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Úvod 

Předkládaná práce se zabývá výkladem vybrané části silničního práva obsažené v zá-

koně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, konkrétně základními otázkami spojenými 

s pozemními komunikacemi a jejich užíváním. Hlavním cílem práce je poskytnout v uspořá-

dané podobě výklad relativně složité a v praxi mnohdy problematické právní materie, kterou 

právní úprava pozemních komunikací a jejich užívání představuje. 

Veřejné pozemní cesty jsou neodmyslitelnou součástí našeho života a dennodenně na 

ně vstupujeme a vjíždíme a užíváme je jako nezbytnou složku dopravy. Současný život si bez 

nich nelze představit. Přesto se při aplikaci a interpretaci zákona o pozemních komunikacích 

často objevují otázky svědčící o nedokonalostech zákonných ustanovení. Právní úprava na 

tomto úseku je proto intenzivně dotvářena judikaturou. 

V první, úvodní části práce je čtenáři nabídnut pohled do historie silnic a cest a jejich 

právní úpravy na našem území. Ve druhé části je pak ještě před výkladem současné právní 

úpravy vymezen rozsah silničního práva, jeho zařazení v současném právním řádu, jakož i vy-

mezení oblasti silničního práva, o níž tato práce pojednává. Závěr druhé části je věnován vy-

mezení pojmu pozemní komunikace, který je pro tuto práci i pro silniční právo stěžejní. 

V dalších částech, které již pojednávají o současné právní úpravě, je podán výklad otá-

zek týkajících se právní existence pozemních komunikací a jejich užívání. Třetí část se vypo-

řádává se základními otázkami existence pozemních komunikací – jejich povahou jako věcí 

v právním smyslu, vlastnictví k nim a úpravou jejich součástí a příslušenství. 

Čtvrtá část je věnována jejich kategorizaci a pátá část pojednává o vzniku a zániku po-

zemních komunikací a jejich právních změnách. Poslední část práce pak představuje výklad 

právní úpravy užívání pozemních komunikací, které je hlavním důvodem jejich existence. Ob-

sahuje výklad institutu veřejného užívání a jeho úpravy v platném právu, výklad o omezení 

tohoto užívání a o jeho zpoplatnění. 

Cíle práce jsou dva – měla jednak poskytnout ucelené a přehledné pojednání o základ-

ních právních otázkách spojených s pozemními komunikacemi a jejich užíváním, jednak iden-

tifikovat jednotlivé nedostatky současné právní úpravy, které potenciálně vyvolávají potřebu 

změnit nebo přepracovat právní předpisy. 
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1 Historie pozemních cest a jejich právní úpravy 

Lidská společenství byla před vznikem kmenových a státních útvarů nejspíš organizo-

vána jako skupiny lovců a sběračů spojených zejména pokrevními pouty.1 Jednalo se o skupiny 

kočovné, které zpravidla neměly žádné trvalé místo svého pobytu a s jejich životem byl neod-

myslitelně spojen pohyb. Potřeba pravidelného přemisťování byla zřejmě spojena s vyčerpáním 

lovišť nebo ohrožením ze strany jiných skupin. 

Byť tak můžeme již v této fázi vývoje člověka spatřovat zárodek dopravy, o dopravu 

v dnešním slova smyslu se nejednalo.2 Cílem tehdejšího pohybu lidí nebylo přemístění osob 

nebo zboží z místa A do místa B, tato společenství nadto pro svůj pohyb nejspíš nevytvářela 

dopravní cesty ani stezky, pravděpodobně lze nanejvýš uvažovat o pěšinách. 

Teprve s rozvojem zemědělství, jež je spojeno s usazením člověka na místě, byl dán 

předpoklad i pro vznik dopravy. Zemědělské hospodaření bylo předpokladem vzniku i dalších 

hospodářských činností – řemesel a obchodu.3 V důsledku společenské dělby práce tak dostala 

lidská potřeba přemisťování zcela nový rozměr. Produkty jednotlivých činností bylo potřeba 

vzájemně směňovat. Některé významné produkty jako sůl a jiné nerostné suroviny bylo možno 

získávat pouze na několika málo známých místech tehdejšího světa.4 Fungující směna zboží si 

již vyžadovala cílevědomou dopravní činnost člověka. 

V této fázi vývoje můžeme proto pozorovat vznik prvních obchodních stezek, zejména 

dálkových. Dopravní stezky a cesty však mohly plnit i jiný účel – upevnění vznikajících mo-

cenských vztahů, zejména upevnění moci náčelníka či později panovníka. Výkon moci a vynu-

cování rozhodnutí si vyžaduje schopnost ovládané území efektivně kontrolovat. Kontrolu 

území mohly v raných kmenových společnostech usnadnit právě ustálené cesty, jež umožnily 

poměrně rychlý přesun družiny mezi různými místy předstátních útvarů.5 

 

 
1 RADA, I. in Čornej 2003, s. 11–13. 
2 Dopravou se zpravidla rozumí „záměrné a organizované přemísťování věcí a osob uskutečňované dopravními 

prostředky po dopravních cestách“ (NANTL, F. Principy a pravidla územního plánování. Kapitola C – Funkční 

složky, C.7 Dopravní infrastruktura [online]. Zveřejněno 6. 12. 2006, poslední aktualizace 30. 10. 2012. [cit. 2021-

04-09]. Dostupné z: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571. s. 2). 
3 Hora-Hořejš 1995, s. 45–46. 
4 Tamtéž, s. 60–61. Prvním doloženým významným hospodářským centrem střední Evropy je sídlo halštatské 

kultury v oblasti rakouského jezera Hallstatt. V této oblasti se nacházelo bohaté naleziště soli, která se po přechodu 

z lovu na zemědělství stala cenným obchodním artiklem. 
5 V této oblasti vynikl zejména starověký Řím, který díky kvalitní síti silnic vytvořil snad nejznámější starověkou 

říši, ale také starověká Persie – její dálkové silnice měly zřejmě výlučně administrativní a strategický charakter a 

některá poblíž ležící města dokonce zcela míjely (Musil 1987, s. 36 a 48). 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571
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1.1 Doba „předsilniční“ 

Předsilničním obdobím rozumím dobu od vzniku prvních dopravních stezek a cest až 

po první cílevědomou výstavbu silniční sítě na území našeho státu. Silnicí, tedy doslova „zesí-

lenou cestou“, se tradičně rozumí taková cesta, která je stavebně upravena (zpevněna) za úče-

lem lepších vlastností a delší životnosti než cesta zvlášť neupravená. 

Dopravní cesty však po převážnou část dějin zvlášť zpevněné nebyly a jednalo se 

o pouhé vyšlapané stezky či vyježděné cesty v přírodním terénu. Byť již v dávných dobách 

existovaly snahy o zpevnění některých úseků cest, např. haťovým6 podkladem nebo návozem 

a udusáním kamení, technika stavby silnic začala být cílevědomě rozvíjena až v 18. století.7 

Nejstarším způsobem přepravy nákladu bylo jeho přemisťování za použití lidské síly.  

Lidé nesoucí náklad se tradičně označovali jako nosiči. Prvním způsobem zapojení zvířecí síly 

byla přeprava pomocí soumarů – ochočených zvířat, která nosila náklad na svém hřbetě a ces-

tovala spolu s člověkem. Na našem území se jednalo zejména o koně, ale zřejmě i o skot.8 

První významné cesty, které vznikly v českomoravské kotlině po příchodu Slovanů, 

byly cesty spojující jednotlivá hradiště. Ta byla prvními správními centry vznikajícími v raném 

středověku.9 V okolí hradišť se však koncentrovala rovněž výroba a obchod, jednalo se proto 

nejen o centra správní, nýbrž i o centra hospodářská.10 

Postupně vznikly tzv. zemské stezky jako hlavní obchodní cesty tvořící základ dálkové 

dopravy na našem území. Již okolo roku 1000 jich bylo v Čechách téměř dvacet. Jejich síť měla 

dostřednou podobu – stezky směřovaly od zemských hranic k hlavním zemským centrům, kte-

rými byla Praha v Čechách, Olomouc a Brno na Moravě a Nitra, Bratislava a Trenčín na Slo-

vensku. Byť byly zemské stezky označovány poměrně velkolepými názvy (např. magna via), 

nebyly nijak zvlášť udržovány a jejich stav zřejmě nebyl po většinu doby příliš dobrý.11 

Zemské stezky byly hlavními dopravními tepnami na našem území zhruba od 10. do 14. 

století. Již v této době byly s jejich užíváním spojeny určité peněžní povinnosti. Jednalo se jed-

nak o clo vybírané za převoz zboží přes hranice, které bylo příjmem panovníka, jednak o mýto, 

jehož vybírání bylo panovníkem povolováno držitelům zemské půdy oproti jejich závazku udr-

žovat zemské stezky průchodné a použitelné. 

 
6 Hatě byly svazky proutí nebo klády pokládané na neúnosnou půdu jako spodní část tělesa cesty a měly zamezit 

jejímu propadání v místech, kde byla půda příliš vlhká. Musil 1987, s. 82. 
7 Musil 1987, s. 82, 87 a 116 a násl. 
8 Tamtéž, s. 12 a 77. 
9 MALÝ, K. in Malý a kol. 2010, s. 33. 
10 Musil 1987, s. 77. 
11 Tamtéž, s. 83–84. 
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Mýto mělo mít patrně charakter účelové platby vybírané pro údržbu cest. Je však otáz-

kou, zda byl tento závazek ze strany feudálů dodržován, neboť zemské stezky byly často v tak 

špatném stavu, že obchodníci z nich raději sjížděli a vytvářeli si vlastní jízdní dráhy vedoucí 

paralelně vedle nich.12 Vedle cla a mýtného bylo třetí typickou platbou spojenou s užíváním 

cest mostné, které bylo vybíráno za používání mostů a jehož výnosy měly, obdobně jako v pří-

padě mýta, pokrýt náklady na údržbu mostů. 

Vedle špatného stavu zemských stezek byla dalším problémem bezpečnost cestování. 

Zejména v lesních úsecích docházelo k přepadání obchodníků, ale i k únosům cestujících za 

účelem vyžadování výkupného. Bezpečnost na zemských stezkách se prokazatelně zvýšila 

v době panování Karla IV, a to v souvislosti se zájmem měst na hospodářském a obchodním 

rozvoji. Zajímavý je v tomto ohledu výnos Karla IV. z roku 1361, kterým nařídil, aby se vymý-

tily obě strany zemských stezek na vzdálenost „co by dohodil kamenem obepjatým prsty“.13 

Bezpečnost cest však nevydržela natrvalo a po konci vlády Karla IV., zejména v době 

husitských válek, se stala opět palčivým problémem. Počátkem 15. století se jak stav cest, tak 

bezpečnost cestování opět zhoršily, což bylo jedním z důvodů úpadku obchodu a hospodářství. 

Touto dobou se také pro hlavní obchodní tahy přestává používat označení „zemské stezky“. 

V době stavovské monarchie (15.–17. století) se vyvinul systém komunikací, které se 

daly rozdělit podle svého charakteru a účelu do tří skupin. Šlo jednak o cesty dálkové (tranzitní), 

cesty sloužící hospodářským účelům (zejména cesty k dolům) a dále cesty vzájemně spojující 

jednotlivé vsi a města (cesty lokální). Již v této době tak lze předznamenat určitou kategorizaci 

cest, která začala být v pozdějších dobách reflektována právní úpravou.14 

Jelikož dochází po husitských válkách k hospodářskému a mocenskému vzestupu měst, 

mění se rovněž podoba sítě tehdejších komunikací – spojujícími body na mapě již nejsou hra-

diště, ale právě města. Tato doba je spojena rovněž s rozvojem formanského řemesla, tj. profe-

sionální silniční dopravy. Formani se začali v 16. století po vzoru jiných řemesel sdružovat do 

cechů, které se staly prvními organizacemi dopravního podnikání v naší historii. Díky rozvoji 

cest a dopravy vzniká v této době také pošta – první poštovní spojení bylo roku 1527 zprovoz-

něno mezi Vídní a Prahou.15 

 
12 Kromě špatného stavu cest na tom však mohla mít podíl i snaha obchodníků vyhnout se placení mýtného. 
13 Musil 1987, s. 87–90. 
14 Z dnešního pohledu by tranzitní cesty odpovídaly kategoriím silnic I. třídy a dálnic, lokální cesty silnicím II. a 

III. třídy (resp. dřívějším okresním cestám) a těžební cesty kategorii účelových komunikací. Dnešní kategorizaci 

pozemních komunikací bude věnována kapitola 4. 
15 Musil 1987, s. 112–113. 
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Opětovný úpadek silnic přineslo další válečné období, tentokrát období války třicetileté. 

V době tzv. druhého nevolnictví (1620–1680) prošla síť silnic značným úpadkem, a to opět jak 

z hlediska jejich stavu, tak z hlediska bezpečnosti. V roce 1674 na tuto neutěšenou situaci rea-

goval královský místodržící nařízením, kterým uložil rychtářům, že „jeden každý z obyvatelů 

země české lesy, háje, křoví a všeliké rostliny, kudy silnice neb cesty obchodní jdou, až kam 

z pistole lze dostřelit, z obojí strany silnice naskrz vysekati a vymejtiti musí.“ 

Tomu, kdo by toto nařízení nedodržel, měla být uložena pokuta 30 grošů za každý pro-

vazec (cca 30,8 m) nevymýceného místa. Za účelem obnovy silnic bylo opět propůjčováno 

vrchnosti, městům a vsím právo na vybírání mýtného k úhradě výdajů na opravy cest. Výnos 

mýta však opět nebyl ve velké míře do údržby cest investován a stav silnic byl špatný.16 

 

1.2 Výstavba páteřních silnic 

Počátkem 18. století se v oblasti silniční dopravy začínají odehrávat – byť zpočátku jen 

velmi zvolna – zásadní změny. V Evropě se rozvíjí mezinárodní obchod a pro jeho realizaci je 

potřeba dostatečné pokrytí území kvalitními silnicemi. V téže době jsou položeny i základy 

silničního inženýrství. Vznikají první školy poskytující vzdělání v inženýrských oborech, zprvu 

pro účely vojenské, postupně však i pro účely civilní.17 Rovněž se do této doby datují první 

snahy o systematickou výstavbu silniční sítě na našem území. 

Rakouský panovník ustavil v roce 1725 silniční komisi, jejímž úkolem bylo řídit pří-

pravu výstavby zcela nových císařských (státních) silnic. Po sedmileté práci předložila komise 

návrh na výstavbu šesti státních cest vedoucích z Prahy ve směru nejvýznamnějších starých 

zemských cest.18 S pracemi však bylo započato až v roce 1738 a byly velmi pomalé, zřejmě i 

v důsledku sociálních nepokojů a válečných konfliktů té doby. 

Po více než 30 letech (v roce 1774) byla jako první dokončena cesta vídeňská. Ještě 

z doby těsně před počátkem těchto prací je významný mýtní patent císaře z roku 1737, jímž byl 

zjednodušen v té době již velmi složitý systém soukromých mýt (propůjčených vrchnostem a 

městům) a zřízen silniční fond, do něhož měla nově plynout třetina jejich výnosu. 

 
16 Tamtéž, s. 85 a 134. 
17 Jednou z prvních inženýrských škol v Evropě byl pražský inženýrský institut zřízený českým zemským sněmem 

v roce 1717 na návrh Christiana Josefa Willenberga. 
18 Mělo se jednat o silnici vídeňskou, lineckou, norimberskou, lipskou, žitavskou a slezskou. 
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Další předpisy přijímané v průběhu 18. století se týkaly například pracovní povinnosti 

na stavbě silnic, stanovení technických požadavků (zejména předepsaná šířka a sklon vozovky), 

organizace správy a údržby silnic nebo nejvyšší přípustné hmotnosti nákladu.19 

Přelom v oblasti právní úpravy a výstavby silnic nastal v poslední čtvrtině 18. století. 

Dne 17. 3. 1778 vydala císařovna Marie Terezie patent, který se stal pro následující období zá-

kladním silničním zákonem. Tereziánský patent byl zřejmě prvním – a po dlouhou dobu také 

jediným – uceleným předpisem, který základní právní vztahy týkající se silnic upravil relativně 

komplexně, na jednom místě. I nadále však bylo vydáváno mnoho dalších výnosů či dekretů 

upravujících jen dílčí otázky.20 

Tereziánský patent například zakazoval umisťování plotů za silniční příkop a trestal po-

rušení této povinnosti pokutou, chránil silniční příkopy zákazem skládání materiálu či umisťo-

vání věcí do nich nebo jejich jiného poškozování (např. pasením dobytka), zakazoval výstavbu 

budov do vzdálenosti 2 sáhů od okraje silnic bez předchozího povolení silničního ředitelství či 

stanovil povinnost mít u sebe při vedení povozu potvrzení mýtního úředníka (mýtní boletu) 

o hmotnosti nákladu. 

Dalším pokusem o silniční reformu bylo v roce 1783, již za vlády císaře Josefa II., zru-

šení dosavadního systému soukromých mýt a zavedení nového systému údržby spočívajícího 

v pronajímání hotových silnic nájemcům (resp. pachtýřům), kteří se o jejich údržbu měli starat. 

Již v roce 1791 byl však tento nefunkční systém opuštěn a silnice byly vráceny zpět pod 

státní správu. V roce 1794 pak bylo na návrh Josefa Borna zřízeno zemské silniční ředitelství 

v Čechách. Born se stal jeho prvním ředitelem a zasloužil se o poměrně úspěšnou reformu v ob-

lasti silnic, díky níž byla v následujícím období (do poloviny 19. století) vystavěna v českých 

zemích kompletní síť jednotně vystavěných státních silnic, měřících v souhrnu cca 4 700 km.21 

 

 

 

 

 
19 Musil 1987, s. 134–135. Čerpal jsem rovněž z Toulky českou minulostí, díl 566. – „Na silné cestě“ [online]. 

Český rozhlas, Dvojka, 20. 10. 2012 [cit. 2021-04-03]. Dostupné z: https://dvojka.rozhlas.cz/566-schuzka-na-

silne-ceste-7939989. 
20 Jednalo se převážně o dekrety dvorní kanceláře, např. z let 1803 a 1847, jež stanovily šířku stáních silnic. 
21 Musil 1987, s. 136–141 a 151. 

https://dvojka.rozhlas.cz/566-schuzka-na-silne-ceste-7939989
https://dvojka.rozhlas.cz/566-schuzka-na-silne-ceste-7939989
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1.3 Silnice v československé části rakouské monarchie v době kapitalismu 

1.3.1 Vývoj od roku 1848 do konce 19. století 

Může být vnímáno jako historický paradox, že v době dokončení státních silnic se z nich 

většina tranzitní a dálkové dopravy přesouvá na nově budované cesty železniční. Jak napsal 

Musil, „kvantitativní problém dopravy byl řešen novou kvalitou.“22 Byť byl parní stroj využit i 

pro silniční vozidla (již v roce 1801 byl v Anglii vyzkoušen první parní „kočár“ a o 30 let poz-

ději byly v Anglii tzv. parovozy běžně používané), v drážní dopravě se prosadil lépe.23 

Orientace na železniční dopravu a její rozvoj postavily silniční dopravu před novou vý-

zvu. K dálkové dopravě sice již nebyly silnice potřeba v takové míře, neboť jejich funkci pře-

vzaly dráhy, ovšem železniční tratě neměly (a ostatně ani nemohou mít) potenciál poskytnout 

dopravní spojení do každého města a každé obce. Železniční stanice bylo potřeba dopravně 

spojit s výchozími a cílovými místy dopravy. V druhé polovině 19. století proto proběhla 

masivní výstavba a přestavba silnic nestátních, navazujících na železniční dopravní síť.24 

Pro právní úpravu v tomto období vývoje je charakteristická víceúrovňovost a fragmen-

tárnost. Předpisy byly přijímány jak v působnosti císařství (státu), kde šlo zejména o říšské 

zákony a vyhlášky či nařízení zemských místodržitelství, tak v působnosti samospráv, kde se 

jednalo především o zemské zákony. 

Zemské předpisy byly navíc přijímány zvlášť pro každou zemi (Čechy, Morava, Slez-

sko). Pro všechny země však bylo společné, že se silnice členily na státní (erární) a nestátní 

(neerární), přičemž nestátní se dále členily různě, v zásadě však podle obdobného principu. 

Předpisy vydávané v jednotlivých zemích lze seskupit podle jejich věcného zaměření. Zároveň 

lze vysledovat, že první ze zemí, která určitou problematiku upravila, byly zpravidla Čechy, 

po nich Morava a na závěr Slezsko, byť to neplatilo bez výjimek. 

První skupinou předpisů byly zákony upravující rozdělení silnic do jednotlivých kate-

gorií a otázky jejich správy.25 Jak bylo již uvedeno, veřejné silnice se dělily na státní, 

 
22 Tamtéž. 
23 Hladký pohyb po kolejích předurčil drážní vozidla k delší životnosti než parovozy, které doplácely na tehdejší 

podobu a omezenou technickou vyspělost silnic. Tyto problémy silničních vozidel vyřešil až vynález pneumatiky 

a živičných (dehtových či asfaltových) úprav vozovek. Vedle toho je zajímavé, že na našem území se parní auto-

mobily začaly používat relativně pozdě, až v 70. letech 19. století (Musil 1987, s. 150). 
24 Musil 1987, s. 151 a násl. 
25 Šlo zejména o tyto předpisy: 

• zákony upravující organizaci samosprávy (rámcový říšský zákon č. 18 ř. z. ze dne 5. 3. 1862 a české obecní 

a okresní zřízení, která byla vydána ve formě zemských zákonů č. 7 čes. z. z. ze dne 16. 4. 1864 a č. 27 ze 

dne 25. 7. 1864); 

• zákon ze dne 12. srpna 1864, č. 46 čes. z. z., o tom, kdo jest povinen přispívati na veřejné nestátní silnice a 

komu přísluší o nich rozhodovati; 

• zákon ze dne 30. září 1877, č. 38 mor. z. z., o zakládání a spravování neerárních veřejných silnic a cest na 

Moravě; 
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označované též jako erární, a nestátní, které se dále členily do více kategorií. V Čechách šlo o 

silnice zemské, okresní a obecní, kdežto na Moravě a ve Slezsku o silnice okresní I. třídy, 

okresní II. třídy a obecní (přičemž ve Slezsku šlo ještě o tzv. veřejné cesty interesentů). Je však 

třeba dodat, že ačkoli právní úprava v Čechách znala zemské silnice, zařadila se mezi ně pouze 

pojizerská silnice z Rokytnice do Jilemnice měřící 23 km. Lze tak shrnout, že až na jednu vý-

jimku se silniční cesty dělily na státní, okresní a obecní.26 

Slovensko bylo v této době součástí Uher, tedy zalitavské části monarchie, a výše uve-

dené se jej proto netýkalo. Právní úprava silnic tam byla na rozdíl od českých zemí sjednocena 

do základního silničního předpisu, kterým byl zákonný článek I/1890, o cestách a mýtech. Ne-

státní silnice se na Slovensku a v Podkarpatské Rusi členily na župní, vicinální (spojující více 

obcí, šlo tedy o obdobu silnic okresních), obecní (sloužící dopravě na území obce), příjezdové 

(spojující ostatní komunikace s drážními stanicemi) a cesty interesentů (ostatní, které slouží 

veřejné dopravě).27 

Druhým okruhem předpisů byly předpisy upravující technické požadavky na stavbu a 

údržbu veřejných cest, mezi které se řadil zejména zákon ze dne 31. května 1866, č. 41 čes. z. z., 

o technicko-hospodářské správě veřejných silnic, které nejsou erární, instrukce zemského vý-

boru pro okresní silniční výbory vydané moravským zemským místodržitelstvím roku 1878 a 

údajný slezský zemský zákon z let 1863–1864.28 

Třetí skupinou předpisů byly tzv. silniční policejní řády přijímané jak zvlášť v jednotli-

vých zemích, tak i na říšské úrovni. Rostoucí provoz na cestách si vyžadoval přesnější a jed-

notná pravidla. Vedle policejních řádů byla v Čechách vydána i vyhláška místodržitele upravu-

jící podmínky provozu parních vozidel, dále šlo např. o zákony ukládající povinnost označovat 

vozy jmény jejich vlastníků.29 

 
• zákon ze dne 13. července 1898, č. 33 slez. z. z., o zakládání a udržování veřejných nestátních silnic a cest. 

26 Již existující okresní silnice byly před převzetím do okresní správy ve správě patrimoniálních úřadů, tedy v ru-

kou vrchnosti. 
27 TETOUROVÁ, A. Právní úprava silnic a cest v Československu od roku 1918 do roku 1992. Rigorózní práce. 

Praha, 2018. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra právních dějin. Vedoucí práce: doc. JUDr. Vladimír 

Kindl. s. 20–21. 
28 Musil 1978, s. 155. V případě moravské instrukce se zřejmě jednalo o instrukci o převzetí správy okresních 

silnic okresními silničními výbory č. 11/1878 mor. z. z. Slezské předpisy o stavbě a údržbě silnic se mi ovšem 

dohledat nepodařilo. 
29 Šlo zejména o tyto předpisy: 

• zákon ze dne 15. června 1866, č. 47 čes. z. z., jímž byl vydán řád policie silniční, platný pro království České 

kromě hlavního města Prahy; 

• zákon ze dne 31. prosince 1874, č. 5 mor. z. z., kterým byl vydán řád policie silniční pro veřejné nestátní 

silnice markrabství Moravského s vyloučením obou hlavních města Brna a Olomouce; 

• vyhláška místodržitele ze dne 31. října 1875, č. 77 čes. z. z., o jízdě silničními parostroji; 

• zákon ze dne 1. ledna 1878, č. 5 slez. z. z., kterým byl vydán řád policie silniční pro veřejné silnice nestátní 

ve Slezsku; 

• zákon ze dne 23. srpna 1880, č. 34 mor. z. z., o povinnosti označovat povozy jménem jejich majitele; 
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Ke konci 18. století byla v českých zemích postupně rušena mýtná práva dříve propůj-

čená soukromým subjektům.30 Podle důvodové zprávy k návrhu silničního zákona z roku 1938 

(viz níže) byla mýtná práva buď výslovně zrušena, nebo se jejich vybírání silniční orgány samy 

vzdaly, neboť výnosy z něj často nepostačovaly ani na pokrytí nákladů na výběr. Odlišná byla 

však situace na Slovensku, kde vybírání mýta přetrvávalo ještě v době první republiky.31 

 

1.3.2 Nástup motorových vozidel 

Počátkem 20. století se u nás začínají objevovat a rozšiřovat moderní automobily se 

spalovacími motory. Za zmínku proto stojí ještě dvě nařízení rakouského ministerstva vnitra, 

jimiž byly upraveny obecné podmínky provozu motorových vozidel. Nejprve šlo o nařízení ze 

dne 27. 9. 1905, č. 156 ř. z., které bylo ovšem záhy nahrazeno nařízením ze dne 28. 4. 1910, 

č. 81 ř. z. Nové nařízení bylo v roce 1910 vydáno k provedení tzv. Pařížské automobilové kon-

vence z roku 1909.32 

Pravidla stanovená v těchto předpisy se svou povahou příliš neliší od dnešních pravidel 

silničního provozu, a proto si dovolím alespoň krátký výklad jejich obsahu, který pro historické 

srovnání jistě cenný. 

Obě nařízení ve svém § 1 vymezila svou působnost tak, že se vztahovala „k takovým 

jízdním silostrojům po veřejných dopravních cestách jezdícím, které se nepohybují na kolejni-

cích (automobily a motorová kola). Z těchto ustanovení vyjaty jsou hasičské automobily jakož 

i takové jízdné silostroje, které nejsou ustanoveny ani k dopravě osob ani k dopravě břemen, 

jako parní válce silničné apod.“ 

Do jejich působnosti tedy spadal provoz nekolejových motorových vozidel na veřejně 

přístupných silnicích a cestách, s výjimkou vozidel požárních a těch, které nesloužily k pře-

pravě osob ani nákladu. Těmito předpisy byly otázky podmínek provozu motorových vozidel 

na silnicích upraveny jednotně pro celé Předlitavsko a byly jimi nahrazeny dosavadní nařízení 

vydaná jednotlivými zemskými místodržitelstvími (viz § 48 nařízení č. 156/1905 ř. z.). 

 
• zákon ze dne 9. ledna 1883, č. 3 čes. z. z., platný pro království České, jímž se ustanovuje povinnost ozna-

čovat povozy jménem jejich vlastníků; 

• vyhlášky místodržitelů upravujících policejní řád pro říšské silnice (v Čechách vyhláška ze dne 21. června 

1886, č. 54 čes. z. z., a na Moravě vyhláška ze dne 4. března 1892, č. 29 mor. z. z.). 
30 Např. zákony č. 140/1891 ř. z., 33/1898 slez. z. z. nebo 152/1903 ř. z. 
31 Tisk č. 1378 [online]. Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé 1935–1938 

[cit. 2021-02-17]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1378_01.htm. 
32 Mezinárodní smlouva o jízdě automobily přijatá na konferenci v Paříži konané ve dnech 5.–10. října (po vzniku 

ČSR publikovaná pod č. 505/1921 Sb.) byla historicky první mezinárodní úmluvou v oblasti silnic. Sjednocovala 

základní technické podmínky pro vozidla, jejich provoz a několik málo dopravních značek (tzv. výstražné tabulky). 

https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1378_01.htm
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V nařízeních byly upraveny technické požadavky na výbavu vozidla (brzdy, zámek, 

umístění ovládacích prvků, vlastnosti nádrží na hořlavé látky, klakson, světla, omezení hluku a 

spalin, označení výrobním číslem apod.). Pro jízdu mohla být užita pouze vozidla úředně schvá-

lená, a to buď typově, nebo jednotlivě. 

Samostatně směly řídit vozidla pouze osoby starší 18 let, vícestopá vozidla navíc pouze 

po získání jízdné licence, udělované po prokázání řidičských schopností před zkušební komisí, 

resp. komisařem. Jízdnou licenci šlo ve vymezených případech odejmout (trestný čin nebo pře-

stupek spáchaný při jízdě). V nařízení z roku 1910 byla listina prokazující úřední oprávnění 

k řízení nově nazvána jako vůdčí list a tento název se používal až do roku 1935. 

Vozidla musela být v provozu označena poznávací značkou vydávanou zpravidla poli-

tickými okresními úřady. Značka měla přesně stanovené parametry (barva podkladu a znaků, 

velikost znaků), musela být umístěna na stanovených místech vozidla (vpředu a vzadu) a zadní 

značka musela být v noci osvícena. 

Dle § 38, resp. § 45 nařízení „[j]ízdná rychlost budiž zvolena za všech okolností tak, aby 

byl řidič pánem své rychlosti  a aby bezpečnost osob a majetku nebyla ohrožována.“ V uzavře-

ných místech (obcích a městech) nesměla být nadto rychlost jízdy vyšší než 15 km/h a mimo 

uzavřené osady byla nejvyšší dovolená rychlost 45 km/h. 

Ve stanovených případech byl však řidič povinen jet nejrychleji 6 km/h (např. v případě 

mlhy, na nepřehledném úseku silnice, zejména v křižovatkách, na mostech a v úzkých uličkách 

nebo při „velikém nahromadění lidu“). 

Vedle veřejnoprávních pravidel provozu byl tehdejší legislativou řešen i problém škod 

způsobených při provozu motorových vozidel. Zvláštní pravidla pro odpovědnost za škodu a 

ručení za ní upravoval zákon ze dne 9. 8. 1908, č. 162 ř. z. 

 

1.4 Vývoj v letech 1918 až 1945 

Pro právní prostředí první Československé republiky byl určující vztah k předpisům vy-

daným v předchozím období, tj. v době rakouské monarchie. Tzv. recepční zákon ze dne 

28. 10. 1918, č. 11 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, v čl. 2 určil, 

že „[v]eškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.“ 

Takto byly do právního řádu Československa zprvu přejaty všechny starší předpisy, včetně těch 

příkladmo uvedených výše. 

Obecným problémem prvorepublikového práva byla jeho dvojkolejnost, roztříštěnost a 

značná složitost. Vlivem spojení území českých zemí na straně jedné a Slovenska a Podkarpat-

ské Rusi na straně druhé vznikl právní řád, který nebyl teritoriálně jednotný a členil se na 
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několik dalších oblastních práv – právo české, vycházející z předlitavského právního řádu, které 

se však nadále členilo na právo země české, země moravské a země slezské, a právo slovenské, 

které vycházelo z dřívějšího zalitavského (uherského) právního řádu. 

Pro první republiku bylo proto charakteristické úsilí o sjednocení právní úpravy v co 

nejvíce oblastech, které však vzhledem k jejímu krátkému trvání zpravidla nebylo úspěšné.33 

 

1.4.1 Převzetí dřívějších předpisů a zřízení silničního fondu 

Po vzniku Československé republiky byly přijímány zejména přechodné předpisy, které 

měly zajistit zatímní chod veřejné správy podle dosavadních zákonů. Šlo například o nařízení 

ministra s plnou mocí pro správu Slovenska č. 229/1920 Sb. z. a n., které na základě zákona 

č. 64/1918 Sb. z. a n., o mimořádných přechodních ustanoveních na Slovensku, svěřilo česko-

slovenskému ministerstvu veřejných prací dosavadní působnost uherského ministerstva ob-

chodu na úseku silnic a mýt.34 

Kromě toho byly prováděny nejnutnější novely dosavadních předpisů. Např. zákonem 

č. 302/1921 Sb. z. a n. byl částečně novelizován zákonný článek č. I/1890, který nadále plnil 

funkci základního slovenského silničního předpisu. Působnost ministerstva veřejných prací de-

finitivně určil zákon č. 85/1926 Sb. z. a n., o působnosti ministerstva veřejných prací ve věcech 

veřejných cest a mýt na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 

Novinkou bylo s účinností od 1. 10. 1927 zřízení silničního fondu jako právnické osoby 

veřejného práva, podřízené ministerstvu veřejných prací (zákonem č. 116/1927 Sb. z. a n.). 

Jeho účelem bylo dle § 2 zákona „opatřiti prostředky na zlepšení silnic státních a na poskyto-

vání příspěvků na zlepšení těch tratí silnic zemských (župních) a okresních, které mají mimo-

řádný význam pro dopravu, zvláště dálkovou, dále na zlepšení silnic obecních v obvodu měst, 

v nichž je sídlo zemské politické správy.“ 

V důvodové zprávě se můžeme dočíst, že stav tehdejších silnic byl považován za velmi 

špatný. Palčivým problémem byla prašnost cest v důsledku zvýšení intenzity provozu, neboť 

staré cesty nebyly opatřeny protiprašným nátěrem (např. živičným) a nových mnoho nebylo. 

Další potíží byl vliv motorových vozidel opatřených pneumatikami, které při jízdě vozovku, 

jejíž povrch nebyl patřičnými úpravami zpevněn, značně poškozovaly. 

Dle důvodové zprávy bylo potřeba zajistit vysoké množství peněz na rekonstrukce silnic 

i proto, že v době války byla jejich údržba silně zanedbána. Oproti době předválečné také 

 
33 SOUKUP, L. in Malý a kol. 2010, s. 402–403, a SKŘEJPKOVÁ, P. in Malý a kol. 2010, s. 426 a násl. 
34 Další přechodné kompetenční ustanovení obsahovalo nařízení vlády č. 537/1920 Sb. z. a n., které se týkalo 

vybírání dlažebních a mýtních poplatků na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 
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mnohonásobně vzrostly ceny, např. náklady na válcování státní silnice zhruba dvanáctkrát.35 

Smyslem silničního fondu bylo koncentrovat účelově vázané prostředky v rámci státního roz-

počtu, určené pro investice do silniční infrastruktury. 

Zákonem byla rovněž zavedena nová daň z motorových vozidel, jejímž předmětem byla 

nekolejová vozidla používaná k dopravě na veřejných cestách (§ 8) a která byla příjmem fondu, 

vedle poloviny výnosu poplatků za dovoz minerálních olejů a poloviny cel z jejich dovozu a 

výnosu cel z dovozu pneumatik (§ 3 odst. 2).36 

 

1.4.2 Nové zákony v oblasti silnic ze 30. let 

Počátkem 30. let 20. století byly již v přípravě nové zákony v oblasti silniční legislativy, 

které měly nahradit předpisy převzaté z dob Rakouska-Uherska a zejména sjednotit právní 

úpravu pro celé území státu. Vedle toho byla dne 24. 4. 1926 sjednána v Paříži nová Meziná-

rodní úmluva o jízdě motorovými vozidly, která nahrazovala pařížskou úmluvu z roku 1909. 

Československá republika smlouvu ratifikovala a publikovala pod č. 9/1931 Sb. z. a n. 

Nová úmluva se od dřívější lišila jen v marginálních otázkách (nový druh průkazů nut-

ných k jízdě vozidlem a jeho řízení v zahraničí a nové podmínky pro jejich vydání) a dle pů-

vodního plánu měly být tyto odchylky zavedeny již v rámci nových zákonů. Úmluva však měla 

pro ČSR vstoupit v účinnost dne 21. září 1931 a práce na nových zákonech se natolik protáhly, 

že bylo zjevné, že Národní shromáždění je do tohoto data nepřijme. 

Proto byl jako první přijat stručný provizorní zákon (č. 124/1931 Sb. z. a n., kterým se 

provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly), jenž měl pouhých šest ustanovení a 

jehož účelem bylo provést pouze ty malé změny vyžadované novou úmluvou. 

Vzhledem k tomu, že dosavadní předpisy v oblasti silničního provozu měly toliko pod-

zákonnou povahu (šlo o nařízení ústředních správních úřadů, zejména o nařízení ministerstva 

vnitra č. 81/1910 Sb. z. a n. – viz výše), byla jejich povaha z právního hlediska značně proble-

matická, jelikož zákonné zmocnění pro jejich vydání zřejmě nikdy neexistovalo. 

 
35 Tisk č. 447 [online]. Senát Národního shromáždění republiky Československé 1925–1929 [cit. 2021-02-17]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1925ns/se/tisky/t0447_01.htm. Tisk č. 467 [online]. Senát Národního shro-

máždění republiky Československé 1925–1929 [cit. 2021-02-17]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1925ns/ 

se/tisky/t0467_01.htm. 
36 Daň z motorových vozidel nahradila dřívější obecní dávky z držení motorických dopravních prostředků (srov. 

§ 22 odst. 1 zákona č. 116/1927 Sb. z. a n.). 

https://www.psp.cz/eknih/1925ns/se/tisky/t0447_01.htm
https://www.psp.cz/eknih/1925ns/se/tisky/t0467_01.htm
https://www.psp.cz/eknih/1925ns/se/tisky/t0467_01.htm
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Proto bylo do provizorního zákona pod § 3 zařazeno ustanovení, podle něhož byla vláda 

zmocněna nařízením „měniti a doplňovati dosavadní nařízení o jízdě motorovými vozidly, po-

kud toho vyžaduje ochrana bezpečnosti a udržení pořádku při dopravě na veřejných cestách.“37 

Legislativní práce se ve 30. letech dále soustředila v oblasti silničního práva zejména na 

tři úkoly: přijetí nové úpravy pravidel provozu na silnicích, přijetí nového silničního zákona a 

přijetí nové úpravy podnikání v silniční dopravě. 

 

1.4.2.1 Pravidla provozu motorových vozidel 

Jako první z plánovaných zákonů byl přijat zákon č. 81/1935 Sb. z. a n., o jízdě moto-

rovými vozidly. Nahradil velké množství dřívějších předpisů, jejichž příkladmý výčet lze nalézt 

v ustanovení § 94 (mj. šlo o nařízení č. 81/1910 ř. z.). 

Zákon upravoval zejména technické podmínky provozu motorových vozidel, řidičské 

oprávnění, rejstřík vozidel a rejstřík řidičů, rozeznávací značky, pravidla jízdy, odpovědnost za 

škodu způsobenou provozem vozidla a výstražné značky. Zároveň napravil dosavadní nevyho-

vující stav, kdy byla pravidla v oblasti provozu přijímána podzákonnými předpisy bez dosta-

tečného zákonného zmocnění.38 

Další přijatý zákon měl opět pouze provizorní povahu. Jednalo se o zákon č. 82/1938 

Sb. z. a n., o dopravních značkách pro silniční dopravu. Úprava dopravních značek měla být 

zavedena v rámci plánovaného silničního zákona, jehož příprava se ovšem značně protáhla. 

Jelikož byl provoz v této době již tak vysoký, že dopravní značky v něm byly takřka nezbytné, 

bylo rozhodnuto o přijetí samostatného zákona o dopravních značkách. 

Podle jeho § 1 odst. 1 „[v]eřejné silnice a veřejné cesty, jakož i ulice (náměstí) podle 

stavebních úřadů (statutů) buďtež opatřeny dopravními značkami do konce roku 1938.“ Zákon 

obsahoval toliko pět ustanovení a v § 1 odst. 4 zmocnil vládu k přijetí nařízení, které mělo 

stanovit druhy, podobu a význam dopravních značek a další podrobnosti. Toto nařízení bylo 

vydáno pod č. 100/1938 Sb. z. a n.39 

 

 
37 Tisk č. 1202 [online]. Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé 1929–1935 

[cit. 2021-02-17]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/tisky/t1202_00.htm. 
38 Tisk č. 1310 [online]. Senát Národního shromáždění republiky Československé 1929–1935 [cit. 2021-02-17]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1929ns/se/tisky/t1310_01.htm. 
39 Tisk č. 1212 [online]. Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé 1935–1938 

[cit. 2021-02-17]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1212_00.htm. 

https://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/tisky/t1202_00.htm
https://www.psp.cz/eknih/1929ns/se/tisky/t1310_01.htm
https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1212_00.htm
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1.4.2.2 Příprava silničního zákona 

Silniční zákon (celým názvem „zákon o veřejných silnicích a veřejných cestách a o sil-

niční a čestní policii“), který měl být druhým základním předpisem silniční legislativy, se však 

před mnichovskými událostmi vydat nepodařilo. V květnu 1938 byl sice hotový vládní návrh 

zákona podán do legislativního procesu v Poslanecké sněmovně, projednán však již nebyl. 

Zákon měl upravovat základní otázky týkající se veřejných silnic a cest. Silnice měly 

být nadále jednotně roztříděny na silnice státní, zemské, okresní, obecní a zájemnické (§ 7). 

Návrh obsahoval ustanovení o veřejném užívání silnic (obecném a zvláštním), o stavbě a pře-

stavbě silnic a stavebním řízení, o údržbě a správě silnic, o vyvlastnění a vyvlastňovacím řízení, 

podmínkách pro nové stavby v blízkosti silnic, povinnostech vlastníků pozemků bezprostředně 

sousedících se silnicemi, stromořadích, mýtních poplatcích, státním dozoru ad. 

Zajímavé bylo navržené řešení otázky mýtních poplatků. V době první republiky přetr-

vávala starobylá mýtní práva na jen na Slovensku. Dle důvodové zprávy byl výběr mýta pova-

žován za vhodný způsob zpoplatnění zájemnických cest, tj. cest, které byly ve správě soukro-

mých osob. Podle navržené úpravy mohl být výběr mýtních poplatků na těchto cestách povolen 

zemským úřadem na předem určenou dobu. Na jiných než zájemnických cestách měla dosa-

vadní mýtní práva zaniknout uplynutím jednoho roku od účinnosti zákona.40 

Ve druhé části obsahoval návrh ustanovení o silniční policii – dle § 75 měla být vláda 

zmocněna k vydání silničního policejního řádu, který měl specifikovat pravidla o ochraně sil-

nic, o ochraně dopravy na nich, o jejich užívání k jízdě, o pořádání závodů a úpravu dopravních 

značek. Dále návrh obsahoval např. ustanovení trestní a přestupková a upravoval některá ná-

pravná opatření a pravomoc orgánů na úseku silniční správy. Návrh byl rovněž podrobný a 

obsahoval celkem 91 paragrafů. V derogačním ustanovení § 87 můžeme opět nalézt poměrně 

obsáhlý (demonstrativní) výčet právních předpisů tehdy platných na tomto úseku.41 

Dle mého názoru šlo o kvalitní návrh, který byl dobře připraven a představoval moderní 

pojetí právní úpravy pozemních komunikací. Je škoda, že v další legislativní činnosti se k němu 

zákonodárce již nikdy nevrátil. I v dnešní době mám však za to, že návrh silničního zákona 

z roku 1938 může sloužit jako velmi kvalitní zdroj inspirace, a to i pro případné změny v sou-

časné právní úpravě. 

 
40 V případech, kdy mýtní právo vztahující se ke státní, zemské, okresní nebo obecní silnici svědčilo soukromému 

subjektu, měli se vlastníci těchto cest postarat o jejich neprodlené odstranění (§ 62 odst. 1 návrhu). 
41 Tisk č. 1378 [online]. Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé 1935–1938 

[cit. 2021-02-17]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1378_01.htm. V důvodové zprávě lze 

nalézt poměrně cenné historické informace, např. stručné shrnutí vývoje právních předpisů od r. 1864, informace 

o celkové délce tehdejších silnic na území Československa, jejich tehdejším stavu atd. 

https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1378_01.htm
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1.4.2.3 Právní úprava podnikání v silniční dopravě 

Vedle silničního zákona a provozu vozidel byla ve 30. letech minulého století předmě-

tem pozornosti zákonodárce rovněž oblast silniční dopravy, tj. poskytování dopravních služeb 

silničními vozidly v rámci podnikání. V době první republiky lze sledovat trend opačný tomu, 

který bylo možno vidět ve druhé polovině 19. století – dálková a tranzitní doprava se ve větším 

objemu přesouvá ze železnic zpět na silnice, a to díky technickému rozvoji automobilů. 

Jelikož byla silniční doprava dosud upravena pouze obecnými živnostenskými předpisy, 

které nezohledňovaly specifika této oblasti, byl přijat zákon č. 198/1932 Sb. z. a n., o dopravě 

motorovými vozidly. Tento zákon v § 1 v souladu s dřívější úpravou stanovil, že dopravování 

osob nebo nákladů je koncesovanou živností.42 Motorovými vozidly se pro účely tohoto zákona 

rozuměla „vozidla uváděná do pohybu motorickou silou, která se pohybují po zemi, avšak nikoli 

na kolejnicích. Za motorová vozidla se nepokládají vozidla trolleyová.“ 

Za účelem koordinace mezi jednotlivými vykonavateli veřejné správy zákon v § 25 sta-

novil pro účely posouzení potřeb obyvatelstva v řízení o udělení koncese zvláštní postup, 

dle něhož měl koncesní úřad vyzvat dotčené subjekty (obce, obchodní komoru), aby se k této 

otázce v propadné lhůtě vyjádřily.43 Šlo-li o pravidelnou dopravu, měl koncesní úřad otázku 

potřebnosti dopravy posoudit ve shodě s ředitelstvími státních drah a pošt a telegrafů; v případě 

neshody o ní rozhodla ve shodě ministerstva průmyslu a železnic. 

Druhou novinkou, kterou zákon přinesl, bylo zavedení nových daní ze silniční dopravy 

(daně z dopravy osob a z přepravy nákladů), a to dle důvodové zprávy proto, aby železniční i 

silniční dopravě „bylo umožněno soutěžiti za přibližně stejných podmínek“. Železniční doprava 

byla totiž dle tehdejších předpisů zdaněna daní z jízdného o sazbě 30 %, resp. přepravní daní 

z přepravy nákladu o sazbě 15 %.44 

Zákon o dopravě motorovými vozidly byl krátce po svém přijetí, již po 2 letech a 3 mě-

sících, nahrazen zákonem č. 77/1935 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění. 

Strukturou byl velmi podobný prvnímu zákonu, byl však o něco rozsáhlejší. Nově obsahoval i 

ustanovení o dopravě provozované jinak než po živnostensku, neboť se vyskytly případy, kdy 

byla silniční doprava organizována např. spolkem pro své „členy“, za úhradu tzv. režijních 

 
42 Oproti dnešnímu živnostenskému zákonu (který používá pojem koncese nesprávně pro označení povolení, na je-

hož vydání je při splnění podmínek právní nárok), však pojímal tehdejší živnostenský řád koncesi poněkud jinak. 

Před vydáním koncesního povolení úřad zkoumal mj. i spolehlivost žadatele a v některých případech i potřebu 

obyvatelstva (srov. § 23 a § 18 císařského patentu ze dne 20. 12. 1859, č. 227 ř. z., jímž se vydává a od 1. května 

1860 počínajíc v působnost uvádí řád živnostenský pro celý rozsah říše). 
43 Dle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 198/1932 Sb. totiž nesměla být koncese udělena, jestliže toho nevyžadovala 

potřeba obyvatelstva. 
44 Tisk č. 942 [online]. Senát Národního shromáždění republiky Československé 1929–1935 [cit. 2021-02-17]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1929ns/se/tisky/t0942_01.htm. 

https://www.psp.cz/eknih/1929ns/se/tisky/t0942_01.htm


- 16 - 

 

výloh, která ovšem fakticky plnila funkci úplaty, nebo prostřednictvím nájemních smluv. Pro 

provozování silniční dopravy jinak než podnikatelsky proto zavedl podmínku udělení tzv. do-

pravní licence, jako určitou obdobu živnostenského oprávnění.45 

 

1.4.2.4 Zavedení pravostranného provozu 

Posledním významným předpisem z 30. let v oblasti silnic bylo opatření Stálého výboru 

Národního shromáždění č. 275/1938 Sb. z. a n., o směru dopravy po veřejných silnicích a ve-

řejných cestách, které stanovilo s účinností od 1. 5. 1939 povinnou jízdu po pravé straně. 

O změně z levostranného na pravostranný provoz bylo v Československu uvažováno již 

od 20. let, neboť po první světové válce na něj přešla většina evropských států. Tímto opatřením 

měla být změna konečně provedena, pravostranný provoz však byl nakonec zaveden v důsledku 

vstupu německých vojsk a zavedení okupační správy již zhruba o šest týdnů dříve.46 

 

1.4.3 Okupace a druhá světová válka 

V době protektorátu nebylo Národní shromáždění činné a zákonodárná činnost byla na 

základě ústavního zákona č. 330/1938 Sb. z. a n. přenesena na vládu, která namísto řádných 

zákonů vydávala nařízení. Vládní nařízení se v tomto období stala základním pramenem tuzem-

ského práva vedle předpisů Německé říše a výnosů říšského protektora.47 

Tématu této práce se z období druhé světové války dotýkají zejména tři nařízení vlády, 

a to nařízení č. 241/1939 Sb., o jízdě motorovými vozidly, nařízení č. 242/1939 Sb., o chování 

v silniční dopravě (dopravní řád silniční), a nařízení č. 243/1939 Sb., o připuštění osob a vozidel 

k dopravě na silnicích (řád o připuštění k silniční dopravě). 

V době protektorátu došlo rovněž k poměrně zásadní změně v oblasti správy silnic, ne-

boť okresní silnice byly nuceně převzaty do státní (protektorátní) správy, a to nařízením vlády 

č. 174/1941 Sb. Okresní silnice k převzetí mělo určit ministerstvo veřejných prací. 

Vzhledem k tomu, že historické období protektorátu bylo záhy překonáno poválečnými 

událostmi, a jelikož protektorátní legislativa neměla pro další vývoj právní úpravy v zásadě 

žádný vliv (kromě zmíněného zestátnění okresních silnic), nebudu se jimi zabývat. 

 
45 Tisk č. 1447 [online]. Senát Národního shromáždění republiky Československé 1929–1935 [cit. 2021-04-03]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1929ns/se/tisky/t1447_01.htm. 
46 Vpravo jezdíme už 80 let. Podíl na tom má okupace, Paříž i konec rytířů [online]. ČT24, 17. 3. 2019 [cit. 2021-

02-17]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2734343-vpravo-jezdime-uz-80-let-podil-na-tom-ma-ok 

upace-pariz-i-konec-rytiru. 
47 SOUKUP, L. in Malý a kol. 2010, s. 444, a ADAMOVÁ, K. in Malý a kol 2010, s. 459. 

https://www.psp.cz/eknih/1929ns/se/tisky/t1447_01.htm
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2734343-vpravo-jezdime-uz-80-let-podil-na-tom-ma-okupace-pariz-i-konec-rytiru
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2734343-vpravo-jezdime-uz-80-let-podil-na-tom-ma-okupace-pariz-i-konec-rytiru
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Podstatnou otázkou týkající se protektorátní legislativy, pro jejíž obsáhlejší zodpovězení 

však není v této práci prostor, je použitelnost protektorátních předpisů po skončení druhé svě-

tové války. Obecně byla totiž protektorátní legislativa označena za zásadně nepoužitelnou. 

Podle čl. 1 odst. 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. 8. 1944, č. 11 Úř. věst. čsl. 

