebyla vyvlastňovaným skutečně 

vynaložena. V případech, kdy byla poskytnuta vyvlastňovanému náhrada podle 

ustanovení § 11 VyvlZ, přechází dnem právní moci rozhodnutí o zrušení vyvlastnění 

poskytnutý jiný pozemek nebo stavby zpět do vlastnictví vyvlastnitele. 

 

 Bylo-li vyvlastnění postupem podle ustanovení § 26 odst. 1 zrušeno, je dle 

ustanovení § 27 VyvlZ vyvlastnitel povinen nahradit vyvlastňovanému škodu a jinou 

újmu, která mu vznikla v souvislosti s vyvlastněním, ledaže by ke škodě nebo jiné újmě 

došlo i jinak. V zásadě se jedná o shodný nárok jako v případě, kdy zastavil 

vyvlastňovací úřad řízení o vyvlastnění z důvodu zpětvzetí žádosti a v případě, kdy byla 

žádost vyvlastnitele o vyvlastnění pravomocně zamítnuta (srov. ustanovení § 23 odst. 4 

a ustanovení § 24 odst. 1 VyvlZ). 

 

 Co se týče zákonem stanovených obligatorních důvodů pro zrušení vyvlastnění, 

osobně si myslím, že minimálně první případ zrušení vyvlastnění k návrhu 

vyvlastňovaného, tj. případ, kdy vyvlastnitel nezaplatil vyvlastňovanému náhradu 

za vyvlastnění, a to ani 30 dnů po lhůtě, ve které měla být náhrada za vyvlastnění 

poskytnuta, je nepřiměřeně tvrdý. Náhrada za vyvlastnění nemusí být zaplacena toliko 

v důsledku administrativního pochybení jednotlivců, které však může v praxi mít 

pro vyvlastnitele, jakož i pro realizaci účelu vyvlastnění, coby veřejného zájmu, 

katastrofální následky. Vzpomeňme si například na poměrně nedávný případ, kdy došlo 

k ohrožení zkušebního provozu části dálnice D3 mezi Ševětínem a Borkem, když 

nebylo možné zahájit práce na několika desítkách metrů dálnice z důvodu, že majitel 

pozemku vyvlastněného pro tuto část dálnice, poté, co mu nebyla v důsledku pochybení 

úředníků uhrazena náhrada za vyvlastnění, požádal o zrušení vyvlastnění předmětného 

pozemku a s tímto svým návrhem uspěl. Následně bylo nutné zahájit ze strany 

vyvlastnitele nové řízení o vyvlastnění
218

. 

 

 Domnívám se, že by bylo možné zvolit vhodnější právní úpravu pro tuto situaci, 

kdy např. vyvlastnitel by byl povinen situaci napravit a uhradit současně 

                                                   
218

 Dálnici do Budějovic chybí jeden pozemek. In: Českobudějovický deník.cz [online]. 07. 12. 2018 [cit. 

2020-03-07]. Dostupné na: <https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/dalnici-do-budejovic-

chybi-jeden-pozemek-20181207.html>. 
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vyvlastňovanému zákonný úrok z prodlení a případně též vzniklou škodu či  zákonem 

stanovenou smluvní pokutu, jejíž výše by mohla být např. vyjádřena určitým 

procentuálním podílem z náhrady na vyvlastnění.  

 

 T. Grygar
219

 poukazuje v souvislosti se zrušením vyvlastnění na zajímavou 

problematiku (ne)možnosti zrušit vyvlastnění dle ustanovení § 26 VyvlZ v případech, 

kdy předmět vyvlastnění nabyla od vyvlastnitele v dobré víře třetí osoba, přičemž 

s odkazem na Nálezy Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 1594/16 ze dne 

1. 11. 2016 a sp. zn. II. ÚS 165/11 ze dne 11. 5. 2011 dospívá k závěru, že v takovém 

případě je třeba upřednostnit ochranu dobré víry před vrácením vlastnického práva 

vyvlastňovanému.  

 

Ačkoli tomuto pojetí nelze v obecné rovině mnoho vytknout, neumím se zcela 

ztotožnit se skutečností, že by oproti ochraně dobré víry nabyvatele byla popřena zásada 

článku 11 odst. 4 LZPS, že vyvlastnění je možné pouze ve veřejném zájmu na základě 

zákona a za náhradu (ve spojení s dalšími podmínkami vyvlastnění stanovenými ve 

VyvlZ, mj., že vyvlastnění je možné uskutečnit jen ve veřejném zájmu převažujícím 

nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného a jen k uskutečnění účelů 

stanovených zvláštním zákonem), a dále článku 36 odst. 1 LZPZ, že každý se může 

domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu 

a ve stanovených případech u jiného orgánu (když právo vyvlastňovaného žádat zrušení 

vyvlastnění při naplnění zákonem stanovených podmínek nadto vyplývá z ustanovení 

§ 26 VyvlZ, které je svým charakterem ustanovením veřejnoprávním). Samozřejmě lze 

k tomu namítnout, že rozhodnutí o zrušení vyvlastnění na jedné straně být vydáno 

může, na druhé straně to však zároveň nemusí mít vliv na práva nabytá v mezidobí třetí 

osobou v dobré víře (zjednodušeně řečeno, vyvlastnění bude zrušeno, avšak 

vyvlastňovanému se již vlastnické právo neobnovuje) – viz T. Grygarem citovaný 

rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 3035/2000 ze dne 

10. 04. 2001.  

 

                                                   
219 GRYGAR, T. Problematické otázky zrušení vyvlastnění dle části šesté vyvlastňovacího zákona. 

Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2020, č. 4, s. 33 – 38. ISSN 1210-6348. 
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Tato koncepce by nicméně byla zcela v rozporu s ustanovením § 26 odst. 2 

VyvlZ, dle níž práva, která byla vyvlastňovanému odňata nebo omezena, vyvlastňovaný 

znovu nabývá dnem právní moci rozhodnutí o zrušení vyvlastnění, a pravděpodobně 

i v rozporu s ustanovením § 73 odst. 2 SŘ
220

, podle něhož by povinnosti stanovené 

vyvlastňovanému v rozhodnutí o vyvlastnění, mj. povinnost ve stanovených lhůtách 

uhradit vyvlastňovanému náhradu za vyvlastnění a zahájit uskutečňování účelu 

vyvlastnění, byly závazné i pro jeho právního nástupce. I pokud by v souvislosti se 

zrušením vyvlastnění nebylo možné příslušné ustanovení SŘ uplatnit, je třeba vzít 

v potaz skutečnost, že nemožnost zrušit vyvlastnění v důsledku pozbytí vlastnického 

práva na straně vyvlastnitele by z ustanovení § 26 odst. 2 VyvlZ učinilo „prázdnou 

slupku“ a vyvlastňovaný by tak byl poškozen hned dvakrát, jednou vyvlastněním 

samotným a podruhé zkrácením na svém právu žádat zrušení vyvlastnění. 

 

S citovaným autorem nicméně naopak souhlasím v tom, že je vhodné de lege 

ferenda blíže vymezit pojem „zahájení účelu vyvlastnění“, jakož i ošetřit situace, kdy 

ze strany vyvlastnitele sice dojde k zahájení uskutečňování účelu vyvlastnění, avšak 

následně již vyvlastnitel v této činnosti nepokračuje. 

 

 

                                                   
220

 Jestliže je pro práva a povinnosti účastníků určující právo k movité nebo nemovité věci, je 

pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků. 
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9 Zvláštní právní předpisy obsahující expropriační titul  
 

9.1 Obecný výklad 

 

Významnými prameny právní úpravy vyvlastnění jsou rovněž zvláštní právní 

předpisy, které stanoví, pro jaké účely je možné vést vyvlastňovací řízení a v případě 

splnění podmínek stanovených ve VyvlZ (popř. doplněných rovněž o podmínky 

stanovené těmito příslušnými zvláštními právními přepisy) rozhodnout o vyvlastnění. 

V zásadě jsou pro vymezení účelů vyvlastnění možné dvě koncepce. První spočívá 

ve vymezení jednotlivých účelů, pro které lze přistoupit k vyvlastnění, přímo 

v o obecném právním předpise obsahujícím hmotněprávní a procesně právní úpravu 

vyvlastnění. Ve druhém případě je vymezení jednotlivých účelů vyvlastnění ponecháno 

na zvláštních právních předpisech, o nichž je v této souvislosti někdy hovořeno jako 

o tzv. „sektorových“ nebo „síťových“ zákonech.  

 

Zákonodárce se přiklonil ke druhé koncepci, a proto je jednou z podmínek 

vyvlastnění stanovených VyvlZ skutečnost, že provést vyvlastnění je možné pouze pro 

účel stanovený zvláštním zákonem. Tomuto pojetí nelze dle mého názoru nic vytknout, 

neboť penzum účelů vyvlastnění je značně široké a zahrnuje nepřeberné množství 

oblastí lidské činností (stavebnictví, doprava, vodní hospodářství, energetika, 

elektronické komunikace, ochrana přírody a krajiny, památková péče, těžba nerostných 

surovin, zajišťování obrany České republiky, apod.), a zákonodárci je tak třeba umožnit 

pružně reagovat na individuální a v průběhu času se vyvíjející potřeby těchto 

jednotlivých oblastí lidské činnosti, což je bezpochyby vhodnější cestou novelizace 

právní úpravy v příslušných právních odvětvích. Ostatně v souvislosti s přijetím VyvlZ 

musela být provedena novelizace řady zvláštních právních předpisů, které byly přijaty 

dříve, než VyvlZ. V některých případech pak bohužel nebyla novelizace sektorových 

právních předpisů v souvislosti s přijetím VyvlZ příliš zdařilá, když jejich právní úprava 

odkazuje i na dále na již neúčinná ustanovení SZ.  
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Předmětem této kapitoly disertační práce pak je provedení základního rozboru 

nejvýznamnější zvláštních právních předpisů obsahujících účel vyvlastnění. 

 

9.2 Rozbor zvláštních právních předpisů obsahujících expropriační titul  

 

9.2.1 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

 

EZ upravuje především problematiku vyvlastnění pro energetické sítě a zařízení 

– zřizování a provozování nových elektrických vedení přenosové a distribuční soustavy, 

vyvlastnění pro plynárenská zařízení, vyvlastnění pro rozvodná tepelná zařízení, a dále 

problematiku věcných břemen k elektrickým a plynovodním přípojkám. 

 

 EZ stanoví účel, pro který je možné přistoupit k vyvlastnění, hned v několika 

svých ustanoveních (např. můžeme odkázat na ustanovení § 25 odst. 3 písm. e) EZ je 

provozovatel distribuční soustavy oprávněn v souladu se zvláštním právním předpisem 

zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, přetínat 

tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení). Na různých místech EZ se můžeme 

setkat s celou řadou účelů vyvlastnění, a to např. zřizování a provozování zařízení 

přenosové soustavy, zřizování a  provozování zařízení distribuční soustavy, 

plynárenských zařízení, rozvodných teplených zařízení, stavění podpěrných bodů 

a přetínání nemovitostí potrubními trasami, zajištění vstupování a vjíždění 

na nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním těžebních plynovodů nebo 

výrobny plynu a distribuční soustavy a plynovodních přípojek. 

 

 Osobně se domnívám, že vlastnické právo je podle EZ možné pouze omezit 

zřízením věcného břemene, neboť vhledem k povaze energetických sítí a zařízení 

postačí k dosažení účelu vyvlastnění omezení vlastnického práva a odnětí vlastnického 

práva by bylo pro vlastníka dotčené nemovitostí zbytečně invazivním zásahem. Část 

odborné veřejnosti, jakož i např. komentář k EZ
221

, však zastává názor, že ustanovení 

                                                   
221 EICHLEROVÁ, Kateřina, HANDRLICA, Jakub, JASENSKÝ, Martin, KOŠŤÁL, Vratislav, 

PLÁŠILOVÁ, Doubravka a ZÁKOUCKÝ, Petr. Energetický zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

a.s., 2016. Dostupné v právním informačním systému ASPI [cit. 2020-05-28]. 
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§ 3 EZ zakládá expropriační titul k celému pozemku, nicméně současně uvádí, že 

vyvlastnění je krajním prostředkem k řešení veřejné potřeby elektřiny, plynu a tepla, 

a bude-li tudíž k naplnění sledovaného účelu dostatečné toliko omezení vlastnického 

práva, nelze přistoupit k jeho úplnému odejmutí  

 

Stejně jako u VyvlZ a ZUVDI i zde platí priorita dohody, tj. předně se 

provozovateli energetické sítě či zařízení ukládá dohodnout se s vlastníkem dotčené 

nemovitosti na zřízení věcného břemene smluvně.  

 

 K tomu lze odkázat např. na ustanovení § 25 odst. 4, které uvádí, že 

provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití 

cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e), a to smluvně 

s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je 

prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány 

podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního 

právního předpisu
222

, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh příslušného 

provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího 

využití této nemovitosti nebo její části. To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou se 

právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení věcného břemene nezmařil 

provozovatel distribuční soustavy. 

 

 Jak tedy vyplývá z příslušného ustanovení EZ, pro dosažení účelu stanoveného 

EZ má provozovatel příslušné energetické sítě či zařízení povinnost pokusit se 

o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem dotčené nemovitosti. Není-

li to možné, a jsou dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě podle VyvlZ, pak může provozovatel příslušné energetické sítě či zařízení 

navrhnout u příslušného vyvlastňovacího úřadu vydání rozhodnutí o zřízení věcného 

břemene umožňujícího využití cizí nemovitosti nebo její části. 

 

 EZ přitom sám vymezuje případy, kdy není možné dohodnout se s vlastníkem 

dotčené nemovitosti na zřízení věcného břemene, a to pakliže vlastník nemovitosti (i) 

                                                   
222 Tímto zvláštním právním předpisem je VyvlZ.  
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není znám, (ii) není určen, (iii) je prokazatelně nedosažitelný, (iv) je prokazatelně 

nečinný, (v) nedošlo k dohodě s ním.  

9.2.2 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 

 

 ZElKom upravuje především problematiku vyvlastnění pro zajištění provozu 

veřejné komunikační sítě. Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, který podle 

ustanovení § 8 odst. 2 ZElKom oznámil podnikání, je dle ustanovení § 104 ZElKom 

odst. 1 v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí vydaném podle zvláštního 

právního předpisu
223

 a za splnění v ZElKom dále stanovených podmínek (nebo dle odst. 

2 za splnění v ZElKom dále stanovených podmínek) oprávněn zřizovat a provozovat 

na cizím pozemku nebo v něm 

 

a) nadzemní nebo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně 

jejich opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního 

vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, 

přetínat tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné komunikační sítě, jakož i 

související elektrické přípojky, 

 

b) anténní stožáry včetně antén rádiových zařízení veřejné komunikační sítě, 

související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související 

elektrické přípojky, 

 

c) anténní stožáry včetně antén rádiových směrových spojů veřejné komunikační 

sítě, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě 

a související elektrické přípojky (odst. 1) a 

 

a) vnitřní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně koncových bodů 

veřejné komunikační sítě a souvisejících rozvaděčů, veřejné telefonní automaty 

                                                   
223 Jedná se o rozhodnutí vydané dle ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tedy jde o podmínky stanovené v územním rozhodnutí. 

Předmětné ustanovení ZElKOm (který nabyl účinnosti ke dni 1. 5. 2005) zde odkazuje ještě na znění dnes 

již zrušeného stavebního zákona. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzg43f6njqfzygmmzs
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a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické 

přípojky, 

 

b) anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových zařízení veřejné 

komunikační sítě a jejich přípojných komunikačních vedení, související elektronická 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, připojení na vnitřní elektrické rozvody 

a  související elektrické přípojky, 

 

c) anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových směrových spojů 

veřejné komunikační sítě a jejich přípojných komunikačních vedení, související 

elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, připojení na vnitřní 

elektrické rozvody a  související elektrické přípojky (odst. 2). 

 

Pro zajištění výkonu oprávnění uvedených v ustanovení § 104 odst. 1 a 2 

ZElKom je podnikatel zajišťující veřejnou telekomunikační síť povinen s vlastníkem 

dotčené nemovitosti uzavřít písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

k části dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby 

a zaměření polohy vedení smlouvu o zřízení služebnosti ke skutečně dotčené části 

nemovitosti.  

 

Jak tedy vyplývá ze shora uvedeného, i zde, stejně jako v EZ, má podnikatel 

zajišťující provoz veřejné komunikační sítě povinnost se prioritně pokusit o dohodu 

s vlastníkem dotčené nemovitosti. Rozdíly oproti EZ zde jsou dva, a to, že se nejedná 

o smlouvu o zřízení věcného břemene, avšak o smlouvu o zřízení služebnosti, a dále, že 

předmětná smlouva je svým charakterem smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti, na rozdíl od EZ, kde již jde o vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene.  

 

Uvedené má význam mj. pro samotné vyvlastňovací řízení dle VyvlZ, kde 

vyvlastnitel je v rámci podmínek vyvlastnění povinen prokázat, že zaslal 

vyvlastňovanému návrh smlouvy o získání potřebných práv k realizaci účelu 

vyvlastnění. Zatímco tedy u vyvlastnění pro naplnění účelu vyvlastnění dle příslušných 

ustanovení ZElKom bude postačit, že vyvlastnitel zaslal vyvlastňovanému návrh 
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smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, pro naplnění podmínek vyvlastnění 

v případě účelů vyvlastnění dle ustanovení EZ bude muset vlastník práv nezbytných 

k realizaci účelu vyvlastnění smlouvu o zřízení věcného břemene, a to včetně 

příslušného geometrického plánu, z něhož bude zřejmé zaměření polohy příslušného 

energetického zařízení či sítě.  

 

Síť elektronických komunikací (včetně stožárů, nadzemního i podzemního 

komunikačního vedení a jejich opěrných a vytyčovacích bodů) není ve smyslu OZ 

součástí pozemku a je považována za inženýrskou síť
224

. 

 

ZElKom dává podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť při jednání 

s vlastníky dotčených nemovitostí poměrnou smluvní volnost, když v ustanovení § 104 

odst. 3 ZElKom ještě dále stanoví, že na jeho návrh je možno k zajištění výkonu 

oprávnění uvedených v  s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavřít i jinou písemnou 

smlouvu, a dokonce, že k výkonu oprávnění podle odstavce 2 písm. a) postačuje 

k umístění vnitřních komunikačních vedení a komunikačních zařízení písemný souhlas 

vlastníka nemovitosti. Maximální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti se 

stanoví podle zákona upravujícího oceňování majetku. Z uvedeného je tedy zřejmé, že, 

že podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť může uzavřít s vlastníkem dotčené 

nemovitosti i jinou vhodnou smlouvu, než jen smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti (např. právě smlouvu o zřízení služebnosti), a že v některých případech 

dokonce postačuje písemný souhlas vlastníka nemovitosti s umístněním vnitřních 

komunikačních vedení a komunikačních zařízení. 

 

Při výstavbě veřejných sítí elektronických komunikací dochází k potřebě umístit 

části elektronických sítí a zařízení na cizí pozemek nebo stavbu (popř. do cizího 

pozemku nebo stavby). Zpravidla jde o případy, kdy je částečně (a vesměs minimálně) 

omezeno vlastnické právo vlastníka dotčeného pozemku nebo stavby. V nejčastějších 

případech jde o umožnění pokládky kabelového vedení a o omezení některých činností 

nad položeným kabelem v jeho ochranném pásmu. Omezení práv se tedy vztahuje 

                                                   
224 K tomu srov. ustanovení § 104 odst. 10 ZElKom. 
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pouze na obvykle velmi malou část dotčeného pozemku
225

. Stejně jako v případě EZ, 

tak i ZElKom lze proto dosáhnout účelu vyvlastnění pouze omezením vlastnického 

práva, přičemž ZElKom nadto ve svém ustanovení § 104 odst. 5 zahrnuje korektiv, že 

omezení vlastnického práva nesmí být provedeno ve větším rozsahu, než je k dosažení 

účelu uvedeného v odstavcích 1 a 2 nezbytné. I přesto by však při řešení otázky zřízení 

věcného břemene (služebnosti) mělo být postupováno velmi citlivě a s maximální 

snahou dosáhnout dohody s vlastníkem pozemku nebo stavby, a to včetně respektování 

jeho požadavku na umístění kabelového vedení tak, aby byl co nejméně omezen výkon 

vlastnického práva k dotčenému pozemku nebo stavbě
226

. 

 

Nedojde-li s vlastníkem dotčené nemovitosti k uzavření písemné smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle odstavce 3 nebo prokáže-li podnikatel 

zajišťující veřejnou komunikační síť, že vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo 

není určen anebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo je-li 

vlastnictví nemovitosti sporné, či vlastník v dispozici s ní omezen, rozhodne o návrhu 

podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť na zřízení služebnosti vyvlastňovací 

úřad podle zvláštního právního předpisu
227

. Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační 

síť může vykonávat oprávnění uvedená v rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o omezení 

vlastnického práva k dotčené nemovitosti ode dne vykonatelnosti tohoto rozhodnutí
228

. 

 

Ze shora citovaného vyplývá, že podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť 

má právo, pokud nedojde k dobrovolnému uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti, z prakticky stejných důvodů jako v EZ
229

 podat návrh na vydání 

                                                   
225K tomu např. NOVÁK, František, KLINER, Jiří. Výstavba telekomunikačních sítí a zařízení. 

1. Vydání. Praha, ABF – nakladatelství ARCH, 2007, s. 51, 52. ISBN 80-86905-28-4. 
226 Tamtéž. 
227 Tímto zvláštním právním předpisem je opět VyvlZ.  
228 K tomu srov. ustanovení § 104 odst. 4 ZElKom. 
229 Oproti znění EZ zde najdeme navíc dva důvody, kdy není třeba jednat s vlastníkem dotčené 

nemovitostí o dobrovolném uzavření smlouvy, a to případy, kdy vlastnictví nemovitosti je sporné, a dále, 

kdy vlastník je v dispozici s vlastnictvím omezen. K tomu lze uvést, že uvedené jde dokonce nad rámec 

VyvlZ, který nepamatuje na situaci, kdy vlastnictví je sporné (např. duplicitní vlastnictví), a který sice 

nevyžaduje splnění podmínek vyvlastnění v situacích, kdy je vyvlastňovaný omezen ve 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, avšak zcela opomíjí 

problematiku jiných případů omezení smluvní volnosti (např. smluvně sjednaný a v evidenci katastru 

nemovitostí zanesený zákaz zcizení a zatížení). Uvedené tak může představovat inspiraci pro novelizaci 

VyvlZ. 
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rozhodnutí o vyvlastnění zřízením věcného břemene u příslušného vyvlastňovacího 

úřadu. 

 

Nelze opomenou ani ustanovení § 104 odst. 11 ZElKom, dle něhož platí, že 

oprávnění ze služebností vzniklých podle tohoto zákona, či podle předchozích právních 

úprav přecházejí na právní nástupce podnikatelů, zajišťujících veřejnou komunikační 

síť, vlastníky či nabyvatele těchto vedení, či jejich části, jsou-li tito zároveň podnikateli 

zajišťujícími veřejnou komunikační síť. Toto ustanovení tak umožňuje prodej nebo 

převody stí mezi podnikateli zajišťujícími veřejné komunikační sítě. Jde o logické 

ustanovení, neboť pozemek je zatížen uložením sítě a není rozhodující, kdo je jejím 

vlastníkem
230

. 

 

9.2.3 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

 

  PozKom upravuje problematiku vyvlastnění ve vztahu k uskutečnění staveb 

dálnice, silnice nebo místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a staveb 

souvisejících. Za související stavbu se pro účely PozKom považuje i stezka pro cyklisty 

a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy. 

Shora citované stavby a jejich součásti, příslušenství a související stavby označuje 

přitom ustanovení § 17 odst. 1 PozKom jako veřejně prospěšné. 

 

 Účel vyvlastnění je definován v ustanovení § 17 odst. 2 PozKom. Podle 

zvláštního právního předpisu
231

 lze odejmout nebo omezit 

 

a) vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému 

břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, 

modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich 

součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících, 

 

                                                   
230 NOVÁK, František, KLINER, Jiří. Výstavba telekomunikačních sítí a zařízení. 1. Vydání. Praha, ABF 

– nakladatelství ARCH, 2007, s. 49. ISBN 80-86905-28-4 
231 Opět VyvlZ.  
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b) vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní 

komunikace zřízena na cizím pozemku. 

 

 Odst. 3 předmětného ustanovení PozKom pak stanoví, že pokud se vlastnické 

právo k pozemku nebo stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, 

modernizace nebo rekonstrukce staveb uvedených v odstavci 1 omezuje smlouvou, 

sjednává se výše úplaty ve výši 10 000 Kč. Nesouhlasí-li vyvlastňovaný s částkou podle 

předchozí věty, sjednává se úplata ve výši odpovídající ocenění tohoto omezení 

stanovené znaleckým posudkem. 

  

 V této souvislosti je vhodné upozornit (a je to zřejmé i z dikce ustanovení), že se 

jedná o finanční omezení ve vztahu k odhadnuté částce pro případy, kdy se omezuje 

vlastnické právo po dohodě s vlastníkem smluvně, tedy nikoli přímo v rámci 

vyvlastňovacího řízení, kde se uplatní ocenění dle příslušných oceňovacích předpisů. 

 

Předmětné ustanovení je v zásadě shodné s ustanovením § 3b odst. 3
232

 ZUVDI. 

Předmětný právní předpis musí být aplikován vedle příslušných ustanovení PoZKom 

a VyvlZ, pokud předmětná stavba naplňuje znaky dopravní infrastruktury tak, jak je tato 

vymezena v ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) až c) ZUVDI
233

. 

 

 Zajímavé je, že právní úprava PozKom až do 30. 12. 2015 nepamatovala 

na možnost vyvlastnění odnětím vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

potřebných k uskutečnění výstavby dálnice, silnice nebo místní komunikace, když 

příslušný speciální stavební úřad byl v zákonem stanovených případech oprávněn buď 

(i) na návrh stavebníka dálnice, silnice nebo místní komunikace vydat rozhodnutí 

o zřízení věcného břemene, které bylo jiným právem k pozemku opravňujícím 
                                                   
232

 Získávají-li se potřebná práva podle § 3a smlouvou o zřízení, změně nebo zrušení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu nebo práva stavby, sjednává se výše úplaty ve výši 10 000 Kč. 

Nesouhlasí-li vyvlastňovaný s částkou podle předchozí věty, použijí se odstavce 1 a 2 přiměřeně. 
233 Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související, 

b) stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související, 

c) další stavby dopravní infrastruktury nebo stavby s nimi související umisťované v plochách nebo 

koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje, nebo 

d) v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury nebo 

stavby s nimi související. 

 

aspi://module='ASPI'&link='416/2009%20Sb.%25233a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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stavebníka zřídit na dotčeném pozemku požadovanou stavbu, nebo (ii) na návrh 

vlastníka stavby zřídit věcné břemeno nezbytné pro výkon vlastnického práva ke stavbě.  

 

Ve své praxi jsem se již setkala s případy, kdy pozemek soukromého vlastníka je 

zcela zastavěn silnicí I. třídy a v katastru nemovitostí je zapsáno věcné břemeno 

spočívající v právu umístit předmětnou stavbu silnice I. třídy na tomto pozemku 

ve prospěch stavebníka předmětné silnice. Tento stav ovšem považuji z hlediska právní 

ochrany vlastníka silnicí zastavěného pozemku za zcela nevyhovující, neboť takový 

vlastník je v podstatě ztrácí možnost své vlastnictví užívat, požívat a nakládat s ním, 

a zůstává mu toliko tzv. „holé vlastnictví“. To je i v rozporu se základními podmínkami 

vyvlastnění stanovenými ve VyvlZ, podle nichž by měl mít vyvlastňovaný právo 

na rozšíření vyvlastnění na zbývající část vyvlastňovaného pozemku nebo stavby, 

nebude-li tyto v důsledku vyvlastnění možné užívat vůbec nebo jen s nepřiměřenými 

obtížemi. 

 

Tuto skutečnost považuje za problematickou i komentářová literatura 

k PozKom
234

, která v této souvislosti uvádí, že jestliže se veřejná cesta ve vlastnictví 

státu kraje či obce nachází na pozemku jiné právnické nebo fyzické osob, pak se jedná 

pro situaci nežádoucí pro obě strany. Vlastník pozemku má prakticky jen holé 

vlastnictví a nemůže svůj pozemek nijak užívat. Vlastník komunikace zase žije 

v nejistotě, zda nebude muset svou stavbu jednou odstranit nebo zda se nebude muset 

s vlastníkem pozemku majetkoprávně vypořádat za podmínek určených soudem. Mělo 

by být tedy v zájmu obou účastníků nalézt konečné řešení vzniklého problému, a to 

i za cenu ústupků, neboť je v zájmu vlastníků dálnic, silnic a místních komunikací, aby 

sami aktivně usilovali o brzké majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků pod nimi.  

 

V opačném případě mohou čelit např. žalobám na vydání bezdůvodného 

obohacení spočívajícím v nájmu za užívání pozemků. K tomu existuje bohatá 

judikatura, která se týká nejen pozemků zabraných pozemními komunikacemi, ale též 

pozemků, které byly pozemními komunikacemi obestavěny (např. trávník ve středu 

                                                   
234 ČERNÍNOVÁ, Michaela, Karel ČERNÍN a Michal TICHÝ. Zákon o pozemních komunikacích: 

Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. ISSN 978-80-7478-652-5. Dostupné v právním 

informačním systému ASPI [cit. 2020-05-13]. 
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křižovatky), nebo ke komunikaci bezprostředně přiléhají (např. příkop, násep, svah, 

úzký pruh zeleně). Tato judikatura se vztahuje na veškerá prostranství na soukromých 

pozemcích (k tomu srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 

28 Cdo 1537/2009, 28 Cdo 2056/2009, 28 Cdo 181/2009 a 32 Odo872/2003). 

 

Vyvlastňovací titul je zřejmě obsažen rovněž v ustanovení § 35 odst. 3 PozKom, 

podle kterého platí, že vlastník nemovitosti sousedící s průjezdním úsekem silnice nebo 

s místní komunikací v zastavěném území obce je v nezbytně nutných případech povinen 

za jednorázovou úhradu strpět zřízení věcného břemene na své nemovitosti 

spočívajícího v umístění veřejného osvětlení, dopravních značek světelných signálů, 

dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace a tabulek s označením místních 

názvů. Rozhodnutí o zřízení věcného břemene a o výši úhrady vydává příslušný silniční 

správní úřad u dopravních značek světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení pro 

provozní informace na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích nebo zařízení pro provozní informace.  

 

9.2.4 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 

 

Tato podkapitola disertační práce vychází z článku autorky názvem Vyvlastnění 

pro potřeby stavby dráhy po novele zákona o dráhách provedené zákonem č. 319/2016 

Sb. a související otázky publikovaném v čísle 9/2017 časopisu Soukromé právo 

vydávaného nakladatelstvím Wolters Kluwer, a.s. 

 

 DrahZ neobsahoval po dlouhou dobu vymezení účelu vyvlastnění. Pokud tedy 

bylo potřeba za účelem výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce 

dráhy odejmout vlastnické právo (nebo právo odpovídající věcnému břemeni) 

k pozemku nebo ke stavbě nebo zřídit právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku 

nebo ke stavbě, neexistoval pro to přímo v DrahZ žádný podklad. Veřejná prospěšnost 

stavby dráhy se tak dovozovala z ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) a l) SZ, kde jsou 

(v písm. k)) mezi veřejnou infrastrukturou, konkrétně pak dopravní infrastrukturou, 

zařazeny stavby drah, a kde je (v písm. l)) zakotveno, že veřejně prospěšnou stavbou je 

stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje 
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nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Dle ustanovení § 170 

odst. 1 písm. a) SZ platí, že 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, včetně plochy 

nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Možnost 

vyvlastnit stavby a pozemky dotčené stavbou dráhy tak mohla být dovozována toliko 

z předmětného ustanovení SZ
235

. 

 

 Bohužel ne u každé stavby dráhy byla splněna podmínka SZ, že předmětná 

stavba dráhy byla určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje, státu a zároveň 

vymezená v územně plánovací dokumentaci. Stavbou dráhy je v souladu s ustanovením 

§ 5 odst. 1 DrahZ i stavba, která zabezpečuje dráhu, a to bez ohledu, zda je v obvodu 

dráhy či nikoli. Ne každé zabezpečovací zařízení dráhy však je stavbou určenou 

k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu a zároveň je vymezeno v územně 

plánovací dokumentaci. To v praxi znamenalo, že jakkoli mohla být stavba 

předmětného zabezpečovacího zařízení klíčová pro řádné a bezpečné fungování 

konkrétní dráhy a veřejný zájem na výstavbě tohoto zařízení mohl převažovat 

nad zachováním práv třetích osob, nebylo podle právní úpravy zákona od dráhách 

účinné do 31. 3. 2017 možné (bez současného splnění shora uvedených podmínek SZ) 

odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo 

odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě k uskutečnění stavby 

takového zabezpečovacího zařízení, neboť zde nebyla naplněna jedna z podmínek 

ustanovení § 3 odst. 1 VyvlZ, a to, že vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění 

stanovený zvláštním zákonem. Praktické problémy nastávaly i v případech modernizací 

a rekonstrukcí již existujících staveb dráhy, neboť stavbou dráhy je ve smyslu shora 

citovaného ustanovení i stavba, která rozšiřuje, doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu 

bez ohledu, zda je v obvodu dráhy či nikoliv
236

.  

                                                   
235 HOSTOVSKÁ, Helena. Vyvlastnění pro potřeby stavby dráhy po novele zákona o dráhách provedené 

zákonem č. 319/2016 Sb. a související otázky. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, č. 9, 

s. 22-26. ISSN 2533-4239. 
236 HOSTOVSKÁ, Helena. Vyvlastnění pro potřeby stavby dráhy po novele zákona o dráhách provedené 

zákonem č. 319/2016 Sb. a související otázky. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, č. 9, 

s. 22-26. ISSN 2533-4239. 
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 Změnu přinesla až novela DrahZ provedená zákonem 319/2016 Sb., kterým se 

mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony. Změna se týká konkrétně ustanovení § 5 DrahZ. V rámci prvního odstavce 

citovaného ustanovení se konstatuje, že stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, 

trolejbusové nebo dráhy speciální je veřejně prospěšná.  

 

Stavbou dráhy se rozumí stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel 

a stavba, která rozšiřuje, doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu bez ohledu na to, zda 

 je v obvodu dráhy či nikoliv. Stavba dráhy není součástí pozemku
237

.  

 

 Účel vyvlastnění zavedený shora citovanou novelou pak je definován v odst. 2: 

„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“
238

. S ohledem a skutečnost, že pojem „stavba dráhy“ 

zahrnuje i stavbu, které rozšiřuje, doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu bez ohledu 

na to, zda je v obvodu dráhy či nikoli, je ve veřejném zájmu možné rovněž omezit nebo 

odejmout vlastnické právo třetích osob i v souvislosti s modernizací nebo rekonstrukcí 

stavby dráhy (ač to není explicitně stanoveno jako např. v ustanovení § 17 odst. 2 

PozKom). 

 

 Za zmínku stojí poukázat na rozdíly mezi prvním a druhým odstavcem 

ustanovení § 5 DrahZ, když zatímco první odstavec stanoví, že stavba dráhy celostátní, 

                                                   
237 K tomu srov. ustanovení § 5 odst. 1 věta první a druhá DrahZ. 
238

 Důvodová zpráva k zákonu č. 319/2016 Sb. k tomu uvádí: „Zakotvení veřejné prospěšnosti zákonem 

zároveň představuje podklad pro prokázání veřejného zájmu v konkrétních řízeních (zejm. 

vyvlastňovacích), ovšem samo o sobě není konstatováním veřejného zájmu v konkrétních případech. I tak 
nicméně umožňuje efektivní využití některých stávajících institutů stavebního zákona, směřujících k řešení 

situací, kdy z různých důvodů chybí územně plánovací dokumentace. Jde zejm. o § 18 odst. 5 stavebního 

zákona umožňující v nezastavěném území umísťovat stavby pro dopravní infrastrukturu v případech, 

pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje, tzn. i v případech, kdy tyto stavby nejsou 

zahrnuty v územně plánovací dokumentaci. V případě tohoto postupu však za stávající úpravy vzhledem 

k absenci stanovení veřejné prospěšnosti takových staveb nelze uskutečnit majetkoprávní přípravu staveb, 

zejm. nabýt vlastnická práva k potřebným pozemkům vyvlastněním. Dále pak v případě modernizací 

a rekonstrukcí již existujících drah nejsou tyto stavby z povahy věci zahrnuty v územně plánovací 

dokumentaci, a tudíž u nich není v současné době stanovena veřejná prospěšnost, což má negativní 

důsledky pro nabývání potřebných vlastnických práv.“ 

aspi://module='ASPI'&link='266/1994%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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regionální, tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální je veřejně prospěšná
239

, 

druhý odstave současně uvádí, že k uskutečnění stavby (jakékoliv) dráhy lze odejmout 

nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající 

věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě.  

 

 Na uvedené nelze nahlížet tak, že lze odejmout nebo omezit vlastnické právo 

nebo právo odpovídající věcnému břemeni pouze ve vztahu ke stavbám dráhy, které 

jsou vymezeny jako veřejně prospěšné v ustanovení § 5 odst. 1 DrahZ, tedy pouze 

ve vztahu ke stavbám dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové a speciální. 

 

 Dle mého názoru je v souladu s novým ustanovením § 5 odst. 2 DrahZ možné 

odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo 

odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě pro jakoukoli stavbu dráhy 

(samozřejmě za současného splnění veškerých podmínek stanovených zákonem 

o vyvlastnění). Není totiž zcela vyloučeno, že i stavba dráhy, která není vymezena 

v ustanovení § 5 odst. 1 DrahZ jako veřejně prospěšná, je realizována ve veřejném 

zájmu převažujícím nad zachováním práv vyvlastňovaného. Nicméně prokazování 

splnění této podmínky bude ve vyvlastňovacím řízení složitější, než v případě stavby 

dráhy vymezené DrahZ jako veřejně prospěšné. Vymezení veřejné prospěšnosti stavby 

představuje podklad pro prokázání veřejného zájmu v konkrétních vyvlastňovacích 

řízeních, a tedy mělo by být (a v praxi nezřídka bývá) bráno v potaz při posuzování 

případné kolize s jinými zájmy
240

.  

 

Dále platí, že pokud se vlastnické právo k pozemku nebo stavbě potřebným 

k uskutečnění stavby dráhy celostátní nebo regionální omezuje smlouvou, sjednává se 

výše úplaty ve výši 10 000 Kč. Nesouhlasí-li vyvlastňovaný s částkou podle předchozí 

                                                   
239

 Důvodová zpráva k zákonu č. 319/2016 Sb. uvádí, že „přímé konstatování zřizování (výstavby) 

určitých kategorií drah ve veřejném zájmu nepovažuje předkladatel za nezbytné ani vhodné; na druhou 

stranu je třeba vzít v potaz, že konstatace veřejné prospěšnosti určitých kategorií drah není pouhým 

proklamativním prohlášením, ale má konkrétní praktické dopady, zejm. při výstavbě, rekonstrukci 

a modernizaci drah.“  
240 HOSTOVSKÁ, Helena. Vyvlastnění pro potřeby stavby dráhy po novele zákona o dráhách provedené 

zákonem č. 319/2016 Sb. a související otázky. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2017, č. 9, 

s. 22-26. ISSN 2533-4239. 
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věty, sjednává se úplata ve výši odpovídající ocenění tohoto omezení stanovené 

znaleckým posudkem
241

. 

 

 Předmětné ustanovení pak svým obsahem v zásadě shodné s ustanovením § 17 

odst. 3 PozKom a ustanovením § 3b odst. 3 ZUVDI. Dáje je rovněž třeba upozornit 

na skutečnost, že v novém ustanovení § 5 odst. 3 DrahZ (náhrady při omezení 

vlastnických práv smlouvou) jsou již zmiňovány pouze dráhy celostátní a regionální, 

na rozdíl od odstavce jedna, který se vztahuje obecně na všechny druhy staveb drah. 

 

9.2.5 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

 

 Problematiku vyvlastnění upravuje také VodZ. Účel vyvlastnění je upraven 

v ustanovení § 55a VodZ, podle něhož lze práva k pozemkům a stavbám, potřebným 

pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb na ochranu před povodněmi odejmout nebo 

omezit postupem podle VyvlZ. 

 

 Zajímavé je rovněž ustanovení § 11 odst. 4 VodZ, které uvádí, že je-li povolené 

nakládání s vodami nezbytně třeba ve veřejném zájmu a oprávněný své povolení 

nevyužívá zcela nebo zčásti, může mu vodoprávní úřad uložit povinnost umožnit 

využití jeho vodního díla nebo zařízení k povolenému nakládání s vodami jinou, 

vodoprávním úřadem určenou fyzickou nebo právnickou osobou, na dobu nezbytně 

nutnou nebo do doby rozhodnutí o jeho vyvlastnění nebo omezení vlastnického práva, 

a to za přiměřenou náhradu.  

 

V daném případě není zcela jasné, zda je předmětný právní institut svou 

povahou vyvlastněním, byť dočasným, nebo se zda jedná „pouze“ o veřejnoprávní 

omezení vlastnického práva stanovené zvláštním právním předpisem, za které přísluší 

náhrada. Dále není z předmětného ustanovení jednoznačně zřejmé, zda toto ustanovení 

řeší pouze možnost dočasně omezit vlastnické právo k vodnímu dílu nebo zařízení 

k povolenému nakládání s vodami, popř. zda v sobě současně zahrnuje i účel 

vyvlastnění v podobě možnosti trvale odejmout vlastnické právo k vodnímu dílu nebo 

                                                   
241 Ustanovení § 5 odst. 3 DrahZ. 
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zařízení k povolenému nakládání s vodami ve veřejném zájmu. K druhému 

zmiňovanému výkladu bych se (v rámci zajištění realizace takto významného účelu 

vyvlastnění) přikláněla, nicméně v budoucnu by si předmětné ustanovení bezpochyby 

zasloužilo podrobnější vymezení tohoto účelu vyvlastnění. 

9.2.6 Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech 

a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 

 

Dalším zvláštním právním předpisem zahrnujícím v sobě účel vyvlastnění je 

např. zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). 

 

Lázeňský zákon umožňuje v rámci ustanovení § 33 odst. 1 omezit vlastnická 

práva k nemovitostem nebo nemovitosti vyvlastnit pouze ve veřejném zájmu. Veřejným 

zájmem se pro tyto účely rozumí zájem na vyhledávání a využití zdroje k léčebným 

účelům a zájem na ochraně zdrojů v zájmu zachování jejich kvalitativních 

a kvantitativních vlastností a zdravotní nezávadnosti.  

 

Pokud vlastník nemovitosti brání 

 

a) vyhledávání přírodního léčivého zdroje, lze vlastnická práva k nemovitosti 

omezit, 

 

b) využívání nebo ochraně přírodního léčivého zdroje a ochraně zdroje přírodní 

minerální vody, lze vlastnická práva omezit nebo nemovitost vyvlastnit. 

 

Řízení o vyvlastnění provádí na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví České 

republiky a náhradu za vyvlastnění ve svém rozhodnutí stanoví příslušný vyvlastňovací 

úřad podle zvláštního právního předpisu, kterým je VyvlZ. 
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9.2.7 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

 

Vyvlastnění je upraveno rovněž v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Účelem vyvlastnění je zde péče o kulturní památky. Zanedbává-li vlastník nemovité 

kulturní památky
242

, která není státním majetkem, trvale své povinnosti a ohrožuje tím 

její zachování nebo užívá-li kulturní památku v rozporu s jejím kulturně politickým 

významem, památkovou hodnotou nebo technickým stavem, může se ve společenském 

zájmu, nedojde-li k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu, výjimečně kulturní 

památka na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností rozhodnutím 

vyvlastňovacího úřadu vyvlastnit. V případě vyvlastnění nemovité národní kulturní 

památky
243

 zahajuje řízení o vyvlastnění vyvlastňovací úřad na návrh krajského 

úřadu
244

.  

 

Ani uvedené ustanovení upravující účel vyvlastnění zcela nekoresponduje se 

současnou právní úpravou VyvlZ, když používá pojem „společenský zájem“ když užití 

tohoto pojmu je charakteristické spíše pro oblast společenských věd a vyjadřuje jakýsi 

mobilizátor společnosti v duchu společných cílů, na jejichž základě mohou být omezeny 

dílčí zájmy, namísto právně neurčitého pojmu „veřejný zájem“, který je nalézán 

v konkrétních případech, kdy se rozporu zájmů jednotlivců nebo dílčích skupin 

dostávající do rozporu se zájmem společnosti jako celku. Nicméně s ohledem 

na skutečnost, že veřejný zájem je prokazován až pro daný konkrétní případ v rámci 

řízení o vyvlastnění, není uvedená dikce ustanovení § 15 odst. 3 ZStPamP. 

 

9.2.8 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 

V našem výčtu však nelze zapomenout ani na zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. Úprava problematiky vyvlastnění však je v tomto právním předpisu 

poněkud chaotická, když tento v ustanovení § 60 uvádí, že vyvlastnit nemovitost či 

práva k ní za účelem ochrany přírody a krajiny lze v případech stanovených zvláštním 

                                                   
242 K tomu srov. ustanovení § 2 ZStPamP.  
243 V souladu s ustanovením § 4 ZStPamP se jedná o „Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější 

součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda České socialistické republiky nařízením za národní 

kulturní památky a stanoví podmínky jejich ochrany.“ 
244 Srov. ustanovení § 15 odst. 3 ZStPamP. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzha3v6mrq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzha3v6mrq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzha3v6mrq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzha3v6mrq
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předpisem a v této souvislosti odkazuje na ustanovení § 108 odst. 2 zákona č. 50/1976 

Sb., tj. starého stavebního zákona. V odstavci 2 citovaného ustanovení pak je uvedeno, 

že při vyvlastňování podle odstavce 1 se postupuje podle zvláštních předpisů 

o vyvlastnění, a to na návrh orgánu ochrany přírody (který vystupuje pro realizaci 

tohoto účelu vyvlastnění v řízení o vyvlastnění jakožto vyvlastnitel). Zde je opět 

odkazováno na znění starého stavebního zákona, konkrétně pak na jeho ustanovení 

§ 109 – 116 SZ. 

 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, ZOchPřKr je jedním ze zvláštních právních 

přepisů vymezujících účel vyvlastnění, avšak sám de facto účel vyvlastnění 

nevymezuje. Případy, pro které je možné přistoupit k vyvlastnění nemovitostí nebo práv 

k ní za účelem ochrany přírody a krajiny, tak můžeme dovozovat z ustanovení § 170 

odst. 1 písm. b) a d) SZ, kdy se bude jednat o veřejně prospěšná opatření, a to snižování 

ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních 

schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a asanaci 

(ozdravění) území.  