(publikován rovněž pod č. 30/1945 Sb.) nejsou právní předpisy vydané v době nesvobody nej-

sou součástí československého právního řádu. 

Nicméně okresní silnice převzaté do státní správy v ní fakticky zůstaly již napořád. Rov-

něž výše uvedená nařízení vlády týkající se pravidel provozu byla zřejmě používána i nadále, 

alespoň tak později uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 56/1950 Sb.48 

 

1.5 Silniční právo v době poválečné 

Jak je patrné z výše podaného výkladu, byl stav silniční legislativy v době po skončení 

druhé světové války neutěšený. V zásadním kontrastu s tím je zjištění, že pozornosti zákono-

dárce tato oblast zprvu zcela unikala – v prvních třech letech po skončení války nebyl v oblasti 

silnic vydán jediný právní předpis. 

Za výjimku lze považovat toliko dekret presidenta republiky č. 76/1945 Sb., který po 

dobu mimořádných poměrů stanovil povinnost přihlásit k soupisu a poskytnout okresním ná-

rodním výborům pro stanovené účely dopravní prostředky (např. koně a jiná tažná zvířata nebo 

nákladní motorová vozidla). 

Na druhou stranu je však zřejmé, že v obtížných poválečných poměrech musely být ře-

šeny věci pro společnost a její přežití a fungování mnohem zásadnější. Politická situace byla 

v poválečných letech velmi nestabilní a vyvrcholila komunistickým převratem v únoru 1948.49 

 

1.5.1 Předpisy vydané v době komunismu 

Prvním silničním předpisem po skončení války byl zákon č. 147/1949 Sb., jímž se vy-

dávají některé předpisy o veřejných silnicích, vydaný až téměř rok a půl po únorovém převratu. 

Z důvodové zprávy se lze dočíst, že vztahy týkající se silniční sítě se od roku 1938 proměnily 

následovně: 

• okresní silnice v protektorátu byly převzaty do státní správy (viz výše); 

• v pohraničí byly okresní silnice rozděleny na silnice I. a II. řádu; 

 
48 Tisk č. 449 [online]. Národní shromáždění republiky Československé 1948–1954 [cit. 2021-02-17]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0449_01.htm. 
49 KUKLÍK, J. in Kuklík a kol. 2011, s. 76. 

https://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0449_01.htm
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• po osvobození převzal stát do správy i okresní silnice I. řádu v pohraničí, ovšem 

bez zákonného podkladu; 

• na Slovensku byly zákonem č. 190/1939 Sl. z. převzaty pod stát zemské silnice; 

• po osvobození byly vicinální cesty na Slovensku svěřeny na základě nařízení 

č. 9/1946 Sb. n. SNR do správy pověřenectva dopravy a veřejných prací. 

 

Důvodová zpráva proto konstatuje, že „[z]a tohoto stavu je třeba opatřit zákonný pod-

klad pro uspořádání poměru v pohraničí českých zemí a při této příležitosti již také konečně 

jednotně upravit uspořádání silniční sítě. To činí tato osnova, která nerozeznává již silnice 

státní, zemské nebo okresní, nýbrž považuje silniční síť za jeden celek, v němž budou silnice 

rozděleny do tří tříd podle své důležitosti; mimo tuto síť zůstávají jen silnice a cesty obecní a 

po případě příjezdní nebo zájemnické, které z hlediska širších zájmů dopravních než ryze míst-

ních mají jen nepatrný význam a jejichž úpravu je nutno ponechat až silničnímu zákonu.“50 

Zákon č. 147/1949 Sb. proto stanovil, že státními silnicemi jsou od jeho účinnosti sil-

nice, které byly k 29. 9. 1938 silnicemi státními, zemskými, okresními anebo byly jako takové 

postaveny nebo rozestavěny po uvedeném dni [§ 1 písm. a)] a rovněž silnice vicinální na Slo-

vensku [§ 1 písm. c)]. Do sítě státních silnic mohly být nadto rozhodnutím ministerstva techniky 

zařazeny i jiné veřejné cesty, pokud jich bylo potřeba k dosažení souvislosti sítě státních silnic 

[§ 1 písm. d)]. Státní silnice byly rozděleny do tří tříd, přičemž dle důvodové zprávy v Česku 

I. třídě zhruba odpovídaly dosavadní státní silnice, II. třídě okresní silnice převzaté státem a 

III. třídě ostatní okresní silnice. 

Dále byl přijat zákon č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích. Ten nahradil 

zákony o provozu ze 30. let (o jízdě motorovými vozidly a o dopravních značkách) stejně jako 

výše uvedená nařízení vlády vydaná v době protektorátu. Dle důvodové zprávy bylo cílem zá-

kona vytvořit jednotnou úpravu silničního provozu platnou pro celé území Československa.51 

Přijetí zákona bylo odkládáno s ohledem na vyčkávání výsledku konference o Světové úmluvě, 

k níž československá vláda v prosinci 1949 přistoupila. Zákon byl velmi obecný a neobsahoval 

žádná podrobná ustanovení, jejichž úpravu přenechal prováděcím předpisům. 

Cílem zákonodárce bylo, aby byl tímto zákonem a na základě něj vydanými podzákon-

nými předpisy upraven veškerý silniční provoz „pokud možno vyčerpávajícím způsobem“. 

 
50 Tisk č. 265 [online]. Národní shromáždění republiky Československé 1948–1954 [cit. 2021-02-17]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0265_00.htm. 
51 Tisk č. 449 [online]. Národní shromáždění republiky Československé 1948–1954 [cit. 2021-02-17]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0449_01.htm. 

https://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0265_00.htm
https://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0449_01.htm
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Zákon v úvodních ustanoveních upravil obecné a zvláštní užívání veřejných silnic (§ 2 a § 5) a 

obsahoval základní ustanovení o řízení provozu (§ 3), dopravních značkách (§ 4) a výchově ke 

kázni v provozu (§ 6). V dalších oddílech upravoval otázky silničních vozidel, zvláštní ustano-

vení pro motorová vozidla, používání zvířat v provozu a trestní ustanovení. 

V dalším vývoji za socialismu lze vlivem ne příliš kvalitní komunistické legislativy sle-

dovat ve vývoji právní úpravy krok zpátky, neboť od roku 1953 se silniční pravidla vrátila zpět 

do problematického stavu před rokem 1935, kdy byla vydávána pouze na úrovni podzákonných 

předpisů bez dostatečného zákonného zmocnění. 

Vláda v dubnu 1953 přijala nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, kterým byly 

zrušeny „všechny předpisy, které odporují tomuto nařízení, zejména zákon č. 56/1950 Sb.“ 

Na několik následujících desetiletí tak bylo základním právním předpisem v oblasti provozu na 

silnicích toliko vládní nařízení. Zákonná zmocnění, o něž bylo jeho vydání opřeno, představo-

valy dvě velmi neurčité zmocňovací normy. 

Jednou z nich byl § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné 

správy, podle něhož „[a]by veřejná správa byla pružně a účelně přizpůsobována běžným úko-

lům,“ mohla vláda svým nařízením zřizovat a rušit ministerstva a upravovat jejich působnost. 

Druhou byl § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském 

plánu rozvoje Československé republiky, podle kterého byla vláda zmocněna, aby do konce 

roku 1953 „nařízeními činila i taková opatření nutná ke splnění úkolů pětiletého plánu, k nimž 

by jinak bylo třeba zákona.“ 

Je zřejmé, že z hlediska požadavků právního státu by takové vládní nařízení komplexně 

upravující pravidla a povinnosti v oblasti silničního provozu nemělo obstát; přesto však bylo 

nařízení vlády č. 54/1953 Sb. účinné a používané až do roku 1997. 

Samotné nařízení nadto stanovilo pouze působnost dopravních inspektorátů a jiných or-

gánů a obecné povinnosti při provozu na silnicích. Naprosto v rozporu se zásadami právního 

státu dokonce až do roku 1961 upravovalo i některé otázky spojené s odpovědností za přestupky 

a druhy a výměry správních trestů. 

Veškeré ostatní otázky a konkrétní úpravu pak nařízení přenechalo dalším prováděcím 

předpisům, kterými bylo několik vyhlášek ministerstva dopravy (viz § 16 nařízení). Až v nich 

tak byla po dlouhou dobu upravena pravidla silničního provozu a otázky technické způsobilosti 

vozidel a řidičských oprávnění. 

Z důvodu jejich většího množství a poměrně častých změn zde však nebudu tyto vy-

hlášky blíže rozebírat. Obecně shrnuto však šlo o úpravu tří základních oblastí – pravidel pro-

vozu, způsobilosti řidičů a způsobilosti vozidel. 
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V souvislosti s přechodem z tržního na centrálně řízené hospodářství byla po komunis-

tickém převratu přepracována rovněž právní úprava silniční dopravy. Zákon z roku 1935 byl 

zrušen zákonem č. 57/1950 Sb., podle něhož byly oprávněny provozovat silniční dopravu pouze 

národní a komunální podniky.52 Ten byl později nahrazen zákonem č. 68/1979 Sb., podle něhož 

byly oprávněny silniční dopravu pro cizí potřeby provozovat pouze organizace Československé 

státní automobilové dopravy. Ostatní provozovatelé museli mít až na výjimky povolení.53 

 

1.5.2 Silniční zákon z roku 1961 

Přelomovým a velmi důležitým předpisem v oblasti silnic byl zákon č. 135/1961 Sb., 

o pozemních komunikacích (silniční zákon), který se stal historicky prvním jednotným silnič-

ním zákonem platným na celém území Československa. Nahradil na tomto úseku doposud 

platné předpisy z období Rakouska-Uherska a první republiky. Silniční zákon z roku 1961 byl 

však velmi stručný a obsahoval pouze 26 ustanovení. 

Dle důvodové zprávy měl být přijetím tohoto zákona vyřešen palčivý problém roztříš-

těné a nepřehledné právní úpravy, z níž některé dosud platné předpisy v době vydání tohoto 

zákona již prý nebyly ani dostupné. Zákonodárce však rezignoval na jejich jakýkoli výčet v de-

rogačním ustanovení a z rušených předpisů zmínil pouze zákon č. 147/1949 Sb. a zákonný 

článek I/1890. Výčet starších předpisů neuvedl ani v důvodové zprávě (v kontrastu k důvodové 

zprávě k nepřijatému návrhu silničního zákona ze 30. let).54 

Vedle státních silnic (včetně těch zestátněných podle zákona č. 147/1949 Sb. upravoval 

silniční zákon nově i oblast místních komunikací, kterými podle jeho § 21 odst. 2 byly „obecně 

přístupné a užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní dopravě a jsou zařazeny do 

sítě místních komunikací, jednotně budované a spravované pro území obce“. 

V § 22 byly upraveny i tzv. účelové komunikace, tedy pozemní komunikace, které 

„slouží spojení jednotlivých výrobních závodů nebo jednotlivých objektů a nemovitostí s ostat-

ními pozemními komunikacemi anebo komunikačním účelům v uzavřených prostorech nebo 

 
52 § 2 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě. 
53 § 25 a 26 zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství. 
54 Tisk č. 57 [online]. Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960–1964 [cit. 2021-02-17]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0057_01.htm. 

https://www.psp.cz/eknih/1960ns/tisky/t0057_01.htm
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objektech.“ Touto kategorií zákon nahradil dřívější tzv. cesty zájemnické.55 Zákon také zavedl 

do právního řádu novou kategorii dálnic.56 

Přestože zákon rovněž zavedl nový obecný pojem „pozemní komunikace“, který měl 

nadále označovat souhrnně všechny kategorie pozemních komunikací, jeho oficiální zkrácený 

název zněl poněkud nepřesvědčivě „silniční zákon“. Se zaměňováním pojmů pozemní komu-

nikace a silnice se od této doby český jazyk potýká až dodnes. 

Vlastní obsah zákona se členil na čtyři části – plánování a správa pozemních komuni-

kací, silnice, dálnice a místní a účelové komunikace. Zajímavé bylo jeho pojetí jednotlivých 

institutů, které upravil souhrnně pouze v části o silnicích,57 zatímco u dálnic a místních a úče-

lových komunikací stanovil, že se tato ustanovení na ně mají použít „přiměřeně“. 

Silniční zákon z roku 1961 byl proveden jednou vyhláškou Ministerstva dopravy 

č. 136/1961 Sb., která byla později nahrazená vyhláškou č. 35/1984 Sb. 

 

1.5.3 Vývoj po sametové revoluci 

Po návratu k principům právního státu, lidských práv, demokracie a tržního hospodář-

ství doznala právní úprava postupné obměny za nové zákony, odpovídající novým poměrům. 

V prvních letech došlo zejména k reorganizaci veřejné správy. Nejvýznamnějšími změnou bylo 

zrušení národních výborů. Ty byly nahrazeny nově vzniklými okresními úřady (zákon 

č. 425/1990 Sb.) a znovuvytvořenými obcemi (zákon č. 367/1990 Sb.). 

Obnoveným obcím byl na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí 

z majetku České republiky do vlastnictví obcí, převeden z vlastnictví státu vybraný majetek, 

jehož součástí byly i dopravní cesty odpovídající kategorii místních komunikací. 

S ohledem na návrat ekonomiky k tržním principům byl jako první z oblasti silniční le-

gislativy přijat zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Podle něj je dnes provozování silniční 

dopravy pro cizí potřeby koncesovanou živností.58 

 
55 Na rozdíl od zájemnických cest, které se vyznačovaly tím, že je spravovaly soukromé osoby, byly účelové 

komunikace dle uvedené definice vymezeny svým účelem. Skutečnost, jaká osoba je spravovala, nehrála v duchu 

komunistické ideologie žádnou roli. 
56 § 20 odst. 1 zákona č. 135/1961 Sb.: „Dálnice jsou určeny pro rychlé a hospodárné spojení rozvinutých hospo-

dářských oblastí motorovými vozidly; jsou budovány zpravidla jako komunikace s oddělenými protisměrnými vo-

zovkami a s mimoúrovňovým křižováním všech ostatních komunikací.“ 
57 U silnic obsahoval úpravu jejich součástí, obecné a zvláštní užívání, uzavírky a objížďky, odpovědnost, ochranu, 

ochranná pásma, pomocné pozemky, stromoví, vstup na sousední pozemky, výstavbu a vyvlastnění a styk s jinými 

komunikacemi, vedeními, vodohospodářskými díly nebo územím, v němž jsou dobývány nerosty. 
58 Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. a § 4 zákona č. 111/1994 Sb. Jak bylo však uvedeno již v poznámce pod 

čarou výše, onačení „koncesovaná“ není pro tento druh živnosti přiléhavé, neboť jde o povolení, na jehož vydání 

je při splnění podmínek právní nárok. Viz např. STAŠA, Josef in Hendrych a kol 2016, s. 141. 
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V oblasti provozu na pozemních komunikacích a jeho podmínek byla právní úprava 

nově rozdělena do dvou relativně samostatných úseků – na technické podmínky provozu vozi-

del a ostatní otázky (pravidla provozu a řidičská oprávnění a průkazy). 

V oblasti technických podmínek byl nejprve přijat stručný zákon č. 38/1995 Sb., o tech-

nických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, který obsahoval 

15 ustanovení. Tento provizorní zákon zavedl zákonnou povinnost provozovat pouze takové 

vozidlo, které odpovídá technickým požadavkům na bezpečný provoz.59 

Dále právně zakotvil již dříve vznikající stanice technické kontroly, jejichž činnost do 

té doby nebyla právně regulována, a napravil nedostatečný zákonný podklad pro existenci do-

savadních podzákonných vyhlášek, které stanovily podrobnější požadavky na technickou způ-

sobilost vozidel a povinnosti jejich provozovatelů.60 

Obdobně byl dva roky poté přijat zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti pro-

vozu na pozemních komunikacích (o 16 ustanoveních). Dle důvodové zprávy provizorně řešil 

stejný problém jako zákon o provozu vozidel z roku 1995: „[…] skutečnost, že povinnosti fy-

zických a právnických osob a působnost orgánů státní správy jsou nyní upraveny ve vládním 

nařízení a ve vyhláškách vydaných k jeho provedení, vyvolává pochybnosti o tom, zda je dnešní 

úprava vůbec platná, s ohledem na článek č. 4 odstavec 1 Listiny základních práv a svobod.“61 

Spolu s tímto zákonem byl v lednu 1997 přijat i nový zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, který nahradil dosavadní silniční zákon s účinností k 1. 4. 1997. Tento zákon 

dnes tvoří základ právní úpravy silničního práva. Nahradil dosavadní nevyhovující úpravu s oh-

ledem na nové společenské poměry a také na požadavky sbližování právního řádu ČR s právem 

Evropských společenství.62 

Od 1. 1. 2000 došlo k další velké změně v organizaci veřejné správy, neboť ústavním 

zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, byly k tomuto 

datu zřízeny kraje jako druhý stupeň územní samosprávy. V souvislosti s tím byla definitivně 

„rozbita“ socialistická soustava jednotné silniční sítě a stát již nadále není vlastníkem nejen 

místních komunikací, ale ani silnic II. a III. třídy, které byly převedeny do vlastnictví krajů.63 

 
59 § 1 odst. 2 zákona č. 38/1995 Sb. 
60 Sněmovní tisk č. 984 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993–1996 [cit. 2021-02-17]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t098400.htm. 
61 Sněmovní tisk č. 41/0 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996–1998 [cit. 2021-02-17]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t004100.htm. 
62 Sněmovní tisk č. 43/0 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996–1998 [cit. 2021-02-17]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t004300a.htm. 
63 Srov. čl. XLII zákona č. 132/2000 Sb. 

https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t098400.htm
https://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t004100.htm
https://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t004300a.htm
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Tento model sítě komunikací odpovídá běžnému uspořádání v Evropě, ale také na na-

šem území za první republiky.64 Zákonem č. 157/2000 Sb. byly rovněž dosavadní státní pří-

spěvkové organizace správy a údržby silnic transformovány na příspěvkové organizace krajů. 

V souvislosti se zřízením krajů byla také provedena dosud poslední reforma organizace 

veřejné správy spočívající ve zrušení okresních úřadů k 1. 1. 2003.65 Výkon veřejné správy byl 

z okresních úřadů (které byly i silničními správními úřady) zákonem č. 320/2002 Sb. přenesen 

z menší části na krajské úřady, z větší části na obecní úřady nově vymezených obcí s tzv. roz-

šířenou působností, jež vymezil zákon č. 314/2002 Sb.66 

Touto reformou byl vytvořen současný systém tzv. smíšené veřejné správy, spočívající 

v delegování výkonu většiny státní správy na orgány samosprávných celků, jež ji vykonávají 

v přenesené působnosti.67 

Začátek nového tisíciletí pak kromě správní reformy přinesl i poslední dva zákony z ob-

lasti silničního práva nahrazující výše uvedené provizorní zákony z 90. let. Nejprve byl přijat 

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, upravující komplexně oblast 

povinností v silničním provozu a řidičská oprávnění a průkazy. Jako druhý byl přijat zákon 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který přinesl uce-

lenou úpravu technických požadavků na vozidla, jejich schvalování a evidence. 

 

 
64 Fastr a Čech 2010, s. 29.  
65 Srov. § 44 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech. 
66 Sněmovní tisk č. 1156/0 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1998–2002 [cit. 2021-02-

17]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1156&CT1=0. 
67 VOPÁLKA, V. a POMAHAČ, R. in Hendrych a kol. 2016, s. 48. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1156&CT1=0
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2 Silniční právo a pojem pozemní komunikace 

Jak je patrné z pojednání o historii a vývoji právní úpravy, pozemní komunikace jsou 

již tradičně a dlouhodobě předmětem právní regulace. Pojem „právo pozemních komunikací“ 

však v literatuře ani v legislativě používán není. Lze se však setkat s pojmem „silniční právo“, 

který je v podstatě ekvivalentní. Pojem pozemní komunikace je novější – v právních předpisech 

se dříve místo něj používalo právě označení „silnice“, které tak navzdory jeho nahrazení mo-

dernějším termínem projevuje v jazyce výraznou setrvačnost. 

Ani pojem silničního práva není zvlášť rozšířený. Lze konstatovat, že se nejedná o sa-

mostatné právní odvětví srovnatelné s tradičními obory jako jsou právo občanské, trestní nebo 

správní. Je však možné jej použít k označení specifického souboru právních norem napříč růz-

nými odvětvími, jejichž předmětem jsou pozemní komunikace (dříve silnice). 

Zaměňování pojmů pozemní komunikace a silnice není v našem moderním jazyce nic 

zvláštního, neboť se pravidelně hovoří např. o silničním provozu (ve smyslu provozu na po-

zemních komunikacích) nebo silničních správních úřadech (ve smyslu úřadů vykonávajících 

veřejnou správu nad pozemními komunikacemi). Tento jev lze přičíst tendenci užívat spíše po-

jmy jednodušší a snadněji vyslovitelné, neboť i lidská řeč je koneckonců zejména praktickým 

nástrojem a někdy může být vhodnější z požadavku na její logickou přesnost mírně ustoupit. 

Naproti tomu nelze zaměňovat pojmy „silniční právo“ a „dopravní právo“. Dopravní 

právo je také souborem účelově seskupených právních norem a není samostatným právním od-

větvím. Doprava však nezahrnuje jen dopravu po silnicích, ale rovněž dopravu drážní, dopravu 

po vodních cestách, po moři a dopravu leteckou. Silniční právo je tedy součástí dopravního 

práva a upravuje tradiční a specifický způsob dopravy po pozemních dopravních cestách za 

využití vozidel, která nejsou ve svém pohybu vázána na předem určenou jízdní dráhu, čímž se 

odlišují od vozidel drážních. 

 

2.1 Povaha a zařazení silničního práva 

Z hlediska metody právní úpravy se rozlišuje právo soukromé a veřejné, resp. právní 

normy soukromoprávní a veřejnoprávní. K jejich odlišení byla vytvořena řada teorií, které se 

vzájemně doplňují a usilují o rozdělení všech (nebo alespoň většiny) právních norem do těchto 

dvou množin. Mezi nejvýznamnější se řadí: 

• teorie zájmová – soukromoprávní normy sledují soukromý zájem (zájem jednot-

livce), zatímco veřejnoprávní normy sledují veřejný zájem (zájem společnosti 

jako celku), 
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• teorie subordinační – soukromoprávní normy upravují vztahy mezi subjekty dle 

zásady rovnosti, zatímco veřejnoprávní normy upravují vztahy mezi subjekty 

dle zásady nadřízenosti a podřízenosti (subordinace), 

• teorie organická – soukromoprávní normy upravují vztahy, v nichž nevystupuje 

nositel svrchované moci vybavený příslušnou kompetencí, zatímco veřejno-

právní normy upravují vztahy, v nichž nositel svrchované moci vystupuje.68 

 

Za přínosnou k pochopení vnitřních vazeb v dnešním poměrně složitém právním řádu 

považuji také teorii zvláštního práva. Dle její tradiční formulace je soukromé právo právem 

obecným, které upravuje práva a povinnosti všech právních subjektů (včetně nositelů veřejné 

moci), zatímco veřejné právo je právem zvláštním, které je přiznáno pouze nositelům veřejné 

moci při výkonu jejich vrchnostenských pravomocí.69 Lze ji formulovat i tak, že soukromé 

právo stanoví obecnou právní úpravu platnou pro všechny právní vztahy, která se ovšem nepo-

užije v případech, kdy veřejnoprávní úprava stanoví něco jiného.70 Toto pojetí nutně vyplývá 

z charakteru státu jako státu právního, v němž je základním východiskem právní úpravy lidská 

svoboda (čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy).71 

Z obou větví práva je to právo soukromé, které je důsledně vystavěno na zásadách svo-

body lidí a autonomie jejich vůle. Veřejné právo by naopak mělo představovat ty odchylky od 

těchto zásad, které jsou nutné k naplnění veřejných zájmů (z hlediska společnosti jako celku) a 

které lze lépe naplnit právě prostředky veřejného práva. 

Lze proto uzavřít, že v silničním právu převažuje metoda veřejnoprávní, že většina jeho 

norem má veřejnoprávní povahu. Typickou úpravou je zde ukládání povinností ze strany státu, 

od jejichž splnění se adresáti norem (nositelé povinností) nemohou odchýlit dle své vůle (např. 

vyloučit pravidla přednosti v jízdě uzavřením smlouvy). Silniční právo stanoví závazná pravi-

dla chování ve vztahu k pozemním komunikacím, která je nutné ve veřejném zájmu stanovit 

pro všechny stejně a neumožnit z nich jednotlivé odchylky, a dozor nad dodržováním těchto 

pravidel a jejich vymáhání svěřuje orgánům veřejné moci. 

To řadí většinu norem silničního práva do oblasti práva veřejného, jmenovitě práva 

správního. Pravomoci v oblasti pozemních komunikací jsou svěřeny orgánům veřejné správy a 

 
68 DVOŘÁK, J. a ŠVESTKA, J. in Dvořák, Švestka, Zuklínová a kol. 2016, s. 31–32. 
69 HENDRYCH, D. in Hendrych a kol. 2016, s. 15. 
70 Viz např. rozsudek NSS ze dne 27. 9. 2006, č. j. 2 As 50/2005-53. 
71 Srov. také Knapp 1995, s. 14 a násl. 
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odpovědnost za porušení silničních pravidel má rovněž správněprávní povahu (odpovědnost za 

přestupky). Silniční právo se proto řadí do zvláštní části správního práva. 

V menšině se normy silničního práva řadí rovněž do práva občanského. Jde zejména 

o vymezení pozemních komunikací jako věcí, resp. součástí jiných věcí, dále o vymezení sou-

částí pozemních komunikací, o vlastnictví k nim a nakládání s nimi, jakož i o specifické otázky 

náhrad škod a pojištění odpovědnosti. 

 

2.2 Vnitřní členění silničního práva 

Silniční právo je dnes již poměrně rozsáhlé a postupně v jeho rámci vykrystalizovalo 

několik relativně samostatných úseků právní úpravy. Vysvětlení struktury určité části právního 

řádu pomáhá zejména k porozumění jeho obsahu a hranic působnosti jednotlivých norem a 

vztahů mezi právními předpisy – tím přispívá i k lepší orientaci v právní úpravě. 

Za stále aktuální považuji strukturu silničního práva nastíněnou Kočím v publikaci 

z roku 2009,72 dle které se dá silniční právo členit do těchto částí: 

• obecné otázky silničního práva (prameny, výkon veřejné správy, výkon dozoru 

a správní delikty); 

• pozemní komunikace (pojem, jejich kategorie a součásti, výstavba, péče o ně a 

jejich ochrana); 

• užívání pozemních komunikací (obecné užívání a jeho omezení a zpoplatnění, 

úprava silničního provozu a zvláštní užívání); 

• agenda řidičů (odborná a zdravotní způsobilost řidičů, řidičská oprávnění a prů-

kazy, odpovědnost a bodové hodnocení řidičů); 

• silniční vozidla (technické požadavky na vozidla, jejich schvalování a evidence); 

• silniční doprava (podnikání v přepravě osob a věcí po silnicích). 

 

Vzhledem ke svému rozsahu tato práce nepokrývá (ani zdaleka) všechny oblasti silnič-

ního práva. Jeho vymezení slouží především k naznačení místa dále rozebírané právní úpravy 

v právním řádu. Předmětem této práce budou dále základní otázky týkající se pozemních ko-

munikací a jejich existence, jakož i úprava jejich užívání se zaměřením na problematiku tzv. 

veřejného užívání. Z výše uvedených částí silničního práva se předmět dalších částí této práce 

řadí zejména pod druhý a třetí bod. 

 

 
72 KOČÍ, R. in Kočí a Kučerová 2009, s. 19 a násl. 
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2.3 Prameny silničního práva 

Právní normy jsou v kontinentální právní kultuře, k níž se řadí i právní řád České repub-

liky, obsaženy zejména v právních předpisech, případně v normativních smlouvách, kterými 

jsou zejména mezinárodní smlouvy uzavřené mezi státy, pokud jsou do právního řádu inkorpo-

rovány (u nás čl. 10 Ústavy). Z členství v Evropské unii pak vyplývá, že součástí našeho práv-

ního řádu jsou i normy obsažené v unijních právních předpisech.73 

Dnes myslitelnými formami právních předpisů jsou v našem právu zákon (a ústavní zá-

kon jako zvláštní druh zákona), zákonné opatření Senátu, odvozené podzákonné předpisy ozna-

čované v teorii správního práva jako nařízení (nařízení vlády a nařízení obcí a krajů a dále 

předpisy správních úřadů, které dnes zákon označuje jako vyhlášky) a neodvozené podzákonné 

předpisy vydávané v samostatné působnosti obcí a krajů, kterými jsou obecně závazné vy-

hlášky. Z unijních předpisů se jedná zejména o směrnice a nařízení. 

Pokud jde o základní prameny týkající se tématu této práce, tedy obecných otázek po-

zemních komunikací a otázek jejich užívání, jedná se především o zákon č. 13/1997 Sb., o po-

zemních komunikacích, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (který 

upravuje i podstatnou část agendy řidičů),74 a dále o podzákonné právní předpisy vydané k je-

jich provedení. Z unijních předpisů se v této oblasti vyskytují zejména četné směrnice upravu-

jící povětšinou jen úzce vymezený okruh otázek. Jejich výčet lze nalézt v poznámkách pod 

čarou v příslušných zákonech, které je transponují. 

Pro další úseky silničního práva jsou základními prameny předně zákon č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě. I v těchto oblastech se vyskytuje řada unijních směrnic. Úseku silniční dopravy se pak 

týká i úprava obsažená v řadě mezinárodních smluv a unijních nařízeních.75 

Dílčí otázky jsou upraveny i v některých zvláštních zákonech, mezi které se řadí 

zejména zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení mo-

torových vozidel, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zákon 

č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, nebo zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 

v přepravě cestujících. 

V oblasti silničního práva se uplatní rovněž obecné zákony správního a občanského 

práva, mezi které lze řadit zejména zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
73 Gerloch 2013, s. 78–82. 
74 Zákon č. 13/1997 Sb. je zde uváděn pod zkratkou PozKom a zákon č. 361/2000 Sb. pod zkratkou ProvPoz. 
75 Jejich bližší výčet viz např. KOČÍ, R. in Kočí a Kučerová 2009, s. 26–27. 
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2.4 Pojem pozemní komunikace 

Stěžejním pojmem silničního práva i této práce je pojem pozemní komunikace. V platné 

právní úpravě nalezneme jeho definici v § 2 odst. 1 PozKom, dle kterého je pozemní komuni-

kací „dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení 

nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti.“ Zatímco první část věty je legální definicí 

pojmu pozemní komunikace, druhá část věty se týká spíše vymezení jeho rozsahu, tedy co je 

součástí pozemní komunikace jako dopravní cesty, kromě cesty samotné. 

V definici jsou tak použity dva prvky. Pozemní komunikace je dopravní cestou, ovšem 

ne dopravní cestou jakoukoli, ale pouze za předpokladu, že je určena k užití silničními a jinými 

vozidly a chodci. Dopravní cesta není v právním řádě definována a pro její výklad je proto 

nutné vyjít z obecného významu tohoto pojmu v českém jazyce. 

Rovněž chodec není v právním řádu definován, ale význam tohoto slova je poměrně 

jasný. V § 2 písm. j) ProvPoz nalezneme jakousi „doplňkovou“ definici chodce pro autoritativní 

řešení sporných situací, v nichž nemusí být zřejmé, zda určitá osoba v určité situaci chodcem 

je nebo není. Chodcem je tedy nejen osoba pohybující se chůzí, ale rovněž např. osoba na lyžích 

nebo kolečkových bruslích. 

Definici silničního vozidla obsahuje § 2 odst. 1 ProvPoz, podle kterého se jím rozumí 

„motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komu-

nikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí.“ Vzhledem k tomu, že silniční vozidlo je defino-

váno prostřednictvím jeho určení k provozu na pozemních komunikacích, jeho zákonná defi-

nice k vyjasnění pojmu pozemní komunikace příliš přínosná není. 

Pokud jde o „jiné“ vozidlo, v době přijetí zákona bylo definováno v § 1 zákona 

č. 38/1995 Sb. obdobně jako dnes § 2 PodmProv definuje zvláštní vozidlo. Jde tedy o vozidlo 

„vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění 

podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno.“ 

Zákonodárce však nebyl zcela přesný, neboť kromě zvláštních vozidel a chodců lze po-

zemní komunikace zcela jistě využívat i k jízdě na zvířatech a k jejich vedení a hnaní, jakož i 

k jízdě drážními vozidly v případě, že je jejich dopravní cesta (dráha) vedena po tělese pozemní 

komunikace (zpravidla dráha trolejbusová či tramvajová, občas také vlečka).76 

Lze tedy shrnout, že skutečně definiční znaky pozemní komunikace jsou dle zákona 

dva: je to dopravní cesta a je určená k užití primárně silničními vozidly. Jelikož legální definice 

 
76 Fastr a Čech 2010, s. 19. 
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silničního vozidla pouze odkazuje zpět na definici pozemní komunikace, je potřeba silniční 

vozidlo definovat za pomoci obecného významu slov. 

Vozidlem se dle Slovníku spisovného jazyka českého rozumí „dopravní prostředek na 

kolech“. Silnicí pak „uměle zpevněná široká cesta určená k dopravnímu spojení zastavěných 

oblastí nekolejovými vozidly“. Znak „nekolejovosti“ je zdůrazněn i v § 2 písm. g) ProvPoz. 

Silniční vozidlo lze tedy nezávisle na § 2 odst. 1 PodmProv vymezit jako nekolejový dopravní 

prostředek na kolech určený pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. 

Zbývá proto přiblížit pojem dopravní cesta. Podíváme-li se opět do Slovníku spisovného 

jazyka českého, nalezneme jako jedny z možných definic cesty dvě: „nepříliš široký pruh země 

ušlapaný n. projetý a zvlášť upravený pro chůzi n. pro jízdu menšími povozy“ a „jakákoli dráha 

zřízená n. zvolená pro chůzi, jízdu n. dopravu“. Doprava je v něm pak vymezena jako „přemis-

ťování někoho n. něčeho na větší vzdálenosti (zprav. organizované)“. 

Pokud tedy vyjdeme ze zákonné definice o dvou znacích, dále rozvedených dle nastíně-

ných úvah, je možné pozemní komunikaci vymezit jako pruh zemského povrchu upravený nebo 

určený pro přemisťování osob, zvířat nebo věcí, a to zejména dopravními prostředky na kolech, 

která nejsou při svém pohybu vedena kolejnicemi. 

Přesto však tyto dva pojmové znaky samy o sobě nestačí. Aby byla dopravní cesta po-

zemní komunikací, musí splňovat ještě třetí znak, který však zákonodárce v § 2 odst. 1 PozKom 

nevyjádřil. Tímto znakem je jejich přístupnost k užití široké veřejnosti, tj. veřejné užívání. 

Pokud by se jednalo o dopravní cestu, kterou by byl oprávněn užívat pouze její vlastník, 

resp. omezený okruh osob na základě např. věcných práv nebo nájemní smlouvy, nejednalo by 

se o pozemní komunikaci, ale o tzv. soukromou dopravní cestu.77 V platné právní úpravě lze 

znak veřejné přístupnosti (veřejného užívání) dovodit z § 19 odst. 1 PozKom. 

Pro srovnání lze uvést definice silnice a cesty dle neprojednaného návrhu silničního 

zákona z roku 1938 (viz výše). Podle § 1 odst. 2 tohoto návrhu se cestou rozuměla „pozemková 

plocha, určená k chůzi, k jízdě vozidly bez kolejnic, k jízdě na zvířatech, ke hnaní a vodění zvířat 

nebo jen k některému z těchto druhů dopravy.“ Podle § 1 odst. 3 měla být silnice (pojem po-

zemní komunikace ještě nebyl v tehdejší legislativě používán) vymezena jako „cesta, která je 

tak upravena a zpravidla tak udržována, aby byla sjízdná obvyklými vozidly.“ Hned v prvním 

odstavci § 1 však měl zákon stanovit, že „[s]ilnicemi a cestami podle tohoto zákona se rozumějí 

jen veřejné silnice a veřejné cesty.“ 

 
77 Kočí 2018, s. 14. 
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Důvodem, proč znak veřejnosti není v § 2 odst. 1 PozKom uveden, je zřejmě skutečnost, 

že zákonodárce navázal na § 22 odst. 1 předchozího silničního zákona (zákon č. 135/1961 Sb.), 

který zavedl místo dřívější kategorie zájemnických cest kategorii tzv. účelových komunikací a 

dle něhož účelové komunikace mohly sloužit i „komunikačním účelům v uzavřených prostorech 

nebo objektech“. 

Do „nejnižší“ z kategorií pozemních komunikací, kterou je účelová komunikace, se tak 

v dnešní právní úpravě dostala i tzv. neveřejně přístupná účelová komunikace podle § 7 odst. 2 

PozKom. Jde o dopravní cestu „v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlast-

níka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu“. 

Podle další věty téhož ustanovení taková komunikace není přístupná veřejně, ale v roz-

sahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru či objektu. 

Tyto dopravní cesty jsou podle platné právní úpravy výjimkou z pravidla, že pozemní komuni-

kace je veřejně přístupná. 

Jak však bude objasněno dále, i neveřejně přístupné (v této práci nazývané též sou-

kromé) účelové komunikace ve skutečnosti mohou být veřejně přístupné, byť za jiných podmí-

nek a okolností než ostatní pozemní komunikace. Pro účely této práce proto na základě výše 

uvedeného definuji pozemní komunikaci za pomoci tří vyložených znaků jako: 

• pozemní dopravní cestu (pruh zemského povrchu upravený nebo určený pro 

dopravování, tj. pro přemisťování osob, zvířat nebo věcí), 

• určenou k jízdě silničními vozidly (dopravními prostředky na kolech, která 

nejsou při svém pohybu vedena kolejnicemi), chůzi, jízdě na zvířatech, hnaní 

či vedení zvířat nebo k několika těmto druhům dopravy, 

• která je buď přístupná ve stanoveném rozsahu k užití veřejnosti (každému 

bez nutnosti jmenovitého oprávnění), nebo se nachází v uzavřeném prostoru 

či objektu a slouží potřebám jeho vlastníka nebo provozovatele. 
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2.5 Význam pojmu pozemní komunikace 

Právní normy stanoví svým adresátům práva a povinnosti pro určité situace, jejichž 

znaky jsou vymezeny v hypotéze té které právní normy. Primárním předmětem právních vztahů 

je chování lidí, sekundárním předmětem jsou věci v právním smyslu.78 

Účelem co nejpřesnějšího vymezení pojmu pozemní komunikace a definičních znaků 

jejích jednotlivých kategorií je především usnadnit aplikaci právních norem, v jejichž hypotéze 

tyto pojmy figurují jako jedny z jejích znaků. Silniční právo je celé prostoupeno svou vazbou 

na pozemní komunikace (viz § 1 PozKom, § 1 ProvPoz, § 1 PodmProv nebo § 2 odst. 1 SilDop) 

a existence pozemní komunikace tak figuruje v hypotéze většiny jeho právních norem. 

Pro další výklad je podstatná ještě jedna důležitá skutečnost. S pojmem pozemní komu-

nikace je v této práci operováno jako s pojmem právním, tj. pojmem vymezeným právními 

předpisy a doplněným judikaturou a naukou (s mým pokusem jej co nejvíce upřesnit výše sub 

2.4). Pojem pozemní komunikace je vedle toho používán zejména ve stavebních technických 

normách, kde je ovšem jeho vymezení odlišné a přizpůsobené potřebám tohoto oboru. 

Pokud proto stojíme před určitou dopravní cestou a máme za to, že by se mohlo jednat 

o pozemní komunikaci, nemůžeme si vystačit s tím, že tato cesta splňuje např. znaky pozem-

ních komunikací stanovené v technických nebo stavebních normách. Musíme zkoumat, zda spl-

ňuje znaky stanovené právními předpisy, případně doplněné ustálenou judikaturou či naukou. 

Přesné vymezení právního pojmu pozemní komunikace a definičních znaků jejích jed-

notlivých kategorií tedy slouží k určení, zda určitou část vnějšího světa, která se jeví být veřej-

nou dopravní cestou, považovat či nepovažovat za pozemní komunikaci. 

 
78 Gerloch 2013, s. 39 a 159. 
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3 Pozemní komunikace jako předmět práva 

3.1 Pozemní komunikace jako věc v právním smyslu 

3.1.1 Úvod do problému 

Každá pozemní dopravní cesta, která naplňuje znaky pozemní komunikace v právním 

smyslu, je nepochybně určitou částí vnějšího světa, více či méně oddělitelnou od jiných částí 

reality. Je zřejmé, že dopravní cesta slouží lidem, a může tak naplňovat právní definici věci –

podle § 489 OZ je věcí „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“. 

Určení, zda dopravní cesta je nebo není věcí, je však složitější. Výše jsme dopravní cestu 

vymezili jako pruh zemského povrchu, resp. pozemkovou plochu. Každá dopravní cesta vede 

po nějakém pozemku nebo pozemcích, jež jsou dle § 2 písm. a) KatZ ve spojení s § 498 odst. 1 

OZ vždy věcí nemovitou. Je tedy dopravní cesta jakožto pruh zemského povrchu hmotnou věcí 

odlišitelnou od pozemku, po němž vede, nebo se jedná o pouhý pomyslný pruh v myslích lidí 

či na mapě, kterému odpovídá upravený povrch pozemků? 

Tato otázka vznikla specificky v českém právním prostředí jako důsledek opuštění zá-

sady superficies solo cedit. Podle této tradiční občanskoprávní zásady je vše, co je s pozemkem 

pevně spojeno, z právního hlediska jeho součástí a nejedná se o samostatnou věc v právním 

smyslu. Od roku 1951 byla však tzv. středním občanským zákoníkem (zákon č. 141/1950 Sb.) 

tato zásada opuštěna a ve větší míře se k ní vrátil až (současný) občanský zákoník z roku 2012. 

Pokud by superficiální zásada nebyla v komunistické právní úpravě opuštěna, výše na-

stolená otázka – zda je dopravní cesta samostatnou věcí nebo ne – by logicky nemohla vznik-

nout. Střední občanský zákoník ovšem v § 25 stanovil následující: „Součástí pozemku je 

všechno, co na něm vzejde. Stavby nejsou součástí pozemku.“ Na tuto úpravu navázal i občan-

ský zákoník z roku 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.), který v § 119 odst. 2 stanovil, že „[n]emovi-

tostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.“ 

Tato právní úprava u nás přetrvala od 1. 1. 1951 do 31. 12. 2013, tedy celých 63 let. 

Zejména po návratu k zásadám demokracie a právního státu po roce 1989, kdy začalo být 

v právních normách opět respektováno soukromé vlastnictví, tak vznikla celá řada sporů o to, 

zda konkrétní dopravní cesta je jako stavba samostatnou věcí. Důsledkem kladné odpovědi na 

tuto otázku je samozřejmě to, že dopravní cesta jako samostatná věc může mít vlastníka odliš-

ného od vlastníka pozemku pod ní (a je zdaněna jako stavba, nikoli jako pozemek). Zejména 

mezi léty 1989 a 2014 tak vznikla k této otázce poměrně bohatá judikatura (viz dále). 
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3.1.2 Nedokončený návrat k zásadě superficies solo cedit 

Současný občanský zákoník se vrací k zásadě superficies solo cedit (viz § 498 odst. 1 a 

§ 506 odst. 1 OZ), nejde však o návrat úplný. První – jen dočasnou – výjimkou je přechodné 

ustanovení § 3055 odst. 1 OZ. Podle něj „[s]tavba 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 účin-

nosti tohoto zákona nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí.“ 

Takové přechodné ustanovení bylo samozřejmě nutné, neboť kdyby nebylo přijato, do-

šlo by ex lege k okamžitému převodu vlastnictví všech staveb na vlastníky pozemků, tedy o nu-

cené odnětí vlastnického práva vlastníků staveb. Zákonodárce proto zvolil mírnější variantu, 

podle níž mají vlastník stavby a vlastník pozemku vzájemné předkupní právo a ke „splynutí“ 

stavby a pozemku v jedinou věc dojde dle § 3058 odst. 1 OZ okamžikem, kdy se stanou majet-

kem téhož vlastníka. 

Druhou – mnohem vážnější – nedokonalostí návratu k zásadě, že „povrch ustupuje 

půdě“, je skutečnost, že z ní zákon nadále připouští výjimky trvalé. V § 498 odst. 1 OZ je sta-

noveno, že vedle pozemků (a podzemních staveb se samostatným účelovým určením) jsou sa-

mostatnou nemovitou věcí rovněž ty věci, o nichž zákon stanoví, že nejsou součástí pozemku, 

pokud je nelze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty. 

Zákonodárce na toto ustanovení občanského zákoníku navázal, a to nejprve v roce 2015 

novelou § 9 odst. 1 PozKom.79 Do tohoto ustanovení byla s účinností od 13. 11. 2015 vložena 

poslední věta, podle které „[s]tavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí po-

zemku“. Zákonodárce tak stanovil, že s výjimkou účelových komunikací mají být stavby po-

zemních komunikací po „přestávce“ trvající od 1. 1. 2014 do 12. 11. 2015 znovu samostatnými 

věcmi odlišnými od pozemku bez ohledu na přechodná ustanovení § 3054 a 3058 OZ. 

Druhým počinem zákonodárce, který opětovně zatemnil problematiku účelových ko-

munikací, je novela § 509 OZ účinná od 28. 2. 2017.80 Toto ustanovení v původní verzi znělo 

takto: „Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou 

součástí pozemku. Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, 

která s nimi provozně souvisí.“ 

Po zmíněné novele je dnešní znění § 509 OZ následující: „Liniové stavby, zejména vo-

dovody, kanalizace nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy 

 
79 Zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
80 Zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. 
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pravidelně zasahují více pozemků, nejsou součástí pozemku. Má se za to, že součástí liniových 

staveb jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.“ 

Pojem liniové stavby je v právním řádu nový a jeho význam nemusí být zcela jasný. 

Jelikož výčet liniových staveb v § 509 OZ je demonstrativní, vyskytly se názory, že liniovou 

stavbou jsou i pozemní komunikace, a to přesto, že se předmětné ustanovení původně týkalo 

pouze inženýrských sítí. Otázkou vztahu § 509 OZ k pozemním, zejména účelovým komuni-

kacím, se budu ještě podrobněji zabývat níže (sub 3.1.4). 

Bohužel lze tedy konstatovat, že ve vztahu k pozemním dopravním cestám se návrat 

k zásadě superficies solo cedit nezdařil. I nadále existují a mohou vznikat stavby, které nejsou 

v důsledku dlouhodobé setrvačnosti komunistické právní úpravy (a na ni navazující úpravy 

v dnešním § 9 odst. 1 PozKom a § 509 OZ) součástí pozemku. Jelikož tento stav bude i nadále 

trvat, zůstává stále aktuální judikatura vzniklá k těmto otázkám mezi léty 1989 a 2014. 

Výše uvedené můžeme shrnout tak, že za současného právního stavu (který trvá od 

28. 2. 2017) lze uvažovat o tom, že stavba silniční dopravní cesty je samostatnou věcí a je na 

ni tedy aplikovatelná dřívější judikatura, v následujících případech: 

• jedná se o stavbu dopravní cesty, která je pozemní komunikací v kategorii dál-

nice, silnice nebo místní komunikace; 

• jedná se o stavbu dopravní cesty, která je pozemní komunikací v kategorii úče-

lové komunikace nebo která není pozemní komunikací, pokud: 

a) k 1. 1. 2014 byla ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku a 

dosud nedošlo ke splynutí vlastnictví stavby a pozemku v osobě jednoho 

vlastníka, nebo 

b) bude klasifikována jako liniová stavba ve smyslu § 509 OZ ve znění 

účinném od 28. 2. 2017. 

 

Dále se pokusím provést rozbor relevantní judikatury a uvedených zákonných ustano-

vení, aby mohlo být určeno, kdy se v případě staveb pozemních komunikací skutečně bude i po 

28. 2. 2017 jednat o samostatnou věc v právním smyslu a kdy nikoli. 
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3.1.3 Řešení otázky v judikatuře 

Jediné relevantní kritérium k této otázce stanovené občanským zákoníkem z roku 1964 

(v § 119 odst. 2) je to, zda jde stavbu, a pokud ano, zda je to stavba spojená se zemí pevným 

základem. Řešení nastolené otázky by tak mělo být jednoduché – stačí posoudit, zda dopravní 

cesta je stavbou a pokud ano, zda je spojená se zemí pevným základem. Občanský zákoník 

z roku 2012 druhé kritérium formuluje v § 498 odst. 1 tak, že věc (stavbu) nelze přenést z místa 

na místo bez porušení její podstaty. Přes odlišnou formulaci lze však dle mého názoru vycházet 

z toho, že se jedná o kritérium prakticky totožné, pouze vyjádřené jinými slovy. 

Obě tato kritéria jsou poměrně intenzivně řešena v judikatuře. V případě prvního z nich 

vychází judikatura z toho, že je potřeba rozlišit pojem stavby podle stavebního zákona a ve 

smyslu občanskoprávním. Stavbou ve smyslu občanského zákoníku je dle rozsudku Nejvyššího 

soudu z roku 1998 „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 ob-

čanskoprávních vztahů včetně práva vlastnického (nikoliv tedy součást jiné věci).“81 Okamžik 

vzniku a zániku stavby jako samostatné věci byl pak Nejvyšším soudem upřesněn např. v roz-

sudku z roku 2001.82 

Za určující ke druhému kritériu lze považovat nález Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2003, 

sp. zn. I. ÚS 483/01, podle něhož „‚spojení se zemí pevným základem‘ je možno stručně cha-

rakterizovat tak, že věc nesmí být oddělitelná od země, aniž by došlo k porušení věci. Pevné 

spojení věci se zemí musí být zároveň takové, aby bylo schopno odolat zejména účinkům pří-

rodních vlivů dané lokality na věc a účinkům vlastního působení věci. Z hlediska stavebního je 

pevný základ základovou prostorovou konstrukcí geometricky a fyzikálně jednoznačně vymeze-

nou a definovanou, a to pro konkrétní stavební objekt, v konkrétní lokalitě a v konkrétních vnitř-

ních a vnějších podmínkách.“ 

Přestože by posouzení nastolené otázky na základě těchto jednoduchých úvah mohlo 

být poměrně snadné, judikatura Nejvyššího soudu se vydala odlišnou cestou.83 V rozsudku vy-

daném v roce 1999 Nejvyšší soud rozhodl, že pojmy dálnice, silnice a místní nebo účelová 

komunikace „představují určitou kvalitu pozemku, jsou názvy pro druh pozemku (v daném pří-

padě ostatní plochu) a představují určité ztvárnění či zpracování (zejména stavební činností) 

povrchu pozemku. Nemohou tedy být současně pozemkem a současně stavbou ve smyslu 

 
81 Rozsudek NS ze dne 30. 9. 1998, sp. zn. 33 Cdo 111/98. Obdobně např. rozsudek NS ze dne 28. 1. 1998, sp. zn. 

3 Cdon 1305/96, nebo rozsudek NS ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. 22 Cdo 1118/2005. 
82 Rozsudek NS ze dne 28. 2. 2001, sp. zn. 20 Cdo 931/99. 
83 K vývoji judikatury viz také MÁCHA, A. in Mácha a Huneš 2016, s. 45–53. 
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občanskoprávním jako dvě rozdílné věci, které by mohly mít rozdílný právní režim či osud“.84 

Předmětem sporu bylo v daném případě parkoviště tvořené zpevněnou plochou složenou ze 

štěrkopísku, makadamu a štěrkodrtě o celkové tloušťce 22 cm – tedy jednoznačně výsledek 

stavební činnosti pevně spojený se zemí. 

Tento postoj Nejvyšší soud potvrdil i v roce 2002 v řízení, které se týkalo účelové ko-

munikace představované vrstvou makadamu o tloušťce 11 cm.85 Nezměnil jej ani v rozhodnutí 

z roku 2004, které se týkalo panelové komunikace složené ze čtyř vrstev materiálu o celkové 

tloušťce 49 cm.86 Svůj závěr Nejvyšší soud opřel o přílohu vyhlášky vydané k provedení kata-

strálního zákona (vyhláška č. 190/1996 Sb., dnes vyhláška č. 357/2013 Sb.), podle které jsou 

dálnice, silnice a místní a účelové komunikace druhem pozemku a nemohou tedy být současně 

pozemkem i stavbou v občanskoprávním smyslu. 

Původní závěr Nejvyššího soudu je však z více aspektů problematický. Za jeho nejpod-

statnější nedostatek považuji skutečnost, že NS svůj závěr opřel o podzákonný právní předpis, 

přestože v dané době byla kritéria posouzení jakékoli stavby jako samostatné věci stanovena 

zákonem (v § 119 OZ64), tedy právním předpisem vyšší právní síly. 

Posuzování staveb jako samostatných věcí navíc sám Nejvyšší soud ve své judikatuře 

upřesnil. Rovněž nebylo vzato v potaz tehdejší znění § 17 odst. 3 PozKom,87 které předpokládá 

možnost, že stavba dálnic, silnic a místních komunikací (nikoli však komunikací účelových) 

nemusí být součástí pozemku.88 

Právě s odkazem na toto ustanovení však Nejvyšší soud v jednom ze svých dalších roz-

hodnutí v roce 2006 svůj původní názor částečně opustil.89 Připustil možnost, že v případě dál-

nic, silnic a místních komunikací by mohla být jejich stavba dle konkrétních okolností samo-

statnou věcí. Vzhledem k dikci § 17 odst. 3 PozKom však ve vztahu k účelovým komunikacím 

setrval na původním závěru. Účelové komunikace tak dle dosud zcela nepřekonané judikatury 

Nejvyššího soudu a priori nemohou být stavbou, což tento soud potvrdil i v roce 2012.90 

V rozhodnutí z roku 2012 byl však Nejvyšší soud nucen se vypořádat s v mezidobí vy-

daným rozsudkem Nejvyššího správního soudu, který se k věci rozhodl postavit jinak. Nejvyšší 

 
84 Rozsudek NS ze dne 26. 10. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1414/97. 
85 Rozsudek NS ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 22 Cdo 52/2002. Ve stejném roce byl vydán dne 20. 3. 2002 rozsu-

dek NS sp. zn. 22 Cdo 1911/2000, který se týkal nanesení živičné vrstvy na povrch pozemku. 
86 Rozsudek NS ze dne 27. 1. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1324/2003. 
87 Dnes se po určitých úpravách jedná o § 17 odst. 2 písm. b) PozKom. 
88 MÁCHA, A. in Mácha a Huneš 2016, s. 46 a 47. 
89 Rozsudek NS ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. 31 Cdo 691/2005. 
90 Rozsudek NS ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 22 Cdo 766/2011. 
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správní soud v roce 2009 konstatoval, že otázka, zda účelová komunikace může být samostat-

nou stavbou dosud nebyla v judikatuře „zcela jasně a přesvědčivě řešena“. 

Dle NSS „v dosavadní judikatuře byly většinou posuzovány povrchy pozemků (a to zpra-

vidla jiných než komunikací), které byly upraveny vrstvením různých materiálů, nikoliv však 

případy obdobné nynějšímu – tedy komunikace v podobě zámkové dlažby (se spárami vyplně-

nými zásypovým materiálem) položené na několika vrstvách zpevněného podloží, kterou lze od 

samotného pozemku poměrně zřetelně odlišit a která je zároveň se zemí, na rozdíl od situace, 

kdy dojde např. k pouhému položení betonových panelů […], relativně pevně spojena.“91 

Na toto konstatování NSS navázal tak, že „nevidí žádný důvod, proč by možnost posou-

zení pozemní komunikace jakožto samostatné věci měla být apriori vyloučena u účelové komu-

nikace jen proto, že ji výslovně nezmiňuje § 17 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích.“ 

Pro určení, zda jde o samostatnou věc nebo nikoli, ve svém rozhodnutí NSS stanovil 

dvě kritéria. Zaprvé má být zkoumáno, zda lze vymezit, kde končí pozemek a začíná stavba. 

Pokud takové vymezení možné není, půjde zpravidla o součást pozemku. Za druhé má být při-

hlédnuto ke všem okolnostem věci, „zejména k tomu, zda podle zvyklostí v právním styku je 

účelné, aby stavba jako samostatná věc byla předmětem právních vztahů (např. koupě a pro-

deje, nájmu apod.) a také k jejímu stavebnímu provedení.“ 

Nejvyšší správní soud rovněž uvedl, že dalším významným kritériem je, zda účelem 

úpravy povrchu pozemku je plnění dopravní (spojovací) funkce. Pokud by se jednalo o pouhou 

odkládací plochu, v jejímž případě zpevnění pozemku betonovou vrstvou pouze optimalizuje 

funkce samotného pozemku a nemá žádnou vlastní dominantní funkci (spojovací), o samostat-

nou stavbu by se dle NSS nejednalo.92 

V již zmíněném rozhodnutí z roku 2012 však Nejvyšší soud závěry Nejvyššího správ-

ního soudu odmítl. Uvedl, že pokud připustil možnost, že dálnice, silnice a místní komunikace 

mohou být stavbou odlišnou od pozemku, vyšel jen ze znění § 17 PozKom, z něhož tato mož-

nost (pouze pro tyto kategorie pozemních komunikací) plyne. 

Dle Nejvyššího soudu „[t]ato úprava představuje výjimku z pravidla, že stavba spočí-

vající jen v určitým způsobem zpracovaném pozemku není ‚v zásadě‘ samostatnou věcí. Proto 

nelze toto ustanovení, odrážející vyšší hospodářský význam komunikací v něm uvedených, a 

tudíž i veřejný zájem na jejich zachování, vykládat extenzivně.“ 

Nejvyšší soud tak ve vztahu k účelovým komunikacím deklaruje svou ustálenou judi-

katuru, podle níž nelze u této kategorie pozemní komunikace uvažovat o tom, že její stavba by 

 
91 Rozsudek NSS ze dne 11. 9. 2009, č. j. 5 As 62/2008-59. 
92 Tamtéž. Srov. také rozsudek NSS ze dne 25. 9. 2008, č. j. 5 Afs 24/2008-63. 
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mohla být samostatnou věcí. Tento postoj nezměnil ani poté, co takovou možnost připustil Nej-

vyšší správní soud. 

Zajímavé proto je, že v roce 2013 vydal Nejvyšší soud rozsudek, v němž rozhodl, 

že stavba účelové komunikace samostatnou věcí být může.93 Zamítl totiž dovolání proti roz-

sudku nižšího soudu, kterým bylo přiznáno vlastníkovi pozemku právo na vydání bezdůvod-

ného obohacení proti vlastníkovi stavby účelové komunikace na jeho pozemku umístěné. 

V tomto rozhodnutí se vůbec nevypořádal se svým výše zmíněným rozsudkem z roku 2012 a 

naopak odkázal na rozhodnutí NSS z roku 2009. 

Z uvedeného je zřejmé, že judikatura ve vztahu k účelovým komunikacím k žádnému 

zcela jednoznačnému závěru nepřispěla. V důsledku nešťastné novely § 509 OZ bude však tuto 

otázku potřeba řešit i v budoucnu.94 Judikatura k novému znění tohoto ustanovení zatím do-

stupná není, proto se pokusím o jeho výklad na následujících řádcích. 

 

3.1.4 Pozemní komunikace jako liniová stavba (komentář k § 509 OZ) 

Zákonem č. 460/2016 Sb. byl do občanského zákoníku zařazen zcela nový pojem lini-

ové stavby. Ve vládním návrhu zákona nové znění § 509 OZ obsaženo nebylo. Poprvé se obje-

vilo ve formě pozměňovacího návrhu doporučeného ke schválení ústavněprávním výborem Po-

slanecké sněmovny. Z veřejně dostupných materiálů týkajících schvalování této novely se toho 

k novému pojmu liniové stavby proto moc nedozvíme. 

Úvodem druhého čtení uvedl zástupce ústavněprávního výboru, že v případě pozměňo-

vacího návrhu se jedná „o změnu úpravy liniových staveb, zejména tedy vodovodů, kanalizací, 

jiných vedení a předmětů, které se nově podle nového občanského zákoníku staly součástí po-

zemku. Samozřejmě každý si dovede představit, jaký problém například vzniká při provozování 

lanovky nebo při provozování jiných liniových staveb, pokud by se konkrétní sloupy měly stát 

majetkem vlastníka pozemku, nikoliv jako stavba jako celek.“95 

V rozpravě však nikdo neuvedl, proč by vyjmenované inženýrské sítě (vodovody a ka-

nalizace) měly být podle původního znění § 509 OZ součástí pozemku, když v něm bylo 

 
93 Rozsudek NS ze dne 24. 4. 2013, sp. zn. 28 Cdo 2155/2012. 
94 Z judikatury poslední doby srov. např. rozsudek NS ze dne 25. 2. 2020, sp. zn. 22 Cdo 2853/2019, který se týkal 

vzletové a přistávací dráhy letiště v Příbrami. Spor soudy řešily již od roku 2009, tj. 11 let. V roce 2015 bylo 

původní rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušeno nálezem Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 3143/13. 

Byť se nejednalo o pozemní komunikaci, ale o ranvej, soudy na judikaturu týkající se pozemních komunikací 

hojně odkazovaly. Nejvyšší soud původně (obdobně jako v případě účelových komunikací) nepřipustil závěr, 

že by stavba ranveje mohla být samostatnou stavbou. V důsledku zásahu Ústavního soudu však tento závěr nako-

nec akceptoval. 
95 Stenozáznam části projednávání bodu pořadu 49. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 16. 9. 2016 [online]. 

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2013–2017 [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: https://www.psp.cz/ 

eknih/2013ps/stenprot/049schuz/bqbs/b28702101.htm. 

https://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/049schuz/bqbs/b28702101.htm
https://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/049schuz/bqbs/b28702101.htm
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původně poměrně jednoznačně stanoveno, že právě tyto inženýrské sítě součástí pozemku podle 

OZ nebyly. Již od počátku účinnosti občanského zákoníku byly ve spojení s § 498 odst. 1 OZ 

samostatnou nemovitou věcí. 

Jedinou zákonodárcem zamýšlenou „novinkou“ tak měly být zřejmě lanovky a obdobné 

stavby jako např. lyžařské vleky. Zákonodárce ovšem zcela rezignoval na úvahy nad významem 

pojmu liniových staveb a důsledky, které zavedení takto širokého pojmu do občanského záko-

níku může mít. 

Po nabytí účinnosti novely se poměrně logicky vyskytly názory, že pod nový pojem 

liniové stavby spadají rovněž všechny pozemní komunikace, ale také např. dráhy apod.96 

Ve stavebnětechnické terminologii se totiž liniovými stavbami kromě inženýrských sítí rozumí 

právě i pozemní dopravní cesty. Dle příslušné technické normy ČSN se liniovou stavbou ro-

zumí stavba, u níž podstatně převládá jeden rozměr – tj. délka – nad šířkou a výškou.97 

Z této definice zřejmě bude nutné vycházet i v případě § 509 OZ, byť technická norma 

není právní normou a není právně závazná. Znak zvolený zákonodárcem („pravidelně zasahují 

více pozemků“) zřejmě nemá být definičním znakem, ale spíše výkladovým vodítkem. Liniové 

stavby tedy zpravidla budou zasahovat více pozemků, ale nemusí tomu tak být vždy. 

Toto rozlišení je pro pozemní komunikace důležité. Zatímco u dálnic, silnic a většiny 

místních komunikací bude jejich délka skutečně výrazně převažovat nad jejich šířkou, u účelo-

vých komunikací mohou vzniknout spornější situace. Účelové komunikace mohou být i po-

měrně krátké, např. příjezdová cesta ke třem nemovitostem o délce pouhých 40 metrů. Je tedy 

otázkou, jak určit, zda v konkrétním případě dopravní cestu posoudit jako liniovou stavbu. 

Zřejmě nezbývá než vycházet z pomocného kritéria stanoveného zákonodárcem a zkou-

mat vztah konkrétní komunikace k pozemku či pozemkům, na nichž se nachází. Pochybnosti 

o tom, zda se jedná o samostatnou stavbu, mohou být velmi silné např. tehdy, byl-li pozemek, 

na němž se cesta nachází, již předem vymezen svým tvarem a účelem pro plnění jejích funkcí. 

Naopak za situace, kdy komunikace probíhá přes více pozemků nebo kdy pozemek pod 

ní svým tvarem a účelovým určením cestě neodpovídá (např. pozemek vymezený jako orná 

půda o velikosti 150 x 200 metrů, po němž probíhá cesta o šířce pouhých 7 metrů), nejspíše 

nepůjde vyloučit závěr, že se o liniovou stavbu ve smyslu § 509 OZ jedná. 

 
96 Viz např. Novela občanského zákoníku přináší od 28. 2. 2017 změny v oblasti nemovitostí [online]. Bulletin 

advokacie, 15. 2. 2017 [cit. 2021-02-10]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/novela-obcan skeho-za-

koniku-prinasi-od-28.-2.-2017-zmeny-v-oblasti-nemovitosti. 
97 Viz normu ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/novela-obcanskeho-zakoniku-prinasi-od-28.-2.-2017-zmeny-v-oblasti-nemovitosti
http://www.bulletin-advokacie.cz/novela-obcanskeho-zakoniku-prinasi-od-28.-2.-2017-zmeny-v-oblasti-nemovitosti
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S ohledem na zásady současného občanského zákoníku, konkrétně na zásadu in favorem 

negotii (§ 574 OZ), by však mohlo být vhodnější i v prvním z uvedených případů považovat 

stavbu účelové komunikace za samostatnou věc, pokud ji např. původní vlastník (vlastník po-

zemku) převedl výslovně do vlastnictví jiné osoby a z jejich právního jednání vyplývá, že cestu 

za samostatnou věc v právním smyslu považovali. 

Ve všech případech, kdy bude o stavbě pozemní komunikace uvažováno jako o samo-

statné věci podle § 509 OZ, však bude potřeba, aby byly splněny podmínky vymezené dřívější 

judikaturou (viz výše) – v opačném případě nepůjde o stavbu ve smyslu občanského práva. 

 

3.1.5 Shrnutí 

Přestože se výše judikatura popsaná výše sub 3.1.3 jeví jako nejednoznačná a proti-

chůdná, je dle mého názoru potřeba do budoucna usilovat o nalezení jednotného řešení otázky 

(ne)samostatnosti stavby pozemní komunikace, resp. jakékoli dopravní cesty. 

Závěry Nejvyššího soudu týkající se účelových komunikací jsou zřejmě použitelné pro 

většinu z nich, neboť se u nich zpravidla skutečně jedná o pouhé zpracování povrchu pozemku 

a nikoli o stavbu, u níž by se dalo rozlišit, kde končí pozemek začíná stavba. V takovém případě 

se o samostatnou věc v právním smyslu jednat nemůže. 

Pouhým zpracováním pozemku však mohou v mnohých případech být i místní komu-

nikace. Proto ani v jejich případě se (navzdory současnému znění § 9 odst. 1 PozKom) vždy 

o samostatnou stavbu jednat nebude. Obdobně tento závěr platí i pro silnice a dálnice, byť 

u nich si lze takovou situaci stěží představit. 

Ovšem i účelová komunikace může být vystavěna s velmi kvalitní vozovkou a rovněž 

její stavba může být v intencích rozsudku Nejvyššího správního soudu z roku 2009 samostatnou 

věcí. I Nejvyšší soud, byť výslovně nepřekonal svůj rozsudek z roku 2012, v němž pro účelové 

komunikace tuto možnost apriorně vylučuje, odkázal v některých svých dalších rozhodnutích 

na rozsudek NSS a účelové komunikace jako samostatnou věc posoudil.98 

Účelové komunikace mohou proto být samostatnou stavbou na základě § 509 OZ, pokud 

budou klasifikovány jako liniová stavba. Ustanovení § 509 OZ je s účinností od 28. 2. 2017 

(ve vztahu k liniovým stavbám) speciální vůči § 3055 OZ a uplatní se nadále i pro liniové 

stavby vzniklé před 1. 1. 2014.99 Stavby dálnic, silnic a místních komunikací zřejmě mohou být 

 
98 Např. usnesení NS ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 28 Cdo 27/2015, nebo rozsudek NS ze dne 23. 6. 2020, sp. zn. 

28 Cdo 1022/2020. 
99 Zřejmě jen čistě teoreticky by mohla existovat stavba účelové komunikace, která by byla k 1. 1. 2014 ve vlast-

nictví odlišné osoby než vlastníka pozemku, ale nesplňovala by kritéria liniové stavby podle § 509 OZ. Pak by se 

na ni i nadále vztahovala pouze přechodná ustanovení § 3055, 3056 a 3058 OZ, ale nikoli § 509 OZ. 



- 41 - 

 

v současné době samostatnou věcí jak na základě § 509 OZ, tak na základě § 9 odst. 1 PozKom, 

který je ve vztahu k nim obsahově totožný. 

U všech kategorií pozemních komunikací však musí být zároveň zkoumáno, zda ta která 

dopravní cesta splňuje podmínky dovozené judikaturou, aby mohla být jako samostatná věc 

posouzena; v opačném případě se § 509 OZ ani § 9 odst. 1 PozKom neuplatní a bude se jednat 

pouze o součást pozemku. 

Připomeňme proto ještě kritéria, která pro posouzení samostatnosti stavby komunikace 

dovodil Nejvyšší správní soud: zda zpevnění pozemku plní samostatný dopravní (spojovací) 

účel, zda lze určit jasnou hranici, kde končí pozemek a začíná stavba, a zda je účelné, aby stavba 

byla předmětem právních vztahů jako samostatná věc.100 

 

3.1.6 Zhodnocení platné úpravy 

To, že zákonodárce po přijetí občanského zákoníku v roce 2012 zavedl pro pozemní 

komunikace opět výjimky ze superficiální zásady, nepovažuji za správné. Přechodná ustano-

vení občanského zákoníku poskytovala dostatečnou ochranu dřívějším vlastníkům a umožňo-

vala alespoň v dlouhodobém horizontu navrátit vztahy ke stavbám do tradiční podoby. 

Při přijímání novel § 9 PozKom a § 509 OZ navíc zákonodárce neuvedl žádný relevantní 

důvod, který by tuto úpravu ospravedlňoval. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 268/2015 Sb. 

vycházel zákonodárce pouze z úvahy, že pokud zákon určuje vlastnictví k dálnicím, silnicím a 

místním komunikacím, nemohou se tyto stát součástí pozemku; podle představy zákonodárce 

tedy nové znění § 9 odst. 1 PozKom nemělo vlastně na právním stavu nic změnit.101 

Takový pohled je však zjednodušující. Zaprvé je potřeba rozlišovat dálnice, silnice a 

místní komunikace vzniklé před 1. 1. 2014 a po tomto datu. U „starých“ komunikací by se jinak 

použila přechodná ustanovení občanského zákoníku a § 17 odst. 2 písm. b) PozKom, který 

stanoví vyvlastňovací titul pro dálnice, silnice a místní komunikace vystavěné na cizích pozem-

cích. U „nových“ komunikací by díky obnovení superficiální zásady už nemohlo dojít k oddě-

lení vlastnictví k pozemku pod komunikací a ke stavbě komunikace samotné. 

Díky novele § 9 PozKom však dnes u „starých“ cest ani po vyvlastnění pozemku podle 

§ 17 PozKom vlastnictví k jejich stavbě a k pozemku pod nimi nesplyne. U „nových“ dálnic, 

 
100 Rozsudek NSS ze dne 11. 9. 2009, č. j. 5 As 62/2008-59. 
101 Sněmovní tisk č. 374/0 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2013–2017 [cit. 2021-04-

04]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=374&CT1=0. s. 47. Důvodová zpráva doslova 

uvádí: „Ke splynutí stavby pozemní komunikace s pozemkem nemůže dojít ani za stávající právní úpravy, a to 

právě vzhledem ke skutečnost, že zákon o pozemních komunikacích stanoví konkrétní vlastníky jednotlivých kate-

gorií pozemních komunikací, nicméně aby se v budoucnu předešlo možným výkladovým problémům, přistupuje se 

k výslovnému určení staveb dálnic, silnic a místních komunikací jako samostatných věcí.“ 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=374&CT1=0
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silnic a místních komunikací pak dojde v důsledku právní moci rozhodnutí o jejich zařazení 

podle § 3 PozKom k oddělení vlastnictví ke stavbě a k pozemku. Dovedeno do absurdních zá-

věrů to znamená, že podle současné právní úpravy mohou stát, kraje a obce pozemky pod stav-

bami těchto komunikací opět převést na jiný subjekt.102 

Při novele § 509 OZ potom zákonodárce – jak bylo uvedeno výše – pomýšlel patrně 

pouze na visuté lanové dráhy. Zřejmě vůbec neuvažoval nad tím, že liniovými stavbami jsou 

také např. pozemní komunikace. Mnohem vhodnější by proto bylo, kdyby zákonodárce pouze 

do předchozího znění § 509 doplnil visuté lanové dráhy vedle inženýrských sítí. 

U staveb visutých lanových drah jejich vlastnické oddělení od pozemku zřejmě dává 

smysl, neboť svou podobou často odpovídají konstrukci nadzemního vedení inženýrských sítí 

– jsou se zemí spojeny pouze sloupy, jejichž umístění na pozemku zpravidla v podstatné míře 

nebrání jeho jinému využití. Pozemní komunikace naproti tomu pozemek v místě, kudy pro-

bíhá, zcela pokrývá, a navíc pozemkové plochy na obou svých stranách (na rozdíl od nadzem-

ního vedení nebo visuté lanovky) zcela odděluje. 

Považuji proto za vhodné, aby byla z § 9 odst. 1 PozKom vypuštěna poslední věta a aby 

byl z § 509 OZ vypuštěn pojem liniové stavby, který kromě inženýrských sítí a visutých lano-

vých drah zahrnuje i pozemní komunikace (ale také např. pozemní dráhy). Pokud zákonodárce 

zamýšlí určitý druh staveb vyjmout ze zásady superficies solo cedit, měl by napříště provést 

důkladnou úvahu o tom, zda je takový postup účelný a zda klady takové úpravy převáží nad 

jejími zápory. S největším rozmyslem by měl zejména zvážit, zda bude nově zavedená právní 

úprava jednoznačná a nebude plodit zbytečné spory. 

Zásada, podle níž je stavba součástí pozemku, se může sice jevit jako jednoduchá (pro 

někoho snad dokonce zastaralá), ale právě v jednoduchosti je její síla. Kdyby se k ní zákono-

dárce v plném rozsahu vrátil i ve vztahu k pozemním komunikacím, do budoucna by tím pře-

dešel dalším možným sporům, o jejichž množství svědčí i výrazný objem judikatury.103 

 

 
102 Něco jiného je, že veřejnoprávní korporace mohou být v nakládání s tímto druhem majetku omezeny zvláštními 

předpisy upravujícími jejich hospodaření a právní jednání. 
103 Odlišně je třeba vnímat znovu zavedený institut práva stavby. I v jeho případě jde o výjimku ze zásady super-

ficies solo cedit, ovšem právo stavby bude zpravidla zřizováno smlouvou, a proto mezi stranami nebude sporné, 

zda se o stavbu jedná či nikoli. Zajímavá však může být otázka, zda může vzniknout právo stavby k cestě vydrže-

ním (jde-li skutečně o stavbu – viz judikatura výše). Jsem toho názoru, že spíše nikoli, neboť ve vztahu k cestě 

vznikne vydržením spíše služebnost cesty. 
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3.2 Vlastnictví pozemních komunikací 

Již bylo výše zmíněno, že ustanovení § 9 odst. 1 PozKom stanoví, že dálnice, silnice a 

místní komunikace jsou ve vlastnictví určených subjektů.104 Tato zákonná úprava využívá 

zmocnění v čl. 11 odst. 2 Listiny, podle kterého „[z]ákon stanoví, který majetek nezbytný k za-

bezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí 

být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob.“ 

Stručná a kusá formulace v § 9 PozKom je však poměrně zavádějící. Pozemní komuni-

kace je vždy dopravní cestou, tedy určitým koridorem, resp. pruhem zemského povrchu. Pojem 

pozemní komunikace primárně neoznačuje věc v právním smyslu. Věcí je pozemek, po němž 

cesta vede, resp. stavba této cesty, pokud jsou pro to splněny podmínky (viz výše). 

Striktně vzato proto pozemní komunikace nemůže mít vlastníka. Pokud zákon hovoří 

o tom, že vlastníkem pozemní komunikace je nebo smí být určitý subjekt, je nutné určit, jaká 

věc je v daném případě jako pozemní komunikace kvalifikována (pozemek, příp. stavba). 

Vlastnictví pozemních komunikací je zákonem omezeno pouze u kategorií dálnice, sil-

nice a místní komunikace. Jak bude ještě dále vyloženo, dopravní cesta se stává pozemní ko-

munikací v těchto kategoriích v důsledku právní moci správního rozhodnutí o jejím zařazení do 

příslušné kategorie. Vlastnictví je tak k těmto dopravním cestám omezeno v tom smyslu, 

že správní orgán by měl zamítnout žádost o zařazení dopravní cesty do kategorie dálnice, silnice 

nebo místní komunikace, pokud pozemek (příp. stavba), kterým je daná dopravní cesta před-

stavována, nemají zákonem požadovaného vlastníka. 

U již existujících dálnic, silnic a místních komunikací by pak měl být vyloučen převod 

nebo přechod vlastnictví k nim na jiný než zákonem stanovený subjekt. Smlouva, kterou by se 

vlastnictví tímto nepřípustným způsobem převádělo, by měla být neplatná. Dle mého názoru 

by se mělo jednat o absolutní neplatnost ve smyslu § 588 OZ, neboť taková smlouva odporuje 

zákonu a zároveň zjevně narušuje veřejný pořádek, když stanovení vlastníka (a správce) veřej-

ných dopravních cest je pravidlem, na němž je v dnešním prostředí nutné bezvýhradně trvat.105 

Rovněž přechod vlastnictví by v těchto případech neměl být zásadně přípustný. Jelikož 

zákonem určenými vlastníky jsou právnické osoby (veřejného práva), nepřichází v úvahu pře-

chod vlastnictví děděním. Možný je však přechod na právního nástupce v případě změn hranic 

státu, krajů nebo obcí. Jelikož je vlastnictví omezeno prostřednictvím hranic územního obvodu 

 
104 První tři věty § 9 odst. 1 PozKom zní: „Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy 

je kraj, na jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní 

komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.“ 
105 Srov. SALAČ, J. in Dvořák, Švestka, Zuklínová a kol. 2016, s. 125. 
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příslušného subjektu, v němž se komunikace nacházejí, takový přechod nastane patrně ex lege 

spolu s okamžikem účinnosti změny hranic. Nemůže však dojít k vydržení dálnice, silnice či 

místní komunikace, přípustná není ani exekuce jejich prodejem. 

Zákon však v § 9 odst. 5 PozKom výslovně připouští převody vlastnictví některých 

úseků silnic mezi kraji. Musí jít buď o úsek, jímž probíhá hranice mezi kraji, nebo který se 

nachází na území jednoho kraje („je vymezen průběhem hranice“), ale z obou stran na něj na-

vazují úseky silnice na území druhého kraje. Ve druhé z uvedených situací je možné vlastnické 

právo převést pouze na ten kraj, na jehož území se nacházejí navazující úseky silnice.106 

Pro převody úseků silnic mezi kraji zákon stanoví formu veřejnoprávní smlouvy. K ře-

šením sporů z těchto smluv proto nebude příslušný soud, ale podle § 169 odst. 1 písm. a) SpŘ 

o nich bude rozhodovat Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem dopravy. 

Zákon ovšem s převodem vlastnictví k těmto úsekům silnice nespojuje přechod místní 

příslušnosti silničních správních úřadů. I nadále proto bude na těchto úsecích silnic vykonávat 

veřejnou správu vždy ten silniční správní úřad, v jehož územním obvodu se nacházejí. 

Vlastnictví účelových komunikací naproti tomu nijak omezeno není. Dle § 9 odst. 1 

PozKom je „[v]lastníkem účelových komunikací […] právnická nebo fyzická osoba.“ Právnic-

kými osobami jsou samozřejmě i stát (§ 22 OZ), obce a kraje, proto i ony mohou mít ve vlast-

nictví účelovou komunikaci. V takovém případě však nejsou tyto subjekty zákonem o pozem-

ních komunikacích omezeny v převoditelnosti jejich vlastnictví. 

 

3.3 Součásti a příslušenství dálnic, silnic a místních komunikací 

Na předchozích řádcích byla věnována pozornost tomu, za jakých okolností lze pozemní 

komunikaci vnímat jako věc v právním smyslu. Zbývá ještě učinit pohled opačným směrem a 

zabývat se chvíli tím, co zákon označuje za součásti a příslušenství některých pozemních ko-

munikací (dálnic, silnic a místních komunikací). 

Výše bylo řečeno, že jako věc v právním smyslu nelze – striktně vzato – vnímat pozemní 

komunikaci jako takovou, ale příslušný pozemek, případně stavbu.107 Pokud tedy zákon hovoří 

o součástech a příslušenství pozemní komunikace, je třeba jej vykládat tak, že hovoří o součás-

tech a příslušenství pozemku nebo stavby, jež se jako pozemní komunikace právně kvalifikují. 

 
106 Příkladem druhé situace by mohl být např. úsek silnice III/2062 mezi obcemi Žihle a Potvorov. Tato silnice se 

nachází převážně na území Plzeňského kraje, ale její úsek o cca 130 metrech vede po území Středočeského kraje. 

V takovém případě by byl možný pouze převod tohoto úseku ze Středočeského kraje na Plzeňský. 
107 Ustanovení § 119 odst. 2 OZ64 a § 498 odst. 1 OZ ve spojení s § 9 odst. 1 PozKom a § 509 OZ, doplněné 

o závěry dovozené judikaturou. 
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Zákon v § 12 a 13 PozKom vyjmenovává jednotlivé součásti a příslušenství dálnic, sil-

nic a místních komunikací (účelových komunikací se tato ustanovení netýkají). Při bližším po-

hledu na tyto výčty je ovšem zřejmé, že pokud by některé z nich byly považovány za součásti 

a příslušenství ve smyslu § 505 a 510 OZ, vznikla by řada neřešitelných právních problémů. 

Mezi součástmi jsou zařazeny např. náspy, svahy, příkopy a odvodňovací zařízení. 

Je však zřejmé, že tato zařízení, resp. terénní úpravy, budou zpravidla pouze povrchovou úpra-

vou pozemků. Každý pozemek je přitom nemovitou věcí (§ 498 odst. 1 OZ). Z právního hle-

diska považuji za nemožné, aby byl od pozemku oddělen jeho povrch a považován za součást 

jiného pozemku. Obsah jednoho z pozemků by se tím zcela vyprázdnil a zbylo by z něj jen 

jakési „právní vakuum“, neboť pozemek a jeho povrch jsou jedno a totéž.108 

Součástí komunikací jsou dle zákona rovněž silniční pomocné pozemky. I zde zjevné, 

že kdyby měly být považovány za součást pozemní komunikace jako věci v právním smyslu, 

šlo by o právní nesmysl. Museli bychom dojít k absurdnímu závěru, že pozemek je součástí 

jiného pozemku či dokonce stavby. 

Obdobně problematické je vymezení příslušenství komunikací. Zákon mezi ně řadí 

např. i silniční vegetaci. Příslušenstvím se ve smyslu § 510 OZ přitom rozumí samostatná věc 

v právním smyslu, která toliko sdílí právní osud věci hlavní. Podle § 506 je však součástí po-

zemku vše, co je do něj zapuštěno, a podle § 507 je součástí pozemku rostlinstvo na něm vzešlé. 

Kdybychom proto vykládali § 13 PozKom jako lex specialis k občanskému zákoníku, 

došli bychom k závěru, že stromy vzrostlé na jednom pozemku nejsou jeho součástí, ale samo-

statnou věcí v právním smyslu (a sdílejí osud pozemku jiného). I takový závěr je zjevně ab-

surdní a odporuje občanskoprávní zásadě superficies solo cedit. 

Příslušenstvím komunikací jsou dle § 13 PozKom i přenosné dopravní značky. Před-

stavme si následující situaci: obec potřebuje na místní komunikaci dočasně upravit provoz pře-

chodným dopravním značením. Ve své zásobě však nemá dostatek příslušných přenosných do-

pravních značek. Dohodne se proto o jejich poskytnutí se sousední obcí, s níž zřejmě uzavře 

buď smlouvu o výpůjčce, nebo smlouvu o nájmu. Na základě smlouvy může tyto značky, které 

jsou ve vlastnictví jiné obce, dočasně užívat. Příslušenství věci ale sdílí právní osud věci hlavní. 

Museli bychom tedy dojít k závěru, že po dobu umístění značek na komunikaci se stává jejich 

vlastníkem obec, která si je půjčila.109 

 
108 Pozemek sice zahrnuje i prostor nad a pod povrchem, ale i ohraničení tohoto prostoru se odvozuje od hranic 

pozemku určených na zemském povrchu. Srov. § 2 písm. a) KatZ. 
109 Obdobně absurdní situace by nastala, i kdyby obec ve své zásobě přenosné značky měla. Lze předpokládat, 

že většinu času by byly umístěné ve skladu a čekaly na své využití. Příslušenstvím jaké místní komunikace by 

však v takovou chvíli byly? 
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Mácha proto dochází k závěru, že součásti a příslušenství podle § 12–14 PozKom nelze 

vnímat soukromoprávně jako součásti a příslušenství věci, jak je chápe občanský zákoník.110 

S tímto názorem se ztotožňuji a připomínám svůj závěr, že pozemní komunikace jako taková 

není věcí v právním smyslu. Tou je pouze pozemek, případně stavba. 

Pokud tedy zákon hovoří o součástech a příslušenství pozemní komunikace, nehovoří 

primárně o pozemní komunikaci jako o věci v právním smyslu, ale jako o specifickém veřejno-

právním pojmu, s nímž veřejné právo spojuje zvláštní právní režim. 

Vymezení „součástí“ a „příslušenství“ dálnic, silnic a místních komunikací tak přede-

vším slouží k jejich vyšší veřejnoprávní ochraně. Rozšiřuje povinnost vlastníka těchto komuni-

kací pečovat nejen o komunikaci samotnou, ale i o její vymezené součásti a příslušenství, neboť 

s provozem na komunikacích úzce souvisejí. Zároveň chrání jejich součástí a příslušenství před 

poškozováním, které je (stejně jako poškození samotné komunikace) přestupkem.111 

Tento závěr však nevnímám absolutně. U některých součástí a příslušenství si lze před-

stavit, že mohou být považovány za součást pozemku či stavby pozemní komunikace – jde 

zejména o zábradlí (svodidla), svislé dopravní značky (nikoli přenosné), zařízení světelné sig-

nalizace, mýtné brány apod. 

Byť jsou tyto věci zapuštěny do pozemku či do stavby, lze zpravidla určit, kde končí a 

kde začínají a lze je také bez porušení jejich podstaty odstranit či odmontovat. V tomto omeze-

ném rozsahu proto je možné § 12 a 13 PozKom vnímat jako lex specialis k občanskému záko-

níku a považovat tyto věci buď za součást pozemku či stavby komunikace, nebo za samostatnou 

movitou věc, která je jejich příslušenstvím. 

O součástech a příslušenství průjezdních úseků silnic a dálnic stanoví zákon odchylky 

(§ 14 odst. 1 PozKom). K nim viz níže kapitolu 4.4. 

 
110 MÁCHA, A. in Mácha a Huneš 2016, s. 53–55. 
111 Srov. § 42a (§ 42b) odst. 1 písm. g) PozKom. 
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4 Kategorie pozemních komunikací 

Zákon tradičně dělí silnice a cesty (dnešní terminologií pozemní komunikace) na něko-

lik skupin, které jsou dnes v právní úpravě označeny jako kategorie (§ 2 odst. 1 PozKom). 

Již výše bylo nutné od sebe některé kategorie odlišit – při řešení otázky, zda je stavba pozemní 

komunikace samostatnou věcí, jsme museli odlišit dálnice, silnice a místní komunikace na 

straně jedné a účelové komunikace na straně druhé. 

Rovněž u omezení vlastnictví bylo nutné tyto dvě skupiny od sebe odlišit. Také při po-

jednání o součástech a příslušenství komunikací bylo řečeno, že ustanovení zákona o pozem-

ních komunikacích se v této otázce týkají pouze dálnic, silnic a místních komunikací. 

U každé kategorie pak zákon stanoví zejména pojmové znaky příslušné kategorie, její 

další rozdělení na třídy a kritéria tohoto rozdělení. V následujícím výkladu bude proto k jed-

notlivým kategoriím pojednáno především o těchto otázkách. 

Určení konkrétní kategorie, příp. též třídy komunikace je nezbytné rovněž pro vlastnic-

tví k nim a pro určení, který silniční správní úřad je příslušný k výkonu veřejné správy (viz § 9 

odst. 1 a § 40 PozKom). Pro přehlednost uvádím toto rozdělení v následující tabulce: 

 

Kategorie (třída) Vlastnictví Veřejná správa 

Dálnice stát Ministerstvo dopravy 

Silnice I. třídy stát krajský úřad 

Silnice II. a III. třídy kraj obecní úřad obce s rozšířenou působností 

Místní komunikace obec obecní úřad (každé obce)112 

Veřejně přístupné 

účelové komunikace 
není omezeno obecní úřad obce s rozšířenou působností 

Neveřejně přístupné 

účelové komunikace 
není omezeno 

obecní úřad obce s rozšířenou působností 

(pouze pro povolování zřízení nebo zrušení 

železničního přejezdu)113 

 

 

 
112 Působnost speciálního stavebního úřadu u místních komunikací však vykonává obecní úřad obce s rozšířenou 

působností [§ 40 odst. 4 písm. a) PozKom]. 
113 § 40 odst. 4 písm. b) PozKom. 
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4.1 Dálnice 

Dálnice jsou nejvyšší kategorií pozemních komunikací. První úvahy o vybudování mo-

derní dálnice se vyskytly již ve 30. letech. S výstavbou dálnic pak bylo započato v době pro-

tektorátu na přelomu 30. a 40. let. Přesto se u nás první zprovozněnou dálnicí stal až dálniční 

tah Praha–Brno–Bratislava (dnes dálnice D2 a větší část dálnice D1) otevřený v roce 1980.114 

Zákon v § 4 odst. 1 PozKom definuje dálnice za pomocí tří skupin znaků – dopravní 

význam, určení a stavebnětechnické provedení. 

Dopravní význam má spočívat v rychlé dálkové a mezistátní dopravě. V řadě případů 

může dálnice sloužit i jiné než dálkové a mezistátní dopravě – např. dojíždění za prací do města 

z jeho blízkého okolí nebo dopravě mezi sousedními okresy.115 Pro zařazení komunikace do 

kategorie dálnice (nebo naopak vyřazení z ní) je však podstatný pouze dopravní význam uve-

dený v zákoně. 

Dálnice jsou určeny pouze pro motorová vozidla. Podmínky pro užití dálnice vozidly 

jsou upraveny ve zvláštním zákoně, konkrétně v § 35–38 ProvPoz. Zde jsou stanoveny zejména 

požadavky na nejnižší povolenou rychlost vozidel (dle technické dokumentace vozidla musí 

být dovolená rychlost alespoň 80 km/h) a zvláštní povinnosti řidičů na dálnici (zákaz vozidla 

zastavovat nebo s nimi couvat). 

Třetím znakem dálnic je jejich stavebnětechnické provedení. Dle § 4 odst. 1 PozKom 

musí být budovány bez úrovňových křížení s jinými dopravními cestami a pro každý směr jízdy 

musí mít oddělený jízdní pás. 

Od 31. 12. 2015 se v důsledku novely provedené zákonem č. 268/2015 Sb. dálnice člení 

do dvou tříd na dálnice I. třídy a II. třídy, a to podle jejich určení a dopravního významu (§ 4 

odst. 2 PozKom). Dle důvodové zprávy bylo účelem této změny zrušit dřívější tzv. rychlostní 

silnice, které byly formálně silnicemi, ale platila na nich stejná pravidla jako na dálnicích a od 

dálnice byly navenek prakticky nerozpoznatelné.116 

Novelou byl proto pojem rychlostní silnice ze zákona vypuštěn a dřívější rychlostní sil-

nice se buď staly dálnicí, nebo zůstaly silnicí I. třídy. Podle čl. II zákona č. 268/2015 Sb. byly 

dosavadní dálnice nově zařazeny do I. třídy. Rychlostní silnice, které měly směrově oddělené 

jízdní pásy nebo byly zařazeny do transevropské silniční sítě,117 se staly dálnicemi II. třídy. 

 
114 Musil 1987, s. 186–191. 
115 Kočí 2018, s. 25. 
116 Sněmovní tisk č. 374/0 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2013–2017 [cit. 2021-02-

11]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=112229. s. 30 a násl. 
117 K vymezení transevropské silniční sítě viz bod 5.4 přílohy I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=112229
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Přestože byl touto novelou vyřešen problém rychlostních silnic, právní úprava dosud 

není zcela dotažená do konce. Zákonodárce sice rozdělil existující dálnice a rychlostní silnice 

do nových kategorií dálnic I. a II. třídy, ale nestanovil žádná kritéria, podle nichž má roztřídění 

dálnic probíhat v budoucnu. Stanovení těchto kritérií navíc nedelegoval ani na prováděcí před-

pis, takže v současné době nejsou stanovena ani ve vyhlášce Ministerstva dopravy. 

Dokud právní předpisy žádná kritéria pro zařazování dálnic do jednotlivých tříd nesta-

noví, je zřejmě na správním orgánu, aby provedl správní uvážení a v konkrétních případech 

posoudil, zda má být nová dálnice zařazena (či stávající dálnice přeřazena) do I. nebo II. třídy. 

Ministerstvo dopravy by mělo ideálně vytvořit správní praxi, která by kritéria chybějící v zá-

konné úpravě formulovala. Další myslitelnou variantou, avšak ne příliš praktickou, je využití 

generálního zmocnění v čl. 78 Ústavy a stanovení chybějících kritérií v nařízení vlády. 

 

4.2 Silnice 

Pojem silnice byl dříve užíván pro všechny veřejné pozemní dopravní cesty určené pro 

nekolejová vozidla. Dnes zákon silnicí rozumí již toliko jednu z kategorií pozemních komuni-

kací [§ 2 odst. 2 písm. d) PozKom]. Přesto se však v obecném jazyce stále termínem silnice 

často označují všechny pozemní komunikace (jsou užívána spojení jako „silniční provoz“, „sil-

niční vozidlo“, „silniční doprava“ apod.). Proto je v každém jednotlivém případě třeba správně 

rozlišit, v jakém z těchto významů je slovo silnice použito. 

Stejně jako dálnice je i silnice (jako kategorie pozemní komunikace dle platného práva) 

vymezena prostřednictvím jejího určení a dopravního významu. Naopak stavebnětechnické 

uspořádání zákon u silnic jako jejich pojmový znak nestanoví. 

Silnice jsou podle § 5 odst. 1 PozKom určeny „k užití silničními a jinými vozidly a 

chodci“. Jak však bylo uvedeno již výše sub 2.4, tento výčet není úplný. Podle § 60 ProvPoz 

lze silnice zpravidla užívat i k jízdě na zvířatech a k jejich vedení a hnaní, a to s výjimkou silnic 

I. a II. třídy v době od soumraku do svítání.118 

Podle dopravního významu se silnice dělí do tří kategorií. Přestože § 5 odst. 2 PozKom 

hovoří o „určení a dopravním významu“, určení silnice pro její zařazení do třídy ve skutečnosti 

nehraje roli.119 Pozemní komunikace jsou tedy podle dopravního významu silnicí: 

• I. třídy, jsou-li určeny zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu; 

• II. třídy, jsou-li určeny pro dopravu mezi okresy; 

 
118 Viz poslední větu § 60 odst. 10 ProvPoz. 
119 Kočí 2018, s. 28. 
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• III. třídy, jsou-li určeny k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na 

ostatní pozemní komunikace. 

 

Silnice I. třídy slouží podobně jako dálnice zejména dálkové a mezistátní dopravě (ni-

koli však „rychlé“). Vedle toho však budou zpravidla ve vysoké míře sloužit také dopravě re-

gionální, místní nebo příměstské. Zákon proto správně uvádí, že dálková a mezistátní doprava 

je jejich hlavním, nikoli výlučným dopravním významem. 

Dopravní význam silnic II. třídy spočívá ve spojení mezi okresy. Samozřejmě mohou 

tyto silnice sloužit i místní dopravě, pro jejich zařazení (vyřazení) je však důležitá spojovací 

funkce mezi okresy. Okresy byly donedávna zřízeny zákonem č. 36/1960 Sb., o územním čle-

nění státu, a jejich území vymezeno vyhláškou č. 564/2002 Sb. (prostřednictvím území obcí a 

vojenských újezdů). S účinností od 1. 1. 2021 jsou však nově zřízeny zákonem č. 51/2020 Sb., 

o územně správním členění státu, a to prostřednictvím správních obvodů obcí s rozšířenou pů-

sobností (které jsou podobně jako dřívější okresy vymezeny prostřednictvím území obcí a vo-

jenských újezdů). Stále však platí, že okresy jsou jednotkou územního členění středního stupně, 

tj. mezičlánkem mezi obcemi a kraji. 

V současnosti je Česká republika rozčleněna do 76 okresů. Ani nadále však není sou-

částí žádného okresu území hlavního města Prahy (§ 1 odst. 2 ve spojení s § 2 odst. 1 zákona 

č. 51/2020 Sb.). Přesto však existují silnice II. třídy, které slouží ke spojení hlavního města se 

sousedními okresy (např. silnice II/102, II/240, II/603, II/608 a další). Dopravní význam silnic 

II. třídy by proto měl být v zákoně správně formulován například tak, že jsou určeny „pro do-

pravu mezi okresy, jakož i pro dopravu příměstskou nebo místní“ nebo „k dopravě mezi okresy 

a ke spojení okresů se sousedním územím, které je součástí jiné územní jednotky než okresu“. 

Silnice III. třídy spojují jednotlivé obce anebo je napojují na jiné pozemní komunikace. 

Rovněž tyto silnice budou však zpravidla využívány i k místní dopravě po obci, neboť je běžné, 

že probíhají skrze obec a jsou na ně napojeny místní komunikace. 

Podle § 5 odst. 1 PozKom tvoří silnice silniční síť. Nemělo by se proto stát, že by exis-

tovala silnice, která by nebyla součástí této sítě, neboť by na ni nebyla napojena.120 Z tohoto 

ustanovení proto zřejmě vyplývá, že v řízení o žádosti o zařazení dopravní cesty, která není 

napojena na silniční síť, do kategorie silnice, by měl správní orgán takovou žádost zamítnout. 

 

 
120 Tamtéž. 
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4.3 Místní komunikace 

Společným pojmovým znakem všech tříd místních komunikací je dopravní význam. 

Podle § 6 odst. 1 PozKom je místní komunikací „pozemní komunikace, která slouží převážně 

místní dopravě na území obce.“ Podle § 6 odst. 2 PozKom se má tato kategorie dále dělit do 

čtyř tříd na základě dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení. Ve skuteč-

nosti je však pro rozdělení místních komunikací do tříd, stejně jako u silnic, podstatný pouze 

jejich dopravní význam a určení. 

Rozdělení místních komunikací do tříd je provedeno poněkud odlišně než u dálnic a 

silnic. Zákon stanoví podmínky pro toto rozdělení jen u některých tříd, podrobněji má znaky 

pro roztřídění stanovit prováděcí vyhláška Ministerstva dopravy [§ 6 odst. 4 ve spojení s § 46 

odst. 2 PozKom]. Vyhláška č. 104/1997 Sb. provádí toto podrobnější rozdělení v § 3, kde vy-

mezuje třídy místních komunikací pouze na základě dopravního významu a určení. 

Místní komunikace I. třídy zákon nijak ji nevymezuje. Podle § 3 odst. 1 vyhlášky jsou 

jimi „dopravně nejvýznamnější sběrné komunikace ve městech“. Jediným znakem pro zařazení 

dopravní cesty je tak v současnosti jejich dopravní význam – slouží místní dopravě na území 

obce, nacházejí se ve městě, plní sběrnou funkci a jsou dopravně nejvýznamnější. 

Odlišně definují místní komunikaci I. třídy technické normy. Podle normy ČSN je 

místní komunikace I. třídy „určena pro rychlou dopravu a přístupná pouze silničním motoro-

vým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví platná pravidla provozu 

na pozemních komunikacích.“121 

Dle definice v normě ČSN je místní kategorie I. třídy vždy přístupná pouze motorovým 

vozidlům, které splňují podmínku dovolené rychlosti, a zpravidla musí mít směrově oddělené 

jízdní pásy.122 Podle zákona je však tento režim a dopravní uspořádání místních komunikací 

I. třídy pouze fakultativní – místní komunikace I. třídy „může“ být označena značkou „Silnice 

pro motorová vozidla“, splňuje-li podmínky uvedené v § 6 odst. 3 PozKom. 

Vzhledem k tomu, že zákon o místních komunikacích I. třídy jinak mlčí a prováděcí 

vyhláška je rovněž velmi stručná, není zcela zřejmé, zda je tato možná dvojkolejnost právního 

režimu místních komunikací I. třídy záměrem, nebo opomenutím zákonodárce. Z jazykového 

výkladu však vyplývá, že v současnosti je možná. 

Dřívější právní úprava byla poněkud odlišná – podle § 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky 

č. 35/1984 Sb. se místními komunikacemi I. třídy rozuměly „hlavní městské komunikace, 

 
121 ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací, bod 1.3.2. 
122 Tamtéž, bod 1.3.4. 
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vyhovující technicky všem druhům dopravy“.123 Podle § 7 odst. 2 však mohla být rychlostní 

komunikací kterákoli z těchto tříd (kromě IV. třídy, u níž je to z povahy věci vyloučeno). 

Podle původního znění § 6 odst. 3 písm. a) PozKom byly místními komunikacemi I. 

třídy „zejména rychlostní místní komunikace“. Pojem rychlostní místní komunikace byl s účin-

ností od 31. 12. 2015 ze zákona vypuštěn a nahrazen pojmem „silnice pro motorová vozidla“ 

(viz dále). Zákonodárce však ani v důvodové zprávě výslovně nevyjádřil úmysl se odchýlit od 

dřívějšího pojetí, kdy místní komunikace I. třídy nemusela být vždy rychlostní.124 

Pokud tedy místní komunikace I. třídy nebude označena dopravní značkou „Silnice pro 

motorová vozidla“, bude určena k užití nejen motorovým vozidlům, ale rovněž nemotorovým 

vozidlům, chodcům, jezdcům na zvířatech a průvodcům vedených a hnaných zvířat. 

Místní komunikace II. třídy je podle zákona „dopravně významná sběrná komunikace 

s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí“. Vyhláška toto vymezení rozvádí v § 3 

odst. 2 tak, že jde o „sběrné komunikace, které spojují části měst navzájem nebo napojují města, 

případně jejich části na pozemní komunikace vyšší třídy nebo kategorie.“ 

Pro jejich vymezení je tedy rozhodný opět dopravní význam. Musí plnit sběrnou funkci 

a zároveň spojovat části měst navzájem nebo města napojovat na vyšší kategorie pozemních 

komunikací (silnice a dálnice, příp. místní komunikace I. třídy). Podle současné dikce vyhlášky, 

která hovoří pouze o městech, zřejmě nelze do této kategorie (stejně jako do kategorie místní 

komunikace I. třídy) zařadit cestu nacházející se na území obce, která status města nemá. 

Je otázkou, jaký význam má ustanovení zákona, že jde o komunikace „s omezením pří-

mého připojení sousedních nemovitostí“. Zákon v § 10 PozKom totiž připojování nemovitostí 

na místní komunikace II. třídy nijak specificky neomezuje (na rozdíl od místních komunikací 

I. třídy, pokud jsou označeny značkou „Silnice pro motorová vozidla“). 

Připojení sousední nemovitosti na tuto třídu komunikace proto zřejmě může – a při spl-

nění zákonných podmínek by mělo – být povoleno. Mám za to, že omezení přímého připojení 

sousedních nemovitostí na místní komunikaci II. třídy nelze vykládat jako její pojmový znak a 

myslím, že by v § 6 PozKom vůbec nemělo být uvedeno. To, že připojování nemovitostí na ni 

by mělo být nějakým způsobem omezeno, totiž ze zákona nevyplývá. Navíc v případě, že by 

tomu tak mělo být, mělo by takové ustanovení být zařazeno spíše do § 10 PozKom. 

 
123 Místními komunikacemi II. třídy se pak rozuměly „ostatní městské komunikace a komunikace, pokud vyhovují 

provozu všech druhů motorových vozidel“, místními komunikacemi III. třídy „ostatní místní komunikace, pokud 

jsou alespoň omezeně přístupné provozu motorovými vozidly“ a místními komunikacemi IV. třídy ty, „které nejsou 

ani omezeně přístupné provozu motorovými vozidly“. 
124 Sněmovní tisk č. 374/0 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2013–2017 [cit. 2021-04-

06]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=374&CT1=0. s. 47. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=374&CT1=0
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Zatímco místní komunikace v prvních dvou třídách se mohou dle vyhlášky nacházet 

pouze ve městech, místní komunikace III. třídy jsou dle § 3 odst. 3 vyhlášky „obslužné místní 

komunikace ve městech a obcích umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, 

pokud jsou přístupné běžnému provozu motorových vozidel.“ Mohou se tedy nacházet v jaké-

koli obci, a proto bude největší část místních komunikací spadat právě do této kategorie. 