 

Lze se nicméně setkat i s názory, že ZOchPřKr obsahuje samostatnou a dostatečně 

konkrétní úpravu účelu pro vyvlastnění, kterým je ochrana přírody a krajiny, a není 

proto možné (ani potřebné) se ze systematického hlediska odvolávat na účely pro 

vyvlastnění dle SZ, když definice činností, které lze podřadit pod pojem ochrany 

přírody a krajiny podává ustanovení § 2 zákona o ochrany přírody a krajiny
245

. 

Souhlasím však s J. Hanákem, že se v daném případě o explicitně určené účely 

vyvlastnění dle ZOchPřKr nejedná
246

. Proto by do budoucna de lege ferenda zcela jistě 

stálo za úvahu vymezení činností v oblasti ochrany přírody a krajiny, pro které lze 

v souladu s VyvlZ realizovat vyvlastnění, a to i  pokud by k tomuto vymezení mělo 

dojít odkazem na ustanovení § 2 zákona o ochrany přírody a krajiny.  

 

                                                   
245 KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního 

prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 151–152. IBSN: 978-80-87576-10-6. 
246 HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z důvodu ochrany přírody a krajiny. AUC Iuridica. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2015, č. 2, s. 25 - 35. ISSN 0323-0619 (Print), ISSN 2336-6478 (Online). 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mjrgq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mjrgq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mjrgq
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9.2.9 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy, kdy byly hmotněprávní i procesní aspekty 

vyvlastnění soustředěny zejména do čtvrté části zákona č. 50/1976 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který plnil funkci obecného 

vyvlastňovacího předpisu, přenechal zákonodárce s účinností od 1. 1. 2007 

problematiku vyvlastnění právní úpravě VyvlZ, jakožto samostatného právního přepisu, 

přičemž ve SZ ponechal toliko vymezení jednotlivých účelů vyvlastnění, které přímo 

souvisí s uskutečňováním staveb a jiných opatření v území podle SZ, a tedy hrají 

zásadní roli v procesu výstavby
247

. 

 

Účel vyvlastnění je upraven v ustanovení § 170 odst. 1 a 2 SZ, dle něhož platí, 

že 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 

 

a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy 

nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, 

 

b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými 

přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků 

územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví, 

 

c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, 

 

d) asanaci (ozdravění) území. 

 

                                                   
247 LACHMANN, Martin. § 170 [Účely vyvlastnění]. In: POTĚŠIL, Lukáš, ROZTOČIL, Aleš, 

HRŮŠOVÁ, Klára, LACHMANN, Martin. Stavební zákon - online komentář. 5. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2016. Dostupné v právním informačním systému v systému Beck-online [cit. 2020-04-28]. 
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Právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit též k vytvoření 

podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo 

stavbě. 

 

 Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení 

a podmínky vyvlastnění pak upravuje VyvlZ
248

. 

 SZ se v zásadě použije především pro veřejně prospěšné stavby a opatření, 

u nichž absentuje jejich vymezení jakožto účelu vyvlastnění ve zvláštním právním 

předpise (především určité stavby technické infrastruktury). Podmínky pro vyvlastnění 

jsou zde nicméně o něco přísnější, než zpravidla bývají ve zvláštních právních 

předpisech. Vyvlastnit lze jen pro veřejně prospěšné stavby
249

 nebo veřejně prospěšná 

opatření, jsou – li vymezeny v územně plánovací dokumentaci
250

.  

 

 Dopravní infrastrukturou se dle SZ rozumí například stavby pozemních 

komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení. Technickou 

infrastrukturou jsou vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení technického 

vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby 

ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení 

pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, 

produktovody a zásobníky plynu
251

. 

 

Jak vyplývá z dikce ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) body 1. a 2. SZ, výčet staveb 

dopravní a technické infrastruktury je demonstrativní, není tedy vyloučeno vyvození 

zákonného účelu vyvlastnění i pro jiné zde výslovně neuvedené stavby dopravní 

a technické infrastruktury. 

 

                                                   
248 K tomu srov. ustanovení § 170 odst. 3 SZ. 
249 Veřejně prospěšnou stavbou se dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) SZ rozumí stavba pro veřejnou 

infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně 

plánovací dokumentaci.  
250 Mezi územně plánovací dokumentaci řadíme v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. n) SZ zásady 

územního rozvoje, územní plán, regulační plán. 
251 K tomu srov. § 2 odst. 1 písm. k) body 1. a 2. SZ. 
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 Dalším účelem vyvlastnění upraveným ve VyvlZ jsou veřejně prospěšná 

opatření v podobě snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními 

katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému 

ekologické stability a ochraně archeologického dědictví. 

 

Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. m) SZ se veřejně prospěšným opatřením 

rozumí opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji 

anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené 

ve vydané územně plánovací dokumentaci. Vyvlastnit za tímto účelem tedy bude možné 

pouze v případech, bude-li příslušné veřejně prospěšné opatření současně vymezeno 

ve vydané územně plánovací dokumentaci.  

 

SZ vymezuje jako jeden z účelů vyvlastnění rovněž stavby a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. S ohledem na skutečnost, že na vyvlastnění 

za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu je třeba aplikovat právní úpravu 

vyvlastnění podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, která 

pro tyto případy zavádí tzv. zkrácené vyvlastňovací řízení, použije se citovaná právní 

úprava SZ v době míru. Nicméně SZ nijak nevymezuje, co se rozumí opatřením 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. Jediné vodítko lze nalézt v rámci vymezení 

těchto staveb a opatření v příslušné vydané územně plánovací dokumentaci.  

 

K tomu srov. např. komentář ke SZ, který v této souvislosti uvádí, že vymezení 

veřejně prospěšné stavby nebo opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu musí 

být definováno v územně plánovací dokumentaci. Určení, o jaké stavby se může jednat, 

souvisí s vymezením působnosti ministerstva obrany a ministerstva vnitra 

podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. a) a b) SZ pro povolování zde uvedených druhů 

staveb, přičemž příslušným k jejich umístění je obecný stavební úřad. Ministerstvo 

obrany je příslušné povolovat stavby důležité pro obranu státu mimo území vojenských 

újezdů, které slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany státu a jsou zřizovány 

ministerstvem obrany nebo jím zřízenou nebo založenou právnickou osobou. 

Ministerstvo vnitra je příslušné povolovat stavby pro bezpečnost státu, kterými se 

rozumí stavby nebo jejich části sloužící k plnění úkolů ministerstva vnitra, 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygmxhazrrgy
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organizačních složek státu zřízených ministerstvem vnitra, Policie ČR, Policejní 

akademie ČR, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečností informační služby 

s výjimkou staveb sloužících k plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu
252

. 

  

 Definici asanace (ozdravění) územní, jakožto dalšího účelu vyvlastnění, SZ 

neobsahuje. Podpůrně lze vycházet z ustanovení § 97 a následujících SZ, které upravuje 

problematiku územních opatření o stavební uzávěře a územních opatření o asanaci 

územní.  

 

 Významným účelem vyvlastnění je též vytvoření podmínek pro řádný přístup, 

řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo ke stavbě. Tento účel vyvlastnění lze 

aplikovat i ve vztahu k jiným, než veřejně prospěšným stavbám, bude-li v daném 

případě prokázán veřejný zájem na realizaci tohoto účelu vyvlastnění a jeho převaha 

nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. 

                                                   
252

 MACHAČKOVÁ, Jana. § 170 [Účely vyvlastnění]. In: MACHAČKOVÁ, Jana a kol. Stavební zákon. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. Dostupné v právním informačním systému Beck-online [cit. 2020-04-

28]. 
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10 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky 
 

Zákon o zajišťování obrany představuje speciální právní úpravu vyvlastnění, která 

není úpravou VyvlZ dotčena. Na rozdíl od právní úpravy vyvlastnění ve VyvlZ totiž 

upravuje hmotněprávní a procesně právní aspekty vyvlastnění v mimořádných situacích, 

když k vyvlastnění podle zákona o zajišťování obrany státu může dojít pouze za stavu 

ohrožení státu nebo za válečného stavu, a to navíc pouze ve výjimečných, zákonem 

o zajišťování obrany předpokládaných, případech. Další specifikum zákona 

o zajišťování obrany pak lze spatřovat rovněž ve skutečnosti, že vyvlastněním lze 

odejmou vlastnické právo nejen k nemovitostem, ale i k movitým věcem. Účelem 

vyvlastnění je pouze zajišťování obrany státu.  

 

Vyvlastnění je v zákoně o zajišťování obrany státu upraveno v hlavě sedmé (další 

opatření v zájmu obrany státu) v ustanovení § 45 až 52. K vyvlastnění nezbytných 

nemovitých a movitých věcí a práv k nim lze přistoupit v tzv. zkráceném řízení, avšak 

pouze: (i) výjimečně, (ii) za stavu ohrožení státu nebo válečného stav, (iii) pro účely 

zajišťování obrany státu, (iv) nelze –li předmětné věci a práva získat jinak (např. 

na základě dohody) a (v) pouze za náhradu. Dalším specifikem je skutečnost, že 

navrhovatelem vyvlastnění může být pouze správní úřad.  

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky 

ve znění pozdějších předpisů ke zkrácenému vyvlastňovacímu řízení uvádí, že „toto 

krajní opatření je nutno chápat tak, že stát je odpovědný za obranu území státu 

a ochranu jeho obyvatel, proto zákon umožňuje orgánům státu učinit vyvlastnění 

ve zkráceném řízení jen za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a při stanovení 

dalších omezujících podmínek. Vzhledem k tomu, že za stavu ohrožení státu nebo 

za válečného stavu půjde vždy o nezbytně nutnou potřebu nemovité nebo movité věci 

získat rychle, neboť potřebná opatření se budou realizovat v časové tísni, zákon stanoví, 

že rozhodnutí se musí vydat do sedmi dnů od zahájení řízení“.  
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Příslušnost v řízení o vyvlastnění ve zkráceném řízení se odvíjí podle předmětu 

zkráceného řízení, tj. zda má být vyvlastněna nemovitost (v tomto případě je příslušným 

k vedení vyvlastnění obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu se 

nemovitost nachází) nebo movitá věc (v takovém případě je příslušným k vedení 

vyvlastnění obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má vlastník 

movité věci místo trvalého pobytu nebo právnická osoba sídlo). 

 

Řízení je zahájeno podáním návrhu na vyvlastnění příslušnému obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností. Navrhovatel je přitom povinen v podaném návrhu 

na vyvlastnění označit nemovitou nebo movitou věc, jejíž vyvlastnění navrhuje, důvody 

vyvlastnění, důvody, pro něž nelze věc získat jinak, a účastníky, jichž se vyvlastnění 

týká. Není-li navrhovatelem Ministerstvo obrany České republiky, je nezbytnou 

náležitostí návrhu potvrzení tohoto ministerstva o skutečnosti, že jde o vyvlastnění 

k účelům zajišťování obrany státu. 

 

Vyvlastňovací řízení (tzv. zkrácené řízení) je upraveno přímo v rámci zákona 

o zajišťování obrany (s výjimkou řízení o vyvlastnění, na které se použijí ustanovení 

SŘ). Obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně vyrozumí o zahájení 

zkráceného vyvlastňovacího řízení jeho účastníka a stanoví jim lhůtu k vyjádření, která 

nesmí být kratší než 3 dny. Před uplynutím této lhůty navíc uskuteční místní šetření, 

v jehož průběhu se ocení věc, která je předmětem vyvlastnění a to podle zvláštních 

právních předpisů platných v době zahájení řízení. 

 

S ohledem na skutečnost, že se vyvlastňuje ve zcela výjimečných případech 

za stavbu ohrožení státu nebo válečného stavu a pouze pro účely zajišťování obrany 

státu, odpovídá potřebě tohoto účelu vyvlastnění i lhůta pro vydání rozhodnutí 

o vyvlastnění. Rozhodnutí o vyvlastnění musí být vydáno nejpozději do 7 dnů ode dne 

zahájení vyvlastňovacího řízení. Rozhodnutí o vyvlastnění musí obsahovat (i) výrok, 

(ii) odůvodnění, (iii) rozhodnutí o náhradě za vyvlastnění a (iv) poučení o odvolání. 

Poučení o odvolání obsahuje označení správního úřadu, ke kterému se lze odvolat, lhůtu 

pro odvolání, a poučení o tom, že odvolání nemá odkladný účinek.  

 



 
 

205 

 

Náhrady za vyvlastnění jsou vypláceny Ministerstvem financí České republiky 

na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který jej podá do 6 

měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o vyvlastnění. Nárok na náhradu za vyvlastnění 

se nepromlčuje. Pokud byla předmětem vyvlastnění nemovitost, zajišťuje obecní úřad 

obce s rozšířenou působností též podání návrhu na zápis vyvlastněného práva 

do katastru movitostí u příslušného vyvlastňovacího úřadu.  

 

 Z předmětných ustanovení zákona o zajišťování obrany státu lze dovodit, že 

právní úprava vyvlastnění je poměrně kusá a některá ustanovení jsou již překonaná 

a zastaralá, když např. v textu zákona o ještě místy hovořeno o okresních úřadech (srov. 

např. ustanovení § 47 věta druhá), ačkoli jejich působnost převzaly obecní úřady obce 

s rozšířenou působností. V ustanovení § 50 je zase stanoveno, že účastníci řízení se 

mohou odvolat proti vyvlastňovacímu výměru do 15 dnů ode dne jeho doručení. Zákon 

o zajišťování obrany však s pojmem „vyvlastňovací výměr“ vůbec neoperuje, když 

naopak v rámci ustanovení § 49 používá pojem „rozhodnutí“. Z ustanovení § 51 pak 

vyplývá, že obecní úřad obce s rozšířenou působností (tedy de facto nikoli vyvlastnitel, 

ale orgán veřejné moci, který o vyvlastnění rozhodl), má povinnost podat návrh na zápis 

do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. Uvedené ovšem koliduje 

s ustanoveními §§ 13 a 14 odst. 2 KatZ
253

.  

 

Za problematické lze považovat rovněž považovat ustanovení § 51 odst. 1 zákona 

o zajišťování obrany upravující výplatu náhrady za vyvlastnění, když náhrada 

za vyvlastnění není vyplácena automaticky, avšak toliko na  návrh, a nadto nikoli 

na návrh vyvlastňovaného, avšak na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, který ve věci rozhodoval, což dle mého názoru koliduje s vymezení jedné 

z podmínek stanovených v LZPS, tj. že vyvlastnění může být provedeno pouze 

za náhradu. Nárok na náhradu za vyvlastnění se sice nepromlčuje, na druhou stranu zde 

není upravena možnost vyvlastňovaného podat vlastní návrh na výplatu náhrady 

za vyvlastnění (je-li příslušný úřad obce s rozšířenou působností v této věci nečinný) 

                                                   
253

 Účastníkem řízení o povolení vkladu (dále jen „vkladové řízení“) je ten, jehož právo vzniká, mění se 

nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se omezuje. Vkladové řízení je zahájeno také 

tehdy, pokud příslušnému katastrálnímu úřadu došlo od soudu nebo soudního exekutora jeho rozhodnutí 

nebo potvrzení o právu, které se do katastru zapisuje vkladem. 
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a není zde stanovena ani žádná lhůta pro výplatu náhrady za vyvlastnění. Důvodová 

zpráva k zákonu o zajišťování obrany státu se k této otázce vůbec nevyjadřuje. 

 

Nejsem si zcela jista ani správností označení vyvlastnitele, jakožto „správního 

úřadu“, a to jednak z důvodu mnohoznačnosti významu tohoto pojmu ve správním 

právu, a jednak z důvodu, že pod definici správních úřadů spadá v podstatě nepřeberné 

množství subjektů, které lze pod tento pojem podřadit. Jedinou pojistkou dokládající, že 

vyvlastnitel je v daném případě oprávněným subjektem, tak je skutečnost, že nezbytnou 

náležitostí návrhu na vyvlastnění je potvrzení Ministerstva obrany České republiky 

o skutečnosti, že jde o vyvlastnění k účelům zajišťování obrany státu. S ohledem na vše 

shora uvedené má za to, že i příslušná ustanovení zákona o zajišťování obrany by si 

bezpochyby do budoucna zasloužila novelizaci. 
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11 Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací 
  

11.1 Úvod 

 

Hned v úvodu je třeba zmínit, že tato kapitola disertační práce, a to konkrétně 

její podkapitoly 11.3 (stavební běhu lhůty platnosti rozhodnutí o povolení stavby), 11.4 

(ustanovení opatrovníka neznámým dědicům), 11.6 (proces získávání práv k pozemkům 

potřebným k uskutečnění staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací), 11.7 (mezitímní rozhodnutí), 11.8 (právo 

na vrácení převedených práv a předkupní právo), 11.11 (směnná smlouva) a 11.12 

(výpověď nájmu a pachtu), byla publikována jako články autorky s názvem Změny 

v problematice vyvlastnění s účinností od 1. 1. 2018 publikovaném v čísle 

2/2018 časopisu Stavební právo vydávaném Českou společností pro stavební právo 

a Novinky v oblasti majetkoprávní přípravy výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací publikovaném v čísle 

4/2019 časopisu Soukromé právo vydávaném nakladatelstvím Wolters Kluwer, a.s. 

 

 Ve výčtu zvláštních právních předpisů, týkajících se problematiky vyvlastnění 

nesmí chybět ani tento právní předpis, o jehož jednotlivých ustanoveních a jejich 

aplikaci v rámci procesu vyvlastnění u vybraných druhů liniových staveb musí být 

v disertační práci bezpochyby pojednáno. Ke vzniku předmětného právního předpisu 

vedla snaha o snadnější řešení zajištění dopravní obslužnosti
254

, a to jako podmínka 

rozvoje území. Zákon zjednodušuje a urychluje majetkoprávní vypořádání a správní 

                                                   
254 Důvodová zpráva k zákonu č. 416/2009 Sb., o urychlení dopravní infrastruktury k tomu uvádí, že 

zajištění dopravní obslužnosti je základní podmínkou existence a nutným předpokladem dalšího rozvoje 

průmyslových zón. Připojení na dálnici či rychlostní silnici je mimoto i hlavním požadavkem všech 

velkých zahraničních investorů při jejich rozhodování o umístění jejich velkých investic. Výstavba 

vybrané infrastruktury se tak realizuje ve veřejném zájmu a slouží nejširší veřejnosti, neboť ve svém 

důsledku zabezpečuje uspokojování základních potřeb obyvatel České republiky. Naléhavý veřejný zájem 

na výstavbě těchto vybraných komunikací a jejich zařazení mezi veřejně prospěšné stavby je proto zcela 

nezpochybnitelné. 
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řízení mj. u staveb pozemních komunikací, vodních cest a letišť zřizovaných 

ve veřejném zájmu.
255

 

 

 Účel ZUVDI je vymezen v ustanovení § 1 odst. 1 předmětného právního 

předpisu, které uvádí, že „tento zákon upravuje postupy při přípravě, umisťování 

a povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací, při získávání práv k pozemkům a stavbám potřebných 

pro uskutečnění uvedených staveb a uvádění těchto staveb do užívání s cílem urychlit 

jejich majetkoprávní přípravu, umisťování, povolování a povolování jejich užívání, 

jakož i vydávání podmiňujících podkladových správních rozhodnutí, a urychlení 

následného soudního přezkumu všech správních rozhodnutí v souvislosti s těmito 

stavbami. Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis 

Evropské unie výkon státní správy a postup při povolování projektů společného zájmu.“ 

 

 ZUVDI pak dále v odstavcích 2 až 5 vymezuje, co se pro účely tohoto právního 

předpisu rozumí dopravní infrastrukturou, vodní infrastrukturou, energetickou 

infrastrukturou a infrastrukturou elektronických komunikací.  

 

Cílem této kapitoly však není dopodrobna rozebrat každé jednotlivé ustanovení 

ZUVDI, neboť tento právní předpis se zabývá, jak vyplývá ze shora uvedeného, nejen 

získáváním práv nezbytných k uskutečnění předmětných staveb, avšak mj. i jejich 

umísťováním, povolováním či uváděním do provozu, a proto bude další výklad zaměřen 

především na ustanovení, která mají dopad do problematiky vyvlastnění.  

 

Na úvod je třeba konstatovat, že vztahuje – li se na řízení ZUVDI, je příslušný 

úřad povinen v oznámení o zahájení řízení poučit účastníky o této skutečnosti.
256 

Uvedené poučení však v praxi vyvlastňovací úřady bohužel často opomíjejí. Považuji 

jej ovšem za klíčové, neboť ZUVDI obsahuje oproti VyvlZ řadu speciálních ustanovení, 

která mají dopad např. do oblasti podávání žalob k soudům k přezkoumání nebo 

                                                   
255 JANDERKA, Karel. Zákon o vyvlastnění. Poznámkové vydání. 2. Aktualizované vydání s výkladem 

k zákonu o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, Linde Praha, akciová společnost, 2010, s. 63 

ISBN 978-80-7201-793-5. 
256 Srov. ustanovení § 2 odst. 1 ZUVDI. 
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nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle § 1 ZUVDI, a tím potažmo 

i do práva účastníka řízení na soudní a jinou ochranu ve smyslu článku 36 LZPS
257

. 

Absence poučení účastníků řízení o tom, že na dané správní řízení dopadají ustanovení 

ZUVDI by dle mého názoru mohla mít za následek zrušení napadeného rozhodnutí 

odvolacím správním orgánem a vrácení věci k novému projednání správnímu orgánu, 

který rozhodnutí vydal dle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) SŘ (v případě odvolání 

podaného proti rozhodnutí o vyvlastnění), popř. zrušení napadeného rozhodnutí 

(za současného zrušení rozhodnutí správního orgánu prvního stupně) soudem spolu 

s konstatováním, že se věc vrací k dalšímu řízení žalovanému dle ustanovení § 78 odst. 

1, 3 a 4 SŘS (v případě správní žaloby podle ustanovení § 72 SŘS podané proti 

rozhodnutí o vyvlastnění). 

 

11.2 Podávání a projednávání žalob k přezkoumání nebo nahrazení 

správních rozhodnutí vydaných v řízení o vyvlastnění  

 

Dle ustanovení § 2 odst. 2 ZUVDI se lhůty pro podání žalob k soudům 

k přezkoumání nebo nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle 

ustanovení § 1 zkracují na polovinu. Lhůta k podání správní žaloby proti výrokům 

o vyvlastnění dle ustanovení § 24 odst. 3 VyvlZ vydaným ve vztahu k pozemkům 

a stavbám potřebným pro uskutečnění staveb dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických tedy činí jeden měsíc ode dne oznámení 

tohoto rozhodnutí doručením jeho písemného vyhotovení. Lhůta k podání žalob proti 

výrokům o náhradách za vyvlastnění dle ustanovení § 24 odst. 4 VyvlZ za pozemky 

a stavby potřebné pro uskutečnění staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací projednávaných v občanském soudní řízení 

činí 15 dnů od právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu. O žalobách podaných 

proti rozhodnutím, na která dopadá ustanovení § 1 ZUVDI, rozhodne soud ve lhůtě 90 

dnů, což platí obdobně i pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu 

o žalobě. Při rozhodování o žalobách proti správním rozhodnutím vydaným v řízeních 

podle ustanovení § 1 ZUVDI rozhodne soud o všech žalobních bodech. 

                                                   
257 V souladu s článkem 36 odst. 2 LZPS se ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím 

orgánu veřejné správy, může obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-

li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se 

základních práv a svobod podle Listiny. 
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 Důvodová zpráva k ZUVDI k předmětným ustanovením uvádí, že “důvodem 

pro předložení návrhu je v praxi se stále opakující prodlužování procesu přípravy 

staveb dopravní infrastruktury, a to nikoliv z důvodu věcných či technických problémů 

navrhovaných řešení těchto staveb, ale z titulu nedostatků v právním řádu, zejména 

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

ohledech nepředvídá úpravu vhodnou k regulaci tak specifické situace, jako je veřejně 

prospěšná výstavba vybrané infrastruktury. Stejně tak v praxi naráží na celou řadu 

problémů i majetkoprávní vypořádání staveb dopravní infrastruktury, které podstatně 

ztěžují a prodlužují postup přípravy území. Vlastní vyvlastňovací řízení se zdá relativně 

jednoduchým prostředkem k získání vlastnického práva k pozemkům. Stavební úřady 

však mají povinnost, s ohledem na zásadní zásah tohoto institutu do práv vlastníka, 

striktně dodržovat všechny podmínky pro vyvlastnění dané zákonem o vyvlastnění, který 

vychází z Listiny základních práv a svobod. Námitky v řízení a návrhy na další 

dokazování a podávání opravných prostředků proti rozhodnutím ze strany účastníků 

řízení mají rovněž velmi podstatný časový dopad”.  

 

Skutečnost, že se lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo 

nahrazení správních rozhodnutí vydaných v řízeních podle ustanovení § 1 zkracují 

na polovinu, a především pak skutečnost, že o žalobách podaných proti rozhodnutím, 

na která dopadá ustanovení § 1 ZUVDI, rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů (což platí 

obdobně i pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě) 

představuje jak pro vyvlastnitele, jakožto investory veřejně prospěšných staveb, tak 

i pro samotné vyvlastňované obrovský benefit, neboť soudní řízení v České republice 

trvají v praxi mnohdy i několik let a není vhodné v důsledku toho neúměrně 

prodlužovat majetkoprávní přípravu významných veřejně prospěšných staveb ani 

neposkytnout bez zbytečných průtahů soudní ochranu osobě, které je zasahováno 

do jejího základního lidského práva vlastnit majetek. 

 

K uvedenému lze ještě doplnit, že podle ustanovení § 4 odst. 1, 2 ZUVDI platí, 

že je-li podáno proti rozhodnutí o vyvlastnění odvolání, které nesměřuje proti výrokům 

rozhodnutí uvedeným v ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) a b) VyvlZ, nabývají tyto 

výroky právní moci. Je-li podána žaloba proti rozhodnutí o vyvlastnění, přizná soud 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mq
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na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením žalobě odkladný účinek, jestliže je 

žalobce závažně ohrožen ve svých právech a přiznání odkladného účinku se nedotkne 

nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným 

zájmem.  

 

Zákonodárce zde byl opět motivován snahou co nejrychleji urychlit proces 

majetkoprávní přípravy staveb definovaných ZUVDI, a proto uvedl, že nesměřuje – li 

odvolání proti výrokům rozhodnutí uvedeným v ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) a b) 

VyvlZ, nabývají tyto výroky právní moci. Co se týká odkladného účinku žaloby proti 

rozhodnutí o vyvlastnění, tento může být dle ustanovení § 4 odst. 2 ZUVDI přiznán 

toliko soudem, a to jen ve výjimečných v zákoně popsaných případech. Opět se jedná 

o specialitu ve vztahu k VyvlZ, neboť tento právní předpis bez dalšího uvádí, že žaloba 

podaná vyvlastňovaným proti výroku podle § 24 odst. 3 písm. a) VyvlZ má odkladný 

účinek.  

 

11.3  Stavení běhu lhůty platnosti rozhodnutí o povolení stavby 

 

Významným přínosem ZUVDI je taktéž skutečnost, že se běh lhůty platnosti 

rozhodnutí o povolení stavby po dobu vyvlastňovacího řízení staví.
258

 Uvedené 

ustanovení je velmi praktické zejména pro vyvlastnitele, kteří jsou investory 

významnějších a rozsáhlejších veřejně prospěšných staveb (např. staveb dálnic či 

celostátních, popř. regionálních drah). Takoví investoři totiž již v době vedení 

vyvlastňovacího řízení (vyvlastňovacích řízení) zpravidla mají k dispozici pravomocné 

stavební povolení (pravomocná stavební povolení), popř. stavební řízení na předmětnou 

veřejně prospěšnou stavbu či některou její část probíhá paralelně s vyvlastňovacím 

řízením.  

 

Podle ustanovení § 184a odst. 1 SZ platí, že: „není-li žadatel vlastníkem 

pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný 

stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo 

stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá 

                                                   
258 Srov. ustanovení § 2 odst. 3 ZUVDI. 
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souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém 

spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, 

pokud společenství vlastníků nevzniklo.“ Problematiky vyvlastnění se pak dotýká odst. 

3 citovaného ustanovení, který stanoví, že: „souhlas se nedokládá, je-li pro získání 

potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření 

stanoven účel vyvlastnění zákonem.“  

 

 Jak vyplývá ze shora uvedeného, souhlas vlastníka s uskutečněním stavebního 

záměru či opatření není potřeba dokládat, pakliže je takovýto stavební záměr či opatření 

podle zvláštního právního předpisu (kterým může být např. právě SZ, avšak i jiný 

právní předpis, EZ, PozKom, DrahZ, atd.) titulem pro vyvlastnění, a tedy potřebná 

práva k pozemku nebo stavbě, na kterých má být požadovaný stavební záměr či 

opatření uskutečněny, lze vyvlastnit.  

 

Z toho je zřejmé, že v rámci realizace staveb, které jsou podle zvláštního 

právního předpisu titulem pro vyvlastnění se situace investora takové stavby, který 

usiluje např. o získání stavebního povolení, zjednoduší, neboť se předpokládá, že právní 

titul investora k realizaci stavby na dotčených pozemcích bude vyřešen buď smluvní 

cestou (např. kupní smlouvou, smlouvou o zřízení věcného břemene, apod.) nebo, 

v krajním případě, cestou vyvlastnění stavbou dotčených nemovitostí. Je přitom 

na investorovi, aby před zahájením realizace stavby či opatření získal potřebný právní 

titul. 

 

Na tomto místě je třeba konstatovat, že shora citované změny ve stavebním 

zákoně mohou být pro investory rozsáhlejších veřejně prospěšných staveb významným 

přínosem, když, na rozdíl od původní právní úpravy (podle níž platilo, že rozhodnutí 

o povolení stavby muselo přecházet zajištění potřebných majetkových práv ke stavbou 

dotčeným pozemkům a stavbám) mohou paralelně usilovat jak o vydání stavebního 

povolení, tak realizovat majetkoprávní přípravu těchto staveb včetně zahájení a vedení 

vyvlastňovacích řízení, čímž je možné (při zodpovědném provádění těchto kroků) 

ušetřit v rámci realizace stavby několik měsíců či dokonce i celých let.  
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V souvislosti s tím pak nachází své uplatnění ustanovení § 2 odst. 3 ZUVDI, 

které zaručuje, že po dobu vedení vyvlastňovacího řízení neběží investoru stavby běh 

lhůty platnosti rozhodnutí o povolení stavby
259

. Investorům však lze i přesto doporučit, 

aby tento krok v žádném případě nepodceňovali, a pustili se do procesu tzv. 

majetkoprávní přípravy (tj. přípravy směřující k získání potřebných práv k realizaci 

staveb na dotčených pozemcích a stavbách) s dostatečným časovým předstihem tak, aby 

pozdější prodlení s tímto procesem neohrozilo termíny realizace stavby. V opačném 

případě by totiž investorům hrozila situace, kdy by jimi realizovaná stavba sice mohla 

být na základě vydaného rozhodnutí o povolení stavby realizována (s jistotou, že do 

po dobu vedení vyvlastňovacích řízení nepozbyde předmětné povolení platnosti 

uplynutím lhůtě dvou let ode dne jeho právní moci), nicméně nebylo by možné s její 

realizací fakticky započíst z důvodu absence právního titulu ke stavbou dotčeným 

pozemkům
260

.  

 

 Pro účely urychlení výstavby veřejně prospěšných staveb definovaných 

v ustanovení § 1 ZUVDI je bezpochyby přínosný i odst. 6 ustanovení § 2 ZUVDI, který 

se zabývá problematikou postupu vyvlastňovacího úřadu ve vztahu k účastníkům řízení, 

o nichž vyjde v průběhu vyvlastňovacího řízení najevo, že tito zemřeli. ZUVDI v této 

oblasti až do účinnosti novely provedené zákonem 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 žádnou vlastní právní úpravou nedisponoval. 

 

11.4 Ustanovení opatrovníka neznámým dědicům 

 

S účinnosti ode dne 31. 8. 2018 však ZUVDI stanoví, že „zemřela-li osoba, 

která byla nebo by měla být účastníkem řízení podle stavebního zákona, jemuž má být 

doručena písemnost jednotlivě, nebo účastníkem vyvlastňovacího řízení, a úřadu 

příslušnému k vedení tohoto řízení se do 60 dnů ode dne, kdy zjistil, že zemřela, 
                                                   
259 Dle ustanovení § 115 odst. 4 SZ pozbývá stavební povolení platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena 

do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad 

prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví 

běh lhůty platnosti stavebního povolení. 
260 HOSTOVSKÁ, Helena. Změny v problematice vyvlastnění s účinností od 1. 1. 2018. Stavební právo. 

Česká společnost pro stavební právo, 2018, č. 2, s. 23-29. ISSN 1211-6386. 
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nepodaří zjistit osoby, které by se v důsledku její smrti staly účastníky řízení, ustanoví 

jim opatrovníka; to neplatí, má-li být podle správního řádu namísto ustanovení 

opatrovníka písemnost doručena veřejnou vyhláškou.“. 

 

Zemřelé osoby a dědická řízení o jejich pozůstalosti nicméně vždy 

představovaly a dosud představují pro investory veřejně prospěšných staveb obrovské 

problémy, jejichž podrobný popis by mohl být předmětem samostatného pojednání.  

 

Stručně však lze shrnout, že výkladový problém představují odst. 3 a 4 

ustanovení § 17 VyvlZ, kdy podle jednoho z nich platí, že účastníkům, kteří nejsou 

známi, jejichž pobyt není znám nebo kterým se nepodařilo doručit na známou adresu, 

vyvlastňovací úřad ustanoví opatrovníka a podle druhého z nich platí, že jsou-li 

pozemek nebo stavba, jichž se vyvlastnění týká, předmětem neskončeného dědického 

řízení, nebo zemřel-li některý z účastníků vyvlastňovacího řízení uvedený v odstavci 1 

nebo 2, jsou účastníky vyvlastňovacího řízení správce dědictví nebo, nepatří-li dotčený 

majetek do správy dědictví, dědici zůstavitele, popřípadě stát, má-li mu dědictví 

připadnout podle zvláštního právního předpisu. 

 

Přestože se může zdát, že uvedená ustanovení mají jasný výklad a mohou vedle 

sebe bez zásadních problémů existovat, ze zkušeností v souvislosti s majetkoprávní 

přípravou staveb pro dopravní i energetickou infrastrukturu mohu konstatovat, že 

vyvlastňovací úřady ani jejich nadřízené orgány dosud neměly zcela jasno v tom, zda 

mají v případech, kdy ve vyvlastňovacím řízení vyjde najevo, že vyvlastňovaný zemřel, 

přerušit vyvlastňovací řízení za účelem zjištění budoucích dědiců a iniciovat zahájení 

dědického řízení (protože zpravidla žádné dědické řízení dosud nebylo zahájeno a není 

tedy znám ani okruh dědiců), popř. zda určit, že účastníkem vyvlastňovacího řízení, 

a tedy vyvlastňovaným, je osoba neznámá a této pro řízení ustanovit opatrovníka.  

 

Osobně se přitom jednoznačně přikláním ve prospěch druhé možnosti, když 

„rozplétání“ mnohdy i několik desetiletí nevyřešených soukromoprávních (dědických 

a vlastnických) vztahů třetích osob vedení vyvlastňovacího řízení komplikuje a brzdí, 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqga
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-184#f3032547
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a když navíc samotný VyvlZ počítá s tím, že existují i případy, kdy vlastník nemovitosti 

není znám, a tudíž i účastníkem vyvlastňovacího řízení je osoba neznámá.
261

  

 

V praxi ovšem bohužel často dochází ze strany vyvlastňovacích úřadů 

i k nešťastným kombinacím obou shora uvedených postupů. Setkala jsem se například 

se situací, že vyvlastňovací úřad nejprve inicioval zahájení dědického řízení za účelem 

zjištění okruhu dědiců, a poté, co se několik měsíců ve věci nic nedělo (tj. když žádný 

pracovník příslušného soudu ani pověřený soudní komisař vyvlastňovací úřad 

nekontaktoval), vyvlastňovací úřad (který je povinen ve věci v přiměřené lhůtě 

rozhodnout) provedl řízení včetně vydání rozhodnutí proti neznámému vlastníku, 

kterému za tímto účelem ustanovil opatrovníka. Ovšem bezprostředně po vydání 

rozhodnutí o vyvlastnění (nebo dokonce bezprostředně po jeho právní moci) se ukázalo, 

že v mezidobí  na základě iniciativy vyvlastňovacího úřadu proběhlo dědické řízení, 

o němž se již sám vyvlastňovací úřad bohužel nedozvěděl, a nadto proběhl zápis změny 

vlastníka dotčené nemovitostí na základě rozhodnutí o dědictví v katastru nemovitostí. 

Rozhodnutí o vyvlastnění je v takovém případě pro vyvlastnitele nepoužitelné, a to 

i dokonce i v případech, kdy by nabylo právní moci dříve, než rozhodnutí o dědictví, 

neboť katastrální úřad dle ustanovení § 17 odst. 2 písm. c) KatZ zkoumá, pokud je 

vkladová listina veřejnou listinou, zda navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy 

v katastru nemovitostí. 

 

Celá záležitost je komplikovaná v tom, že do katastru nemovitostí se nezapisuje 

informace o probíhajícím dědickém řízení, a tedy vyvlastňovací úřad mnohdy nemá 

šanci zjistit, zda dotčené nemovitosti jsou či nejsou předmětem dědického řízení. 

Rovněž nelze po úřední osobě spravedlivě požadovat, aby každý den obvolávala 

příslušný soud (resp. někdy i více potenciálně příslušných soudů – např. v případě, kdy 

v katastru je vlastník identifikován nedostatečně - není tam uvedeno jeho bydliště) 

a zjišťovala, zda je již určen okruh dědiců. Pověřený soudní komisař sice informaci 

o zahájeném vyvlastňovacím řízení z evidence katastru nemovitostí vyčte, nicméně 

žádný právní předpis mu nezakazuje provést dědické řízení ohledně nemovitosti, jež je 

                                                   
261 HOSTOVSKÁ, Helena. Novinky v oblasti majetkoprávní přípravy výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Soukromé právo. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2019, č. 4, s. 18-26. ISSN 2533-4239. 
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předmětem vyvlastňovacího řízení a naopak žádný právní předpis mu neukládá sám 

poskytovat součinnost vyvlastňovacímu úřadu (např. oznámit mu okruh dědiců 

a následně dědice, kterému připadla vyvlastňovaná nemovitost tak, aby mohl 

vyvlastňovací úřad těmto skutečnostem průběžně přizpůsobit okruh účastníků 

vyvlastňovacího řízení).
262

 

 

Odst. 6 ustanovení § 2 ZUVDI nastavuje poměrně rozumné mantinely, když 

uvádí, že pakliže se ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy vyvlastňovací úřad zjistil, že osoba 

účastníka vyvlastňovacího řízení zemřela, nepodaří zjistit osoby, které by se v důsledku 

její smrti staly účastníky řízení, ustanoví jim opatrovníka. Tím minimálně nebude celý 

proces vyvlastňovacího řízení neúměrně zatěžován řešením otázky okruhu účastníků 

řízení. Nicméně i tak mohou vznikat praktické problémy. Pokud např. povede 

vyvlastňovací úřad řízení proti neznámé osobě (dědici) a v mezidobí dojde k provedení 

a ukončení dědického řízení, o čemž se vyvlastňovací úřad nemusí včas dozvědět (když 

předmětná skutečnost může být do katastru nemovitostí zapsána se zpožděním, tedy až 

po vydání rozhodnutí o vyvlastnění nebo dokonce po nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí), bude s ohledem na znění ustanovení § 17 odst. 2 písm. c) zákona o katastru 

nemovitostí pravděpodobně problém se zápisem vlastnického práva ve prospěch 

vyvlastnitele na základě rozhodnutí o vyvlastnění vydaného na neznámou osobu 

(v rozhodnutí o vyvlastnění bude jako vlastník uvedena neznámá osoba, avšak 

v katastru nemovitostí bude k témuž nebo předcházejícímu datu již zapsán nový 

vlastník – dědic, tedy navrhovaný vklad nebude navazovat na stávající zápis). 

 

Osobně si myslím, že by existovalo i elegantnější řešení celé věci. Pakliže by 

měl pověřený soudní komisař povinnost oznámit bezodkladně okruh dědiců 

vyvlastňovacímu úřadu (jakmile by náhledem do katastru nemovitostí zjistil, že probíhá 

vyvlastňovací řízení o pozemku či stavbě, které jsou předmětem pozůstalosti, což by byl 

povinen prověřit minimálně při zahájení dědického řízení a před vydáním rozhodnutí 

o dědictví), mohl by následně vyvlastňovací úřad rozhodnout o změně okruhu účastníků 

řízení s tím, že by tito nový účastníci samozřejmě museli přijmout stav řízení, jaký zde 

byl v okamžiku jejich vstupu do řízení.  

                                                   
262 Tamtéž. 



 
 

217 

 

 

Pokud by bylo vyvlastňovacím úřadem soudnímu komisaři sděleno, že již bylo 

ve věci vydáno rozhodnutí o vyvlastnění (byť by tato skutečnost ještě nebyla zřejmá 

z katastru nemovitostí), soudní komisař by již nemohl rozhodnout o předmětné 

nemovitosti a předmětem jeho rozhodnutí by bylo, kterému z dědiců připadne náhrada 

stanovená za vyvlastnění. U nepravomocného rozhodnutí o vyvlastnění by se dědicové 

samozřejmě měli právo proti tomuto rozhodnutí odvolat, nicméně opět by zde museli 

přijmout stav, jaký v řízení je, tj. včetně běhu lhůty pro odvolání, a pakliže by bylo 

rozhodnutí o vyvlastnění odvolacím orgánem potvrzeno jakožto správné a nabylo 

právní moci, pověřený soudní komisař by opětovně řešil toliko, kterému z dědiců 

připadne náhrada za vyvlastnění nebo v jakém poměru bude tato mezi dědice rozdělena.   

 

V opačném případě se totiž budeme „točit v kruhu“, když nadále budou nastávat 

situace, kdy se pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění nemovitosti neznámého vlastníka 

a pravomocné rozhodnutí o dědictví budou míjet v  řádech několika dnů, což bude mít 

za následek, že zápisy v katastru nemovitostí na sebe nebudou navazovat a rozhodnutí 

o vyvlastnění bude pro vyvlastnitele v podstatě nepoužitelné.
263

  

 

V takovém případě přichází ze strany účastníků vyvlastňovacího řízení v úvahu 

podání podnětu k zahájení přezkumného řízení dle ustanovení § 94 odst. 1 SŘ, neboť 

v tomto případě lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí o vyvlastnění je 

v souladu s právními předpisy, nicméně podle ustanovení § 96 odst. 1 SŘ platí, že 

usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se 

příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději 

však do 1 roku od právní moci ve věci. Uvedený stav však rozhodně není ideální 

a do budoucna by měl být legislativně ošetřen např. způsobem, jak jsem nastínila shora. 

V úvahu by rovněž přicházelo např. obligatorní přerušení řízení o dědictví (pozůstalosti) 

do doby pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění, přičemž dědicové by samozřejmě 

byly účastníky tohoto vyvlastňovacího řízení.   

 

                                                   
263 Tamtéž. 
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11.5 Příslušnost krajských úřadů v řízení o vyvlastnění 

 

 

 S účinností od 1. 8. 2019
264

 je příslušný k vedení územního řízení a řízení 

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

na jehož území se má stavba uskutečnit. Má-li se stavba uskutečnit na území hlavního 

města Prahy, je příslušným k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění, jehož 

předmětem je stavba dopravní infrastruktury, Magistrát hlavního města Prahy. Má-li se 

stavba dopravní infrastruktury uskutečnit na území více krajů, povede řízení ten 

z úřadů, na jejichž územní se má stavba uskutečnit, u kterého byla podána žádost. 

Odvolacím orgánem a orgánem příslušným k vedení přezkumného řízení u rozhodnutí 

vydaných v takových řízení je u dopravní infrastruktury podle ustanovení § 1 odst. 2 

písm. a) a b) ZUVDI Ministerstvo dopravy a v ostatních případech Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Uvedené ustanovení je speciálním ustanovením ve vztahu 

k ustanovení § 15 odst. 1 a ustanovení § 16 odst. 1 VyvlZ, podle nichž je 

vyvlastňovacím úřadem buď obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo Magistrát 

hlavního města Prahy, popř. magistrát územně členěného statutárního města 

a k vyvlastňovacímu řízení je příslušný vyvlastňovací úřad, v jehož správním obvodu 

(území) se nachází pozemek nebo stavba, jichž se vyvlastnění týká. 

 

Přenesením pravomoci v oblasti rozhodování v řízení o vyvlastnění, jehož 

předmětem jsou stavby dopravní infrastruktury, na krajské úřady je pravděpodobně 

sledována jednak snaha o zajištění větší odbornosti v oblasti rozhodování o takto 

specifických a strategicky významných veřejně prospěšných stavbách, a jednak 

koncentrace rozhodování o vyvlastnění pozemků a staveb nezbytných pro zajištění 

realizace veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury v „jedněch rukou“, když 

pozemky nebo stavby, jichž se vyvlastnění týká, se mohou, zejména v případě 

rozsáhlých liniových staveb dopravní infrastruktury, nacházet ve správním obvodu 

několika obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Důvodová zpráva k zákonu 

č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 

                                                   
264 Srov. ustanovení § 2e ZUVDI doplněné novelou provedenou zákonem č. 169/2018 Sb. a účinné ode 

dne 1. 8. 2019. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mjwhe
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbrgy
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vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony k tomu žádné bližší vysvětlení neuvádí.  

 

Zda toto se přenesení pravomoci v řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je 

stavby dopravní infrastruktury na krajské úřady, ukáže do budoucna jako přínosné, si 

netroufám odhadovat. Krajské úřady skutečně zpravidla disponují odbornějším 

personálním aparátem, na druhou stranu z vlastní praxe vím, že z hlediska agendy jsou, 

a to zejména na odborech stavebních a územního plánování, které mají agendu 

vyvlastnění na starosti, velmi zahlceny. Pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění není VyvlZ 

ani ZUVDI stanovena žádná lhůta. Vyvlastňovací úřady jsou vázány lhůtami pro vydání 

rozhodnutí dle ustanovení § 71 SŘ, které však v praxi nejsou vždy zcela striktně 

dodržovány. Bude tedy velmi záležet i na tom, zda v souvislosti s novelou ZUVDI 

došlo či do budoucna dojde k personálnímu posílení pracovníků krajských úřadů či 

nikoli, jinak by se mohla předmětná změna do budoucna projevit spíše jako 

kontraproduktivní.  

 

11.6 Proces získávání práv k pozemkům a stavbám potřebným 

k uskutečnění staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací 

 

Proces získávání práv k pozemkům a stavbám potřebných k uskutečnění staveb 

dopravní, vodní a energetické infastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 

je upraven nejen ve VyvlZ, avšak rovněž i v ustanovení § 3 a násl. ustanoveních 

ZUVDI, která obsahují speciální právní úpravu ve vztahu k zákonu o vyvlastnění. 

 

Hned v prvním odstavci ustanovení § 1 ZUVDI, vymezujícím účel předmětného 

právního předpisu, nacházíme zmínku o tom, že předmětný právní předpis krom 

postupů při přípravě, umisťování a povolování staveb dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, upravuje i postupy při 

získávání práv k  pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění uvedených staveb. 

 

Proces získávání práv k pozemkům a stavbám je upraven v ustanovení § 3 až 4a 

ZUVDI. Jedná se o speciální právní úpravu ve vztahu k jednotlivým ustanovením 



 
 

220 

 

VyvlZ, což vyplývá mj. i z ustanovení § 3 odst. 1 ZUVDI, které uvádí, že pro odejmutí 

nebo omezení práv k pozemkům nebo stavbám potřebným pro uskutečnění dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací platí 

VyvlZ, pokud tento zákon nestanoví jinak. Odst. 2 předmětného ustanovení pak uvádí, 

že pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění podle VyvlZ, spočívající v povinnosti 

nejprve učinit návrh na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě dohodou, 

postačí doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv 

 

a) na adresu, kterou vlastník nemovitosti předem písemně sdělil, nebo 

b) na adresu místa trvalého pobytu vlastníka nemovitosti nebo jeho adresu bydliště 

v cizině nebo na adresu evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o fyzickou osobu, 

nebo 

c) na adresu sídla evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o právnickou osobu. 

 

Lhůta podle ustanovení § 5 odst. 1 VyvlZ počíná plynout ode dne doručení 

na adresy uvedené v písmenech a) až c). Doručení návrhu smlouvy na získání 

potřebných práv má účinky i vůči všem právním nástupcům vyvlastňovaného.
265

 

 

 Uvedenou právní úpravu považuji za zdařilou a v zásadě nevidím důvod, proč by 

tato měla být aplikována toliko na případy získávání práv k pozemkům a stavbám 

nezbytným pro výstavbu dopravní, vodní a energetické infastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací. Investor veřejně prospěšné stavby vlastníka nemovitosti 

potřebné pro výstavbu veřejně prospěšné stavby zpravidla nezná, a tedy místo trvalého 

pobytu, popř. adresu sídla vlastníka nemovitosti, které jsou evidovány v katastru 

nemovitostí, je rozumnou a spravedlivou variantou pro všechny zúčastněné, neboť údaje 

v katastru nemovitostí jsou pro vyvlastnitele veřejně dostupné a u vyvlastňovaného je 

předpoklad, že se bude na adrese svého trvalého bydliště, popř. svého sídla, zdržovat 

nebo zde mít alespoň zajištěno přebírání došlé pošty (zřízení dosílky). Praktické je 

rovněž ustanovení, týkající se účinků doručení návrhu smlouvy vůči všem právním 

nástupcům vyvlastňovaného, které ve VyvlZ absentuje. Takto nebude proces získání 

                                                   
265 Srov. ustanovení § 3 odst. 2 ZUVDI. 
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práv k pozemkům a stavbám zmařen např. opakovaným převodem či přechodem 

vlastnického práva k předmětné nemovitosti.  

 

 Nedojde-li k dohodě na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě, platí 

pro doručování oznámení účelu vyvlastnění odstavec 2
266

. Splnění podmínek 

přípustnosti vyvlastnění uvedených v odstavci 2 nebo 3 se nevyžaduje, pokud doručení 

na adresy podle odstavce 2 není možné, neboť vlastník nemovitosti se na nich 

nezdržuje, odstěhoval se nebo v místě adresy není znám. Citované ustanovení je 

v zásadě obdobou, respektive konkretizací, ustanovení § 5 odst. 5 písm. b) VyvlZ, které 

uvádí, že splnění podmínek pro vyvlastnění podle odstavce 1267 se nevyžaduje, není-li 

vyvlastňovaný znám, není-li znám jeho pobyt, nebo nepodařilo-li se mu doručit 

na známou adresu. Pokud se vlastník na adrese trvalého pobytu nezdržuje, odstěhoval se 

nebo v místě adresy není znám, zpravidla se mu na této adrese nedaří doručovat.  

 

Významným benefitem pro vyvlastnitele oproti standardnímu znění VyvlZ 

představuje ustanovení § 3 odst. 5 ZUVDI, které uvádí, že návrh smlouvy o získání práv 

k pozemku nebo stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění může obsahovat 

požadavek, aby tento pozemek nebo stavba nebyl zatížen právy, která zanikají 

vyvlastněním
268

. To je pro vyvlastnitele velmi praktické, neboť někdy tito ani nejsou 

oprávněni nabývat do svého vlastnictví nemovitosti zatížené právy třetích osob (jak je 

tomu např. v případě Ředitelství silnic a dálnic České republiky). V případě, že 

vyvlastnitel nabude na základě smlouvy nemovitost zatíženou právem třetí osoby, musí 

se zpravidla s touto třetí osobou nějakým způsobem vypořádat, neboť právo třetí osoby 

může mnohdy bránit realizaci účelu vyvlastnění nebo jej minimálně komplikovat.  

 

                                                   
266 Srov. ustanovení § 3 odst. 3 ZUVDI. 
267 Vyvlastnění je přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít smlouvu o získání 

práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem. 
Lhůta k uzavření smlouvy s vyvlastňovaným počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu 

na uzavření smlouvy vyvlastňovanému. 
268

 Vyvlastněním spočívajícím v odnětí vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě zanikají v souladu 

s ustanovením § 6 VyvlZ všechna práva třetích osob k vyvlastněnému pozemku nebo stavbě, není-li dále 

stanoveno jinak. 
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Speciální právní úprava zákona o urychlení byla s účinností ode dne 31. 8. 2018 

ještě více umocněna vložením nového odst. 6 do ustanovení § 3 ZUVDI zakotvujícího, 

že „jde-li o práva potřebná pro uskutečnění stavby dopravní nebo energetické 

infrastruktury, je podmínka přípustnosti vyvlastnění spočívající v nemožnosti získat tato 

práva dohodou nebo jiným způsobem splněna, pokud byl vyvlastňovanému doručen 

návrh na uzavření smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, která jsou 

předmětem vyvlastnění, a smlouva nebyla ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení návrhu 

uzavřena, přestože se vyvlastnitel nejméně 30 dnů před podáním žádosti o vyvlastnění 

pokusil s vyvlastňovaným o návrhu smlouvy jednat.“ 

 

S ohledem na skutečnost, že důvodová zpráva k zákonu č. 169/2018 Sb. účel 

zavedení předmětného ustanovení nijak nespecifikuje, není zcela jasné, jak bude 

vykládáno v praxi, když možných výkladů si dovedu představit hned několik.  

 

V první řadě je třeba zhodnotit, zda lhůta nejméně 30 dnů před podáním žádosti 

o vyvlastnění, může začít běžet již v rámci 90 – ti denní lhůty pro uzavření smlouvy 

(tzn. že např. po uplynutí 60 - ti denní lhůty ode dne doručení návrhu smlouvy, která by 

běžela v rámci zákonem stanovené 90 - ti denní lhůty, by měl vyvlastnitel povinnost 

vlastníka opětovně písemně oslovit/upomenout jej a pokusit se docílit uzavření smlouvy 

ve zbývající 30 - ti denní lhůtě), anebo až od okamžiku uplynutí této lhůty (což 

znamená, že jakmile by bezúspěšně uplynula 90 - ti denní lhůta pro uzavření smlouvy, 

musel by se vyvlastnitel opětovně pokusit s  vyvlastňovaným jednat). Pakliže bychom 

se přiklonili k prvnímu výkladu, který považuji za pravděpodobnější, majetkoprávní 

příprava staveb by se zavedením předmětného ustanovení výrazně neprotahovala, avšak 

zároveň by byla zmírněna celková formalističnost postupu stanoveného zákonem 

o vyvlastnění.
269

  

 

Druhý výklad si taktéž dovedu představit, nicméně v této souvislosti je třeba 

upozornit na skutečnost, že často již v průběhu 90 - ti denní lhůty k přijetí návrhu 

                                                   
269 Ačkoli se lhůta 90 dnů k uzavření návrhu smlouvy může zdát více než dostatečnou, je třeba zohlednit i 

jistý aspekt lidskosti a počítat se situací, že návrh na uzavření smlouvy může být ze strany 

vyvlastňovaného (kterým je často i starší nebo nemocný člověk) nedopatřením ztracen nebo někam 

založen a opomenut, aniž by bylo úmyslem vyvlastňovaného výstavbu veřejně prospěšné stavby 

komplikovat. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mjwhewtc
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na uzavření smlouvy proběhne mezi stranami rozsáhlá komunikace, z níž je zjevné, že 

vyvlastňovaný s převedením práv k pozemku či stavbě pro realizaci veřejně prospěšné 

stavby nesouhlasí tzv. „z principu“ a jeho stanovisko je neměnné, anebo sice 

s převedením práv souhlasí, avšak tento souhlas podmiňuje splněním takových 

podmínek a požadavků, které jsou pro investora stavby mnohdy nesplnitelné (ať už 

z hlediska mantinelů stanovených mu veřejnoprávními předpisy nebo z hlediska 

povinnosti jednat tzv. „s péčí řádného hospodáře“). V takovém případě je otázkou, zda 

se nejedná o zbytečné protahování procesu směřujícího ke smluvnímu nabytí práv před 

zahájením vyvlastňovacího řízení, když i samotného vyvlastňovaného může další 

oslovování ze strany vyvlastnitele (pakliže tento nemůže požadavkům vyvlastňovaného 

vyhovět) obtěžovat.
270

 

 

Další výkladový problém spatřuji v obratu „přestože se vyvlastnitel nejméně 30 

dnů před podáním žádosti o vyvlastnění pokusil s vyvlastňovaným o návrhu smlouvy 

jednat“. Není zcela jasné, zda měl zákonodárce pouze v úmyslu zakotvit, že kromě 

zaslání návrhu na uzavření smlouvy by měl vyvlastnitel ve vztahu k vyvlastňovanému 

učinit ještě alespoň jeden další pokus o dobrovolné uzavření smlouvy (a to bez ohledu 

na skutečnost, zda od tohoto pokusu uplynulo do okamžiku podání žádosti o vyvlastnění 

30 dní, 60 dní nebo dokonce 1 rok), nebo zda cílem zákonodárce bylo, aby mezi 

posledním jednáním investora stavby s vlastníkem práv potřebných uskutečnění 

výstavby (resp. mezi posledním pokusem investora stavby o toto jednání) a podáním 

žádosti o vyvlastnění neuplynula delší než 30 - ti denní časová prodleva.  

 

Druhý výklad by měl bezpochyby svůj význam, když samozřejmě není žádoucí, 

aby byl vyvlastňovaný osloven s návrhem na uzavření smlouvy k získání práv 

potřebných k uskutečnění účelu vyvlastnění, následně ve lhůtě 90 – ti dnů smlouvu 

neuzavřel (ať už v důsledku nesouhlasu s návrhem smlouvy nebo v důsledku pouhé 

pasivity) a až např. po roce od uplynutí této 90 - ti denní lhůty (ačkoli se v průběhu 

tohoto roku mohlo stanovisko vyvlastňovaného zásadně změnit, např. v důsledku 

změny jeho sociální situace – stěhuje se do zahraničí, potřebuje finanční prostředky, 

                                                   
270 HOSTOVSKÁ, Helena. Novinky v oblasti majetkoprávní přípravy výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Soukromé právo. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2019, č. 4, s. 18-26. ISSN 2533-4239. 



 
 

224 

 

apod.) byla ze strany vyvlastnitele podána žádost o vyvlastnění. Na druhou stranu by 

byl takový výklad neúměrně přísný, když si dovedu přestavit jako objektivně rozumnou 

lhůtu pro poslední vzájemné jednání stran před podáním žádosti o vyvlastnění např. 

lhůtu 3 měsíce, potažmo i půl roku.  

 

K tomu by někdo mohl namítnout, že 30 dnů je dostatečná lhůta pro ukončení 

jednání s vyvlastňovaným o návrhu smlouvy, shromáždění veškerých nezbytných 

podkladů a podání návrhu na vyvlastnění k příslušnému orgánu, nicméně je třeba si 

uvědomit, že investor neřeší jen jeden případ jednání o návrhu smlouvy, ale i klidně 

stovky takových případů
271

 a dodržení uvedeného termínu pro něj vždy nemusí být 

reálné. V takovém případě by se měl u každého případu, kde mu před podáním žádosti 

o vyvlastnění uplyne lhůta 30 dnů, opětovně pokusit jednat s vlastníkem (potenciálním 

vyvlastňovaným) o návrhu smlouvy.  

 

Ovšem je možné, že tento výklad nově vkládaného ustanovení není správný 

a lhůta 30 dnů před podání žádosti o vyvlastnění je zde zakotvena toliko z důvodu, aby 

nebyl vyvlastňovaný vyvlastnitelem osloven např. týden před podáním žádosti 

o vyvlastnění, a ještě než stačí na toto oslovení zareagovat, byla žádost o vyvlastnění 

ze strany vyvlastnitele podána. Obdobně např. ustanovení § 142a OSŘ (které stanoví, že 

žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů 

řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním 

návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou 

adresu výzvu k plnění) nelze vykládat (a ani v praxi není soudy vykládáno) tak, že by 

žalobce, který zaslal žalovanému výzvu k plnění např. 3 měsíce před podáním žaloby, 

neměl právo na náhradu nákladů řízení.  

 

Z dikce předmětného ustanovení rovněž není jednoznačné, jak by mělo být 

v praxi vyvlastňovacímu úřadu prokazováno, že se vyvlastnitel „pokusil“ 

s vyvlastňovaným o návrhu smlouvy jednat, a jak dlouho by měl tento pokus (jednat 

s vyvlastňovaným o návrhu smlouvy) trvat. Uvedené bude v praxi pravděpodobně 

znamenat připravit vyvlastňovanému další dopis (když např. osobní schůzka 

                                                   
271 Rovněž je třeba zohlednit, že většina investorů kromě majetkoprávní přípravy řeší paralelně 

i technickou přípravu stavby, a to mnohdy současně i u několika desítek veřejně prospěšných staveb. 
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s vyvlastňovaným nemusí být vždy ve vyvlastňovacím řízení prokazatelná, pakliže 

vyvlastňovaný tuto skutečnost odmítne potvrdit či podepsat zápis dokládající konání 

a průběh schůzky), vyčkat přiměřenou dobu na reakci vyvlastňovaného, reagovat 

případně na jeho odpověď, atd., což se může protáhnout na dalších několik týdnů 

až měsíců.
272

  

 

Závěrem tak lze pouze shrnout, že vložení příslušného ustanovení do zákona 

o urychlení je z hlediska ochrany vlastníků dotčených pozemků a staveb, jakož i jejich 

ústavně zaručeného práva vlastnit majetek
273

 a priori žádoucí, nicméně pro investory 

veřejně prospěšných staveb může přestavovat změnu k horšímu, když jim (oproti 

dosavadnímu stavu) stanoví povinnost činit ve vztahu k vlastníkům veřejně 

prospěšnými stavbami dotčených nemovitostí další kroky. Je otázkou, zda toto nebude 

v souvislosti majetkoprávní přípravou staveb spíše „krokem zpět“, když posouzení, zda 

se investor stavby pokusil dostatečným způsobem s vyvlastňovaným jednat o návrhu 

na uzavření smlouvy, a zda z jeho strany nešlo pouze o formalistický postup, by mělo 

náležet vyvlastňovacímu úřadu, potažmo soudům
274, 275

.  

 

Pakliže spolu obě strany opakovaně o získání práv komunikovaly a  nedošlo 

mezi nimi k dohodě (mnohdy prokazatelně i v důsledku pasivity nebo nepřiměřených 

požadavků osloveného vlastníka), myslím, že je neefektivní, aby investor stavby druhou 

stranu musel opětovně oslovovat, když rozsah vzájemné komunikace stran před 

podáním návrhu na vyvlastnění by měl být odvislý od specifik každého jednotlivého 

případu a „dostatečnost“ jednání vyvlastnitele by měla být posouzena ze strany 

vyvlastňovacího úřadu, potažmo následně příslušných soudů. 

                                                   
272 HOSTOVSKÁ, Helena. Novinky v oblasti majetkoprávní přípravy výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Soukromé právo. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2019, č. 4, s. 18-26. ISSN 2533-4239. 
273 Opět srov. článek 11 odst. 1 a 4 LZPS. 
274 K tomu lze vzpomenout např. na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 174/2014 – 44 ze dne 

23. 10. 2014, ve kterém se soud vyjádřil k problematice postupu směřujícího k uzavření dohody o získání 

potřebných práv k dotčenému pozemku. Podle uvedeného rozsudku mají správní orgány zkoumat, zda 

bylo či nebylo v silách vyvlastnitele dosáhnout dohody s vyvlastňovaným v rámci postupu podle 

ustanovení § 5 VyvlZ, a zda předložení návrhu na získání potřebných práv dohodou vyvlastňovanému 

představovalo či nepředstavovalo ze strany vyvlastnitele toliko formální postup.  
275 HOSTOVSKÁ, Helena. Novinky v oblasti majetkoprávní přípravy výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Soukromé právo. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2019, č. 4, s. 18-26. ISSN 2533-4239. 
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11.7 Mezitímní rozhodnutí 

 

Velmi významnou změnou, kterou s účinností ode dne 31. srpna 2018 do našeho 

právního řádu přinesl zákon 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, je 

zavedení institutu tzv. mezitímního rozhodnutí v řízení vedeném za účelem získání práv 

k pozemkům nebo stavbám potřebným k uskutečnění výstavby
276

.  

 

Nicméně je nutno konstatovat, že tento institut je využitelný toliko 

pro vyvlastňovací řízení, která se týkají práv k pozemkům a stavbám potřebným 

k uskutečnění staveb dopravní infrastruktury vymezených v zásadách územního rozvoje 

a uvedených v příloze k zákonu č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Mezi stavby uvedené v příloze k zákonu o urychlení spadají dálnice D0 (Pražský 

okruh), D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D11, D35, D43, D48, D49, D52 a D55 

a silnice I. třídy I/12, I/33, I/35, I/42, I/49. Z ostatních dopravních staveb nalezneme 

v příloze k zákonu o urychlení především stavby dráhy a v menší míře též infrastrukturu 

pro vodní a leteckou dopravu, kdy za zmínku stojí např. železniční trať Praha – Plzeň – 

Domažlice – státní hranice, železniční trať Ústí nad Labem – Cheb, železniční trať 

Plzeň – České Budějovice, železniční trať Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště – 

státní hranice, plavební stupně Děčín a Přelouč, paralelní dráha ke vzletům a přistávání 

letadel na letišti Václava Havla Praha a nové oplocení letiště Václava Havla Praha. 

 

Podstatou využití tzv. mezitímního rozhodnutí je skutečnost, že pakliže dospěje 

vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou s výjimkou určení výše 

náhrady za vyvlastnění splněny, vydá na žádost vyvlastnitele mezitímní rozhodnutí
277

 

                                                   
276 Srov. ustanovení § 4a ZUVDI 
277 Dle ustanovení § 148 odst. 1, 2 SŘ platí, že jestliže to umožňuje povaha věci a jestliže je to účelné, 

může správní orgán vydat mezitímní rozhodnutí, jímž rozhodne o základu věci, zejména ve sporném 

řízení, nebo rozhodnutí v části věci, jímž zpravidla rozhodne o právních poměrech jen některých 

účastníků nebo rozhodne jen o některých právech anebo povinnostech, o kterých se v řízení rozhoduje. Po 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbrgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbrgy
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obsahující výroky podle ustanovení § 24 odst. 3 VyvlZ
278

. Vyvlastňovací řízení tak je 

v podstatě rozděleno na dvě samostatné části. Vyvlastňovací úřad nejprve rozhodne 

mezitímním rozhodnutím o tzv. základu věci (tj. především o samotném zrušení, 

omezení nebo odnětí práv k pozemkům nebo ke stavbám nezbytným pro uskutečnění 

staveb dopravní infrastruktury vymezených v zásadách územního rozvoje a uvedených 

v příloze k zákonu o urychlení) a  tzv. zbytek věci (tj. část, týkající se určení výše 

náhrady za vyvlastnění
279

) je vyčleněn k samostatnému projednání po právní moci 

mezitímního rozhodnutí
280

. Právě výše náhrady za vyvlastnění je totiž nejčastějším 

sporným bodem mezi účastníky vyvlastňovacích řízení a důvodem, proč zpravidla 

nedochází k dobrovolnému převodu práv k pozemkům či stavbám potřebným 

k uskutečnění výstavby, a proč jsou následná rozhodnutí o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemkům nebo stavbám napadána opravnými prostředky 

a žalobami.
281

  

 

Z vlastní zkušenosti mohu uvést, že většina vlastníků veřejně prospěšnými 

stavbami dotčených nemovitostí zastává názor, že jejich nemovitost má významně vyšší 

hodnotu, než je cena nabízená investorem stavby v rámci návrhu smlouvy o získání 

potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě, popř. náhrada určená ve vyvlastňovacím 

                                                                                                                                                     
právní moci mezitímního rozhodnutí nebo rozhodnutí v části věci správní orgán vydá rozhodnutí, kterým 

rozhodne o zbytku věci. 
278 Výroky o vyvlastnění práv k pozemku nebo ke stavbě vyvlastňovací úřad 

a) rozhodne o 

1. zrušení nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, jichž se 

vyvlastnění týká, nebo 

2. omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě zřízením věcného břemene ve prospěch 

vyvlastnitele a vymezí jeho obsah, anebo 

3. odnětí vlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku nebo ke stavbě a o jeho přechodu na 

vyvlastnitele, 

b) rozhodne, vyžaduje-li to veřejný zájem, která práva spojená s pozemkem, stavbou nebo jejich částí 

vyvlastněním nezaniknou, 

c) určí, v jaké lhůtě je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění; lhůta nesmí být delší 

než 2 roky od právní moci rozhodnutí. 
279 Zanikají-li vyvlastněním současně i věcná břemena váznoucí na pozemku nebo stavbě, stanoví 

vyvlastňovací úřad rovněž náhradu pro oprávněného z věcného břemene, jehož práva vyvlastněním 

zanikají. 
280 S ohledem na skutečnost, že proti mezitímnímu rozhodnutí není přípustné odvolání, stanoví ZUVDI, 

že pakliže byla proti mezitímnímu rozhodnutí podána žaloba nebo byl následně podán opravný prostředek 

proti rozhodnutí soudu o této žalobě, vyvlastňovací úřad nerozhodne o náhradě za vyvlastnění dříve, než 

nabude právní moci rozhodnutí soudu o žalobě nebo opravném prostředku. 
281 HOSTOVSKÁ, Helena. Novinky v oblasti majetkoprávní přípravy výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Soukromé právo. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2019, č. 4, s. 18-26. ISSN 2533-4239. 
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řízení na základě posudku znalce ustanoveného vyvlastňovacím úřadem, a že tato 

cena/náhrada dostatečně neodráží újmu, která jim v souvislosti s převodem, resp. 

v souvislosti se zrušením, odnětím nebo omezením práv k jejich nemovitostem 

v budoucnu vznikne. V některých případech se bohužel dokonce jedná o spekulanty, 

kteří výstavbu významné veřejně prospěšné stavby záměrně blokují za účelem získání 

co nejvyšší možné smluvní ceny, resp. náhrady za zrušení, odnětí či omezení jejich 

práv.  

 

Počet osob nesouhlasících s převodem (resp. zrušením, odnětím či omezením) 

svých práv z osobních (např. rodinných či ideových) důvodů bez ohledu na výši 

nabízené ceny nebo určené náhrady, je již o poznání nižší (byť samozřejmě existuje 

i řada takových).
282

  

 

Významným přínosem pro investory vybraných veřejně prospěšných staveb 

dopravní infrastruktury v souvislosti se zavedením institutu mezitímního rozhodnutí 

bezpochyby je časové urychlení majetkoprávní přípravy, neboť proti mezitímnímu 

rozhodnutí není přípustné odvolání a o žalobě podané proti mezitímnímu rozhodnutí 

musí soud rozhodnout ve lhůtě 60 dnů, což platí obdobně i pro řízení o opravných 

prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě.
283, 284 

 

Pakliže nebylo mezitímní rozhodnutí soudem zrušeno, zaplatí vyvlastnitel (tj. 

investor veřejně prospěšné stavby) vyvlastňovanému zálohu na náhradu za vyvlastnění 

ve výši stanovené znaleckým posudkem, který připojil k návrhu smlouvy o získání práv 

k pozemku nebo ke stavbě, a to do 60 dnů od právní moci buď a) mezitímního 

rozhodnutí, nebo b) rozhodnutí soudu o žalobě proti mezitímnímu rozhodnutí, byla – li 

taková žaloba podána, nebo c) rozhodnutí soudu o opravném prostředku proti 

rozhodnutí soudu o žalobě, byl-li takový opravný prostředek podán. Je-li náhrada 

za vyvlastnění stanovená v rozhodnutí o zbytku věci vyšší než zaplacená záloha 

                                                   
282 Tamtéž. 
283 Návrh na přiznání odkladného účinku žaloby proti mezitímnímu rozhodnutí lze podat pouze společně 

se žalobou. Návrh na přiznání odkladného účinku opravného prostředku proti rozhodnutí soudu o žalobě 

lze podat pouze společně s opravným prostředkem. K později podanému návrhu na přiznání odkladného 

účinku soud nepřihlíží. 
284 Srov. ustanovení § 28 odst. 1 VyvlZ ve spojení s ustanovením § 65 a násl. SŘS. 
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na náhradu za vyvlastnění, vyvlastnitel vyrovná rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní 

moci rozhodnutí o zbytku věci. Je-li náhrada za vyvlastnění stanovená v rozhodnutí 

o zbytku věci nižší než zaplacená záloha na náhradu za vyvlastnění, vyvlastňovaný vrátí 

rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní moci rozhodnutí o zbytku věci
285

. 

 

Zavedení institutu mezitímního rozhodnutí považuji z hlediska urychlení 

majetkoprávní přípravy vybraných staveb za změnu velmi přínosnou, neboť vyčleňuje 

rozhodnutí o náhradě za vyvlastnění, které je mnohdy nejproblematičtějším bodem 

celého řízení o vyvlastnění, k samostatnému projednání a rozhodnutí, a tím celý proces 

vyvlastňovacího řízení zjednodušuje. Skutečnost, že proti mezitímnímu rozhodnutí 

o vyvlastnění není přípustné odvolání, představuje poměrně významnou časovou úsporu 

v oblasti majetkoprávní přípravy staveb (když rozhodnutí nadřízeného orgánu 

o podaném odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění v praxi trvá minimálně půl roku, 

často i celý rok) a pravděpodobně taktéž do budoucna omezí množství účastníků 

napadajících rozhodnutí o vyvlastnění, když příprava a podání žaloby proti rozhodnutí 

správního orgánu klade na účastníky řízení vyšší nároky jak z časového, tak 

z finančního hlediska (na žalobu jsou z formálního hlediska kladeny vyšší nároky, tedy 

vyžaduje více času na přípravu a mnohdy i profesionální pomoc advokáta, dále je třeba 

uhradit soudní poplatek za podání žaloby, neúspěšný účastník zpravidla nese náklady 

soudního sporu, atd.)286.  

 

Na druhou stranu ani nyní nemají investoři vybraných veřejně prospěšných 

staveb úplnou jistotu, že se proces vyvlastnění obejde bez jakýchkoli komplikací. Nic 

totiž vyvlastňovanému nebrání podat žalobu proti mezitímnímu rozhodnutí jen 

z čistě formálních důvodů (např. v důsledku procesního pochybení vyvlastňovacího 

úřadu v souvislosti s vedením řízení) za současného podání žádosti o přiznání 

odkladného účinku žaloby proti mezitímnímu rozhodnutí, a to i v případech, kdy 

a priori nesouhlasí s náhradou za vyvlastnění. V takovém případě trvá proces 

přezkoumání mezitímního rozhodnutí taktéž téměř půl roku (sečteme - li dohromady 

                                                   
285 Srov. ustanovení § 4a odst. 5 a 7 ZUVDI. 
286 HOSTOVSKÁ, Helena. Novinky v oblasti majetkoprávní přípravy výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Soukromé právo. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2019, č. 4, s. 18-26. ISSN 2533-4239. 
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lhůtu pro podání žaloby
287

 a shora citované lhůty pro rozhodnutí o žalobě 

a pro rozhodnutí o opravném prostředku proti žalobě), a pakliže dojde ze strany soudu 

ke zrušení mezitímního rozhodnutí a vrácení věci správnímu orgánu k novému 

projednání, nastává celý proces posouzení podmínek pro jeho vydání od samého 

počátku. 

 

Další negativum vidím v tom, že mezitímní rozhodnutí lze využít pouze u staveb 

dopravní infrastruktury, a to ještě pouze výlučně u těch, které jsou vymezeny 

v zásadách územního rozvoje a současně v příloze k zákonu o urychlení. Investoři 

ostatních veřejně prospěšných staveb dopravní a jiné infrastruktury tak nemohou tento 

institut využít, což je nešťastné, neboť se jedná o institut, který by byl velmi dobře 

využitelný pro veškeré veřejně prospěšné stavby. Tvůrci zákona však pravděpodobně 

předpokládali, že tak významný zásah do ústavně zaručeného práva vlastnit majetek
288

 

a (taktéž ústavně zaručeného) práva na spravedlivý proces (nepřípustnost odvolání proti 

rozhodnutí o výrocích dle ustanovení § 24 odst. 3 VyvlZ)
289

 je ospravedlnitelný toliko 

u těch opravdu nejvýznamnějších staveb, které mají mnohdy až nadnárodní význam. 

Ostatně rozsah staveb, které budou uvedeny v příloze zákona o urychlení, byl před 

schválením novely zákona o urychlení mezi poslanci předmětem řady sporů290,291. 

 

 Ve své  praxi jsem se již setkala s několika mezitímními rozhodnutími. Využití 

tohoto institutu ze strany vyvlastňovacích úřadů však je poměrně ojedinělou záležitostí. 

Problémem využití tohoto institutu může být i skutečnost, že v rámci zákonem 

                                                   
287 Srov. ustanovení § 72 odst. 1 SŘS ve spojení s ustanovením § 2 odst. 2 ZUVDI. 
288 Srov. článek 11 odst. 1 a 4 LZPS. 
289 K tomu je nicméně namístě upozornit, že systém opravných prostředků není bezpodmínečnou 

podmínkou nalézání spravedlnosti, když např. Ústavní soud České republiky ve svém nálezu sp. zn. 

II. ÚS 623/02 ze dne 19. října 2004 konstatoval, že „Listina ani Úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod (vyhlášena pod č. 209/1992 Sb., dále jen "Úmluva") negarantují základní právo na 

dvou- či vícestupňové rozhodování ve správním řízení a dokonce ani v řízení soudním (s výjimkou výroku 

o vině a trestu dle čl. 2 Protokolu č. 7 Úmluvy). Pokud by zákon správní řízení koncentroval do jednoho 

stupně, nebylo by na této úpravě samo o sobě nic protiústavního [např. německé správní řízení je 

vybudováno zásadně jako jednostupňové, srov. Verwaltungsverfahrensgesetz (zákon o správním řízení), 
BGBl I S. 1253 ze dne 25. 5. 1976].“ 
290

 Stát začne stavět dálnice i na pozemcích, které mu nepatří. Návrh míří ke schválení se změnami. ČTK. 

In: Aktuálně.cz [online]. 30. 05. 2018 [cit. 2020-03-07]. Dostupné 

na: <https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/doprava/stat-zacne-stavet-dalnice-i-na-pozemcich-ktere-mu-

nepatri-na/r~f5376e00640211e8a911ac1f6b220ee8/> 
291 HOSTOVSKÁ, Helena. Novinky v oblasti majetkoprávní přípravy výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Soukromé právo. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2019, č. 4, s. 18-26. ISSN 2533-4239. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgjpws2k7ovzv6nrsgm
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mrqhe
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/doprava/stat-zacne-stavet-dalnice-i-na-pozemcich-ktere-mu-nepatri-na/r~f5376e00640211e8a911ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/doprava/stat-zacne-stavet-dalnice-i-na-pozemcich-ktere-mu-nepatri-na/r~f5376e00640211e8a911ac1f6b220ee8/
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stanovených podmínek pro vydání mezitímního rozhodnutí je uvedeno, že „podmínky 

pro vyvlastnění jsou, s výjimkou určení výše náhrady za vyvlastnění, splněny“, tzn., že 

by institut mezitímního rozhodnutí měl být využit v případech, kdy je problém 

s určením výše náhrady za vyvlastnění. Mnohdy však vyvlastňovací úřady argumentují 

tím, že vyvlastňovaní nepředložili žádný vlastní znalecký posudek, proto nechal 

vyvlastňovací úřad zpracovat znalecký posudek jím ustanoveným znalcem, a proti 

tomuto posudku vyvlastňovaní žádné námitky neměli, z důvodu čehož považuje úřad 

výši náhrady za vyvlastnění za prokázanou, a tedy nevidí důvod pro vydání 

mezitímního rozhodnutí. 

 

 Jindy naopak nastávají situace, kdy ze strany vyvlastňovaných není náhrada 

za vyvlastnění vůbec napadána, neboť pro vyvlastňované je zásadní otázka, zda má být 

vůbec vyvlastňováno, a případně jaké všechny nemovitosti vyvlastňovaných mají být 

předmětem vyvlastnění. Velmi častou námitkou vyvlastňovaných je např. požadavek 

na rozšíření vyvlastnění na další jimi vlastněné nemovitosti, vyvlastňovaní tak de facto 

nenapadají náhradu za vyvlastnění, ale vůbec předmět vyvlastnění. Mnohdy jsou 

námitky takového charakteru, že se vyvlastnitel se s vyvlastňovanými nepokusil 

dostatečným způsobem jednat, že jejich pozemek nemá být z jakéhokoli důvodu 

vyvlastněn, atd. Vyvlastňovací úřad se s těmito námitkami může vypořádat, avšak 

pokud současně s tím bude mít náhradu za vyvlastnění za prokázanou, resp. 

vyvlastňovaní nebudou proti náhradě za vyvlastnění navrhované vyvlastnitelem 

uplatňovat žádné námitky, je za současného znění ustanovení § 4a ZUVDI využití 

institutu mezitímního rozhodnutí přinejmenším problematické. Tomu odpovídá mj. 

i skutečnost, že od doby zavedení institutu mezitímního rozhodnutí do našeho právního 

řádu jsem se ve své praxi setkala toliko se dvěma případy vydání mezitímního 

rozhodnutí. 

 

Dalším zajímavým případem, s nímž jsem se ve své praxi setkala, je vydání 

opravného usnesení a opravného rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 70 SŘ ve vztahu 

k vydanému mezitímnímu rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 70 poslední věta SŘ 

platí, že právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí 

má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti mezitímnímu rozhodnutí 
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jako takovému však není odvolání přípustné. Jak je to tedy s možností účastníka řízení 

podat odvolání proti opravnému usnesení či opravnému rozhodnutí, kterým se opravují 

zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení mezitímního rozhodnutí? Účastník řízení 

jej dle mého názoru v souladu s ustanovením § 70 SŘ má právo podat, na druhou stranu 

uvedené se příčí smyslu a účelu institutu mezitímního rozhodnutí předpokládaného 

ustanovením § 4a ZUVDI. Pokud by však nebylo možné proti opravnému usnesení či 

rozhodnutí vydanému ve vztahu k rozhodnutí o vyvlastnění podat odvolání, přicházelo 

by v úvahu podání správní žaloby ve smyslu ustanovení § 65 SŘS? Dle mého názoru 

s ohledem na dikci tohoto ustanovení nikoli.  

 

V souvislosti s institutem mezitímního rozhodnutí lze poukázat i na další 

nejasnosti právní úpravy, a to např. v případě hrazení zálohy za náhradu za vyvlastnění. 

Ustanovení § 4a odst. 5 ZUVDI stanoví, že nebylo-li mezitímní rozhodnutí soudem 

zrušeno, vyvlastnitel zaplatí vyvlastňovanému zálohu na náhradu za vyvlastnění ve výši 

stanovené znaleckým posudkem, který připojil k návrhu smlouvy o získání práv 

k pozemku nebo ke stavbě. Právní úprava však nepamatuje na situaci, kdy vyvlastnitel 

žádný znalecký posudek, který přikládal k návrhu smlouvy, k dispozici nemá. Tak tomu 

může být např. v případě, kdy se v souladu s ustanovením § 3b odst. 3 ZUVDI získávají 

potřebná práva podle ustanovení § 3a smlouvou o zřízení, změně nebo zrušení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu nebo práva stavby a vyvlastňovaný nevyslovil 

nesouhlas s částkou ve výši 10.000,- Kč, která se v tomto případě v návrhu smlouvy 

sjednává jako výše úplaty. Zde by však ještě bylo možné per analogiam legis dovodit, 

že vyvlastnitel uhradí vyvlastňovanému zálohu za vyvlastnění v této částce.  

 

Nicméně, jak tomu bude v případech, kdy je např. vlastník neznámý nebo je 

omezen ve 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, když v takovém případě se dle ustanovení 

§ 5 odst. 5 VyvlZ nevyžaduje splnění podmínky v podobě zaslání návrhu smlouvy 

vyvlastňovanému? Jakou zálohu na náhradu za vyvlastnění bude vyvlastnitel povinen 

uhradit vyvlastňovanému, když mu nezasílal vyvlastňovanému žádný návrh smlouvy, 

k němu by byl přikládán znalecký posudek? A připadá vůbec v tomto případě v úvahu 
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vydání mezitímního rozhodnutí? Dle mého názoru pravděpodobně nikoli. Vyvlastnitel 

by si samozřejmě mohl nechat vypracovat znalecký posudek pro účely stanovení zálohy 

na náhradu za vyvlastnění, nicméně na takový případ ZUVDI nepamatuje, když 

stanovení zálohy na náhradu za vyvlastnění spojuje se znaleckým posudkem, který 

přiložil vyvlastnitel k návrhu smlouvy zasílanému vyvlastňovanému.  

 

Pokud bychom připustili koncepci, že by mezitímní rozhodnutí bylo vydáno bez 

povinnosti vyvlastnitele uhradit vyvlastňovanému zálohu na náhradu za vyvlastnění, 

pak by toto bylo zjevně v rozporu s ustanovením článku 11 odst. 3 LZPS, podle něhož 

je vyvlastnění možné toliko za náhradu. Ostatně i v odborné literatuře setkat se lze 

s názory, že ačkoli je v souvislosti s právní mocí mezitímního rozhodnutí vyvlastnitelem 

hrazena záloha na náhradu za vyvlastnění, nejedná se o plnohodnotnou a spravedlivou 

náhradu stanovenou správním orgánem, když tato je navíc (pokud dojde k podání 

žaloby nebo kasační stížnosti) vyplácena ve značné časové prodlevě od rozhodnutí 

o vyvlastnění a diskutabilní může být i výše částky stanovené na základě znaleckého 

posudku vypracovaného ze strany vyvlastnitele
292

. 

 

11.8 Právo na vrácení převedených práv a předkupní právo 

 

V souladu s ustanovením § 3a ZUVDI platí, že smlouva o získání potřebných 

práv k pozemku nebo ke stavbě podle VyvlZ musí v případě, že se jí získávají práva 

k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací nebo energetické infrastruktury, založit též 

právo osoby, která touto smlouvou převádí potřebná práva k pozemku nebo stavbě, 

na vrácení převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu 

do 5 let od uzavření smlouvy.  

 

Toto ustanovení je speciálním ustanovením ve vztahu k ustanovení § 5 odst. 4 

VyvlZ, které uvádí, že smlouva o získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě 

podle odstavce 1 musí založit právo vyvlastňovaného na vrácení převedených práv, 

                                                   
292 K tomu srov. např. FRUMAROVÁ, Kateřina. (Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem 

mezitímního rozhodnutí. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, č. 3, s. 129 - 140. ISSN 

0139-6005. 
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pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 3 let od uzavření smlouvy. 

S ohledem na význam staveb dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací nebo energetické infrastruktury je tato lhůta delší oproti lhůtě stanovené 

VyvlZ pro ostatní typy staveb.  

 

Věta třetí ustanovení § 3a ZUVDI uvádí, že získávají-li se práva podle věty 

první převodem spoluvlastnického podílu, předkupní právo spoluvlastníka k tomuto 

podílu vzniklé ze zákona nebo zřízené smlouvou se neuplatní. Předmětná věta byla 

do ZUVDI doplněna pravděpodobně v souvislosti se znovuzavedením institutu 

předkupního práva do občanského zákoníku
293

. Opět nevidím důvod, proč by nemohlo 

předmětné ustanovení najít uplatnění i u ostatních veřejně prospěšných staveb, na která 

ZUVDI nedopadá. Realizace předkupního práva za situace, kdy jsou dotčený pozemek 

nebo stavba nezbytné pro dosažení účelu stanoveného zvláštním zákonem a kdy veřejný 

zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv 

vyvlastňovaného, je v zásadě nadbytečným krokem a zakládá právní nejistotu jak 

vyvlastnitele, tak i osob, mezi nimiž se realizuje předkupní právo. 

 

Rovněž není jasné, proč se citované ustanovení nemůže aplikovat i na vodní 

infrastrukturu, když ustanovení § 3a, na které je odkazováno, se vztahuje toliko 

na smlouvy o získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě podle zákona 

upravujícího vyvlastnění v případě, že se jimi získávají práva k pozemku nebo stavbě 

potřebná pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací nebo energetické infrastruktury.
294

 

 

11.9 Lhůta k uskutečnění účelu vyvlastnění 

 

 

Dojde-li u pozemku nebo stavby potřebných k uskutečnění stavby dopravní 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací nebo energetické 

infrastruktury k vyvlastnění, nesmí být lhůta, v níž je vyvlastnitel povinen zahájit 

                                                   
293 Srov. ustanovení § 1124 a 1125 OZ ve znění účinném ode dne 1. 1. 2018 
294 HOSTOVSKÁ, Helena. Novinky v oblasti majetkoprávní přípravy výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Soukromé právo. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2019, č. 4, s. 18-26. ISSN 2533-4239. 
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uskutečňování účelu vyvlastnění, uvedená v rozhodnutí o vyvlastnění, delší než 4 roky 

od právní moci rozhodnutí. Možnost prodloužení této lhůty podle VyvlZ tím není 

dotčena
295

. Opět se jedná o speciální ustanovení ve vztahu k ustanovením § 24 odst. 3 

písm. c) a § 25 odst. 6 VyvlZ, podle nichž lhůta stanovená vyvlastňovacím úřadem, 

v níž je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění nesmí být delší 

než 2 roky od právní moci rozhodnutí, přičemž tuto lhůtu může vyvlastňovací úřad 

prodloužit na žádost vyvlastnitele podanou ještě před jejím uplynutím, a to jen 

v případech hodných zvláštního zřetele, jen jednou a nejdéle o další 2 roky. Z toho 

vyplývá, že pro zahájení uskutečnění účelu vyvlastnění, kterým je zpravidla zahájení 

realizace předmětné veřejně prospěšné stavby poskytuje ZUVDI o dva roky delší lhůtu, 

než jaká je maximální možná lhůta, kterou může dle VyvlZ pro realizaci účelu 

vyvlastnění stanovit vyvlastňovací úřad v rozhodnutí o vyvlastnění. 

 

11.10 Kupní cena 

 

ZUVDI ve svém ustanovení § 3b odst. 1 stanoví, že získávají-li se potřebná práva 

podle ustanovení § 3a ZUVDI (tj. práva k pozemku nebo ke stavbě potřebná 

pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických 

komunikací nebo energetické infrastruktury) koupí, jednává se v kupní smlouvě kupní 

cena ve výši: 

 

a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 8 

v případě pozemku s výjimkou stavebního pozemku, nebo 

 

b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 

v případě stavebního pozemku nebo stavby. 

 

  Členění pozemků pro účely oceňování majetku včetně definice stavebního 

pozemku lze nalézt v ustanovení § 9 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů. Násobení příslušnými koeficienty se nepoužije 

v případech, kdy jsou potřebná práva dle ustanovení § 3a ZUVDI získávána za úplatu 

                                                   
295 Srov. ustanovení § 3c ZUVDI. 
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od právnické osoby zřízené zákonem nebo zřízené nebo založené státem, vůči níž je stát 

ovládající osobou
296

. 

 

  Znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny v návrhu 

kupní smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby, včetně všech 

jejich součástí a příslušenství. Ocenění se provede podle oceňovacího předpisu 

účinného ke dni odeslání návrhu kupní smlouvy a cena pozemku nebo stavby se 

ve znaleckém posudku určí vždy podle jejich skutečného stavu k tomuto dni; přitom se 

nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s tím, že jsou určeny 

k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury. Při ocenění se rovněž nepřihlédne 

k navýšení obvyklé ceny jiného pozemku nebo stavby koeficienty podle odstavce 1
297

. 

 

Získávají-li se přitom potřebná práva podle ustanovení § 3a ZUVDI smlouvou 

o zřízení, změně nebo zrušení práva odpovídajícího věcnému břemenu nebo práva 

stavby, sjednává se výše úplaty ve výši 10.000,- Kč. Nesouhlasí-li vyvlastňovaný 

s částkou podle předchozí věty, použijí se odstavce 1 a 2 přiměřeně
298

.  

 

Z uvedeného vyplývá, že v případech, kdy se získávají práva k pozemku nebo 

ke stavbě potřebná pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací, sjednává se v návrhu příslušné smlouvy výše úplaty 

za zřízení, změnu nebo zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni automaticky 

jako částka ve výši 10.000,- Kč. V případě, kdy vlastník s takovouto výší úplaty 

nesouhlasí, je mu zasílán nový návrh smlouvy, kde je cena za zřízení, změnu nebo 

zrušení práva odpovídajícího věcnému břemenu stanovena znaleckým posudkem 

s oceněním podle oceňovacího předpisu účinného ke dni odeslání návrhu příslušné 

smlouvy a nadto vynásobena příslušným koeficientem podle odstavce 1. 