Dopravní význam místních komunikací III. třídy není sběrný, ale obslužný. Zákon do-

konce stanoví pouze to, že jí je „obslužná komunikace“ [§ 6 odst. 2 písm. c) PozKom]. Obce, 

které nejsou městem, nemohou mít dle současné právní úpravy místní komunikace plnící sběr-

nou funkci (patrně je však zpravidla nebudou ani potřebovat). 

Místní komunikace III. třídy jsou dále vymezeny prostřednictvím jejich určení. Musí být 

přístupné provozu motorových vozidel, nemůže se tedy jednat o dopravní cestu určenou jen pro 

nemotorová vozidla, chodce, jezdce na zvířatech a průvodce hnaných a vedených zvířat, byť i 

pro tyto způsoby dopravy jsou zpravidla určeny. 

Konečně místní komunikace IV. třídy je podle § 6 odst. 2 písm. d) PozKom „komuni-

kace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený 

provoz.“ Od ostatních tříd se tedy liší zejména svým určením. Musí být buď nepřístupná moto-

rovým vozidlům, nebo být přístupná „smíšenému provozu“. Tento pojem definován není, je 

však použit ve vztahu k motorovým vozidlům. Lze tedy předpokládat, že se jím míní komuni-

kace určená především pro chodce a nemotorová vozidla, která je však v omezeném rozsahu 

určená i vozidlům motorovým. 

Vyhláška v § 3 odst. 4 pak nepodává žádné další znaky místních komunikací IV. třídy, 

ale jejich demonstrativní výčet. Jedná se podle ní např. o „samostatné chodníky, stezky pro pěší, 

cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné ko-

munikace, obytné a pěší zóny apod.“125 

 

 

 

 

 
125 K pojmům pěší zóna, obytná zóna a zklidněná komunikace viz normu ČSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací, body 3.1.9 až 3.1.11. Jsem toho názoru, že pěší a obytná zóna nejsou v ustanovení § 3 vyhlášky 

použity v tom smyslu, jak je definuje zákon v § 39 ProvPoz (tedy pouze s ohledem na to, zda je na nich umístěna 

příslušná dopravní značka), ale ve smyslu, v jakém s nimi operují technické předpisy (tedy ve vztahu k jejich sta-

vebnímu a dopravnímu uspořádání a určení). 
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4.4 Průjezdní úseky dálnic a silnic 

Od místních komunikací je potřeba odlišit průjezdní úseky dálnic a silnic, tj. úseky 

vyšších kategorií komunikací, které procházejí zastavěným či zastavitelným územím obce (§ 8 

odst. 1 PozKom). Hranice zastavěného (zastavitelného) území se určí podle územně plánovací 

dokumentace. Pokud ji takto určit nelze, vymezí ji z podnětu silničního správního úřadu sta-

vební úřad, a to po projednání s dotčenou obcí (§ 8 odst. 2 PozKom). 

Zákon stanoví, že dálnice a silnice mohou zastavěným územím probíhat, pokud tímto 

územím převádí převážně tranzitní dopravu. Žádoucí by bylo, aby tyto úseky existovaly v co 

nejnižší míře a byly postupně nahrazeny obchvaty obcí. Výstavba obchvatů je však relativně 

pomalá, proto průjezdní úseky nejsou ani v dnešních poměrech ničím zvláštním.126 

Průjezdní úseky dálnic a silnic budou zpravidla ve vysoké míře sloužit i místní dopravě, 

která na nich může i převažovat. Ve větších městech může nastat situace, kdy jím prochází 

silnice I. třídy i silnice II. nebo III. třídy. V takové situaci má síť komunikací na území města 

tři různé správce – stát pro silnice I. třídy, kraj pro ostatní silnice a obec pro místní komunikace. 

V takových poměrech může být komplikované koordinovat např. zimní údržbu nebo 

rekonstrukce a modernizace komunikací. Jednotliví správci by proto měli v takovém případě 

o těchto záležitostech intenzivněji komunikovat a předcházet nežádoucím situacím.127 

Z hlediska zákonné úpravy je vymezení průjezdních úseků dálnic a silnic významné pro 

určení rozsahu jejich součástí a příslušenství. Ten je pro průjezdní úseky vymezen odlišně než 

u ostatních úseků dálnic a silnic. Zákon z jejich součástí a příslušenství vylučuje z nich to, 

co neslouží převážně převodu tranzitní dopravy – o ostatní součásti a příslušenství tak nemá 

povinnost pečovat správce průjezdních úseků, ale jiný subjekt.128 

Podle § 14 odst. 1 PozKom nejsou součástí průjezdních úseků zábradlí mimo mosty a 

zdi, zařízení sloužící pro zajištění bezpečnosti chodců, světelná signalizační zařízení a veřejné 

osvětlení. Pokud nebudou součástí jiné věci,129 bude je zřejmě nutné považovat za samostatné 

movité věci, které jsou ve vlastnictví toho, kdo je zřídil nebo provozuje. Takovým subjektem 

bude zpravidla obec, neboť tyto věci slouží zejména místní dopravě nebo obyvatelům obce. 

 

 
126 Kočí 2018, s. 46. 
127 Tamtéž. 
128 Fastr a Čech 2010, s. 40. 
129 Mohly by být zejména součástí pozemku nebo stavby místní komunikace. 
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4.5 Tzv. silnice pro motorová vozidla 

V souvislosti se silnicemi a místními komunikacemi je potřeba ještě vyjasnit pojem „sil-

nice pro motorová vozidla“, který ovšem neoznačuje samostatnou kategorii ani třídu pozemní 

komunikace. Podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 3 PozKom může být takto nazvanou dopravní značkou 

označena silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy, „která je budována bez úrovňových 

křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a na níž není přímo připojena sousední 

nemovitost s výjimkou nemovitostí přímo připojených z odpočívek.“ 

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že na tzv. silnice pro motorová vozidla jsou kladeny 

stejné stavebnětechnické požadavky jako na dálnici (srov. § 4 odst. 1 PozKom). Tyto „silnice“ 

však nejsou samostatnou kategorií pozemních komunikací a ve skutečnosti jimi mohou být 

kromě silnic i místní komunikace, což je poměrně matoucí.130 

Jejich předchůdkyněmi byly od roku 1971 silnice „dálničního typu“,131 nahrazené v roce 

1997 tzv. rychlostními silnicemi (zmíněnými výše v souvislosti se vznikem dálnic II. třídy), 

k nimž se „přidaly“ i rychlostní místní komunikace. K označení těchto pozemních komunikací 

byla již od počátku užívána dopravní značka „Silnice pro motorová vozidla“ (dnes IZ 2a), pů-

vodně nazvaná „Silnice vyhrazená pro provoz motorových vozidel“. Právní úprava na ně také 

již od počátku vztahuje obdobný právní režim jako na dálnice.132 

S výstavbou tzv. silnic dálničního typu (rychlostních silnic) bylo započato v době čes-

koslovenské federace v 70. letech minulého století. Výstavba dálnic byla v kompetenci fede-

race a prostředky na ni byly pro české a slovenské území přidělovány v poměru 2 ku 1, čemuž 

však neodpovídala výrazně vyšší intenzita provozu na českém území. Z prostředků ČSR proto 

byla financována výstavba silnic, které nemohly být formálně dálnicemi, ale jejichž provedení 

dálnicím odpovídalo.133 

Od roku 2016 byl tento stav napraven v tom smyslu, že dosavadní rychlostní silnice, 

které konstrukčně odpovídaly dálnicím, byly zařazeny do nově vzniklé kategorie dálnic II. třídy 

(viz výše sub 4.1). Od té doby § 5 a § 6 PozKom nepoužívají pojem rychlostní silnice, resp. 

rychlostní místní komunikace, ale z ustáleného dopravního značení převzaly pojem „silnice pro 

motorová vozidla“. 

 
130 Zákonodárce zde pojem silnice používá v jeho starším, širším významu, odpovídajícím dnešnímu zákonnému 

pojmu pozemní komunikace. 
131 Srov. § 6a zákona č. 135/1961 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 1995. 
132 Viz § 51 vyhlášky č. 80/1966 Sb. ve znění vyhlášky č. 42/1971 Sb., § 48 vyhlášky č. 100/1975 Sb., § 2 bod 25 

a § 61 vyhlášky č. 99/1989 Sb. a § 2 písm. s) a § 38 ProvPoz. 
133 Fastr a Čech 2010, s. 24. 
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Tímto zvláštním druhem pozemní komunikace se mohou stát pouze silnice I. třídy nebo 

místí komunikace I. třídy. Jelikož se však nejedná o samostatnou kategorii, nestane se tak roz-

hodnutím o zařazení podle § 3 odst. 1 PozKom, ale opatřením obecné povahy podle § 77 odst. 5 

ProvPoz, kterým se umisťuje dopravní značka IZ 2a („Silnice pro motorová vozidla“). 

Na silnice pro motorová vozidla se vztahuje obdobný režim jako na dálnice, pokud jde 

o připojování sousedních nemovitostí (§ 10 odst. 3 PozKom) a pravidla silničního provozu 

(§ 38 a § 18 odst. 4 ProvPoz). Na silnicích pro motorová vozidla dnes ovšem neplatí stejná 

povolená rychlost jako na dálnicích – je pro ně stanovena nejvyšší rychlost 110 km/h. Ta však 

může být značením zvýšena až na 130 km/h (§ 18 odst. 3 a 7 ProvPoz). 

 

4.6 Účelové komunikace 

„Nejnižší“ kategorie pozemních komunikací je oproti ostatním v lecčems specifická. 

Zaprvé – není omezeno její vlastnictví, vlastníkem tedy může být kdokoliv. Zadruhé – může se 

jednat o velmi kvalitní asfaltobetonovou cestu neodlišitelnou např. od silnice I. nebo II. třídy, 

ale i o pouhou prašnou polní či lesní cestu. Zatřetí – nevzniká správním rozhodnutím, ale napl-

něním jejích znaků. Začtvrté – může být nepřístupná veřejnosti. A konečně zapáté – je právními 

předpisy ze všech kategorií upravena (překvapivě) nejstručněji. 

Podle Fastra je stručná právní úprava důsledkem soukromoprávního charakteru účelo-

vých komunikací oproti veřejnoprávnímu charakteru vyšších kategorií. Zákonodárce při ná-

vratu od komunistických zásad „národního majetku“ k soukromému vlastnictví většinu úpravy 

účelových komunikací vypustil a ponechal ji obecným soukromoprávním předpisům.134 S tím 

se lze samozřejmě ztotožnit, avšak je zřejmé, že kusá právní úprava způsobuje řadu sporů a 

zásadní obtíže při její aplikaci.135 

Jak bylo již výše rozebráno, judikatura poměrně překotně řeší otázku, zda může být 

stavba účelové komunikace samostatnou věcí v právním smyslu. Stavba účelové komunikace 

může být samostatnou věcí jen v případě, že se nejedná o pouhé zpracování povrchu pozemku. 

Musí být jasně určitelná hranice, kde končí pozemek a začíná stavba. Příslušná komunikace 

musí mít dopravní (spojovací) účel, nemůže se např. jednat jen o odkládací plochu. A musí jít 

buď o liniovou stavbu podle § 509 OZ, nebo o stavbu, která měla k 1. 1. 2014 jiného vlastníka 

než pozemek pod ní a vlastnictví k nim dosud nesplynulo.136 

 
134 Fastr a Čech 2010, s. 28. 
135 Srov. MÁCHA, A. in Mácha a Huneš 2016, s. 67–68. 
136 Blíže viz kapitolu 3.1. 
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Účelové komunikace se již dále nečlení na třídy. Přesto se však nejedná o zcela homo-

genní kategorii. Zákon totiž rozlišuje – i když tak v § 7 PozKom nečiní výslovně – tzv. veřejně 

přístupnou účelovou komunikaci na jedné straně a tzv. neveřejně přístupnou pozemní komuni-

kace na straně druhé.137 Byť zákon používá označení „veřejně přístupná“ a „veřejně nepřístupná 

komunikace, dovolím si v této práci používat v zájmu přehlednosti a srozumitelnosti textu ekvi-

valenty „veřejná“ a „soukromá“ účelová komunikace. 

 

4.6.1 Veřejné účelové komunikace 

Podle § 7 odst. 1 PozKom se účelovou komunikací rozumí „pozemní komunikace, která 

slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spo-

jení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování země-

dělských a lesních pozemků.“ V tomto ustanovení je stanoven, podobně jako u ostatních kate-

gorií komunikací, její hlavní znak – dopravní význam. Byť to zákon neříká výslovně, vztahuje 

se první odstavec § 7 pouze k prvnímu ze dvou druhů účelových komunikací, a to k účelovým 

komunikacím veřejným (veřejně přístupným). 

Z hlediska dopravního významu tedy veřejná účelová komunikace: 

• plní spojovací účel mezi konkrétními nemovitostmi pro potřeby jejich vlastníků, 

• spojuje konkrétní nemovitosti s jinými pozemními komunikacemi (a)nebo 

• slouží k obhospodařování zemědělských nebo lesních pozemků. 

 

Pojem účelové komunikace zavedl s účinností od 7. 12. 1961 předchozí silniční zákon 

č. 135/1961 Sb. Podle jeho § 22 odst. 1 účelové komunikace sloužily „spojení jednotlivých 

výrobních závodů nebo jednotlivých objektů a nemovitostí s ostatními pozemními komunika-

cemi anebo komunikačním účelům v uzavřených prostorech nebo objektech.“ Zákonodárce zře-

jmě při přijímání současné úpravy toto vymezení převzal a rozdělil účelové komunikace do 

dvou druhů na veřejně přístupné (veřejné) a neveřejně přístupné (soukromé). 

Z obecné definice pozemní komunikace lze dovodit i další znaky, které musí dopravní 

cesta splňovat, aby ji šlo jako účelovou komunikaci klasifikovat (viz výše sub 2.4). Musí jít 

o dopravní cestu, musí být určená pro silniční vozidla, chodce, jezdce na zvířatech (a)nebo pro 

hnaní či vedení zvířat a musí být veřejně přístupná. 

Zejména o první z těchto dalších ze zákona dovoditelných znaků se opřela i judikatura. 

Krajský soud v Hradci Králové k tomu např. uvedl, že „[v]eřejně přístupná účelová 

 
137 Kočí 2015, s. 13. 
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komunikace […] musí představovat v terénu určitý koridor, který je jednoznačně identifikova-

telný co do rozlišitelnosti v okolním prostoru, přičemž tento koridor musí jevit známky toho, že 

je užíván jako dopravní cesta.“138 

Ani souhrn těchto ze zákona dovoditelných znaků však pro vymezení pojmu účelové 

komunikace nestačí. Jak bylo již řečeno, zákonodárce se úpravě účelových komunikací nijak 

zvlášť nevěnoval. Přitom vytvořil kategorii cest, které jsou předmětem obecného užívání (což 

znamená výrazné omezení vlastnického práva k nim – povinnost strpět jejich užívání prakticky 

komukoli), avšak mohou být ve vlastnictví soukromých osob. 

Existence veřejné účelové komunikace je pro vlastníky těchto cest zpravidla přirozeně 

nežádoucí, neboť se jedná o velmi silný zásah do jejich soukromého vlastnictví. Jelikož zákon 

tento problém vůbec nijak neřeší, dovodila judikatura s cílem minimalizovat zásahy do soukro-

mého vlastnictví ještě další dva znaky těchto komunikací. Jejich smyslem je vyvážit zájem sou-

kromých vlastníků s veřejným zájmem na zachování přístupnosti veřejných komunikací. 

Ústavní soud ve svém nálezu z roku 2008 uvedl, že „[ú]stavně konformní omezení vlast-

nického práva je možné pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu; […] exis-

tuje-li v zákoně veřejnoprávní institut omezující vlastnické právo, aniž by s tímto omezením 

spojoval poskytnutí náhrady, je nezbytnou podmínkou jeho ústavní konformity souhlas vyjád-

řený vlastníkem.“139 

Prvním judikaturou dovozeným znakem je proto souhlas vlastníka. Tento znak je pak 

doplněn druhým znakem, kterým je nutná komunikační potřeba.140 Ta má řešit zejména situ-

ace, kdy souhlas vlastníka byl dříve dán, ale nadále již netrvá, přesto trvá veřejný zájem na tom, 

aby cesta zůstala přístupná veřejnosti. 

Jelikož jsou tyto znaky účelové komunikace úzce spojeny s jejím vznikem a zánikem, 

budu se jimi podrobněji zabývat níže v kapitole o vzniku a zániku pozemních komunikací (sub 

5.1.2.1 a 5.4.2.1). Všechny judikaturou vymezené znaky účelových komunikací lze rovněž na-

lézt v některých rozhodnutích Nejvyššího správního soudu.141 

 

 
138 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 11. 2014, č. j. 30 A 69/2013-78. 
139 Nález ÚS ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06. 
140 Kočí 2015, s. 27. 
141 Např. rozsudek NSS ze dne 31. 1. 2019, č. j. 2 As 66/2018-70. 
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4.6.2 Hraniční případy I – místní komunikace 

S veřejně přístupnými účelovými komunikacemi je spojena ještě jedna specifická pro-

blematika – může být v konkrétním případě poměrně obtížné určit, zda se jedná o účelovou 

komunikaci, místní komunikaci, nebo zda se vůbec o pozemní komunikaci nejedná. 

Jak bylo již řečeno, účelové komunikace mohou mít všelikou podobu. V mnoha přípa-

dech se však jedná o cesty sloužící i místní dopravě, neboť napojují jednotlivé nemovitosti na 

jiné pozemní komunikace. Je však zřejmé, že v takové situaci plní vlastně funkci obslužnou, 

skrze kterou je definována i místní komunikace III. třídy (viz výše sub 4.3). 

V tomto místě se vyjevuje někdy kritizovaný problém současné kategorizace – v mnoha 

případech je na místě nemožné určit, zda se jedná o místní nebo účelovou komunikaci. Přitom 

s oběma kategoriemi pozemní komunikace je spojen odlišný právní režim a zejména jiná věcná 

příslušnost správních orgánů k výkonu veřejné správy. 

Místní komunikaci totiž od účelové odlišuje pouze právní rozdíl – zda byla rozhodnutím 

obecního úřadu jako příslušného silničního správního úřadu zařazena do této kategorie zařazena 

(ke vzniku místních komunikací před 1. 4. 1997 viz dále sub 4.7). Existence takového rozhod-

nutí je v mnoha případech pro veřejnost velmi obtížná zjistit. Obce jsou sice povinny vést 

pasport místních komunikací, ten ale ve většině případů nezveřejňují.142 

Řešením by zřejmě bylo zprovoznění Centrální evidence pozemních komunikací, jejíž 

existenci zákon předpokládá (viz § 29a PozKom). Přestože je však toto ustanovení účinné již 

od 1. 1. 2007, Ministerstvo dopravy ani za celých dosavadních 14 let nevydalo k provedení 

tohoto ustanovení příslušnou vyhlášku a centrální evidenci nezprovoznilo. Pro zjištění, zda je 

konkrétní komunikace místní nebo účelová, tak bude zpravidla nutné vyžádat si informaci od 

příslušného orgánu (obecního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností). 

Pomůckou může být i zápis v katastru nemovitostí, který však není zcela spolehlivý. 

I účelovou komunikaci totiž může vlastnit obec. Zejména však nemusí být stavba místní komu-

nikace součástí pozemku (viz výše) a pozemek pod místní komunikací pak vůbec nemusí být 

ve vlastnictví obce; stavby pozemních komunikací se přitom v katastru neevidují.143 

 

 

 

 
142 V době psaní této práce se mi např. nepodařilo najít veřejně dostupný pasport ani pro hlavní město Prahu. 
143 § 3 odst. 1 KatZ a contrario. 
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4.6.3 Hraniční případy II – polní a lesní cesty 

Účelovou komunikací mohou často být i polní či lesní cesty. Problematika těchto cest 

je komplikovaná, neboť jak účelové komunikace, tak lesní cesty jsou zákonem upraveny jen 

velmi neúplně; polním cestám se pak specificky žádný předpis nevěnuje. Jelikož však orná 

půda, louky, pastviny a lesy pokrývají dohromady přes 84 % našeho území a jsou i častým 

cílem turistických aktivit, považuji problematiku lesních a polních cest za významnou.144 

V první řadě není pojem polní ani lesní cesty nikde definován. Zákony přitom používají 

vedle pojmů účelová komunikace a polní či lesní cesta ještě pojmy stezka a pěšina.145 Dle mého 

názoru je nejprve potřeba tyto pojmy alespoň rámcově definovat a vzájemně je od sebe odlišit. 

To zřejmě nebude činit problém u pěšiny – z něho je poměrně jasné, že jde o cestu pouze pro 

pěší. Pěšinou by se tedy měla rozumět cesta pro pěší chůzi, která neumožňuje průjezd nebo není 

určena pro žádná vozidla ani pro jízdu na zvířeti. 

Při výkladu ostatních pojmů lze využít i jiné právní předpisy. Například občanský zá-

koník hovoří o služebnosti stezky, kterou rozumí „právo chodit po ní nebo se po ní dopravovat 

lidskou silou“, a o služebnosti cesty, kterou vymezuje jako „právo jezdit přes služebný pozemek 

jakýmikoli vozidly“.146 Rovněž předpisy silničního práva znají pojmy jako „stezka pro pěší“, 

„stezka pro chodce“, „cyklistická stezka“ nebo „stezka pro jezdce na zvířeti“.147 

Podle technických norem se stezkou rozumí „komunikace určená pro chodce, cyklisty 

nebo zvířata s povrchem upraveným pro daný účel“ a pěšinou „komunikace užívaná zpravidla 

chodci, bez jakýchkoliv stavebních úprav, popřípadě jen s nesouvislými úpravami terénu“.148 

Lze tedy rozlišit následující druhy cesty v širším slova smyslu: 

• pěšinu – vhodnou výlučně pro pěší chůzi; 

• stezku – vhodnou k chůzi, jízdě na zvířeti, nemotorovými vozidly (zejména jízd-

ními koly) a obdobným způsobům dopravy (např. jízdě na lyžích); 

• cestu v užším slova smyslu – určenou jak k výše uvedeným způsobům dopravy, 

tak k jízdě motorovými vozidly (automobil, zemědělský či lesnický traktor); 

• účelovou komunikaci – pěšinu, stezku nebo cestu v užším slova smyslu, která 

naplňuje znaky účelové komunikace stanovené zákonem a judikaturou. 

 

 
144 Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky. Praha: Český úřad zeměmě-

řický a katastrální, 2019. s. 16. 
145 Srov. § 63 odst. 1 OchPřKr. 
146 § 1274 odst. 1 a § 1276 odst. 1 OZ. 
147 § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. 
148 ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací, body 1.1.16 a 1.1.17. 
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4.6.3.1 Lesní cesty 

Z ustanovení lesního zákona je důležitý zejména § 20 odst. 1 písm. j), dle něhož je v le-

sích zakázáno „mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na 

saních“. Zákon tak a contrario říká, že na kole, koni, lyžích a saních se v lese lze dopravovat 

v případě nevyznačených tras pouze po lesních cestách. 

Ustanovení však nelze vykládat v tom smyslu, že na každé lesní cestě je automaticky 

dovolena např. jízda na kole. Lesní pozemky jsou předmětem vlastnictví a vlastnické právo lze 

omezit pouze v souladu s čl. 4 odst. 2 Listiny, tedy zákonem. Tímto omezením je v daném pří-

padě obecné užívání lesů podle § 19 LesZ, které však zahrnuje pouze právo „vstupovat do lesa 

na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest“. 

V rámci obecného užívání se tedy lze v lese pohybovat toliko „po svých“.149 

Při výkladu pojmu „lesní cesta“ dle § 20 LesZ je navíc potřeba přihlédnout k účelu to-

hoto ustanovení. Důvodem zákazu pohybovat se mimo lesní cesty jinak než pěšky je zájem na 

zachování klidu v lesích, ale také ochrana lesní půdy před erozí.150 Les plní řadu významných 

ekologických funkcí, a proto je lesní půda chráněna před zhoršováním její kvality a úbytkem.151 

Intenzivním ježděním po stezkách a pěšinách může být lesní půda (která je v těchto místech 

zpravidla méně uježděná) vystavena silnému ohrožení erozí. 

Jsem proto toho názoru, že „lesní cestu“ ve smyslu lesního zákona je třeba vnímat jako 

cestu v užším slova smyslu, který byl nastíněn výše – jako cestu, která svými vlastnostmi umož-

ňuje průjezd např. terénnímu vozidlu nebo lesnickému traktoru. Nezahrnuje stezky a pěšiny, 

byť by po nich byl např. průjezd na kole či na saních možný. 

Lesní cestu lze tedy vymezit jako pruh zemského povrchu obklopený lesem, který 

umožňuje pohyb chodců, jezdců na zvířatech a na jízdních kolech, ovšem i pohyb motorových 

vozidel. Lesní cesta může být nezpevněná, tedy vzniklá pouhým „proježděním“, anebo zpev-

něná, tedy záměrně upravená pro účely chůze a jízdě na zvířatech nebo vozidlech. 

Záměrně jsem zvolil formulaci, že se jedná o pruh „obklopený“ lesem, nikoli nacháze-

jící se v lese. Ne všechny lesní cesty se totiž musí z právního hlediska v lese nacházet, byť by 

při pohledu na ně nebylo možné říci, že v lese „nejsou“. Podle § 2 písm. a) LesZ jsou totiž 

lesem „lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa.“ 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa vymezuje § 3 odst. 1 LesZ. Jsou jimi tzv. lesní 

pozemky a tzv. jiné pozemky. Lesními pozemky jsou pozemky pokryté lesním porostem, 

 
149 Srov. FRANKOVÁ, M. in Franková a kol. 2014, s. 137. 
150 PEKÁREK, M. in Jančářová a kol. 2015, s. 169. 
151 Tamtéž, s. 190. Srov. také § 1, § 11 odst. 1 LesZ. 
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ale také „nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m“. Mezi tzv. jiné pozemky zákon řadí i 

„zpevněné lesní cesty […] s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací 

[…] jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství“. 

Je tedy zřejmé, že některé cesty mohou být obklopeny lesem, ale nejsou na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa, a proto ve smyslu lesního zákona nejsou lesem. Jsou však ob-

klopeny lesními porosty nebo pozemky, které k plnění funkcí lesa určeny jsou. 

Takovými cestami mohou být nezpevněné cesty širší než 4 m a ty zpevněné cesty, které 

buď nemají souvislost s lesem a jeho funkcemi, anebo tuto souvislosti mají, ale jsou příjezdo-

vou komunikací k zastavěnému pozemku. Tyto lesní cesty nejsou lesem podle lesního zákona, 

a proto se na ně nevztahují zákazy uvedené v § 20 LesZ, ale ani obecné užívání lesů. 

Zároveň však platí, že všechny z vyjmenovaných druhů cest v širším smyslu (tedy pě-

šin, stezek i lesních cest) mohou a nemusejí podléhat zákonu o pozemních komunikacích. K ne-

jasnému vztahu tohoto zákona k lesnímu zákonu Nejvyšší soud uvedl: „Zákon o pozemních 

komunikacích se podle předmětu úpravy, jak je vymezen v § 1, vztahuje na veškeré pozemní 

komunikace, které naplňují znaky uvedené v dalších ustanoveních tohoto zákona, a neobsahuje 

žádné ustanovení, které by z této úpravy některé komunikace vylučovalo. Lesní zákon pak vůbec 

neupravuje problematiku provozu na komunikacích, které se nacházejí na lesních pozemcích. 

Je tedy zřejmé, že oba tyto předpisy obstojí vedle sebe.“152 

Lesní cesta tedy není automaticky účelovou komunikací, ale může se jí stát. Může totiž 

sloužit k obhospodařování lesních pozemků, příp. ke spojení nemovitostí navzájem nebo s ji-

nými pozemními komunikacemi (§ 7 odst. 1 PozKom), být v souladu s vůlí vlastníka veřejně 

přístupná (nebo být veřejně přístupná od nepaměti) a naplňovat nutnou komunikační potřebu, 

čímž splní zákonem a judikaturou vymezené znaky účelové komunikace. 

K sousloví „obhospodařování lesních pozemků“ použitému v § 7 odst. 1 PozKom Huneš 

uvádí, že jím nelze rozumět pouze hospodaření v lese jako takové (např. těžbu a svážení dřeva). 

Les totiž plní i významné funkce mimoprodukční, zejména ekologické, ale také rekreační. For-

mulace v § 7 PozKom se tak jeví jako zastaralá, neboť lesní cesta může naplňovat i komunikační 

potřebu spojení s turistickými cíli.153 Stejným způsobem by měl vykládán i § 3 LesZ.154 

Abychom mohli vymezit a odlišit od sebe různé myslitelné situace, je potřeba doplnit 

ještě dvě ustanovení lesního zákona. Podle § 20 odst. 1 písm. g) LesZ je zakázáno v lese jezdit 

a stát s motorovými vozidly. A podle § 20 odst. 4 LesZ může vlastník lesa povolit výjimku ze 

 
152 Rozsudek NS ze dne 22. 2. 2006, sp. zn. 33 Odo 449/2005. 
153 HUNEŠ, K. in Mácha a Huneš 2016, s. 96–97. 
154 Tamtéž, s. 94. 
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zákazu jezdit na kole, na zvířeti, na lyžích nebo na saních mimo lesní cesty a ze zákazu jezdit a 

stát v lese s motorovými vozidly.155 

Na základě uvedeného se nyní pokusím vymezit a odlišit od sebe jednotlivé situace, 

které mohou podle právní úpravy nastat v případě cest, stezek a pěšin obklopených lesem: 

1) Nejedná se o lesní cestu, ale o stezku nebo pěšinu. 

• Cesta svými vlastnostmi neumožňuje průjezd motorovým vozidlem. 

Jedná se proto o pouhou stezku či pěšinu. 

• Pokud vlastník lesa nepovolí výjimku nebo vyznačení cyklotrasy či běž-

kařské trasy, může ji veřejnost užívat pouze k pěší chůzi (§ 19 LesZ). 

• Pokud vlastník lesa výjimku povolí ve vztahu k neurčitému okruhu osob, 

lze mít za to, že povolením výjimky projevil souhlas se vznikem veřejně 

přístupné účelové komunikace. Dokud bude jeho souhlas trvat nebo do-

kud bude naplněn znak nutné komunikační potřeby, je stezka nebo pě-

šina veřejnou účelovou komunikací. 

2) Jedná se o lesní cestu, která není lesem, ani veřejnou účelovou komunikací. 

• Cesta svými vlastnostmi umožňuje průjezd motorovým vozidlem. Ne-

vztahují se na ni zákazy dle § 20 LesZ, ale ani obecné užívání dle § 19 

LesZ. Vlastník neudělil souhlas s jejím veřejným užíváním. 

• Na tuto cestu nemá veřejnost přístup vůbec. Nesmí po této cestě jezdit 

žádnými vozidly ani na zvířatech, ani chodit pěšky.156 

3) Jedná se o lesní cestu, která není lesem, ale je veř. účelovou komunikací. 

• Cesta svými vlastnostmi umožňuje průjezd motorovým vozidlem. Ne-

vztahují se na ni zákazy dle § 20 LesZ, ale ani obecné užívání dle § 19 

LesZ. Vlastník však udělil souhlas s jejím veřejným užíváním. 

• Cesta je přístupná veřejnosti. Pokud souhlas vlastníka již netrvá, ale cesta 

plní nutnou komunikační potřebu, zůstává v nezbytném rozsahu veřej-

nou účelovou komunikací i nadále. 

 
155 Tato výjimka však není správním rozhodnutím, ale soukromoprávním projevem vůle vlastníka pozemku. Vlast-

ník pozemku totiž nemá postavení správního orgánu (§ 1 odst. 1 SpŘ a contrario). Nevykonává působnost v oblasti 

veřejné správy, ale rozhoduje o užívání svého majetku. „Povolení výjimky“ je proto jeho soukromým projevem 

vůle, kterým určuje, jakým způsobem mohou třetí osoby s jeho majetkem nakládat. 
156 Lze ovšem předpokládat, že tato varianta v praxi nenastane. Pokud totiž takové cesty existují, vlastníci ani 

návštěvníci lesů je od lesních cest, které jsou lesem v právním smyslu, nerozlišují. Proto jsou veřejností užívány a 

je tím založen konkludentní souhlas vlastníka s veřejným užíváním – jedná se proto o variantu 3. Ke vzniku veřejné 

účelové komunikace viz níže sub 5.1.2.1. 
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4) Jedná se o lesní cestu, která je lesem, ale není veř. účelovou komunikací. 

• Cesta svými vlastnostmi umožňuje průjezd motorovým vozidlem. Vzta-

hují se na ni zákazy dle § 20 LesZ a obecné užívání dle § 19 LesZ. 

• Pokud vlastník lesa nepovolí výjimku nebo vyznačení cyklotrasy či běž-

kařské trasy, může ji veřejnost užívat pouze k pěší chůzi. 

• Pokud vlastník lesa výjimku povolí ve vztahu k neurčitému okruhu osob, 

vznikne z ní veřejná účelová komunikace a půjde o variantu 5. 

5) Jedná se o lesní cestu, která je lesem i veřejnou účelovou komunikací. 

• Cesta svými vlastnostmi umožňuje průjezd motorovým vozidlem. Vzta-

hují se na ni zákazy dle § 20 LesZ a obecné užívání dle § 19 LesZ. 

• Cesta je přístupná veřejnosti nejen k pěší chůzi, ale k jiným druhům do-

pravy, neboť ji vlastník dříve věnoval veřejnému užívání. 

• Pokud souhlas vlastníka již netrvá, ale cesta plní nutnou komunikační 

potřebu, zůstává veřejnou účelovou komunikací i nadále. 

 

Lze tedy shrnout následující: bez souhlasu vlastníka může každý používat pěšiny, stezky 

a cesty v lese (obklopené lesem) k pěší chůzi. Výjimkou by byla varianta 2, pokud by nastala; 

lze však pochybovat o tom, zda zákonodárce takovou situaci zamýšlel, nebo se jedná jen o ne-

dokonalost právní úpravy. 

Jiným způsobům dopravy jsou tyto pěšiny, stezky a cesty veřejnosti přístupné, pouze 

pokud s tím vlastník dříve vyslovil souhlas (věnoval cestu veřejnému užívání). Zároveň však 

musí jeho souhlas trvat, nebo musí příslušná pěšina, stezka či cesta plnit nutnou komunikační 

potřebu (viz dále sub 5.4.2). 

 

4.6.3.2 Polní cesty 

Polním cestám se zákon výslovně nevěnuje a obecné užívání lesů ani zákazy uvedené 

v § 20 LesZ se na ně nevztahují. Naopak se na ně vztahuje právo na volný průchod podle § 63 

odst. 2 OchPřKr: každý má „právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, 

obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a 

nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv.“157 

Ustanovení je koncipováno tak, že jsou z jeho dosahu vyloučeny pozemky ve vlastnictví 

fyzických osob, které nejsou pronajaty ani propachtovány státu, obci ani právnické osobě. Tato 

 
157 Toto ustanovení se dle na lesy dle § 63 odst. 3 OchPřKr nepoužije – § 19 LesZ je vůči němu lex specialis.  
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koncepce byla zvolena v 90. letech s cílem poskytnout fyzickým osobám vyšší ochranu 

zejména u pozemků, jež byly předmětem restitucí.158 Je však otázkou, zda je takové rozlišování 

vhodné. Zaprvé nelze v terénu rozeznat, kdo je vlastníkem nebo nájemcem, za druhé může být 

omezení vlastnického práva jen u některých subjektů v rozporu s čl. 11 odst. 1 Listiny.159 

Dále je právo na průchod omezeno v § 63 odst. 3 OchPřKr tak, že se nevztahuje na 

„zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k fa-

remním chovům zvířat. Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy 

může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka.“ 

Ustanovení § 63 odst. 2 OchPřKr se tak vztahuje zejména na pozemky klasifikované 

jako orná půda a trvalý travní porost, a to se dvěma omezeními: jednak nesmí jít o pozemky 

určené k faremnímu chovu zvířat, jednak je právo průchodu vyloučeno v době, kdy může prů-

chodem dojít k poškození porostů nebo půdy a v době, kdy je na pastvinách pasen dobytek. 

I u polních cest, pěšin a stezek však platí, že přístup na ně může pro veřejnost vyplývat 

nezávisle na sobě jednak z § 63 OchPřKr, jednak z § 19 PozKom. Obdobně jako u obecného 

užívání lesů se i v § 63 OchPřKr hovoří pouze o právu na „průchod“. Mám za to, že z doslov-

ného výkladu lze dovodit pouze právo na průchod pěšky, neboť slovo průchod je zjevně odvo-

zeno od slova chůze. Průchová však uvádí, že daným ustanovením je pokryta i jízda na jízdním 

kole, koloběžce, segwayi či obdobných prostředcích.160 

Rovněž z důvodové zprávy vyplývá, že zákonodárce chtěl, aby toto ustanovení sloužilo 

na ochranu „zejména nemotorizovaných turistů, cyklistů a pod.“161 Jelikož takto je dané usta-

novení v praxi zpravidla chápáno, je třeba dát tomuto výkladu před jazykovým výkladem před-

nost. Bylo by však vhodnější, aby byl obsah práva na průchod krajinou přesněji vymezen. 

U polních cest, stezek a pěšin lze tedy rozlišit tyto varianty: 

1) Cesta spadá pod § 63 OchPřKr, ale není veřejnou účelovou komunikací. 

• Pozemek je ve vlastnictví, nájmu nebo pachtu právnické osoby.162 

• Vlastník nedal souhlas k jejímu veřejnému užívání motorovými vozidly. 

• Veřejnosti je přístupná pro chůzi a nemotorovou dopravu mimo dobu, 

kdy může dojít k poškození porostu nebo půdy, pokud pozemek není ur-

čený k faremnímu chovu zvířat nebo na něm není pasen dobytek. 

 
158 PRŮCHOVÁ, I. in Vomáčka a kol. 2018, s. 496 a 497. 
159 FRANKOVÁ, M. in Franková 2014, s. 138. 
160 PRŮCHOVÁ, I. in Vomáčka a kol. 2018, s. 495. 
161 Sněmovní tisk č. 497 [online]. Česká národní rada 1990–1992 [cit. 2021-04-06]. Dostupné z: https://www.psp. 

cz/eknih/1990cnr/tisky/t0497_01.htm. 
162 Právnickou osobou jsou i stát a obce (§ 21 OZ, § 2 odst. 1 ObecZ a § 1 odst. 2 PrahZ). 

https://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0497_01.htm
https://www.psp.cz/eknih/1990cnr/tisky/t0497_01.htm
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2) Cesta nespadá pod § 63 OchPřKr, ale je veřejnou účelovou komunikací. 

• Vlastník dal souhlas k veřejnému užívání. 

• Cesta je přístupná veřejnosti v rozsahu dříve povoleném vlastníkem. Po-

kud souhlas vlastníka netrvá, ale cesta plní nutnou komunikační potřebu, 

zůstává v nezbytném rozsahu veřejnou účelovou komunikací i nadále. 

3) Cesta spadá pod § 63 OchPřKr a zároveň je veřejnou účelovou komunikací. 

• Pozemek je ve vlastnictví, nájmu nebo pachtu právnické osoby. 

• Vlastník navíc dal souhlas k veřejnému užívání i motorovými vozidly. 

• Cesta je přístupná veřejnosti v rozsahu dříve povoleném vlastníkem. Po-

kud souhlas vlastníka netrvá, ale cesta plní nutnou komunikační potřebu, 

zůstává v nezbytném rozsahu účelovou komunikací i nadále, jinak jde 

nadále o variantu 1. 

 

Uvedené lze shrnout tak, že polní cesta (v širším slova smyslu, tedy včetně polních ste-

zek a pěšin) bude zpravidla vždy přístupná veřejnosti k užití chůzí, jízdě na zvířatech a jízdě 

nemotorovými vozidly. Pokud se z ní navíc stala veřejně přístupná účelová komunikace 

(o čemž lze u tohoto druhu cest vzhledem k § 63 odst. 2 OchPřKr uvažovat zřejmě jen ve vztahu 

k motorovým vozidlům) a dosud nezanikla (viz dále sub 5.1.2.1 a 5.4.2.1), je přístupná veřej-

nosti i v širším rozsahu. 

 

4.6.3.3 Společné otázky k lesním a polním cestám 

Pro polní i lesní cesty společně platí, že pokud nejsou (podle výše uvedeného schématu) 

veřejnou účelovou komunikací, půjde zřejmě o situaci, kdy jejich vlastník na ně umístil fyzic-

kou zábranu ke vjezdu, případně dopravní značky „Zákaz vjezdu“.163 Pak je zřejmě nutné uva-

žovat o tom, zda se taková cesta nachází v uzavřeném prostoru a slouží potřebám provozovatele 

tohoto prostoru, neboť pak by šlo o soukromou účelovou komunikaci podle § 7 odst. 2 PozKom. 

V těchto případech lze hovořit o tom, že se cesta nachází v uzavřeném prostoru, neboť 

uzavřenost prostoru se neposuzuje podle toho, zda je ohraničen např. zdí, ale posuzuje se pouze 

ve vztahu k dané komunikaci.164 Aby však šlo o soukromou účelovou komunikaci, musí navíc 

sloužit provozovateli tohoto uzavřeného prostoru. 

 
163 Samozřejmě pouze za situace, kdy k tomu byl oprávněn. Pokud takto postupuje vlastník veřejné účelové ko-

munikace, která plní nutnou komunikační potřebu, nemůže tím způsobit její zánik a půjde o protiprávní jednání. 
164 Arg. slovy „z hlediska pozemní komunikace“ v poslední větě § 7 odst. 2 PozKom. Srov. také Kočí 2018, s. 43. 
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Podle mého názoru lze les nebo pole považovat za uzavřený prostor pouze ve specific-

kých případech, kdy plní zvláštní funkce (např. obora, farma, vojenský areál apod.). Za situace, 

uzavřená cesta slouží pouze k zemědělskému nebo lesnímu hospodaření, nachází se sice zřejmě 

v uzavřeném prostoru (resp. tato cesta je z hlediska dopravy uzavřeným prostorem), ale les ani 

pole uzavřeným prostorem samy o sobě nejsou. 

Jak na polní, tak na lesní cesty, stezky a pěšiny v jakékoli podobě se ještě vztahuje usta-

novení § 63 odst. 1 OchPřKr. Podle tohoto ustanovení jsou obce povinny vést (vedle pasportu 

místních komunikací) přehled o všech veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách 

a pěšinách na svém území, a to jak v zastavěném území, tak mimo zastavěné území. 

Zároveň je každý, kdo zamýšlí zřídit nebo zrušit veřejně přístupnou účelovou komuni-

kaci, stezku či pěšinu, povinen opatřit si k tomu souhlas orgánu ochrany přírody.165 Toto pra-

vidlo se však uplatní jen v případě cest nacházejících se mimo zastavěné území obce.166 Jeho 

účelem je ochrana přírody a krajiny před nevhodnými zásahy a změnami územních poměrů. 

Vztahuje se však (z logiky věci) pouze na záměrné zřizování a rušení cest – nelze jej aplikovat 

na spontánní vznik či zánik cesty „prochozením“ či vyjitím z užívání.167 

Problematická je skutečnost, že porušení povinností stanovených v § 63 odst. 1 OchPřKr 

nenaplňuje skutkovou podstatu žádného přestupku. Po obcích proto v současnosti nelze vymá-

hat vedení evidence cest, zároveň nelze potrestat zřízení či zrušení cesty bez souhlasu orgánu 

ochrany přírody. Je však možné uložit nápravné opatření podle § 85 nebo § 86 OchPřKr spočí-

vající v uvedení do původního stavu (opětovné zřízení nebo zrušení cesty).168 

Zřizování a rušení polních a lesních cest (v užším smyslu), které nejsou nebo nemají být 

veřejně přístupnými účelovými komunikacemi však ustanovením § 63 odst. 1 OchPřKr pokryto 

není. Na lesní cesty se ovšem vztahuje i § 4 odst. 3 OchPřKr, podle něhož je mj. k výstavbě 

lesních cest potřeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.169 

 
165 Bude-li záměr zřídit či zrušit cestu součástí širšího stavebního nebo územního záměru projednávaném ve sta-

vebním či územní řízení, bude mít podle § 90 odst. 1 OchPřKr souhlas formu závazného stanoviska; v opačném 

případě se bude jednat o správní rozhodnutí vydávané ve správním řízení. Podle § 76 odst. 2 písm. d) OchPřKr je 

příslušným orgánem pověřený obecní úřad. 
166 Srov. § 2 odst. 1 písm. d) StavZ. 
167 MÁCHA, A. in Mácha a Huneš 2016, s. 69–70. 
168 Nesplnění nápravného opatření uloženého podle § 86 OchPřKr již přestupkem je [srov. § 87 odst. 3 písm. e) a 

§ 88 odst. 2 písm. g) OchPřKr]. 
169 Uvedená ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny a jejich vzájemné vztahy by si vyžadovaly podrobnější 

výklad, na který však není v této práci prostor. Proto jen upozorním na dva aspekty – § 4 odst. 3 OchPřKr hovoří 

o „výstavbě“ lesních cest. Je tedy otázkou, zda se má vztahovat pouze na cesty zpevněné, resp. cesty s vozovkou. 

Zadruhé – závazné stanovisko ve smyslu tohoto ustanovení není závazným stanoviskem ve smyslu § 149 SpŘ. 

Může ale jeho formu mít, nebude-li mít formu správního rozhodnutí; k tomu srov. dikci § 90 odst. 1 OchPřKr. 
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Vedle obecného užívání lesa a práva na průchod krajinou je navíc nutné zmínit ještě 

právo na průchod podél vodního toku stanovené v § 50 písm. g), resp. § 51 odst. 1 písm. c) 

VodZ. Podle těchto ustanovení má veřejnost právo na průchod podél vodních toků po pozem-

cích, na nichž se nachází vodní koryta,170 příp. i po pozemcích sousedních, a to mimo zastavěné 

území, pokud nejsou oploceny. 

Bude-li po těchto pozemcích probíhat lesní nebo polní cesta, bude při splnění podmínek 

stanovených vodním zákonem přístupná veřejnosti, i pokud nepůjde o veřejně přístupnou úče-

lovou komunikaci. Vlastník pozemku však může v takovém případě cestu znepřístupnit tím, 

že pozemek oplotí. Pokud půjde o veřejnou účelovou komunikaci, může vlastník cestu znepří-

stupnit pouze za předpokladu, že neplní nutnou komunikační potřebu (viz dále) a že cesta není 

pokryta obecným užíváním lesů (§ 19 LesZ) ani právem na volný průchod (§ 63 OchPřKr). 

 

4.6.4 Soukromé účelové komunikace 

4.6.4.1 Vymezení soukromých účelových komunikací 

Druhým typem účelové komunikace jsou tzv. neveřejně přístupné účelové komunikace 

vymezené v § 7 odst. 2 PozKom. Podle něj je účelovou komunikací „i pozemní komunikace 

v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavře-

ného prostoru nebo objektu.“ Zároveň je však tato komunikace přístupná pouze „v rozsahu a 

způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu.“ 

V této práci je označuji v zájmu přehlednosti a srozumitelnosti textu též jako soukromé 

účelové komunikace. Ze zákona vyplývá, že aby šlo o soukromou účelovou komunikaci, musí 

splňovat znaky pozemní komunikace podle § 2 odst. 1 PozKom (musí jít o dopravní cestu a 

musí být určená k užití určitým způsobem – viz výše). Navíc se však musí nacházet v uzavře-

ném prostoru či objektu a zároveň sloužit (pouze) potřebám jeho vlastníka či provozovatele.171 

Uzavřenost prostoru může být buď faktická (umístění závory) nebo právní (umístění 

dopravní značky). Často se bude jednak o kombinaci obou způsobů, kdy např. provozovatel 

nově vybudovaného supermarketu s parkovištěm umístí před toto parkoviště jak závoru, tak 

dopravní značku s dodatkovou tabulkou „parkování jen pro zákazníky“.172 

Skutečnosti, že komunikace slouží potřebám vlastníka uzavřeného prostoru, nebude na 

závadu ani její případné užívání širokou veřejností. Byť se může jevit, že parkoviště 

 
170 K vymezení koryta vodního toku viz § 44 odst. 1 VodZ. 
171 Pokud by sloužila i potřebám jiných osob pro spojení jejich nemovitostí navzájem nebo s jinými pozemními 

komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských či lesních pozemků, měla by být zvažována otázka nutné 

komunikační potřeby a možnost, že se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. 
172 Kočí 2015, s. 47. 
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u obchodního centra slouží převážně veřejnosti k dopravnímu spojení s tímto centrem, ve sku-

tečnosti je věc třeba vnímat tak, že slouží obchodním potřebám provozovatele obchodního cen-

tra, který potřebuje zajistit zákazníkům co nejpohodlnější přístup ke svým službám. 

Za zmínku stojí ještě skutečnost, že účelová komunikace v uzavřeném prostoru může 

mít odlišného vlastníka než vlastník či provozovatel tohoto prostoru. Zákon pak říká, že je to 

druhý z nich, kdo určuje (po dobu, v níž komunikace slouží jeho potřebě) rozsah veřejné pří-

stupnosti této komunikace. Zákon vychází z předpokladu, že je to provozovatel prostoru, kdo 

by měl ve vztahu ke svým potřebám určovat na přístupové komunikaci rozsah provozu.173 

Hraničním případem může být účelová komunikace v uzavřeném areálu, v němž se na-

chází provozovny více podnikatelů. Pokud takový areál nemá jednoho provozovatele, který by 

provozovny podnikatelům pronajímal, je otázkou, koho za vlastníka či provozovatele prostoru 

považovat. I pokud by taková cesta byla užívána výhradně na základě soukromoprávního ujed-

nání, jednalo by se podle § 7 odst. 2 PozKom o neveřejně přístupnou účelovou komunikaci, 

neboť jejím znakem není veřejná přístupnost, ale to, že se nachází v uzavřeném prostoru. 

Jestliže by nebylo možné na základě žádného kritéria určit provozovatele takového uza-

vřeného areálu, pak by zřejmě nezbývalo než za něj podpůrně považovat vlastníka stavby ko-

munikace, resp. pozemku, po němž je vedena. 

Dalším hraničním případem je situace, kdy cesta plní komunikační potřebu i ve vztahu 

k nemovitostem mimo uzavřený areál. Může se pak totiž jednat o veřejně přístupnou účelovou 

komunikaci, zejména jsou-li brány do areálu po dlouhou dobu nepřetržitě otevřené a vlastník 

či provozovatel proti jejímu veřejnému užívání včas nebrojil. V takovém případě se totiž ne-

jedná o uzavřený areál, ani je-li jinak obehnán zdí.174 

Cesta však může plnit nutnou komunikační potřebu i ve vztahu k nemovitostem třetích 

osob uvnitř zdánlivě uzavřeného areálu a ani v takovém případě by se nejednalo o soukromou, 

ale o veřejnou (veřejně přístupnou) účelovou komunikaci.175 

V případě sporu o to, zda se účelová komunikace nachází v uzavřeném prostoru nebo 

nikoli, se bude potřeba obrátit na silniční správní úřad s žádostí o určení podle § 7 odst. 2 po-

slední věty PozKom. Na řízení se subsidiárně uplatní § 142 SpŘ a rozhodnutí silničního správ-

ního úřadu bude v tomto případě deklaratorní. 

 
173 Tamtéž, s. 46. 
174 Tamtéž, s. 49. 
175 Ke vzniku veřejné účelové komunikace viz podkapitolu 5.1.2.1. 
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Posouzení, zda je účelová komunikace v uzavřeném prostoru či nikoli, má zásadní do-

pad na to, zda může z vůle jejího vlastníka dojít k omezení jejího dosavadního veřejného uží-

vání. K tomu viz dále kapitolu o zániku účelových komunikací (5.4.2). 

Z uvedeného výkladu již vyplývá, že znak veřejného užívání není u soukromých účelo-

vých komunikací definiční. Mohou být užívány jak na základě pouhého soukromoprávního ti-

tulu (vlastnictví, služebnost, nájem), tak i v důsledku jejich zpřístupnění neurčenému okruhu 

osob provozovatelem areálu (pak jde o obecné užívání).176 

 

4.6.4.2 Právní režim soukromých účelových komunikací 

Důvod pro zahrnutí těchto komunikací do působnosti norem silničního práva spočívá 

patrně v něčem jiném než u veřejných účelových komunikací, u kterých je veřejný zájem na 

zachování jejich veřejné přístupnosti. U soukromých (neveřejně přístupných) účelových komu-

nikací je však zachování jejich veřejné přístupnosti pojmově vyloučeno. 