 

Uvedené nicméně neplatí pro energetickou infrastrukturu, neboť pro tuto se dle 

ustanovení § 3b odst. 7 odstavce 1 až 6 nepoužijí. Uvedené nepovažuji za zcela vhodné, 

                                                   
296 K tomu srov. ustanovení § 3b odst. 4 ZUVDI. 
297 K tomu srov. ustanovení § 3a odst. 2 ZUVDI. 
298 K tomu srov. ustanovení § 3a odst. 3 ZUVDI. 
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neboť právě u energetické infrastruktury dochází zpravidla pouze k omezení 

vlastnického práva a pouze v malém rozsahu, a právě proto se příslušné náhrady 

za zřízení, změnu nebo zrušení práva odpovídajícího věcnému břemenu nebo právu 

stavby mnohdy pohybují pouze v řádech jednotek korun. Náklady za zpracování 

znaleckého posudku podle příslušných obecných ustanovení VyvlZ (které se vhledem k 

absenci zvláštní právní úpravy v ZUVDI použití pro stanovení ceny za zřízení, změnu 

nebo zrušení příslušných práv) tak často přesahují částku, která náleží vlastníku 

dotčenému výstavbou stavby energetické infrastruktury dle příslušného znaleckého 

posudku.  

Proto si myslím, že by žádného investora veřejně prospěšné stavby energetické 

infrastruktury nepoškodilo, pokud by v případě energetické infrastruktury měla být 

náhrada za zřízení, změnu nebo zrušení příslušných práv poskytnuta ve výši 10.000,- Kč 

s tím, že pakliže by vyvlastňovaný s touto částkou nesouhlasil, použil by se 

ke stanovení náhrady znalecký posudek. S ohledem na ustanovení § 3a odst. 7 ZUVDI 

však bude pro zřízení, změnu nebo zrušení práva odpovídajícího věcnému břemenu 

nebo práva stavby ve vztahu k energetické infrastruktuře ustanovení § 3a odst. 1 až 3 

ZUVDI využitelné toliko v případech, kdy tato infrastruktura bude překládána 

v souvislosti se stavbou dálnice nebo silnice I. třídy (viz níže). 

 

Shora uvedená pravidla se nicméně v souladu s ustanovením § 3b odst. 5 ZUVDI 

uplatní pouze v případech, kdy je nabyvatelem práv Česká republika nebo právnická 

osoba zřízená zákonem nebo zřízená nebo založená státem, vůči níž je stát ovládající 

osobou nebo jde-li o zřízení, změnu nebo zrušení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu nebo práva stavby za účelem provedení přeložky inženýrské sítě v souvislosti 

se stavbou dálnice nebo silnice I. třídy. Z uvedeného tak je zřejmé, že způsob určení 

ceny pro smluvní ujednání o nabytí práva k pozemku nebo stavbě, popř. zřízení, změnu 

nebo zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni a právu stavby, se vztahuje 

na případy, kdy je pozemek vykupován státem či státem nebo zákonem zřízenou 

organizací, jako je např. Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Správa železnic.  

 

ZUVDI dále uvádí, že postup podle odstavců 1 až 5 lze rozšířit návrh smlouvy 

i na právo k pozemku nebo ke stavbě, které není nezbytné pro uskutečnění stavby 
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dopravní infrastruktury, pokud by v důsledku převodu potřebných práv dle ustanovení 

§ 3a tento pozemek nebylo možné užívat vůbec nebo jen s nepřiměřenými obtížemi. 

Z příslušného ustanovení ZUVDI nicméně, stejně jako v ustanovení § 4 odst. 3 VyvlZ, 

není zřejmé, kdy se má za to, že není možné právo k pozemku nebo ke stavbě užívat 

vůbec, a co je myšleno citovanými „nepřiměřenými obtížemi“. Jedná se zde 

bezpochyby o neurčité právní pojmy, které budou muset být vykládány s přihlédnutím 

ke každému jednotlivému konkrétnímu případu. 

 

Jistou inspiraci pak lze nalézt např. ve slovenské právní úpravě vyvlastnění, která 

nepřiměřené potíže vymezuje demonstrativním výčtem jako zejména: (i) omezení 

přístupu ke zbývající části pozemku nebo ke zbývající části stavby v důsledku překážky 

vytvořené na vyvlastněné části pozemku, (ii) nemožnost užívat zbývající část pozemku 

nebo zbývající část stavby dosavadním způsobem, (iii) nemožnost využívat stavbu 

na zbývající části pozemku pro obstarávání vyvlastněných staveb, které tvořily se 

zbývající stavbou jeden funkční celek a (iv) omezení využití inženýrských sítí 

na zbývající části pozemku nebo na zbývající části stavby. 

 

 Ve své praxi jsem se setkala např. s případem, kdy předmětem smluvních jednání 

dle ustanovení § 3a ZUVDI a následně předmětem vyvlastnění pro účely výstavby nové 

dálnice byl pozemek sousedící s pozemkem, jehož součástí byla stavba provozovaná 

vlastníky obou těchto pozemků jako zájezdní restaurace. Na pozemku, který měl být 

předmětem koupě (a který byl posléze předmětem vyvlastnění), se nacházel sjezd 

ze stávající silnice první třídy k této restauraci. Stavba příslušného sjezdu však byla 

vlastníkům povolena toliko jako stavba dočasná, a to právě do doby výstavby 

předmětné dálnice, která měla vzniknout v místech stávající silnice první třídy, a z níž 

nebylo možné přímý sjezd k zájezdní restauraci vybudovat. V důsledku výstavby 

dálnice tak měl být příslušný sjezd zrušen a k zájezdní restauraci zajištěn přístup jiným, 

náhradním způsobem, popsaným v kolaudačním rozhodnutí vydaném ve vztahu 

ke stavbě sjezdu.  

 

Vlastníci vyvlastňovaného pozemku požadovali rozšíření vyvlastnění i na svůj 

sousední pozemek a na něm stojící restauraci (která ostatně byla ve smyslu příslušných 
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ustanovení OZ součástí tohoto pozemku), neboť namítali, že v důsledku koupě, popř. 

vyvlastnění, pozemku se sjezdem ze stávající silnice první třídy nelze nadále adekvátně 

zájezdní restauraci provozovat, když její úspěšný provoz závisí na skutečnosti, že tato je 

pro kolem jedoucí řidiče bezprostředně dostupná, a proto pokud řidiči nebudou moci 

sjíždět z dálnice přímo k restauraci, a budou naopak nuceni využívat náhradní přístup 

k restauraci, bude tím podnikatelský záměr vlastníků v podstatě zlikvidován. 

Vyvlastnitel se bránil tím, že vyvlastňovaní již v době zahájení provozu příslušné 

restaurace věděli o budoucí výstavbě dálnice a o skutečnosti, že sjezd k jejich restauraci 

je povolen toliko jako stavba dočasná, a to právě do doby výstavby předmětné dálnice, 

a rovněž dopředu věděli, jakým způsobem bude přístup k jejich restauraci posléze 

zajištěn. Tento zajímavý případ se bohužel meritorně nerozhodl před soudem, neboť 

správní žaloba proti pravomocnému rozhodnutí o vyvlastnění, v rámci něhož byl návrh 

vyvlastňovaných na rozšíření vyvlastnění zamítnut, byla posléze soudem odmítnuta 

pro opožděnost.  

 

Nicméně i v současné době jsem v médiích zaznamenala některé obdobné 

případy, byť se jedná o případy, kdy byl sjezd k nemovitostem vlastníkům povolen jako 

stavba trvalá. Přestože se nejedná o případy dosud ukončené, lze seznat, že prozatím se 

rozhodující vyvlastňovací úřady a soudy přiklánějí spíše na stranu vlastníků 

nemovitostí, kteří požadují rozšíření vyvlastnění na další nemovitosti, které sice nejsou 

výstavbou předmětné dálnice dotčeny, avšak tyto nelze dle názoru jejich vlastníků 

nadále adekvátně užívat v důsledku nemožnosti jejich přímého napojení na nově 

stavěnou dálnici
299

.  

 

Častými námitkami vlastníků pro rozšíření návrhu smlouvy (popř. následného 

vyvlastnění) na další nemovitosti, je rovněž skutečnost, že v důsledku výstavby veřejně 

prospěšné stavby dopravní infrastruktury, k jejímuž účelu jsou získávána příslušná 

práva, dojde např. ke zhoršení kvality ovzduší a půdy, jakož i zvýšení hranice hlučnosti 

a prašnosti v dané lokalitě, a tím pádem i poklesu realizační ceny nemovitostí přilehlých 

                                                   
299 K tomu srov. např.: Vyvlastnění pozemků pro dostavbu D3 úřad odmítl. In. Novinky.cz [online]. 

02. 04. 2020 [cit. 2020-05-10]. Dostupné na: <https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vyvlastneni-

pozemku-pro-dostavbu-d3-urad-odmitl-40319064>. 
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k odkupovaným (vyvlastňovaným nemovitostem), které však nejsou předmětem koupě 

(vyvlastnění). Uvedené však není dle mého názoru důvodem pro rozšíření vyvlastnění, 

neboť nemožnost užívat právo k pozemku či ke stavbě vůbec či s nepřiměřenými 

obtížemi musí být způsobena ztrátou jiných práv vlastníka v důsledku postupu dle 

ustanovení § 3a ZUVDI, popř. v důsledku vyvlastnění, nikoli v důsledku samotné 

realizace účelu vyvlastnění. 

 

K tomto lze odkázat na rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu České 

republiky, konkrétně např. na rozhodnutí č. j. 5 As 125/2015 – 86 ze dne 12. 10. 2016, 

popř. na usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 3138/2010 ze dne 

25. 9. 2012, která uvádějí, že „pokud jde o argumentaci stěžovatele, dle níž vlivem 

plánovaného obchvatu dojde ke zhoršení kvality ovzduší, zvýšení hranice hlučnosti 

a prašnosti a k poklesu realizační ceny přilehlých nemovitostí stěžovatele, považuje 

Nejvyšší správní soud i tuto námitku za nedůvodnou“ … „tyto zájmy nemohou být 

zasaženy vyvlastněním, nýbrž stavbou či provozem silnice. Jinak řečeno, zájem na 

zachování vlastnictví určité věci nelze ztotožňovat se zájmem na nerušeném užívání jiné 

věci. Zda a jak se bránit proti újmám, které hrozí působit stavba či provoz silnice, určují 

právní předpisy regulující stavbu či provoz, nikoli zákon o vyvlastnění“  

 

…  

 

„v souvislosti s dotčením veřejně prospěšnou stavbou dopravní (silniční) 

infrastruktury ve vztahu k jiným nemovitostem než těm, které jsou předmětem 

vyvlastnění nebo omezení vlastnického práva za účelem realizace této stavby, je vlastník 

těchto nemovitostí oprávněn uplatňovat příslušné námitky, případně připomínky v rámci 

řízení o návrhu příslušné územně plánovací dokumentace, v níž má být daná veřejně 

prospěšná stavba vymezena (s možností následné soudní ochrany dle ustanovení § 101a 

a násl. s. ř. s.), a dále v územním a stavebním řízení (s možností následné soudní 

ochrany dle ustanovení § 65 a násl. s. ř. s.), případně má možnost domáhat se ochrany 

proti nepřiměřenému obtěžování imisemi z této stavby občanskoprávní cestou. Tyto 

otázky však nemohou být předmětem samostatného vyvlastňovacího řízení.“ 
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11.11 Směnná smlouva 

 

 

V souladu s ustanovením § 3d ZUVDI platí, že směnnou smlouvou lze práva 

potřebná pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury získat pouze výměnou za práva 

k pozemku ve vlastnictví České republiky nebo právnické osoby zřízené zákonem nebo 

zřízené nebo založené státem, vůči níž je stát ovládající osobou. Pro ocenění se použije 

ustanovení  3b odst. 2. 

 

Pokud vlastník pozemku potřebného pro uskutečnění stavby dopravní 

infrastruktury požaduje jeho směnu, může být předmětem směny pouze pozemek 

ve vlastnictví České republiky nebo právnické osoby zřízené zákonem nebo zřízené 

nebo založené státem, vůči níž je stát ovládající osobou. V minulosti, konkrétně ve 

znění ustanovení § 3d ZUVDI účinném do 30. 08. 2018, naopak platilo, že měla – li být 

práva k pozemku potřebná pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury získána 

směnnou smlouvou a byl-li dohodou stran určen jiný pozemek, za který měl být 

pozemek potřebný pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury směněn, mohla tento 

jiný pozemek za účelem provedení směny nabýt koupí Česká republika nebo právnická 

osoba zřízená zákonem nebo zřízená nebo založená státem, vůči níž je stát ovládající 

osobou. Pro sjednání kupní ceny se ustanovení § 3b nepoužilo, s výjimkou jeho odst. 2. 

 

 Jednalo se nicméně o zdlouhavý proces, kdy Česká republika nebo právnická 

osoba zřízená zákonem nebo zřízená nebo založená státem, vůči níž je stát ovládající 

osobou, koupí nabývala pozemek od třetích osob, aby tento mohla směnit s vlastníkem 

za pozemek nezbytný k realizaci veřejně prospěšné stavby, a tím dostát požadavku 

právních předpisů a judikatury, týkající se priority získání potřebných práv smluvní 

cestou. Takový požadavek ZUVDI na investory veřejně prospěšných staveb již 

v současnosti neklade, nicméně i nadále by zúčastněné strany měly jednat o směně 

pozemku, který je ve vlastnictví České republiky nebo právnické osoby zřízené 

zákonem nebo zřízené nebo založené státem, a pakliže tato dohoda není možná, 

postupuje se standardně podle ustanovení § 3b zákona o urychlení. 
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11.12 Výpověď nájmu a pachtu 

 

Podle ustanovení § 7 odst. 1, 2 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (dále jen „zákon o vyvlastnění“) platí, že 

právo nájmu bytu, nebytového prostoru, stavby nebo pozemku vyvlastněním nezaniká. 

Po vyvlastnění může pronajímatel vypovědět nájem bytu, nebytového prostoru, stavby 

nebo pozemku kromě důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise též tehdy, 

jestliže jejich dalšímu užívání brání účel vyvlastnění. Právo nájemce na bytovou 

náhradu podle zvláštního právního předpisu není dotčeno. 

 

Ustanovení § 5 odst. 1, 2 ZUVDI řešilo předmětnou problematiku až 

do 30. 08. 2018 v zásadě obdobně, když stanovilo, že pokud uskutečnění dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury bránilo nájemní právo k pozemku nebo ke stavbě 

ve vlastnictví stavebníka, které by zaniklo vyvlastněním podle VyvlZ, byl stavebník 

oprávněn nájem pozemku nebo stavby vypovědět podle zvláštního zákona, bez ohledu 

na sjednanou dobu trvání nájmu, pokud se s nájemcem nedohodl jinak. Nájemci 

v takovém případě příslušela náhrada nákladů spojených s ukončením nájmu. Obdobně 

bylo možné ukončit i nájem bytu, přičemž právo nájemce na bytovou náhradu podle 

zvláštního právního předpisu tím nebylo dotčeno
300

,
301

 .
 
 

 

Pravděpodobně není třeba dodávat, že uvedené ustanovení bylo značně neurčité 

(např. pojem „které by zaniklo vyvlastněním podle VyvlZ“ je - s ohledem na právní 

úpravu VyvlZ, které uvádí, že právo nájmu bytu, nebytového prostoru, stavby nebo 

pozemku vyvlastněním nezaniká, a že po vyvlastnění je pronajímatel oprávněn nájem 

vypovědět též tehdy, jestliže jejich dalšímu užívání brání účel vyvlastnění – v zásadě 

nesmyslné) a v neposlední řadě mohlo investorům způsobovat nemalé časové prodlevy 

v souvislosti s výstavbou, když např. nájem zemědělských pozemků (tzv. zemědělský 

pacht) ujednaný na dobu neurčitou je s ohledem na svůj charakter (generování úrody) 

                                                   
300 Srov. ustanovení § ZUVDI ve znění účinném do 30. 08. 2018 a po tomto datu. Za povšimnutí taktéž 

stojí, že ani jedna z  právních úprav nezmiňuje ukončení nájemního nebo pachtovního práva 

na pozemcích či stavbách nezbytných k uskutečnění stavby infrastruktury elektronických komunikací 

(domnívám se, že je tomu tak buď s ohledem na technickou povahu této infrastruktury, anebo byla 

nedopatřením opomenuta). 
301 HOSTOVSKÁ, Helena. Novinky v oblasti majetkoprávní přípravy výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Soukromé právo. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2019, č. 4, s. 18-26. ISSN 2533-4239. 
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zákonem chráněn, přičemž jej lze vypovědět ve dvanáctiměsíční výpovědní době tak, 

aby skončil koncem pachtovního roku. U zemědělského pachtu je pachtovním rokem 

období od 1. října do 30. září následujícího roku
302

,
303

. 

 

S účinností ode dne 31. 8. 2018 je právní úprava ukončení nájmu nebo pachtu 

váznoucího na stavbě nebo pozemku, které jsou potřebné k uskutečnění výstavby 

veřejně prospěšné stavby, pro investory o něco přívětivější, když nově jsou oprávněni 

nájem nebo pacht vypovědět bez ohledu na sjednanou dobu jejich trvání a tento nájem 

nebo pacht přitom skončí uplynutím výpovědní doby, která činí 3 měsíce, bez ohledu na 

konec pachtovního roku. Nájemce nebo pachtýř má nárok na náhradu škody
304

 

způsobené ukončením nájmu nebo pachtu.
305

 

                                                   
302 Srov. ustanovení § 2339 a § 2347 OZ. 
303 HOSTOVSKÁ, Helena. Novinky v oblasti majetkoprávní přípravy výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Soukromé právo. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2019, č. 4, s. 18-26. ISSN 2533-4239. 
304 Zde považuji za zajímavé upozornit na změnu povahy nároku nájemce nebo pachtýře (náhrada škody 

namísto nákladů spojených s ukončením nájmu). Prokázat vznik škody na straně nájemce/pachtýře bude 

pravděpodobně komplikovanější, než doložení nákladů spojených s ukončením nájmu. 
305 Srov. ustanovení § 5 ZUVDI ve znění účinném ode dne 31. 08. 2018. 
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12 Komparace se zahraniční právní  úpravou 
 

12.1 Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení v právní úpravě Spolkové republiky 

Německo 

 

12.1.1 Ústavněprávní základ vyvlastnění ve Spolkové republice Německo 

a podmínky vyvlastnění 

 

 Právní základ vyvlastnění je dán v článku 14 odst. 3 Ústavy Spolkové republiky 

Německo. Vyvlastnění přípustné pouze pro blaho společnosti („nur zur Wohle der 

Allgemeinheit“) a může být provedeno pouze zákonem nebo na základě zvláštního 

zákona upravujícího druh a rozsah odškodnění. Odškodnění musí být stanoveno 

s řádným, resp. spravedlivý, uvážením zájmů široké veřejnosti a zúčastněných osob. 

V případě sporu o výši náhrady za odškodnění je vyvlastňovaným otevřena cesta 

k obecným soudům
306

. Uvedené lze shrnout tak, že vyvlastnění je přípustné jen 

výjimečně, a to za předpokladu splnění požadavků článku 14 odst. 3 BVerGE, a to 

pro blaho společnosti, pouze na základě zákona nebo zákonem a pouze proti 

odškodnění
307

.  

  

 Právní úpravy vyvlastnění dle článku 14 odst. 3 BVerGE musí být posuzována 

v celkových souvislostech právní úpravy vlastnictví zakotvené v článku 14 BVerGE. 

Výchozí bod právní úpravy vlastnictví představuje článek 14 odst. 1 BVerGE, který 

stanoví, že vlastnictví a dědické právo jsou zaručeny, a že jejich obsah a omezení jsou 

stanoveny zákony. Předmětný článek zaručuje trvání vlastnictví – jednak jako 

institucionální právní záruku vlastnictví majetku jako takového, a jednak jako 

individuální právní záruku konkrétního vlastnictví, souhrnu práv majetkové hodnoty 

v rukou jednotlivého vlastníka
308

.  

 

                                                   
306 Článek 14 odst. 3 Ústavy spolkové republiky Německo (Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland, dále jen „BVerGE“). 
307 MAURER, Hartmut, WALDHOFF, Christian. Allgemeines Verwaltungsrecht 19. überarbeitete und 

ergänzte Auflage. C. H. Beck, 2017, s. 767. ISBN 978-3-406-68177-6. 
308 Tamtéž, s. 766. 
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 Stejně jako v České republice pojem veřejný zájem, tak i ve Spolkové republice 

Německo pojem „blaho společnosti“ („obecné blaho“, „veřejné blaho“) představuje tzv. 

neurčitý právní pojem, který odráží hospodářskou a politickou situaci v zemi, a který se 

může v průběhu času vyvíjet a měnit. Z tohoto důvodu, stejně jako v České republice, 

konkretizují tento abstraktní právní pojem jednotlivé zvláštní právní předpisy 

vymezující účel vyvlastnění (výstavba dopravní infrastruktury, ochrana životního 

prostředí, atp.) a předpoklady, za nichž je vyvlastnění přípustné. Obdobně jako v České 

republice však nepostačí, aby byl účel vyvlastnění stanoven zvláštním zákonem, když 

navrhovatel (vyvlastnitel) má povinnost ve vyvlastňovacím řízení prokázat naplnění 

obecného blaha v posuzovaném konkrétním případě. Vyvlastňovací úřad má přitom 

zohledňovat zájmy všech zúčastněných a důsledky, které by pro ně vyvlastnění mohlo 

mít.   

 

 Ačkoli to není v článku 14 odst. 3 BVerGE výslovně zmíněno, vyvlastnění musí 

dále být přiměřené, což vyplývá ze všeobecných státoprávních zásad. Vyvlastnění je 

přípustné jen tehdy, když je s ohledem na zákonný vyvlastňovací účel vhodné, žádoucí 

a přiměřené
309

. Žádoucí není vyvlastnění např. tehdy, když je účel vyvlastnění 

dosažitelný jinými, pro vlastníka méně zatěžujícími způsoby, např. nabytím tzv. 

„z volné ruky“, věcným zatížením, atd.
310

  

 

 Německou rozhodovací praxí byla v minulosti rovněž posuzována otázka 

vyvlastnění sledující výlučně soukromé zájmy. Takové vyvlastnění je (stejně jako dle 

české rozhodovací praxe) zpravidla považováno za nepřípustné. Uvedené ovšem 

nevylučuje možnost vyvlastnění ve prospěch subjektu soukromého práva. Článek 14 

odst. 3 BVerGE vyžaduje kvalifikovaný účel vyvlastnění, osoba vyvlastnitele zde však 

není rozhodující. Vyvlastnění je přípustné, je-li prováděno např. ve prospěch 

soukromého podnikatele zajišťujícího plnění úkolů obecného blaha (např. obchodní 

společnost zajišťující dodávky energií) a je-li současně zajištěno, že podnikatel využije 

vyvlastněný předmět jen k účelům vyvlastnění.  

                                                   
309 Tamtéž, s. 777.  
310 REDEKER, Konrad, UECHTRITZ, Michael, Anwalts-Handbuch Verwaltungs-verfahren. 

2. neubearbeitete Auflage. Verlag Dr. Otto Schmidt Köln, 2012, s. 483. ISBN 978-3-504-14001-4. 
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Spolkový ústavní soud dospěl ve své rozhodovací praxi dokonce k závěru, že je 

možná kombinace dosahování obecného blaha a soukromých cílů (když postavení 

podnikatele je z povahy věci takové, že i při plnění úkolů obecného blaha sleduje také 

svůj soukromý zájem, tj. dosažení zisku), lze – li v těchto cílech spatřovat i veřejný 

zájem (např. vytvoření pracovních míst, hospodářský rozvoj určité oblasti, atp.). 

Dosažení soukromých zájmů však v žádném případě nesmí převážit, a účel vyvlastnění, 

tj. naplnění obecného blaha, musí být ze strany příslušného podnikatele zajištěn 

a dlouhodobě zabezpečen.  

 

Samotný pojem vyvlastnění se v německé právní úpravě na základě ústavně 

právního a společenského vývoje vícekrát změnil. Zákonná nebo ústavněprávní definice 

vyvlastnění však neexistuje. Podle všeobecně uznávaného a v odborné literatuře 

schváleného pojmu představuje vyvlastnění úplné nebo částečné odnětí vlastnického 

hmotně právního postavení ve smyslu článku 14 odst. 1 věta 1 BVerGE cíleným 

svrchovaným právním aktem ke splnění určitých veřejných úkolů v podobě opatření 

statků. Mezi znaky vyvlastnění tedy patří: chráněné vlastnické hmotně právní postavení, 

úplné nebo částečné zbavení tohoto právního postavení prostřednictvím cíleného 

svrchovaného právního aktu s cílem plnění veřejných úkolů v podobě opatření si 

statků
311

. 

 

Vyvlastnění je však třeba odlišovat od institutu omezení vlastnického práva 

v podobě určení jeho obsahu a mezí („Inhalts- und Schrankenbestimmung“), který 

představuje určitá omezující opatření ve vztahu k vlastnickému právu, aniž by však 

docházelo k jeho odnětí, a v zásadě je umožněn bez poskytnutí náhrady
312

 (výjimkou 

jsou případy, kdy v důsledku těchto omezujících opatření zůstává vlastníku prakticky 

„holé vlastnictví“, a tedy předmětná omezení způsobují stejné právní účinky jako 

vyvlastnění), a dále od dalších omezujících zásahů do vlastnického práva, jako např. 

správních aktů, které nejsou vyvlastněním (tvorba plánů výstavby) či možných omezení 

                                                   
311 

MAURER, Hartmut, WALDHOFF, Christian. Allgemeines Verwaltungsrecht 19. überarbeitete und 

ergänzte Auflage. C. H. Beck, 2017, s. 768. ISBN 978-3-406-68177-6. 
312 JÖRN, Ipsen, Allgemeines Verwaltungsrecht. 10., neu bearbeitete Auflage. Verlag Franz Vahlen 

GmbH, 2017, s. 360. ISBN 978-3-8006-5426-0. 
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vlastnictví v občanském zákoníku (např. sousedská práva) či ve zvláštních právních 

předpisech, zejména z oblasti ochrany přírody a krajiny, památkové péče, atd. 

 

Vyvlastnění představuje nahrazení soukromoprávního způsobu nabytí 

vlastnického práva správním aktem. Může spočívat buď v úplném odnětí vlastnického 

práva anebo v jeho částečném odnětí. Úplným odnětím vlastnického práva se ruší 

právní vztah k předmětu vlastnictví jako celku včetně práva jej užívat a možnosti 

disponovat s ním. Částečným odnětím se pak rozumí jednak věcné odnětí části 

vlastnického práva, jako např. odnětí pouze části pozemku vymezené geometrickým 

plánem nebo věcně oddělitelných částí stavby či ostatních vlastnických objektů, 

a jednak i právní odnětí (zbavení) určité části vlastnického práva, např. v podobě zřízení 

nebo zrušení věcného břemene k určité nemovitosti. Úplné odnětí vlastnického práva je 

přípustné pouze v případě trvalého a užívání vylučujícího účelu vyvlastnění. Typickým 

příkladem je stavba veřejné silnice, jejíž účelové určení další hospodářské užívání 

vylučuje
313

. 

  

Odlišně je třeba chápat institut „Inhalts- und Schrankenbestimmung“, v rámci 

něhož nedochází k částečnému odnětí, ale k určení mezí (hranic) vlastnického práva. 

Obecně se může jednat o omezení při užívání předmětu vlastnictví v souladu s určitými 

zákazy stanovenými zvláštními právními předpisy (např. právními přepisy na ochranu 

životního prostředí či památek). „Inhalts- und Schrankenbestimmung“ nelze chápat jako 

vyvlastnění, pokud ovšem nezpůsobuje stejné důsledky jako vyvlastnění. Jedná se 

zejména o případy, kdy sice vlastnické právo přetrvává, avšak všechna s vlastnictvím 

typicky provázaná užívací práva jsou osekána, takže vlastníkovi zůstává pouze „prázdná 

slupka“ vlastnického práva
314

. 

 

V této souvislosti lze odkázat např. na „Nassauskiesungsbeschluss“, tj. 

rozhodnutí prvního senátu Spolkového ústavního soudu, ze dne 15. července 1981 - 1 

BvL 77/78. Spolkový ústavní soud v tomto rozhodnutí objasnil, že je třeba rozlišovat 

                                                   
313 REDEKER, Konrad, UECHTRITZ, Michael, Anwalts-Handbuch Verwaltungs-verfahren. 

2. neubearbeitete Auflage. Verlag Dr. Otto Schmidt Köln, 2012, s. 484. ISBN 978-3-504-14001-4. 
314 K tomu srov. MAURER, Hartmut, WALDHOFF, Christian. Allgemeines Verwaltungsrecht 

19. überarbeitete und ergänzte Auflage. C. H. Beck, 2017, s. 773. ISBN 978-3-406-68177-6. 
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mezi ustanoveními o vyvlastnění, institutem omezení vlastnického práva v podobě 

určení jeho obsahu a mezí, a dále zásahy, které jsou rovnocenné vyvlastnění. 

 

Za vyvlastnění náleží náhrada pouze v případě, kdy je tato stanovena v zákoně 

o vyvlastnění (tzv. princip „Junktim – klausel“). Pokud jde o zákonné omezení 

vlastnického práva v podobě určení jeho obsahu a mezí, obecně zde neexistuje žádná 

náhrada za snížení hodnoty majetku. Další zákonné zásahy do vlastnického práva 

mohou vést k nárokům na odškodnění, avšak pouze, pokud občan dříve učinil vše 

prostřednictvím primární právní ochrany, aby ochránil porušení svých práv.  

 

V daném případě žádal žalobce na nemovitostech, které si pronajal, o příslušené 

povolení k těžbě štěrku a písku z podzemních vod. Šlo však o chráněné vody podle 

zákona o vodních zdrojích a žalobce příslušné povolení neobdržel. Žalobce se však 

nedomáhal poskytnutí požadovaného povolení soudní cestou, naopak požadoval proti 

státu Severní Porýní – Vestfálsko poskytnutí přiměřeného odškodnění, neboť tvrdil, že 

odmítnutí vydání příslušného povolení představovalo zásah do jeho zavedeného 

podnikání, jakož i do vlastnictví nemovitostí, když si dříve nechal postoupit jakékoli 

nároky na odškodnění od vlastníka nemovitostí, jeho pronajímatele.  

 

Celá kauza posléze doputovala až ke Spolkovému ústavnímu soudu, který se 

zabýval otázkou, zda je příslušné ustanovení § 17 zákona o vodních zdrojích 

neslučitelné s článkem 14 odst. 3 větou 2 BVerGE tím, že umožňuje neposkytnutí 

příslušného povolení bez náhrady, a dále, zda došlo k porušení právního postavení 

žalobce. 

 

Uvedené však bylo Spolkovým ústavním soudem odmítnuto, neboť podzemní 

voda není majetkem jednotlivce a těžbu štěrku prováděnou žalobcem nelze oddělit 

od poškození podzemních vod. V projednávaném případě se jedná především o dotčená 

ustanovení zákona o vodních zdrojích, jelikož právní postavení žalobce nebylo 

z hlediska určení obsahu a omezení vlastnického práva konkrétně ani jednotlivě 

narušeno. Spolkový ústavní soud posuzoval otázku, zda jsou předmětná ustanovení 

zákona o vodních zdrojích z hlediska určení obsahu a omezení vlastnictví ústavní. 
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Podzemní vody mohou být vzhledem ke svému prvořadému významu pro obecné blaho 

předmětem právního předpisu, který podmiňuje jejich použití ze strany jednotlivců, 

a tím je zbavuje bezplatné dostupnosti. Patří sem také těžba štěrku, která se střetává 

s cílem získat čistou podzemní vodu. 

 

V zásadě platí, že za stanovení obsahu a omezení vlastnických práv nikdy nebyla 

vyplácena náhrada. S ohledem na přiměřenost práva však může být nutné někdy 

poskytnout náhradu za tyto případy, aby byla chráněna legitimní očekávání. Pokud 

určení obsahu a omezení vlastnických práv nesplňuje kritérium proporcionality, 

nevzniká nárok na odškodnění, ale zákon a správní akty vydané na jeho základě jsou 

protiústavní. V důsledku toho se musí žalobce bránit proti zákonu nebo opatřením 

přijatým podle primárního práva. Nemůže však jednoduše „natáhnout ruku“ 

a požadovat náhradu za neústavnost zákona, protože článek 14 BVerGE obsahuje 

záruku ochrany majetku, nikoli záruku hodnoty nemovitosti. 

 

Uvedené lze tedy shrnout tak, že rozhodující je otázka, zda užívání podzemní 

vody patří rovněž k vlastnictví majetku nebo je od něho oddělitelné. Pokud může 

užívání podzemní vody být od pozemkového vlastnictví odděleno, nebyl žalobce 

odmítnutím povolení ve svém vlastnictví poškozen. I pokud bychom nahlíželi 

na užívání podzemní vody jako na součást pozemkového vlastnictví, nemohlo by 

nicméně odmítnutí příslušného povolení představovat vyvlastnění, pokud by za něj 

nebylo zákonem předvídáno žádné odškodnění
315

.  

 

Pokud se tedy majitel pokládá příslušným zásahem za nadměrně zatíženého, 

musí toto opatření odvrátit prostředky primární ochrany, případně, když už to není 

možné, požadovat náhradu škody nebo požadovat odškodnění v důsledku zásahu 

obdobnému vyvlastnění. Vyvlastňovací odškodnění však může být poskytnuto pouze, 

když je právně přepokládáno
316

. 

 

                                                   
315 JÖRN, Ipsen, Allgemeines Verwaltungsrecht. 10., neu bearbeitete Auflage. Verlag Franz Vahlen 

GmbH, 2017, s. 360. ISBN 978-3-8006-5426-0. 
316 Tamtéž, s. 361.  
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12.1.2 Náhrada za vyvlastnění ve Spolkové republice Německo 

 

 Z BVerGE vyplývá, že každý zákon, kterým dochází přímo k vyvlastnění, nebo 

na jehož základě má k vyvlastnění dojít, vydaný po účinnosti BVerGE musí obsahovat 

právní úpravu způsobu a rozsahu náhrady za vyvlastnění (srov. ustanovení článku 14 

odst. 3 věta druhá BVerGE). Nárokový základ náhrady za vyvlastnění proto není 

v konkrétním případě upraven v článku 14 odst. 3 BVerGE, avšak samotný 

vyvlastňovací zákon musí odpovídat požadavkům článku 14 odst. 3 BVerGE 

na odškodnění. Vyvlastnění může nastat jen tehdy, když je k dispozici zvláštní zákon 

s úpravou odškodnění. Chybí-li taková úprava, nebude vlastník odškodněn 

bezprostředně dle článku 14 odst. 3 Ústavy, avšak vyvlastnění bude protiprávní 

(protiústavní) a nepřípusné
317

. 

 

Vlastníkům tak je na ústavněprávní úrovni poskytnuta jistota, že jim bude 

zajištěna náhrada v případě použití zákona o vyvlastnění. Spolkový ústavní soud tak 

odmítá institut tzv. „salvátorské klausule“, která je ve zvláštních právních předpisech 

představována např. formulací „představuje-li opatření na základě tohoto zákona 

vyvlastnění, je třeba poskytnout náhradu za vyvlastnění v penězích“, když taková 

formulace neodpovídá požadavku ustanovení článku 14 odst. 3 věta druhá BVerGE.  

 

Princip zakotvený v právě citovaném ustanovení, vyjadřující požadavek, aby 

zákon, který vyvlastnění připustí nebo způsobí, obsahoval sám vlastní úpravu o druhu 

a rozsahu odškodnění (tj. spojení vyvlastňovacího a odškodňovacího řízení v jednom 

zákoně), je v právní teorii označován jako „Junktim – klausel“. Každý zákon, kterým 

dochází k vyvlastnění, nebo na jehož základě má k vyvlastnění dojít, vydaný 

po účinnosti BVerGE (bez ohledu na skutečnost, zda jej lze jako zákon o vyvlastnění 

charakterizovat) musí obsahovat úpravu o způsobu a rozsahu náhrady za vyvlastnění. 

Předmětné ustanovení představuje jistotu, že účastníkům řízení, konkrétně těm 

účastníkům postiženým vyvlastněním, bude zajištěna náhrada směřující ke skutečnému 

vyrovnání hodnoty majetku, k jehož ztrátě či omezení v důsledku vyvlastnění došlo.  

 

                                                   
317 K tomu srov. MAURER, Hartmut, WALDHOFF, Christian. Allgemeines Verwaltungsrecht 

19. überarbeitete und ergänzte Auflage. C. H. Beck, 2017, s. 767. ISBN 978-3-406-68177-6. 
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Princip „Junktim-klausel“ v sobě zahrnuje několik funkcí. Nejdůležitější z nich 

je (právě citovaná) ochranná funkce spočívající v poskytnutí jistoty vlastníku, že mu 

v případě použití zákona o vyvlastnění bude zajištěna adekvátní náhrada. Další funkcí je 

tzv. varovná funkce, která se týká především zákonodárce, když nařizuje zákonodárci 

věnovat pozornost tomu, zda jím provedený nebo připuštěný zásah má charakter 

vyvlastnění, neboť v takovém případě musí být odškodněn ze všeobecných 

rozpočtových prostředků (a tudíž zatěžuje veřejné rozpočty).  

 

Poslední funkcí je zajištění svrchované moci parlamentu tvořit státní rozpočet 

a zabránit, aby tento rozpočet finančně zatěžovaly soudy nebo orgány veřejné správy 

tak, že budou samy stanovovat odškodnění za vyvlastnění (kompetenční funkce). 

Uvedená funkce „Junktim-klausel“ je spjata se zásadou dělby moci mezi státními 

orgány a vyjadřuje zásadu, že chybí-li ve vyvlastňovacím zákoně odškodňovací řízení 

nebo toto neodpovídá článku 14 odst. 3 BVerGe, nemohou správní úřady a soudy 

předmětné pochybení napravovat a samy rozhodovat o  poskytnutí odpovídajícího 

odškodnění. Následek absence či nedostatečnosti úpravy odškodnění je zde naopak 

takový, že předmětný zákon je v důsledku „přešlapu proti Junktim-klausel“ 

protiústavní, a tím pádem nepředstavuje dostatečný podklad pro vyvlastnění
318

. 

 

Předpokládá se, že zákonodárce (po spravedlivém zvážení zájmů veřejnosti 

a zúčastněných stran) nastaví závazná pravidla o způsobu a rozsahu náhrady 

za vyvlastnění, podle kterých jsou orgány veřejné správy povinny v jednotlivých 

případech stanovit náhradu za vyvlastnění. Obecné soudy následně přezkoumávají 

náhradu za vyvlastnění přiznanou orgány veřejné správy s ohledem na článek 14 odst. 3 

věta čtvrtá BVerGe.  

 

Zákonodárce by měl v prvé řadě rozhodnout, zda má být náhrada za vyvlastnění 

poskytnuta v penězích nebo v jiných hodnotách (např. náhradní půda, cenné papíry), 

a jaká kritéria jsou přitom pro poskytnutí náhrady za vyvlastnění rozhodující. 

Vyvlastňovanému by mělo být již před provedením vyvlastnění jasné, jak bude 

                                                   
318 Tamtéž, s. 780.  
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odškodněn, na druhé straně by však pravidla pro poskytnutí náhrady za vyvlastnění 

měly umožnit zohlednit zvláštnosti jednotlivých případů. 

 

V souladu se závěry stávající německé judikatury a odborné literatury platí, že 

slučitelná s článkem 14 odst. 3 věta třetí BVerGE je pouze taková náhrada, která 

odpovídá plné hodnotě předmětu vyvlastnění. Odškodněním by měla být vyrovnána 

majetková ztráta. Měřítkem výpočtu je zpravidla tržní hodnota, tj. cena, která je 

za danou věc dosažitelná v běžném obchodním styku, popř. hodnota užívání či 

užívacích práv. Obecně platí, že vyvlastňovanému by mělo být umožněno obstarání věci 

stejného druhu a jakosti. 

 

Při stanovení náhrady za vyvlastnění by se dále mělo přihlížet jak nevýhodám 

způsobeným přímo vyvlastněním (snížení hodnoty pozemku při částečném vyvlastnění, 

újma při ztrátě části zákaznické základy), tak na druhou stranu i k výhodám (územním 

plánováním podmíněné zvýšení hodnoty pozemku, který po vyvlastnění 

vyvlastňovanému částečně zůstal), které je třeba při určení výše náhrady za vyvlastnění 

zohlednit
319

.  

 

Předmětem odškodnění jsou i tzv. následné náklady, což jsou majetkové 

nevýhody, které představují bezprostřední následek vyvlastnění. Povinnost nahradit se 

však vztahuje toliko na bezprostřední následky vyvlastnění jako např. snížení ceny 

nemovitosti při částečném vyvlastnění, náklady za přestěhování, náklady za přemístění 

provozu, ztráta určitého zákaznického okruhu nebo náklady na nutné právní 

poradenství, nikoli ale nepřímé následné náklady, např. náklady na znovu opatření 

náhradního objektu (např. poplatky makléřům, náklady na novostavbu)
320

. 

 

 Princip „Junktim – klausel“ je porušen, pakliže zákon, kterým dochází 

k vyvlastnění, neobsahuje pravidla pro určení náhrady za vyvlastnění, nebo taktéž 

tehdy, pokud tyto pravidla sice obsahuje, nicméně tato nebyla stanovena podle 

spravedlivého zvážení zájmů veřejnosti a zúčastněných stran. Uvedené pak má 

                                                   
319 K tomu srov. např. § 96 BauGB. 
320 K tomu srov. MAURER, Hartmut, WALDHOFF, Christian. Allgemeines Verwaltungsrecht 

19. überarbeitete und ergänzte Auflage. C. H. Beck, 2017, s. 785. ISBN 978-3-406-68177-6. 
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za následek, že zákon o vyvlastnění je jako celek protiústavní. V takovém případě se 

může vyvlastňovaný domáhat přezkumu ústavnosti a zákonnosti správního aktu, který 

byl na základě takového zákona vydán, u správního soudu. V případě absence 

ustanovení o způsobu určení a rozsahu náhrady za vyvlastnění nesmějí správní soudy 

zákon o vyvlastnění aplikovat a musí jej předložit dle článku 100 odst. 1 BVerGe 

Spolkovému ústavnímu soudu, který rozhodne o ústavnosti předmětného 

vyvlastňovacího zákona. Pokud dochází k vyvlastnění přímo zákonem, pak je ústavní 

stížnost zároveň jediným možným prostředkem soudní ochrany. 

 

V případě sporů o výši náhrady za vyvlastnění jsou dle ustanovení čl. 14 odst. 3 

věta čtvrtá BVerGe ve sporech o výši náhrady příslušné civilní soudy. Obecné soudy 

zjišťují, zda byla vyvlastňovanému poskytnuta náhrada za vyvlastnění, která odpovídá 

pravidlům stanoveným v příslušném vyvlastňovacím zákoně. I zde je však posuzováno, 

zda se v daném případě vůbec jedná o vyvlastnění, a zda v zákoně předvídaná náhrada 

byla stanovena odpovídajícím způsobem, tj. v souladu s principy „Junktim – klausel“. 

V opačném případě soudy nemohou samy rozhodovat o poskytnutí náhrady, která by 

odpovídala článku ustanovení čl. 14 odst. 3 věta třetí BVerGE a odstraňovat tak 

nedostatek právní úpravy. Obecné soudy musí naopak předložit danou věc (stejně jako 

ve shora zmiňovaném případě správní soudy) dle článku 100 odst. 1 BVerGE 

Spolkovému ústavnímu soudu, který rozhodne o ústavnosti předmětného 

vyvlastňovacího zákona. 

 

12.1.3 Formy vyvlastnění 

 

Jak již bylo uvedeno shora, dle článku 14 odst. 3 BVerGE platí, že vyvlastnění je 

přípustné jen pro blaho společnosti (obecné blaho, veřejné blaho) a smí být provedeno 

jen zákonem nebo na základě zákona, který upraví způsob a rozsah odškodnění 

(náhrady za vyvlastnění). Vyvlastnění může být provedeno dvěma způsoby, a to buď 

zákonem („Legalenteignung“) nebo právním aktem veřejné správy vydaným na základě 

zákona („Administrativenteignung“). V případě zákonného vyvlastnění zákon po nabytí 

své účinnosti přímo a bez prováděcího správního aktu odnímá nebo omezuje konkrétní 
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vlastnické právo, které přísluší určitelnému okruhu osob. Vyvlastnění přímo zákonem je 

však přípustné pouze ve výjimečných případech
321

.  

 

Důvodem skutečnosti, že zákonné (legální) vyvlastnění je podle rozhodovací 

praxe Spolkového ústavního soudu omezeno jen na zvláštní (mimořádné) případy, je 

mj. i to, že proti zákonu není k dispozici prakticky žádná cesta právní obrany; 

vyvlastněný je odkázán na mimořádný prostředek obrany v podobě ústavní stížnosti
322

. 

 

 V ostatních případech dochází k odnětí vlastnického práva na základě aktu 

veřejné správy, který lze napadnout opravnými prostředky. Lze se setkat rovněž 

s vyvlastněním podzákonným právním předpisem (nařízením nebo vyhláškou), pokud 

jsou tyto vydány na základě zákona, který upravuje způsob určení a poskytnutí náhrady 

za vyvlastnění. K vyvlastnění podzákonným právním předpisem je sice třeba výslovné 

zákonné zmocnění (s ohledem na požadavek článku 80 odst. 1 BVerGE), avšak 

v důsledku normativnímu charakteru vyvlastňovacích aktů se tento druh vyvlastnění 

blíží spíše zákonnému vyvlastnění
323

. 

 

K tomu lze pro srovnání uvést, že v České republice není vyvlastnění právním 

přepisem, a to ať už zákonem či podzákonným právním předpisem (nařízením nebo 

vyhláškou), v zásadě přípustné, neboť, jak již opakovaně ve svých rozhodnutích 

konstatoval Ústavní soud České republiky, deklarování veřejného zájmu zákonem 

v konkrétně určené věci je neslučitelné s principy právního státu, zejména pak 

principem dělby moci mezi mocí zákonodárnou a výkonnou, když veřejný zájem je 

třeba nalézt v procesu rozhodování o určité otázce (typicky např. o vyvlastňování), 

a nelze jej v konkrétní věci a priori stanovit, a když zjišťování veřejného zájmu 

v konkrétním případě je typicky pravomocí moci výkonné, a nikoliv zákonodárné.  