Důvodem jejich zahrnutí do právního režimu pozemních komunikací je dle mého názoru 

to, aby se na ně vztahoval obdobný právní režim. Pokud by nebyly do tohoto zvláštního režimu 

zahrnuty, vztahovaly by se na ně pouze obecné soukromoprávními předpisy. Jelikož však mo-

hou být i tyto komunikace přístupné široké veřejnosti, je zřejmě vhodnější, aby i na nich platila 

stejná pravidla provozu jako na veřejných pozemních komunikacích. 

Platí tedy, že i v provozu na tomto druhu účelových komunikacích musí řidiči a ostatní 

účastníci provozu dodržovat povinnosti podle zákona o provozu na pozemních komunikacích 

[srov. § 1 a § 2 písm. a), c) a d) ProvPoz]. Rovněž na nich nesmí být provozováno vozidlo, 

které nesplňuje technické podmínky stanovené zákonem o podmínkách provozu vozidel na po-

zemních komunikacích (§ 36 odst. 1 PodmProv). 

Odchylky se však týkají umisťování dopravního značení na neveřejně přístupných úče-

lových komunikacích. Neuplatní se na ně postup podle § 77 ProvPoz (stanovení značení opat-

řením obecné povahy, jsou-li jím účastníkům provozu ukládání povinnosti odchylné od obecné 

úpravy provozu), ale ustanovení § 77a ProvPoz. 

Zákon tento rozdíl terminologicky odlišuje tak, že nehovoří o „stanovení“, ale o „umís-

tění“ místní či přechodné úpravy provozu. Tu umisťuje na soukromé účelové komunikaci její 

vlastník (tedy nikoli vlastník či provozovatel uzavřeného areálu).177 Umístění a změnu značení 

 
176 Případné obecné užívání soukromých účelových komunikací však podle mého názoru nevychází z § 19 odst. 1, 

ale z vůle vlastníka podle § 7 odst. 2 PozKom, který je vůči prve uvedenému ustanovení ve vztahu speciality. 
177 Pořád ovšem podle § 7 odst. 2 PozKom platí, že rozsah veřejného užívání určuje vlastník (provozovatel) uza-

vřeného prostoru, nikoli vlastník komunikace (jsou-li odlišní). Při umístění takového značení, které určuje rozsah 

veřejné přístupnosti na komunikaci je proto vlastník komunikace vázán vůlí vlastníka areálu. 
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je vlastník povinen oznámit do 5 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, 

který může nařídit jeho odstranění v případě rozporu s § 78 odst. 2 ProvPoz (pokud neodpovídá 

požadavkům bezpečnosti a plynulosti provozu).178 

Poměrně nejasná je otázka, zda i na soukromých účelových komunikacích smí být pro-

vozováno jen vozidlo, k němuž je sjednáno povinné pojištění odpovědnosti za škodu. Podle § 1 

odst. 2 písm. b) PojVoz musí být vozidlo pojištěno při provozu „na dálnici, silnici, místní ko-

munikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná“. 

Naopak podle § 38 odst. 1 písm. d) PodmProv „[p]rovozovatel silničního vozidla nesmí provo-

zovat na pozemních komunikacích vozidlo, […] k němuž není splněna povinnost pojištění od-

povědnosti z provozu vozidla“. 

Jelikož ustanovení § 38 PodmProv je širší, lze dovodit, že povinnost provozovat jen 

pojištěné vozidlo platí na všech pozemních komunikacích, byť z nich zákon o pojištění odpo-

vědnosti z provozu vozidla soukromé účelové komunikace „na oko“ vylučuje. Na druhou stranu 

porušení § 38 odst. 1 písm. d) PodmProv zákon neklasifikuje jako přestupek a nelze za něj tedy 

uložit správní trest. 

Skutková podstata přestupku podle § 16 odst. 1 ve spojení s § 1 odst. 2 písm. b) PojVoz 

se na soukromé účelové komunikace nevztahuje. Povinnost provozovat na nich pouze pojištěné 

vozidlo tedy existuje, její porušení ale nelze nijak sankcionovat (jde povinnost imperfektní). 

I soukromé účelové komunikace mohou být velmi frekventované a v některých přípa-

dech je mohou být přístupné široké veřejnosti. (o garáže v obchodních centrech, parkoviště 

u supermarketů, komunikace v průmyslových areálech apod.). Jelikož jejich uživatelé je mohou 

považovat za stejně veřejné jako např. silnice nebo místní komunikace, nemuselo by je napad-

nout, že na nich může platit jiný právní režim. Proto lze zahrnutí soukromých účelových komu-

nikací do působnosti předpisů silničního práva považovat za opodstatněné. 

 

 

 
178 Blíže viz § 77a odst. 2 ProvPoz. Vlastník účelové komunikace může také sám udělovat výjimky z dopravního 

značení, ovšem pouze za podmínky, že tím není ohrožena bezpečnosti provozu (§ 77a odst. 3). Pokud by toto 

pravidlo porušil a došlo by k nehodě, mohlo by být dle konkrétních okolností možné uvažovat o spoluzavinění jak 

řidiče, který nehodu způsobil, tak vlastníka komunikace, který výjimku neoprávněně udělil. 
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4.6.5 Soukromé dopravní cesty 

Od veřejných i soukromých účelových komunikací je potřeba odlišovat tzv. soukromé 

dopravní cesty.179 Jedná se o cesty, které nenaplňují znaky žádné z kategorií pozemních komu-

nikací a nespadají proto vůbec do působnosti zákona o pozemních komunikacích.180 

Na tyto dopravní cesty se nevztahují ani ostatní předpisy silničního práva. Neplatí na 

nich proto pravidla silničního provozu, mohou na nich být provozována i vozidla podle zákona 

nezpůsobilá k provozu na veřejných komunikacích a tato vozidla nemusí mít sjednané pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou jejich provozem.181 

Mohou jimi být zejména cesty, které by jinak splňovaly znaky veřejné účelové komu-

nikace, ale jejich vlastník s jejich veřejným užíváním včas vyslovil kvalifikovaný nesouhlas, 

případně šlo o veřejnou účelovou komunikace, která z vůle vlastníka zanikla, neboť nenaplňo-

vala nutnou komunikační potřebu (viz dále sub 5.1.2.1 a 5.4.2.1). 

 

4.7 Pozemní komunikace „sui generis“? 

Podle současné právní úpravy by se nemělo stát, že by vznikla pozemní komunikace, 

která by byla nezařaditelná do žádné ze zákonem vymezených kategorií. Pokud by totiž nena-

plňovala znaky pozemní komunikace, jednalo by se toliko o dopravní cestu v soukromoprávním 

režimu (tzv. soukromou dopravní cestu), ovšem nikoli o pozemní komunikaci. 

V důsledku opomenutí zákonodárce při přijímání současného zákona o pozemních ko-

munikacích však vznikl problém se zařazením některých dřívějších místních komunikací. Ač-

koli byl jejich dopravní význam definován obdobně jako nyní, absentovala u nich dle dřívějšího 

silničního zákona podmínka, že musí být ve vlastnictví obce, na jejímž území se nacházejí.182 

Vznikl dokonce spor o to, zda lze vůbec dřívější místní komunikace považovat i za po-

zemní komunikace ve smyslu § 6 PozKom, neboť podle § 3 PozKom musí existovat správní 

rozhodnutí o jejich zařazení.183 Podle dřívější právní úpravy však místní komunikace vznikaly 

– obdobně jako účelové komunikace – ex lege, tedy naplněním znaků stanovených v zákoně, 

resp. v prováděcích předpisech.184 

Zákonodárce tedy zcela změnil koncepci vzniku místních komunikací i jejich pojmové 

znaky, nepřipravil ovšem žádné přechodné ustanovení. Judikatura Nejvyššího správního soudu 

 
179 Kočí 2018, s. 14. 
180 § 1 PozKom a contrario. 
181 § 1 ProvPoz, § 1 PodmProv a § 1 odst. 2 písm. b) PojVoz a contrario. 
182 Srov. § 4b odst. 1 zákona č. 135/1961 Sb. ve znění účinném od 1. 7. 1984. 
183 MÁCHA, A. in Mácha a Huneš 2016, s. 109. 
184 Viz zákon č. 135/1961 Sb., § 21 ve znění účinném do 30. 6. 1984 a § 4b ve znění účinném od 1. 7. 1984. 
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byla k otázkám v důsledku toho vzniklým původně nejednotná a sjednotilo ji usnesení rozšíře-

ného senátu v roce 2014.185 

Právní věta tohoto usnesení zní: „Byla-li pozemní komunikace místní komunikací podle 

právních předpisů účinných před 1. 4. 1997, zůstává jí tento status i podle zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích. To neplatí, nesplňuje-li znaky místní komunikace uvedené 

v tomto zákoně.“ 

Podle rozšířeného senátu sice zákonodárce explicitně nevyjádřil, že dřívější právní stav 

má být zachován i po účinnosti nové právní úpravy. Jeho záměr tak učinit však vyplývá z toho, 

že nový zákon upravuje věcně stejnou problematiku jako dřívější silniční zákon a definice jed-

notlivých kategorií v novém zákoně jsou velmi podobné jako ve starém. 

Pokud tedy k 1. 4. 1997 splňovala místní komunikace definiční znaky jak dřívější, 

tak nové právní úpravy, nemusí o jejím zařazení být vydáváno správní rozhodnutí podle § 3 

PozKom. Pokud však tyto znaky nesplňovala (což se týká zejména otázky jejich vlastnictví), 

od 1. 4. 1997 se o místní komunikaci nejedná. NSS uvedl, že pokud splňovala znaky účelové 

komunikace podle § 7 PozKom, od 1. 4. 1997 se nejedná o místní, ale účelovou komunikaci.186 

Pokud však nesplňovala podmínky pro zařazení do žádné z kategorií vymezených zá-

konem od 1. 4. 1997, jde od tohoto okamžiku „toliko o pozemní komunikaci ve věcném, tech-

nickém a funkčním smyslu, nezařaditelnou do žádné kategorie pozemních komunikací.“187 

Podle NSS nemohlo znění § 9 odst. 1 PozKom znamenat, že by dosavadní místní komunikace 

přešly s účinností zákona do vlastnictví obcí, neboť by se jednalo o nepřípustné vyvlastnění.   

Toto ustanovení má proto být jen pokynem pro veřejnou správu, aby usilovala o získání vlast-

nictví k takovým cestám, aby mohly být znovu do kategorie místních komunikací zařazeny. 

Je otázkou, zda lze rozhodnutí NSS vnímat tak, že vznikla jakási nová kategorie pozem-

ních komunikací, které nepatří do žádné z kategorií vymezených zákonem. Podle mě však NSS 

obratem „pozemní komunikace ve věcném, technickém a funkčním smyslu“ ve skutečnosti ne-

mínil vyjádřit, že se jedná o pozemní komunikace, ale že se jako takové pouze jeví. 

V takové situaci tedy dle mého názoru došlo k zániku dosavadní místní komunikace 

jako pozemní komunikace v právním smyslu. Od 1. 4. 1997 totiž nesplňovala zákonem stano-

vené definiční znaky pozemní komunikace. Stala se k tomuto datu pouhou soukromou dopravní 

 
185 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 29. 1. 2014, č. j. 9 As 15/2012-27. 
186 Tamtéž, bod odůvodnění 32. 
187 Tamtéž, bod odůvodnění 33. 
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cestou, na kterou se nadále nemohl vztahovat institut veřejného užívání.188 To však samozřejmě 

nevylučovalo její další užívání veřejností, pokud mu vlastník nebránil. 

Dnes se už jedná spíše o historickou záležitost, i když nelze vyloučit, že se v důsledku 

nedostatečné přechodné úpravy ještě nějaké spory objeví. I tak však toto historické připomenutí 

může sloužit jako poučení – doufejme, že i pro zákonodárce – a jako další příklad možných 

důsledků nepromyšlené nebo neúplné právní úpravy. 

 

4.8 Zhodnocení platné úpravy 

Pokud jde o kategorizaci pozemních komunikací a vymezení znaků jednotlivých kate-

gorií a tříd, má zákon v současnosti několik nedostatků. Nejvíce nedostatečná je přitom úprava 

účelových komunikací. Zákon ji definuje pouze skrze její dopravní význam (účel), nevěnuje 

však již pozornost tomu, že existence veřejné účelové komunikace je výrazným omezením 

vlastnického práva, a nepřiznává za toto omezení náhradu. 

Dle Ústavního soudu je takové omezení vlastnictví bez náhrady v rozporu s čl. 11 

odst. 4 Listiny.189 Právní úprava veřejně přístupných účelových komunikací je proto v současné 

podobě bez znalosti judikatury pro řešení případných sporů v podstatě nepoužitelná. Z hlediska 

právní jistoty by však bylo zcela jistě vhodnější, aby to, zda určitá cesta je nebo není veřejnou 

účelovou komunikací, vyplývalo přímo z ustanovení zákona. 

Problémy při interpretaci právní úpravy pak činí také to, že zákonná úprava výslovně 

neřeší problematiku polních a lesních cest. Vztah lesního zákona a zákona o ochraně přírody a 

krajiny k ustanovením o účelových komunikacích z žádného předpisu výslovně nevyplývá. Zá-

kony navíc operují s různými pojmy (účelová komunikace, cesta, stezka, pěšina), aniž by jejich 

obsah a vztahy mezi nimi patřičně vymezily. Mnou výše podaný výklad těchto otázek je přitom 

jistě jen jednou z možností, ke kterým lze při interpretaci uvedených pojmů dojít. 

Jsem proto toho názoru, že zákonodárce by měl zvážit, zda současnou koncepci účelo-

vých komunikací v zákoně ponechat nebo ji nahradit koncepcí jinou. Osobně přitom nepovažuji 

změnu koncepce za nutnou – stačilo by zřejmě, kdyby byly v zákoně výslovně uvedeny ty 

znaky účelových komunikací, které dovodila judikatura,190 definovány pojmy „lesní cesta“ a 

„stezka“ a vymezen jejich vztah k úpravě účelových komunikací. Při tvorbě případné nové 

 
188 Srov. úvahy o podobné situaci v nálezu ÚS ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06. 
189 Nález ÚS ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06. 
190 Těmito znaky jsou souhlas vlastníka a nutná komunikační potřeba, kterým se budu blíže věnovat níže v kapitole 

o vzniku a zániku pozemních komunikací. 
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koncepce by však měl být brán dostatečný ohled na to, že u účelových komunikací dochází 

často k silnému střetu soukromých a veřejných zájmů (viz níže sub 5.5). 

Ve vztahu k ostatním kategoriím pozemních komunikací považuji za největší nedosta-

tek absenci kritérií pro rozdělení dálnic do I. a II. třídy. Zákonodárce sice rozdělil k 31. 12. 2015 

tehdejší dálnice a rychlostní silnice do těchto nových tříd, ale nestanovil žádná kritéria pro za-

řazení v budoucnu vzniklých nebo přebudovaných dálnic. 

Dálnice se nadto podle současného znění zákona mají členit do tříd podle jejich „určení 

a dopravního významu“. Tyto dva znaky jsou však dle mého názoru pro obě třídy dálnic naopak 

společné, neboť každá dálnice je určena pouze pro motorová vozidla s nejnižší povolenou rych-

lostí 80 km/h a každá dálnice má sloužit především rychlé dálkové a mezistátní dopravě. 

Obě třídy dálnic se tak od sebe zřejmě mohou odlišovat jen svým stavebně technickým uspořá-

dáním. Zákon by proto měl být doplněn o tyto stavebně technické znaky, kterými se mají obě 

třídy dálnic od sebe vzájemně odlišovat. 

Rovněž bych považoval za vhodné, aby bylo upřesněno vymezení místních komunikací 

I. a II. třídy. Podle současné úpravy je rozdíl v tom, že komunikace v I. třídě jsou „dopravně 

nejvýznamnější“ a v II. třídě „dopravně významné“. Přesnější vymezení je pak učiněno pouze 

u místních komunikací II. třídy a není tedy zcela zřejmé, jakými konkrétními vlastnostmi se od 

nich mají odlišovat ty zařazené do I. třídy. 

Také nepovažuji za nutné, aby byly definice jednotlivých tříd místních komunikací roz-

děleny mezi zákon a prováděcí vyhlášku. Jistě nejde o právní úpravu, která by podléhala častým 

změnám, spíše právě naopak. Jelikož jsou i ostatní kategorie a třídy vymezeny přímo v zákoně, 

není zřejmě důvod, aby bylo vymezení tříd místních komunikací částečně delegováno na pro-

váděcí předpis, což přispívá spíše k nepřehlednosti právní úpravy. 
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5 Vznik, změny a zánik pozemních komunikací 

5.1 Vznik pozemních komunikací 

Jak bylo uvedeno, pojem pozemní komunikace neoznačuje primárně věc v právním 

smyslu. Zákon tento pojem užívá proto, aby vymezil specifickou kategorii pozemních doprav-

ních cest, k nimž se váže specifický právní režim, stanovený v předpisech silničního práva. 

Při zkoumání vzniku pozemních komunikací je proto potřeba odlišit dvě roviny – vznik do-

pravní cesty jako části hmotného světa (faktická rovina) a vznik pozemní komunikace jako 

zvláštního právního režimu této dopravní cesty (právní rovina). 

Dopravní cesta vzniká v zásadě dvěma způsoby. Buď spontánně postupným „vyježdě-

ním“ či „vychozením“, anebo záměrně, a to buď pouhou úpravou povrchu pozemku (terénními 

úpravami), anebo použitím stavebních technik. 

Pozemní komunikace vzniká naproti tomu splněním zákonných kritérií. Tato kritéria 

byla výše rozebrána u jednotlivých kategorií komunikací sub 4. Zatímco však u účelových ko-

munikací tato kritéria postačí sama o sobě, u ostatních stanoví zákon ještě navíc jedno kritérium, 

kterým je správní rozhodnutí o zařazení do příslušné kategorie.191 

Podle § 3 odst. 1 PozKom „[o] zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, sil-

nice nebo místní komunikace a jejich tříd rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě 

jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení.“ Zákon zde však hovoří 

nepřesně o pozemní komunikaci, přesto, že ta vzniká až samotným zařazením. Vhodnější by 

proto bylo vyjádření, že silniční správní úřad rozhoduje o zařazení dopravní cesty, neboť dokud 

k samotnému zařazení nedojde, o pozemní komunikaci se nejedná.192 

Všechny pozemní komunikace pak spojuje z právního hlediska nejvýznamnější krité-

rium, které je hlavním důvodem jejich existence – veřejné užívání (s výjimkou neveřejně pří-

stupných účelových komunikací, u kterých je tento znak nahrazen tím, že se nacházejí v uza-

vřeném prostoru nebo objektu – viz výše sub 2.4 a 4.6.4). O užívání pozemních komunikací 

bude pojednáno v poslední části této práce. 

 

 

 
191 V případě, že by bylo rozhodnutím silničního správního úřadu zařazena do kategorie pozemní komunikace 

dopravní cesta, která některé ze zákonem stanovených kritérií nesplňuje, šlo by o rozhodnutí trpící vadou nezá-

konnosti, avšak dokud by nebylo stanoveným postupem zrušeno, vztahovala by se na něj presumpce správnosti 

(STAŠA, J. in Hendrych a kol. 2016, s. 147). 
192 Kočí 2018, s. 20. 
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5.1.1 Vznik dálnice, silnice a místní komunikace 

Dopravní cesta se stává pozemní komunikací v kategorii dálnice, silnice nebo místní 

komunikace dnem, kdy nabyde právní moci rozhodnutí silničního správního úřadu o jejím za-

řazení. Jedná se o rozhodnutí konstitutivní.193 Toto rozhodnutí se vydává ve správním řízení, 

na něž se použije zákon o pozemních komunikacích a subsidiárně správní řád (§ 1 odst. 2 SpŘ). 

Příslušnost orgánu, který vykonává působnost silničního správního úřadu, stanoví § 40 

PozKom ve vztahu k jednotlivým kategoriím. O zařazení dálnice a silnice I. třídy rozhoduje 

Ministerstvo dopravy, o zařazení silnice II. a III. třídy rozhoduje krajský úřad a o zařazení 

místní komunikace rozhoduje obecní úřad. 

Účastníky řízení vymezuje § 27 SpŘ. Bude jím zejména žadatel, vlastník stavby nebo 

pozemku, která je příslušnou dopravní cestou, pokud není žadatelem. Za účastníka by dle mého 

názoru měl silniční správní úřad přibrat také vlastníka pozemku pod stavbou dopravní cesty, 

pokud je od vlastníka této stavby odlišný (dnes zejména na základě § 509 OZ – viz výše). 

Úkolem silničního správního úřadu v řízení o zařazení dopravní cesty do příslušné ka-

tegorie a třídy pozemní komunikace je přezkoumat žádost o zařazení z hledisek stanovených 

zákonem. Podmínkami pro zařazení jsou zejména definiční znaky jednotlivých kategorií a je-

jich tříd (popsané výše sub 4), a vlastnictví dané dopravní cesty subjektem vymezeným v § 9 

odst. 1 PozKom (viz výše sub 3.2). 

Naopak úkolem silničního správního úřadu není přezkoumávat, zda stavba dopravní 

cesty odpovídá stavební předpisům a je vystavěna v souladu se stavebním povolením apod. 

To je úkolem stavebního úřadu ve stavebním, případně kolaudačním řízení, byť jím zpravidla 

bude také silniční správní úřad (§ 16 odst. 1 PozKom). 

Řízení o zařazení se zahajuje na žádost, přičemž žadatelem bude zpravidla vlastník do-

pravní cesty, který její stavbu zainvestoval. V řízení není potřeba obstarávat žádná stanoviska 

dotčených orgánů.194 Pokud silniční správní úřad dojde k závěru, že žádosti o zařazení lze vy-

hovět, neboť jsou pro to splněny všechny podmínky, vydá rozhodnutí o zařazení. V opačném 

případě žádost zamítne (§ 51 odst. 3 SpŘ). 

 

 
193 Kopecký 2019, s. 154. 
194 Kočí 2018, s.  
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5.1.2 Vznik účelové komunikace 

5.1.2.1 Veřejná účelová komunikace 

5.1.2.1.1 Způsob vzniku veřejné účelové komunikace a podmínky pro něj 

Pro vznik účelové komunikace zákon správní rozhodnutí nevyžaduje. Vzniká proto 

ex lege při naplnění ostatních definičních znaků, a to okamžikem, kdy byl poslední z nich na-

plněn. Jak však bylo již zmíněno, judikatura dovodila, že zákonem výslovně vymezené znaky 

ke vzniku veřejně přístupné účelové komunikace nepostačují. 

V případě veřejně přístupných účelových komunikací totiž dochází ke střetu veřejného 

a soukromého zájmu. Na jedné straně stojí veřejný zájem na tom, aby mohly být veřejně uží-

vány silniční dopravní cesty, a to zejména v místech, kde jejich dopravní funkci neplní žádná 

alternativa. Na druhé straně stojí soukromý zájem vlastníka svobodně rozhodovat o svém ma-

jetku a nebýt nucen trpět jeho užívání proti své vůli. 

Omezení vlastnického práva smí v právním státě existovat pouze v nezbytných přípa-

dech a za podmínky, že je přiměřené. Jelikož zákon nestanoví za veřejné užívání účelové ko-

munikace náhradu, dovodil Ústavní soud, že veřejné užívání přichází v úvahu pouze se souhla-

sem jejího vlastníka.195 

Ke stejnému závěru došla i starší judikatura a literatura před více než 100 lety. Hoetzel 

např. hovořil o tzv. věnovacím aktu.196 Nejvyšší správní soud Československé republiky se 

k tomuto názoru přiklonil např. v rozhodnutí z roku 1932, jehož právní věta zní: „Pozemek, 

který je v soukromém vlastnictví, lze uznat za veřejnou cestu jen tehdy, byl-li pozemek věnová-

ním buď výslovným nebo z konkludentních činů vlastníka poznatelným určen k obecnému uží-

vání a slouží-li toto užívání k trvalému ukojení nutné komunikační potřeby.“197 

Již v roce 1932 tehdejší Nejvyšší správní soud dovodil i druhý ze znaků veřejné cesty 

v soukromém vlastnictví – nutnou komunikační potřebu. I dle výše citovaného rozhodnutí Ús-

tavního soudu jsou ke vzniku veřejně přístupné účelové komunikace potřeba oba znaky – tj. jak 

souhlas vlastníka, tak nutná komunikační potřeba. 

Dle mého názoru však k jejímu vzniku i trvání postačuje již samotný souhlas vlastníka. 

Chce-li z dobré vůle umožnit obyvatelům v sousedství lepší dopravní spojení i za situace, kdy 

existuje méně pohodlná alternativa, nemělo by mu v tom právo bránit. Nutnou komunikační 

potřebu proto postačí zkoumat až za situace, kdy vlastník vezme svůj souhlas s veřejným uží-

váním zpět. Proto o ní pojednám dále v souvislosti se zánikem účelové komunikace (sub 5.4.2). 

 
195 Srov. nález ÚS ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06. 
196 Kopecký 2019, s. 219. 
197 Rozsudek NSS ze dne 21. 9. 1932 (Boh. A 10729/32). Citováno z informačního systému ASPI. 
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Judikatura dovodila, že souhlas s veřejným užíváním nemusí být (a zpravidla ani ne-

bude) výslovný. Postačí, že vlastník o užívání svého pozemku veřejností věděl a přiměřeně 

proti němu nezakročil. Kvalifikovanou formu proto vyžaduje nesouhlas, nikoli souhlas s věno-

váním cesty veřejnému užívání.198 Za kvalifikovaný nesouhlas lze považovat např. umístění 

závory, dopravní značky „Zákaz vjezdu“ či informativní cedule s obdobným významem, ale 

rovněž pouhé vykazování „zbloudilých cestovatelů“ vlastníkem z jeho pozemku.199 

Dle judikatury zavazuje jednou vyslovený souhlas s veřejným užíváním cesty i právní 

nástupce vlastníka, který souhlas udělil. Cesta však může být užívána veřejností již po dlouhou 

dobu. Pokud pak vznikne spor o to, zda se jedná či nejedná o veřejně přístupnou účelovou 

komunikaci, může být již nemožné zjistit a prokázat, zda některý z předchozích vlastníků sou-

hlas udělil či nikoli. V takovém případě proto postačí, je-li prokázáno, že cesta je veřejně uží-

vána od nepaměti.200 To lze prokázat zejména svědeckými výpověďmi místních. 

Konkludentní souhlas vlastníka však nelze předpokládat v některých specifických situ-

acích. Zejména nelze hovořit o vzniku účelové komunikace, pokud vlastník umožňuje užívání 

cesty jiným osobám na základě soukromoprávního institutu (např. služebnosti nebo nájmu).201 

Zadruhé nevzniká veřejně přístupná účelová komunikace ani v situaci, kdy cesta není 

užívána širší veřejností, ale pouze úzkým okruhem osob. V těchto situacích totiž cesta není 

užívána veřejně. Nečinnost vlastníka nemůže být považována za souhlas s veřejným užíváním 

za situace, kdy k takovému užívání nedochází.202 

 

5.1.2.1.2 Řízení o určení (ne)existence veřejné účelové komunikace 

Jelikož veřejně přístupná účelová komunikace vzniká bez správního rozhodnutí, vzniká 

často spor o to, zda byly pro její vznik splněny všechny podmínky. Rozhodovat o těchto sporech 

však nemá pravomoc soud (nejde spor vyplývající z poměrů soukromého práva).203 Pravomoc 

k řešení takového sporu má správní orgán, neboť veřejné užívání je institutem veřejnoprávním. 

Zákon však výslovně nestanoví, který správní orgán má pravomoc k vedení řízení o ur-

čení, zda je dopravní cesta veřejně přístupnou účelovou komunikací. Silničním správním úřa-

dem ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací je však obecní úřad obce 

 
198 Rozsudek NSS ze dne 22. 12. 2009, č. j. 1 As 76/2009-60. 
199 Srov. MÁCHA, A. in Mácha a Huneš 2016, s. 76. 
200 Rozsudek NSS ze dne 22. 12. 2009, č. j. 1 As 76/2009-60. 
201 Nález ÚS ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06. 
202 Rozsudek NSS ze dne 25. 9. 2013, č. j. 1 As 63/2013-49. 
203 Srov. § 7 odst. 1 OSŘ. 
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s rozšířenou působností [§ 40 odst. 4 písm. a) PozKom], lze proto dovodit, že zákonodárce 

zamýšlel svěřit mu rovněž působnost v těchto otázkách. 

Řízení o určení právního vztahu je subsidiárně upraveno v § 142 SpŘ. Žadatel o určení, 

že dopravní cesta je nebo není veřejně přístupnou účelovou komunikací, musí proto prokázat 

na tomto určení právní zájem. Ten lze předpokládat zejména u vlastníka cesty a u těch, kterým 

cesta slouží (nebo může sloužit) jako příjezdová komunikace k jejich nemovitosti. 

Účastníci řízení jsou vymezeni v ustanovení § 27 SpŘ – budou jimi žadatel a vlastník 

dopravní cesty, není-li sám žadatelem. Podle § 44b PozKom však bude účastníkem i obec, na 

jejímž území se sporná cesta nachází. 

Jelikož jde o řízení určovací, nemá rozhodnutí silničního správního úřadu konstitutivní 

účinky. Práva a povinnosti, jichž se meritorní výrok rozhodnutí týká, se neodvíjí od právní moci 

tohoto rozhodnutí, ale od toho, zda jsou či nejsou splněny podmínky pro vznik účelové komu-

nikace. Rozhodnutí zde pouze (ne)splnění těchto podmínek autoritativně osvědčuje.204 

 

5.1.2.2 Soukromá účelová komunikace 

Neveřejně přístupná (soukromá) účelová komunikace vzniká okamžikem, kdy jsou na-

plněny všechny její znaky. V jejím případě nehraje roli, zda je přístupná k užití veřejnosti nebo 

je užívána jen na základě soukromoprávního titulu, ale zda se nachází v uzavřeném prostoru. 

Odděleně od jejího vzniku však lze hovořit o vzniku jejího veřejného užívání. Zákon 

v § 7 odst. 2 PozKom stanoví, že soukromá účelová komunikace je veřejně přístupná „v rozsahu 

a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu.“. 

Pokud tedy vlastník (provozovatel) uzavřeného areálu soukromou účelovou komunikaci 

zpřístupní veřejnosti, stává se po dobu trvání jeho souhlasu předmětem veřejného užívání. Její 

veřejnou přístupnost ovšem nelze dovozovat z § 19 odst. 1 PozKom, které se dle dikce zdánlivě 

týká všech pozemních komunikací (tedy i neveřejně přístupných účelových komunikací). Podle 

mého názoru se § 7 odst. 2 PozKom vůči tomuto ustanovení uplatní jako lex specialis. 

 

 

 

 

 
204 Kopecký 2019, s. 154. 
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5.2 Výstavba silničních dopravních cest 

Na rozdíl od vzniku pozemní komunikace v právním smyslu se výstavbou dopravních 

cest rozumí jejich vznik ve faktické (hmotné) rovině. Ne každá vystavěná dopravní cesta se 

samozřejmě musí následně stát pozemní komunikací – může po své výstavbě zůstat pouhou 

soukromou dopravní cestou, byť takových případů bude zřejmě výrazná menšina. 

Výstavba dopravní cesty je vždy vědomým a záměrným procesem, je proto nutné ji 

odlišit od živelného (spontánního) vzniku pouhým „vychozením“ či „vyježděním“. Jelikož 

stavba nové dopravní cesty je vždy novým využitím území, musí být při jejím vzniku postupo-

váno v rámci procesu územního plánování.205 Stavby dopravních cest pak kromě územního plá-

nování podléhají rovněž povolování podle stavebního řádu.206 Obě tyto oblasti jsou již tradičně 

předmětem úpravy stavebního zákona. 

Stavebníkem dopravní cesty může být kdokoliv – jak soukromá osoba, tak veřejno-

právní investor (stát, kraj či obec). V případě výstavby dopravních cest, které se mají následně 

stát dálnicí, silnicí či místní komunikací, bývají investory zpravidla veřejnoprávní korporace, 

neboť zákon pro jejich zařazení do příslušné kategorie vyžaduje jejich vlastnictví. 

Soukromá osoba může investovat do výstavby vlastní soukromé dopravní cesty, příp. 

soukromé účelové komunikace (např. pro podnikatelské účely), také ale do cesty, která se ná-

sledně stane veřejnou účelovou komunikací. Může se také stát, že stavebník zamýšlí postavit 

rodinný dům na pozemku, k němuž tamní příjezdová komunikace nesplňuje podmínky staveb-

ních předpisů (např. není zpevněná).207 Pokud obec nemá prostředky na výstavbu místní komu-

nikace (byť např. plánované v územním plánu obce), stavebník může její stavbu financovat 

sám, aby dosáhl splnění podmínek pro povolení stavby rodinného domu.208 

 

5.2.1 Fáze výstavby 

Obecně lze v případě staveb nových komunikací rozlišit dvě hlavní fáze – plánovací a 

realizační. Plánování zahrnuje jednak zmíněné územně plánovací procesy, jednak alokování 

potřebných financí. Realizace zahrnuje výběr zhotovitele stavby, umístění stavby v územním 

řízení, stavební povolování, samotnou výstavbu a kolaudační proces. V případě výstavby 

 
205 § 18 a násl. StavZ. 
206 § 103 a násl. StavZ. 
207 Srov. § 20 odst. 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
208 Vystavěná cesta se posléze může stát místní komunikací (pokud je ve vlastnictví obce), veřejnou účelovou 

komunikací (pokud nebude zařazena do kategorie místní komunikace a bude věnována veřejnému užívání) nebo 

soukromá dopravní cesta (pokud bude s vlastníky sousedních nemovitostí dohodnuto např. zřízení služebnosti 

cesty a ostatním se v přístupu zabrání závorou). 
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dopravních cest, které se mají následně stát dálnicí, silnicí či místní komunikací, navazuje na 

realizační fázi dále řízení o zařazení cesty do příslušné kategorie (viz výše sub 5.1.1). 

 

5.2.1.1 Plánování výstavby pozemních komunikací 

Územní plánování zahrnuje pořizování a schvalování tzv. územně plánovací dokumen-

tace. Tou jsou územní plány na úrovni obcí, zásady územního rozvoje na úrovni krajů a od 

1. 1. 2021 nově také územní rozvojový plán pro území celé republiky. Na ústřední úrovni je 

schvalována rovněž politika územního rozvoje, která je sice závazná pro územně plánovací 

dokumentaci, ale má pouze strategickou povahu.209 

Alokace financí zahrnuje obstarání peněžních prostředků, které si výstavba dopravní 

cesty vyžaduje. U soukromých osob tento proces právně upraven není a je ponechán v souladu 

s principy svobody a autonomie vůle zcela na jejich uvážení. Hospodaření s financemi státu, 

krajů a obcí je naproti tomu právem regulováno, neboť jde o hospodaření zejména s prostředky 

vybranými na daních od občanů. 

Hospodaření veřejných subjektů je předmětem finančního práva. Vynakládat prostředky 

z veřejných rozpočtů lze pouze v souladu s rozpočtem schváleným na příslušný rozpočtový 

(zpravidla kalendářní) rok.210 Výstavba silničních dopravních cest je tak možná za předpokladu, 

že příslušný veřejnoprávní investor ve svém rozpočtu vyhradil pro tyto účely dostatek financí. 

Příjmy veřejných rozpočtů představují zejména výnosy z daní. Ty se vybírají na cen-

trální úrovni a část jejich výnosu může plynout přímo do místních rozpočtů. Ze státního roz-

počtu jsou poté do místních rozpočtů další prostředky přerozdělovány formou dotací.211 

Na ústřední úrovni byl v roce 2000 vytvořen Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), 

jehož účelem je efektivnější financování mj. „výstavby, modernizace, oprav, údržby nebo 

správy silnic nebo dálnic“ [§ 2 odst. 1 písm. a) DopFond]. Státní fond je jednak právnickou 

osobou veřejného práva, jednak účelovým seskupením majetku.212 

Do rozpočtu SFDI plyne vedle dalších příjmů zejména celý výnos silniční daně a 9,1 % 

z výnosu spotřební daně z minerálních olejů.213 Příjmem SFDI jsou také prostředky vybrané za 

zpoplatněné užívání pozemních komunikací na časovém poplatku a mýtném, ale také propadlé 

 
209 Nevydává se ve formě opatření obecné povahy a nelze ji soudně přezkoumat. Srov. § 31 odst. 3 StavZ a con-

trario a usnesení NSS ze dne 18. 11. 2009, č. j. 9 Ao 3/2009-59. 
210 BOHÁČ, R. in Karfíková a kol. 2017, s. 121. 
211 Tamtéž, s. 172. 
212 Kopecký 2019, s. 63. 
213 § 5 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. 
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kauce za elektronické palubní zařízení pro výběr mýtného a část pokut za provoz přetížených 

vozidel, pokud byla provozována na dálnicích nebo silnicích I. třídy.214 

SFDI je podřízen Ministerstvu dopravy a hospodaří s majetkem státu (§ 1 DopFond). 

SFDI sestavuje každoročně svůj rozpočet, který schvaluje Poslanecká sněmovna (§ 5 Dop-

Fond). Orgány SFDI jsou ředitel, výbor a dozorčí rada. Ředitele jmenuje podle zákona o státní 

službě státní tajemník Ministerstva dopravy, členy výboru jmenuje na 4 roky vláda a členy 

dozorčí rady volí na 4 roky Poslanecká sněmovna.215 Prostředky ze SFDI jsou příjemcům po-

skytovány ve formě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.216 

 

5.2.1.2 Realizace výstavby pozemních komunikací 

Realizační fáze stavby zahrnuje výběr stavebního podnikatele (zhotovitele stavby), vý-

běr projektanta a přípravu její projektové dokumentace, povolování jejího umístění v územním 

řízení, posuzování jejích vlivů na životní prostředí, její povolování podle stavebního řádu, sa-

motnou výstavbu a závěrem její kolaudaci. V případě, že investor nevlastní potřebné pozemky 

pro výstavbu cesty, je potřeba obstarat i práva k těmto pozemkům. 

Potřebné pozemky lze obstarat zejména soukromoprávní cestou – jejich koupí. Pokud 

vlastník není ochoten pozemky prodat, mohou být za stanovených podmínek vyvlastněny podle 

zákona č. 184/2006 Sb. Podmínkami vyvlastnění jsou zejména vyvlastňovací účel stanovený 

ve zvláštním zákoně, zaplacení náhrady a nezbytnost a proporcionalita vyvlastnění. 

Účely vyvlastnění pro stavbu dopravních cest jsou stanoveny dva. Jde jednak o § 170 

StavZ, který se týká veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury; tou je 

stavby vymezená v územně plánovací dokumentaci [§ 2 odst. 1 písm. n) StavZ]. Druhý účel 

stanoví § 17 PozKom, podle něhož lze vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám „potřebným 

k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní 

komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících.“ 

Stavba dopravní cesty musí být nejprve umístěna v územním řízení, v němž se posuzuje 

z územně plánovacích hledisek. Ve stanovených případech nelze územní rozhodnutí vydat bez 

kladného závazného stanoviska o posouzení vlivů na životní prostředí. Posuzovat se musí vždy 

dálnice a dále silnice a místní komunikace o čtyřech a více pruzích, pokud má jejich délka činit 

alespoň 10 km; v těchto případech vydává závazné stanovisko Ministerstvo dopravy. 

 
214 § 20 odst. 4, § 22c odst. 6 a § 43 odst. 3 PozKom. 
215 § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 a § 9 odst. 1 DopFond a § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb. 
216 § 3 DopFond. Srov. také MARKOVÁ, H. in Karfíková a kol. 2017, s. 181. 
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V ostatních případech se stavba cesty posuzuje pouze v případě, že se tak stanoví ve 

zjišťovacím řízení; to vede a závazné stanovisko vydává krajský úřad. Zjišťovacímu řízení pod-

léhají od délky 2 km stavby silnic, místních komunikací I. a II. třídy a místních komunikací 

o čtyřech a více pruzích. Stavby ostatních dopravních cest, které se mají stát pozemní komuni-

kací, se pak posuzují v případě, že dosahují délky 2 km a návrhová intenzita dopravy dosahuje 

1 000 vozidel za 24 hodin. Zjišťovacímu řízení podléhají rovněž parkoviště a garáže od kapa-

city 500 parkovacích míst.217 

Pokud záměr dopravní cesty podléhá posuzování vlivů na životní prostředí, vztahuje se 

na řízení vedená podle stavebního zákona týkající se tohoto záměru zvláštní ustanovení o tzv. 

navazujícím řízení (§ 9b–9e PosVliv), která stanoví některé odchylky – navazujícího řízení se 

zejména mohou účastnit i ekologické spolky splňující stanovené podmínky.218 

Ze stavebně technických hledisek se stavba dopravní cesty posuzuje a povoluje ve sta-

vebním řízení. Současná právní úprava umožňuje vydat tzv. společné povolení, jímž se nahra-

zuje územní rozhodnutí a stavební povolení. Vydává se buď ve společném územní a stavebním 

řízení, nebo ve společném územní a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, 

což jsou zvláštní druhy správního řízení přidané do stavebního zákona novelou od roku 2018.219 

Společné povolení vydává speciální stavební úřad,220 kterým se pro stavby dálnic, silnic, 

místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací rozumí silniční správní úřad. 

Problematická je formulace zákona, který hovoří o stavbách těchto komunikací, přestože v době 

jejich povolování ještě tyto komunikace neexistují a v právním smyslu nevzniknou výstavbou 

ani právní mocí stavebního povolení, ale až rozhodnutím o zařazení do příslušné kategorie 

(nebo naplněním zákonných znaků v případě účelových komunikací) – viz výše kapitolu 5.1. 

Ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) StavZ a § 16 odst. 1 PozKom je proto potřeba vykládat 

ve vztahu k neexistujícím, ale plánovaným stavbám tak, že speciální stavební úřad je příslušný 

pro stavby, které se dle záměru stavebníka mají následně stát dálnicí, silnicí, místní komunikací 

nebo veřejnou účelovou komunikací. Pokud se ze stavby má stát pouhá soukromá dopravní 

cesta nebo neveřejná účelová komunikace, je pro ni příslušný a contrario obecný stavební úřad. 

 
217 Body 47–49 a 109 přílohy č. 1 k PosVliv. 
218 Viz § 3 písm. g) a i) PosVliv. 
219 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
220 § 94j odst. 1 StavZ. 
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Pokud jsou stavby plánovaných dálnic, silnic, místních komunikací a veřejných účelo-

vých komunikací povolovány zvlášť v územním a zvlášť ve stavebním řízení, územní rozhod-

nutí vydává obecný stavební úřad a stavební povolení speciální stavební úřad.221 

Dokumentaci pro územní řízení i projektovou dokumentaci stavby smí zpracovávat 

pouze fyzická osoba s příslušným oprávněním. Tímto oprávněním je buď živnostenské opráv-

nění k výkonu vázané živnosti „Projektová činnost ve výstavbě“, nebo autorizace dle zákona 

č. 360/1992 Sb. Pouze tyto osoby smí také odborně vést provádění samotné stavby. Také pro-

vádět samotnou stavbu smí pouze stavební podnikatel, který k tomu má živnostenské oprávnění 

nebo autorizaci a který zajistí provádění prací odbornými osobami.222 

Výběr projektanta a zhotovitele stavby v případě soukromého investora žádné regulaci 

nepodléhá. Je-li investorem veřejnoprávní korporace, musí výběr dodavatelů těchto prací pro-

běhnout v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Příslušná 

smlouva o dílo uzavřená veřejným investorem bude navíc zpravidla podléhat zveřejnění v re-

gistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

Realizační fáze výstavby dopravní cesty je završena její kolaudací. Stavba veřejné do-

pravní cesty musí být jako stavba veřejné infrastruktury podle § 119 odst. 1 písm. a) StavZ 

kolaudována před uvedením do provozu bez výjimek. Zákon dnes preferuje zjednodušený po-

stup spočívající ve vydání kolaudačního souhlasu bez vedení správního řízení. Stavební úřad 

může povolit i předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz.223 

Územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační souhlas vydává stavební úřad, který 

vede i příslušné správní řízení, pokud není nahrazeno některým z tzv. zjednodušujících postupů. 

Pro stavby dálnic, silnic a místních a veřejně přístupných účelových komunikací vykonávají 

působnost na úseku stavebního řádu silniční správní úřady jako speciální stavební úřady. 

Územní řízení proto povede obecný stavební úřad, zatímco stavební povolení a ko-

laudační souhlas bude vydávat příslušný silniční správní úřad.224 V případě společného územ-

ního a stavebního řízení však společné povolení, jímž se nahrazuje i územní rozhodnutí, vydává 

silniční správní úřad a obecný stavební úřad v procesu nefiguruje.225 

 
221 § 15 odst. 1 StavZ. 
222 Srov. § 158 a § 160 StavZ., přílohu č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. a § 14 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb. 
223 Srov. § 121–124 StavZ. U staveb pozemních komunikací zařazených do transevropské silniční sítě musí být 

podle § 18g odst. 5 PozKom nařízen zkušební provoz vždy. Při provádění této stavby musí být totiž v jednotlivých 

fázích prováděn audit bezpečnosti, kterému podléhá rovněž provedená stavba pro zkušební provoz [§ 18g odst. 2 

písm. c) PozKom]. K vymezení transevropské silniční sítě viz nařízení EU č. 1315/2013. 
224 K vydání stavebního povolení však potřebuje souhlas obecného stavebního úřadu, který ověřuje splnění pod-

mínek stanovených územním rozhodnutím. Viz § 15 odst. 2 StavZ. 
225 Srov. § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 StavZ a § 16 odst. 1 PozKom. 
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Na vyvlastňovací, územní a stavební řízení týkající se vybrané dopravní infrastruktury 

se vztahuje rovněž zvláštní zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a ener-

getické infrastruktury (liniový zákon). Tento zákon stanoví řadu odchylek pro výše popsané 

postupy při přípravě a povolování staveb (nejen) silničních dopravních cest. 

Deklarovaným účelem liniového zákona je urychlení výstavby dopravní infrastruktury. 

Tento zákon – poměrně nepřehledně napsaný – však zesložiťuje již tak dost složitou právní 

úpravu. Proto lze oprávněně uvažovat, zda příslušná řízení jejich ještě větším zkomplikováním 

naopak neprodlužuje. Orientace v právní úpravě je totiž velmi obtížná a chyb se často dopouš-

tějí i úřední osoby; jimi vydaná rozhodnutí jsou pak rušena nadřízenými orgány nebo soudy, 

což přispívá k zahlcení stavebních úřadů.226 

 

5.2.2 Koncesionářská výstavba 

S účinností od 1. 1. 2003 byla do zákona o pozemních komunikacích zařazena nová část 

čtvrtá, nazvaná „Převedení výkonu některých práv a povinností státu v souvislosti s výstavbou, 

provozováním a údržbou dálnice“.227 Obsahem šesti tehdy vložených ustanovení (§ 18a–18f) 

je úprava tzv. koncesionářské smlouvy, kterou v nadpise uvedené činnosti stát převádí na sou-

kromou právnickou osobu. 

Dle důvodové zprávy tím měla být otevřena možnost nového způsobu výstavby dálnic 

za situace, kdy stát očekával kulminaci svého zadlužení, ale v souvislosti se vstupem do EU 

potřeboval zrychlit tempo výstavby a modernizace silniční infrastruktury. „Soukromě financo-

vaný projekt může tak překonat stávající finanční problémy, neboť zajistí nezbytný kapitál 

v čase potřeby a prodloužení návratnosti vložených prostředků a překlene právě období největší 

kulminace zadlužení veřejného sektoru.“228 

K podstatě nově zaváděného institutu uváděla důvodová zpráva následující: „[k]oncesní 

způsob výstavby, provozování a údržby silniční infrastruktury je dlouhodobý proces partnerství 

mezi státem a soukromou osobou, v rámci kterého stát deleguje výstavbu, provoz a údržbu do-

pravní infrastruktury na soukromou osobu a o způsobu zajišťování výstavby, provozu a údržby 

uzavírá se soukromou osobou smlouvu. Ve smlouvě se kromě jiného stanoví i způsob úhrady 

vložených investic koncesionářem.“ 

 
226 TOŠNER, O. Zákon o urychlení výstavby infrastruktury – krok správným směrem? [online]. Správní právo 

č. 1/2013 [cit. 2021-02-16]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo-cislo-1-2013.aspx. 
227 Zákon č. 256/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
228 Sněmovní tisk č. 1226/0 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1998–2002 [cit. 2021-02-

15]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1226&CT1=0. 

https://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo-cislo-1-2013.aspx
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1226&CT1=0
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Koncesionářská výstavba pozemních komunikacích patří mezi tzv. PPP projekty 

(z angl. Public Private Partnership), tedy projekty, jejichž podstatou je poskytování veřejných 

služeb za spolupráce veřejného a soukromého sektoru.229 

Prvním (neúspěšným) pokusem o aplikaci těchto ustanovení byla výstavba dálnice 

D47.230 Koncesionářskou smlouvu zadala v roce 2002 vláda Miloše Zemana bez výběrového 

řízení izraelskému dodavateli za cenu 125 miliard korun. Projekt dálnice D47 však od začátku 

provázely pochybnosti o možné korupci a podezření na předraženou cenu. Další ministr do-

pravy proto zakázku zrušil a stát dálnici postavil sám.231 

S účinností od 1. 1. 2007 byla rozšířena možnost koncesionářské výstavby i na silnice 

I. třídy.232 Koncesionářskou smlouvu lze uzavřít s právnickou osobou vybranou postupem 

podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Před uzavřením smlouvy se vyžaduje souhlas 

vlády a schválení závazků státu vyplývajících ze smlouvy Poslaneckou sněmovnou.233 

Zákon obsahuje povinné náležitosti koncesionářské smlouvy, výslovně však neuvádí 

důsledky jejich absence. 234 Lze tedy předpokládat, že by se v takovém případě na smlouvu 

užila obecná ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti právního jednání. 

Stát se smlouvou zavazuje koncesionáři předat území vymezené územním rozhodnutím 

ke stavbě dálnice nebo silnice I. třídy. Další fáze výstavby je povinen zajistit koncesionář. 

Po dokončení stavby je koncesionář povinen po dobu stanovenou ve smlouvě dálnici nebo sil-

nici I. třídy provozovat a udržovat. Smlouva se uzavírá nejméně na dobu 25 let.235 

Koncesionářská smlouva má obsahovat ujednání o rozložení rizik mezi stát a koncesio-

náře. Úhrada nákladů za výstavbu dálnice je koncesionáři vyplácena po dokončení stavby na 

základě ujednaného rozložení rizik, a to z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.236 

Ujednání o rozložení rizik by mělo předejít sporům pro případ překročení předpokládaných ná-

kladů za výstavbu z důvodů neočekávaných komplikací, víceprací apod. 

 
229 Kočí 2018, s. 97. 
230 Po svém dokončení byla tato dálnice zprovozněna jako součást dálnice D1. Viz např. D1 už vede z Prahy až do 

Ostravy, D47 je minulostí [online]. Hospodářské noviny (iHNed.cz), 25. 11. 2009 [cit. 2021-02-15]. Dostupné z: 

https://byznys.ihned.cz/c1-39184850-d1-uz-vede-z-prahy-az-do-ostravy-d47-je-minulosti. 
231 Viz např. Zkratka PPP v Česku nemá dobrou pověst. Dostavba dálnice D4 za soukromé peníze to má změnit 

[online]. ČT24, 12. 2. 2018 [cit. 2021-02-15]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2387953-

zkratka-ppp-v-cesku-nevesti-nic-dobreho-dostavba-dalnice-d4-za-soukrome-penize-ma. 
232 Zákon č. 80/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. 
233 § 18a a § 18c PozKom. 
234 Kočí 2018, s. 98. 
235 § 18d odst. 1 a, § 18e písm. f) a § 18f odst. 2 PozKom. 
236 § 18b PozKom. 

https://byznys.ihned.cz/c1-39184850-d1-uz-vede-z-prahy-az-do-ostravy-d47-je-minulosti
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2387953-zkratka-ppp-v-cesku-nevesti-nic-dobreho-dostavba-dalnice-d4-za-soukrome-penize-ma
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2387953-zkratka-ppp-v-cesku-nevesti-nic-dobreho-dostavba-dalnice-d4-za-soukrome-penize-ma
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Vedle úhrady za výstavbu je náležitostí koncesionářské smlouvy také cena za následný 

výkon práv a povinností státu komunikaci provozovat a udržovat koncesionářem [§ 18e 

písm. h) PozKom]. Právě cena za provoz a údržbu je důvodem, proč může být pro soukromého 

investora atraktivní koncesi získat. 

Pro stát je však v důsledku toho koncesionářská výstavba dražší než klasická, což před-

pokládala i důvodová zpráva.237 Státu však stačí obstarat potřebná práva k pozemkům a územní 

rozhodnutí a za provedení dalších fází výstavby a zajištění provozu pozemní komunikace po 

sjednanou dobu zaplatí podnikateli. Snaha zvýšit zisk může také vést koncesionáře k tomu, aby 

hledal úsporná řešení a používal ekonomicky výhodnější postupy. Na druhou stranu existuje i 

riziko, že se koncesionář s cílem „vydělat“ např. pokusí použít méně kvalitní materiály než 

vyžaduje smlouva, některé práce „odbýt“ a podobně. 

Po uplynutí koncesionářské doby je koncesionář povinen dálnici nebo silnici I. třídy 

vrátit státu, a to ve smlouvou stanoveném stavu. Vlastnictví k dálnici a silnici však po celou 

dobu zůstává státu (§ 9 odst. 1 PozKom). Koncesionářskou smlouvu tak lze vnímat jako speci-

fickou formu „veřejného“ leasingu.238 

O koncesní výstavbě dálnic bylo uvažováno již počátkem 90. let. Do starého silničního 

zákona byla s účinností od 13. 8. 1998 vložena ustanovení § 6 odst. 2 a 3, dle nichž mohl správce 

dálnic uvedených do provozu po roce 1992 vymezit na základě rozhodnutí vlády úseky, „které 

lze užívat pouze za cenu sjednanou podle cenových předpisů.“239 

Představa byla taková, že dálnici vybuduje a bude udržovat soukromý provozovatel, 

kterému ji bude stát pronajímat. Od uživatelů dálnice by provozovatel vybíral cenu za užívání 

dálnice, z níž by pokryl své náklady (a dosahoval zisku). S tímto modelem koncesní výstavby 

a provozování dálnic bylo při přijímání novely uvažováno ve vztahu k dálnici D5.240 

Na rozdíl od současné koncepce koncese by podle tehdejší úpravy uživatelé platili 

úhradu přímo soukromému provozovateli. Systém časového zpoplatnění dálnic (lidově „dál-

ničních známek“) tehdy ještě neexistoval, neboť byl zaveden až další novelou silničního zákona 

od 1. 1. 1995.241 

 
237 „Z hlediska finančních potřeb na určitý záměr výstavby, údržby a provozu určité pozemní komunikace se může 

jevit jako výhodnější klasický způsob financování ze státního rozpočtu. Ten však v současné době nedisponuje 

potřebnými adekvátními částkami nutnými k zahájení a dokončení výstavby.“ 
238 Fastr a Čech 2010, s. 30. 
239 Zákon č. 213/1993 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon). 
240 Sněmovní tisk č. 303 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993–1996 [cit. 2021-02-17]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t0303_00.htm. 
241 Zákon č. 134/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční 

zákon). 

https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t0303_00.htm
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V současné době se blíží realizaci PPP projekt na dostavbu dálnice D4 v úseku mezi 

Příbramí a Pískem. V únoru 2021 podepsal ministr dopravy a zástupce koncesionáře (společ-

nosti DIVia D4 spol. s r.o.) koncesionářskou smlouvu, podle níž má být úsek o délce 32 km 

hotový do roku 2024. Koncesionářská doba má činit 25 let.242 Pokud k realizaci tohoto projektu 

skutečně dojde, bude se na našem území jednat o historicky první realizovaný projekt stavby a 

provozu pozemní komunikace svěřený státem soukromému subjektu. 

 

5.3 Změny pozemních komunikací 

Poté, co dopravní cesta vznikne a je zařazena do některé z kategorie pozemních komu-

nikací, může v průběhu jejího „života“ docházet k řadě změn. Ty nejvýznamnější z nich, dotý-

kající se jejího určení a dopravního významu, mohou mít za následek, že komunikace přestane 

splňovat podmínky, pro něž byla do původní kategorie zařazena (např. výrazný nárůst nebo 

pokles dopravy po ní). Zákon tuto problematiku upravuje v § 3 odst. 2 a 3 PozKom, kde stanoví 

postup pro změnu kategorie nebo třídy pozemní komunikace. 

Dalšími změnami, které zákon výslovně předpokládá a reguluje, je např. připojení po-

zemní komunikace k jiné komunikaci nebo k sousední nemovitosti, zřizování a rušení křížení 

s drážní cestou nebo mimořádný nárůst zatížení komunikace.243 Těmito změnami však není do-

tčen důvod samotné existence pozemní komunikace – její dopravní význam a veřejná přístup-

nost. Proto v této práci pojednávám pouze o změně kategorie pozemní komunikace a o rozho-

dování silničního správního úřadu o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci. 

 

5.3.1 Změna kategorie pozemní komunikace 

5.3.1.1 Postup při změně kategorie 

Podle § 3 odst. 2 PozKom, „[d]ojde-li ke změně dopravního významu nebo určení po-

zemní komunikace, rozhodne příslušný silniční správní úřad o změně kategorie nebo třídy.“ 

Podle Kočího se stejně jako v případě zařazování cest do kategorií pozemních komunikací 

jedná o návrhové správní řízení, tedy řízení vedené na žádost.244 

Silniční správní úřad by měl v řízení posoudit, zda jsou pro změnu kategorie nebo třídy 

splněny podmínky. Pokud je tedy žadatelem např. tvrzeno, že na místní komunikaci výrazně 

 
242 Tisková zpráva: V březnu začne dostavba 32 kilometrů dálnice D4, koncesionářská smlouva je podepsána 

[online]. Ministerstvo dopravy ČR, 15. 2. 2021 [cit. 2021-03-06]. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/Media/Media-

a-tiskove-zpravy/V-breznu-zacne-dostavba-32-kilometru-dalnice-D4-me. 
243 Srov. § 10, § 39 PozKom. 
244 Kočí 2018, s. 22. 

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/V-breznu-zacne-dostavba-32-kilometru-dalnice-D4-me
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/V-breznu-zacne-dostavba-32-kilometru-dalnice-D4-me
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vzrostla intenzita tranzitního provozu, pročež navrhuje její přeřazení do kategorie silnice, měl 

by úřad žadatelem tvrzené údaje ověřit a posoudit, zda k takové změně skutečně došlo. 

Často se bude jednat o změnu dopravního významu po přeložce stávající tranzitní ko-

munikace na nově vybudovaný obchvat. Přestože se někdy zjednodušeně hovoří např. o pře-

ložce silnice, ve skutečnosti vzniká silnice nová (tu je potřeba zařadit do kategorie silnice roz-

hodnutím podle § 3 odst. 1 PozKom) a mění se dopravní význam dosavadní silnice. 

Může se tak stát, že dosavadní tranzitní cesta nadále slouží již jen místně dopravě na 

území obce. Její dopravní význam tak „klesl“ např. ze silnice I. třídy na místní komunikaci 

III. třídy. I v takové situaci je namístě rozhodnutí o změně kategorie podle § 3 odst. 2 PozKom. 

Pokud si změna kategorie vyžaduje s ohledem na § 9 odst. 1 i změnu vlastnictví k po-

zemní komunikace, může podle § 3 odst. 3 silniční správní úřad žádosti vyhovět, pouze pokud 

je mu předložena smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví. 

Dle Kočího je taková konstrukce zbytečně komplikovaná, neboť by postačovala sa-

motná převodní smlouva (kupní, darovací či směnnou) s ujednáním o odkladné podmínce její 

účinnosti k datu právní moci rozhodnutí o změně kategorie.245 

Jelikož jde výlučně o převody vlastnictví mezi veřejnoprávními korporacemi, lze si zře-

jmě představit i přechod vlastnictví ex actu na základě samotného rozhodnutí o změně katego-

rie. V případě přechodu vlastnictví na základě rozhodnutí by však byla omezena možnost 

smluvních stran (např. obce a kraje) sjednat podmínky týkající se kupní ceny (o té by však mohl 

úřad rozhodnout na základě návrhu se souhlasem druhé strany). Vyloučeny by však byly např. 

i možnost ujednání o stavu komunikace v době předání apod. Z tohoto pohledu se proto jeví 

vhodnější ponechat při převodech komunikací stranám smluvní volnost. 

Nejlepší řešení pro tyto případy nabízí dle mého názoru institut veřejnoprávní smlouvy. 

V případě změny dopravního významu by stávající a budoucí vlastník v této smlouvě jednak 

dohodli podmínky převodu vlastnictví, jednak by jí bylo nahrazeno rozhodnutí o změně kate-

gorie komunikace. Splnění podmínek pro změnu kategorie by mohl stejně jako nyní posuzovat 

silniční správní úřad, který by smlouvu schvaloval nebo byl její třetí stranou. 

 

 

 

 
245 Kočí 2018, s. 23. 
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5.3.1.2 Příslušnost k vydání rozhodnutí o změně kategorie 

Dle současné právní úpravy je o změně kategorie vydáváno rozhodnutí „příslušného“ 

silničního správního úřadu. Zákon však bohužel nestanoví dostatečně jasně, který úřad je v ně-

kterých situacích příslušný. Podle § 40 rozhoduje Ministerstvo dopravy o zařazení do kategorie 

dálnice a silnice I. třídy, o změnách těchto kategorií a o zrušení dálnice a silnice I. třídy. Ob-

dobně je svěřena pravomoc krajskému úřadu u silnic II. a III. třídy. U místních komunikací 

zákon stanoví, že obecní úřad rozhoduje o zařazení do této kategorie a o vyřazení z ní.246 

Při změnách mezi dálnicemi a silnicí I. třídy navzájem a mezi silnicemi II. a III. třídy 

navzájem proto pochybnost nevzniká. U ostatních změn však není jasné, zda má např. nejdříve 

rozhodnout krajský úřad o vyřazení silnice II. třídy a následně ministerstvo o zařazení silnice 

I. třídy, nebo zda se má vydávat jen jedno rozhodnutí a který orgán jej má případně vydat. 

U místních komunikací pak není jasné, zda obecní úřad může rozhodnout o změně kategorie, 

nebo zda musí cestu nejprve z jedné kategorie vyřadit a posléze ji do druhé zařadit. 

Podle Kočího o změně z dálnice nebo silnice I. třídy na nižší kategorie rozhoduje Mi-

nisterstvo dopravy a o změně silnice II. nebo III. třídy na jiné kategorie (vyšší i nižší) rozhoduje 

krajský úřad. O změně místní komunikace na vyšší kategorii pak dle Kočího nelze rozhodnout 

v jednom řízení, ale musí být nejprve vyřazena obecním úřadem a následně zařazena přísluš-

ným orgánem do vyšší kategorie.247 

Existuje však i odlišný názor, dle něhož se v případě „přeřazení“ komunikace rovněž 

vydává pouze jedno rozhodnutí, avšak vydává jej vždy ten ze silničních správních úřadů, který 

je „vyšší“.248 Při přeřazení silnice II. třídy na místní komunikaci nebo naopak by proto měl 

rozhodovat krajský úřad, při přeřazení silnice I. třídy na silnici II. třídy nebo naopak Minister-

stvo dopravy apod. 

Podle Máchy však nelze ze současného znění zákona nelze dovodit možnost rozhodnout 

o „přeřazení“ v takových situacích jedním rozhodnutím, byť takový postup byl hospodárný a 

žádoucí. Pokud by např. ministerstvo rozhodlo o zařazení silnice II. třídy do kategorie silnice 

I. třídy, existovaly by tu vedle sebe dvě protichůdná rozhodnutí. Podle Máchy je proto nutné 

vždy vydat dvě rozhodnutí – nejprve o vyřazení ze stávající kategorie, po němž druhý orgán 

komunikace zařadí do kategorie nové.249 

Současná situace zřejmě vznikla v důsledku zásadního opomenutí na straně zákono-

dárce, který v § 3 odst. 2 PozKom sice stanovil, že o změně kategorie se rozhoduje jedním 

 
246 § 40 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 písm. b) a c) a odst. 5 písm. a) PozKom. 
247 Kočí 2018, s. 22–23. 
248 MÁCHA, A. in Mácha a Huneš 2016, s. 17. 
249 Tamtéž. 
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správním rozhodnutím, v § 40 však tuto možnost vůbec nezohlednil a neurčil, jaké silniční 

správní úřady jsou příslušné k rozhodnutí pro které změny. Určil pouze příslušnost pro změny 

kategorií v rámci dálnic a silnic I. třídy navzájem a v rámci silnic II. a III. třídy navzájem. 

Lze tedy souhlasit s Máchou, že v případě těch situací, které zákonodárce opominul, 

je třeba skutečně vydávat dvě správní rozhodnutí, protože pravomoc vydat jediné rozhodnutí 

o změně kategorie není svěřena žádnému orgánu. Tento nedostatek lze snad překlenout jen 

u místní komunikace při změně její třídy, kde jiný orgán než obecní úřad v úvahu nepřichází. 

 

5.3.2 Rozhodnutí o omezení přístupu na veřejnou účelovou komunikaci 

Podle § 7 odst. 1 PozKom může silniční správní úřad na žádost vlastníka „upravit nebo 

omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávně-

ných zájmů tohoto vlastníka.“ Dotčeným orgánem v řízení je Policie České republiky.250 

Vzhledem k tomu, že právní úprava veřejných účelových komunikací je v zásadních 

směrech doplněna judikaturou, je otázkou, jaký má toto ustanovení zákona význam. Pro zod-

povězení této otázky je potřeba rozlišit jednotlivé situace podle dvou kritérií: zda účelová ko-

munikace plní nutnou komunikační potřebu nebo nikoli a zda její vlastník zamýšlí vyloučit ji 

z veřejného užívání zcela (tedy pro všechny druhy dopravy – chůzi i jízdu všemi druhy vozidel 

včetně jízdy na zvířeti), nebo jen částečně (např. jen pro jízdu motorovými vozidly).251 

Podle § 7 odst. 1 PozKom rozhoduje silniční správní úřad toliko v případech, kdy je 

cílem vlastníka „upravit nebo omezit veřejný přístup“ na veřejnou účelovou komunikaci. Podle 

judikatury však veřejně přístupná účelová komunikace zaniká, pokud s její existencí vlastník 

nesouhlasí a zároveň jí není uspokojována nezbytná komunikační potřeba. 

Omezit nebo vyloučit přístup na cestu lze navíc dvěma způsoby – právním a faktickým. 

První spočívá v umístění zákazové dopravní značky, druhý ve fyzickém zamezení vjezdu (např. 

umístěním závory). Na první z nich se přitom od 31. 12. 2015 vztahuje také § 77 odst. 5 a 6 

ProvPoz, podle něhož platí, že místní úpravu provozu v podobě zákazových dopravních značek 

stanovuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to opatřením obecné povahy. 

Podle předchozí úpravy rozhodoval o stanovení místní úpravy provozu vlastník veřejné 

účelové komunikace a obecní úřad obce s rozšířenou působností k tomu vydával souhlas.252 

 
250 Stanovisko podávané Policií však není závazné, neboť silniční správní úřad s ní žádost jen „projedná“. 
251 Nález ÚS ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06. K souhlasu vlastníka viz výše sub 5.1.2.1 a k nutné komuni-

kační potřebě viz níže sub 5.4.2.1. 
252 § 77 odst. 2 ProvPoz ve znění účinném do 30. 12. 2015. 



- 93 - 

 

Výkladem tak bylo možné dovodit, že rozhodnutí podle § 7 odst. 1 PozKom bylo ustanovením 

speciálním, neboť i v případě § 77 ProvPoz šlo o správní akt vydávaný ve správním řízení. 

Vztah těchto dvou ustanovení přitom zákonodárce výslovně nevyřešil. Podle mého ná-

zoru se proto uplatní zásada lex specialis derogat legi generali. Ustanovení § 77 ProvPoz je 

k § 7 odst. 1 PozKom zřejmě ve vztahu speciality, neboť se týká pouze právního omezení ve-

řejného přístupu na účelovou komunikaci, nikoli např. umístění závory. 

Pokud by navíc byl vlastník komunikace podroben režimu § 7 odst. 1 PozKom i v pří-

padě žádosti o stanovení místní úpravy provozu, byl by bez zjevného důvodu znevýhodněn 

oproti kterékoli jiné osobě, která by žádala o vydání téhož opatření. Zatímco v prvním případě 

totiž silniční správní úřad přezkoumává, zda je omezení „nezbytně nutné k ochraně oprávně-

ných zájmů tohoto vlastníka“, ve druhém případě je podmínkou pro vydání opatření obecné 

povahy pouze splnění požadavků na užití značek podle § 78 ProvPoz. 

Přednost § 77 ProvPoz lze dovodit i z pravidla lex posterior derogat legi priori, neboť 

zákonodárce si zjevně přál, aby bylo omezení přístupu na veřejně přístupné účelové komuni-

kace formou dopravního značení nadále stanovováno opatřením obecné povahy, ale zapomněl 

tomu přizpůsobit starší ustanovení zákona, které se tak pro tyto případy stalo nepoužitelným. 

Ve vztahu k § 7 odst. 1 větě druhé PozKom mohou tedy nastat následující situace: 

1) Účelová komunikace neplní nutnou komunikační potřebu a vlastník ji za-

mýšlí zcela vyloučit z veřejného užívání. 

• Vlastník je oprávněn projevit svou vůli, aby cesta již nadále nebyla ve-

řejně přístupná, a nepotřebuje rozhodnutí silničního správního úřadu. 

• V takovém případě dochází k zániku veřejné účelové komunikace, neboť 

ztratila svůj pojmový znak – souhlas vlastníka. 

• Vlastník nemusí žádat ani o vydání opatření obecné povahy podle § 77 

ProvPoz a může umístit i dopravní značku „Zákaz vjezdu“, neboť se na-

dále nejedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. 

2) Účelová komunikace neplní nutnou komunikační potřebu a vlastník ji za-

mýšlí vyloučit z veřejného přístupu jen částečně, a to dopravním značením. 

• Vlastník cesty zamýšlí např. umístit dopravní značku „Zákaz vjezdu mo-

torových vozidel“, ale ponechat veřejný přístup pro chodce a cyklisty. 

• Vlastník musí žádat o vydání opatření obecné povahy podle § 77 Pro-

vPoz, kterým se stanovuje příslušná místní úprava provozu. 

• Rozhodnutí podle § 7 odst. 1 PozKom se nevyžaduje, neboť ustanovení 

§ 77 ProvPoz je vůči němu lex specialis. 
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3) Účelová komunikace neplní nutnou komunikační potřebu a vlastník ji za-

mýšlí vyloučit z veřejného přístupu jen částečně, ovšem jinak než doprav-

ním značením. 

• Vlastník cesty zamýšlí např. umístit uzamykatelnou závoru, ale ponechat 

vedle ní prostor určený pro průchod chodců nebo průjezd cyklistů. 

• Vlastník musí žádat o vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 1 PozKom, ne-

boť cesta i nadále zůstane veřejnou účelovou komunikací a dojde pouze 

k omezení veřejného přístupu na ni. 

4) Účelová komunikace plní nutnou komunikační potřebu a vlastník ji zamýšlí 

zcela vyloučit z veřejného užívání. 

• Silniční správní úřad nemá pravomoc rozhodnout o zániku veřejné úče-

lové komunikace, ale pouze o omezení veřejného přístupu na ni. 

• Dokud nutná komunikační potřeba trvá, vlastník není oprávněn vyloučit 

cestu z veřejného užívání a způsobit zánik veřejné účelové komunikace. 

• Pokud vlastník zřídí k cestě věcné břemeno, na jehož základě budou mít 

právo užívat cestu ti, kterým by jinak svědčila nutná komunikační po-

třeba, jedná se o variantu 1, neboť tím zaniká důvod pro existenci veřejné 

účelové komunikace – nutná komunikační potřeba je nahrazena soukro-

moprávním titulem.253 

5) Účelová komunikace plní nutnou komunikační potřebu a vlastník ji zamýšlí 

vyloučit z veřejného přístupu jen částečně, a to dopravním značením. 

• Vlastník cesty zamýšlí např. umístit dopravní značku „Zákaz vjezdu 

traktorů“, „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ nebo značku „Zákaz 

vjezdu“ s dodatkovou tabulkou s textem „Mimo dopravní obsluhu“. 

• Vlastník musí žádat o vydání opatření obecné povahy podle § 77 Pro-

vPoz, kterým se stanovuje příslušná místní úprava provozu. 

• Rozhodnutí podle § 7 odst. 1 PozKom se nevyžaduje, neboť ustanovení 

§ 77 ProvPoz je vůči němu lex specialis. 

 
253 K výkladu nutné komunikační potřeby a jejímu vztahu k soukromoprávním institutům viz dále sub 5.4.2.1. 
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6) Účelová komunikace plní nutnou komunikační potřebu a vlastník ji zamýšlí 

vyloučit z veřejného přístupu jen částečně, ovšem jinak než dopravním zna-

čením. 

• Vlastník cesty zamýšlí např. umístit na cestu uzamykatelnou závoru a 

poskytnout klíče jen sousedům, kteří cestu také užívají. 

• Půjde o variantu 1 nebo 4, podle toho, zda vlastník osobám, jimž svědčí 

nutná komunikační potřeba, zajistí právo cestu užívat soukromoprávním 

titulem nebo nikoli. 

 

Z uvedeného výčtu možných variant je zřejmé, že současné znění § 7 odst. 1 PozKom 

již není na většinu reálných situací aplikovatelné. Vztahuje se jen na situace, kdy jde o částečné 

omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci, která plní nutnou komunikační potřebu, 

a to pouze jiným způsobem než stanovením místní úpravy provozu (varianta 3). 

Pokud vlastník není oprávněn omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci (vari-

anta 4) a přesto jej omezí, dopustí se přestupku podle § 42a (resp. § 42b) odst. 1 písm. a) 

PozKom. Otázkou však je, zda se tohoto přestupku dopustí vlastník účelové komunikace i umís-

těním dopravního značení, pro které nebylo vydáno opatření obecné povahy podle § 77 Pro-

vPoz, neboť zákonodárce na toto ustanovení v zákoně o provozu na pozemních komunikacích 

žádnou skutkovou podstatou přestupku nenavázal.254 

Z nedostatku jiné právní úpravy bude zřejmě § 42a (§ 42b) odst. 1 písm. a) PozKom 

potřeba aplikovat i na tuto situaci, neboť záměrem osoby umisťující dopravní značku zakazující 

vjezd zjevně je omezení veřejného přístupu na tuto cestu a z právního hlediska tím přístup na 

ni omezuje, neboť ten, kdo tuto značku nebude respektovat, porušuje § 4 písm. c) ProvPoz.255 

 

5.4 Zánik pozemních komunikací 

O zániku pozemních komunikací platí obdobně to, co bylo řečeno úvodem o jejich 

vzniku. Je potřeba rozlišit zánik dopravní cesty jako součásti hmotného světa a zánik pozemní 

komunikace jako zánik specifického právního režimu této cesty. Pregnantně to vyjadřuje důvo-

dová zpráva k neprojednanému návrhu silničního zákona z roku 1938: „[p]od pojmem ‚zrušení 

 
254 Aplikovat na takovou situaci nejde podle mého názoru ani § 125c odst. 1 písm. k) ProvPoz, neboť podle návětí 

tohoto ustanovení se musí fyzická osoba takového jednání dopustit „v provozu na pozemních komunikacích“. 
255 Může však být sporné, zda se tím řidič dopustí přestupku § 125 odst. 1 písm. l) ProvPoz. O přestupek podle mě 

nepůjde, pokud řidič věděl, že dopravní značka je umístěna neoprávněně, a jejím nerespektováním neohrozil zájem 

na ochraně bezpečnosti a plynulosti provozu. 
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silnic a cest‘ jest rozuměti vyloučení silnice nebo cesty z veřejného užívání pro dopravu, tedy 

zrušení ne faktické, nýbrž právní.“256 

Hlavním následkem zrušení pozemní komunikace je zánik jejího veřejného užívání. 

Na rozdíl od dnešního zákona obsahoval návrh z roku 1938 nejen ustanovení o tom, kdo roz-

hoduje o zrušení silnic a cest, ale rovněž úpravu následného postupu – části pozemků, na nichž 

se nacházela zrušená cesta, měly být nabídnuty k převodu do vlastnictví vlastníkům pozemků, 

k nimž tyto části tvořily jediný přístup, resp. vlastníkům pozemků přímo sousedících.257 

Současný zákon obsahuje úpravu zrušení pozemních komunikací v jediném stručném 

ustanovení, které se navíc týká pouze dálnic, silnic a místních komunikací. Způsob zániku úče-

lových komunikací je nutné dovozovat analogicky ze způsobu jejich vzniku a z judikatury, 

která se k účelovým komunikacím váže. 

 

5.4.1 Zánik dálnice, silnice a místní komunikace 

Zánik dálnice, silnice nebo místní komunikace bude zpravidla výjimečný a bude-li 

k němu docházet, bude se jednat přirozeně spíše o silnice a místní komunikace nižších tříd. 

Výstavba dopravní infrastruktury je totiž nákladná a množství silničních dopravních cest bývá 

vnímáno jako nedostatečné a jejich výstavba jako příliš pomalá.258 

Pozemní komunikace v kategorii dálnice, silnice nebo místní komunikace může zanik-

nout zrušením podle § 18 PozKom. Obdobně jako zařazení rozhoduje i o zrušení silniční 

správní úřad ve správní řízení. Právní mocí rozhodnutí přestává být dotčená dopravní cesta 

pozemní komunikací a z právního hlediska tím zaniká její přístupnost veřejnosti k užívání. 

K zániku pozemní komunikace však může dojít i zánikem jiného z jejích definičních 

znaků, byť možnost spontánního zániku cesty v terénu je u dálnice, silnice či místní komuni-

kace spíše teoretický. Představitelný je např. u místní komunikace III. třídy, která vyjde z uží-

vání a zanikne v důsledku zániku obsluhovaných staveb, nebude-li rozhodnuto o jejím zrušení. 

Pravidlem proto bude rozhodnutí podle § 18 PozKom, dle něhož „[j]estliže zanikl do-

pravní význam dálnice, silnice nebo místní komunikace a nebylo rozhodnuto o změně kategorie 

pozemní komunikace, rozhodne příslušný silniční správní úřad o jejím zrušení.“ Zákonodárce 

přitom výslovně preferuje změnu kategorie pozemní komunikace před jejím zrušením. 

 
256 Tisk č. 1378 [online]. Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé 1935–1938 

[cit. 2021-02-17]. Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1378_01.htm. 
257 Srov. § 60 návrhu silničního zákona z roku 1938. 
258 Srov. např. Stavba silnic první třídy je pomalá. Neodpovídá jejich významu, říká NKÚ [online]. Deník.cz, 

18. 11. 2019 [cit. 2021-02-16]. Dostupné z: https://www.denik.cz/ekonomika/stavba-silnic-prvni-tridy-je-pomala-

neodpovida-jejich-vyznamu-rika-nku-20191118.html. 

https://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1378_01.htm
https://www.denik.cz/ekonomika/stavba-silnic-prvni-tridy-je-pomala-neodpovida-jejich-vyznamu-rika-nku-20191118.html
https://www.denik.cz/ekonomika/stavba-silnic-prvni-tridy-je-pomala-neodpovida-jejich-vyznamu-rika-nku-20191118.html
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Může však dojít i k vyřazení např. místní komunikace či silnice III. třídy, která jinak 

splňuje znaky veřejně přístupné účelové komunikace. V takovém případě rozhodnutí o vyřazení 

z kategorie není vydáváno na základě § 18, ale podle § 3 odst. 2 PozKom – dopravní význam 

cesty nezanikl, ale pouze se snížil. Ustanovení § 18 PozKom naopak hovoří pouze o případech, 

kdy dopravní význam cesty skutečně zcela zanikl. 

Řízení o zrušení pozemní komunikace může být – stejně jako řízení o zařazení – návr-

hové. Žadatelem bude zpravidla vlastník cesty, který bude muset v žádosti tvrdit a případně 

prokázat, že dopravní význam cesty skutečně zanikl a že není možná změna její kategorie.259 

Dle Kočího se jedná o návrhové řízení i v případě následného odstranění nebo změny v užívání 

stavby, byť zákon stanoví, že speciální stavební úřad rozhodne „neprodleně“.260 

Osobně jsem spíše toho názoru, že ustanovení § 18 PozKom dává silničnímu správnímu 

úřadu pravomoc rozhodnout o zrušení cesty i z moci úřední, pokud dopravní význam cesty za-

nikl a žádost o zrušení nebyla podána. Podle zákona silniční správní úřad „rozhodne“, lze tedy 

dovodit, že pokud se o zániku dopravního významu dálnice, silnice nebo místní komunikace 

dozví, má povinnost o jejím zrušení rozhodnout i za situace, kdy nikdo žádost nepodá. 

 

5.4.2 Zánik účelové komunikace 

5.4.2.1 Veřejná účelová komunikace 

Jak bylo již řečeno, způsob zániku účelové komunikace je potřeba dovozovat ze způ-

sobu jejího vzniku a z judikatury. Obecně lze stejně jako u ostatních kategorií říci, že účelová 

komunikace zaniká, když přestane splňovat jeden ze svých pojmových znaků. Může dojít 

zejména k zániku dopravní cesty, která je účelovou komunikací, tím, že zanikne v terénu. Může 

také „vyjít z užívání“ veřejností – užívá ji nadále již jen úzký okruh osob. U účelových komu-

nikací budou takové situace jistě častější než u ostatních kategorií. 

U veřejné účelové komunikace jsou jejími klíčovými znaky souhlas vlastníka s její exis-

tencí a nutná komunikační potřeba, kterou cesta uspokojuje.261 Z těchto dvou znaků však podle 

mého názoru postačí k její další existenci jen jeden z nich – buď vůle vlastníka, nebo komuni-

kační potřeba. Veřejná účelová komunikace může existovat, i když neplní nezbytnou komuni-

kační potřebu, dokud vlastník cesty veřejnému užívání nebrání.262 

 
259 Žadatelem však může být teoreticky kdokoliv – řízení by pak podle § 27 odst. 1 písm. a) a odst. 2 SpŘ mělo 

dva účastníky. 
260 Kočí 2018, s. 93. 
261 Nález ÚS ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06. 
262 Srov. rozsudek NSS ze dne 16. 5. 2011, č. j. 2 As 44/2011-99, bod odůvodnění 29. 
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A naopak – pokud veřejná účelová komunikace plní nutnou komunikační potřebu a jed-

nou již její vlastník k jejímu vzniku souhlas dal (nebo je užívána od nepaměti), existuje nadále 

i navzdory vůli vlastníka.263 V případě sporu o její existenci může být vedeno určovací správní 

řízení podle § 142 SpŘ. Rozhodnutí silniční správního úřadu se ovšem v tomto případě neopírá 

o § 7 odst. 1 PozKom a nejde o rozhodnutí konstitutivní, ale deklaratorní.264 

Judikatura ve vztahu k nutné komunikační potřebě určila, jak se v některých případech 

má posuzovat. Komunikační potřeba je v první řadě dána, pouze pokud k účelové komunikaci 

neexistuje srovnatelná alternativa.265 Ta přitom nemusí být pro uživatele stejně pohodlná, 

stačí, že může plnit účel, pro který je veřejnosti přístupná sporná účelová komunikace.266 Pokud 

však účelová komunikace umožňuje přístup k nemovitostem motorovými vozidly, měla by 

tento způsob dopravy umožňovat i uvažovaná alternativa. 

Alternativa se nemusí zakládat na právu veřejného užívání, ale může jít i o přístup k ne-

movitostem na základě služebnosti cesty nebo jiného soukromoprávního institutu.267 I ten by 

však měl být s veřejným užíváním srovnatelný. Možnost přístupu na základě nájemní smlouvy 

proto srovnatelná nebude – nájemní smlouva je uzavírána buď na dobu určitou, nebo na dobu 

neurčitou, ale v takovém případě ji mohou strany vypovědět.268 

Srovnatelná alternativa je dle mého názoru dána i v případě, že vlastník komunikace 

nabídne vlastníkům dotčených nemovitostí zřízení služebnosti cesty, které však vlastníci ne-

movitostí odmítnou. Pokud je vlastník cesty ochoten nabídnout srovnatelnou alternativu k ve-

řejnému užívání, nemělo by na jeho majetku podle čl. 11 odst. 4 Listiny nadále váznout nucené 

omezení vlastnického práva bez náhrady. 

Jsem proto toho názoru, že v takové situaci nabídkou smlouvy o zřízení věcného bře-

mene, splňující ovšem všechny náležitosti nabídky smlouvy dle § 1731 a násl. OZ, resp. odmít-

nutím této nabídky, nutná komunikační potřeba zaniká, neboť pro osoby, kterým by jinak tato 

potřeba svědčila, existuje srovnatelná alternativa.269 

 
263 Jediná výjimka byla dovozena Ústavním soudem ve vztahu k restituovaným cestám. Podle nálezu ÚS ze dne 

9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06, je „nezbytné přihlížet k tomu, že předchozím vlastníkem byla veřejnoprávní kor-

porace, jejíž přístup k otázce veřejného užívání je jistě velmi odlišný od postojů ryze soukromoprávního vlastníka.“ 

Restituent by však měl nesouhlas s užíváním vyjádřit co nejdříve po realizaci restituce (srov. rozsudek NSS ze dne 

3. 6. 2014, č. j. 4 As 163/2013-27). 
264 Kočí 2015, s. 103–104. 
265 Např. rozsudek NSS ze dne 16. 5. 2011, č. j. 2 As 44/2011-99. 
266 Nález ÚS ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06, bod odůvodnění 42, nebo rozsudek NS ze dne 16. 5. 2013, 

sp. zn. 22 Cdo 2178/2012. Ke stejným závěrům došel ve své judikatuře i prvorepublikový NSS (Boh. A 10130/32, 

cit. z Kočí 2015, s. 29). 
267 Nález ÚS ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06, bod odůvodnění 40. 
268 Srov. § 1999 a 2231 OZ. 
269 Samozřejmě za předpokladu, že případně požadovaná úplata je rozumná a přiměřená. 
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Vlastník cesty však samozřejmě nesmí takové situace zneužít. Pokud by cestu přehradil 

a vlastníci dotčených nemovitostí by posléze změnili názor a chtěli původně odmítnutou slu-

žebnost cesty zřídit, neměl by je odmítnout, neboť takový postup by zřejmě byl v rozporu s dob-

rými mravy. Za takové situace by silniční správní úřad v řízení podle § 142 SpŘ měl přihlédnout 

k tomu, že vlastník cesty se svým jednáním dopustil zneužití práva (§ 8 OZ). Navzdory jednání 

vlastníka by proto měl určit, že se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, neboť plní 

nutnou komunikační potřebu – pokud totiž vlastník cesty nabídku na zřízení služebnosti činil 

jenom „na oko“, pak by nutná komunikační potřeba ve skutečnosti zanikla toliko zdánlivě. 

V případě, že veřejná účelová komunikace zanikne a v budoucnu opět vyvstane nutná 

komunikační potřeba, bez nového souhlasu jejího vlastníka veřejně přístupná účelová komuni-

kace znovu vzniknout nemůže. Vlastníci nemovitostí, kteří nemají zajištěn přístup z veřejné 

komunikace, mohou po vlastníkovi cesty žádat zřízení věcného břemene, případně podat žalobu 

na zřízení nezbytné cesty podle § 1029 OZ.270 

 

5.4.2.2 Soukromá účelová komunikace 

Neveřejně přístupná (soukromá) účelová komunikace zaniká v okamžiku, kdy přestane 

splňovat některý ze znaků nutných k její existenci, zejména zanikne-li fyzicky. Od zániku sou-

kromé účelové komunikace je potřeba odlišit zánik jejího veřejného užívání. V případě veřejně 

přístupné účelové komunikace vede zánik veřejného užívání k jejímu zániku jakožto pozemní 

komunikace (viz výše). U soukromé účelové komunikace tomu tak ovšem není, neboť veřejné 

užívání není jejím pojmovým znakem. 

Veřejná přístupnost je v jejím případě zcela v dispozici vlastníka nebo provozovatele 

uzavřeného prostoru, v němž se nachází a jehož potřebě slouží. Pokud tedy např. provozovatel 

obchodního centra zpřístupnil podzemní garáž veřejnosti za účelem návštěv tohoto centra, může 

ji zase kdykoli veřejnosti znepřístupnit. 

Mohou však vzniknout rozmanité spory o to, zda se jedná o veřejně nebo neveřejně 

přístupnou komunikaci. V takovém případě může silniční správní úřad v řízení podle § 7 odst. 2 

PozKom (na které se subsidiárně uplatní § 142 SpŘ) autoritativně určit, zda z hlediska komu-

nikace jde o uzavřený prostor nebo objekt či nikoli. 

 

 
270 Po nabytí účinnosti současného občanského zákoníku je nutné zřízení nezbytné cesty podle § 1029 OZ prefe-

rovat před zřízením věcného břemene vyvlastněním podle § 170 odst. 2 StavZ, neboť vyvlastnění podle § 3 odst. 1 

zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, není přípustné, „je-li možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro 

uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem“. Srov. také rozsudek NSS ze dne 14. 9. 2017, 

č. j. 5 As 191/2016-52. 
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5.5 Zhodnocení platné úpravy 

5.5.1 Koncepce účelových komunikací 

5.5.1.1 Nedostatky současné koncepce 

I v otázkách vzniku a zániku pozemních komunikací projevuje zákon největší nedo-

statky, pokud jde o účelové komunikace – jejich vznikem a zánikem se vlastně vůbec nezabývá. 

V současné době je tak nutné způsob a podmínky vzniku a zániku účelových komunikací do-

vozovat výkladem a z ustálené judikatury. 

Jak jsem již uvedl (sub 4.8), zákonodárce by měl provést úvahu o tom, zda je současná 

koncepce účelových komunikací udržitelná. Zákonné ustanovení týkající se účelových komu-

nikací (§ 7 PozKom) je totiž zjevně nedostatečné a současná koncepce tak vznikla – spíše než 

z vůle zákonodárce – ze snahy soudů spravedlivě řešit sporné situace, které v důsledku nedo-

statečné právní úpravy vznikají. 

Dnešní koncepce je založena na tom, že za omezení vlastnického práva v důsledku exis-

tence veřejné účelové komunikace se neposkytuje vlastníkovi cesty náhrada. Proto se k jejímu 

vzniku dle judikatury vyžaduje jeho souhlas, který může být posléze nahrazen existencí nutné 

a ničím nenahraditelné komunikační potřeby. 

Znění zákona však těmto závěrům není přizpůsobeno a v § 7 odst. 1 PozKom se hovoří 

o tom, že o úpravě nebo omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci rozhoduje silniční 

správní úřad. Jak však bylo uvedeno, toto ustanovení se dnes v důsledku judikatury a novely 

§ 77 ProvPoz účinné od 31. 12. 2015 uplatní jen ve velmi úzce vymezené skupině případů. 

Tento stav je nevyhovující, neboť adresátovi právní úpravy se při neznalosti judikatury 

a vztahu mezi § 7 PozKom a § 77 ProvPoz jeví žádost silničnímu správnímu úřadu o omezení 

veřejného přístupu jako jediný způsob, kterým může veřejná účelová komunikace zaniknout, 

přestože tímto rozhodnutím ve skutečnosti účelová komunikace zaniknout nemůže a dnes na 

jeho základě už nemůže být ani umístěno dopravní značení. 

Současné znění § 7 odst. 1 PozKom také vede k nežádoucí zátěži vlastníka účelové 

komunikace, který může – pokud cesta neplní nutnou komunikační potřebu – na jedné straně 

zcela volně zrušit věnování cesty veřejnému užívání a způsobit tak zánik veřejné účelové ko-

munikace, ale na druhé straně potřebuje povolení silničního správního úřadu, aby přístup na 

cestu jen částečně omezil a ponechal ji otevřenou např. chodcům a cyklistům. 

Pokud by měla být současná koncepce zachována, mělo by být v zákoně výslovně uve-

deno, že veřejně přístupná účelová komunikace vzniká věnováním dopravní cesty veřejnému 

užívání, jinak že lze její existenci prohlásit jedině v případě, že se prokáže její veřejné užívání 
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od nepaměti. Obdobně by mělo být do zákona doplněno i ustanovení o tom, že účelová komu-

nikace zaniká, pokud neplní nutnou komunikační potřebu a vlastník ji veřejnému užívání odňal. 

Při zachování současné koncepce měla být rovněž ze zákona vypuštěna druhá věta § 7 

odst. 1 PozKom, neboť požadovat po vlastníkovi cesty neplnící nutnou komunikační potřebu, 

který chce cestu dobrovolně ponechat přístupnou alespoň částečně veřejnosti, aby si k tomu 

opatřil rozhodnutí úřadu, je zjevně nadbytečné. 

Specifika veřejně přístupných účelových komunikací by měla být promítnuta rovněž do 

§ 77 ProvPoz, který je také patřičně nereflektuje. Zákon by měl vlastníkovi účelové komuni-

kace, která neplní nutnou komunikační potřebu, ale existuje jen z jeho vůle, zaručit právní nárok 

na to, aby byla jím navržená místní úprava provozu – není-li v rozporu s požadavkem na bez-

pečnost a plynulost provozu – vždy stanovena. 

I za současné právní úpravy je podle mého názoru nutné dovodit, že vlastník cesty má 

na stanovení takové úpravy provozu podle § 77 ProvPoz nárok, může však být sporné, zda lze 

v případě nečinnosti správního orgánu podat žalobu podle § 79 odst. 1 SŘS, který hovoří vý-

slovně jen o rozhodnutí a osvědčení.271 Domnívám se, že není důvod, aby zákon žalobu na 

ochranu proti nečinnosti v případě nevydání opatření obecné povahy nepřipouštěl, z hlediska 

právní jistoty by však měla být taková možnost v § 79 SŘS výslovně uvedena. 

Dále v případech, kdy jde o stanovení místní úpravy provozu na veřejné účelové komu-

nikace, která plní nutnou komunikační potřebu, by měl zákon správnímu orgánu výslovně uklá-

dat, aby v řízení o vydání opatření obecné povahy posuzoval navrženou úpravu provozu s oh-

ledem na to, zda plnění této komunikační potřeby nenarušuje. I v tomto případě lze dovodit, že 

vlastník cesty by měl mít na stanovení úpravy provozu právní nárok, pokud tím není narušen 

zájem na bezpečnosti a plynulosti provozu ani dotčena nutná komunikační potřeba. 

 

5.5.1.2 Alternativní koncepce 

Alternativou k současné koncepci účelových komunikací by mohla být právní úprava, 

podle které i komunikace v této kategorii vznikají rozhodnutím správního orgánu. Při existenci 

autoritativního rozhodnutí by byla odstraněna právní nejistota o tom, zda určitá cesta je nebo 

není veřejně přístupnou účelovou komunikací. 

Pro srovnání lze uvést koncepci slezského zemského zákona z roku 1898, který znal 

vedle okresních a obecních cest tzv. cesty zájemnické, které sice byly veřejně přístupné, ale 

 
271 Podle § 174 odst. 1 SpŘ lze jen dovodit přiměřené použití ustanovení § 80 odst. 3 SpŘ o žádosti k nadřízenému 

správnímu orgánu na uplatnění opatření proti nečinnosti. 
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zájem na jejich přístupnosti svědčil jen úzkému okruhu osob (zájemníků) – jednalo se tedy 

o obdobu dnešní veřejné účelové komunikace. 

Podle tohoto zákona rozhodovalo o zřízení i zrušení jak obecních, tak zájemnických cest 

obecní zastupitelstvo. U obou kategorií se pro jejich zřízení vyžadovalo splnění podmínky 

nutné komunikační potřeby, která však byla u cest zájemnických užší (svědčila jen úzkému 

okruhu zájemníků).272 

V současné době by mohl mít pravomoc zřizovat a rušit veřejné účelové komunikace 

silniční správní úřad na úrovni obce s rozšířenou působností. Možnost žádat zřízení nebo zru-

šení cesty, případně úpravu nebo omezení přístupu na ni, by bylo vhodné vždy svěřit jednak 

vlastníkovi cesty, jednak těm, kdo ji potřebují pro přístup ke svým nemovitostem, ale také obci, 

na jejímž území se cesta nachází. 

I tak by však měla být zachována podmínka nutné komunikační potřeby, kterou by měl 

silniční správní úřad při rozhodování vždy posuzovat – neměla by být založena možnost zřídit 

veřejnou účelovou komunikaci v případě, kdy k přístupu na dotčené nemovitosti postačí věcné 

břemeno zřízené dohodou nebo soudem podle § 1029 OZ. 

Pokud by silniční správní úřad měl možnost rozhodnout o zřízení účelové komunikace 

ve veřejném zájmu i proti vůli vlastníka, měl by podle zákona vždy v souladu s čl. 11 odst. 4 

Listiny rozhodnout také o náhradě za nucené omezené vlastnického práva. 

Při zavádění alternativní koncepce však musí být pečlivě řešena otázka již existujících 

veřejných účelových komunikací, u nichž k jejich vzniku doposud rozhodnutí potřeba nebylo. 

I při změně koncepce by navíc bylo nutné upravit ustanovení § 77 ProvPoz a výslovně určit, 

že při stanovování místní úpravy provozu musí být posouzeno, zda jí nebude nepřiměřeně do-

tčeno plnění nutné komunikační potřeby. Zároveň ani při zavedení této koncepce není důvod, 

aby vlastník cesty neměl právní nárok na stanovení jím navržené místní úpravy provozu, pokud 

taková úprava není v rozporu s požadavky na bezpečnost a plynulost provozu a nenarušuje pl-

nění nutné komunikační potřeby. 

 

 

 

 

 
272 Rozsudek NSS ze dne 19. 12. 1927 (Boh. A 11365/26). 



- 103 - 

 

5.5.2 Nedostatky úpravy u ostatních kategorií 

Pokud jde o otázky vzniku, změny a zániku dálnic, silnic a místních komunikací, nej-

větším nedostatkem je patrně nesoulad § 3 odst. 2 s § 40 PozKom – v prvním ustanovení je 

stanovena možnost rozhodnout o změně kategorie komunikace (přeřazení) jediným správním 

rozhodnutím, avšak v § 40 zákon stanoví působnost silničních správních úřadů v této otázce 

způsobem, který umožňuje nejméně tři různé způsoby výkladu (viz výše sub 5.3.1.2). 

Nejlogičtější se jeví varianta, aby o změně kategorie rozhodoval vždy „vyšší“ ze silnič-

ních správních úřadů.273 „Nižší“ z nich přitom může mít postavení dotčeného orgánu a do řízení 

podávat své stanovisko. 

Alternativou pro případy, kdy je třeba při změně kategorie komunikace rovněž změnit 

vlastnictví k ní, může být veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi dosavadním a budoucím vlast-

níkem, kterou by se jednak převádělo vlastnictví k této cestě, jednak také měnila kategorie po-

zemní komunikace a spolu s tím případně i věcná příslušnost silničního správního úřadu. 

Skutečnost, že taková veřejnoprávní smlouva splňuje zákonem stanovené požadavky 

(zejména že skutečně došlo ke změně dopravního významu komunikace, který odpovídá změně 

kategorie), by mohl posuzovat silniční správní úřad, který by jinak o změně kategorie vydával 

rozhodnutí – k uzavření této smlouvy by dával souhlas, příp. byl její třetí stranou.274 

 
273 MÁCHA, A. in Mácha a Huneš 2016, s. 17 a 106. 
274 Při konstrukci této veřejnoprávní smlouvy lze zřejmě subsidiárně vycházet z § 162 SpŘ, neboť jinak by o změně 

kategorie bylo vydáváno rozhodnutí v řízení, jehož účastníky by také byl současný i budoucí vlastník komunikace. 
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6 Užívání pozemních komunikací 

6.1 Úvodní poznámky 

Užívání věcí je hlavním důvodem jejich existence. Věcí v právním smyslu se rozumí 

„vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebám lidí“ (§ 489 OZ). Věci slouží potřebám lidí 

(uspokojují je) tím, že jsou lidmi užívány. Právo užívat majetek je podle občanského práva, 

které je základním právní odvětvím upravujícím majetková práva a povinnosti, součástí práva 

vlastnického. Podle § 1012 OZ má vlastník právo se svým vlastnictvím „v mezích právního 

řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit.“ 

Podle občanskoprávních norem lze užívat i majetek v cizím vlastnictví – na základě 

věcného práva k věci cizí (např. služebnosti cesty) nebo na základě smluvního ujednání (např. 

nájemní smlouvy). Každé soukromoprávní užívací oprávnění však slouží vždy jen omezenému 

okruhu jmenovitě určených subjektů. 

K hladkému fungování společnosti je však potřeba, aby některé statky, byly přístupné 

k užívání široké veřejnosti – na jejichž veřejné přístupnosti je veřejný zájem. Tuto skutečnost 

občanský zákoník reflektuje v § 490: „[v]ěc určená k obecnému užívání je veřejný statek.“ 

Tradičním příkladem veřejného statku jsou pozemní komunikace. V současné době jsou 

veřejnými statky i veřejná prostranství, povrchové a podzemní vody, lesy a krajina (některé 

druhy pozemků).275 Byť to v současné době žádný předpis nestanoví, je předmětem veřejného 

užívání je také ovzduší.276 Předmětem veřejného užívání však mohou být i některé druhy ener-

gií (sluneční, větrná, tepelná ze zemské kůry), případně rádiové spektrum.277 

Jak je však zřejmé, ne všechny veřejné statky jsou zároveň věcí v právním smyslu, a to 

zejména z toho důvodu, že některé z nich nejsou ovladatelné nebo netvoří samostatný předmět 

(§ 496 odst. 1 OZ); tyto statky tak ani nemohou mít vlastníka. Jde zejména o povrchové a pod-

zemní vody, ovzduší či některé druhy energií.278 

 

 

 

 
275 Srov. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., § 4 MístPop, § 6 až 8 zákona č. 254/2001 Sb., § 19 LesZ a § 63 OchPřKr. 
276 Je užíváno jak směrem „ke člověku“ (zejména k dýchání), tak směrem „od člověka“ (vypouštění látek do 

ovzduší). Zejména vypouštění znečisťujících látek je dnes právem regulováno. Viz zákon č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, a zákony č. 383/2012 Sb. a 72/2012 Sb., které navazují na unijní právní úpravu. 
277 STAŠA, J. in Hendrych a kol. 2016, s. 221–223. 
278 K povrchovým a podzemním vodám srov. také § 3 VodZ. 
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6.1.1 Veřejné užívání 

Veřejné statky jsou předmětem veřejného užívání. Tento institut není upraven v předpi-

sech občanského práva, ale v předpisech správního práva, neboť jeho účelem je ochrana veřej-

ného zájmu.279 V platném právu není pojem veřejného užívání nikde vymezen. Podle teorie se 

rozlišuje veřejné užívání obecné a zvláštní.280 Kopecký označuje jako třetí druh užívání veřej-

ných ústavů, které spočívá v užívání veřejných ústavů jejich destinatáři.281 

Obsah obecného užívání není vždy platnými předpisy zcela jasně (nebo vůbec) vyme-

zen. Správněprávní teorie proto dovozuje, že jde o „užívání věci způsobem odpovídajícím jejímu 

určení předem neurčeným okruhem osob, nevylučující možnost stejného užívání ostatními.“282 

Právo obecného užívání je tedy charakteristické třemi znaky: 

• svědčí předem neurčenému (abstraktně určenému) okruhu osob; 

• odpovídá účelovému určení věci, která je takto užívána; 

• nevylučuje z obecného užívání jiné osoby. 

 

Zvláštní užívání pak lze obecně chápat jako opak obecného užívání: jde o užívání jme-

novitě určeným (konkrétním) subjektem, které neodpovídá účelovému určení věci, která je uží-

vána (primárnímu účelu, k němuž slouží) a/nebo z užívání vylučuje ostatní. Podle teorie má být 

zvláštní užívání vždy podmíněno správním aktem (zpravidla povolením).283 

Některé veřejné statky jsou v současnosti předmětem toliko obecného užívání ze strany 

veřejnosti (např. lesy a pozemky v krajině). V ostatních případech je vždy potřeba rozlišit 

zvláštní užívání v teoretickém smyslu (jakékoli užívání, které neodpovídá účelu věci nebo vy-

lučuje ostatní) a zvláštní užívání, jak jej vymezuje platné právo. Tak zvláštní užívání pozemních 

komunikací zahrnuje pouze taxativně vymezené způsoby užívání uvedené v § 25 PozKom.284 

Nejproblematičtější je v současné době zřejmě situace u veřejných prostranství (kterými 

mohou být i průjezdní úseky silnic a místní a účelové komunikace). Zákon jim věnuje jedinou 

větu v obecním zřízení: „[v]eřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chod-

níky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obec-

nému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“ (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.). 