 

                                                   
321 K tomu srov. např. Hamburgisches Deichordnungsgesetz (zákon o výstavbě vodních hrází 

ve Spolkové zemi Hamburk). 
322 JÖRN, Ipsen, Allgemeines Verwaltungsrecht. 10., neu bearbeitete Auflage. Verlag Franz Vahlen 

GmbH, 2017, s. 361. ISBN 978-3-8006-5426-0. 
323 K tomu srov. MAURER, Hartmut, WALDHOFF, Christian. Allgemeines Verwaltungsrecht 

19. überarbeitete und ergänzte Auflage. C. H. Beck, 2017, s. 773 - 774. ISBN 978-3-406-68177-6. 
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Ústavní soud pak dále připomněl, že deklarování veřejného zájmu zákonem 

omezuje rovněž právo na soudní přezkum, a je tak v  rozporu s čl. 1, čl. 2 odst. 1 a 3, čl. 

81 a čl. 90 Ústavy, jakož i s čl. 36 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. 

Ustanovení zákona stanovující neodůvodněně odlišný procesní režim porušují princip 

rovnosti v právech, jakož i čl. 11 odst. 1 věta druhá Listiny základních práv a svobod, 

dle nějž vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu
324

. 

 

12.1.4 Spolková a zemská právní úprava vyvlastnění 

 

Kompetence vydávání zákonů v oblasti vyvlastňovacího práva ve Spolkové 

republice Německo je podle BVerGE rozdělena mezi Spolek a jednotlivé spolkové 

země. Spolek má podle článku 74 odst. 1 číslo 14 BVerGE tzv. konkurující 

zákonodárnou působnost v oblastech uvedeným v článcích 73 a 74 BVerGE (kam spadá 

např. železniční a silniční doprava, poštovní doprava, atd.), což znamená, že může 

v těchto oblastech vydávat příslušné vyvlastňovací zákony. Pakliže tuto pravomoc 

nevyužije, jsou k vydávání vyvlastňovacích zákonů příslušné jednotlivé spolkové země. 

  

 Spolek nicméně nemá k dispozici žádný rozsáhlý obecný zákon o vyvlastnění 

(tj. právní předpis upravující podrobně např. problematiku vyvlastňovacího řízení, 

problematiku náhrady za vyvlastnění, atd.), a proto spolkové právní předpisy 

zmocňující k vyvlastnění často odkazují na právní úpravu zemí, jako např. ustanovení 

§ 19a spolkového zákona o dálkových silnicích, ustanovení § 30 zákona o přepravě 

osob, ustanovení § 22 odst. 4 všeobecného zákona o drahách, ustanovení § 44 odst. 3 

spolkového zákona o vodních cestách, ustanovení § 45 odst. 3 zákona o hospodaření 

s energií, ustanovení § 28 zákona o letecké dopravě. Samostatnou právní 

úpravu o vyvlastnění naopak obsahují např. ustanovení § 85 a násl. stavebního zákona, 

a dále ustanovení § 87 a následující zákona o pozemkových úpravách nebo ustanovení 

§ 77 a následující spolkového horního zákona
325

.  

  

                                                   
324 K tomu srov. např. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 24/04 ze dne 28. 6. 2005 

a Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 24/08, publikován pod 

č. 124/2009 Sb..   
325 REDEKER, Konrad, UECHTRITZ, Michael, Anwalts-Handbuch Verwaltungs-verfahren. 

2. neubearbeitete Auflage. Verlag Dr. Otto Schmidt Köln, 2012, s. 491 - 492. ISBN 978-3-504-14001-4. 
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 Ve spolkových zemích jsou vydávány jednak různé věcné (odborné) právní 

předpisy zmocňující k vyvlastnění
326

, a jednak obecné vyvlastňovací zákony upravující 

zejména vedení vyvlastňovacího řízení a způsob a rozsah náhrady za vyvlastnění. 

Odborné právní předpisy spolkových zemí zmocňující vyvlastnění pak velmi často 

(stejně jako ty spolkové) odkazují na tyto obecné zemské vyvlastňovací zákony. 

Zemský zákon o vyvlastnění se přitom použije, pakliže si spolkové, popř. zemské, 

odborné právní předpisy, danou úpravu nenárokují, tj. samy ji neupravují.    

 

Ze zemských vyvlastňovacích zákonů lze jmenovat například Hamburský zákon 

o vyvlastnění, Zemský zákon o vyvlastnění Rheinland-Pfalz, Dolnosaský vyvlastňovací 

zákon, Zemský zákon o vyvlastnění Baden – Würtemberg, Bavorský zákon 

odškodněním povinném vyvlastnění, Zákon o vyvlastnění a odškodnění pro zemi 

Severní – Porýní Westfálsko, Berlínský zákon o vyvlastnění, Zákon o vyvlastnění pro 

Svobodné hanzovní město Brémy, Hessenský vyvlastňovací zákon, vyvlastňovací 

zákon pro Zemi Mecklenburg - Vorpommern, Durynský vyvlastňovací zákon, 

vyvlastňovací zákon Země Brandenburg, Vyvlastňovací zákon Země Sachsen-Anhalt, 

Saský odškodňovací a vyvlastňovací zákon.  

 

Vývoj vyvlastňovacího řízení v jednotlivých spolkových zemích byl ovlivněn 

především pruským zákonem o vyvlastnění pozemkového vlastnictví ze dne 

11. 6. 1874, a to dokonce tak, že ve změněné formě platí ještě dodnes např. ve spolkové 

zemi Schleswig-Holstein
327,328

. V této souvislosti je nicméně nutné konstatovat, že 

spolkové země čerpají z velké části zkušenosti a poznatky z osvědčených ustanovení 

upravujících vyvlastnění, obsažených ve stavebním zákoně. Země Sasko se dokonce 

vlastní právní úpravy vyvlastnění úplně zříká a odkazuje v ustanovení § 3 na příslušná 

ustanovení stavebního zákona
329

.  

 

                                                   
326 K tomu srov. např. Hamburský zákon o hospodaření s odpadem, Hamburský zákon o památkové péči 

či Hamburský vodní zákon. 
327 Gesetz über die Enteignung von Grundeigentum (EnteigG SH) vom 11. 6. 1874 (Pr.GS 1874, 221), 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. 3. 2015 (GVOBl. 2015, 96). 
328 REDEKER, Konrad, UECHTRITZ, Michael, Anwalts-Handbuch Verwaltungs-verfahren. 

2. neubearbeitete Auflage. Verlag Dr. Otto Schmidt Köln, 2012, s. 491. ISBN 978-3-504-14001-4. 
329 Tamžéž, s. 492.  
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Co se týče samotného procesu vyvlastnění, tak jde (již z ústavněprávních 

důvodů) o proces přísně formalizovaný. Jedná se zpravidla o formální postup ve smyslu 

ustanovení §§ 63ff VwVfG (tj. zákona o správním řízení). Příslušná ustanovení se však 

použijí jen tehdy, je-li to výslovně zvláštním právním předpisem stanoveno. Zákony 

o vyvlastnění totiž zpravidla samy obsahují podrobné právní úpravy vedení 

vyvlastňovacího řízení nebo odkazují na právní úpravy ostatních zákonů o vyvlastnění. 

Jako příklad právní úpravy vyvlastňovacího řízení můžeme uvést např. ustanovení 

§§ 104ff BauGB, které se týká procesu vyvlastnění nemovitostí a věcných práv 

k uskutečnění zastavovacích plánů (plánů výstavby, územních plánů). 

12.1.5 Německý stavební zákon (Baugesetzbuch) 

  

 Asi nejznámějším právním předpisem, který ve Spolkové republice Německo, 

upravuje problematiku vyvlastnění, je stavební zákon. Vyvlastnění je upraveno v páté 

části německého stavebního zákona (dále jen „BauGB“). Tato část je rozdělena 

na celkem tři úseky, přičemž první úsek upravuje přípustnost vyvlastnění (ustanovení 

§§ 85 – 92), druhý odškodnění (ustanovení §§ 93 – 103) a třetí úsek vyvlastňovací 

řízení (ustanovení §§ 104 – 122). Nejčastějším účelem vyvlastnění dle příslušného 

právního předpisu je, má-li být použit určitý pozemek v souladu s územním plánem 

nebo k takovému použití připraven
330

. V jiných než v BauGB stanovených případech, 

resp. pro jiné účely vyvlastnění, než ty explicitně uvedené v ustanovení § 85 BauGB, se 

použijí zvláštní právní předpisy Spolku nebo spolkových zemí. Tyto právní předpisy 

pak buď obsahují vlastní právní úpravu vyvlastnění, nebo (a to převážně) odkazují 

na obecné vyvlastňovací zákony spolkových zemí. Obecné vyvlastňovací zákony 

spolkových zemí přitom velmi často odkazují právě na BauGB, popř. přejímají nebo 

opakují v něm vyjádřené právní zásady. Vyvlastnění pro uskutečnění plánu výstavby 

má právní základ vyvlastňovacího řízení ve zvláštních právních předpisech spolku 

a spolkových zemí. 

  

 Cílem této disertační práce není podrobná analýza každého jednotlivého 

zákonného ustanovení BauGB, a proto budu věnovat pozornost pouze těm z mého 

                                                   
330 Srov. ustanovení § 85 odst. 1 bod 1. BauGB. 
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pohledu nejvýznamnějším, a pokusím se je porovnat s českou právní úpravou 

obsaženou ve VyvlZ .  

 

Ustanovení § 87 BauGB upravuje problematiku přípustnosti vyvlastnění. 

Vyvlastnění je přípustné pouze v případech, kdy to vyžaduje tzv. „veřejné blaho“ (das 

Wohl der Allgemeinheit) a účelu vyvlastnění nelze dosáhnout jinými přijatelnými 

způsoby
331

. Žadatel o vyvlastnění musí dále prokázat, že neúspěšně usiloval o nabytí 

vyvlastňované nemovitosti dohodou, a to za přiměřených podmínek, a rovněž musí 

prokázat, že předmětnou nemovitost využije v přiměřené době k určenému účelu 

vyvlastnění
332

. Stejně jako v české právní úpravě tak platí  povinnost, že nemovitost smí 

být vyvlastněna pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelu vyvlastnění. Postačuje-li 

pro uskutečnění účelu vyvlastnění toliko zatížení pozemku, pak musí být vyvlastnění 

omezeno na toto zatížení
333

.  

 

Německá právní úprava, stejně jako ta naše, pracuje s institutem tzv. „rozšíření 

vyvlastnění“
334

. Pokud má být nemovitost, jež je předmětem vyvlastnění zatížena 

dědičným právem stavby („Erbbaurecht“), může vyvlastňovaný požadovat odnětí 

vlastnického práv namísto jeho omezení. Stejně tak, má-li být nemovitost zatížena 

jiným právem, může vyvlastňovaný požadovat odnětí vyvlastňované nemovitosti 

namísto jejího zatížení, je-li toto zatížení nepřiměřené. Vyvlastňovaný má právo 

požadovat rozšíření vyvlastnění na zbývající část nemovitosti nebo na další 

s nemovitostí prostorově nebo hospodářsky propojené nemovitosti, pokud zbývající část 

nemovitosti, popř. prostorově nebo hospodářský propojené nemovitosti nebude 

v důsledku vyvlastnění již nadále možné využít ke stavebnímu nebo hospodářskému 

účelu. Vyvlastňovaný může dokonce požádat i o rozšíření vyvlastnění na příslušenství 

nemovitosti a na předměty, které jsou s nemovitostí pouze dočasně spojeny či do ní 

vkládány, pokud tyto v důsledku vyvlastnění nemohou být již nadále ekonomicky či 

jiným způsobem využity
335

. Žádost o rozšíření vyvlastnění lze dle ustanovení § 92 odst. 

                                                   
331 Srov. ustanovení § 87 odst. 1 BauGB. 
332 Srov. ustanovení § 87 odst. 2 BauGB. 
333 Srov. ustanovení § 92 odst. 1 BauGB. 
334 Srov. ustanovení § 92 odst. 2 až 5 BauGB. 
335 Srov. ustanovení § 92 odst. 2 - 4 BauGB. 
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5 BauGB podat písemně nebo do protokolu u vyvlastňovacího úřadu až do konce 

ústního jednání336.  

 

Německá právní úprava problematiky rozšíření vyvlastnění tak je oproti té naší 

podrobnější. V České republice je rozšíření vyvlastnění upraveno v třetím odstavci 

ustanovení § 4 VyvlZ, uvádějícím toliko, že není-li možné pozemek, stavbu nebo jejich 

část, popřípadě právo odpovídající věcnému břemenu užívat bez vyvlastňovaného 

pozemku, stavby nebo jejich částí či věcného břemene buď vůbec, nebo jen 

s nepřiměřenými obtížemi, lze na ně rozšířit vyvlastnění, jestliže o to vyvlastňovaný 

požádá, i když není nezbytné k dosažení daného účelu. Uvedené ustanovení je poměrně 

neurčité, a tedy bude záviset především na uvážení vyvlastňovacího úřadu, zda 

v konkrétním případě shledá, že je naplněna podmínka, že „pozemek, stavbu nebo jejich 

část, popř. právo odpovídajícímu věcnému nelze (bez vyvlastněné nemovitosti, její části 

či věcného břemene) užívat vůbec nebo jen s nepřiměřenými obtížemi“. Na druhou 

stranu však předmětné ustanovení dává, oproti ustanovení § 92 BauGB, 

vyvlastňovacímu úřadu větší prostor pro úvahu a zhodnocení každého jednotlivého 

případu.  

 

Stejně jako v české právní úpravě, tak i v německém právu platí, že 

za vyvlastnění přísluší náhrada. Náhrada za vyvlastnění je poskytována jednak za ztrátu 

práv vyplývajících z vyvlastnění, a jednak za další finanční nevýhody z vyvlastnění 

vyplývající
 337

. 

 

Pro stanovení náhrady za vyvlastnění je určující stav nemovitosti v okamžiku, 

kdy vyvlastňovací úřad rozhoduje o žádosti o vyvlastnění. V případech tzv. 

předběžného uvedení v držbu je však rozhodující stav, kdy toto nabývá účinnosti
338

.  

 

Stejně jako v české právní úpravě platí, že náhrada za ztrátu práv vyplývajících 

z vyvlastnění je založena na tržní hodnotě vyvlastňované nemovitosti k okamžiku 

rozhodování o žádosti o vyvlastnění. I zde se nepřihlíží ke změně hodnoty nemovitosti, 

                                                   
336 Srov. ustanovení § 92 odst. 5 BauGB. 
337 Srov. ustanovení § 93 odst. 1,2 BauGB. 
338 Srov. ustanovení § 93 odst. 4 BauGB. 
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ke které došlo v důsledku vyvlastnění
339

. BauGB dále pracuje se zákazem přihlížení 

ke změně hodnoty  nemovitosti v důsledku navýšení hodnoty nemovitosti, ke kterému 

došlo poté, co vyvlastňovaný odmítl nabídku vyvlastnitele na odkup či směnu 

vyvlastňované nemovitosti za přiměřených podmínek, s výjimkou případů, kdy 

do nemovitosti investoval kapitál nebo práci, a dále, k navýšení, k němuž došlo 

v důsledku změn zvyšujících hodnotu nemovitosti, provedených po zahájení 

vyvlastňovacího řízení bez příkazu nebo povolení vyvlastňovacího úřadu.  

 

Rovněž se např. nepřipouští navýšení hodnoty nemovitosti v důsledku dohod, 

které se nápadně odchylují od obvyklých smluv, byly-li uzavřeny za účelem získání 

vyšší náhrady.  U  nemovitostí, jejichž demolice může být kdykoli bez náhrady nařízena 

z důvodu veřejnoprávních předpisů, bude náhrada poskytnuta pouze v těch případech, 

kde je to nezbytné z důvodu zajištění spravedlnosti. Pokud je hodnota pozemku snížena 

v důsledku práv třetích osob, která váznou na pozemku, platí, že tato práva budu 

obnovena na jiných nemovitostech nebo kompenzována odděleně, a proto se tato 

skutečnost zohlední při stanovení náhrady za ztrátu práv
340

. 

 

Vedle náhrady za ztrátu práv upravuje BauGB rovněž i odškodnění za jiné 

finanční nevýhody. Takového odškodnění však je přípustné pouze tehdy a do té míry, 

když předmětné finanční nevýhody nejsou zohledněny při stanovení odškodnění 

za ztrátu práv
341

. Kromě nezbytných stěhovacích nákladů vyžadovaných vyvlastněním 

se jedná náhradu za  přechodnou nebo trvalou ztrátu, kterou utrpí vyvlastňovaný 

v důsledku vyvlastnění v jeho zaměstnání, podnikání nebo při plnění svých povinností, 

avšak pouze toliko do výše výdajů potřebných k obstarání jiné rovnocenné nemovitosti, 

kterou je možné využívat stejným způsobem jako vyvlastňovanou nemovitost, a dále 

škody, které vzniknou vyvlastňovanému v důsledku vyvlastnění části nemovitosti nebo 

nemovitostí prostorově a hospodářsky souvisejících s jinými nemovitostmi, ovšem 

za předpokladu, že snížení hodnoty již není zohledněno při stanovení náhrady za ztrátu 

práv
342

. 

                                                   
339 Srov. ustanovení § 95 odst. 1, 2 bod 2. BauGB. 
340 Srov. ustanovení § 95 odst. 2 BauGB. 
341 Srov. ustanovení § 96 odst. 1 BauGB. 
342 Srov. ustanovení § 96 odst. 1 body1. – 3. BauGB. 
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Náhrada za vyvlastnění je poskytována prioritně v penězích, BauGB však 

upravuje i náhradu v podobě poskytnutí náhradní nemovitosti či zřízení jiných práv. 

Náhrada za vyvlastnění v penězích může být poskytnuta vyvlastnitelem buď 

jednorázově, popřípadě formou opakujícího plnění. Na návrh vyvlastňovaného může 

být stanovena náhrada za vyvlastnění formou poskytnutí náhradního pozemku, kdy je to 

potřebné k zajištění jeho povolání, výdělečné činnosti nebo je odkázán a plnění 

příslušných úkolů, a to za předpokladu že vyvlastnitel disponuje vhodnou náhradní 

nemovitostí, na níž není odkázán v souvislosti se zajištěním jeho povolání, výdělečné 

činnosti nebo plněním příslušných úkolů, nebo může takovou náhradní nemovitost 

za přiměřených podmínek opatřit na volném trhu nebo si ji může opatřit vyvlastnění 

podle ustanovení § 90 BauGB. Náhradu za vyvlastnění zcela nebo zčásti formou 

poskytnutí náhradní nemovitosti stanoví vyvlastňovací úřad na návrh vyvlastňovaného 

nebo na návrh vyvlastnitele, po spravedlivém uvážení veřejného zájmu a zájmu 

zúčastněných stran, je-li to spravedlivé a na straně vyvlastnitele jsou splněny shora 

uvedené předpoklady
343

.  

 

Pro ocenění náhradního pozemku se přiměřeně použije ustanovení § 95 BauGB. 

Přitom je třeba (stejně jako v případě české právní úpravy) zohlednit cenový rozdíl mezi 

vyvlastňovanou a náhradní nemovitostí a jeho dorovnání. Má-li náhradní nemovitost 

nižší cenu, než vyvlastňovaná nemovitost, je třeba rozhodnout o peněžní náhradě 

za vyvlastnění odpovídající tomuto cenovému rozdílu, má-li naopak vyvlastňovaná 

nemovitost vyšší cenu, než vyvlastňovaná nemovitost, je třeba stanovit, že 

vyvlastňovaný uhradí vyvlastniteli částku odpovídající cenovému rozdílu
344

. 

 

Má-li vyvlastňovaný právo na náhradní pozemek a opatří si jej se souhlasem 

vyvlastnitele mimo vyvlastňovací řízení, tak má proti vyvlastniteli nárok na náhradu 

potřebných nákladů. Vyvlastnitel je k  této úhradě povinen pouze, pokud on sám 

v důsledku toho náklady ušetřil. V pochybnostech rozhodne vyvlastňovací úřad
345

.  

 

                                                   
343 Srov. ustanovení 100 odst. 1 - 4 BauGB. 
344 Tamtéž. 
345 Srov. ustanovení 100 odst. 9  BauGB. 
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Vyvlastněný taktéž může být odškodněn poskytnutím jiných práv, a to např. tak 

že dojde k přenesení věcných práv vyvlastňovaného k vyvlastňované nemovitosti 

na nemovitost ve vlastnictví vyvlastnitele
346

.  

 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, právní úprava náhrady za vyvlastnění v BauGB 

je mnohem širší a podrobnější, než úprava VyvlZ
347

, a to ať už se týká skutečností, které 

jsou zohledňovány při stanovení výše náhrady za vyvlastnění (včetně těch skutečností, 

které mají vliv na snížení náhrady za vyvlastnění), tak podrobného popisu podmínek, 

za nichž může být vyvlastňovanému poskytnuto odškodnění v jiné formě, než 

v penězích. 

 

BauGB zná dále institut tzv. „zpětného vyvlastnění“, které může požadovat 

původní majitel nemovitosti (vyvlastňovaný), pokud jej vyvlastnitel nebo jeho právní 

nástupce ve (vyvlastňovacím úřadem) stanovené lhůtě nevyužil účelu vyvlastnění nebo 

se jeho využití pro účel vyvlastnění před vypršením příslušné lhůty vzdal. Návrh na tzv. 

zpětné vyvlastnění je u vyvlastňovacího úřadu třeba podat do dvou let po vzniku 

příslušného nároku. Zpětné vyvlastnění může být vyvlastňovacím úřadem odmítnuto, je 

– li pozemek značně pozměněn nebo byla převážně či zcela zajištěna náhrada 

za vyvlastnění náhradním pozemkem. Vyvlastňovaný má rovněž právo žádat, aby bylo 

vyvlastněním založeno stejné právo, které se dříve nacházelo na vyvlastněné 

nemovitosti. BauGB upravuje i náhradu ztrátu práv v případě opětovného vyvlastnění. 

Předpisy o náhradě za vyvlastnění se použijí obdobně. Odškodnění za jiné finanční 

(majetkové) újmy mají být vráceny zpět, až tyto újmy na základě zpětného vyvlastnění 

odpadnou. V této souvislosti se přiměřeně použijí předpisy o náhradě za vyvlastnění 

upravené v druhém oddílu
348

. 

 

V posledním (třetím) oddílu je upraveno vyvlastňovací řízení. Vyvlastňovací 

řízení je prováděno vyšší správním úřadem (vyvlastňovacím úřadem). Zemský správní 

úřad může vyhláškou určit, že se na vyvlastnění budou podílet i čestní přísedící
349

. 

                                                   
346 Srov. ustanovení 101 BauGB. 
347 K tomu srov. ustanovení §§ 10 – 14 VyvlZ. 
348 Srov. ustanovení 102 a 103 BauGB. 
349 Srov. ustanovení 104 odst. 1, 2 BauGB. 
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Podle ustanovení § 105 BauGB se má návrh na vyvlastnění podat u obce, 

v jejímž obvodu se nachází vyvlastňovaný pozemek. Účast obce ve vyvlastňovacím 

řízení má smysl, poněvadž obec může navrhovateli ukázat alternativní stanoviště, 

na nichž se záměr vyvlastnění také může uskutečnit
350

. Pokud tato možnost není, 

předloží obec návrh na vyvlastnění se svým stanoviskem během jednoho měsíce 

vyvlastňovacímu úřadu (srov. ustanovení § 105 věta druhá BauGB). 

 

Ustanovení § 106 BauGB pak vymezuje účastníky vyvlastňovacího řízení. Patří 

mezi ně např. navrhovatel (vyvlasnitel), vlastník vyvlastněním dotčené nemovitosti 

a další osoby, které mají práva ve vztahu k vyvlastněním dotčené nemovitosti, majitel 

pozemku, který má sloužit jako náhradní pozemek a osoby, které mají práva k tomuto 

náhradnímu pozemku, či obec.  

 

Vyvlastňovací úřad má povinnost připravit ústní jednání tak, aby jej bylo možno 

vykonat v jednom jednacím termínu
351

. Vyvlastňovací řízení je zahájeno stanovením 

termínu ústního jednání účastníkům řízení. Lhůta pro doručení oznámení o konání 

ústního jednání činí 1 měsíc
352

. Problematika oznámení ústního jednání v německé 

právní úpravě je velmi podobná té naší, když předvolání k ústnímu jednání musí mj. 

obsahovat po učení, že při nedostavení se k jednání může být o návrhu na vyvlastnění 

a jiných při jednání vyřizovaných návrzích rozhodnuto, a dále že případné námitky proti 

návrhu na vyvlastnění mají účastníci podat u vyvlastňovacího úřadu pokud možno před 

ústním jednáním písemně nebo ústně do protokolu, přičemž svá práva musejí uplatnit 

nejpozději při ústním jednání. Vyvlastňovací úřad dále sdělí příslušnému katastrálnímu 

úřadu zahájení vyvlastňovacího řízení a jeho skončení tak, aby mohla být do evidence 

katastru nemovitostí zanesena poznámka o zahájeném vyvlastňovacím řízení
353

. 

 

K urychlení vyvlastňovacího řízení slouží mj. možnost různá vyvlastňovací 

řízení navzájem spojit (ustanovení § 107 odst. 3 BauGB). Požaduje-li to obec, má být 

                                                   
350 REDEKER, Konrad, UECHTRITZ, Michael, Anwalts-Handbuch Verwaltungs-verfahren. 

2. neubearbeitete Auflage. Verlag Dr. Otto Schmidt Köln, 2012, s. 493. ISBN 978-3-504-14001-4. 
351 Srov. ustanovení 107 odst. 1 věta první BauGB. 
352 Srov. ustanovení 108 odst. 1 věta první BauGB.. 
353 Srov. ustanovení 108 odst. 3 – 6 BauGB. 
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spojení vyvlastňovacích řízení provedeno. Ovšem dříve spojená vyvlastňovací řízení 

mohou být znovu oddělena, když je to z věcných důvodů vyžadováno
354

. 

 

Vyvlastňovací úřad vede účastníky k dohodě, kterou mohou uzavřít do protokolu 

při vyvlastňovacím řízení. Je možno se též dohodnout jen na převodu či omezení 

vyvlastňované nemovitosti, přičemž vyvlastňovací úřad může nařídit, aby byla 

vyvlastňovanému poskytnuta záloha ve výši očekávané náhrady za vyvlastnění, přičemž 

řízení o vyvlastnění bude v ostatních bodech pokračovat
355

. Po provedení ústního 

jednání vydá vyvlastňovací úřad rozhodnutí o vyvlastnění, v rámci něhož rozhodne 

i o ostatních podaných návrzích a vznesených námitkách. Vyvlastňovací úřad rozhoduje 

o tom, která práva váznoucí na vyvlastněné nemovitosti zůstanou zachována, a dále 

o tom, kterými právy bude zatížen předmět vyvlastnění či náhradní pozemek 

a o přechodu vlastnictví nebo vyvlastnění náhradního pozemku, v případě poskytnutí 

náhrady za vyvlastnění náhradním pozemkem
356

. 

 

V rozhodnutí o vyvlastnění musí vyvlastňovací úřad mj. dále označit účastníky 

řízení, účel vyvlastnění a lhůtu, v níž nemovitost k tomuto předpokládanému účelu 

vyvlastnění bude použita, předmět vyvlastnění, a dále druh a výši odškodnění 

pro vyvlastňovaného a třetí osoby včetně vyrovnávacích plateb a označení náhradní 

nemovitosti, dochází – li k odškodnění tímto způsobem
357

. Lhůtu pro uskutečnění účelu 

vyvlastnění může vyvlastňovací úřad před jejím uplynutím na návrh prodloužit, prokáže  

- li vyvlastňovaný nebo jeho právní nástupce, že účel vyvlastnění nemůže během 

stanovené lhůty splnit. Před rozhodnutí o prodloužení lhůty k uskutečnění účelu 

vyvlastnění vyslechne vyvlastňovací úřad dřívější majitele vyvlastňované 

nemovitosti
358

.  

 

                                                   
354 REDEKER, Konrad, UECHTRITZ, Michael, Anwalts-Handbuch Verwaltungs-verfahren. 

2. neubearbeitete Auflage. Verlag Dr. Otto Schmidt Köln, 2012, s. 497. ISBN 978-3-504-14001-4. 
355 Srov. ustanovení § 110, 111 BauGB. 
356 Srov. ustanovení § 112 BauGB. 
357 Srov. ustanovení § 113 BauGB. 
358 Srov. ustanovení § 114 BauGB. 
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Velmi významným institutem německé právní úpravy vyvlastnění je tzv. 

„předběžné uvedení v držbu“
359

. Je-li z důvodu veřejného blaha naléhavě požadováno 

okamžité provedení zamýšlených opatření, může vyvlastňovací úřad uvést vyvlastnitele 

na jeho návrh do držby vyvlastněním dotčené nemovitosti. Uvedení v držbu je však 

přípustné jen tehdy, bylo-li o něm při ústním jednání jednáno. Rozhodnutí 

o předběžném uvedení v držbu se mají doručit navrhovateli, vlastníku a přímému 

uživateli pozemku. Předběžné uvedení v držbu je účinné od okamžiku označeného 

vyvlastňovacím úřadem. Účinnost vůči přímému uživateli vyvlastněním dotčené 

nemovitosti může být stanovena na nejméně dva týdny po doručení nařízení 

o předčasném uvedení v držbu.  

 

Vyvlastňovací úřad může předběžné uvedení v držbu vázat na složení zálohy 

ve výši předpokládané náhrady za vyvlastnění a na splnění dalších podmínek. 

V důsledku předběžného uvedení v držbu může navrhovatel na nemovitosti realizovat 

v návrhu na vyvlastnění označené stavební záměry a činit pro to potřebná opatření. 

V souvislosti s předčasným uvedením v držbu má vyvlastnitel povinnost poskytnout 

odškodnění za vznikající majetkové újmy, pokud tyto nebudou kompenzovány úroky 

z peněžité náhrady za vyvlastnění (ustanovení § 99 odst. 3 BauGB).  

 

Na návrh jedné z osob uvedených v ustanovení § 116 odst. 2, 3 BauGB 

(vlastník, přímý uživatel) má vyvlastňovací úřad povinnost nechat zjistit stav 

nemovitosti před uvedením v držbu do protokolu, pokud je to významné pro uvedení 

v držbu nebo pro stanovení odškodnění. V případě, že návrh na vyvlastnění zamítnut, 

má se předběžné uvedení v držbu zrušit a pozemek musí být navrácen předešlému 

uživateli. V případě zamítnutí návrhu na vyvlastnění mají být dále za všechny 

v důsledku předběžného uvedení v držbu vzniklé újmy poskytnuto odškodnění.  

 

Jakmile je rozhodnutí o vyvlastnění již nenapadnutelné, nařídí na návrh jednoho 

z účastníků vyvlastňovací úřad provedení rozhodnutí o vyvlastnění, pokud byla 

poskytnuta náhrada za vyvlastnění. V rámci rozhodnutí o provedení vyvlastnění bude 

dosavadní právní stav nahrazen právním stavem novým, zřízeným rozhodnutím 

                                                   
359 Srov. ustanovení § 116 BauGB. 
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o vyvlastnění. Prováděcí rozhodnutí obsahuje přechod vlastnictví vyvlastňované 

nemovitosti a náhradní nemovitosti k pevně stanovenému dni. Vyvlastňovací úřad pak 

zašle příslušnému katastrálnímu úřadu ověřený opis rozhodnutí o vyvlastnění 

a prováděcí nařízení a požádá jej o zanesení příslušných změn do katastru nemovitostí. 

Pokud si náhradu za vyvlastnění nárokuje více osob a shoda není prokázána, provede se 

složení náhrady za vyvlastnění do úschovy příslušného okresního soudu, v jehož 

obvodu se nachází vyvlastňovaná nemovitost
360

.  

 

Pokud ještě nebylo vydáno prováděcí nařízení, má vyvlastňovací úřad právo 

rozhodnutí o vyvlastnění na návrh zrušit, pokud vyvlastnitel neuhradil náhrady 

za vyvlastnění do měsíce od právní moci rozhodnutí o vyvlastnění. Podat návrh má 

každý oprávněný, kterému nezaplacená náhrada za vyvlastnění náleží. Před zrušením 

vyvlastnění vyslechne vyvlastňovací úřad vyvlastnitele. Rozhodnutí o zrušení 

vyvlastnění se doručuje všem účastníkům řízení, obci a příslušnému katastrálnímu 

úřadu
361

.  

 

Zahájení vyvlastňovacího řízení není na uvážení vyvlastňovacího úřadu. Může 

proto návrh na vyvlastnění pouze zamítnout, a to když nejsou naplněny zákonné 

předpoklady pro vyvlastnění. Navrhovateli se dá prostor k vyjádření. Zamítavé 

rozhodnutí může navrhovatel napadnout žalobou podle ustanovení § 217 BauGB. Soud 

je oprávněn zamítavé rozhodnutí zrušit a vyvlastňovací úřad zavázat o návrhu znovu 

rozhodnout, přičemž v takovém případě je vyvlastňovací úřad vázán právním názorem 

soudu
362

. 

12.1.6 Shrnutí a srovnání právní úpravy vyvlastnění ve VyvlZ a BauGB 

 

Pokud bych měla srovnat českou právní úpravu vyvlastnění a právní úpravu 

vyvlastnění v BauGB, pak mohu konstatovat, že česká právní úprava se může de lege 

ferenda inspirovat ustanoveními BauGB, upravujícími případy, kdy může být žádáno 

o rozšíření vyvlastnění, které jsou zde poměrně podrobně rozpracovány. Stejně tak lze 

                                                   
360 Srov. ustanovení § 118 BauGB. 
361 Srov. ustanovení § 120 BauGB. 
362 REDEKER, Konrad, UECHTRITZ, Michael, Anwalts-Handbuch Verwaltungs-verfahren. 

2. neubearbeitete Auflage. Verlag Dr. Otto Schmidt Köln, 2012, s. 498. ISBN 978-3-504-14001-4. 
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hledat dílčí inspiraci i v odškodňovacích ustanovení BauGB, která jsou podrobnější, než 

ta naše, a která rozhodně více šetří práva vyvlastňovaných, když např. možnost 

odškodnění poskytnutím jiných práv (kterou naše právní úprava nezná), může být 

pro vyvlastňované, popř. i pro třetí osoby dotčené vyvlastněním, přívětivější 

alternativou, než náhrada v penězích. Zajímavá a zcela unikátní je koncepce účelu 

vyvlastnění v podobě opatření tzv. „náhradního pozemku“, tj. vyvlastnění pozemku, 

který má být poskytnut jako náhrada za vyvlastnění, byť si nemyslím, že by zavedení 

tohoto institutu do českého právního řádu bylo vhodné. V této situaci je třeba 

připomenout, že půdy je omezené množství, a ne vždy je možné pro vyvlastňovaného 

opatřit vhodný náhradní pozemek (např. koupí či směnou). Proto také doznala změny 

i právní úprava směnné smlouvy v rámci ZUVDI, kdy nově má vyvlastnitel povinnost 

jednat s vyvlastňovaným toliko o směně pozemku, který se nachází ve vlastnictví České 

republiky nebo právnické osoby zřízené zákonem nebo zřízené nebo založené státem. 

Koncepce, kdy jsou vyvlastňovány pozemky za účelem jejich poskytnutí jako náhrady 

za vyvlastnění, tj. „vyvlastnění za účelem odškodnění vyvlastnění“, není dle mého 

názoru zcela vhodná.  

 

Dalším zajímavým institutem, který v našem právním řádu zcela absentuje, je tzv. 

„předběžné uvedení v držbu“. Jak bylo shora uvedeno, tento institut slouží k tomu, aby 

vyvlastnitel mohl již před vydáním rozhodnutí o vyvlastnění (resp. jeho právní mocí či 

vykonatelností) zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění na vyvlastněním dotčených 

pozemcích a stavbách. Osobně nejsem příznivcem předběžného uvedení v držbu 

a vnímám jej jako velmi zásadní a mnohdy i nevratný zásah do ústavně zaručeného 

práva vlastnit majetek. Obdobně na věc nahlížel i český zákonodárce, když bylo 

o přijetí tohoto institutu naposledy jednáno n v souvislosti s novelizací ZUVDI, a proto 

nebyl do našeho právního řádu zaveden a místo něho byla zvolena koncepce tzv. 

mezitímního rozhodnutí, a to navíc pouze u staveb vymezených v  zásadách územního 

rozvoje a v příloze ZUVDI. 
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12.2 Právní úprava vyvlastnění ve Spojeném království Velké Británie 

a Severního Irska 

 

12.2.1 Ústavněprávní základy vyvlastnění ve Spojeném království Velké Británie 

a Severního Irska 

 

 Právní úprava vyvlastnění je ve Spojeném království Velké Británie a Severního 

Irska (dále jen „Velká Británie“) je oproti té naší pojímána poněkud odlišně. Důvodem 

je mj. skutečnost, že vychází z tzv. angloamerického typu právní kultury, který se 

vyznačuje mnohostí pramenů práva, kdy se vedle psaného práva (tzv. statutární právo, 

„Statute law“, tj. zákony přijaté Parlamentem) rovněž v hojné míře uplatňují soudní 

precedenty, právní obyčeje, tj. tzv. zvykové právo („Common law“), ústavní konvence 

(„Conventions of the Constitution“), často též právní literatura a práce významných 

odborníků interpretujících ústavní materii („Work of Authority“).  

 

Přestože zákony přijaté Parlamentem představují v současné době hlavní zdroj 

práva, právní systém Velké Británie historicky funguje bez psané ústavy. Ústava tak 

byla v průběhu času vytvářena nejen jednotlivými právními předpisy Parlamentu 

v rámci systému statutárního práva, ale také především zvykovým právem a ústavními 

konvencemi, které byly rovněž dotvářeny a interpretovány rozhodovací praxí 

a odbornou právní literaturou
363

. V průběhu historického vývoje Velké Británie pak 

docházelo k přijetí celé řady závazných právních dokumentů a deklarací zaručujících 

občanům především politická práva a chránících je před zvůlí královského dvora, 

z nichž mezi nejznámější patří např. Magna Charta Libertatum z roku 1215, Petition of 

Rights z roku 1627, Habeas Corpus Act z roku 1679 a Bill of Rights z roku 1689. První 

zmínky o vyvlastnění můžeme již nalézt právě např. v článku 39 Magny Charty 

Libertatum, z něhož vyplývá, že žádný svobodný muž nemá být zbaven svého majetku, 

ledaže tak stanoví právo země nebo právoplatný rozsudek vynesený příslušníkem jeho 

stavu. 

 

                                                   
363 Jedná se o tzv. ústavu v materiálním smyslu. 
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Plnohodnotnou součástí psaného práva Velké Británie se problematika 

vyvlastnění stala dne 9. listopadu 1998, tj. okamžikem přijetí Zákona o lidských 

právech (Human Rights Act), neboť tímto právním přepisem se součástí vnitrostátního 

právního řádu Velké Británie stala Evropská úmluva o ochraně lidských práv 

a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950, a to včetně článku 1 Dodatkového 

protokolu k Úmluvě, který stanoví, 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. 

 

Předchozí ustanovení nebrání právu států přijímat zákony, které považují za nezbytné, 

aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem a zajistily placení daní 

a jiných poplatků nebo pokut.“ 

 

 Z uvedeného tak vyplývá, že minimálně základní právní principy vyvlastnění 

musí spočívat na shodných pilířích v kontinentální právní úpravě (tj. např. u nás 

v České republice nebo ve Spolkové republice Německo), kterými jsou existence 

veřejného (obecného) zájmu a vymezení podmínek vyvlastnění zákonem. Práva 

Úmluvy v sobě zahrnují principy veřejného prospěchu (veřejné prospěšnosti) 

a odškodnění v pojetí veřejného zájmu a proporcionality rozhodování ze strany státu
364

. 

 

I přesto zde však je znát absence zakotvení základních ústavněprávních principů 

vyvlastnění, jako je tomu např. v právě v České republice nebo ve Spolkové republice 

Německo. Stejně tak ve Velké Británii chybí obecný právní předpis upravující 

komplexně problematiku vyvlastnění jako je např. u nás VyvlZ. 

 

Právní instituty v angloamerických právních systémech se zpravidla oproti těm 

kontinentálním liší jak obsahem, tak i používanou terminologií. Můžeme však 

konstatovat, že kontinentálnímu právního institutu „vyvlastnění“ ve Velké Británii 

do jisté míry odpovídají právní termíny „compulsory purchase“ a „compulsory 

                                                   
364 DENYER-GREEN, Barry. Compulsory Purchase and Compensation. Tenth edition. Routledge, 

Abingdon, Oxon, 2014, s. 8. IBSN 978-0-415-62989-8. 
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acquisition“. Naopak např. v právní úpravě vyvlastnění Spojených státech amerických 

se setkáváme s terminologií „expropriation“ nebo „eminent domain“. Vyvlastnění je 

v britské právní kultuře chápáno jako oprávnění státu vyvlastnit soukromou půdu 

pro nějaký veřejný účel
365

. Vyvlastnění není chápáno toliko jako odnětí vlastnického 

práva, ale může jím být jeho omezení formou zřízení věcného břemene (služebnosti) 

např. za účelem uložení potrubí nebo kabelového vedení v pozemku soukromého 

vlastníka. Základní charakteristikou vyvlastnění je skutečnost, že svobodný souhlas 

vlastníka se nevyžaduje. 

12.2.2 Forma vyvlastnění 

 

 Vyvlastnění ve Velké Británii může být provedeno na základě zákona 

schváleného Parlamentem. V rámci tohoto právního předpisu musí být určen orgán, 

který je oprávněn vyvlastnění provést, veřejně prospěšný účel vyvlastnění a procesní 

podmínky, které musejí být v souvislosti s provedením vyvlastnění dodrženy. Následně 

probíhá vyvlastňovací řízení prováděné zákonem stanoveným orgánem, jehož součástí 

je veřejné slyšení, a následně je vydán tzv. „vyvlastňovací příkaz“., který schvaluje 

příslušný ministr. Nabývající orgán i  ministr podléhají pravidlu ultra vires, tj. mohou 

jednat pouze v rámci svých zákonem stanovených pravomocí. 

 

K tomu lze uvést např. rozhodnutí „Priest v. Secretary of State for Wales 

1982“, v rámci něhož bylo konstatováno, že britskou ústavní zásadou je mj. i to, že 

žádný občan nebude proti své vůli zbaven veřejným orgánem svého majetku, pokud to 

není výslovně schváleno Parlamentem a nevyžaduje to nutně veřejný zájem. Odnětí 

pozemku proti vůli vlastníka je vážným zásahem do jeho vlastnických práv. Využití 

zákonných pravomocí pro „porušení“ těchto práv vyžaduje pečlivé přezkoumání. 

Soudci musí být ostražití, aby se ujistili, že poskytnutá pravomoc nebyla zneužita. 

Nesmí být použita, pokud není jasné, že ministr umožnil porušení vlastnických práv 

rozhodnutím založeným na správných právních principech, přiměřených důkazech 

a po náležitém zvážení všech okolností, které ho vedly k potvrzení vyvlastňovacího 

příkazu.  

 

                                                   
365 Tamtéž, s. 3.  
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V této souvislosti je třeba konstatovat, že vyvlastnění je pojímáno tak, že se 

jedná o činnost, která by za jiných okolností byla protiprávní, a která za tímto účelem 

vyžaduje zákonnou pravomoc. Právní úprava imisí zabraňuje tomu, aby vlastník 

způsobil na svém pozemku takové účinky jako je kouř, hluk či vibrace, které 

nepřiměřeně ovlivní užívání a pozemku jeho souseda. Pokud si orgán veřejné moci 

přeje provozovat železnici, která rovněž může způsobit obtěžování jiných, musí požádat 

o parlamentní souhlas, aby legalizoval, co by jinak bylo nezákonné (stejně tak dálnice 

a letiště z důvodu hluku, kanalizace z důvodu zápachu, atp.).  

 

Zajímavé je, že zákonné pravomoci jsou v zásadě udělovány ke třem účelům, 

a to (i) umožnit samotné vyvlastnění v podobě odnětí nebo omezení cizího majetku, (ii) 

legalizovat činnost, která by jinak byla nezákonná a mohla by být omezena soudy, např. 

obtěžování, (iii) poskytnout pravomoci orgánům vytvořený zákonem, např. místním 

úřadům a ministerstvům, aby vykonávaly určitou činnost
366

. 

 

K tomu lze odkázat na související rozhodovací praxi. V rozhodnutí 

„Hammersmith City Rly Co v Brand 1869 HL“ bylo rozhodnuto, že pokud Parlament 

zákonem povoluje činnost, jako je budování a provozování železnice, implicitně tím 

povoluje i veškeré nezbytné potíže, které tato činnost způsobuje.  

 

Moderní problém lze nalézt v rozhodnutí „Allen v Gulf Oil Refining Ltd 1981 

HL“: Zákon o rafinerii ropy v zálivu z roku 1965 povolil vyvlastnění pozemků, ale už 

výslovně nepovolil výstavbu konkrétní rafinérie (která by proto vyžadovala příslušné 

stavební povolení). Místní obyvatelé požadovali náhradu škody vůči společnosti Gulf 

Oil a tvrdili, že používání rafinerie způsobuje obtěžování, nebo se jedná o nedbalost při 

její výstavbě nebo provozu.  

 

Sněmovna lordů rozhodla, že za zákona z roku 1965 vyplývá, že rafinerie bude 

vystavěna, a to byla pravomoc, která vyjadřovala nebo předpokládala její provoz. 

Společnost Gulf Oil proto získala zákonnou imunitu vůči jakýmkoli nárokům z důvodu 

obtíží na základě nevyhnutelných důsledků provozu rafinérie. Imunita se však 

                                                   
366 Tamtéž, s. 12.  
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nevztahovala na obtěžování, které nebylo nevyhnutelným důsledkem provozování 

rafinérie, ani se nevztahovala na nedbalost. 

 

V rozhodnutí „Mobil Oil Co v. Secretary of State 1994“ bylo rozhodnuto, že 

pravomoc vybudovat dálniční odpočívadlo nezbytně vyplývala z pravomoci získat 

pozemky za tímto účelem. Ovšem naopak v rozhodnutí „Levis v Mid-Glamorgan 

County Council 1999“ bylo rozhodnuto, že místní zákon povolil získání společného 

pozemku, avšak již nepovolil jeho uzavření za účelem zabránit přístupu veřejnosti. 

 

Na základě vydaného vyvlastňovacího příkazu pak dochází k převzetí 

vyvlastněné nemovitosti a stanovení podmínek a výše odškodnění. Nedojde-li k dohodě 

mezi orgánem provádějícím vyvlastnění a vlastníkem ohledně náhrady za vyvlastnění, 

je její výše stanovena Pozemkovým tribunálem. Stejně jako v kontinentálním právním 

systému náleží vyvlastňovanému nejen tržní cena vyvlastněné nemovitosti, avšak i další 

náhrady související s vyvlastněním, např. náhrada škod vzniklých v důsledku 

částečného vyvlastnění nemovitosti, ušlý zisk v souvislosti s narušeným podnikáním, 

náhrada stěhovacích nákladů, atp.  