 
279 Srov rozsudek NS ze dne 3. 5. 2000, sp. zn. 22 Cdo 178/99. 
280 STAŠA, J. in Hendrych a kol. 2016, s. 219. 
281 Kopecký 2019, s. 220. Jako příklady uvádí vzdělávání podle školského zákona nebo knihovnické služby podle 

knihovního zákona. Mohlo by jít však i o veřejné přístavy (§ 6 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě), 

byť ty mohou mít soukromého vlastníka. 
282 Kopecký 2019, s. 219. 
283 Srov. STAŠA, J. in Hendrych a kol. 2016, s. 221, a Kopecký 2019, s. 220. 
284 Rozsudek NSS ze dne 13. 10. 2020, č. j. 10 As 241/2020-32. 
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Obsah obecného užívání veřejných prostranství pak zákon vůbec nestanoví. Je tedy po-

třeba vycházet z nauky a považovat za něj takové užívání, které odpovídá obvyklému způsobu 

užívání (účelovému určení) veřejných prostranství a nevylučuje z něj ostatní. Zvláštní užívání 

je v platném právu vymezeno v § 4 odst. 1 MístPop, který vymezuje způsoby zvláštního užívání 

veřejného prostranství podléhající místnímu poplatku. 

Neoprávněný zábor veřejného prostranství (tedy nepovolené zvláštní užívání) je podle 

§ 5 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. c) zákona č. 251/2016 Sb. přestupkem. Přesto zákon neu-

pravuje vůbec žádný postup, kterým by mělo být zvláštní užívání povoleno nebo na základě 

něhož určit, zda je zábor oprávněný nebo neoprávněný. 

Zpravidla je dnes proto postupováno „fakticky“, tedy zkoumá se, zda uživatel ohlásil 

svou poplatkovou povinnost podle § 4 zákona o místních poplatcích, která se často považuje 

také za ohlášení samotného užívání (byť se formálně vztahuje toliko k místnímu poplatku). 

Obce někdy uzavírají dokonce nájemní smlouvy k veřejným prostranstvím a vybírají za zvláštní 

užívání nejen místní poplatek, ale i nájemné. Tento postup posvětila i judikatura.285 

Zvláštní užívání veřejného statku, kterým se zpravidla implicitně omezuje možnost 

obecného užívání, by mělo vždy vyplývat ze správního aktu. Rovněž úhrada za toto užívání by 

měla mít veřejnoprávní povahu, neboť veřejné užívání (obecné i zvláštní) je institutem veřej-

ného práva. Současná právní úprava veřejných prostranství těmto požadavkům neodpovídá.286 

Pokud je však veřejné prostranství zároveň pozemní komunikací, měla by se uplatnit 

ustanovení o veřejném užívání komunikací (včetně skutkových podstat přestupků) jako lex spe-

cialis k ustanovením o veřejných prostranstvích. 

 

6.1.2 Způsoby užívání pozemních komunikací 

Pozemní komunikace mohou být užívány různými způsoby. Účelově jsou určené k uží-

vání chůzí, silničními vozidly, jakož i k jízdě na zvířatech, případně k hnaní nebo vedení zvířat 

nebo k jízdě drážními vozidly, pokud je po nich vedena dráha (zpravidla tramvajová nebo tro-

lejbusová). Tyto způsoby lze považovat za jejich obvyklé užívání, které zároveň nevylučuje 

z možnosti užívání ostatní osoby. 

 
285 Např. rozsudek NSS ze dne 16. 7. 2009, č. j. 9 Afs 86/2008-89. 
286 Jelikož zvláštní veřejnoprávní úprava chybí, je třeba vycházet ze soukromoprávní úpravy. Oprávněný zábor 

veřejného prostranství tak bude zřejmě ten, který vychází ze soukromoprávního titulu – nájemní smlouvy s obcí, 

souhlas obce jakožto vlastníka pozemku apod. Problematické mohou být situace, kdy je vlastníkem veřejného 

prostranství jiná osoba než obec. K tomu srov. nález ÚS ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/02. Problematikou 

veřejného užívání se v poslední době zabýval např. Mácha ve své disertační práci (MÁCHA, A. Veřejné užívání a 

vlastnické právo. Disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. 2017). 
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Užívání vozidly lze přitom rozlišit dvojího druhu – užívání komunikací k jízdě vozidly 

na straně jedné, ale také užívání ke stání vozidly na straně druhé. I stání vozidla je způsobem 

užívání, k němuž může být komunikace jako dopravní cesta určena. Má-li cesta sloužit k do-

pravnímu spojení vozidly, musí být na místě, kam se osoby vozidlem dopravují, místo k par-

kování. Bez toho by nemohl být účel dopravní cesty vůbec naplněn – řidiči by se na místo, kam 

cestují, vůbec nedostali, neboť by neměli kde své vozidlo dočasně zanechat. 

Vedle toho mohou být pozemní komunikace užívány i jiným způsobem, např. ke konání 

společenských a kulturních akcí, ke skládání materiálu, ke tvorbě filmových uměleckých děl a 

podobně. Tyto způsoby užívání vylučují ostatní osoby z možnosti užívat komunikaci k jejímu 

primárnímu účelu (dopravě), neboť souběžně s nimi na cestách nemůže probíhat provoz. 

Tyto ostatní (neprimární) způsoby užívání by proto měly být v pozitivním právu kvali-

fikovány a upraveny jako zvláštní užívání pozemních komunikací, které se může dít jen na 

základě správního aktu (povolení). Vykonavatelů veřejné správy by přitom měli vždy řádně 

posoudit, zda je na zvláštním užívání důležitý zájem, který není možno naplnit jinak (nebo by 

jiné řešení bylo neúměrně nákladné) a za jakých podmínek lze zvláštní užívání realizovat tak, 

aby bylo co nejméně narušeno obecné užívání cesty veřejností a co nejméně dotčen veřejný 

zájem na přístupnosti veřejných cest a bezpečnosti a plynulosti provozu na nich. 

 

6.2 Obecné užívání pozemních komunikací 

6.2.1 Obsah a rozsah obecného užívání  

Podle § 19 odst. 1 PozKom smí každý „[v] mezích zvláštních předpisů upravujících 

provoz na pozemních komunikacích a za podmínek stanovených tímto zákonem […] užívat po-

zemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny.“ 

Tímto ustanovením je do úpravy obecného užívání vtažena v zásadě celá úprava pravi-

del silničního provozu, řidičských oprávnění a technických požadavků na vozidla v zákonech 

č. 361/2000 Sb. a 56/2001 Sb., jakož i v předpisech vydaných k jejich povedení. Pouze pokud 

uživatel komunikace dodrží všechna pravidla stanovená v těchto předpisech, jedná se o dovo-

lené obecné užívání pozemní komunikace podle § 19 PozKom. 

Tyto oblasti právní úpravy jsou samy o sobě značně rozsáhlé. Pravidla silničního pro-

vozu jsou předmětem výuky v autoškolách a jejich znalost podmiňuje získání řidičského opráv-

nění k řízení motorových vozidel. Motorová vozidla smějí být provozována na pozemních ko-

munikacích, jen jsou-li zapsána v registru vozidel a mají sjednané pojištění odpovědnosti, a je-

jich technická způsobilost je ověřována pravidelnými povinnými technickými prohlídkami. 
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Podle § 3 odst. 2 ProvPoz však platí, že jet na zvířeti a řídit jakékoli vozidlo – tedy i 

nemotorové, včetně jízdních kol, koloběžek apod. – smí pouze osoba, která „je dostatečně tě-

lesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá 

řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.“ 

I na kole, koloběžce či zvířeti smí tedy po pozemních komunikacích jezdit pouze osoby, které 

znají pravidla provozu, byť to neprokazují zvláštním oprávněním či průkazem. 

 

6.2.2 Zpoplatnění obecného užívání 

Podle § 19 odst. 1 PozKom je obecné užívání pozemních komunikací bezplatné. To platí 

do té míry, pokud zákon nestanoví pro určité případy odchylnou úpravu. Zpoplatnění obecného 

užívání pozemních komunikací dnes zákon předpokládá ve čtyřech případech: 

• časový poplatek podle § 20 odst. 2 písm. b) PozKom; 

• mýtné podle § 20 odst. 2 písm. a) PozKom; 

• „cena“ za stání vozidla na místní komunikaci podle § 23 PozKom; 

• místní poplatek za povolení vjezdu podle § 10 MístPop. 

 

Vedle těchto specifických poplatků ukládá zákon rovněž silniční daň, kterou jsou po-

vinni platit provozovatelé vybraných vozidel zapsaní v technickém průkazu, pokud jde o vozi-

dla používaná k podnikatelským účelům nebo o nákladní vozidla.287 Poplatníkům silniční daně 

však zpravidla vzniká daňová povinnost bez ohledu na to, zda jsou vozidla skutečně používána 

k provozu na pozemních komunikacích – jde o přímou daň majetkového typu.288 Výnosy této 

daně jsou výlučným příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury a měly by proto sloužit 

k financování silniční infrastruktury.289 

 

 

 

 

 
287 Srov. § 2 odst. 1 a 3 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 
288 Rozsudek NSS ze dne 18. 5. 2006, č. j. 2 Afs 101/2005-67. 
289 § 5 písm. a) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. 
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6.2.2.1 Časový poplatek a mýtné 

6.2.2.1.1 Zpoplatnění pozemních komunikací 

Od konce druhé světové války až do roku 1994 bylo v Československu i v České repub-

lice užití pozemních komunikací bez výjimek bezplatné.290 První formou zpoplatnění se stal 

poplatek za užívání dálnic a silnic dálničního typu (tzv. rychlostních silnic – viz výše sub 4.5). 

Tento poplatek sui generis byl do starého silničního zákona vložen s účinností od 1. 1. 1995.291 

Poplatek byl placen předem na dobu kalendářního roku ve formě zakoupení nálepky, kterou byl 

řidič povinen motorové vozidlo označit. Jízda bez nálepky byla klasifikována jako přestupek. 

Nový zákon o pozemních komunikacích tuto úpravu s účinností od 1. 1. 1998 v zásadě 

převzal do ustanovení § 20 až 22, v nichž zavedl poplatek za užívání dálnice a rychlostní silnice. 

Nově se však poplatek týkal pouze motorových vozidel s alespoň čtyřmi koly.292 Kompetence 

k zajištění nákupu a prodeje nálepek byla převedena z Ministerstva dopravy na Ministerstvo 

financí, sazby poplatku se zdvojnásobily a vláda byla nově zmocněna upravit sazby poplatku, 

jakož i stanovit možnost zaplacení poplatku na kratší období než kalendářního roku. 

S účinností od 1. 1. 2001 byla úprava novelizována.293 Nálepka byla nahrazena dvou-

dílným kupónem (lidově známým jako „dálniční známka“) a zákon stanovil možnost zakoupit 

je na dobu kalendářního roku, kalendářního měsíce, deseti dnů nebo dokonce i jediný den (pro 

vozidla o celkové hmotnosti nad 12 tun).294 Nová forma kupónu byla podle důvodové zprávy 

zavedena kvůli častému odcizování nálepek z vozidel.295 

Koncepce zpoplatnění pak byla zásadně změněna od 1. 1. 2007. Dosavadní poplatek byl 

„rozdělen“ na tzv. časový poplatek, který zachovává původní koncepci, a nově zavedené mýtné, 

které bylo zavedeno jako forma tzv. výkonového zpoplatnění. Výše časového poplatku totiž 

umožňuje libovolný počet jízd v určeném období a nijak nezohledňuje skutečnou intenzitu 

 
290 Historická mýta vzniklá ještě v dobách feudalismu měla být zrušena podle návrhu silničního zákona z roku 

1938 (viz úvodní část o historii). Žádný z posléze přijatých silničních zákonů tato mýta však výslovně nezrušil. 

Pokud tedy ještě nějaká mýtní práva po druhé světové válce existovala, zanikla zřejmě fakticky v důsledku pře-

kotných změn v období druhé světové války a následného komunistického puče a nastolení nových poměrů. Uher-

ský zákonný článek I/1890 o cestách a mýtech platný na území Slovenska (kde historická mýtní práva přetrvávala 

déle než v českých zemích) byl výslovně zrušen až silničním zákonem č. 135/1961 Sb. 
291 Zákon č. 134/1994 Sb. 
292 Předcházející úprava se týkala i dvou a tříkolových vozidel, což zejména u motocyklů činilo obtíže. Sněmovní 

tisk č. 43 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996–1998 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t004300a.htm. 
293 Zákon č. 102/2000 Sb. 
294 Časová období se v právní úpravě postupně měnila. Později šlo kupón zakoupit na kalendářní rok, dva měsíce 

nebo 15 dnů. Poté na kalendářní rok, jeden měsíc nebo 7 dnů. Dnes na kalendářní rok, 30 dnů nebo 10 dnů. 
295 Sněmovní tisk č. 372/0 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1998–2002 [cit. 2021-03-

08]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=372&CT1=0. s. 8. 

https://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t004300a.htm
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=372&CT1=0
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užívání cest daným vozidlem, což bylo zejména ve vztahu k velmi intenzivní nákladní dopravě 

vnímáno jako nespravedlivé, resp. nedostatečné.296 

Nová dikce § 20 PozKom nyní umožňuje zpoplatnit nejen dálnice a rychlostní silnice, 

ale jakékoli pozemní komunikace, které určí prováděcí předpis Ministerstva dopravy. Mýtné 

bylo původně zavedeno jen pro vozidla o největší povolené hmotnosti alespoň 12 tun. Zatímco 

časový poplatek byl nadále ponechán jen pro dálnice a rychlostní silnice, mýtné bylo zavedeno 

i pro některé úseky silnic I. třídy.297 

S účinností od 1. 1. 2010 byla ze systému časového zpoplatnění do systému mýtného 

převedena i vozidla s největší přípustnou hmotností alespoň 3,5 tuny.298 Stejnou novelou měla 

být zavedena od 1. 1. 2011 i elektronická forma časového poplatku po vzoru elektronického 

systému mýtného. Účinnost této části novely byla však později odložena až na 1. 1. 2016 a 

nakonec byla zcela zrušena.299 

V prosinci 2019 byl v rámci systému elektronického mýtného realizován přechod z mi-

krovlnného systému (využívajícího čtecí zařízení umístěná na mýtných branách) na systém sa-

telitní.300 Tato změna však nevyžadovala změnu zákonné úpravy. Přechod na satelitní systém 

mj. umožnil rozšířit od roku 2020 zpoplatnění mýtným na dalších cca 870 km silnic I. třídy.301 

Poslední změna systému zpoplatnění byla provedena zákonem č. 227/2019 Sb. s účin-

ností od 1. 1. 2021. Zaplacení časového poplatku se již neprokazuje vylepením zakoupeného 

dálničního kupónu, ale evidencí registrační značky vozidla v databázi vedené Státním fondem 

dopravní infrastruktury, případně písemným potvrzením o tom, že poplatek byl zaplacen. 

Výjimky ze zpoplatnění jsou stanoveny pro vozidla uvedená v § 20a odst. 1 PozKom. 

Většina těchto výluk se týká vykonavatelů veřejné moci nebo vozidel užitých pro záchranné 

práce nebo přepravu osob se zvýšenými potřebami. Od 1. 1. 2020 jsou však od zpoplatnění 

 
296 Sněmovní tisk č. 1052/0 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2002–2006 [cit. 2021-03-

07]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1052&CT1=0. s. 20. 
297 Srov. přílohy vyhlášky č. 527/2006 Sb. Později byl rozsah zpoplatněných komunikací rozšiřován. Srov. přílohy 

k vyhlášce č. 470/2012 Sb. a jejich vývoj. 
298 Zákon č. 347/2009 Sb. 
299 Zákon č. 406/2010 Sb. a zákon č. 268/2015 Sb. Ještě v roce 2010 bylo počítáno s tím, že se elektronické kupóny 

zavedou poté, co bude dokončen přechod mýtného systému z mikrovlnného záření (mýtných bran) na satelitní 

systém. Elektronické kupóny měly být podle tehdejších představ do satelitního systému zařazeny také a časem 

měly být i osobní automobily podrobeny výkonovému zpoplatnění místo časového (Sněmovní tisk č. 25/0 [online]. 

Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2010–2013 [cit. 2021-03-08]. Dostupné z: https://www.psp.cz/ 

sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=25&CT1=0. s. 2–3). 
300 V Česku začalo fungovat nové satelitní mýto. Nový systém zatím komplikace v dopravě nepřinesl [online]. Hos-

podářské noviny (iHNed.cz), 1. 12. 2019 [cit. 2021-03-08]. Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-66686980-v-

cesku-zacalo-fungovat-nove-satelitni-myto-novy-system-zatim-komplikace-v-doprave-neprinesl. 
301 Tisková zpráva: Mýtné začalo platit na 868 kilometrech silnic I. třídy [online]. Ministerstvo dopravy, 2. 1. 2020 

[cit. 2021-03-08]. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Mytne-zacalo-platit-na-868-

kilometrech-silnic-I-t. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1052&CT1=0
https://www.psp.cz/%20sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=25&CT1=0
https://www.psp.cz/%20sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=25&CT1=0
https://domaci.ihned.cz/c1-66686980-v-cesku-zacalo-fungovat-nove-satelitni-myto-novy-system-zatim-komplikace-v-doprave-neprinesl
https://domaci.ihned.cz/c1-66686980-v-cesku-zacalo-fungovat-nove-satelitni-myto-novy-system-zatim-komplikace-v-doprave-neprinesl
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Mytne-zacalo-platit-na-868-kilometrech-silnic-I-t
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Mytne-zacalo-platit-na-868-kilometrech-silnic-I-t
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osvobozena také vozidla používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík [§ 20a odst. 1 

písm. o)]. Podle § 20a odst. 2 PozKom je dále možné užít zpoplatněnou komunikaci bez zpo-

platnění, pokud je po ní vedena nařízená objížďka při uzavírce jiné komunikace. 

 

6.2.2.1.2 Časový poplatek 

Tato forma zpoplatnění se neodvíjí od skutečně „proježděných“ kilometrů, nejde tedy 

o výkonový typ zpoplatnění. Z hlediska uživatele jde o „koupi“ možnosti užívat zpoplatněné 

dálnice a rychlostní silnice v určeném období, uživatel však této možnosti vůbec nemusí využít 

a nárok na vrácení „neproježděné“ části poplatku nemá. Výnosy s časových poplatků jsou pří-

jmem rozpočtu SFDI.302 Od roku 2010 se podle § 21 odst. 1 PozKom časový poplatek týká jen 

vozidel s alespoň čtyřmi koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny.303 

Podle důvodové zprávy k zákonu č. 134/1994 Sb. má jít o uživatelský poplatek svého 

druhu, na který se nevztahují předpisy o správě daní a poplatků (dnes daňový řád).304 Byť to 

zákon výslovně nestanoví, je zřejmě potřeba z této premisy vycházet, neboť úprava časového 

poplatku je tak specifická, že neponechává daňovému řádu žádný prostor k aplikaci.305 

S ohledem na přechod na nový systém evidence registračních značek vozidel se od roku 

2021 již za zaplacení časového poplatku nevydávají dálniční kupóny. Poplatek lze uhradit na 

dobu 30 nebo 10 dnů jako dříve, ale místo kalendářního roku se nyní uhrazuje na dobu 1 roku 

(i jiného než kalendářního). Počátek období, na který se poplatek hradí, si přitom může uživatel 

zvolit, ovšem nesmí předcházet okamžiku provedení úhrady a musí následovat nejpozději 3 mě-

síce od zaplacení (§ 21 odst. 2 PozKom). 

Výše časového poplatku je určena prováděcím předpisem,306 ovšem s horním limitem 

stanoveným v zákoně. Poplatek se hradí buď bezhotovostním převodem, nebo hotově na pro-

dejních místech určených Státním fondem dopravní infrastruktury. Fond je povinen na internetu 

zpřístupnit údaje k zaplacení poplatku převodem (čísla účtů, variabilní symboly apod.) a údaje 

o místech, na nichž lze uhradit poplatek v hotovosti (§ 21a odst. 2 a 3 PozKom). O zaplacení 

poplatku se osobě, která úhradu provedla, vydá písemné potvrzení (§ 21 odst. 5). 

 
302 § 4 odst. 1 písm. c) ZSFDI. 
303 Zákon pro tato vozidla používá legislativní zkratku „vozidlo v systému časového zpoplatnění“. 
304 Sněmovní tisk č. 880 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1993–1996 [cit. 2021-03-08]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t088000.htm. 
305 Podle § 2 odst. 3 písm. a) DŘ se podle daňového řádu postupuje při správě každého peněžitého plnění, které 

zákon označuje jako poplatek. Formálně tomu tak je i v případě časového poplatku. Ten se však nevyměřuje ani 

není potřeba jej vymáhat; jízda bez jeho zaplacení je přestupkem a poplatek se nedoměřuje, ale ukládá se pokuta. 
306 Nařízení vlády č. 240/2014 Sb. 

https://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t088000.htm
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Pokud je vozidlo v systému časového zpoplatnění (vozidlo s alespoň čtyřmi koly, jehož 

nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny) od poplatku osvobozeno, je v některých pří-

padech stanovena povinnosti osvobození předem oznámit Státnímu fondu dopravní infrastruk-

tury, který vede i evidenci těchto osvobozených vozidel.307 

 

6.2.2.1.3 Systém elektronického mýtného 

Historicky bylo mýto vybíráno městy nebo feudály na základě privilegia uděleného jim 

panovníkem. Výnosy z mýta měly ve středověku sloužit k pokrytí nákladů na údržbu cest 

(viz úvodní kapitolu o historii). V současné době je pojem mýtné (angl. toll) používán v před-

pisech Evropské unie. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES definuje mýtné 

jako částku, „která se platí za jízdu vozidla podle ujeté vzdálenosti po určité pozemní komuni-

kaci a za určitý druh vozidla a která zahrnuje poplatek za pozemní komunikace nebo poplatek 

za externí náklady“ [čl. 2 písm. b) směrnice]. Z unijní úpravy vychází i zákon – podle § 20 odst. 

2 písm. a) PozKom se mýtným rozumí zpoplatnění podle typu vozidla a ujeté vzdálenosti. 

Dnes se mýtné vztahuje na vozidla se čtyřmi a více koly, jejichž nejvyšší přípustná 

hmotnost je vyšší než 3,5 tuny.308 Výši sazeb mýtného stanoví prováděcí právní předpis.309 

Výše je limitována tak, že celkový výnos z uloženého mýtného za období kalendářního roku 

nesmí překročit „poměrnou část nákladů, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosa-

žena“ (§ 22 odst. 6). Postup pro snížení sazeb v případě, že vybraná výše mýtného převyšuje 

tento limit, však zákon stanoví pouze ve vztahu k části mýtného sloužícího k návratnosti ná-

kladů vynaložených na výstavbu, údržbu, opravy a správu související s provozem zpoplatně-

ných pozemních komunikací a výstavbu a provoz systému elektronického mýtného.310 

Vedle těchto nákladů má výnos z mýtného, který je příjmem Státního fondu dopravní 

infrastruktury,311 podle sloužit také k návratnosti nákladů vyvolaných znečištěním ovzduší a 

hlukem z provozu vozidel.312 Rozdělení druhů nákladů, k jejichž návratnosti má mýtné sloužit, 

se projevuje v tom, že sazba mýtného se člení na dílčí sazby, a to podle kategorie komunikace, 

 
307 § 21 odst. 1 písm. b) a § 21b PozKom. Užití komunikace bez oznámení osvobození je přestupkem provozovatele 

vozidla (nikoli řidiče) podle § 42a odst. 7 písm. b), resp. § 42b odst. 1 písm. s) PozKom. U fyzických osob však 

vyvstává otázka, zda je potřeba zkoumat zavinění, pokud vozidlo na zpoplatněné komunikaci užila jiná osoba a 

provozovatel o tom nevěděl nebo nemohl vědět (srov. § 15 zákona č. 250/2016 Sb.). 
308 Zákon pro tato vozidla používá legislativní zkratku „vozidlo v systému elektronického mýtného“. 
309 Nařízení vlády č. 240/2014 Sb. 
310 § 22 odst. 6 a 7 PozKom. Pokud by výše částí mýtného uloženého za účelem návratnosti nákladů na zpoplatněné 

komunikace za kalendářní rok překročila poměrnou část těchto nákladů, je vláda povinna nejpozději do dvou let 

upravit dílčí sazby těchto částí mýtného tak, aby celkový výnos z nich nepřesáhl výši těchto nákladů. 
311 § 4 odst. 1 písm. d) ZSFDI. 
312 § 22 odst. 1 PozKom. 
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kategorie vozidla, nejvyšší povolené hmotnosti, počtu náprav a emisní třídy vozidla a období 

dne, kdy je vozidlo provozováno.313 

Podstata systému elektronického mýtného spočívá v povinném umístění elektronického 

palubního zařízení ve vozidle, jehož užití úhradě mýtného podléhá (srov. § 22i PozKom), při-

čemž toto zařízení musí být umístěno i ve vozidlech od mýtného osvobozených (§ 22 odst. 4 

PozKom). Údaje pro stanovení výše mýtného jsou pak zjišťovány přímo za jízdy z těchto pa-

lubních zařízení, v současné době za pomoci satelitního systému, jehož provoz však zajišťuje 

soukromý subjekt.314 

Provozovatelem mýtného systému je podle § 22a odst. 1 PozKom Ministerstvo dopravy, 

které však může se souhlasem vlády provozem pověřit organizaci jím zřízenou nebo právnickou 

osobu, u níž plní funkci zakladatele. Na základě usnesení vlády č. 42 ze dne 12. 1. 2005 a roz-

hodnutí ministra dopravy ze dne 21. 7. 2005, č. j. 433/2005-410-PRIV/1, je provozovatelem 

systému státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic. 

 

6.2.2.1.4 Povaha mýtného podle platné úpravy 

Na výběr mýtného se nevztahuje daňový řád.315 Ze současné právní úpravy lze naopak 

dovodit, že zákon předpokládá, že vztah mezi plátcem mýtného a provozovatelem mýtného 

systému je vztahem smluvním. Podle § 22i odst. 2 PozKom je provozovatel vozidla povinen 

mýtné hradit „podle podmínek sjednaných s provozovatelem systému elektronického mýtného“. 

Podle § 22i odst. 5 stanoví podrobnosti podmínek úhrady mýtného smluvní podmínky provo-

zovatele mýtného systému. 

Zákonodárce tedy na jedné straně konstruuje povinnou, na základě zákona uloženou 

platbu, na druhé straně však předpokládá, že o podmínkách jejího výběru bude uzavírána 

smlouva. Obsah případných smluvních podmínek přitom provozovatelé vozidel nemohou nijak 

ovlivnit – pokud chtějí komunikace užívat, musejí vozidlo opatřit elektronickým zařízením a 

za tím účelem podmínky akceptovat. 

Skutečnost, že zákon s mýtným operuje spíše jako se soukromoprávním plněním, vy-

plývá mimo jiné i z toho, že v případě jeho neuhrazení se má provozovatel mýtného systému 

 
313 § 22 odst. 2 PozKom a § 3 nařízení vlády č. 240/2014 Sb. 
314 Od roku 2019 jde o konsorcium společností sdružených ve společnosti CzechToll s.r.o. (Tisková zpráva: Nový 

mýtný systém funguje bez potíží, za první týden fungování vybral CzechToll 231 milionů Kč [online]. Ministerstvo 

dopravy ČR, 9. 12. 2019 [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Novy-

mytny-system-funguje-bez-potizi,-za-prvni-tyd). 
315 § 2 odst. 3 DŘ a contrario. 

https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Novy-mytny-system-funguje-bez-potizi,-za-prvni-tyd
https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Novy-mytny-system-funguje-bez-potizi,-za-prvni-tyd
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obrátit s žalobou na soud (§ 22k PozKom). Jelikož zákon žádné podrobnosti ani zvláštní úpravu 

nestanoví, půjde zřejmě o obecnou civilní žalobu na plnění. 

 

6.2.2.1.5 Evropská služba elektronického mýtného 

Přehlednost právní úpravy mýtného je komplikována i tím, že je do zákona transpono-

vána směrnice EP a Rady 2004/52/ES o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýt-

ného ve Společenství. Podle bodu 13 preambule a čl. 3 odst. 1 této směrnice má evropská služba 

elektronického mýtného umožnit uživatelům komunikací hradit elektronické mýtné ve všech 

členských státech na základě jediné smlouvy uzavřené s poskytovatelem této služby. 

V České republice mohou jako poskytovatelé evropské služby působit buď právnické 

osoby usazené v ČR, kterým k tomu udělí oprávnění Ministerstvo dopravy,316 nebo právnické 

osoby, jimž toto oprávnění v souladu s rozhodnutím Evropské komise udělil příslušný orgán 

jiného členského státu (§ 22b odst. 2 PozKom). 

Pokud uzavře provozovatel vozidla smlouvu s poskytovatelem evropské služby, má po-

skytovatel povinnost dodat pro vozidlo elektronické palubní zařízení namísto provozovatele 

mýtného systému [§ 22e písm. e)]. Mýtné hradí provozovatel vozidla poskytovateli, kterému 

provozovatel mýtného systému posléze vyúčtuje tzv. souhrnné mýtné [§ 22c odst. 1 písm. e) a 

odst. 4 písm. b)]. Rovněž vztah mezi provozovatelem mýtného systému a poskytovatelem ev-

ropské služby je upraven smluvně [§ 22c odst. 1 psím. g) PozKom]. 

 

6.2.2.2 Cena za stání vozidla na místní komunikaci 

Vedle časového poplatku a mýtného umožňuje zákon o pozemních komunikacích ještě 

jednu formu zpoplatnění – podle § 23 odst. 1 PozKom může obec nařízením vymezit oblasti, 

v nichž lze místní komunikace užít ke stání pouze v zákoně vyjmenovaných motorových vozi-

del, a to jen „za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy“. 

Toto ustanovení zmocňuje obce nejen ke zpoplatnění obecného užívání místních komu-

nikací, ale také (zejména) k regulaci a omezení parkování. Tyto jeho aspekty budou proto po-

drobněji rozebrány níže v kapitole o omezení obecného užívání (sub 6.2.3.4). 

Zákon označuje peněžité plnění, jehož uhrazení je podmínkou pro stání vozidla, jako 

„cenu“, což je pojem, který je používán pro označení smluvního protiplnění za poskytnutou 

 
316 Podle informací na stránkách Ministerstva dopravy bylo oprávnění uděleno zatím jen společnosti W.A.G. pay-

ment solutions, a.s. (Vnitrostátní elektronický rejstřík Poskytovatelů EETS v České republice [online]. Ministerstvo 

dopravy ČR, 26. 6. 2015, aktualizace 25. 7. 2017 [cit. 2021-03-08]. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/Doku-

menty/Silnicni-doprava/Pozemni-komunikace/Evropska-sluzba-elektronickeho-mytneho). 

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Pozemni-komunikace/Evropska-sluzba-elektronickeho-mytneho
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Pozemni-komunikace/Evropska-sluzba-elektronickeho-mytneho
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službu (např. kupní cena).317 Z důvodové zprávy se nepodává, proč byla zákonodárcem zvolena 

právě tato koncepce – zřejmě tak nešlo o žádnou promyšlenou formulaci.318 

Postupu ani limitům pro stanovení výše této „ceny“ ani podmínkám a povinnostem spo-

jených s jejich placením se zákon nijak nevěnuje. V praxi proto obce vydávají více či méně 

formální ceníky a metodiky, kterými tyto otázky upravují a jejichž obsah zákon zřejmě mlčky 

považuje – stejně jako u mýtného – za smluvní podmínky. 

 

6.2.2.3 Zhodnocení platné úpravy mýtného a „ceny“ za stání vozidla 

6.2.2.3.1 Jde o platby vybírané na základě smlouvy, nebo na základě zákona? 

Zákon výslovně neřeší otázku, zda jsou mýtné a „cena“ podle § 23 PozKom plněním 

soukromoprávním, nebo veřejnoprávním. V obou platbách lze přitom spatřovat jak určité sou-

kromoprávní, tak veřejnoprávní prvky. 

Mýtné je podle současné úpravy tzv. výkonovým zpoplatněním – na rozdíl od časového 

poplatku je vždy účtováno podle skutečně projetých kilometrů. Neuhrazené mýtné rovněž není 

provozovatel mýtného systému oprávněn plátci předepsat k uhrazení platebním výměrem, ale 

musí se zaplacení domáhat u soudu (zřejmě obecnou civilní žalobou). 

V případě „ceny“ je pak záměr zákonodárce považovat ji za soukromoprávní plnění 

vyjádřen přímo v jejím názvu, ačkoli lze zřejmě pochybovat o tom, zda šlo skutečně o záměr, 

nebo o pouhou nedbalost zákonodárce, který jen nesprávně operuje s právními pojmy. 

U mýtného zákon sice předpokládá vydání dokumentu nazvaného „smluvní podmínky“ 

(viz § 22i odst. 5 PozKom), ve skutečnosti však o smluvní podmínky podle mého názoru jít 

nemůže. Povinnost platit mýtné totiž vyplývá přímo ze zákona (§ 22 odst. 1 PozKom). 

Výše mýtného je určena právním předpisem na základě zákona. Pozemní komunikace nejsou 

navíc ani v případech, kdy je jejich užití zpoplatněné, užívány na základě smlouvy, ale na zá-

kladě institutu obecného užívání zakotveného v § 19 PozKom. 

Není tedy zřejmé, co by předmětem případné smlouvy mělo být, když možnost užívat 

dálnice i silnice, stejně jako povinnost uhradit mýtné i jeho sazby vyplývají přímo z právních 

předpisů. Stejně tak vyplývá přímo ze zákona povinnost provozovatele mýtného systému vydat 

pro každé vozidlo příslušné elektronické palubní zařízení [§ 22c odst. 1 písm. c) PozKom] – 

vydání zařízení proto nemůže být podmiňováno uzavřením smlouvy a ani převzetí takového 

 
317 § 1 odst. 2 písm. a) a § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 
318 Sněmovní tisk č. 43 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 1996–1998 [cit. 2021-04-07]. 

Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t004300a.htm. 

https://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t004300a.htm
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zařízení provozovatelem vozidla nelze považovat za projev jeho vůle směřující k uzavření 

smlouvy, neboť jde o výkon práva stanoveného zákonem. 

Podle současného znění jsou smluvní podmínky ŘSD závazné pro provozovatele nebo 

řidiče vozidla od okamžiku, kdy je vozidlo zaevidováno do systému elektronického mýtného.319 

Provozovatel je přitom povinen vozidlo ohlásit a poskytnout údaje potřebné k zaevidování vo-

zidla před užitím zpoplatněné komunikace přímo na základě zákona.320 

Pokud tedy provozovatel vozidla tuto povinnost splní, převezme si od provozovatele 

mýtného systému palubní zařízení a vozidlo tímto zařízením opatří, plní tím své zákonné po-

vinnosti, jejichž splnění je předpokladem k tomu, aby mohl využít zákonem danou možnost 

obecného užívání zpoplatněných pozemních komunikací. 

Podle mého názoru nemohou být kroky provozovatele (či řidiče) vozidla interpretovány 

jako návrh ani akceptace smlouvy i z tohoto důvodu, že návrh na uzavření smlouvy nemůže být 

podle § 1733 OZ adresován neurčitému okruhu osob a obchodní podmínky, aby se mohly stát 

součástí smlouvy, musí být podle § 1751 odst. 1 OZ k návrhu připojeny.321 

„Smluvní podmínky“ provozovatele mýtného systému tak ve skutečnosti nemají 

smluvní povahu, neboť zde není žádná smlouva, k níž by se jejich obsah vázal. Je proto nutné 

dovodit, že i ony jsou pro provozovatele vozidla závazné přímo na základě zákona.322 Pokud 

však zákon dává provozovateli mýtného systému pravomoc určovat práva a povinnosti jiných 

osob bez ohledu na jejich vůli, jde již zřejmě – materiálně – o výkon veřejné moci, neboť tím 

jednostranně určuje práva a povinnosti třetích osob bez ohledu na jejich vůli.323 

Domnívám se proto, že vydávání podmínek pro placení mýtného lze vnímat jako výkon 

veřejné správy v materiálním smyslu. Z hlediska forem správních činností by činnost odpoví-

dala vydávání abstraktních aktů veřejné správy – jde o jednostranný závazný právní akt upra-

vující práva a povinnosti neurčitého okruhu adresátů v druhově určené věci.324 Podmínky 

 
319 Čl. 1.2 podmínek (Všeobecné smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného [online]. Znění 

účinné od 1. 1. 2021. Ředitelství silnic a dálnic ČR [cit. 2021-04-08]. Dostupné z: https://mytocz.eu/cs/doku-

menty). 
320 § 22i odst. 1 písm. a) PozKom. 
321 Jinak se součástí smlouvy stávají pouze v případě, že jsou oběma stranám známy, což by muselo být v případě 

sporu prokázáno. Podle § 1751 odst. 2 OZ navíc platí, že „odkáží-li strany v nabídce i v přijetí nabídky na obchodní 

podmínky, které si odporují, je smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní 

podmínky nejsou v rozporu.“ Pokud by tedy provozovatel vozidla při návrhu nebo akceptaci smlouvy odkázal 

záměrně na smluvní podmínky s odporujícím obsahem, mohl by kterékoli ustanovení podmínek vydaných provo-

zovatelem mýtného systému „vyrušit“. 
322 Srov. § 22i odst. 5 PozKom. 
323 Srov. usnesení ÚS ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93, podle kterého je veřejnou mocí „taková moc, která 

autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech subjektů, ať již přímo, nebo zprostředkovaně. Subjekt, o jehož 

právech nebo povinnostech rozhoduje orgán veřejné moci, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a 

obsah rozhodnutí tohoto orgánu nezávisí od vůle subjektu.“ 
324 Srov. definici abstraktního aktu v Kopecký 2019, s. 148. 

https://mytocz.eu/cs/dokumenty
https://mytocz.eu/cs/dokumenty
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vydané provozovatelem mýtného systému určují pravidla chování závazná pro každého provo-

zovatele zpoplatněného vozidla od okamžiku splnění jeho zákonné povinnosti nahlásit údaje 

podle § 22i odst. 1 písm. a) PozKom. Domnívám se proto, že tyto „smluvní“ podmínky mohou 

být materiálně považovány za právní předpis. 

Pokud jde o „cenu“ za stání vozidla, před 1. 4. 1997, kdy nabyl účinnosti současný zákon 

o pozemních komunikacích, se toto označení vyskytovalo s účinností od 13. 8. 1993 v předcho-

zím silničním zákoně, a to s účinností od 13. 8. 1993.325 V § 6 odst. 2 silničního zákona se 

rovněž hovořilo o „ceně sjednané v souladu s cenovými předpisy“, a to v souvislosti s koncesi-

onářským provozem dálnic. 

V případě koncesionářského provozu dálnic soukromým subjektem by bylo možné uva-

žovat o tom, že se skutečně mělo jednat o užívání dálnice na základě smlouvy, byť jediným 

vodítkem, které k tomu tehdejší právní úprava dávala, byla skutečnost, že provoz dálnice měl 

být zajišťován koncesionářem, tedy soukromým subjektem. Ani ustanovení starého silničního 

zákona však nevykazovalo známky promyšlenosti, nebylo ovšem nikdy aplikováno. 

Rovněž u „ceny“ podle § 23 PozKom proto nelze hovořit o tom, že je užívání místní 

komunikace ke stání vozidla realizováno na základě smlouvy. I v těchto případech jde o veřejné 

užívání místních komunikací na základě § 19 PozKom. Je proto zřejmě nutné dovodit, že ani 

„cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy“ podle § 23 PozKom ve skutečnosti není smluv-

ním plněním, jak by se mohlo zdát. 

 

6.2.2.3.2 Je mýtné a „cena“ za stání poplatkem podle čl. 11 odst. 5 Listiny? 

Mýtné ani „cena“ za stání vozidla nejsou plněním vyplývajícím ze smlouvy, ale peněžní 

povinností ukládanou zákonem jako důsledek (v případě mýtného) nebo na základě zákona jako 

předpoklad (v případě „ceny“) obecného užívání pozemních komunikací podle § 19 PozKom. 

Domnívám se proto, že obě tyto platby by mohly být klasifikovány jako poplatek ve 

smyslu čl. 11 odst. 5 Listiny, podle kterého „[d]aně a poplatky lze ukládat jen na základě zá-

kona.“ Ve finančněprávní teorii se poplatkem rozumí nenávratné, nedobrovolné, ekvivalentní 

a nesankční peněžité plnění ukládané na základě zákona, spravované státem nebo jinou osobou 

vykonávající finanční veřejnou správu, které je veřejným příjmem veřejných rozpočtů, a to pří-

jmem zpravidla účelovým a zpravidla řádným, pravidelným a plánovaným.326 

Z uvedených znaků poplatku nesplňují mýtné a „cena“ za stání zřejmě jen jeden – nej-

sou spravovány osobou vykonávající finanční veřejnou správu, neboť zákon s nimi formálně 

 
325 Zákon č. 213/1993 Sb. 
326 KARFÍKOVÁ, M. a BOHÁČ, R. in Karfíková a kol. 2018, s. 152. 
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operuje jako se smluvním plněním. Ze stejného důvodu může být sporné i to, zda jde o veřejný 

příjem, tedy o příjem, který do veřejných rozpočtů plyne na základě veřejného práva.327 

Jak však bylo již uvedeno, povinnost k placení obou těchto plateb nevyplývá ze soukro-

moprávního jednání, ale přímo ze zákona, příp. na základě zákona z nařízení obce.328 Jedná se 

navíc o povinnost, která je spojena s veřejným užíváním veřejných statků. Z toho podle mě 

vyplývá, že jde v obou případech o poplatky podle čl. 11 odst. 5 Listiny. 

Domnívám se proto, že by konstrukční prvky jak mýtného, tak „ceny“ za stání vozidla 

na místní komunikaci měly být stanoveny zákonem, a nikoli jednostranným právním jednáním, 

jak dnes zákon víceméně předpokládá. Podle nálezu Ústavního soudu z roku 2001 musí zá-

konná úprava poplatku „určovat náležitosti poplatkového vztahu, tzv. prvky poplatku, kterými 

jsou subjekt poplatku, objekt poplatku, základ poplatku, sazba poplatku, úlevy a osvobození od 

poplatku, splatnost poplatku a sankce za nesplnění poplatkové povinnosti.“329 

U mýtného jsou některé konstrukční prvky stanoveny buď v zákoně (předmět a subjekt), 

nebo v nařízení vlády (základ, sazba a sleva na mýtném). Určení splatnosti mýtného a sankcí 

za jeho včasné nezaplacení je však ponecháno k úpravě v podmínkách vydaných provozovate-

lem mýtného systému. 

Stejně tak může provozovatel mýtného systému jednostranně libovolně určit, jaké pla-

tební prostředky smí být použity pro zaplacení zálohy na mýtné, za jakých podmínek a jakým 

způsobem bude záloha vypořádána nebo za jakých podmínek lze mýtné platit v režimu násled-

ného placení. Prováděcí vyhláška totiž sice stanoví, že mýtné lze platit buď v režimu placení 

předem, nebo v režimu následného placení, ale žádné další podrobnosti již neobsahuje.330 

U „ceny“ v § 23 PozKom pak zákon z konstrukčních prvků vymezuje toliko předmět 

poplatku, zatímco všechny ostatní konstrukční prvky mlčky deleguje na (kvazi)smluvní pod-

mínky vydané příslušnou obcí. Obce jsou výslovně zmocněny pouze k tomu, aby v nařízení 

stanovily „způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení.“ 

 

 
327 Tamtéž, s. 150. 
328 Na tomto závěru nemění nic ani skutečnost, že podle Ústavního soudu je nařízení obce podle § 23 PozKom 

materiálně opatřením obecné povahy (podle usnesení ÚS ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/08). 
329 Nález ÚS ze dne 10. 1. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 14/2000. 
330 § 9 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 470/2012 Sb. Podle současného znění podmínek vydaných ŘSD je možnost placení 

mýtného v režimu následného placení podmíněna předchozím uzavřením dohody (Všeobecné smluvní podmínky 

provozovatele systému elektronického mýtného [online]. Znění účinné od 1. 1. 2021. Ředitelství silnic a dálnic ČR 

[cit. 2021-04-08]. Dostupné z: https://mytocz.eu/cs/dokumenty). 

https://mytocz.eu/cs/dokumenty
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6.2.2.3.3 Alternativní koncepce k platné úpravě 

Pokud by měla být zachována současná koncepce mýtného, kdy se na jeho správu ne-

vztahuje daňový řád, měly by být podmínky placení mýtného upraveny v právních předpisech 

a nikoli ve smluvních podmínkách vydávaných provozovatelem mýtného systému. Podle čl. 79 

odst. 3 Ústavy mohou být prováděcí právní předpisy vydávány pouze ministerstvy, jinými 

správními úřady nebo orgány územní samosprávy – ani jedním z těchto orgánů Ředitelství sil-

nic a dálnic jakožto příspěvková organizace zjevně není. 

Nadto konstrukční prvky mýtného, které jsou v současnosti upravovány pouze těmito 

smluvními podmínkami, by zřejmě měly být upraveny přímo v zákoně – jde o splatnost a 

sankce za opoždění plnění. 

Pravidla, která jsou dnes stanovena v podmínkách vydávaných Ředitelstvem silnic a 

dálnic a na která je praxe zvyklá, přitom nemusí být zásadně měněna – postačí, pokud budou 

na základě zákona a v jeho mezích obsaženy např. ve vyhlášce Ministerstva dopravy. Zákon by 

však zřejmě měl přesněji stanovit, jaké otázky mají být prováděcím předpisem upraveny, neboť 

formulace v § 22i odst. 5 PozKom („[p]odrobnosti podmínek úhrady“) je zřejmě příliš široká. 

Alternativou k současné „hybridní“ koncepci mýtného by bylo podřízení jeho správě 

daňovému řádu jako obecnému předpisu, kterým je upravena správa veřejnoprávních peněži-

tých plnění. Daňový řád poskytuje komplexní a propracovanou právní úpravu správy těchto 

plnění a nevidím důvod, proč by z jeho působnosti mělo být mýtné vyloučeno. 

Subsidiární použití daňového řádu považuji za vhodnější řešení, neboť by se jím přede-

šlo riziku možných mezer v právní úpravě a tím i potenciální právní nejistotě. Zákon o pozem-

ních komunikacích přitom může i poté obsahovat odchylky od obecné úpravy správy daní, které 

právní úpravu přizpůsobí specifickým potřebám výběru mýtného. 

Při použití daňového řádu by mohlo funkci správce mýtného (správce daně) plnit zřejmě 

i nadále Ředitelství silnic a dálnic, pokud mu zákon toto postavení svěřil – již by však nevystu-

povalo jako soukromoprávní subjekt, ale jako vykonavatel (finanční) veřejné správy. Za vhod-

nější řešení bych však považoval, aby bylo správcem mýtného Ministerstvo dopravy, neboť jde 

o zákonem zřízený ústřední správní úřad státu určený k výkonu veřejné správy na úseku po-

zemních komunikací. Alternativou by mohlo být svěření tohoto postavení Státnímu fondu do-

pravní infrastruktury, do jehož rozpočtu ostatně výnos z mýtného plyne. 

U „ceny“ za stání vozidla zřejmě nelze v současné podobě zákona o žádné koncepci 

hovořit, neboť není v podstatě vůbec zákonem upravena. Návrh nové koncepce tohoto druhu 

zpoplatnění obecného užívání místních komunikací je však spojen i s jinými otázkami, které 

ustanovení § 23 PozKom vyvolává, a bude proto nastíněn níže (sub 6.3.2). 
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6.2.2.4 Místní poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst a částí měst 

6.2.2.4.1 Zákonná úprava a příklady z praxe 

Poslední formou platby za užívání pozemních komunikací, kterou současný právní řád 

zná, je místní poplatek podle § 10 MístPop. Tento poplatek platí „fyzická nebo právnická osoba, 

které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.“ 

Zákon v názvu tohoto poplatku hovoří o částech „měst“, z čehož by se mohlo zdát, že je 

oprávněna jej zavést pouze obec, která je městem.331 I poplatek za povolení vjezdu je však 

uveden ve výčtu § 1 MístPop, ve jehož návětí je uvedeno, „[o]bec může zavést tyto místní po-

platky […]“ Navzdory názvu tohoto poplatku tak není jeho využití omezeno pouze na města, 

název poplatku je však poněkud matoucí. 

Podle § 10 odst. 2 MístPop se poplatek vybírá „za vydání povolení k vjezdu s motorovým 

vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.“ 

Problematické je zde použití slova „povolení“, neboť žádný zákon vydávání takového povolení 

neupravuje. Výkladem lze zřejmě dovodit, že se může jednat o povolení výjimky z místní 

úpravy provozu podle § 77 odst. 7 ProvPoz. 

Tato výjimka však není nároková a vydává se ve správním řízení. V praxi se proto po-

stupuje tak, že vybraná místa jsou označena dopravní značkou „Zákaz vjezdu motorových vo-

zidel“ doplněná dodatkovou tabulkou s textem „Vjezd pouze po zaplacení poplatku“ nebo po-

dobným. Tento postup předpokládá i metodické stanovisko Ministerstva vnitra.332 

V současnosti vybírají tento poplatek např. město Polička nebo Mariánské Lázně, které 

používají dopravní značku „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „mimo 

vozidel označených MP kartou“, resp. „mimo vozidla s povolením MěÚ“. Obě tyto města rov-

něž umožňují zaplacení poplatku prostřednictvím automatů umístěných před těmito značkami. 

Je zřejmé, že umožňují-li obce vydání povolení ke vjezdu automatizovanou formou, nemůže jít 

o rozhodnutí vydané ve správním řízení podle § 77 odst. 7 ProvPoz. 

Poplatek dále vybírá např. město Český Krumlov, a to za povolení vjezdu do pěší 

zóny.333 Ačkoli dopravní studie zpracovaná pro město v září 2017 o vydávání výjimky podle 

§ 77 odst. 7 ProvPoz hovoří,334 ani Český Krumlov podle tohoto ustanovení v současné době 

 
331 Srov. § 3 ObecZ. 
332 Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra: K obecně závazné vyhlášce 

o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst [online]. 6. 11. 2019 

[cit. 2021-03-09]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/soubor/mm-28-04e-pravni-vyklad-vjezd-motorovych-vozi-

del.aspx. 
333 Čl. 27 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Český Krumlov ze dne 29. 10. 2020, č. 3/2020. 
334 Dopravní studie „Pěší zóna v centru města Český Krumlov“ [online]. Září 2017. Objednatel: město Český 

Krumlov. Zhotovitel: NDCON s. r. o. [cit. 2021-03-12]. Dostupné z: https://data.ois.cz/files/8062-pesi-zona-stu-

die.pdf. s. 12–13. 

https://www.mvcr.cz/soubor/mm-28-04e-pravni-vyklad-vjezd-motorovych-vozidel.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/mm-28-04e-pravni-vyklad-vjezd-motorovych-vozidel.aspx
https://data.ois.cz/files/8062-pesi-zona-studie.pdf
https://data.ois.cz/files/8062-pesi-zona-studie.pdf
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nepostupuje. Výjimku podle § 77 odst. 7 ProvPoz povoluje orgán, který místní úpravu provozu 

stanovil (v případě místní komunikace obecní úřad obce s rozšířenou působností), zatímco po-

volení v Českém Krumlově vydává městská policie.335 

 

6.2.2.4.2 Neexistence právní úpravy vydávání povolení ke vjezdu 

Současná právní úprava poplatku za povolení vjezdu „navazuje“ na neexistující právní 

úpravu povolování vjezdu do zpoplatněných míst. Jediná subsidiárně použitelná úprava je 

úprava rozhodnutí o výjimce podle § 77 odst. 7 ProvPoz, která však v praxi aplikována není. 

Jestliže je „povolení“ k vjezdu v praxi vydáváno toliko neformálně, resp. není zákonem 

upraveno, jde zřejmě buď o soukromoprávní jednání obce, nebo o výkon veřejné správy, který 

není zákonem regulován. V obou případech však vzniká otázka, zda žadatel o vydání takového 

povolení, má na jeho vydání právní nárok. Pokud právní předpisy obcím neukládají povinnost 

toto povolení vydat, zřejmě právní nárok na jeho vydání nelze z žádné právní normy dovodit. 