 

Koncepce právní úpravy vyvlastnění ve Velké Británii vychází především 

z myšlenky, že když členové Parlamentu, jakožto přímí zástupci občanů, přijímají 

zvláštní právní předpisy, v nichž stanoví ve veřejném zájmu účel, pro který je možné 

vyvlastnění provést, a v nichž k provedení vyvlastnění zmocňují konkrétní orgány, dává 

tím vlastně souhlas s vyvlastněním sama společnost
367

. Tento souhlas bude 

pravděpodobně udělen toliko za podmínek, že vyvlastnění se má uskutečnit pro nějaký 

veřejně prospěšný účel a těm, kteří v důsledku vyvlastnění přicházejí o svůj majetek, 

bude vyplacena odpovídající náhrada. 

 

                                                   
367 Historicky se lze setkat s vyvlastněním na základě tzv. „Královského prerogativu“, který je 

pozůstatkem pravomocí v rukou Koruny. Jde o diskreční pravomoc, která je vykonávána pro veřejné 

blaho v některých sférách činnosti, které Parlament neupravil zákonem. Od vlády krále Williama 

a královny Mary vykonávali královský prerogativ jejich ministři. Pravomoc byla využívána zejména 

v dobách války za účelem obrany království. Posléze však i Koruna začala upřednostňovat vyvlastnění 

půdy na základě psaného zákona, a to i ve válečných časech. Dnes už Královský prerogativ jako zdroj 

oprávnění k vyvlastnění ztratil význam. 
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 Oprávnění „odejmout půdu“ je tedy „udělováno“ zákonodárcem. To platí 

pro řadu zemí včetně Spojených států amerických. Ve Spojených státech je pravomoc 

zákonodárce rozhodnout o vyvlastnění omezena Ústavou, jejíž pátý dodatek stanoví, že 

soukromý majetek nesmí být odejmut pro veřejné účely bez spravedlivé kompenzace. 

Ačkoli ve Velké Británii neexistuje písemná ústava, je nepravděpodobné, že by 

Parlament poskytl orgánu veřejné moci pravomoc vyvlastnění, pokud nebyl přesvědčen 

o tom, že tyto pravomoci jsou požadovány pro nějaký veřejný prospěch a kde má být 

v této souvislosti odejmut soukromý majetek, obdrží vyvlastnění náhrady za vyvlastnění 

(kompenzace)
368

.  

 

Z toho, co bylo shora uvedeno je zřejmé, že vyvlastnitelem musí být vždy orgán, 

kterému k tomu přísluší zákonem stanovená pravomoc. Právní úprava Velké Británie 

však připouští, že účel vyvlastnění může být v konečném důsledku realizován 

soukromým „developerem“ a v takovém případě jedná orgán veřejné moc určený 

příslušným zvláštním právním předpisem na jeho podnět a náklady. Nucené odnětí půdy 

však je realizováno primárně pro veřejné projekty, jako jsou silnice a letiště. Realizace 

účelu vyvlastnění soukromými podniky např. ve vodním nebo energetickém průmyslu 

naráží na odpor tam, kde je soukromý podnik schopen profitovat z odnětí půdy za cenu, 

která nezohledňuje hodnotu vyvlastněné půdy pro daný projekt
369

.  

 

K tomu srov. např. rozhodnutí „Galloway v The Mayor, Commonalty and 

Citizens of London 1866“, v rámci něhož bylo konstatováno, že ti, kdo se podílejí 

na velkých podnicích, pro jejichž realizaci získali od zákonodárného sboru pravomoc 

vyvlastnit pozemky ostatních a  naopak povinnost, aby jim za to poskytli náhradu, 

nemohou vykonávat pravomoci, které jim byly svěřeny pro jakýkoli účel, s výjimkou 

toho, pro který jim zákonodárce udělil tyto „mimořádné“ pravomoci. 

 

 Vyvlastňovací řízení je v britské právní úpravě pojímáno poněkud odlišně, než 

v té české. Jakmile orgán veřejné moci dospěje k rozhodnutí, že pro realizaci určitého 

konkrétního záměru je třeba vyvlastnění, připraví vyvlastňovací příkaz, v rámci něho 

                                                   
368  DENYER-GREEN, Barry. Compulsory Purchase and Compensation. Tenth edition. Routledge, 

Abingdon, Oxon, 2014, s. 8. IBSN 978-0-415-62989-8. 
369 Tamtéž, s. 3.  
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odůvodní potřebu realizace účelu vyvlastnění, existenci veřejného zájmu a odkáže 

na zvláštní právní předpis, který jej opravňuje vyvlastnění provést.  

 

Vyvlastňovací příkaz musí schválit příslušný ministr, který zmocní konkrétní 

úřad k provedení vyvlastnění. Předtím je však orgán provádějící vyvlastnění povinen 

zaslat oznámení o možnosti provedení vyvlastnění každému, komu by potenciálně 

náležela náhrada za vyvlastnění a toto oznámení nechat otisknout v místním tisku.  

 

Oprávněné osoby mají přitom nejméně 21 dní na podání námitek proti 

vyvlastnění k příslušnému ministrovi. Námitky jsou vypořádávány v rámci veřejného 

slyšení, a pokud dojde k jejich vypořádání, udělí příslušný ministr souhlas 

s vyvlastňovacím příkazem. Oprávněné osoby pak mají oprávnění ve lhůtě 6 týdnů 

od publikace schválení příslušného vyvlastňovacího příkazu podat proti vyvlastnění 

žalobu k Nevyššímu soudu (Hight Court).  

 

Poslední fází je zabrání příslušné půdy na základě dohody vyvlastnitele 

s vyvlastňovaným a oznámení o vstupu („Notice to entry“) nebo vydání tzv. 

rozhodného prohlášení („Feneral Vesting Declaration“). 

 

12.2.3 Prameny vyvlastňovacího práva 

 

Mnohost pramenů práva ve Velké Británii (a to ať už řady zvláštních právních 

předpisů vydaných Parlamentem a zahrnujících v sobě vymezení účelu vyvlastnění 

a orgánu, který má v daném případě vyvlastnění provést, tak i mnoha soudních 

precedentů z oblasti problematiky vyvlastnění) samozřejmě způsobuje velkou 

roztříštěnost právní úpravy vyvlastnění.  

 

 Mezi nejznámější právní předpisy přijaté Parlamentem („Acts of Parliament“) 

patří např. Zákon o nabytí půdy („Acquisition Land Act 1981“), dva zákony 

o vyvlastnění („Compulsory Purchase Act 1965“ a „Compulsory Purchase Act 1981“) 

a dva zákony o náhradě za vyvlastněné pozemky („Land Compensation Act 1961“ 

a „Land Compensation Act 1973“). 
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Dále jsou účely vyvlastnění vymezeny ve zvláštních právních předpisech, 

z nichž můžeme vyjmenovat např. následující: zákon o vzdělání („Education Act 

1996“), zákon o  dálnicích („Highway Act 1980“), zákon o bydlení („Housing Act 

1985“), zákon o územním plánování („Planning Act 2008“), zákon o dopravě 

a stavebních pracích („Transport and Works Act 1992“). 

 

Zajímavé je, že (na rozdíl od české právní úpravy, kdy Ústavním soudem České 

republiky byla opakovaně odmítnuta koncepce deklarování veřejného zájmu zákonem 

v konkrétně určené věci, když uvedené považuje je neslučitelné s principy právního 

státu, zejména pak principem dělby moci mezi mocí zákonodárnou a výkonnou) 

ve Velké Británii se lze setkat i se zákony opravňujícími k vyvlastnění pro určitý 

konkrétní projekt, jako např. zákon o tunelu pod Lamanšským průlivem („Channel 

Tunnel Act 1987“).  

 

Zmínit lze dále např. tzv. interpretační zákon („Interpretation Act 1987“) 

obsahující vymezení právních pojmů souvisejících s vyvlastněním, kde najdeme např. 

definici pojmu „půda“ („land“). Právo ve Velké Británii totiž umožnuje pouze 

vyvlastnění půdy. Součástí půdy jsou přitom všechny stavby a ostatní konstrukce, věcná 

břemena, služebnosti a jakákoli práva s půdou související. Pod pojem vyvlastnění tím 

pádem spadá nejen samotné odnětí vlastnického práva, ale i zánik práv třetích osob 

odpovídajících věcným břemenům, právu nájmu, apod. 

 

12.2.4 Náhrada za vyvlastnění 

 

Náhrada za vyvlastnění je v britském právu založena na obdobných principech 

jako v právu českém či německém. Uplatní se zde zásady, že náhrada za vyvlastnění by 

měla odpovídat skutečné ztrátě, tedy hodnotě, o kterou se majetek vyvlastňovaného 

kvůli vyvlastnění zmenšil. Náhrada za vyvlastnění náleží v souladu s „Compulsory 

Purchase Act 1965“ nejen osobě, které bylo odňato vlastnické právo, tj. vlastníku, 

avšak i např. oprávněným z věcných břemen, zástavním věřitelům, nájemcům či 

nositelům nesplacených pohledávek váznoucích na pozemku.  
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Náhrada za vyvlastněnou půdu by měla odpovídat její tržní ceně, tj. ceně, 

za jakou by vlastník takovou nemovitost prodal na trhu. U nemovitostí, u nichž vhledem 

k jejich jedinečnosti nelze určit trží cenu, se vychází z výše rozumných nákladů na její 

obnovení. 

 

Britské právo pamatuje rovněž i na znehodnocení zbylé části pozemku, která 

nebyla předmětem vyvlastnění, kdy vlastník má nárok na náhradu újmy způsobené mu 

v důsledku částečného vyvlastnění. Stejně jako v českém právu se nepřihlíží ke zvýšení 

hodnoty pozemku v důsledku vyvlastnění.  

 

„Land Compensation Act 1973“ či soudní precedenty pak zakotvují i právo 

na náhradu dalších nákladů, které vniknou vyvlastňovanému v důsledku vyvlastnění. 

Obdobně jako u nás jsou to především náklady na přestěhování. V úvahu však 

přecházejí i další náhrady, jako např. náhrada nákladů za přesun podnikání či obnovení 

zákaznické základy, náhrada za dočasnou ztrátu zisku po dobu stěhování, apod. 

 

Účinností osmé části „the Planning and Compulsory Purchase Act 2004“ mají 

navíc osoby mající určitý specifický vztah k pozemku nárok na tzv. náhradu za ztrátu 

(„loss payment“). Jedná se de facto o doplňkovou náhradu za vyvlastnění, která má 

reflektovat nepohodlí a obtíže vzniklé vlastníku v důsledku odnětí vlastnictví. Mezi 

náhrady za ztráty můžeme zahrnout například náhradu za ztrátu domova („home-loss 

payment“) a náhradu za ztrátu farmy („farm loss payment“), které mají kompenzovat 

obtíže a osobní útrapy každému vlastníku či nájemci, který poslední rok bydlel nebo 

hospodařil ve vyvlastňované nemovitosti, nebo náhradu za přesídlení („rehousing“).  

 

12.2.5 Shrnutí a srovnání právní úpravy veVyvlZ a právní úpravy vyvlastnění 

ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 

 

I přes vše, co bylo shora uvedeno, lze při srovnání právní úpravy vyvlastnění 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a naší právní úpravy shledat, že 

předpoklady, resp. podmínky pro vyvlastnění, jsou v zásadě shodné. Vyvlastnění lze 

realizovat pouze ve veřejném zájmu a pouze k dosažení účelu stanoveného ve zvláštním 
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právním předpise. Za vyvlastnění je oprávněným osobám poskytována náhrada, která 

by měla vyvlastňovanému nahradit ztráty související s vyvlastněním. Při vyvlastnění 

dodržena přísná procedurální pravidla, která jsou vymezena příslušnými zvláštními 

právní předpisy. V neposlední řadě platí, že je preferována dohoda s vlastníkem před 

vyvlastněním, které by mělo přicházet do úvahy až v situacích, kdy vlastník není 

ochoten půdu dobrovolně prodat. 

 

K tomu srov. článek 1 Dodatkového protokolu Úmluvy, který stanoví, že nikdo 

nemůže být zbaven majetku, s výjimkou případů, kdy je to ve veřejném zájmu 

a za podmínek stanovených zákonem, a dále článek 8 Úmluvy, který chrání obydlí 

člověka. Ve vztahu k těmto článkům jsou požadavky na odůvodněné zásahy 

do soukromého vlastnictví a obydlí vyjádřeny podmínkami veřejného zájmu, 

proporcionality mezi použitými prostředky a sledovanými cíli a podmínkami 

stanovenými zákonem. Požadavek proporcionality, např. mezi státem a jednotlivcem 

a prostředky a cíli, bude obvykle řešen ve stádiu, kdy existuje zákonná pravomoc 

vyvlastnit pozemky, ale její výkon je zvažován ve vztahu k určitým konkrétním účelům. 

Nejvyšší soud v rozsudku „Smith v. Secretary of State for Trade and Industry (2008)“ 

rozhodl, že požadavek přiměřenosti dle Úmluvy nutně neznamená, že musí být použita 

„nejméně rušivá“ metoda; nebylo tedy ze strany státního orgánu nutné usilovat o vzetí 

půdy, aby ukázal, že postupuje cestou, která by nejméně narušila práva jednotlivce
370

. 

 

Stejně jako v německé právní úpravě, tak i v té britské může být pro českou 

právní úpravu de lege ferenda inspirací úprava náhrad za vyvlastnění, která je vymezena 

podrobněji a šířeji, než v české právní úpravě. 

 

                                                   
370 Tamtéž, s. 10.  
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12.3 Právní úprava vyvlastnění ve Slovenské republice 

 

12.3.1 Ústavněprávní základy vyvlastnění a prameny právní úpravy vyvlastnění ve 

Slovenské republice 

 

Ústavněprávní základ vyvlastnění ve Slovenské republice představuje Listina 

základných práv a slobôd
371

, která ve svém článku 11 odst. 4 stanoví, že „Vyvlastnenie 

alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné len vo verejnom záujme, a to 

na základe zákona a za náhradu.“. Text Listiny pak doplňuje ustanovení čl. 20 odst. 4 

Ústavy slovenskej republiky
372

, které stanoví: „Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie 

vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to 

na základe zákona a za primeranú náhradu.“ Uvedená ustanovení tak v zásadě kopírují 

českou ústavně právní úpravu, která umožňuje přistoupit k vyvlastnění nebo 

k nucenému omezení vlastnického práva pouze: (i) ve veřejném zájmu, (ii) na základě 

zákona a (iii) za přiměřenou náhradu. Navíc zde nacházíme podmínku další, a to, že 

vyvlastnění je možné provést pouze v nezbytném rozsahu. Tuto podmínku LZPS 

explicitně nezakotvuje a setkáváme se s ní až v rámci příslušných ustanovení VyvlZ 

upravujících podmínky vyvlastnění. 

 

Problematika vyvlastnění je dále zmíněna v ustanovení § 128 odst. 2 slovenského 

občanského zákoníku
373

, které stanoví, že: „Vo verejnom záujme možno vec vyvlastniť 

alebo vlastnicke právo obmedziť, ak účelu nemožno dosiahnuť inak, a to len na záklde 

zákona, len na tento účel a za náhradu“. Zde se tedy setkáváme s obdobnými 

podmínkami jako na ústavněprávní úrovni, tj. především, že vyvlastnění je přípustné 

pouze na základě zákona a za náhradu, nadto zde je zakotvena podmínka, že vyvlastnění 

je možné pouze pro účel stanovený zvláštním zákonem a nelze-li tohoto účelu 

dosáhnout jinak. V české právní úpravě tyto podmínky opět nalezneme v rámci 

příslušných ustanovení VyvlZ upravujících podmínky vyvlastnění.  

                                                   
371 Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon 

(dále jen Listina SR). 
372 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky (dále jen Ústava SR).  
373 Zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. 
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 Účely vyvlastnění jsou vymezeny především v ustanovení § 108 odst. 2 písm. a) 

až p) Stavebního zákona SR
374

, kde jsou zmíněny např. realizace veřejně prospěšných 

staveb podle schválené územně plánovací dokumentace, vytvoření podmínek pro 

nezbytný přístup k pozemku a ke stavbě, výstavba a správa dálnic, silnic a místních 

komunikací včetně zřízení ochranných pásem, výstavba energetického díla na výrobu a 

rozvod elektřiny, výstavba plynárenských zařízení, výstavba vojenských objektů a 

vojenských prostor, dobývání ložisek nerostů, výstavba a provozování 

vodohospodářských děl, stavba dráhy nebo její součásti a stavby v ochranném pásmu 

dráhy, které slouží k provozování dráhy, dopravě na dráze, k přístupu k dráze nebo 

k její součásti nebo k účelu zabezpečení provozu dráhy nebo dopravy na dráze, 

zachování a řádné užívání kulturní památky či uskutečnění staveb, které jsou 

významnou investicí. Jak je z uvedeného tedy patrné, Stavební zákon SR vymezuje 

účely vyvlastnění velmi široce (když zmiňuje řadu účelů vyvlastnění, které jsou v České 

republice vymezeny ve zvláštních právních předpisech), nicméně nadto současně 

v případě účelů vyvlastnění uvedenými pod písmeny f) až p) předmětného ustanovení 

odkazuje na konkrétní úpravu podmínek vyvlastnění obsaženou ve zvláštních 

předpisech.    

 

 Možnost vyvlastnit za účelem uskutečnění staveb, které jsou významnou 

investicí je upravena v zákoně č. 175/1999 Zb., o niektorých opatreniach týkajúcich 

sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.  

  

Významnou investicí je budova, jejíž výstavbu bude zabezpečovat právnická 

osoba se sídlem na území Slovenské republiky, pokud finanční prostředky potřebné 

na uskutečnění stavby jsou ve výši nejméně 100 milionů EUR investičních nákladů, je 

národohospodářsky významná nebo se její realizací nebo uskutečněním vytvoří nejméně 

300 nových pracovních míst a vláda Slovenské republiky o ní rozhodla, že její 

uskutečnění je ve veřejném zájmu. Významnou investicí je i stavba, jejíž výstavbu bude 

zajišťovat: a) podnik, je-li provedení této stavby nezbytné k zajištění významné 

investice podle předchozího odstavce, s níž je technicky, technologicky nebo logisticky 

                                                   
374 Zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon). 
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spjato a vláda rozhodla, že její provedení je ve veřejném zájmu, nebo b) podnik se 

100% majetkovou účastí státu, pokud je provedení této stavby nezbytné k zajištění 

přípravy území na realizaci strategického parku a vláda rozhodla, že její provedení je 

ve veřejném zájmu. 

 

Ve shora uvedených případech se má bez dalšího veřejný zájem na vyvlastnění 

ve vyvlastňovacím řízení za prokázaný. Tento právní předpis je nicméně předmětem 

opakované kritiky ze strany slovenské veřejnosti. Jak bylo již uvedeno shora, snaha 

deklarovat veřejný zájem konkrétního účelu vyvlastnění zákonem se v minulosti 

objevila i v České republice a nesetkala se s pochopením u odborné veřejnosti ani 

v rozhodovací praxi, když Ústavní soud České republiky označil toto řešení 

za protiústavní zásah do principu dělby moci. 

 

Za zmínku stojí rovněž zákon č. 129/1996 Zb., o niektorých opatreniach 

na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a zákon 

č. 669/2007 Zb., o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých 

stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) 

v znení neskorších predpisov, které se použití pro výstavbu, respektive dokončení dálnic 

a silnic taxativně vyjmenovaných v přílohách předmětných právních předpisů.  

 

Za pozornost přitom stojí např. ustanovení § 8 zákona č. 669/2007 Zb., které 

v sobě zahrnuje tzv. institut „předběžné držby“, s nímž se, jak vyplynulo ze shora 

uvedeného, setkáváme i v právní úpravě Spolkové republiky Německo. Pokud je 

vedeno vyvlastňovací řízení, pak může vyvlastňovací úřad na návrh vyvlastnitele vydat 

tzv. rozhodnutí o „předběžné držbě“, kterým přizná vyvlastniteli předběžnou držbu 

vyvlastňovaného pozemku nebo vyvlastňované stavby. Předběžnou držbu lze přiznat 

vyvlastniteli pouze tehdy, pokud veřejný zájem na dosažení účelu vyvlastnění převažuje 

nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Návrh na zahájení vyvlastňovacího 

řízení tedy může rovněž obsahovat údaj o tom, zda vyvlastnitel navrhuje předběžnou 

držbu; a v takovém případě musí být v návrhu vymezeny práce, které je třeba 

na vyvlastňovaném pozemku nebo vyvlastňované stavbě provést. Vyvlastnitel však 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/162/
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může navrhnout předběžnou držbu i po zahájení vyvlastňovacího řízení. Specifikum 

návrhu na rozhodnutí o předběžné držbě pak lze spatřovat mj. v tom, že vyvlastňovací 

úřad je povinen nařídit ústní jednání neprodleně po podání návrhu a o předběžné držbě 

rozhodnout do 15 dnů ode dne ústního jednání.  

 

V rozhodnutí o předběžné držbě vyvlastňovací úřad vymezí rozsah prací, které je 

vyvlastnitel oprávněn provést na vyvlastňované nemovitosti, mohou to však být pouze 

práce v souladu se stavebním povolením na stavbu dálnice, po jejichž uskutečnění je 

možné vrátit vyvlastňovanou nemovitost do původního stavu. Odvolání 

vyvlastňovaného proti rozhodnutí o předběžné držbě nemá odkladný účinek a nabytím 

právní moci rozhodnutí o předběžné držbě má vyvlastnitel právo držet vyvlastněnou 

nemovitost a užívat jí za účelem provedení prací uvedených v rozhodnutí o předběžné 

držbě. Vyvlastnitel taktéž může navrhnout změnu rozsahu prací vymezeného 

v rozhodnutí o předběžné držbě.  

 

Pokud vyvlastnitel nebo osoba, která je stavebníkem, nebo osoba, na kterou byla 

převedena nebo přešla práva a povinnosti ze stavebního povolení vydaného pro stavbu 

dálnice, nezahájí práce v souladu s rozhodnutím o předběžném držení do šesti měsíců 

ode dne jeho nabytí, nebo pokud stavební povolení pro stavbu dálnice bylo zrušeno 

nebo pozbylo platnosti, rozhodne vyvlastňovací orgán na návrh vyvlastňovaného 

o zrušení předběžné držby. Po zrušení předběžné držby je vyvlastnitel povinen vrátit 

vyvlastňovanou nemovitost do původního stavu a předat vyvlastňovanému; tím ovšem 

není dotčeno právo vyvlastňovaného na náhradu způsobené škody.  

 

Vyvlastňovaný a oprávnění z věcných břemen, jejichž práva v důsledku 

předběžné držby neuplatní, mají za dobu výkonu předběžné držby nárok na finanční 

náhradu. Vyvlastňovanému se poskytuje finanční náhrada ve výši obecné hodnoty 

nájmu určené znaleckým posudkem. Nárok na finanční náhradu z věcného břemene se 

rovná obecné hodnotě dočasného omezení práva odpovídajícího věcnému břemeni 

stanovenému znaleckým posudkem. O finanční náhradě rozhodne vyvlastňovací úřad 

samostatným výrokem v rozhodnutí o vyvlastnění. Pokud ovšem vyvlastňovací úřad 

nerozhodne o vyvlastnění do jednoho roku ode dne doručení rozhodnutí o předběžné 



 
 

282 

 

držbě vyvlastňovanému nebo oprávněným z věcných břemen, je povinen rozhodnout 

o finanční náhradě samostatným rozhodnutím. 

 

Institut předběžné držby byl do slovenského právního řádu prosazen vládou 

premiéra Roberta Fica po problémech s výkupem pozemků pro budování dálnic 

a rychlostních silnic u Bratislavy v rámci tzv. Projektu veřejně – soukromého 

partnerství (PPP projekt). Návrh zákona se však setkal s velkou kritikou ze strany 

opozice, která upozorňovala především na skutečnost, že je v rozporu se slovenskou 

ústavou a Aarhuskou úmluvou zaručující aktivní účast obyvatel na rozhodování 

ve věcech životního prostředí
375

. Ústavní soud Slovenské republiky přitom již v roce 

2011 prakticky z totožných důvodů část zákona č. 669/2007 Zb., umožňující investorům 

dopravních staveb stavět dálnice a silnice na nevyvlastněných pozemcích zrušil
376

. 

K tomu je třeba připomenout, že zavedení institutu předběžné držby bylo v souvislosti 

s posledními novelizacemi ZUVDI předmětem opakovaných diskuzí i u nás v České 

republice, nicméně čeští poslanci návrh zákona umožňující zahájení výstavby 

významných dopravních staveb na cizích nemovitostech před provedením vyvlastnění 

neschválili, neboť jej považovali za rozporný s ústavním pořádkem. 

 

Stavební zákon SR rovněž obsahuje obecnou úpravu vyvlastnění, a to konkrétně 

ve své části čtvrté v ustanoveních § 108 až § 116, která zahrnují jak hmotněprávní 

úpravu (vymezení účelů a cílů vyvlastnění, podmínky vyvlastnění, náhrada za 

vyvlastnění), tak i úpravu procesní (řízení o vyvlastnění, užívání vyvlastněného 

pozemku a stavby). Nicméně tato úprava je již dnes do určité míry obsolentní, když ke 

dni 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 282/2015 Zb., o vyvlastňovaní pozemkov 

a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (dále jen „VyvlZ SR“). Tím došlo k zakotvení právní úpravy 

vyvlastnění do samotného vyvlastňovacího právního předpisu stejně jako v České 

republice. Stavebnímu zákonu SR pak zákonodárce přiznal postavení zvláštního 

předpisu vymezujícího účely vyvlastnění, typicky stavby ve veřejném zájmu.  

                                                   
375 Vyvlastnění půdy nebude třeba. Slovensko mění pravidla. In: Týden.cz [online]. 16. 05. 2017 [cit. 

2020-04-21]. Dostupné na: <https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/vyvlastneni-pudy-nebude-treba-

slovensko-meni-pravidla_430209.html> . 
376 K tomu srov. nález Ústavního soudu SR sp. zn. Pl. ÚS 19/09 ze dne 26. 1. 2011. 
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12.3.2 Zákon č. 282/2015 Zb., o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom 

obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

VyvlZ SR upravuje problematiku odnětí a omezení vlastnického práva k pozemku 

nebo ke stavbě, dále omezení a zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni 

k pozemku nebo ke stavbě, jakož i omezení a zrušení práv třetích osob k pozemku nebo 

ke stavbě, a to v případech, kdy je to nezbytné pro provedení stavby nebo opatření 

v nezbytném rozsahu, ve veřejném zájmu a pro účely stanovené zvláštními právními 

předpisy a za přiměřenou náhradu
377

. 

12.3.2.1 Podmínky vyvlastnění ve VyvlZ SR 

 

Podmínky vyvlastnění upravené ve VyvlZ SR jsou v zásadě shodné jako 

v případě české právní úpravy, tj. (i) vyvlastnění musí být provedeno v nezbytném 

rozsahu, (ii) ve veřejném zájmu pro účely stanovené zvláštními právními předpisy, 

přičemž veřejný zájem musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení, (iii) za přiměřenou 

náhradu a (iv) nelze –li účelu vyvlastnění dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. 

Vyvlastnění musí být dále v souladu s cíli a záměry územního plánování, což se dle 

VyvlZ SR prokazuje územním rozhodnutím, územním souhlasem nebo závazným 

stanoviskem obce v řízení o vyvlastnění.  

 

Oproti české právní úpravě je ve VyvlZ SR věnována velká pozornost 

problematice rozsahu vyvlastnění a případného rozšíření vyvlastnění. Rozsah 

vyvlastnění musí být přiměřený účelu, pro který se vyvlastňuje. Není možné rozhodnout 

o přechodu vlastnického práva tam, kde jej postačí pouze omezit.  

 

 Pokud by však bylo omezení vlastnického práva pro vlastníka méně příznivé, 

než jeho přechod, rozhodne vyvlastňovací úřad o přechodu vlastnického práva, pokud to 

vyvlastňovaný uplatnil jako námitku nejpozději při projednávání návrhu na vyvlastnění 

při ústním jednání, a to i v případě, kdy přechod vlastnického práva není nutný 

pro dosažení účelu vyvlastnění.  

 

                                                   
377 K tomu srov. ustanovení § 1 VyvlZ SR. 
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Pokud má dojít k vyvlastnění pouze části pozemku nebo části stavby 

a vyvlastňovaný by nemohl zbývající část pozemku nebo stavby užívat nebo by tyto 

zbývající části mohl užívat jen s nepřiměřenými obtížemi, dojde rovněž k vyvlastnění 

zbývající části pozemku nebo stavby, pokud to vyvlastňovaný uplatnil jako námitku 

nejpozději při projednávání návrhu na vyvlastnění při ústním jednání, a to i v případě, 

kdy přechod vlastnického práva ke zbývající části pozemku nebo stavby není nutný 

pro dosažení účelu vyvlastnění. 

 

Využitelnost zbývající části pozemku nebo zbývající části stavby posoudí 

vyvlastňovací úřad na základě znaleckého posudku. Zajímavé je, že VyvlZ SR osahuje 

(na rozdíl od české právní úpravy) demonstrativní výčet případů, kdy se jedná 

o „nepřiměřené obtíže“, které definuje zejména jako: 

 

a) omezení přístupu ke zbývající části pozemku nebo ke zbývající části stavby 

v důsledku překážky vytvořené na vyvlastněné části pozemku, 

 

b) nemožnost užívat zbývající část pozemku nebo zbývající část stavby 

dosavadním způsobem, 

 

c) nemožnost využívat stavbu na zbývající části pozemku pro obstarávání 

vyvlastněných staveb, které tvořily se zbývající stavbou jeden funkční celek, 

 

d) omezení využití inženýrských sítí na zbývající části pozemku nebo 

na zbývající části stavby. 

 

Pokud by se vyvlastněním omezilo právo odpovídající věcnému břemeni 

k pozemku nebo ke stavbě takovým způsobem, že oprávněný z práva odpovídajícího 

věcnému břemenu by na základě takového omezení nemohl užívat jiný pozemek nebo 

jinou stavbu, ke kterým se váže věcné břemeno nebo tyto mohl užívat jen 

s nepřiměřenými obtížemi, uskuteční se vyvlastnění zrušením práva odpovídajícího 

věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě, pokud tuto skutečnost oprávněný z práva 

odpovídajícího věcnému břemeni uplatnil nejpozději při projednávání návrhu 

na vyvlastnění při ústním jednání.  
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Pokud by se vyvlastněním omezilo nebo zrušilo právo odpovídající věcnému 

břemenu k pozemku nebo ke stavbě takovým způsobem, že oprávněný z práva 

odpovídajícího věcnému břemeni by na základě takového omezení nebo zrušení nemohl 

užívat jiný pozemek nebo jinou stavbu, se kterými je spojené právo odpovídající 

věcnému břemeni nebo je mohl užívat jen s nepřiměřenými obtížemi, vyvlastní se také 

pozemek nebo stavba, se kterými je spojené právo odpovídající věcnému břemeni, 

pokud tuto skutečnost oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemeni uplatnil 

nejpozději při projednávání návrhu na vyvlastnění při ústním jednání.  

 

 Jednou z dalších podmínek VyvlZ SR je (obdobně jako v ČR) prokázání 

bezvýslednosti pokusu o nabytí vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, 

o zřízení, omezení nebo zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku 

nebo ke stavbě a o omezení nebo zrušení práv třetích osob k pozemku nebo ke stavbě 

dohodou. Neúspěšnost pokusu o dohodu se prokazuje (i) písemným odmítnutím návrhu 

na uzavření smlouvy a písemným zhodnocením pokusu vyvlastnitele o dohodu 

s vyvlastňovaným nebo (ii) důkazem o zaslání a doručení návrhu smlouvy. Návrh 

na uzavření smlouvy se považuje za odmítnutý uplynutím lhůty 90 dnů ode dne 

doručení návrhu smlouvy vyvlastňovanému. Po uplynutí této lhůty se může vyvlastnitel 

obrátit se svým návrhem na vyvlastňovací úřad. Oproti původní právní úpravě obsažené 

ve Stavebním zákoně SR je to značný krok vpřed, neboť původní lhůta pro přijetí 

návrhu na uzavření smlouvy činila pouhých 15 dní, což osobně považuji z hlediska 

prokázání podmínek vyvlastnění za neakceptovatelné. 

 

Splnění podmínky vyvlastnění spočívající v bezvýslednosti pokusu o získání 

potřebných práv dohodou se obdobně jako u nás nevyžaduje, pakliže je vyvlastňovaný 

neznámý nebo je neznámé jeho místo trvalého pobytu či sídlo, a dále, pakliže je 

vyvlastňovaný omezen ve smluvní volnosti zákonem, rozhodnutím soudu nebo 

rozhodnutím jiného orgánu veřejné moci, kterým se mu zakazuje převést vlastnické 

právo k pozemku nebo ke stavbě na jiného. Nad rámec české právní úpravy se splnění 

předmětné podmínky nevyžaduje taktéž v případech, kdy je pravost údajů zapsaných 

v katastru nemovitostí zpochybněna na základě zvláštního právního předpisu.  
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Kromě upozornění, že pokud vyvlastňovaný neodpoví ve lhůtě 90 dnů na návrh 

na uzavření smlouvy (nestanoví – li zvláštní právní předpisy lhůtu jinou), považuje se 

návrh na uzavření smlouvy za odmítnutý, a dále upozornění, že nedojde-li k uzavření 

smlouvy, může být vlastnické právo, které je předmětem návrhu na uzavření smlouvy, 

předmětem vyvlastnění ve vyvlastňovacím řízení, musí návrh na uzavření smlouvy 

obsahovat taktéž odůvodnění veřejného zájmu na uskutečnění účelu vyvlastnění 

a rozsah vyvlastnění s odůvodněním, a dále oznámení místa, času a způsobu nahlédnutí 

do geometrického pránu vymezujícího část pozemku (pokud je předmětem návrhu 

na uzavření smlouvy jen část pozemku) a znaleckého posudku, který byl podkladem 

pro určení náhrady.  

 

Oproti české právní úpravě musí návrh na uzavření smlouvy obsahovat taktéž 

nabídku na zabezpečení náhradního bydlení, je-li o výkup stavby určené k bydlení. 

Pokud vyvlastňovaný požádá vyvlastnitele o náhradu za výkup stavby určené k bydlení 

obstaráním bytu nebo rodinného domu koupí nebo výstavbou, součástí opakovaného 

písemného návrhu na uzavření smlouvy musí být taktéž obstarání náhradního bytu nebo 

náhradního rodinného domu a podmínky převodu vlastnického práva k němu.  

 

 Písemný návrh na uzavření smlouvy se doručuje vlastníku dotčeného pozemku 

nebo stavby do vlastních rukou, popřípadě se doručuje jeho zmocněnci pro přebírání 

zásilek. Krom nákladů spojených s vyhotovením znaleckého posudku je vyvlastnitel 

povinen uhradit rovněž veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy, a dále veškeré 

náklady spojené s provedením vkladu příslušného práva do katastru nemovitostí. 

 

12.3.2.2 Náhrada za vyvlastnění ve VyvlZ SR 

 

 Vyvlastňovanému náleží za vyvlastnění přiměřená náhrada, která se poskytuje 

v penězích. Pokud je možné provést majetkové vyrovnání za vyvlastněný pozemek 

nebo stavbu přidělením náhradního pozemku nebo náhradní stavby a vyvlastňovaný 

s tím souhlasí, má tento způsob vyrovnání přednost před poskytnutím náhrady 

za vyvlastnění v penězích. Náhrada za vyvlastnění je představována všeobecnou 

hodnotou pozemku nebo stavby nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni. Tato 
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náhrada se určí na základě znaleckého posudku, který nesmí být starší než dva roky. 

Náhrada za vyvlastnění nesmí být nižší, než všeobecná hodnota určená znaleckým 

posudkem. 

 

 Pokud účastník řízení nebo jiná oprávněná osoba vznese námitky vztahující se 

ke znaleckému posudku předloženého vyvlastnitelem k návrhu na vyvlastnění, 

má vyvlastňovací úřad povinnost zabezpečit odborné vyjádření nebo vysvětlení znalce 

za účelem posouzení skutečností, které jsou důležité pro rozhodnutí o výši náhrady 

za vyvlastnění. Náklady spojené s vyhotovením odborného vyjádření nebo vysvětlení 

znalce hradí vyvlastnitel.  

 

 Součástí náhrady za vyvlastnění je rovněž náhrada účelně vynaložených 

nákladů, které vzniknou vyvlastňovanému nebo jinému účastníkovi řízení v důsledku 

nebo v souvislosti s vyvlastňovacím řízením a s vyvlastněním, pokud tyto náklady 

uplatní. Za takové účelně vynaložené náklady se považují zejména: (i) náklady 

na přemístění movitého majetku nebo zemědělských plodin z vyvlastňovaného 

pozemku nebo stavby, (ii) náklady spojené se změnou trvalého bydliště, náklady 

na změnu sídla nebo změnu místa podnikání, (iii) náklady spojené s překládkou 

technické infrastruktury, které vzniknou v souvislosti s omezením nebo zrušením práva 

odpovídajícího věcnému břemeni, (iv) soudní poplatky, správní poplatky, jakož 

i odměna notáře, kterou vyvlastněná nebo jiná oprávněná osoba prokazatelně vynaložila 

v souvislosti s vyvlastněním. Výši náhrady takových nákladů je povinen prokázat ten 

účastník řízení, který je vynaložil. 

 

 Pokud je s vlastnictvím vyvlastňovaného pozemku nebo vyvlastňované stavby 

spojené věcné břemeno, na němž závisí řádné užívání jiného pozemku nebo jiné stavby, 

poskytne se oprávněnému z věcného břemene při jeho omezení nebo při jeho zrušení 

náhrada za vyvlastnění odpovídající všeobecné hodnotě práva odpovídajícího věcnému 

břemeni. Obdobně se postupuje při omezení nebo při zrušení práva odpovídajícího 

věcnému břemeni bez toho, aby současně došlo k vyvlastnění pozemku nebo stavby, 

s jejímž vlastnictvím je spojeno věcné břemeno. Při zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemeni se poskytne za omezení vlastnického práva k pozemku nebo 
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ke stavbě, s jejímž vlastnictvím bude spojeno věcné břemeno, náhrada za vyvlastnění 

odpovídající rozsahu tohoto omezení. 

 

 Náhrada za odnětí vlastnického práva se poskytuje jednorázově, způsobem 

určeným v rozhodnutí o vyvlastnění a ve lhůtě 30 dnů od dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o vyvlastnění, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Náhradu 

za omezení vlastnického práva poskytne vyvlastnitel vyvlastňovanému ve lhůtě určené 

v rozhodnutí o vyvlastnění.  

 

 Je-li poskytnuta náhrada za vyvlastnění stavby určené k bydlení obstaráním bytu 

nebo rodinného domu koupí nebo výstavbou, poskytne vyvlastnitel náhradu 

za vyvlastnění do dvou let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění. 

Do doby poskytnutí náhrady za vyvlastnění je vyvlastňovaný oprávněn bezúplatně 

přiměřeně dosavadním způsobem užívat vyvlastněnou nemovitost. Vyvlastněný přitom 

nese náklady spojené s obvyklým užíváním vyvlastněné nemovitosti. Pokud jde 

o asanovanou nemovitost, poskytne se vyvlastňovanému náhrada nájemného. Pokud je 

náhradou pořízení bytu nebo rodinného dobu koupí nebo výstavbou, nabyvatel 

vykoupené nemovitosti uhradí osobě z asanovaného bytu nebo rodinného domu 

nájemné nebo podnájemné za dočasné bydlení až do přestěhování do obstaraného bytu 

nebo rodinného domu. 

 

 Poměrně podrobně je ve slovenské právní úpravě zakotvena úschova náhrady 

za vyvlastnění. Zajímavé je, že zatímco v české právní úpravě jsou skládány prostředky 

vždy do úschovy k příslušnému soudu, ve slovenské právní úpravě provádí úschovu 

náhrady za vyvlastnění několik různých orgánů veřejné moci. 

 

 Pokud na vyvlastněném pozemku nebo stavbě váznou věcná práva zapsaná 

v katastru nemovitostí, složí vyvlastnitel náhradu za vyvlastněný pozemek nebo stavbu 

do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění na účet vyvlastňovacího 

úřadu. Pokud vyvlastnitel k návrhu na vyvlastnění nepřipojí dohodu vyvlastňovaného 

o rozdělení náhrady za vyvlastnění se třetími osobami, kterým na vyvlastňovaném 

pozemku nebo stavbě váznou věcná práva, která vyvlastněním zaniknou, vyvlastňovací 
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úřad uspokojí přihlášené pohledávky třetích osob podle jejich výše. Pokud úhrnná výše 

pohledávek převyšuje náhradu za vyvlastněný pozemek nebo stavbu, vyvlastňovací 

úřad přihlášené pohledávky uspokojí poměrně. Pokud je náhrada za vyvlastněný 

pozemek stavbu vyšší než celkový úhrn přihlášených pohledávek, poukáže 

vyvlastňovací úřad zbývající část náhrady za vyvlastnění vyvlastňovanému. 

 

Náhradu za vyvlastnění, kterou nelze vyplatit z důvodu, že do pravomocného 

rozhodnutí o vyvlastnění nebylo pravomocně ukončeno dědické řízení nebo soudní 

řízení, nebo nebyla pravomocně ukončena exekuce, jejímž předmětem je vlastnictví 

vyvlastňovaného pozemku nebo stavby, složí vyvlastnitel ve lhůtě 30 dnů ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění do úschovy soudu, v jehož obvodu se 

nachází vyvlastněný pozemek nebo stavba. 

 

Náhradu za vyvlastnění pozemku (kromě lesního pozemku) nebo za vyvlastnění 

stavby, kterou nelze vyplatit z důvodu, že vyvlastňovaný nebo jiná oprávněná osoba 

není známa, nebo není známa adresa jejího trvalého pobytu nebo adresa jejího sídla, 

složí vyvlastnitel ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o vyvlastnění nebo 

ve lhůtě stanovené vyvlastňovacím úřadem do úschovy Slovenskému pozemkovému 

fondu podle zvláštního právního předpisu. Náhradu za vyvlastnění lesních pozemků 

složí vyvlastnitel správci lesních pozemků podle zvláštního právního předpisu, který 

naloží s obdrženou náhradou za vyvlastnění lesních pozemků stejně jako Slovenský 

pozemkový fond.  

 

Náhradu za vyvlastnění nemovitostí, u nichž je zpochybněna věrohodnost údajů 

zapsaných v katastru nemovitostí podle zvláštního předpisu, složí vyvlastňovaný 

ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o vyvlastnění nebo ve lhůtě stanovené 

vyvlastňovacím úřadem u soudu, v jehož obvodu se nemovitost nachází. 

 

12.3.2.3 Vyvlastňovací řízení dle VyvlZ SR 

 

K vedení vyvlastňovacího řízení je příslušný okresní úřad v sídle kraje, v jehož 

územním obvodu se nachází pozemek nebo stavba, jež je předmětem vyvlastňovacího 
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řízení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Státní správu v druhém stupni 

ve věcech vyvlastnění, ve kterých vede vyvlastňovací řízení v prvním stupni okresní 

úřad v sídle kraje jako vyvlastňovací úřad, vykonává Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálního rozvoje Slovenské republiky. Toto ministerstvo taktéž určuje, které 

vyvlastňovací úřad je příslušný k uskutečnění řízení o vyvlastnění a vydání rozhodnutí 

o vyvlastnění, pokud se pozemky nebo stavby, které jsou předmětem vyvlastnění, 

nachází v územním obvodě více okresních úřadů v sídle krajů nebo v případech, kdy je 

vyvlastnitelem nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízení okresní úřad v sídle kraje, 

který je příslušným k vedení vyvlastňovacího řízení. Předmětné ministerstvo mimo jiné 

taktéž koordinuje uplatňování VyvlZ SR jinými státními orgány vykonávajícími 

působnost vyvlastňovacího úřadu podle zvláštních právních předpisů a řídí, kontroluje 

a metodicky usměrňuje činnost okresních úřadů v sídlech krajů jakožto vyvlastňovacích 

úřadů. 

 

Oproti české právní úpravě má ta slovenská poměrně šířeji vymezeno 

účastenství ve vyvlastňovacím řízení. Účastníky vyvlastňovacího řízení jsou 

vyvlastnitel, vyvlastňovaný, správce konkurzní podstaty a osoba, jejíž právo může být 

vyvlastněním přímo dotčeno. 

 

 Pokud je vyvlastňovaný neznámý nebo není známé místo jeho trvalého pobytu 

nebo jeho sídlo, je účastníkem vyvlastňovacího řízení Slovenský pozemkový fond 

a pokud jde o lesní pozemek jeho správce podle zvláštního právního předpisu. Pokud je 

vlastnictví vyvlastňovaného pozemku nebo stavby předmětem dědického řízení, 

účastníky vyvlastňovacího řízení jsou účastníci řízení o dědictví, a to až do právní moci 

rozhodnutí soudu o dědictví. Pokud je vlastnické právo k vyvlastňovanému pozemku 

nebo k vyvlastňované stavbě předmětem soudního řízení, účastníky vyvlastňovacího 

řízení jsou účastníci soudního řízení, a to až do nabytí právní moci rozhodnutí soudu. 

Pokud je k vyvlastňovanému pozemku nebo k vyvlastňované stavbě v katastru 

nemovitostí zapsáno právo více vlastníků, účastníky vyvlastňovacího řízení jsou osoby, 

kterým vlastnictví k takovému pozemku nebo stavbě vyplývá ze zápisu na listu 

vlastnictví nebo na základě listin předložených katastru nemovitostí, a to až do nabytí 

právní moci rozhodnutí soudu anebo dohody, které z těchto osob je vlastníkem. Pokud 
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vlastník vyvlastňovaného pozemku nebo stavby zemřel nebo byl prohlášený za mrtvého 

a pozemek nebo stavba nebyly předmětem dědického řízení, účastníky vyvlastňovacího 

řízení jsou osoby, které prokážou, že jako dědicové přicházejí do úvahy. Vyvlastnitel 

však není povinný zjišťovat domnělé dědice. Domnělé dědice zastupuje až do právní 

moci rozhodnutí soudu o dědictví Slovenský pozemkový fond.  

 

 Vyvlastňovací řízení se stejně jako v České republice zahajuje i na Slovensku 

na základě písemného návrhu vyvlastnitele, který musí obsahovat (i) údaje 

o vyvlastniteli, (ii) údaje o vyvlastňovaném, (iii) údaje o třetí osob, jejíž právo může být 

vyvlastněním přímo dotčeno, (iv) označení pozemku nebo stavby nebo jejich části, které 

jsou předmětem vyvlastnění, (v) přehled práv třetích osob zapsaných v katastru 

nemovitostí nebo v pozemkové knize nebo v jiné obdobné evidenci anebo, které jsou 

vyvlastniteli známé, které se váží k pozemku nebo ke stavbě, jichž se vyvlastnění týká 

s vyznačením práv, jejichž omezení nebo zánik se navrhuje současně s rozhodnutím 

o vyvlastnění, (vi) údaj o výši předpokládané náhrady za vyvlastnění, která se skládá 

ze všeobecné hodnoty pozemku nebo stavby nebo práva odpovídající věcnému břemeni, 

určená znaleckým posudkem, (vii) dohoda vyvlastňovaného o rozdělení náhrady 

za vyvlastnění se třetími osobami, kterým na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě 

váznou věcná práva zanikající vyvlastnění, pokud tato dohoda byla uzavřena před 

podáním návrhu na vyvlastnění a vyvlastnitel má tuto k dispozici, (viii) vymezení účelu 

pro který se vyvlastnění ve veřejném zájmu navrhuje a odůvodnění návrhu vyvlastnitele 

na vyvlastnění, (ix) opis skutečností nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky 

vyvlastnění uvedené v ustanovení § 2 VyvlZ SR a (x) údaj o tom, v jaké předpokládané 

lhůtě vyvlastnitel začne s užíváním vyvlastňovaného pozemku nebo vyvlastňované 

stavby na uskutečnění účelu vyvlastnění; pokud se navrhuje dočasné omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, tak také doba tohoto omezení. 

  

 K návrhu na vyvlastnění je vyvlastnitel povinen připojit (i) údaje podle 

zvláštního právního předpisu potřebné pro ověření vlastnického práva k nemovitosti 

a výpis z pozemkové knihy nebo jiné obdobné evidence s identifikací parcel podle 

katastru nemovitostí, není-li vlastnické právo k nemovitosti zapsané na listu vlastnictví, 

(ii) jiné listiny prokazující vlastnické právo nebo jiná věcné práva k pozemku nebo 



 
 

292 

 

ke stavbě, která se navrhují vyvlastnit, pokud je není možné zjistit z údajů uvedených 

v katastru nemovitostí, (iii) kopii katastrální mapy se zobrazením pozemků a staveb 

navržených k vyvlastnění, pokud pozemky a stavby nejsou zobrazené v katastrální 

mapě, pak grafickou a písemnou identifikaci parcel, (vi) geometrický plán, pokud se 

navrhuje vyvlastnit část pozemku, (v) důkaz o tom, že pokus o nabytí práv k pozemku 

nebo ke stavbě dohodou byl bezvýsledný, (vi) znalecký posudek o všeobecné hodnotě 

pozemku nebo stavby nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni ne starší než dva 

roky, (vii) pravomocné územní rozhodnutí, pokud účel vyvlastnění vyžaduje vydání 

územního rozhodnutí včetně kopie jeho grafické části, ze které je zřejmé umístění 

stavby, (viii) závazné stanovisko obce o souladu účelu vyvlastnění s platnou územně 

plánovací dokumentací a (ix) jiné listiny, které jsou potřebné na jednoznačné určení 

obsahu a rozsahu vyvlastnění.  

 

Vyvlastňovací úřad je povinen na své úřední desce a internetových stránkách 

informovat veřejnost o zahájení vyvlastňovacího řízení, a to do 7 dnů ode dne doručení 

návrhu na vyvlastnění, a dále o skončení vyvlastňovacího řízení, a to do 7 dnů ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění. V takové informaci uvede účel 

vyvlastnění, údaje o vyvlastniteli, katastrální území a parcelní číslo pozemku a č. p. 

stavby, které jsou předmětem vyvlastnění. Tyto informace zveřejní na své úřední desce 

a svých internetových stránkách taktéž obec, v jejímž katastrálním území se nachází 

vyvlastňovaný pozemek nebo stavba.  

 

Vyvlastňovací úřad je dále povinen písemně oznámit zahájení vyvlastňovacího 

řízení všem účastníkům vyvlastňovacího řízení, zúčastněným osobám, a příslušnému 

okresnímu úřadu na úseku katastru nemovitostí do 7 dnů ode dne doručení návrhu. 

Oznámení se doručuje účastníkům vyvlastňovacího řízení do vlastních rukou. 

Vyvlastňovací úřad vyzve osoby, které mají k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě 

věcná práva zapsaná v katastru nemovitostí, aby ve lhůtě deseti dnů od dne doručení 

výzvy přihlásily u vyvlastňovacího úřadu svoje nároky s určením jejich výše ve vztahu 

k náhradě za vyvlastnění, s upozorněním, že k nepřihlášeným nárokům nebo k nárokům 

přihlášeným po této lhůtě nebude přihlíženo.  
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Stejně jako v české právní úpravě nesmí vyvlastňovaný ode dne doručení 

oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení nakládat s vyvlastňovaným pozemkem 

nebo stavbou, a to krom smluv uzavíraných vyvlastnitelem a ve slovenské právní 

úpravě taktéž navíc krom nájemních smluv a právních úkonů, které vykoná 

vyvlastňovaný po uplynutí lhůty k vydání rozhodnutí stanovené vyvlastňovacímu úřadu 

zákonem č. 71/1976 Zb., o správnom konání (správní zákon). Uvedené pravidlo tak 

bezpochyby motivuje vyvlastňovací úřad k dodržení zákonem stanovených lhůt 

pro rozhodnutí, neboť v opačném případě hrozí, že by vyvlastniteli mohlo vzniknout 

právo na náhradu škody způsobené v důsledku jeho nečinnosti. 

 

Stejně jako v české právní úpravě je vyvlastňovací úřad povinen nařídit 

k projednání návrhu na vyvlastnění ústní jednání, o jehož termínu musí být účastníci 

řízení a zúčastněné osoby informovány nejméně 15 dnů předem (v České republice je to 

nejméně 30 dnů předem). Námitky proti vyvlastnění musí účastníci vyvlastňovacího 

řízení a zúčastněné osoby uplatnit nejpozději při ústním jednání. K námitkám 

uplatněným později a k námitkám účastníka, které byly zamítnuty v územním řízení 

nebo které  mohl účastník řízení uplatnit v územním řízení a neučinil tak, se nepřihlíží. 

Na tuto skutečnost je vyvlastňovací úřad povinen upozornit účastníky řízení 

a zúčastněné osoby v oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení. 

 

12.3.2.4 Rozhodnutí o vyvlastnění dle VyvlZ SR 

 

Problematika rozhodnutí ve vyvlastňovacím řízení, jeho povinných náležitostí 

a způsobů revize je ve slovenském právu řešena prakticky totožně jako v našem. Pokud 

se ve vyvlastňovacím řízení ukáže, že nejsou splněny podmínky vyvlastnění, 

vyvlastňovací úřad návrh na vyvlastnění zamítne. Vyvlastňovaný nebo jiná oprávněná 

osoba má při zamítnutí návrhu na vyvlastnění vůči vyvlastniteli nárok na náhradu škody 

a účelně vynaložených nákladů, které jí vznikly v souvislosti si vyvlastňovacím řízení 

nebo v jeho důsledku. Vyvlastňovací úřad zastaví vyvlastňovací řízení, pokud 

vyvlastnitel vezme návrh na vyvlastnění zpět, nebo pokud v průběhu vyvlastňovacího 

řízení uzavřou vyvlastnitel a vyvlastňovaný písemnou dohodu o získání práv k pozemku 

nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastní. Proti rozhodnutí o zastavení 
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vyvlastňovacího řízení z citovaných důvodů není odvolání přípustné. Pokud zastaví 

vyvlastňovací úřad vyvlastňovací řízení z důvodu zpětvzetí návrhu má vyvlastňovaný 

nebo jiná oprávněná osoba vůči vyvlastniteli opět nárok na náhradu škody, která jim 

vznikla vyvlastňovacím řízení nebo v jeho důsledku. Pokud nedojde mezi 

vyvlastňovaným a vyvlastnitelem k dohodě o uspokojení nároku na náhradu škody 

a jeho výši, rozhodne o nich soud. 

 

 Pokud jsou splněny podmínky vyvlastnění stanovené VyvlZ SR, rozhodne 

vyvlastňovací úřad samostatnými výroky (i) o vyvlastnění práv k pozemku nebo 

ke stavbě a (ii) o náhradě za vyvlastnění a o způsobu její úhrady. Výrokem 

o vyvlastnění práv k pozemku nebo ke stavbě vyvlastňovací úřad: (i) určí účel 

vyvlastnění ve veřejném zájmu, (ii) rozhodne o 1. přechodu vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě, 2. omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

nebo 3. vzniku, omezení nebo zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni 

k pozemku nebo ke stavbě potřebného k uskutečnění stavby, anebo opatření 

ve veřejném zájmu
378

,(iii) rozhodne o omezení nebo zániku práv třetích osob, jen pokud 

by další výkon těchto práv bránil nebo podstatně omezoval dosažení účelu, pro který se 

má vyvlastnit, (iv) rozhodne o rozšíření předmětu vyvlastnění, pokud je to důvodné, (v) 

určí, v jaké lhůtě a jakým způsobem je vyvlastnitel povinen začít s užíváním pozemku 

nebo stavby k účelu, pro který byly vyvlastněny, (vi) rozhodne o námitkách účastníků 

vyvlastňovacího řízení, pokud byly uplatněny, (vii) rozhodne o povinnosti nahradit 

náklady řízení.  

 

Výrokem o náhradě za vyvlastnění určí vyvlastňovací úřad (i) přiměřenou 

náhradu za vyvlastnění, která přísluší jednotlivým vyvlastňovaným a lhůtu a způsob 

jejich zaplacení, pokud nedojde mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným k dohodě o výši 

náhrady za vyvlastnění, určí vyvlastňovací úřad náhradu za vyvlastnění ve výši 

všeobecné hodnoty pozemku nebo stavby nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni 

na základě znaleckého posudku předloženého vyvlastnitelem. S požadavkem na vyšší 

náhradu za vyvlastnění odkáže vyvlastňovací úřad vyvlastňovaného bez přerušení 

                                                   
378 Opatření ve veřejném zájmu je opatření vydané za účelem ochrany života, zdraví, bezpečnosti státu, 

životního prostředí, nerostného bohatství, jeskyní, podzemních vod, přírodních léčivých zdrojů, vodních 

toků, kulturního dědictví, jakož i dokončených nebo nedokončených staveb ve veřejném zájmu. 
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jednání na soud. Dále (ii) rozhodne o přihlášených nárocích třetích osob, které mají 

k vyvlastňovanému pozemku nebo k vyvlastňované stavbě věcná práva zapsaná 

v katastru nemovitostí s určením částky, v jaké mají být uspokojeny z náhrady 

za vyvlastnění pozemku nebo stavby. Rozhodnutí o vyvlastnění musí dále obsahovat 

označení vyvlastnitele a vyvlastňovaného, označení vyvlastňovaného pozemku nebo 

stavby nebo jejich části, označení geometrického plánu, který je podkladem 

pro vyvlastnění, poučení o možnostech a podmínkách zrušení vyvlastnění a další 

náležitosti rozhodnutí, které jsou potřebné na jednoznačné určení obsahu a rozsahu 

vyvlastnění a jeho náhrady.  

 

K přezkumu výroků o vyvlastnění v odvolacím řízení je příslušné Ministerstvo 

dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky. Zrušením výroku dle 

ustanovení § 13 odst. 2 VyvlZ SR pozbývají platnost i výroky o náhradě za vyvlastnění. 

Včas podané odvolání proti výrokům o náhradě za vyvlastnění nemá odkladný účinek. 

K přezkoumání výroků o náhradě za vyvlastnění je příslušný soud. Žaloba musí být 

podána ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění, zmeškání 

této lhůty nelze prominout.  

 

 Pravomocným rozhodnutím o vyvlastnění zanikají: a) zástavní právo k pozemku 

nebo ke stavbě; b) exekuční zástavní právo související s pozemkem nebo stavbou; c) 

daňové zástavní právo, které se vztahuje na pozemek nebo stavbu; d) práva účastníků 

konkurzního řízení, která se týkají pozemku nebo stavby; e) věcné břemeno k pozemku 

nebo ke stavbě s výjimkou zákonného věcného břemene; f) předkupní právo, pokud má 

účinky věcného práva; g) nájem pozemků, staveb nebo jejich částí. Vyvlastňovací úřad 

však může rozhodnout, že shora uvedené právní vztahy nezanikají, pokud veřejný zájem 

vyžaduje, aby i po vyvlastnění pozemek nebo stavbu nadále zatěžovaly nebo pokud 

další výkon práv vyplývajících z těchto právních vztahů nebrání ani podstatně 

neomezuje dosažení účelu, pro který mají být pozemek nebo stavba vyvlastněny.  

 

Vyvlastněním nezaniká nájem bytu nebo nebytového prostoru a právo užívat byt 

nabyté účastníkem vyvlastňovacího řízení před nabytím právní moci rozhodnutí 

o vyvlastnění z jiného právního vztahu než z nájmu, zejména z práva odpovídajícího 
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věcnému břemeni nebo ze smlouvy o výpůjčce. Ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o vyvlastnění může vyvlastnitel vypovědět nájem bytu, pokud další užívání bytu 

nájemníkem brání účelu vyvlastnění; což se obdobně vztahuje i na vypovězení práva 

užívat byt na základě jiného právního vztahu. Nájemce bytu má při výpovědi právo 

na zajištění nájmu náhradního bytu, který je velikostí obytné plochy, vybavením, 

umístěním a nájmem přiměřený bytu, ve vztahu k němuž nájem skončí na základě 

výpovědi, s přihlédnutím k životním a pracovním potřebám nájemce a jeho členů 

domácnosti. Nájem bytu však neskočí dříve, než vyvlastnitel poskytne nájemci takový 

náhradní byt. Na žádost nájemce je vyvlastnitel povinen uhradit nájemci nezbytné 

výdaje spojené se stěhováním. Právo vypovědět nájem bytu tím není dotčeno. Právo 

na zajištění nájmu náhradního bytu se vztahuje také na toho, kdo byt užívá na základě 

jiného právního vztahu než nájmu.  

 

Vyvlastňovaný pozemek nebo stavbu je možné užívat jen pro účel, pro který 

byly vyvlastněny. S užíváním pozemku nebo stavby pro účel, pro který byly 

vyvlastněny, se musí započít ve lhůtě určené v rozhodnutí o vyvlastnění. Tato lhůta 

nemůže trvat více jak dva roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění 

a v případě tzv. liniové stavby více jak pět let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 

o vyvlastnění.  

 

 Stejně jako v české právní úpravě umožňuje i ta slovenská zrušení vyvlastnění 

na návrh vyvlastňovaného, vyvlastnitele nebo jejich právních nástupců, a to 

v případech, kdy: (i) ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o vyvlastnění nebylo započato 

s užíváním pozemku nebo stavby pro účel, pro který byly vyvlastněny, (ii) vyvlastnitel 

nezaplatil vyvlastňovanému náhradu za vyvlastnění ve lhůtě uvedené v rozhodnutí 

o vyvlastnění, (iii) územní rozhodnutí určující vymezení pozemku nebo stavby na daný 

účel pozbylo platnost nebo bylo pravomocně zrušeno. Nárok na zrušení vyvlastnění 

může být podán do pěti let od uplynutí lhůty pro započetí s užíváním pozemku nebo 

stavby pro účel, pro který byly vyvlastněny nebo do pěti let po uplynutí lhůty 

pro zaplacení náhrady za vyvlastnění. 
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12.3.3 Shrnutí a srovnání právní úpravy vyvlastnění ve VyvlZ a VyvlZ SR 

 

Ze shora uvedeného popisu obecné slovenské právní úpravy podmínek 

vyvlastnění, náhrad za vyvlastnění a vyvlastňovacího řízení vyplývá, že tato je 

do značné míry inspirovaná českým VyvlZ, když některé instituty obou právních 

předpisů jsou prakticky totožné. Oba právní předpisy mají taktéž prakticky shodnou 

systematiku. Na druhou stranu je však tato úprava současně v mnoha ohledech 

detailnější, propracovanější, modernější a šetrnější ve vztahu k právům 

vyvlastňovaných. Uvedené je pravděpodobně dílem toho, že VyvlZ SR nabyl účinnosti 

o téměř 10 let později, než český VyvlZ, a tedy aktuální slovenská právní úprava 

vyvlastnění mohla reflektovat četnější domácí i zahraniční rozhodovací praxi v oblasti 

vyvlastnění a inspirovat se problémy a nedostatky dosavadní slovenské, české 

i zahraniční právní úpravy. Je také zjevné, že v mnoha ohledech se slovenská právní 

úprava inspirovala i německým vyvlastňovacím právem. Mám za to, že v některých 

institutech slovenského VyvlZ bychom mohli do budoucna hledat inspiraci, neboť 

slovenská právní úprava reguluje i otázky, které v té české dosud absentují.  

 

Za zdařilou považuji poměrně podrobnou úpravu rozšíření vyvlastnění, a to jak 

co se týče demonstrativního výčtu případů, kdy se jedná o tzv. „nepřiměřené obtíže“, 

tak co se týče možnosti rozšíření vyvlastnění na pozemek nebo stavbu, se kterou je 

spojeno právo odpovídající věcnému břemeni, pokud se vyvlastněním omezí nebo zruší 

právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě takovým způsobem, že 

by oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemeni nemohl na základě takového 

omezení nebo zrušení užívat jiný pozemek nebo stavbu, se kterými je spojeno právo 

odpovídající věcnému břemeni, vůbec anebo jenom s nepřiměřeným obtížemi.  

 Ve své praxi se setkávám velmi často s návrhy na rozšíření vyvlastnění, avšak 

česká právní úprava neobsahuje žádné vodítko pro to, kdy se jedná o důvodný návrh 

na rozšíření vyvlastnění, neboť zbývající část pozemku/stavby nebo jiný 

pozemek/stavbu nelze v důsledku vyvlastnění užívat vůbec nebo jen s nepřiměřenými 

obtížemi. Slovenská právní úprava v této souvislosti pamatuje (na rozdíl od té české) na 
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zahrnutí rozhodnutí o rozšíření předmětu vyvlastnění, je-li to důvodné, do výroků 

rozhodnutí o vyvlastnění.  

 Trochu kontroverznější je v tomto ohledu ustanovení, týkající se možnosti 

vyvlastňovaného uplatňovat nejpozději při ústním jednání právo na vydání rozhodnutí 

o přechodu vlastnického práva, pokud by navrhované omezení vlastnického práva 

pro něj bylo méně příznivé, než jeho přechod, ačkoli přechod vlastnického práva 

na vyvlastnitele není pro dosažení účelu vyvlastnění nezbytný, neboť VyvlZ SR zde 

neposkytuje vyvlastňovacímu úřadu žádná vodítka pro posouzení toho, kdy je omezení 

vlastnického práva pro vyvlastňovaného méně příznivé, než jeho přechod. Opět se však 

jedná o institut, který by měl mít v moderním vyvlastňovacím právu své místo. 

 Za zdařilé dále považuji vymezení případů, kdy není nutné prokazovat 

nemožnost získání potřebných práv dohodou, pregnantnější vymezení účastenství 

ve vyvlastňovacím řízení, když slovenská právní úprava, na rozdíl od té naší, pamatuje 

např. na otázky, kdy v katastru nemovitostí je na příslušném listu vlastnictví proveden 

zápis o tzv. duplicitním vlastnictví, kdy je vyvlastňovaná nemovitost předmětem 

soudního sporu nebo kdy vlastník vyvlastňované stavby zemřel a vyvlastňovaná 

nemovitost nebyla dosud předmětem dědického řízení (včetně konstatování, že 

vyvlastnitel není povinný zjišťovat domnělé dědice).  

Na tyto situace česká právní úprava nepamatuje, a proto v obdobných případech 

často panuje ve vyvlastňovacím řízení nejistota, kdo je či kdo není účastníkem 

vyvlastňovacího řízení. Obdobně podrobně pak je upravena problematika úschov 

náhrad za vyvlastnění, kdy do soudní úschovy je náhrada za vyvlastnění, na rozdíl 

od české právní úpravy, skládána jen v některých ve VyvlZ SR případech. Naopak 

například pro neznámé vyvlastňované provádí úschovu subjekty odlišné od soudu, což 

může být bezpochyby vhodné už jen z hlediska menší zatíženosti soudů touto agendou. 

Za zdařilou považuji úpravu přihlašování nesplacených pohledávek třetích osob, 

které mají k vyvlastňovanému pozemku nebo ke stavbě věcné právo zapsané v katastru 

nemovitostí, do vyvlastňovacího řízení a následné uspokojení jejich nesplacených 

pohledávek přímo vyvlastňovacím úřadem v rozhodnutí o vyvlastnění. Uvedenou 

úpravou je jednak posílena právní jistota účastníků vyvlastňovacího řízení, a jednak 
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minimalizováno zatížení obecných soudů, když v České republice, pokud neexistuje 

dohoda o rozdělení náhrady za vyvlastnění uzavřená mezi vyvlastňovaným a dotčenými 

třetími osobami (opatřená úředně ověřenými podpisy) automaticky je náhrada 

za vyvlastnění skládána do soudní úschovy, což nejen, že zatěžuje obecné soudy, ale 

i představuje další časové a administrativní náklady pro vyvlastnitele a třetí osoby, které 

chtějí uplatňovat uspokojení svých nesplacených pohledávek.  

 

Skutečnost, že je slovenská právní úprava přívětivější k vyvlastňovaným 

a obsahuje více právních institutů za účelem šetření jejich práv, pak je zřejmá např. 

z výslovného zakotvení povinnosti vyvlastnitele nést kromě nákladů za zpracování 

znaleckého posudku i veškeré náklady za uzavření smlouvy a provedení vkladu 

příslušného práva do katastru nemovitostí nebo z povinnosti opatřit vyvlastňovanému, 

v případech, kdy dochází k vyvlastnění stavby určené k bydlení, a kdy o to 

vyvlastňovaný požádal, náhradní bydlení výstavbou nebo koupí.  

 

Inspiraci lze hledat i ve vymezení skutečnosti, jakým způsobem se prokazuje 

ve vyvlastňovacím řízení soulad s cíli a úkoly územního plánování nebo v konstatování, 

že, pokud vyvlastňovanému vznikne v důsledku zastavení vyvlastňovacího řízení 

z důvodu zpětvzetí návrhu na vyvlastnění vyvlastnitelem právo na náhradu škody, 

a pokud nedojde zároveň k dohodě mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným o uspokojení 

tohoto nároku na náhradu škody a její výši, rozhodne soud. Za zajímavou lze 

i považovat úpravu týkající se prolomení zákazu nakládat s nemovitostí, jež je 

předmětem vyvlastnění, po uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění dle SŘ, 

nicméně zde by dle mého názoru bylo vhodnějším stanovit přímo ve vyvlastňovacím 

zákoně pevnou lhůtu pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění v prvním a druhém stupni.  

 

Odlišností oproti české právní úpravě je skutečnost, že vyvlastňovací úřad 

stanoví náhradu za vyvlastnění na základě znaleckého posudku předloženého 

vyvlastnitelem s tím, že v případě požadavku na vyšší náhradu za vyvlastnění odkáže 

vyvlastňovaného bez přerušení řízení na soud. Cílem uvedené právní úpravy je 

pravděpodobně urychlení celého procesu vyvlastňovacího řízení, když zde, na rozdíl 

od české právní úpravy odpadá zadání zpracování znaleckého posudku znalcem 
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ustanoveným vyvlastňovacím úřadem v případech, kdy vyvlastňovaný nepředložil 

vlastní znalecký posudek nebo nevyslovil souhlas se znaleckým posudkem předloženým 

vyvlastnitelem. Na druhou stranu mi uvedená právní úprava nepřijde zcela legitimní 

a spravedlivá ve vztahu k vyvlastňovaným, kteří nemají v průběhu vyvlastňovacího 

řízení jakoukoli možnost ovlivnit výši náhrady za vyvlastnění a jsou se svým nárokem 

toliko odkázání na soud, což však samozřejmě na vyvlastňované klade určité časové 

a finanční náklady, což nepovažuji za správné. V tomto ohledu hodnotím jako zdařilejší 

institut tzv. mezitímního rozhodnutí upravený v ZUVDI byť, jako bylo popsáno 

v předchozích, kapitolách, i tento vykazuje určité nedostatky. 
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13 Novela zákona o vyvlastnění, novela zákona o urychlení výstavby 

dopravní infrastruktury a úvahy de lege ferenda 
 

13.1 Novela VyvlZ 

 

 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky se již v minulosti zabývalo 

přípravou návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění 

pozdějších předpisů, a jehož cílem by měla být reakce na změny, které vnesl 

do soukromoprávní úpravy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
379

, zejména 

zahrnutí tzv. práva stavby mezi práva, kterými lze omezit vlastnické právo k cizímu 

pozemku, a práva, která lze odejmout nebo omezit vyvlastněním včetně úpravy 

souvisejících ustanovení VyvlZ (náhrada za vyvlastnění nebo účastenství v řízení). 

V této souvislosti se nově navrhuje pro pojmy vlastnické právo, věcné břemeno a právo 

stavby využívat legislativní zkratky „vyvlastňované právo“ a vyvlastňovaným se má 

rozumět ten, komu náleží vyvlastňované právo. 

  

 Návrh zákona taktéž pamatuje úpravu terminologie a její doplnění o některé 

pojmy zavedené OZ jako je např. svěřenský fond, vykonavatel závěti, omezení 

svéprávnosti, a proti tomu naopak na potřebu zrušení některých ustanovení překonaných 

novou soukromoprávní úpravou (týkajících se např. poskytování bytové náhrady nebo 

 zasílání pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění katastrálnímu úřadu k zápisu 

do katastru nemovitostí). VyvlZ by tak nově mohl pamatovat na situaci, kdy bude 

vyvlastňované právo náležet ke svěřenskému fondu, a v takovém případě bude práva 

a povinnosti vyvlastňovaného vykonávat svěřenský správce. S ohledem 

na znovuzavedení institutu pachtu do platné právní úpravy stanoví návrh zákona, že 

nájmem se rozumí rovněž podnájem a též pacht a podpacht. Mělo by taktéž dojít 

k aktualizaci poznámek pod čarou k VyvlZ, které povětšinou odkazují na již zrušená 

ustanovení právních předpisů. 

                                                   
379 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 405/2012 

Sb. In: Úřad vlády České republiky, aplikace o/dok [cit. 2020-04-23]. Dostupné na: 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=korna47dyjme 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=korna47dyjme
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OZ vyžaduje v rámci ustanovení § 1132 k zatížení společné věci souhlasu všech 

spoluvlastníků. Nelze proto dosáhnout dohody o zatížení vlastnického práva k pozemku 

nebo ke stavbě, jestliže s tím byť jediný spoluvlastník nesouhlasí, nebo pokud má 

omezeno nakládání se spoluvlastnickým podílem anebo pokud mu nelze doručit návrh 

na uzavření smlouvy. Snahou předkladatelů zákona je mj. to, aby tato podmínka byla 

ve VyvlZ vyjádřena. Navrhuje se rovněž, aby podmínka nemožnosti získat 

vyvlastňované právo dohodou byla prokázána nemožností doručit vyvlastňovanému 

návrh na uzavření smlouvy nikoli na známou adresu, avšak na adresu vyvlastňovaného 

uvedenou v katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí je veřejným seznamem 

a v souladu se zásadou materiální publicity se má za to, že zápisy v něm odpovídají 

skutečnému stavu.  

 

Současná právní úprava VyvlZ taktéž nepamatuje na případy, kdy je předmětem 

předkupního práva právo stavby nebo kdy bude v souladu s ustanovením § 2708 OZ 

vlastníkem nemovité věci vložen do katastru nemovitostí jako věcné břemeno budoucí 

výměnek, když toliko stanoví, že při vyvlastnění se neuplatní smluvní ani zákonné 

předkupní právo k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě, což návrh zákona taktéž 

navrhuje v rámci ustanovení § 19 VyvlZ terminologicky upřesnit. 

 

Jako zdařilý podnět vnímám možnost rozšíření vyvlastnění (i když to není 

nezbytné k dosažení účelu vyvlastnění) i na případy, kdy nelze vykonávat právo 

odpovídající věcnému břemenu či právo stavby buď vůbec, nebo jen s nepřiměřenými 

obtížemi, jestliže o to vyvlastněný požádá.  

 

Dalším z bodů návrhu novely VyvlZ je zakotvení povinnosti vyvlastnitele 

nahradit oprávněnému z věcného břemene nebo z práva stavby náklady účelně 

vynaložené v souvislosti se zánikem těchto práv v důsledku vyvlastnění. Mělo by tím 

být umožněno, aby osobám oprávněným z věcného břemene nebo z práva stavby byly 

nahrazeny stěhovací náklady, náklady spojené se změnou místa podnikání a další 

obdobné náklady, a to i v případě, kdy jim nejsou tato práva vyvlastňována, ale 

v důsledku vyvlastnění zanikají. Zaniknou-li tato práva váznoucí na vyvlastňovaném 
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pozemku nebo stavbě podle ustanovení §  6 VyvlZ a osoba z nich oprávněná není 

vyvlastňovaným, nýbrž je v postavení tzv. třetí osoby, přiznává jí zákon pouze náhradu 

ve výši ceny zaniklého práva. Na úhradu dalších nákladů, které jí můžou v důsledku 

zániku práva vzniknout, VyvlZ nepamatuje a domnívám se, že tuto nerovnost je třeba 

odstranit. V tomto bodu návrhu je velmi znatelná inspirace německou a slovenskou 

právní úpravou. 

 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o náklady, které ze své povahy zpravidla 

vznikají až po právní moci rozhodnutí o vyvlastnění, stanoví návrh zákona, že řízení 

o náhradě nákladů uvedených v ustanovení § 10 odst. 2 a ustanovení § 12 větě druhé 

VyvlZ bude vyvlastňovací úřad moci na žádost vyvlastňovaného nebo z moci úřední 

vyloučit usnesením z vyvlastňovacího řízení a rozhodnout o náhradě nákladů 

samostatně. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že ze současného znění VyvlZ není možné 

jednoznačně dovodit, zda stěhovací náklady je možné uplatnit i mimo vyvlastňovací 

řízení. Ve značném množství případů nemůže být o výši náhrady stěhovacích nákladů 

v rámci vyvlastňovacího řízení rozhodnuto, neboť v době vyvlastnění není většinou 

ještě vyvlastňovanému známo, kdy a kam se bude stěhovat.  

 

Inspiraci slovenskou právní úpravou lze shledat i ve skutečnosti, že náhrada za 

 vyvlastnění by ve vyvlastňovacím řízení byla stanovena na základě znaleckého 

posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného nebo znaleckého posudku 

vyhotoveného na žádost vyvlastnitele (nikoli znaleckého posudku vyhotoveného 

na žádost vyvlastnitele se souhlasem vyvlastňovaného jako je tomu doposud). Tím by 

ovšem podle důvodové zprávy nemělo být dotčeno ustanovení § 56 SŘ, tj. pokud 

vyvlastňovací úřad dospěje k závěru, že předložený znalecký posudek (či posudky) 

nepostačuje pro rozhodnutí ve věci nebo se natolik liší, že by rozhodnutí mohlo 

vzbuzovat důvodné pochybnosti, ustanoví pro tento účel znalce. Legislativní snahu 

o zkrácení vyvlastňovacího řízení o vyhotovování znaleckých posudků zadaných 

vyvlastňovacím úřadem lze přitom nalézt i v rámci vládního návrhu zákona, kterým se 

mění ZUVDI, a další související zákony, a který je nyní projednáván v Poslanecké 

sněmovně (viz níže)  
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V neposlední řadě lze zmínit např. návrh, že výrok dle ustanovení § 24 odst. 4 

písm. a) VyvlZ by měl odkladný účinek na výroky podle ustanovení § 24 odst. 4 písm. 

b) až d) VyvlZ, když se jedná o dílčí výroky o náhradě za vyvlastnění, které jsou 

navázány na základní výrok o stanovení náhrady za vyvlastnění pro vyvlastňovaného, 

a dále zavedení povinnosti vyvlastňovacího úřadu vystavit vyvlastniteli potvrzení o tom, 

která věcná práva k nemovitým věcem zapsaná v katastru nemovitostí zanikla podle 

ustanovení § 6 VyvlZ. 

 

Pokud bych měla tento návrh zákona jako celek shrnout, považuji jej za vesměs 

zdařilý počin reflektující nutnost přizpůsobit VyvlZ, jakožto právní předpis, který má 

významný přesah do soukromoprávních vztahů, aktuálním právním institutům 

a terminologii, a to i přestože tento nepřináší do problematiky právní úpravy vyvlastnění 

žádné zásadní změny. 

 

Jak jsem se však dozvěděla od pracovnice Ministerstva pro místní rozvoj České 

republiky, dílčí novelizace VyvlZ v souvislosti se změnami zakotvenými OZ není 

v současnosti „na pořadu dne“. To odpovídá i aktuálním informacím dostupným na 

stránkách Úřadu Vlády České republiky, kde jako datum poslední úpravy je uvedeno 

27. 11. 2017 a u dokumentu je poznámka stav materiálu – Y-skartováno. Mám za to, že 

takovýto přístup není nejšťastnější, neboť v případě VyvlZ jde o významný právní 

předpis veřejného práva s přesahem do soukromoprávních vztahů jednotlivců, který 

v sobě upravuje podklad pro zásah do jednoho z nejvýznamnějších základních lidských 

práv – práva vlastnit majetek, a je tedy třeba, aby odpovídal vývoji právní úpravy 

souvisejících soukromoprávních i veřejnoprávních přepisů, jakož i odrážel aktuální stav 

ve společnosti včetně řešení problematických otázek, které aplikace a interpretace 

jednotlivých ustanovení VyvlZ přináší.  

 

13.2 Novela ZUVDI 

 

Dne 10. 12. 2019 byl ze strany Ministerstva dopravy České republiky předložen 

Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění ZUVDI, a další související 

zákony včetně VyvlZ, SŘ, SZ nebo ZOchPřKr. Návrh zákona byl v době zpracování 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mjrgq
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této disertační práce projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 673, 

a to v jejím 2. čtení – obecná rozprava. Důvodem předložení návrhu zákona Poslanecké 

sněmovně je dle sdělení jeho předkladatele potřeba zefektivnění přípravy 

a povolovacích procesů u klíčových staveb, a to dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Novela ZUVDI by měla 

umožnit rychlejší a efektivnější přípravu citovaných staveb a nastavit povolovací 

procesy tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení jejich realizace. 

 

Součástí navrhované novely ZUVDI je mj. i doplnění zkráceného názvu 

předmětného právního předpisu v podobě, která je pro jeho označení již dnes veřejností 

běžně užívána, tedy „liniový zákon.“ 

 

Novela ZUVDI v sobě zahrnuje několik klíčových bodů, které by měly urychlit 

přípravu významných staveb. Podstatným nástrojem k urychlení přípravy staveb má být 

možnost umístit a povolit dopravní stavbu v jediném správním řízení (s čímž je spojen 

také pouze jediný přezkum), a to na základě méně podrobné dokumentace, což by podle 

bývalého ministra dopravy Vladimíra Kremlíka, který byl iniciátorem předmětného 

návrhu zákona, mělo znamenat zkrácení přípravy jednotlivých staveb až o tři roky
380

. 

 

Návrh novely ZUVDI dále zavádí tzv. „jednotné závazné stanovisko“ u záměrů 

staveb, u nichž bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. V těchto případech 

bude nově vydáváno pouze jediné závazné stanovisko, které nahradí veškeré správní 

akty vydávané podle ZOchPřKr, což může oproti současnosti urychlit přípravu staveb 

až o rok. Dále by měla být zavedena pevná lhůta pro vydávání závazných stanovisek, 

a to 30 dní, popřípadě 60 dní ve zvlášť složitých případech. Pokud nebudou příslušná 

stanoviska vydána ve stanovených lhůtách, počítá novela s tzv. „fikcemi souhlasu“
381

.  

 

Majetkoprávní příprava významných dopravních staveb, a to především dálnic 

a vysokorychlostních železnic trvá v současnosti v průměru neuvěřitelných 13 let. 

                                                   
380 Ministerstvo dopravy. Příprava nových dálnic do 10 let. In: Parlamentní listy.cz [online]. 31. 10. 2019 

[cit. 2020-04-23]. Dostupné na: <https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Ministerstvo-

dopravy-Priprava-novych-dalnic-do-deseti-let-601620 > . 
381 Tamtéž. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mjrgq
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Bývalý ministr dopravy Kremlík přitom věří, že by novela ZUVDI a dalších právních 

předpisů mohla dopomoci např. při výstavbě pražského okruhu nebo dálnic D35 a D11. 

K novele se však již od počátku staví skepticky vládní opozice, podle které zasahuje 

do práv obcí, vlastníků pozemků i veřejnosti a prosazuje zákon, který umožní realizovat 

velké dopravní, energetické a vodohospodářské stavby bez ohledu na jejich vliv 

na životní prostředí i zdraví občanů
382

.  

 

Další novinkou je zavedení institutu územního rozvojového plánu, který by měl 

být novým závazným nástrojem územního plánování na úrovni státu. V této souvislosti 

dojde k vytvoření státní projekční kanceláře, která by se měla zabývat zpracováním 

návrhů politiky územního rozvoje a právě návrhů územního rozvojového plánu a jejich 

aktualizací, a dále zpracovávat, aktualizovat a udržovat územně analytické podklady 

České republiky jako souvislou a pravidelně aktualizovanou databázi informací o území 

celého státu. 

 

Současně se navrhuje vytvoření národního geoportálu územního plánování, který 

bude informačním systémem veřejné správy na úseku územního plánování, a jehož 

součástí bude též evidence územně plánovací činnosti. V rámci národního geoportálu 

územního plánování by měly být zveřejňovány výstupy z územně plánovací činnosti 

Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva obrany, krajů a obcí. Předmětná data by 

pak měla sloužit i pro účely dalších informačních systémů. 

 

Pro účely této disertační práce je však třeba především zhodnotit, jaké změny 

přináší navrhovaná právní úprava z hlediska problematiky vyvlastnění.  

 

Novela ZUVDI počítá se  zkrácením lhůty pro akceptaci návrhu smlouvy 

zasílané za účelem získání práv k pozemku nebo ke stavbě z dosavadních 90 na 60 dní 

s odůvodněním, že lhůta 60 dní je pro vyvlastňovaného dostatečně dlouhá mj. 

i s ohledem na skutečnost, že vyvlastňovanému jsou známy informace o záměru 

                                                   
382 Rychlejší vyvlastňování i povolování. Vláda schválila návrh zákona o liniových stavbách. 

In: Čt24.českátelevize.cz [online]. 25. 11. 2019 [cit. 2020-04-23]. Dostupné 

na: <https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2987345-rychlejsi-vyvlastnovani-i-povolovani-vlada-schvalila-

zakon-o-liniovych-stavbach> . 

 



 
 

307 

 

vyvlastnitele již po delší časové období, neboť např. probíhá územní řízení ve věci 

umístění předmětné stavby, a vyvlastnitel tedy není žádným zásadním způsobem 

překvapen, když mu je vyvlastnitelem doručen návrh příslušné smlouvy.  

 

Novela ZUVDI rovněž kalkuluje s možností zavedení jednoho znaleckého 

posudku pro více pozemků a staveb potřených pro uskutečnění staveb dopravní 

infrastruktury, který by byl využitelný ještě po dobu 3 let ode dne jeho vyhotovení. 

Vyhotovování samostatného znaleckého posudku pro každou jednotlivou dopravní 

stavbou dotčenou nemovitost, jakož i nutnost zajištění aktuálnosti znaleckého ocenění 

vždy k datu odeslání každého jednotlivého návrhu smlouvy představuje pro investory 

veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury značné finanční náklady a mnohdy 

jim rovněž způsobuje časovou prodlevu při majetkoprávní přípravě předmětných 

staveb, a to vzhledem ke skutečnosti, že dopravní stavby jsou zpravidla obsáhlé a je 

nutné oslovit opravdu velké množství vlastníků nemovitostí dotčených příslušnou 

stavbou. 

 

Z tohoto důvodu Ministerstvo dopravy České republiky jako předkladatel 

předmětného zákona navrhuje, aby mohl investor vyhotovit jakýsi „globální znalecký 

posudek“ pro celé „vykupované území“ nebo pro jeho určitou část. Ceny stanovené 

znaleckým posudkem by měly být určeny nejdříve ke dni právní moci územního 

rozhodnutí předmětné stavby (případně ke dni odeslání návrhu smlouvy, pokud tento 

den nastane dříve) a jejich platnost by pro účely obesílání vlastníků stavbou dotčených 

pozemků a staveb byla zachována ještě po dobu dalších tří let. Výjimku by přestavovaly 

stavební pozemky, u nichž by nebylo možné spravedlivě očekávat, že cena stanovená 

příslušným znaleckým posudkem bude relevantní ještě po dobu dalších tří let. 

Ministerstvo dopravy přitom argumentuje skutečností, že vlastníku stavbou dotčeného 

pozemku zůstává i nadále zachována výhoda v podobě násobení ceny stanovené 

znaleckým posudkem příslušným koeficientem dle ZUVDI, a pokud bude považovat 

cenu navrženou vyvlastnitelem za nesprávnou, pak má možnost žádat o její „revizi“ 

v rámci vyvlastňovacího řízení.  
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Dále se navrhuje, aby vypořádání mezi právnickými osobami, které hospodaří 

s majetkem státu, probíhalo bez uplatnění nároku na finanční náhradu, neboť se 

v podstatě stále jedná o finance vyčleněné ze státního rozpočtu a o majetek státu. 

Uvedené by mělo být přínosné především z časového hlediska, když nevypořádané 

majetkoprávní vztahy mezi organizačními složkami státu, státními organizacemi 

a státními podniky mnohdy majetkoprávní přípravu staveb výrazně komplikují. 

 

Další významnou změnou je rozšíření možnosti aplikace institutu mezitímního 

rozhodnutí dle ustanovení § 4a ZUVDI i na stavby vodní a energetické infrastruktury, 

které jsou z hlediska celorepublikových zájmů zásadní. Platí ovšem i nadále, že tyto 

stavby musejí být uvedeny v příloze k ZUVDI a současně vymezeny v územním 

rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje. 

 

V této souvislosti se do přílohy ZUVDI doplňují vybrané stavby energetické 

a vodní infastruktury. V případě energetické infrastruktury se jedná o nejdůležitější 

stavby energetické infrastruktury, které mají status tzv. projektů společného zájmu 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, kterým se stanoví 

hlavní směry pro transevropské energetické sítě, a dále o stavby národního charakteru, 

které mají význam z hlediska zajištění spolehlivého, bezpečného a stabilního provozu 

a sledují rovněž zájem na zajištění energetické bezpečnosti a posilují strategickou pozici 

České republiky. Dále se doplňuje vodní infrastruktury zahrnující významná vodní díla 

sloužící ke snížení povodňových rizik nebo k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

Doplňuje se i výčet dopravní infrastruktury, a to konkrétně silnic I. třídy o silnice I/9, 

I/13, I/50 a I/57.  

 

Zajímavé však je, že i pro stavby energetické infrastruktury neuvedené v příloze 

k ZVDI se ustanovení § 4 odst. 1 až 3 až 8 použije obdobně. Důvodová zpráva
383

 

k tomu uvádí, že se navrhuje umožnit využití mezitímního rozhodnutí i pro ostatní 

stavby energetické infrastruktury neuvedené v příloze. Protože však nepůjde o stavby 

                                                   
383 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o urychlení výstavby dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 10. 

12 2019 [cit. 2020-04-23]. Dostupné na: < 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=673&CT1=0> . 
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srovnatelného významu jako stavby, které jsou uvedené v příloze ZUVDI, bude v těchto 

případech možné podat proti mezitímnímu rozhodnutí odvolání, jakožto řádný opravný 

prostředek, a tedy vyvlastňovanému zůstanou zachována jeho práva podle SŘ. Přínosem 

však je samotné rozdělení řízení o vyvlastnění na dvě samostatné části, když rozhodnutí 

o vyvlastnění umožní vyvlastniteli po nabytí právní moci zahájit realizaci stavby, aniž 

by bylo nutné vyčkávat na rozhodnutí o výši náhrad za vyvlastnění, které v současné 

době dokončení řízení o vyvlastnění podstatně prodlužuje, a to např. vyhotovováním 

několika znaleckých posudků jako následek zpochybňování jejich obsahu účastníky 

řízení. 

 

Asi nejvýznamnější a z mého pohledu taktéž nejpřínosnější změnou však je 

návrh stanovení konkrétních lhůt pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění, a to přímo 

ve VyvlZ. Vyvlastňovacím úřadům by měla být nově stanovena povinnost provést 

nejpozději do 60 dnů od okamžiku odeslání uvědomění o zahájení vyvlastňovacího 

řízení ústní jednání, a následně po provedení tohoto ústního jednání vydat nejpozději 

do 30 dnů příslušné rozhodnutí o vyvlastnění.  

 

Důvodová zpráva
384

 k tomu uvádí, že současná právní úprava nestanovuje 

vyvlastňovacím úřadům žádnou lhůtu pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění a nevytváří 

tak na ně dostatečný tlak a motivaci, aby rozhodovaly bezodkladně. Výslovné stanovení 

lhůt pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění dle názoru předkladatele naopak přispěje 

k pozitivní motivaci vyvlastňovacích úřadů vydávat rozhodnutí o vyvlastnění 

v přiměřených a realistických lhůtách. Lhůtu pro vydání rozhodnutí v délce maximálně 

60 dnů ode dne zahájení řízení, kterou stanoví ustanovení § 71 SŘ, není dle názoru 

předkladatele ze strany vyvlastňovacích úřadů objektivně možné splnit, a proto byly 

navrhovány lhůty delší a reálnější. Tento návrh považovala od samého počátku 

za zdařilý i vládní opozice, která uvítala zavedení rozumné lhůty pro vydání rozhodnutí 

o vyvlastnění, která by podle ní mohla být vhodným nástrojem jak bojovat proti 

                                                   
384 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o urychlení výstavby dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online]. 10. 

12 2019 [cit. 2020-04-23]. Dostupné na: < 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=673&CT1=0> . 
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vyvlastňovaným „spekulantům“, kteří požadují náhradu za vyvlastnění neodrážející 

reálnou hodnotu odňatých práv a záměrně proces vyvlastnění prodlužují
385

. 

 

Mezi další navrhované změny ve VyvlZ patří např. povinnost vyvlastňovacího 

úřadu vyrozumět účastníky řízení o ústním jednání nejméně 15 dnů před jeho konáním 

oproti současné standardní lhůtě 30 dnů nebo skutečnost, že náhrada za vyvlastnění by 

se nově stanovila na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost 

vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný předloží vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 

30 dnů ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému doručeno uvědomění o zahájení 

vyvlastňovacího řízení, v opačném případě se náhrada stanoví na základě znaleckého 

posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele, čímž však není dotčeno ustanovení § 10 

odst. 4 VyvlZ. Současně s uvedeným se však zavádí informační povinnost vyvlastnitele, 

aby již v souvislosti se zasláním návrhu smlouvy informoval vyvlastňovaného o jeho 

právu nechat si zpracovat vlastní znalecký posudek pro stanovení náhrady 

za vyvlastnění.  

 

 Pokud mám novelu ZUVDI a souvisejících právních předpisů, která je 

v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně, shrnout a zhodnotit z hlediska 

její části, týkající se právní úpravy za vyvlastnění, považuji tuto za zdařilou. Z vlastní 

praxe musím konstatovat, že zejména zavedení lhůt pro nařízení ústního jednání v řízení 

o vyvlastnění a pro vydání rozhodnutí je z hlediska zajištění zásady rychlosti 

a hospodárnosti řízení, jakož i z hlediska právní jistoty účastníků řízení a v neposlední 

řadě taktéž z hlediska potřeby urychlit výstavbu významných dopravních staveb 

obrovským přínosem. Považuji však za nevhodnou formulaci, že vyvlastňovací úřad by 

měl nařídit ústní jednání do 60 dnů od okamžiku odeslání uvědomění o zahájení 

vyvlastňovacího řízení. Vyvlastňovací řízení je zahájeno již samotným podáním návrhu 

na vyvlastnění, vyrozumění o zahájení vyvlastňovacího řízení zasílá účastníkům 

vyvlastňovací úřad až následně, a nečiní tak vždy bezodkladně. Proto by mohla nastat 

patová situace, kdy by byl vyvlastňovací úřad byl v prodlení s rozesláním uvědomění 

                                                   
385 Rychlejší vyvlastňování i povolování. Vláda schválila návrh zákona o liniových stavbách. 

In: Čt24.českátelevize.cz [online]. 25. 11. 2019 [cit. 2020-04-23]. Dostupné 

na: <https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2987345-rychlejsi-vyvlastnovani-i-povolovani-vlada-schvalila-

zakon-o-liniovych-stavbach> . 
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o zahájení vyvlastňovacího řízení (což se v praxi běžně děje, a to i přes skutečnost, že 

vyrozumění o zahájení vyvlastňovacího řízení má sloužit především k tomu, aby 

vyvlastňovaný dále nenakládal se stavbou dotčenou nemovitostí) a tedy lhůta 60 dnů 

k provedení ústního jednání by nezapočala běžet. Za vhodnější bych tedy považovala, 

aby byl vyvlastňovací úřad povinen nařídit ústní jednání do 60 dnů od okamžiku 

zahájení vyvlastňovacího řízení. 

 

Změny, týkající se rozšíření aplikace institutu mezitímního rozhodnutí 

i na energetické a vodní stavby považuji za zdařilé. Kladně hodnotím rovněž možnost 

vyhotovení jednoho jediného znaleckého posudku pro více pozemků a staveb potřených 

pro uskutečnění staveb dopravní infrastruktury, který by byl využitelný ještě po dobu 3 

let ode dne jeho vyhotovení, nebo zavedení zákonné lhůty, v níž je vyvlastňovaný 

v řízení o vyvlastnění oprávněn předložit vlastní znalecký posudek, byť jsem současně 

toho názoru, že pakliže v uvedené lhůtě vyvlastňovaný vlastní znalecký posudek 

nepředloží, mělo by být zadáno zpracování znaleckého posudku ze strany 

vyvlastňovacího úřadu, jakožto nezávislého rozhodujícího správního orgánu, a nikoli 

vycházeno ze znaleckého posudku vyvlastnitele.  

 

Na druhou stranu rozumím potřebě urychlení majetkoprávní přípravy staveb 

a akcentuji skutečnost, že předmětná právní úprava nebrání možnosti zadání znaleckého 

posudku vyvlastňovacím úřadem z důvodu, že posudek předložený vyvlastnitelem trpí 

zjevnými vadami nebo aplikaci ustanovení § 41 SŘ umožňujícího správnímu orgánu 

prominout zmeškání určitého procesního úkonu, v tomto konkrétním případě předložení 

znaleckého posudku. Dále zůstává vyvlastňovanému zachována možnost iniciace 

přezkumu výroků o výši náhrady za vyvlastnění v občanském soudním řízení, a to 

včetně možnosti příslušného soudu poskytnout vyvlastňovanému dle ustanovení 

§ 28 odst. 3 VyvlZ další náhrady za vyvlastnění nad rámec ustanovení § 10 VyvlZ. 

 

Za zbytečný zásah do práv vyvlastňovaných naopak považuji např. zkrácením 

lhůty pro akceptaci návrhu smlouvy zasílané za účelem získání práv k pozemku nebo 

ke stavbě z dosavadních 90 na 60 dní, neboť nemám za to, že by právě lhůta 90 dnů 

k akceptaci návrhu smlouvy ze strany vyvlastňovaného měla nějaký významný dopad 
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na délku majetkoprávní přípravy jednotlivých staveb. Úplným závěrem pak považuji 

všeobecně ke všem bodům návrhu novely ZUVDI a dalších souvisejících předpisů 

(včetně VyvlZ) za vhodné konstatovat, že zavádění zákonných institutů, které urychlí 

přípravu významných staveb, je třeba pozitivně vnímat, neboť v současné době je délka 

přípravy především dopravních staveb je pro naši společnost naprosto nevyhovující, a to 

mj. i z hlediska jejího stále rychlejšího vývoje a změn. Nelze odhlédnout od toho, že 

významné stavby se stále častěji stávají „rukojmím“ různých spekulantů, jak to ostatně 

zmiňuje i důvodová zpráva k návrhu zákona. 

 

Na druhou stranu je však třeba si uvědomit, že vyvlastnění, jakožto nejzásadnější 

právní úpravou předvídaný zásah do základního lidského práva vlastnit majetek, 

nemůže být toliko formálním administrativním procesem. V řadě případů může být 

majetkoprávní příprava staveb urychlena spíše efektivní a pečlivou činností na straně 

samotných investorů předmětných staveb a rychlým, hospodárným a kvalitním 

výkonem státní správy v oblasti vyvlastnění ze strany příslušných vyvlastňovacích 

úřadů, než stanovováním nebo naopak zkracováním zákonných lhůt k provádění 

určitých procesních úkonů. 

 

13.3 Návrh nového stavebního zákona 

 

V souvislosti s problematikou vyvlastnění je možné rovněž zmínit návrh nového 

stavebního zákona
386,387

, který shodně jako SZ zakládá v ustanovení § 170 (účely 

vyvlastnění) expropriační tituly. Důvodová zpráva k tomu uvádí, že se v zásadě jedná 

o převzetí stávající právní úpravy, nicméně oproti stávající úpravní úpravě platí, že 

odejmutí nebo omezení práva pro realizaci účelů vyvlastnění uvedených v odstavci 1 se 

vztahuje rovněž na plochy nezbytné k zajištění výstavby nebo k uskutečnění veřejně 

prospěšného opatření a vytvoření ochranného pásma. 

 

                                                   
386 Věcný záměr nového stavebního zákona byl schválen Vládou České republiky v měsíci červnu 2019 

jako Usnesení vlády č. 448 ze dne 24. 6. 2019. Podle tohoto věcného záměru byl následně týmem 

odborníků Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, které je předkladatelem návrhu zákona, sepsán 

návrh paragrafového znění nového stavebního zákona a změn doprovodných zákonů, a tyto právní 

předpisy byly dne 25. 11. 2019 rozeslány do připomínkového řízení.  
387 Návrh stavebního zákona. In: Úřad vlády České republiky, aplikace o/dok [cit. 2020-05-29]. Dostupné 

na: < https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJ9HX8DA>. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygm
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJ9HX8DA
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13.4 Úvahy de lege ferenda 

 

Českou vyvlastňovací právní úpravu považuji za poměrně kvalitní, nicméně 

i přesto zde vidím prostor pro možné budoucí legislativní změny. 

 

LZPS ve svém článku 11 odst. 4 stanoví, že vyvlastnění nebo nucené omezení 

vlastnického práva je možné jen ve veřejném zájmu, a to na základě zákona 

a za náhradu. LZPS však nestanoví, kdy se již jedná o vyvlastnění, a kdy „pouze“ 

o omezení vlastnického práva, a v jakých případech náleží za takový zásah 

do vlastnického práva náhrada. Uvedenou úpravu ponechává LZPS zvláštním právním 

předpisům, a proto je především problematika omezení vlastnického práva poměrně 

roztříštěná a nekomplexní. V celé  řadě případů přitom ve zvláštních právních 

předpisech zcela absentují ustanovení, která by zajistila naplnění podmínek článku 11 

odst. 4 LZPS, a to zejména podmínky, týkající se náhrady za omezení vlastnického 

práva a způsobu jejího stanovení. 

 

Výjimku představuje samozřejmě VyvlZ, který definuje vyvlastnění jako odnětí 

nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu 

k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním 

zákonem, a který taktéž upravuje problematiku náhrad za vyvlastnění, a to jak náhradu 

za odnětí vlastnického práva, tak i náhradu za omezení vlastnického práva k pozemku 

nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo za odnětí nebo omezení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu. 

 

 Existuje zde však celá řada právních předpisů, na jejichž zásadě dochází k velmi 

významným zásahům do vlastnického práva (které bychom podle jejich charakteru 

mohli označit za omezení vlastnického práva, přestože mnohdy ve svém důsledku 

pro vlastníka představují následky rovnající se vyvlastnění), avšak vlastníku za ně 

v souladu se zvláštním právním předpisem nenáleží žádná náhrada.  

 

Rozhodovací praxe v této souvislosti sice postupně dospěla k názoru, že 

za omezení vlastnického práva by měla být poskytována náhrada v případech, kdy 
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po vlastníkovi nelze spravedlivě požadovat, aby příslušné omezení strpěl bez náhrady, 

a to zejména v případech, kdy omezení dosáhne takové intenzity, že je zasažena 

samotná podstata vlastnictví, avšak jediným právním předpisem, o který se dotčený 

vlastník může opřít, zůstává LZPS, která však neobsahuje žádná pravidla pro stanovení 

výpočtu náhrady za omezení vlastnického práva. V daném případě by tak dle mého 

názoru do budoucna měla být ve zvláštních právních předpisech stanovena náhrada 

za omezení vlastnického práva včetně jejího výpočtu, neboť není dle mého názoru zcela 

ideální a spravedlivé, aby byl vlastník v důsledku omezení vlastnického práva 

na základě veřejnoprávních předpisů odkázán na vymáhání této náhrady 

soukromoprávní cestou např. v podobě práva na náhradu škody či vydání bezdůvodného 

obohacení.  

 

Německá právní úprava má na rozdíl od té naší na ústavněprávní úrovni 

zakotveno, že za vyvlastnění náhrada toliko v případech, kdy je tak stanoveno zvláštním 

právním předpisem upravujícím způsob a rozsah odškodnění (tzv. princip „Junktim 

klausel“). Pokud tedy příslušný právní předpis nestanoví za příslušný zásah 

do vlastnického práva odškodnění, nemělo by se jednat o zásah, který je svou povahou 

vyvlastněním nebo který ve svém důsledku pro vlastníka představuje následky rovnající 

se vyvlastnění, a za který proto vlastníku náleží náhrada. V opačném případě je 

následek absence či nedostatečnosti právní úpravy odškodnění takový, že předmětný 

zákon je protiústavní, a tím pádem nepředstavuje dostatečný podklad pro vyvlastnění. 

Do jisté míry lze v této úpravě hledat určitou inspiraci, nicméně osobně se domnívám, 

že ani německá právní úprava není ve své podstatě ideální, neboť určitá omezení 

vlastnického práva stanovená zvláštními právními přepisy mohou mít pro různé 

vlastníky v určitých konkrétních situacích různé důsledky, kdy zatímco u určitého 

vlastníka by bylo možné spravedlivě požadovat, aby strpěl příslušné omezení bez 

náhrady, u jiného již toto možné nebude z důvodu zasažení podstaty jeho vlastnictví. 

 

Co se týče platné právní úpravy VyvlZ, v prvé řadě považuji za vhodné, aby 

byly přímo ve VyvlZ stanoveny lhůty pro nařízení ústního jednání a pro vydání 

rozhodnutí ve věci samé, neboť v opačném případě dochází na straně vyvlastňovacích 

úřadů mnohdy k prodlevám, což způsobuje neúměrné prodlužování realizace účelů 
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vyvlastnění na straně vyvlastnitelů a naopak neospravedlnitelný zásah do hmotných 

i procesních práv na straně vyvlastňovaných (nemožnost nakládat s předmětem 

vyvlastnění, absence právní jistoty a legitimního očekávání, jakož i rychlosti 

a hospodárnosti řízení).  

 

Jak vyplývá z této disertační práce, v minulosti bylo v rámci dílčích novelizací 

ZUVDI u významných dopravních staveb uvedených v příloze k ZUVDI zvažováno 

zavedení institutu předběžného uvedení v držbu, který by za splnění zákonem 

stanovených podmínek umožnil vyvlastniteli provést na dotčené nemovitosti práce 

vymezené v rozhodnutí o předběžném uvedení v držbu a dotčenou nemovitou věc 

nerušeně užívat. Osobně nejsem příznivcem tohoto institutu, neboť dle mého názoru je 

svým charakterem zásahem do ústavně garantovaného práva vlastnit majetek rovnající 

se samotnému vyvlastnění  

 

V takovém případě by ovšem musely být pro tzv. předběžné uvedení v držbu 

naplněny shodné podmínky jako pro vyvlastnění, tj. především subsidiarita 

a proporcionalita vyvlastnění. Dále by měla vyvlastňovanému ve smyslu článku 11 odst. 

4 LZPS za předběžné uvedení v držbu náležet odpovídající náhrada, tj. nikoli majetková 

újma podle ustanovení OZ, která vyvlastňovanému vznikla předběžným uvedením 

v držbu, pokud tato nebyla vyvlastňovanému nahrazena poskytnutím náhrady 

za vyvlastnění. Problematický by byl i průběh vyvlastňovacího řízení jako takový, kdy 

z projednávaného návrhu novely ZUVDI zahrnujícího institut předběžného uvedení 

v držbu nebylo jasné, jaký význam a vztah by mělo řízení o předběžném uvedení 

v držbu k samotnému vyvlastňovacímu řízení, a to například k rozsahu dokazování, 

opětovnému nařízení ústního jednání, či postupu v případě, kdy by nakonec byla vlastní 

žádost o vyvlastnění zamítnuta
388

. 

 

Nadto si myslím, že se jedná o zcela zbytečný zásah do práv vyvlastňovaných, 

pokud budou na úrovni VyvlZ stanoveny rozumné lhůty, v nichž bude vyvlastňovací 

úřad povinen nařídit jednání a rozhodnout ve věci samé, a to jak v prvním stupni, tak 

v druhém stupni. Z vlastních zkušeností se domnívám, že tato úprava by mohla být 

                                                   
388 K tomu srov. např. FRUMAROVÁ, Kateřina. (Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem 

mezitímního rozhodnutí. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, č. 3, s. 129 - 140. 
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pro urychlení vyvlastňovacího řízení přínosnější, než zavedení institutu předběžného 

uvedení v držbu, když v současné době trvají některá vyvlastňovací řízení v prvním 

stupni až dva roky a v odvolacím řízení půl roku až rok. Nadto by bylo vhodné upravit 

pravidla pro využití institutu mezitímního rozhodnutí tak, aby toto mohlo být častěji 

využíváno, než je tomu v současné době, kdy jej lze využít opravdu jen ve velmi 

omezeném množství případů, jak bylo popsáno v této disertační práci. 

 

Co se týče návrhů dle lege ferenda, pak musím opětovně poukázat na potřebu 

novelizace VyvlZ s ohledem na změny v oblasti soukromoprávní úpravy v posledních 

letech, konkrétně především přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, např. 

zahrnutí tzv. práva stavby mezi práva, kterými lze omezit vlastnické právo k cizímu 

pozemku, a práva, která lze odejmout nebo omezit vyvlastněním včetně úpravy 

souvisejících ustanovení VyvlZ, neboť existence tohoto specifického institutu, který je 

věcí nemovitou a současně zatěžuje pozemek jako věcné právo k věci cizí, a na jehož 

existenci není stávající právní úprava vyvlastnění připravena, by mohlo realizaci účelu 

vyvlastnění komplikovat.  

 

Jak bylo uvedeno shora, do budoucna se lze do jisté míry inspirovat slovenskou 

právní úpravou, co se možnosti rozšíření vyvlastnění, a to ať už se týká 

demonstrativního výčtu případů, kdy se jedná o tzv. „nepřiměřené obtíže“ či zavedení 

možnosti rozšíření vyvlastnění na pozemek nebo stavbu, se kterou je spojeno právo 

odpovídající věcnému břemeni, pokud se vyvlastněním omezí nebo zruší právo 

odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě takovým způsobem, že by 

oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemeni nemohl na základě takového 

omezení nebo zrušení užívat jiný pozemek nebo stavbu, se kterými je spojeno právo 

odpovídající věcnému břemeni, vůbec anebo jenom s nepřiměřeným obtížemi. 

 

 VyvlZ by bezpochyby zasloužil pregnantnější vymezení účastenství 

ve vyvlastňovacím řízení a případů, kdy není nutné prokazovat splnění podmínky 

vyvlastnění spočívající v nemožnosti získání potřebných práv dohodou, a to ať už 

mluvíme o tzv. duplicitním vlastnictví, o skutečnosti, kdy je vyvlastňovaná nemovitost 

předmětem soudního sporu nebo kdy vlastník vyvlastňované nemovitosti zemřel 
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a vyvlastňovaná nemovitost nebyla dosud předmětem dědického řízení či o skutečnosti, 

kdy vyvlastňovaná nemovitost náleží ke svěřenskému fondu. VyvlZ výslovně neflektuje 

rovněž skutečnost, že dle ustanovení § 1132 OZ platí, že k rozhodnutí, na jehož základě 

má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnutí, na jehož 

základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let, je třeba 

souhlasu všech spoluvlastníků, a tedy že v takovém případě by nemělo být splnění 

podmínky dle ustanovení § 5 odst. 1 VyvlZ vyžadováno, pokud budou naplněny 

podmínky ustanovení § 5 písm. a), b) VyvlZ ve vztahu byť i k jedinému 

ze spoluvlastníků. Jak jsem uváděla shora, zákonodárce by se mohl inspirovat 

slovenskou úpravou i ve věci přihlašování nesplacených pohledávek třetích osob, které 

mají k vyvlastňovanému pozemku nebo ke stavbě věcné právo zapsané v katastru 

nemovitostí, přímo do vyvlastňovacího řízení a následného uspokojení jejich 

nesplacených pohledávek přímo vyvlastňovacím úřadem v rozhodnutí o vyvlastnění. 

 Dalším zajímavým podnětem v oblasti právní úpravy vyvlastnění by mohlo být 

zavedení možnosti tzv. dočasného vyvlastnění. SZ jako jeden z účelu vyvlastnění 

definuje veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy 

nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Lze 

předpokládat, že odnětí nebo omezení nemovitosti v  rozsahu pokrývajícím plochu 

zastavěnou budoucí stavbou dopravní a technické infrastruktury jakož i plochu 

nezbytnou pro její řádné užívání pro stanovený účel, bude svých charakterem trvalé. 

Naopak odnětí nebo omezení vlastnického práva za účelem zajištění plochy nezbytné 

k výstavě veřejně prospěšné stavby je svým charakterem vyvlastněním dočasným. 

VyvlZ však tuto situaci nikterak nereflektuje, když z jeho dikce lze dovodit spíše 

předpoklad, že odnětí nebo omezení vlastnického práva by mělo být trvalého 

charakteru. Do budoucna by tedy přicházelo v úvahu i zakotvení této problematiky 

VyvlZ, a to včetně náležitostí žádosti o dočasné vyvlastnění a rozhodnutí o dočasném 

vyvlastnění. 

 

 V disertační práci jsem rovněž dospěla k závěru, že je nedostatečně upraven 

souběh vyvlastňovacího řízení a dědického řízení (řízení o pozůstalosti), když 

za současného stavu právní úpravy v praxi opakovaně nastávají situace, kdy je 

ve stejném období vlastnické právo přiřknuto na základě dvou rozdílných rozhodnutí 
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vydaných dvěma rozdílnými orgány veřejné moci dvěma odlišným subjektům, což je 

z hlediska právní jistoty účastníků i z hlediska účelu vyvlastnění jako takového stav 

značně nežádoucí.  

 

 Jako vhodné se do budoucna jeví i upřesnění právní úpravy odkladného účinku 

jednotlivých výroků rozhodnutí o vyvlastnění (ustanovení § 25 odst. 2 VyvlZ) nebo 

principu, že odvolací orgán nesmí v odvolacím řízení změnit výrok o náhradě 

za vyvlastnění v neprospěch vyvlastňovaného ani třetích osob, který však současně 

opomíjí právo vyvlastnitele žádat (stejně jako ostatní účastníci řízení) přezkum 

jednotlivých výroků o náhradě za vyvlastnění.  

 

 Závěrem lze uvést, že dílčí novelizaci by, jak ukázaly kapitoly 9. a 10. této 

disertační práce, zasloužila i příslušná ustanovení řady zvláštních právních předpisů 

definujících účel vyvlastnění, jakož i právní úprava tzv. zkráceného vyvlastňovacího 

řízení dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 
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14 Závěr 
 

 Vyvlastnění v současnosti představuje nejintenzivnější možný právní zásah 

do vlastnického práva. Vlastnické právo je přitom ve všech svobodných a ekonomicky 

vyspělých státech zakotveno ústavou, a je chráněno jak na vnitrostátní úrovni, tak 

i na úrovni evropského a mezinárodního práva. O to více citlivě pak je vyvlastnění 

vnímáno v České republice, kde v průběhu určitých etap jejího historického vývoje bylo 

vlastnické právo opakovaně potlačováno. Proto si čeští občané uvědomují význam 

vlastnického práva, a proto také velmi negativně reagují na jakýkoliv zásah do něj. 

Dalším aktuálním problémem vyvlastnění pak je skutečnost, že odnětí nebo omezení 

práv se ve valné většině případů vztahuje k půdě, která je v zásadě neobnovitelnou 

složkou životního prostředí. V posledních letech přitom vrůstají obavy a zájem 

veřejnosti o kvalitu životního prostředí a o jeho zachování v přijatelném stavu 

pro budoucí generace. 

 

Na druhé straně zde však stojí potřeba realizace veřejně prospěšných projektů 

(např. z oblasti zřizování liniových staveb či ochrany kulturních památek a přírody 

a krajiny), které naše společnost potřebuje jak ke svému fungování, tak i k jejímu 

dalšímu vývoji, a které se bez zásahu do vlastnických práv jednotlivců nikdy nemohou 

uskutečnit. Už na počátku 19. století se ve společnosti objevila potřeba vyvlastnění, a to 

především v souvislosti s výstavbou železnic a průmyslovým rozvojem větších měst. 

Od této doby se okruh lidských činností, k jejichž realizaci je vyvlastnění nezbytné, 

ještě významně rozšířil. Proto má vyvlastnění ve společnosti i přes shora uvedené 

skutečnosti své právní opodstatnění, a proto se také v poslední době i u nás objevuje 

snaha urychlit realizaci některých účelů vyvlastnění, a to především u významných 

dopravních staveb. 

  

Vlastnické právo nemůže být nikdy pojímáno jako absolutní. Institut vyvlastnění 

však na druhou stranu nesmí být společností nadužíván nebo dokonce zneužíván, a musí 

být aplikován jako specifický zásah do vlastnického práva opravdu pouze a jen 

ve výjimečných případech, kdy nejsou pro dosažení příslušného cíle k dispozici jiné 
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vhodné právní prostředky. Současně musí být zaručeno zachování procesních práv 

vyvlastňovaného a dalších osob dotčených vyvlastněním a nastaven optimální způsob 

stanovení spravedlivých náhrad za vyvlastnění tak, aby byla zachována alespoň určitá 

rovnováha mezi veřejnými a soukromými zájmy.  

 

Vyvlastnění lze definovat jako cílený mocenský zásah státu (formou zákona, kdy 

hovoříme o tzv. legálním vyvlastnění nebo formou individuálního správního aktu 

orgánu veřejné správy konstitutivní povahy, kdy hovoříme o tzv. administrativním 

vyvlastnění) do vlastnického či jiného věcného práva, které má za následek nucené 

úplné nebo částečné odnětí, popř. omezení, subjektivních vlastnických práv, resp. 

i jiných věcných práv, určité fyzické nebo právnické osoby ve prospěch státu či 

ve prospěch jiného subjektu odlišného od státu, a který je za spravedlivou náhradu 

realizován za účelem uskutečnění určitého projektu sloužícího veřejnému zájmu, 

převažujícího nad zachováním práv dosavadního vlastníka. Vyvlastnění je však třeba 

odlišovat od jiných způsobů omezení vlastnického práva, což, jak bylo v této disertační 

práci opakovaně nastíněno, je velmi složité, neboť v naší právní úpravě neexistuje žádné 

vodítko pro to, co je svým charakterem vyvlastněním a co „pouze“ omezením 

vlastnického práva, jakož i pro to, za která omezení vlastnického práva náleží dotčeným 

subjektům odpovídající náhrada a za jaká již nikoli.  

 

Omezení vlastnických práv lze nalézt v celé řadě právních předpisů soukromého 

i  veřejného práva, přičemž v těchto právních přepisech zcela absentuje zakotvení 

náhrady za příslušné omezení vlastnického práva a stanovení pravidel pro její výpočet. 

Výjimku z tohoto pravidla představuje v podstatě pouze VyvlZ. Někdy je příslušným 

právním předpisem zakotveno, že vlastníku nebo jiné dotčené osobě náleží právo 

na náhradu škody, kterou v důsledku aplikace příslušného předpisu utrpěl, uvedené však 

nelze považovat za náhradu za omezení vlastnického práva ve smyslu článku 11 odst. 4 

LZPS. Jediný právní předpis, o který je možné se v této souvislosti opřít je tedy právě 

LZPS. Je však otázkou, zda opravdu za každé omezení vlastnického práva náleží 

vlastníku či jiné dotčené osobě náhrada, když některá právními předpisy stanovená 

omezení vlastnického práva (např. sousedská práva, ochrana životního prostředí) 

vyplývají přímo z „vnitřního omezení“ institutu vlastnictví a jeho sociální funkce, což je 
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vyjádřeno např. v článku 11 odst. 3 LZPS, který stanoví, že „vlastnictví zavazuje“ 

a dále, že vlastnictví nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se 

zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, 

přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. 

 

 Klíčový pro vyvlastnění je pojem „veřejný zájem“. Jedná se o neurčitý právní 

pojem, jehož význam se může měnit v čase v návaznosti na vývoj hospodářských, 

sociálních a kulturních potřeb společnosti. Proto by případná obecná definice tohoto 

pojmu nemusela v budoucnu odpovídat reálným potřebám společnosti. Pokoušet se 

definovat veřejný zájem v konkrétní věci právním předpisem taktéž není vhodnou 

cestou, jak to ostatně již v minulosti dovodila judikatura Ústavního soudu České 

republiky, s níž se zcela ztotožňuji. Proto si myslím, že je správné, pokud vyvlastňovací 

úřad až přímo ve vyvlastňovacím řízení zkoumá (i) zda je vyvlastnění ve veřejném 

zájmu či nikoli, a to s ohledem na konkrétní případ a (ii) zda tento veřejný zájem 

převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. To, že se realizace 

určitého účelu vyvlastnění, např. výstavba určitých staveb či realizace určitých opatření, 

zpravidla uskutečňuje ve veřejném zájmu, nemusí bez dalšího znamenat, že to platí 

pro každý jednotlivý případ. 

 

 Právní úprava vyvlastnění je v České republice poměrně roztříštěná a často se 

mění. Ústavně právní základy nacházíme v článku 11 LZPS, který je dále konkretizován 

v občanském zákoníku, který jako jednu z dalších podmínek vyvlastnění zakotvuje tzv. 

„princip subsidiarity“ a přiznává požadavek na „plnou náhradu za vyvlastnění“. 

S účinností od 1. 1. 2007 se stal obecným právním předpisem pro problematiku 

vyvlastnění VyvlZ, nicméně tento právní předpis doplňuje řada zvláštních právních 

předpisů zakotvujících jednotlivé účely vyvlastnění. Ač se lze v této souvislosti lze 

často setkat s kritikou odborné veřejnosti, jsem přesvědčena o tom, že zakotvení účelů 

vyvlastnění ve zvláštních právních předpisech je vhodnějším řešením, než jejich 

vymezení přímo ve VyvlZ. Takto je zákonodárci umožněno pružně reagovat na potřeby 

společnosti, které se v průběhu času vyvíjí a mění. Nesmíme samozřejmě zapomenout 

ani na speciální právní úpravu vyvlastnění v ZUVDI, která reflektuje právě potřebu 
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urychlení realizace významných dopravních staveb, ale i dalších významných staveb 

energetické a vodní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.  

 Já osobně považuji právní úpravu vyvlastnění v České republice za poměrně 

zdařilou a kvalitní, avšak to neznamená, že není třeba na ní dále pracovat, a že tato 

nevykazuje řadu nedostatků. Za zmínku stojí například skutečnost, že od rekodifikace 

právní úpravy občanského práva (s účinností k 1. 1. 2014) uplynulo již více než 6 let, 

a VyvlZ stále nereflektuje příslušné legislativní změny jako návrat k principu 

„superficies solo cedit“ a zavedení zcela nových právních institutů jako např. právo 

stavby, svěřenský fond nebo pacht, s jejichž existencí je třeba se i na úrovni právní 

úpravy vyvlastnění adekvátně vypořádat. 

 

 V posledních letech se po vzoru právní úpravy Spolkové republiky Německo 

a Slovenské republiky v souvislosti s potřebou urychlení významných staveb stále 

častěji hovoří o zavedení institutu tzv. „předběžné držby“, která by mohla umožnit 

u konkrétně vymezených prioritních dopravních staveb zahájit přípravné stavební práce 

ještě před rozhodnutími o odvoláních a podaných žalobách proti rozhodnutím 

o vyvlastnění. Osobně mám za to, že naše procesně právní úprava vyvlastnění může být 

kvalitní, rychlá a reflektovat jak zájmy vyvlastněním dotčených osob, tak investorů 

významných dopravních staveb i bez využití tohoto institutu (který představuje velmi 

významný zásah do práv jednotlivců), pokud budou stanoveny zákonné lhůty 

pro rozhodnutí v řízení o vyvlastnění v prvním i druhém stupni, a pokud budou 

vyvlastňovací úřady dostatečně personálně vybaveny, tj. nebudou přetíženy, nebudou 

zatíženy jinou právní agendou, typicky stavebními a územně plánovacími řízeními, 

a v neposlední řadě, pokud budou obsazeny kvalitními odborníky na danou 

problematiku.  

 

Je totiž velmi důležité si uvědomit, že je to právě vyvlastňovací úřad, kdo musí 

řešit konflikt mezi jedním nebo více veřejnými zájmy a řadou individuálních zájmů 

mezi sebou. Právě vyvlastňovací úřad musí řádně vyhodnotit splnění všech podmínek 

vyvlastnění tj. především existenci veřejného zájmu, zákonného podkladu, spravedlivé 

náhrady, subsidiarity a přiměřenosti vyvlastnění, jakož i souladu vyvlastnění s cíli 

a úkoly územního plánování.  
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Jsem přesvědčena o tom, že nikdy nelze upřednostnit rychlost a hospodárnost 

řízení nad vydáním správného a spravedlivého rozhodnutí, a že nikdy nelze 

upřednostnit kvantitu nad kvalitou. Existují však dle mého názoru právní nástroje, které 

by mohly v budoucnu zajistit dosažení vhodného průniku kvalitního a  spravedlivého 

rozhodování, které však bude současně hospodárné a rychlé a nebude blokovat výstavbu 

veřejně prospěšných staveb po dobu mnoha let, jak tomu bohužel je v současné době. 

Nesmíme se přitom bát hledat inspiraci v právní úpravě našich evropských sousedů. 

Možná řešení na zlepšení a zefektivnění současné právní úpravy vyvlastnění jsem se 

pak snažila blíže popsat v kapitole disertační práce zabývající se právní úpravou 

vyvlastnění de lege ferenda. 
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Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 

vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých 

souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 168/2001 Sb., o dálničním obchvatu Plzně  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe3v6mjvge
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe3v6mjvge
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe3v6mjvge
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzg43f6njq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6mrshe
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Zákon č. 172/1925 Sb. z. a n., o letectví 

 

Zákon č. 177/1934 Sb. z. a n., o plynárenských podnicích požívajících výhod 

 
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

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

ve znění pozdějších předpisů  

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

ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů   

Zákon č. 20/1920 Sb. z. a n., o vyvlastnění pozemků pro stavbu obytných nebo 

veřejných budov. 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového  

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů  

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,  

Zákon č. 280/1949 Sb., o územním plánování a o výstavbě obcí 

Zákon č. 30/1878 ř. z., jenž se týče vyvlastňování k účelu stavění železnic 

a provozování jízdy po nich 

Zákon č. 304/1921 Sb. z. a n., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné. 

Zákon č. 329/1920 Sb., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákon 

náhradový). 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-o-krizovem-rizeni-a-o-zmene-nekterych-zakonu-478.html
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Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a infrastruktury elektronických komunikací 

Zákon č. 438/1919 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace 

 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpis 

Zákon č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví 

k zemědělské a lesní půdě) 

Zákon č. 48/1930 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 8. července 

1925, č. 172 Sb. z. a n., o letectví 

 

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha 

Ruzyně 

Zákon č. 63/1935 Sb. z. a n., o vyvlastnění k účelům obrany státu 

 

Zákon č. 66/1901 ř. z., o stavbě vodních drah a o provedení úpravy řek 

 

Zákon č. 71/1967 Sb., o správní řízení (správní řád) 

 

Zákon č. 81/1920 Sb., o přídělu zabrané půdy a úpravě právních poměrů k ní (zákon 

přídělový) 

 

Zákon č. 87/1920 Sb. z a n., kterým se povoluje úvěr a zřizuje stavební fond pro nové 

stavby parlamentu, budov státních úřadů ústředních, vysokých škol a jiných 

monumentálních státních budov 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

Zákon č. 93/1869 ř. z., jenž se týče ustanovení o právě vodním, vyhrazených 

zákonodárství říšskému 

 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů  

 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

 

Zákon č. 33/1922 Sb. z. a n., o užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mrvha
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgizf6mzt
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Zákon č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu 

 

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů 

 

Slovenská republika: 

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky  

Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako 

ústavný zákon  

 

Zákon č. 71/1976 Zb., o správnom konání (správní zákon) 

 

Zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. 

 

Zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon). 

 

Zákon č. 129/1996 Zb., o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby 

diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 

Zákon č. 669/2007 Zb., o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave 

niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) 

v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 175/1999 Zb., o některých opatřeních týkajících se přípravy významných 

investic, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 282/2015 Zb., o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení 

vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Spolková republika Německo: 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1)  

Baugesetzbuch, 23. Juni 1960 (BGBl. I S. 341)  

Gesetz über die Enteignung von Grundeigentum (EnteigG SH) vom 11. 6. 1874 (Pr.GS 

1874, 221), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. 3. 2015 (GVOBl. 2015, 96). 

 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 16. Oktober 1976 (Bundesgesetzbl. I S. 3017) 

 
Verwaltungsverfahrensgeset, 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102) 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6mjrge
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6mrzgi
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/162/
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Spojené království Velké Británie a Severního Irska: 

Acquisition of Land Act 1964  

 

Acquisition of Land Act 1981  

 

Land Compensation Act 1961  

 

Land Compensation Act 1973 

 

The Compulsory Purchase Act 1965 

Magna Charta Libertatum 1215 

 

Petition of Rights 1627 

 

Habeas Corpus Act 1679  

 

Bill of Rights 1689 

 

Human Rights Act 1998 

 

Education Act 1996  

 

Highway Act 1980  

 

Housing Act 1985 

 

Planning Act 2008 

 

Transport and Works Act 1992 

 

Channel Tunnel Act 1987 

 

Interpretation Act 1987 

 

The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 

 

Mezinárodní dokumenty: 

 

Všeobecná deklarace lidských práv ze dne 10. 12. 1948 

 

Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění) 

 

Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění) 

 

 Listina základních práv Evropské unie (Charta základních práv Evropské unie) ze dne 

7. 12. 2000 
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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 

 

Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/89 ze dne 18. listopadu 2015, 

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013, pokud jde 

o unijní seznam projektů společného zájmu. 

 

Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti 

na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 

(Aarhuská úmluva) ze dne 25. června 1998 

 

Seznam použité judikatury: 

Nález Ústavního soudu České republiky sp. z. Pl. ÚS 24/08 ze dne 17. 03. 2009  

 

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn III. ÚS 1594/16 ze dne 1. 11. 2016  

 

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I ÚS 198/95 ze dne 28. března 1996 

 

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 165/11 ze dne 11. 5. 2011 

 

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 485/98 ze dne 30. 11. 1999 

 

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. III. ÚS 17/95 ze dne 20. 6. 1995 

 

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 1433/2011 ze dne 8. 11. 2011 

 

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 24/04 ze dne 28. 6. 2005 

 

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 24/04ze dne 28. 6. 2005  

 

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 25/04 ze dne 25. 1. 2005 

 

Nález Ústavního soudu České republiky ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 623/02 ze dne 

19. 10. 2004 

Rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 29 A 79/2015–61 ze dne 16. 5. 2017 

 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn 10 Ca 65/98 ze dne 

20. 5. 1999 

 

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 31 Ca 82/2000 ze dne 31. 10. 2000 

 

Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 14 A 41/2020 ze dne 23. 04. 2020  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzgvpws2ljl52xgxzrg4
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgjpws2k7ovzv6nrsgm
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgvpteok7mfptook7gyyq
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Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 1999/2012 ze dne 

6. 6. 2013 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21 Cdo 5247/2015  ze dne 

16. 11. 2016 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 1022/2014 ze dne 

30. 3. 2016 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 3035/2000 ze dne 

10. 04. 2001.  

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 28 Cdo 2056/2009 ze dne 

11. 11. 2009 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 294/2003 ze dne 

26. 01. 2006 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 3 Cdon 1305/96 ze dne 28. 1. 1998 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 33 Cdo 111/98 ze dne 30. 9. 1998 

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 2357/98 ze dne 

14. 12. 2000  

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 2 As 22/2017 – 57 ze dne 

26. 4. 2017 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 5 As 125/2015 – 86 ze dne 

12. 10. 2016 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 7 As 174/2014 – 44 ze dne 

23. 10. 2014 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 7 As 2/2013 - 39 ze dne 

11. 07. 2013 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky sp. zn. 2 As 80/2011-151 

ze dne 8. 12. 2011  

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky sp. zn. 2 As 22/2012-32 ze dne 

7. 12. 2013. 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky sp. zn. 6 As 65/2012 – 161 ze 

dne 10. 05. 2013 

 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 3138/2010 ze dne 

25. 9. 2012 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgvptemk7mnsg6xzvgi2do
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgjptex3bonptems7gmza
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 28 Cdo 1537/2009 ze dne 

02. 12. 2019 

 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 28 Cdo 181/2009 ze dne 

14. 10. 2009. 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Odo 872/2003 ze dne 

09. 03. 2004 

Usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 172/2012-28 ze dne 20. 3. 2013 

 

Usnesení Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 4 As 26/2013-57 ze dne 

9. 12. 2014 

 

Usnesení Nejvyššího správního soudu České republiky č. j. 4 As 47/2003–125 ze dne 

12. 10. 2004 

 

Usnesení Nejvyššího správního soudu České republiky sp. zn. 28 Cdo 1857/2011 ze dne 

16. 05. 2012 

 

Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu České republiky 

č. j. 1 Ao 1/2009-120 ze dne 21. 7. 2009 

 

Usnesení Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 14/06 ze dne 7. 12. 2006.  

 

Nález Ústavního soudu SR sp. zn. Pl. ÚS 19/09 ze dne 26. 1. 2011 

 

Rozhodnutí prvního senátu Spolkového ústavního soudu, který v rámci svého 

rozhodnutí „Nassauskiesungsbeschluss“ sp. zn. 1 BvL 77/78 ze dne 15. července 1981 

 

Rozsudek pléna Evropského soudu pro lidská práva „James vs. Spojené království“ 

č. 8793/79 ze dne 21. 2. 1986  

 

Rozhodnutí Court of Appeal Priest v. Secretary of State for Wales 1982 

Hammersmith City Rly Co v Brand 1869 HL 

Allen v Gulf Oil Refining Ltd 1981 HL 

Mobil Oil Co v. Secretary of State 1994 

Levis v Mid-Glamorgan County Council 1999 

 

Smith v. Secretary of State for Trade and Industry 2008 

 

Galloway v The Mayor, Commonalty and Citizens of London 1866 

 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgjptcx3bonptcnzsl4zdq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgnptix3bonptin27gezdk
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqhfptcx3bn5ptcxzrgiya
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgzpxa3c7ovzv6mju
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjXvP73ws3pAhVEXRUIHfL-AwgQFjADegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fswarb.co.uk%2Fgalloway-v-the-mayor-commonalty-and-citizens-of-london-hl-29-jun-1865%2F&usg=AOvVaw0JDKm6UDN5u31sJe8Rv1oz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjXvP73ws3pAhVEXRUIHfL-AwgQFjADegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fswarb.co.uk%2Fgalloway-v-the-mayor-commonalty-and-citizens-of-london-hl-29-jun-1865%2F&usg=AOvVaw0JDKm6UDN5u31sJe8Rv1oz
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Seznam ostatních zdrojů: 

Důvodová zpráva k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších přepisů. Dostupná v právním 

informačním systému v systému Beck-online. 

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 

Dostupná v právním informačním systému v systému Beck-online. 

 

Důvodová zpráva k zákonu č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Dostupná 

v právním informačním systému v systému Beck-online. 

 

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. 

Dostupná v právním informačním systému v systému Beck-online. 
 

Důvodová zpráva k zákonu č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dostupná v právním 

informačním systému v systému Beck-online. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge4f6mjwhewtc
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbrgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe2f6mrwgy
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16 Seznam zkratek 
 

BauGB - Baugesetzbuch, 23. Juni 1960 (BGBl. I S. 341)  

BVerGE - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 23. Mai 1949 (BGBl. S. 

1)  

DrahZ - zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 

 

EZ - zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

KatZ – Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

 

Lázeňský zákon - zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech 

a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Listina SR - Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv 

a slobôd ako ústavný zákon  

 

LZPS - Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením předsednictva ČNR 

č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního 

pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

 

OSŘ – Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

OZ 1964 - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 

OZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

PozKom - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 

SŘ - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

 

SŘS – zákon č. 150/2002 Sb., soudní řádu správní, ve znění pozdějších předpisů 

 

Stavební zákon SR - Zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon). 

 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjwgq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjwgq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezv6mq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6mrt
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe4f6mjwgi
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Úmluva - Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Evropská úmluva 

o lidských právech 

Ústava - Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 

 

Ústava SR - Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky  

VodZ - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

 

VyvlZ SR - Zákon č. 282/2015 Zb., o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom 

obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

VyvlZ – zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 

nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 30/1878 ř. z. - Zákon č. 30/1878 ř. z., jenž se týče vyvlastňování k účelu 

stavění železnic a provozování jízdy po nich  

 

Zákon č. 50/1976 Sb. – Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon)  

 

ZElKom - zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

ZOchPřKr - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

ZŘS - Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZStPamP - zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

 

ZUVDI – zákon č. 416/2009 Sb., zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 

 

Zákon o pozemkových úpravách - Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o ochraně veřejného zdraví - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

Krizový zákon - Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  

VwVfG – Verwaltungsverfahrensgeset, 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102) 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2v6mjsg4
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2v6mjsg4
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2v6mjsg4
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mjrgq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mjrgq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6mrzgi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzha3v6mrq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzha3v6mrq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6mrshe
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6mrvha
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-o-krizovem-rizeni-a-o-zmene-nekterych-zakonu-478.html
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17 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 
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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. 

 

18 Klíčová slova: 

 

vyvlastnění – veřejný zájem – náhrada za vyvlastnění 
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19 Expropriation, Abstract 
 

Expropriation means withdrawal or limitation of someones property. This 

represents major interference into the fundamental right to property, as it this 

encorporated into the article 17 of European Union Charter of fundamental rights, as 

well as into the article 11 of the Charter of fundamental rights and freedoms, which is 

part of the Constitutional order of the Czech Republic. However, in the public interest, 

under the law and for compensation it is possible to initiated proceedings. Expropriation 

is permitted only in extreme cases where the public interest in the realization of a  

particular project outweighs private interest.  

 

 Law sets out strict conditions for expropriation. The legal basis is the Charter 

of fundamental rights and freedoms according to which expropriation is possible only in 

public interest, under the law and for compensation. A specific regulation governing the 

whole process of expropriation is Act No. 184/2006 Coll., on expropriation. The partial 

regulation is also in the Act No. 416/2009 Coll., on accelerating transport, water, energy 

and electronic communication infrastructure. Expropriation is possible only for certain 

purposes, which are defined in specific laws, especially in Act No. 183/2006 Coll., 

Building act, Water act, Energy act and other. The public interest shall always be 

proven in the expropriation proceedings. 

 

If all the requirements for expropriation are met, the expropriation office decides 

on expropriation. In the expropriation decision, the expropriation office shall determine 

compensation for the expropriation. In the expropriation decision, the expropriation 

office either decides to limit the owner's rights to property or to withdraw his or her 

rights to propery. The expropriation office may reject incomplete, inadmissible and 

inappropriate proposals. The expropriated may bring an action against the expropriation 

decision.  

 

The dissertation deals with the issue of expropriation. Defines basic concepts 

related to expropriation. It also deals with the sources of law in which the conditions of 
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expropriation can be found. The work also briefly describes the history of expropriation 

in the Czech lands. The main focus of the work is devoted to the regulation of 

expropriation in the Czech legal system. The work also includes an analysis of the 

legislation of expropriation in the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, the Federal Republic of Germany and the Slovak Republic, and compares it 

with the national legislation. The conclusion of the dissertation deals with de lege 

ferenda considerations and the expected development of legislation. 

 

20 Keywords: 
 

expropriation – public interest – compensation 

 