Tento závěr – který vyplývá z absentující právní úpravy – je však problematický, neboť zákon 

v § 10 MístPop vyjmenovává osoby, které nepodléhají poplatkové povinnosti za vydání povo-

lení ke vjezdu.336 

Výkladem lze podle mě dovodit, že byla-li místní úprava provozu zavedena za účelem 

výběru poplatku na vydání povolení předpokládaného dopravním značením (a nikoli za účelem 

vyloučení provozu motorových vozidel z daného území), osoby vyjmenované v § 10 odst. 1 

MístPop by měly mít na vydání povolení právní nárok, když povinnost platit poplatek nemají a 

není tak důvod je omezovat ve vjezdu do vybraných míst. 

V praxi však obce vyžadují i od těchto osob více či méně formální žádost o vydání po-

volení ke vjezdu. Je zřejmé, že podobně jako v případě parkovacích zón (viz níže) mají obce 

zájem zabránit tomu, aby byla regulace obcházena např. tím, že by vlastníci nemovitostí nahla-

šovali vozidla zcela cizích osob za provizi. Proto lze očekávat, že obce budou v některých pří-

padech přezkoumávat i vztah žadatelů k vozidlu a v případných pochybnostech budou žádosti 

o vydání povolení i – více či méně formálně – zamítat. 

 
335 § 5 odst. 2 pravidel pro vydávání povolení ke vjezdu vozidel do pěší zóny ve městě Český Krumlov, která byla 

schválena usnesením rady města č. 0138/RM7/2018 dne 9. 4. 2018 (Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu vo-

zidel do pěší zóny ve městě Český Krumlov [online]. Město Český Krumlov [cit. 2021-04-16]. Dostupné z: 

https://www.ckrumlov.cz/docs/cz/20180413_Pravidla_vjezd_do_pesi_zony.xml). 
336 Jde o tři okruhy osob: (a) fyzické osoby s trvalým pobytem hlášeným v dané části obce nebo vlastnící tam 

nemovitou věc, osoby jim blízké, jejich manžele a děti, (b) fyzické i právnické osoby užívající v dané části obce 

nemovitou věc k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti a (c) fyzické osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP 

nebo ZTP/P, a jejich průvodce. 

https://www.ckrumlov.cz/docs/cz/20180413_Pravidla_vjezd_do_pesi_zony.xml
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Při vydávání povolení ke vjezdu proto může vznikat řada sporů, pro jejichž řešení však 

zákon žádnou specifickou úpravu nenabízí, což může v takových situacích způsobovat právní 

nejistotu. Pokud v současné době obecní úřad odmítne povolení ke vjezdu vydat osobě, která 

by na něj měla mít nárok podle § 10 odst. 1 MístPop, zřejmě jedinou možností, kterou může ke 

své obraně využít, je podání žaloby na ochranu před nezákonným zásahem podle § 82 SŘS. 

Otázky vyplývající z neexistující úpravy povolování vjezdu do vybraných míst a částí 

obcí jsou velmi podobné těm, které vyvolává současná (rovněž nepropracovaná) úprava parko-

vacích zón. O námětech de lege ferenda bude proto pojednáno níže v kapitole 6.3 spolu s pro-

blematikou regulace parkování v obcích. 

 

6.2.2.4.3 Limity pro zavedení poplatku za povolení vjezdu 

V nálezu ze dne 11. 7. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 23/2000, Ústavní soud rozhodl, že „vybra-

nými místy“ je potřeba rozumět „ucelenější, zpravidla osídlenou lokalitu, kterou s vnějším svě-

tem (okolím) komunikace jako dopravní cesta spojuje.“ Tímto nálezem zrušil obecně závaznou 

vyhlášku obce Dobřichovice, která zpoplatňovala průjezd po mostě přes řeku Berounku. Ús-

tavní soud uvedl, že „posuzovanou obecně závaznou vyhláškou stanovený a obcí Dobřichovice 

také vybíraný poplatek za přejezd motorovými vozidly po mostě přes řeku Berounku je skrytým 

mýtným, pro které však v současném právním řádě není opory.“ 

Z nálezu vyplývá, že zavedení místního poplatku za povolení vjezdu nemůže sloužit 

k výběru mýtného. Již dlouhou dobu však o zavedení této formy zpoplatnění místních komuni-

kací uvažuje např. hlavní město Praha. V současnosti se připravuje zavedení mýtného za jízdu 

po vybraných pražských komunikacích za účelem zlepšený kvality pražského ovzduší. 

Potíž je však v tom, že hlavní město chce tímto způsobem zpoplatnit např. Jižní spojku 

a jiné části vnitřního okruhu nebo magistrálu. Ty však vzhledem k tomu, že dosud nebyl dosta-

věn vnější pražský okruh, plní nenahraditelnou funkci pro tranzitní dopravu.337 

Pokud by pro tento postup hlavní město zvolilo formu místního poplatku za povolení 

vjezdu, o níž bylo dříve uvažováno, byl by takový postup stejně jako v případě Dobřichovic 

nezákonný.338 V současné době proto hlavní město usiluje o novelu zákonné úpravy, která by 

 
337 Praha plánuje do pěti let zavedení mýta. Přitom ji nejde objet [online]. Novinky.cz, 3. 9. 2019 [cit. 2021-03-

09]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/praha-planuje-do-peti-let-zavedeni-myta-pritom-ji-ne-

jde-objet-40295256. 
338 KROFTA, J. Vybrané legislativní aspekty Pražského mýtného systému [online]. epravo.cz, 30. 9. 2008 [cit. 

2021-03-09]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-legislativni-aspekty-prazskeho-mytneho-

systemu-55223.html. 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/praha-planuje-do-peti-let-zavedeni-myta-pritom-ji-nejde-objet-40295256
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/praha-planuje-do-peti-let-zavedeni-myta-pritom-ji-nejde-objet-40295256
https://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-legislativni-aspekty-prazskeho-mytneho-systemu-55223.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-legislativni-aspekty-prazskeho-mytneho-systemu-55223.html
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jí mýtné umožnila zavést. Ke zjišťování výše mýtného má být využit satelitní systém využívaný 

Ředitelstvem silnic a dálnic pro systém elektronického mýtného podle § 22 PozKom.339 

Pokud by ke změně zákona nedošlo, může být podle současné úpravy mýtné podle § 22 

PozKom zavedeno i na místní komunikaci, ale musí se tak stát vyhláškou Ministerstva dopravy. 

Pražské mýtné by se však stalo součástí systému provozovaného Ředitelstvím silnic a dálnic a 

výnosy z něj by nebyly příjmem hlavního města, ale Státního fondu dopravní infrastruktury.340 

 

6.2.3 Omezení obecného užívání 

Veřejná přístupnost pozemních komunikací je jejich hlavním účelem a je na ní rovněž 

veřejný zájem. Proto by omezení jejich užívání mělo být vždy pod kontrolou veřejné správy. 

Neoprávněné omezení obecného užívání pozemní komunikace (s výjimkou soukromé účelové 

komunikace) je přestupkem podle § 42a (resp. § 42b) odst. 1 písm. a) PozKom. 

Aby šlo o oprávněné omezení obecného užívání, musí být realizováno na základě zá-

kona nebo být zákonem přímo stanovené. Současná zákonná úprava předpokládá omezení 

obecného užívání pozemních komunikací v následujících případech: 

• omezení v důsledku místní nebo přechodné úpravy provozu; 

• povolení uzavírky a nařízení objížďky (§ 24 PozKom); 

• stanovení dočasného zákazu zastavení nebo stání vozidel (§ 19a PozKom); 

• omezení parkování ve vymezených oblastech obce (§ 23 odst. 1 PozKom); 

• omezení zásobování v obcích (§ 23 odst. 4 PozKom); 

• omezení provozu tzv. osobních přepravníků (§ 60a ProvPoz). 

 

Nejpodrobněji se budu zabývat regulací parkování v obcích na základě § 23 PozKom, 

protože jde v současnosti zřejmě o nejproblematičtější část na tomto úseku právní úpravy. 

Zvláštní podkapitoly budou věnovány také prvním třem bodům, které představují nejčastější 

formu omezení obecného užívání veřejných cest. 

Některá další omezení mohou vyplývat i ze zvláštních zákonů, které se pokusím shrnout  

spolu s ostatními případy omezení v závěrečné souhrnné podkapitole. 

 

 
339 Mýto v Praze: Jako první přijde na řadu Jižní spojka, pak také magistrála [online] Flowee, 4. 9. 2019 [cit. 

2021-03-09]. Dostupné z: https://www.flowee.cz/floweecity/praha/7109-myto-v-praze-jako-prvni-prijde-na-radu-

jizni-spojka-pak-take-magistrala. 
340 K systému elektronického mýtného podle současné právní úpravy viz výše podkapitolu 6.2.2.1. 

https://www.flowee.cz/floweecity/praha/7109-myto-v-praze-jako-prvni-prijde-na-radu-jizni-spojka-pak-take-magistrala
https://www.flowee.cz/floweecity/praha/7109-myto-v-praze-jako-prvni-prijde-na-radu-jizni-spojka-pak-take-magistrala
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6.2.3.1 Místní a přechodná úprava provozu 

Pozemní komunikace lze obecně užívat jen v souladu s pravidly provozu na pozemních 

komunikacích (§ 19 odst. 1 PozKom). Součástí těchto pravidel je i povinnost dodržovat do-

pravní značení [§ 4 písm. c) ProvPoz]. Z toho vyplývá, že pokud dopravní značení zakazuje 

určitý způsob provozu na komunikaci, je tím omezeno její obecné užívání. 

Půjde zejména o případy zákazových dopravních značek týkajících se určitého druhu 

vozidel nebo způsobu užití komunikace – obecný zákaz vjezdu, zákaz vjezdu traktorům a pra-

covním strojům, zákaz jízdy na zvířeti, zákaz vstupu chodcům apod. Jednotlivé dopravní 

značky a jejich význam jsou stanoveny ve vyhlášce č. 294/2015 Sb. 

Dopravní značky mohou představovat buď místní (trvalou), nebo přechodnou úpravu 

provozu. V obou případech je úprava stanovena podle § 77 ProvPoz. Úpravu provozu stanoví 

opatřením obecné povahy u dálnic Ministerstvo dopravy, u silnic I. třídy krajský úřad, u silnic 

II. a III. třídy a veřejných účelových komunikací obecní úřad obce s rozšířenou působností a 

u místních komunikací obecní úřad. 

Pokud mají být místní nebo přechodnou úpravou uloženy účastníkům povinnosti odlišné 

od obecné úpravy (obsažené v zákoně), musí být dopravní značení stanoveno formou opatření 

obecné povahy. K návrhu na stanovení úpravy se vyjadřují dotčené orgány uvedené v § 77 

odst. 2 ProvPoz. V případě nebezpečí z prodlení může být přechodná úprava stanovena až na 

60 dnů bez projednání s dotčenými orgány a bez řízení o návrhu opatření (§ 77 odst. 4 ProvPoz). 

Vůči zvláštní právní úpravě vydávání opatření obecné povahy v § 77 odst. 5 ProvPoz se subsi-

diárně se použije úprava obsažená ve správním řádu (§ 172 až 175 SpŘ). 

Zvláštní omezení stanoví zákon pro místní úpravu, jíž se zakazuje nebo omezuje tran-

zitní provoz vozidel a jízdních souprav s největší přípustnou hmotností 12 tun a více na silnicích 

II. a III. třídy.341 Podle § 24a odst. 1 PozKom lze takovou místní úpravu stanovit pouze za 

předpokladu, že je pro takovou tranzitní dopravu možné využít jinou vhodnou trasu, byť by 

bylo užití komunikací vedoucích po náhradní trase zpoplatněno. 

Takové ustanovení je logické, ovšem není zřejmé, proč je zákonodárce omezil pouze na 

silnice II. a III. třídy. Obdobně by měl být dle mého názoru podmíněn zákaz vjezdu tranzitní 

dopravy i na ostatních pozemních komunikacích, pokud jsou pro tranzitní dopravu klíčové a 

neexistuje vedle nich žádná vhodná objízdná trasa – nevidím proto důvod, aby bylo ustanovení 

§ 24a omezeno pouze na silnice II. a III. třídy. 

 
341 Jde o dopravní značku „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (B 4) doplněnou o dodatkovou tabulku „Tranzit“ 

(E 14). Definice tranzitu v § 24a odst. 2 písm. b) a c) však neodpovídá významu dopravní značky „Tranzit“ (E 14) 

podle vyhlášky č. 294/2015 Sb. Blíže k ust. § 24a srov. Kočí 2018, s. 163–165. 
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Stanovení místní úpravy provozu je nezbytné i v případě některých specifických ome-

zení obecného užívání, o kterých je v této práci pojednáváno dále – jde o regulaci vjezdu do 

vybraných částí obcí a regulaci parkování v obcích. Kromě opatření obecné povahy podle § 77 

ProvPoz může být v prvním případě může být vydávána též obecně závazná vyhláška zavádě-

jící poplatek podle § 10 MístPop. Ve druhém případě je před vydáním opatření obecné povahy 

podle § 77 ProvPoz potřeba vydat nařízení obce podle § 23 PozKom.342 

Na soukromých účelových komunikacích umisťuje místní a přechodnou úpravu pro-

vozu její vlastník. Bezpečnost a plynulost provozu je v těchto případech chráněna jeho ozna-

movací povinností – do 5 pracovních dnů je o provedení úpravy provozu povinen informovat 

obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ten může správním rozhodnutím podle § 77a odst. 2 

ProvPoz nařídit odstranění úpravy provozu umístěné vlastníkem, pokud nesplňuje požadavky 

na bezpečnost (nikoli však plynulost) provozu. 

 

6.2.3.2 Uzavírky provozu a objížďky 

K realizaci částečné nebo úplné uzavírky provozu na dálnici, silnici, místní komunikaci 

nebo veřejné účelové komunikaci je podle § 24 odst. 1 PozKom potřeba povolení silničního 

správního úřadu. V povolení může (ale nemusí) být zároveň nařízena objížďka. Zákon výslovně 

stanoví, že nikdo nemá právo na náhradu ztrát vzniklých mu v důsledku uzavírky nebo objížďky 

a vlastník komunikace, po níž je objížďka vedena, je povinen bezúplatně strpět provoz na ni 

takto převedený (§ 24 odst. 6 PozKom). 

Komunikace, po níž má být vedena objížďka, nemusí svou konstrukcí a stavem odpo-

vídat provozu, který na ni má být dočasně převeden. Pokud tomu tak je, žadatel by měl podle 

§ 26 odst. 6 PozKom v žádosti navrhnout, jaké se provedou úpravy objízdné komunikace a kdo 

je provede; jinak by neměla být uzavírka povolena. Úpravy objízdné komunikace se provedou 

vždy na náklad žadatele, bez ohledu na to, kdo jejich provedení zajistí. Pokud hrozí převedením 

provozu poškození objízdné komunikace, mělo by být postupováno obdobně – žadatel by měl 

v žádosti navrhnout, jakou formou případnou škodu nahradí.343 

Rovněž doba trvání uzavírky a některé další podmínky uzavírky a objížďky musí být již 

součástí žádosti nebo jejích příloh.344 Podle § 24 odst. 4 PozKom silniční správní úřad „dbá, aby 

 
342 Které je ovšem materiálně také opatřením obecné povahy (viz usnesení ÚS ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 

14/08). 
343 Mělo by být zřejmě pravidlem, že provedení úprav a oprav zajistí samotný žadatel. Vlastníkovi objízdné ko-

munikace by mělo být uloženo provedení těchto prací jen s jeho souhlasem, neboť požadovat je od něj proti jeho 

vůli je zřejmě nepřiměřené. 
344 Viz § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
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uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabez-

pečena a byla z hlediska provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup [nikoli příjezd – pozn. 

autora] k sousedním nemovitostem.“ 

Parametry uzavírky a objížďky navržené žadatelem je proto silniční správní úřad povi-

nen přezkoumat z těchto hledisek, jakož i z hlediska veřejného zájmu na přístupnosti uzavírané 

komunikace k veřejnému užívání (zda je s ohledem na důvod uzavírky její navržený rozsah 

skutečně nezbytný a není možné jiné řešení). Pokud silniční správní úřad dojde k závěru, že na-

vržené podmínky pro uzavírku a objížďky nesplňují zákonné mantinely, žádost zamítne. 

Vedle žadatele jsou účastníky řízení vlastník uzavírané komunikace, vlastník objízdné 

komunikace, obce, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena ob-

jížďka, případně též provozovatel dráhy, pokud má být uzavřena komunikace, po jejímž tělese 

dráha vede. Pokud má být objízdná trasa vedena po silnici, místní komunikaci nebo veřejně 

přístupné účelové komunikaci, vystupuje v řízení jako dotčený orgán Policie ČR.345 

Zákon výslovně neurčuje, zda stanovisko podávané Policií má povahu závazného sta-

noviska nebo nikoli. Podle § 44 odst. 1 PozKom „[s]ouhlasy a stanoviska vydávaná podle to-

hoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu […] jsou závaz-

ným stanoviskem.“ Nicméně § 16 odst. 2 PozKom uvádí, že silniční správní úřad žádost s Policií 

ČR pouze „projedná“ – z toho zřejmě vyplývá, že § 44 odst. 1 se na stanovisko Policie v případě 

řízení o povolení uzavírky nevztahuje a půjde o stanovisko nezávazné. 

Odvolání proti rozhodnutí o povolení uzavírky nemá podle poslední věty § 24 odst. 4 

PozKom odkladný účinek. Podle téhož ustanovení mohou být v rozhodnutí specifikovány pod-

mínky, při jejichž nedodržení může silniční správní úřad povolení omezit nebo zrušit.346 

Podrobné náležitosti žádosti a rozhodnutí stanoví prováděcí vyhláška (č. 104/1997 Sb.). 

Z vyhlášky mj. vyplývá, že žádost musí být (s výjimkou případu havárie) doručena silničnímu 

správnímu úřadu alespoň 30 dní před požadovaným počátkem uzavírky. Pokud jsou na uzavře-

ném úseku zastávky linkové osobní dopravy, je povinnou přílohou žádosti také souhlas přísluš-

ného dopravního úřadu [§ 39 odst. 1 písm. g) a odst. 2 vyhlášky]. 

Pokud je žadateli uzavírka povolena, je podle § 24 odst. 7 PozKom povinen zajistit sta-

novení přechodné úpravy provozu. Za tím účelem je povinen požádat o její stanovení podle 

 
345 § 24 odst. 2 PozKom. 
346 Omezení nebo zrušení již pravomocného povolení je výjimkou ze zásady nezměnitelnosti pravomocného roz-

hodnutí. Porušování podmínek stanovených v rozhodnutí by mělo být podle Kočího řešeno primárně v rámci od-

povědnosti za spáchaný přestupek (Kočí 2018, s. 159–160). Zrušení povolení podle mého názoru nemůže mít 

s ohledem na nepřípustnost retroaktivity účinky ex tunc, ale pouze do budoucna. 
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§ 77 odst. 5 ProvPoz, tedy požádat příslušný orgán o vydání opatření obecné povahy, jímž se 

přechodná úprava v souladu s rozhodnutím o uzavírce stanoví.347 

 

6.2.3.3 Dočasný zákaz stání nebo zastavení 

Oproti uzavírce provozu je dočasný zákaz stání nebo zastavení pouze dílčím zásahem 

do obecného užívání komunikace, neboť ostatní formy provozu zůstávají nedotčeny. Obecnou 

úpravu stanovování přechodné úpravy provozu obsahuje § 77 ProvPoz (viz výše sub 6.2.3.1). 

Jde-li však o dočasný zákaz stání nebo zastavení na místní komunikaci nebo průjezdním úseku 

silnice, je stanovena speciální úprava v § 19a PozKom, pokud jsou důvodem zákazu: 

• zajištění bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku, 

• zajištění bezpečnosti nebo plynulosti provozu, 

• provádění stavebních prací nebo údržby nebo 

• přírodní katastrofy a jiné mimořádné události a odstraňování jejich následků. 

 

V tomto rozsahu je ustanovení § 19a PozKom speciální vůči § 77 ProvPoz, a to i v pro-

cesních otázkách. Příslušným k vydání opatření obecné povahy je v těchto případech silniční 

správní úřad. Návrh na jeho vydání musí být zveřejněn po dobu alespoň 10 dnů a dotčené osoby 

(vlastník a správce komunikace) mohou podat námitky do 10 dnů od jeho zveřejnění. Opatření 

nabývá účinnosti pátým dnem po jeho vyhlášení a stanoví i přechodnou úpravu provozu. 

Pokud hrozí nebezpeční z prodlení, lze opatření vydat i bez řízení o návrhu a s účinností 

ode dne jeho vyhlášení. Opatření lze vydat též na návrh osoby, která má na omezení stání a 

zastavení vozidel zájem, jehož náležitosti jsou stanovené v § 19a odst. 2 PozKom. V takovém 

případě je navrhovatel povinen umístit na komunikaci příslušné dopravní značení. 

Přenosné dopravní značky musí být na komunikaci umístěny nejpozději 7 dní před účin-

ností zákazu, případně bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti opatření, není-li možné sed-

midenní lhůtu dodržet (§ 19a odst. 4). 

Pokud je na komunikaci ponecháno vozidlo v rozporu s dočasným zákazem stání nebo 

zastavení stanoveným podle § 19a PozKom, je vlastník komunikace oprávněn jej odstranit, 

ovšem pouze je-li to nezbytné pro naplnění účelu zákazu. Vlastník není povinen toto opatření 

provést, což může být v některých případech, kdy zákaz není v jeho zájmu, problematické. 

Dle mého názoru by měl mít proto vlastník komunikace povinnost vozidlo odstranit. 

 
347 Podle § 39 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 104/1997 Sb. obsahuje stanovení přechodné úpravy provozu rozhodnutí 

o povolení uzavírky. To však nemůže nahradit opatření obecné povahy podle § 77 ProvPoz, neboť vyhláška ne-

může stanovit režim odchylný od zákona. Srov. Kočí 2018, s. 160. 
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Alternativou by mohla být pravomoc silničního správního úřadu odstranění vozidla vlastníkovi 

komunikace nařídit, pokud vozidlo sám neodstraní. 

Podrobnosti o odstraňování vozidel jsou upraveny v § 19b PozKom. Vlastník komuni-

kace je povinen po pominutí důvodu odstranění vrátit vozidlo na původní místo. Pokud byly 

dopravní značky umístěny alespoň 7 dní před účinností zákazu, je oprávněn vyúčtovat provo-

zovateli vozidla náklady na jeho odstranění, odstavení a vrácení, pokud provozovateli v přepar-

kování nebránily závažné důvody (§ 19b odst. 2). 

Pokud vrácení vozidla není možné a provozovatel si jej do 6 měsíců od oznámení 

o místě a způsobu vyzvednutí nevyzvedne, může vlastník komunikace požádat silniční správní 

úřad o povolení prodeje vozidla. Nepodaří-li se vozidlo prodat, je oprávněn ho předat oprávněné 

osobě k likvidaci (§ 19b odst. 3 a 4). 

Jestliže je odstraněné vozidlo vrakem [viz § 19 odst. 2 písm. g) PozKom], může vlastník 

komunikace požádat silniční správní úřad, aby jeho provozovateli uložil povinnost si jej vy-

zvednout a odstavit mimo veřejnou komunikaci, a po případném marném uplynutí dvouměsíční 

lhůty je vlastník komunikace povinen předat vrak k likvidaci [§ 19c odst. 1 písm. b) a odst. 2]. 

 

6.2.3.4 Regulace parkování v obcích 

6.2.3.4.1 Úvodní poznámky 

Nárůst automobilové dopravy je spojen s řadou negativních důsledků. Jedním z nich je 

nepochybně zahlcení měst motorovými vozidly. Pokud není automobilová doprava ve městech 

dobře (či vůbec) organizována, může působit řadu problémů. Mezi nejintenzivněji vnímané 

problémy patří parkování velkého množství dojíždějících vozidel na ulicích (místních komuni-

kacích) na úkor místních obyvatel, kteří mají v místě bydliště problém zaparkovat. 

Zajištění vhodné organizace dopravy na jejich území je podle zákona úkolem obcí.348 

Organizace dopravy by měla zahrnovat komplexní opatření vyvažující zájem na dopravní do-

stupnosti obce a všech částí jejího území na straně jedné a zájem na ochraně životního prostředí 

a „snesitelnosti“ dopravy pro obyvatele obce na straně druhé. 

Za tímto účelem zákon v § 23 PozKom svěřuje obcím působnost na úseku obecného 

užívání místních komunikací – mohou vymezit oblasti, v nichž je parkování podmíněno zapla-

cením „ceny“. Tato „cena“ je však materiálně spíše veřejnoprávním poplatkem a její současná 

právní úprava je proto potenciálně v rozporu s ústavním pořádkem (viz výše sub 6.2.2.3.2). 

 
348 § 35 odst. 2 ObecZ a § 16 odst. 3 PrahZ. 
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Problematická však není pouze úprava „ceny“. Na následujících řádcích se pokusím 

ukázat, že relativně problematický je rovněž vztah současné právní úpravy a praxe tzv. parko-

vacích zón, neboť systémy těchto zón by si vyžadovaly daleko podrobnější a jednoznačnější 

právní úpravu, než kterou dnes § 23 PozKom nabízí. 

V této části se věnuji zejména výkladu současné právní úpravy a judikatury a otázek, 

které současný právní stav vyvolává. V kapitole 6.3 se pak budu věnovat návrhu nové koncepce 

právní úpravy de lege ferenda. 

 

6.2.3.4.2 Vymezování parkovacích zón 

Podle současné úpravy vymezí obce oblasti s regulovaným parkováním ve formě naří-

zení, tedy právního předpisu vydaného v přenesené působnosti. Vymezení konkrétních oblastí, 

v nichž se neurčitému okruhu osob stanovují zvláštní povinnosti (parkovat jen po zaplacení 

„ceny“), však spíše odpovídá pojmovým znakům opatření obecné povahy, neboť jde o stano-

vení povinností v konkrétní věci pro neurčitý okruh osob (uživatelů místní komunikace). 

V době přijímání současného znění § 23 PozKom nebylo v právním řádu opatření 

obecné povahy upraveno, proto byla zřejmě stanovena forma nařízení obce. Ústavní soud však 

v roce 2010 označil nařízení hl. m. Prahy vydané na základě § 23 jako opatření obecné povahy 

v materiálním smyslu a odmítl jej přezkoumat jakožto právní předpis.349 

Podle § 23 odst. 2 PozKom musí být místní komunikace, na nichž je zpoplatněno stání, 

označeny „příslušnou“ dopravní značkou. Zpravidla jsou užívány dopravní značky „Parkoviště 

s parkovacím automatem“ (IP 13c) nebo „Vyhrazené parkoviště“ (IP 12). Použití druhé z nich 

skýtá výhodu v možnosti strážníků obecní policie nařídit odstranění vozidla (lidově „odtah“), 

které na takto označeném místě parkuje neoprávněně.350 

Stání na takto vymezeném místě je povoleno jen při splnění podmínek vyplývajících 

z takové místní úpravy provozu. Při použití značky „Parkoviště s parkovacím automatem“ se 

musí řidič vozidla podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. „řídit údaji na značce, dodat-

kové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách)“.351 Při použití značky „Vyhrazené par-

koviště“ je nutné, aby bylo spolu s ní stanoveno i použití dodatkové tabulky s upřesňujícím 

textem (např. „Pouze s parkovací kartou“ nebo „Pouze s parkovacím oprávněním“) a s případ-

ným určením dnů a hodin, v nichž je parkování pro uvedená vozidla vyhrazeno. 

 
349 Usnesení ÚS ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/08. 
350 Srov. § 27 odst. 5 ProvPoz. 
351 Jelikož jsou i těmito údaji stanoveny řidiči povinnosti, mělo by jejich doslovné znění být součástí opatření 

obecné povahy, jímž se tato místní úprava provozu stanovuje. 
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Současný postup stanovování místní úpravy provozu (opatřením obecné povahy podle 

§ 77 odst. 5 ProvPoz) byl do zákona také vtělen až po přijetí současného znění § 23 PozKom, 

toto ustanovení však nebylo spolu s ním nebylo novelizováno. S ohledem na rozhodnutí Ústav-

ního soudu je tedy v současné době nutné vydat dvě opatření obecné povahy upravující tutéž 

věc – nařízení podle § 23 PozKom a opatření obecné povahy podle § 77 odst. 5 ProvPoz. Ta-

kový právní stav je nepochybně nežádoucí a nepřehledný.352 

 

6.2.3.4.3 Zákonné podmínky pro zavedení parkovacích zón 

Ze zákona vyplývají dvě podmínky, které musí být splněny, aby obec mohla parkovací 

zóny zavést. Zaprvé lze stání na místních komunikacích omezit a zpoplatnit pouze za účelem 

organizování dopravy na území obce a za druhé tím nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost 

provozu a jiný veřejný zájem (§ 23 odst. 1 PozKom). 

Parkovací zóny jsou dle současného znění zákona zaváděny nařízením obce. V roce 

2010 však Ústavní soud rozhodl, že toto nařízení je materiálně opatřením obecné povahy a jako 

takové se má přezkoumávat.353 Zřejmě je tedy možné jej přezkoumat v řízení o návrhu na zru-

šení opatření obecné povahy podle § 101a a násl. SŘS. 

Jelikož však nařízení obce neobsahuje odůvodnění, je dnes obtížné přezkoumat, zda 

obec při jeho vydávání dodržela požadavky stanovené zákonem – zda vymezení a zpoplatnění 

parkovacích zón slouží k organizaci dopravy na území obce, zda je organizace řešena vhodným, 

nezbytným a přiměřeným způsobem a zda není ohrožena bezpečnost a plynulost provozu. 

Pokud by byl soudu podán návrh na zrušení nařízení obce v řízení podle § 101a SŘS, 

vzniká otázka, zda by jej správní soud neměl zrušit kvůli nedostatku odůvodnění pro nepře-

zkoumatelnost. Alternativně by mohl – s ohledem na to, že jiný postup kvůli nenovelizované 

právní úpravě možný není – zkoumat splnění zákonných podmínek pro vydání nařízení na zá-

kladě vyjádření účastníků a provedených důkazů. 

Jak uvádí Kočí, zejména požadavek na to, aby regulace parkování byla zaváděna pouze 

za účelem organizace dopravy v obce, dnes v praxi často naplněn není: „[p]arkovací místa jsou 

[…] i při zpoplatnění beznadějně plná, čemuž by tak bylo i v případě, kdyby stání zpoplatněno 

nebylo.“ Kočí dále uvádí, že zpoplatněno bývá i stání před veřejnými budovami (např. úřady), 

k nimž by měl být neomezený přístup a příjezd. Ve městech často chybí alternativa k parkování 

 
352 Srov. rozsudek NSS ze dne 28. 6. 2018, č. j. 5 As 166/2017-36, bod odůvodnění 22. 
353 Usnesení ÚS ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/08. 
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na místních komunikacích (např. dostupná veřejná parkoviště), obce nenabízejí alternativní 

formy veřejné dopravy se „záchytnými“ parkovišti apod.354 

V současné době tak z těchto důvodů bývají parkovací poplatky vnímány spíše jako ur-

čitá forma daně, kterou musejí občané platit za možnost parkovat v místě svého bydliště.355 

Pokud by byly zóny zaváděny opatřením obecné povahy, musely by v něm obce svůj postup 

řádně odůvodnit a uvést, jak zpoplatnění pomůže ke komplexní organizaci dopravy (např. pře-

vedením dojíždějících vozidel na vybudované parkovací kapacity, u nichž obec zajistila dosta-

tečnou obslužnost místní veřejnou dopravou, čímž dojde k uvolnění ulic pro místní, zajištěním 

dostatečných parkovacích kapacit ve vztahu k velikosti místní populace apod.). 

V této oblasti má dle mého názoru institut opatření obecné povahy vysoký potenciál. 

Zákon stanoví závazný postup pro jeho vydání včetně možností námitek a připomínek veřej-

nosti a možnost soudního přezkumu. Zákonodárce by proto měl tento institut využít, aby vy-

tvořil lepší prostor pro uskutečnění účelu zákona – zkvalitnění dopravy ve městech. 

Jsem přesvědčen, že pokud by bylo vymezení parkovacích zón a stanovení pravidel par-

kování v obcích předmětem řádného odůvodnění s možností přezkumu, více by to motivovalo 

obce, aby zákonné zmocnění skutečně využívaly jen jako součást širších dopravně-organizač-

ních opatření. Mohlo by to přispět k nápravě situace v některých obcích, kde občané musí za 

parkování platit, ale obce již často nedostatečně usilují o výstavbu dostatečných veřejných par-

kovacích kapacit a efektivnější propojení osobní a veřejné dopravy. 

 

6.2.3.4.4 Vydávání parkovacích karet a oprávnění 

Třetím problematickým bodem současné zákonné koncepce parkovacích zón je postup 

obcí při vydávání parkovacích karet či parkovacích oprávnění. Podle § 23 odst. 1 PozKom lze 

vymezit oblasti obce, v nichž lze užít místní komunikace 

a) ke stání vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, 

b) k odstavení nákladního vozidla nebo jízdní soupravy na dobu potřebnou k pro-

vedení celního řízení, 

c) ke stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem 

podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo 

 
354 Kočí 2018, s. 151–152. 
355 Často jde ovšem skutečně jen o teoretickou možnost parkovat, neboť parkovací kapacity bývají někde zcela 

plné a obce nedostatečně usilují o rozšíření parkovacích kapacit nejen pro dojíždějící, ale i pro místní. Srov. např. 

Pražské radnice vydávají parkovací povolení na místa, která nemají [online]. iDNES.cz, 5. 3. 2020 [cit. 2021-03-

10]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/parkovaci-zony-modre-fialove-parkovani-p-r-praha-opr 

avneni-povoleni-povolenka-parkovaci-misto.A200304_100410_automoto_fdv. 

https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/parkovaci-zony-modre-fialove-parkovani-p-r-praha-opravneni-povoleni-povolenka-parkovaci-misto.A200304_100410_automoto_fdv
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/parkovaci-zony-modre-fialove-parkovani-p-r-praha-opravneni-povoleni-povolenka-parkovaci-misto.A200304_100410_automoto_fdv
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ke stání vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastní-

kem nemovitosti ve vymezené oblasti obce nebo k stání vozidel stanovených 

v nařízení obce. 

 

Případy uvedené pod písmenem b) příliš časté nejsou. Systémy parkovacích zón zpra-

vidla vycházejí z rozlišení případů uvedených pod písmenem a) a c). Osoby parkující na zá-

kladě písm. a) lze zjednodušeně označit jako „návštěvníky“ a osoby parkující na základě 

písm. c) zjednodušeně jako „místní“. V kategorii místních zákon rozlišuje: 

• podnikatele (osoby se sídlem či provozovnou v dané oblasti);356 

• rezidenty (fyzické osoby s trvalým pobytem hlášeným v dané oblasti); 

• vlastníky nemovitostí v dané oblasti (ovšem pouze jde-li o fyzickou osobu); 

• vozidla dalších osob, které obec v nařízení určí. 

 

Aplikace parkovacích zón na návštěvníky v praxi potíže nečiní – obce u zpoplatněných 

úseků zpravidla umisťují parkovací automaty, v nichž lze úhradu parkování ihned po příjezdu 

provést (alternativně některé obce umožňují zaplatit parkovné i prostřednictvím mobilní apli-

kace). Zaplacení poplatku se zpravidla prokazuje buď umístěním parkovacího lístku za čelní 

sklo vozidla, nebo evidencí registrační značky vozidla v elektronické databázi.357 

Naproti tomu může být aplikace současné právní úpravy na druhou skupinu případů 

poměrně problematická. Zákon vychází z jednoduché premisy „občan zaplatí–může parkovat“ 

a právní úprava výslovně nepředpokládá žádnou formu přezkumu žádosti o vydávání parkova-

cích karet nebo parkovacích oprávnění (zápis registrační značky do evidence). 

Obce však zpravidla posuzují dvě podmínky – zda je žadatel osobou, kterou zákon před-

pokládá (zda má v oblasti hlášen trvalý pobyt apod.) a zda vozidlo, pro něž je vydávána parko-

vací karta nebo oprávnění, je „jeho“. Ze znění zákona ovšem nelze jednoznačně dovodit, 

že obce jsou oprávněny ve všech případech vyžadovat prokázání nějakého vztahu k vozidlu, 

resp. nelze ze zákona dovodit žádná kritéria pro posuzování vztahu žadatele k vozidlu. 

Pokud jde o rezidenty nebo vlastníky nemovitostí, zákon doslova stanoví, že ve vyme-

zených oblastech obce (zónách) lze místní komunikace využít ke stání „silničního motorového 

 
356 V praxi jsou podnikatelé označováni jako tzv. abonenti. 
357 Při kontrole tak strážník obecní policie zkontroluje údaje na parkovacím lístku nebo v elektronické databázi a 

porovná je se skutečností (zda bylo parkovné uhrazeno a zda již neuplynula zaplacená doba). Větší města, např. 

hlavní město Praha nebo statutární město Brno, nahrazují kontroly prováděné strážníky automatizovaným systé-

mem – ulicemi pravidelně projíždí pracovníci města nebo najatého soukromého subjektu s vozidly, na nichž je 

instalován kamerový systém odečítající registrační značky vozidel. 
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vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vyme-

zené oblasti.“ Ze spojení „vozidlo fyzické osoby“ lze zřejmě dovodit určitý požadavek na vztah 

žadatele k vozidlu, ale není zřejmé, o jaký vztah by mělo jít. 

Mírně odlišná je situace u podnikatelů, neboť zákon u nich používá jinou formulaci – 

„stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za úče-

lem podnikání.“ U těchto osob tak zákon výslovně předpokládá, že musejí být ve vztahu k vo-

zidlu jeho provozovatelem a lze po nich tedy vyžadovat prokázání jejich zápisu jako provozo-

vatele v technickém průkazu vozidla nebo v registru vozidel.358 

Přesto je však zřejmé, že současné znění zákona je nedostatečné. Podnikatelé i občané 

dnes velmi často užívají vozidla na základě leasingu, fyzické osoby mají často zaměstnavatelem 

svěřený automobil i pro osobní účely, často jsou vozidla užívaná v rámci rodiny, kdy je neprak-

tické nebo příliš nákladné převádět k vozidlu vlastnictví a měnit zápis v registru vozidel apod. 

Obce na tento nesoulad zákona s realitou zpravidla reagují tím, že vytvářejí různé interní 

metodiky, směrnice a podobné vnitřní předpisy, jimiž vymezují požadované dokumenty, na je-

jichž základě lze parkovací kartu či oprávnění vydat. Tento postup však může skýtat riziko 

nejednotnosti pravidel v jednotlivých obcích. V současné době sice většina měst a obcí uznává 

podobnou škálu titulů prokazujících vztah k vozidlu,359 přesto mohou mezi jednotlivými meto-

dikami vznikat nedůvodné rozdíly, kterým by měl zákonodárce zabránit.360 

Druhým problémem nedostatečné zákonné úpravy je vznik možných excesů při správě 

parkovacích karet. Dochází k případům, kdy není umožněno parkování osobám, které jinak 

zjevně nárok na vydání parkovacího oprávnění mají, pouze nesplňují formální kritéria vyžado-

vaná tou kterou obcí. Soudy řešily prozatím dva případy těchto excesů – vozidlo ve společném 

jmění manželů a vozidlo trvale užívané příbuzným jeho vlastníka. 

 

 

 

 

 
358 Srov. § 2 odst. 15 PodmProv. 
359 Vedle zápisu v technickém průkazu vozidla je zpravidla umožněn výdej parkovací karty i na základě potvrzení 

zaměstnavatele o příjmech ze závislé činnosti, leasingové či úvěrové smlouvy apod. 
360 Např. z internetových stránek města Plzně vyplývá, že uznáván je pouze zápis v technickém průkaze nebo 

potvrzení zaměstnavatele, ale zřejmě již nikoli např. leasingová smlouva (Parkovací karta "R" | Parking Plzeň 

[online]. Parking Plzeň [cit. 2021-03-10]. Dostupné z: https://www.parkingplzen.cz/cz/parkovaci-karty/parkovaci-

karta-r/). 

https://www.parkingplzen.cz/cz/parkovaci-karty/parkovaci-karta-r/
https://www.parkingplzen.cz/cz/parkovaci-karty/parkovaci-karta-r/
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6.2.3.4.5 Judikatura k vydávání parkovacích karet a oprávnění 

Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31. 10. 2019, č. j. 1 As 10/2019-32, uvedl, 

že „[n]ení na libovůli obce, co bude považovat za blízký vztah k území, neboť v tomto směru 

zákon regulaci jasně stanovuje. Co se týče vztahu osoby k vozidlu, pro jehož stání v území žádá 

o vydání oprávnění, zákon konkrétní pravidla nestanoví. Ani v takovém případě však obec ne-

může při regulaci postupovat svévolně.“ 

Postup úřadu městské části, který v daném případě odmítl vydat parkovací oprávnění 

žadatelce k vozidlu ve společném jmění manželů jen z toho důvodu, že v technickém průkazu 

byl zapsán její manžel a nikoli ona, označil NSS za nezákonný. Zároveň posoudil metodiku 

vydanou Magistrátem hl. m. Prahy jako vnitřní předpis, který zavazuje pouze správní orgány, 

ale nikoli fyzické a právnické osoby: „[m]etodika vydaná magistrátem ke sjednocení postupu 

jednotlivých úřadů tak nemůže být považována za opatření obecné povahy […], ale pouze za 

akt interní povahy. Ten je závazný pro správní orgány, které jsou vůči orgánu vydávajícímu 

metodiku v podřízeném postavení, nezavazuje však adresáty jejich působení.“ 

Ve druhém případě řešeném soudně byl žadatel trvalým uživatelem vozidla, které bylo 

ve vlastnictví jeho rodinného příslušníka. Úřad pražské městské části mu však odmítl vydat 

parkovací oprávnění, nejprve s odůvodněním, že musí žádost podat nikoli datovou schránkou, 

ale osobně, posléze s odkazem na metodiku vydanou Magistrátem hl. m. Prahy, aniž by se však 

vypořádal se skutečnostmi a argumenty uvedenými v žádosti. 

Městský soud v Praze označil takový postup na nezákonný zásah do práv žadatele. 

V rozsudku ze dne 26. 11. 2020, č. j. 17 A 40/2020-69, odkázal na výše citované rozhodnutí 

NSS a uvedl, že „Nejvyšší správní soud nezpochybnil, že osoba žádající o parkovací oprávnění 

musí mít určitý vztah k vozidlu, ač zákon konkrétní pravidla nestanoví, zdůraznil však, že obec 

nemůže při regulaci postupovat svévolně. Z metodiky je rovněž zřejmé, že jako právní vztah 

k vozidlu uznává například dlouhodobý pronájem vozidla z autopůjčovny, svěření služebního 

automobilu zaměstnavatelem k soukromým účelům, či užívání vozidla na základě leasingové 

smlouvy. Nejvyšší správní soud k tomu stanovil, že obec musí postupovat tak, aby vymezením 

kritérií neodůvodněně neznevýhodňovala osoby ve srovnatelném postavení, aniž by k tomu měla 

legitimní důvod, kterým je zabránění obcházení organizace dopravy na území obce.“ 

V daném případě byl vztah k vozidlu prokazován písemnou smlouvou o výpůjčce. Podle 

Městského soudu „v tomto případě skutečně může vzniknout důvodné podezření o účelovosti 

takového postupu, tedy o snaze zajistit parkování pro osobu, která nemá trvalý pobyt na území 

příslušné městské části. Žalovaný ovšem svůj postoj nijak blíže neodůvodnil.“ Podle soudu byl 

úřad povinen provést úvahu o tom, zda žádost o parkovací oprávnění je nebo není snahou 
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o obcházení regulace. Jelikož tuto úvahu neprovedl a soud neshledal, že by v daném případě 

šlo o snahu obejít organizaci dopravy v obci, šlo o nezákonný zásah do práv žadatele. 

I otázky vydávání parkovacích oprávnění budou de lege ferenda řešeny níže (sub 6.3.3), 

neboť problematika podmíněného obecného užívání pozemních komunikací je širší a souvisí i 

s povolováním vjezdu do vybraných částí obcí. 

 

6.2.3.5 Ostatní případy omezení obecného užívání 

Další případy omezení veřejného přístupu na pozemní komunikace představují spíše 

okrajovou záležitost. Zákon o pozemních komunikacích dává v § 23 odst. 4 obcím pravomoc 

nařízením vymezit oblasti obce s časovým a druhový omezením zásobování. V nařízení má 

obec stanovit „druhy a kategorie silničních vozidel, časové vymezení a činnosti, které jsou před-

mětem omezení.“ I toto ustanovení je přežitkem z dob, kdy právní řád neznal opatření obecné 

povahy. V současné době je toto ustanovení nadbytečné, neboť omezení vjezdu vozidel za úče-

lem zásobování se tak jako tak provede stanovením místní úpravy provozu (§ 77 ProvPoz). 

Omezování zásobování je navíc zásahem do práva na podnikání a může představovat 

nepřípustné omezení volné hospodářské soutěže. Tento problém může být umocněn tím, 

že v radách obcí často zasedají místní podnikatelé, kteří tímto způsobem mohou vést obchodní 

boj. Podle Kočího by proto k vydávání tohoto nařízení obce neměly přistupovat, a pokud ano, 

tak jen ve výjimečných případech z důvodů naléhavého veřejného zájmu.361 

Další nařízení mohou obce vydat podle § 60a odst. 5 ProvPoz. Obec jím může „vymezit 

na svém území místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, 

stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, 

na pěších a obytných zónách nebo vozovce zakázáno.“362 

Je zřejmé, že i toto nařízení je materiálně opatřením obecné povahy. Není však zřejmé, 

proč zákonodárce zvolil formu nařízení, neboť toto ustanovení bylo do zákona vloženo již 

v době účinnosti nového správního řádu. I tento zákaz spočívá v umístění dopravního značení 

podle § 77 odst. 5 ProvPoz, proto i v tomto případě vedle sebe existují dva akty veřejné správy, 

které upravují tutéž věc.363 

De lege ferenda by proto zákonodárce měl vypustit ustanovení § 23 odst. 4 PozKom a 

§ 60a odst. 5 ProvPoz pro jejich nadbytečnost, případně – pokud má zájem na tom, aby o takové 

místní úpravě provozu rozhodovala rada obce v přenesené působnosti – určit pouze zvláštní 

 
361 Kočí 2018, s. 154–155. 
362 Podle § 60a odst. 1  
363 Srov. rozsudek NSS ze dne 28. 6. 2018, č. j. 5 As 166/2017-36. 
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věcnou příslušnost pro stanovení místní úpravy provozu spočívající v dopravních značkách 

„Zákaz vjezdu osobních přepravníků“ (B 30a), případně v regulaci zásobování. 

Osobní přepravník je podle § 60a odst. 1 legislativní zkratkou pro „osobní přepravník 

se samovyvažovacím zařízením nebo obdobné technické zařízení“. Jedná se o segwaye a jiné 

podobné dopravní prostředky, jejichž regulace byla vyvolána jejich zvýšeným používáním ve 

velkých městech zejména turisty.364 

V poslední době jsou však osobní přepravníky ve městech spíše nahrazovány elektro-

koly, elektrokoloběžkami apod., na něž se však ustanovení § 60a ProvPoz nevztahuje. Bylo by 

proto vhodné do budoucna toto ustanovení nahradit komplexní úpravou všech alternativních 

motorových osobních dopravních prostředků sloužících pro pohyb ve městě, neboť současná 

právní úprava je na tomto úseku spíše nedostatečná.365 

Další omezení jsou stanovena v předpisech na ochranu životního prostředí. Jde zejména 

o nízkoemisní zóny podle § 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tyto zóny může 

stanovit rada obce opatřením obecné povahy a omezit tak provoz vozidel s vyššími emisemi. 

V současnosti však tato možnost není žádnou obcí využita.366 Nevymezí-li obec nízkoemisní 

zóny, může podle § 10 odst. 4 téhož zákona vydat formou nařízení tzv. regulační řád, v němž 

stanoví omezení provozu silničních motorových vozidel pro případ vzniku smogové situace. 

Podle lesního zákona je zakázáno vjíždět do lesa a stát v něm s motorovým vozidlem 

[§ 20 odst. 1 písm. g) LesZ]. Tento zákaz byl vyložen výše v souvislosti s lesními cestami (sub 

4.6.3.1). Provoz vozidel je zákonem omezen i na území národních parků, chráněných krajin-

ných oblastí a národních přírodních rezervací [viz § 16 odst. 2 písm. l), § 26 odst. 1 písm. c) a 

§ 29 písm. h) OchPřKr]. 

 

 
364 Sněmovní tisk č. 471/0 [online]. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2013–2017 [cit. 2021-03-

15]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=471&CT1=0. s. 20. 
365 Zejména vůbec není jasné, zda je k řízení elektrokoloběžek, elektrokol a segwayů nutné řidičské oprávnění. 

Ministerstvo dopravy dnes vychází z podmínek pro jejich technickou způsobilost (Stanovisko k používání elektro-

kol [online]. Ministerstvo dopravy ČR, 3. 1. 2017 [cit. 2021-03-15]. Dostupné z: https://www.mdcr.cz/Doku-

menty/Silnicni-doprava/Legislativa-silnicni-doprava-(1)/Silnicni-doprava-metodika-MD). Takový výklad zákona 

je však problematický. Uvedené parametry jsou v právních předpisech stanoveny jako technické požadavky v sou-

vislosti se schvalováním vozidel, nikoli jako součást pravidel silničního provozu. Podle § 2 písm. g) ProvPoz se 

motorovým vozidlem rozumí „nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou“; pod tuto definici jed-

noznačně spadají i koloběžky, kola a segwaye, které mají vlastní pohonnou jednotku a jejichž hybná síla není 

závislá na vynaložené lidské síle řidiče. Podle § 3 odst. 3 písm. a) ProvPoz platí, že motorové vozidlo smí řídit jen 

osoba s příslušným řidičským oprávněním. 
366 Nové emisní plakety. Města se ale do vyhlašování omezujících zón nehrnou [online]. ČT24, 27. 6. 2020 [cit. 

2021-04-08]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3128288-cesko-zavadi-nove-emisni-plakety-mes 

ta-se-ale-do-vyhlasovani-omezujicich-zon-nehrnou. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=471&CT1=0
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Legislativa-silnicni-doprava-(1)/Silnicni-doprava-metodika-MD
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Legislativa-silnicni-doprava-(1)/Silnicni-doprava-metodika-MD
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3128288-cesko-zavadi-nove-emisni-plakety-mesta-se-ale-do-vyhlasovani-omezujicich-zon-nehrnou
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3128288-cesko-zavadi-nove-emisni-plakety-mesta-se-ale-do-vyhlasovani-omezujicich-zon-nehrnou
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6.3 Námět nové koncepce podmíněného obecného užívání 

Při výkladu platné právní úpravy v oblasti zpoplatnění a regulace vjezdu vozidel do vy-

braných míst a částí obcí a stání vozidel na místních komunikacích byla uvedena řada otázek, 

které svědčí o tom, že by si zákonná úprava na tomto úseku vyžadovala změnu. V této části se 

pokusím nastínit své představy o vhodné podobě nové koncepce právní úpravy. 

Předně se domnívám, že by mělo dojít ke spojení regulace parkování a regulace vjezdu 

do vybraných míst obcí, tedy úpravy v současném § 23 PozKom a § 10 MístPop. V obou pří-

padech jde o omezení obecného užívání pozemních komunikacích dopravním značením, které 

užití podmiňuje předchozím povolením. Oba druhy regulace by také měly být navázány na § 77 

odst. 5 ProvPoz, který upravuje postup při stanovování místní úpravy provozu. 

Vydávání parkovacích karet a povolení ke vjezdu sice může být vnímáno jako soukro-

moprávní aktivita obcí (k čemuž může přispět i neobratné použití slov „sjednaná cena“ v § 23 

PozKom),367 podle mého názoru by však bylo přiléhavější tyto činnosti charakterizovat mate-

riálně jako výkon veřejné správy. Vydání povolení ke vjezdu či parkovací karty může být vní-

máno jako obdoba vydání správního aktu – jde o jednostranný právní úkon, jímž je podmí-

něno368 veřejné užívání pozemních komunikací (tedy užívání založené nikoli na normách správ-

ního, nikoli soukromého práva) jmenovitě určenou osobou v konkrétně určené oblasti.369 

Teoreticky může být sporné, zda je takové podmíněné užívání pozemních komunikací 

užíváním obecným nebo zvláštním. Věc lze vnímat tak, že příslušná dopravní značka a priori 

zakazuje toto užívání a povolení je výjimkou z pravidla – pak by šlo o zvláštní užívání. Nebo 

lze považovat toto užívání za obecně dovolené, ale podmíněné prokázáním toho, že za něj byl 

zaplacen příslušný poplatek, případně vydáno příslušné povolení. 

Jelikož obce oba druhy regulací zavádějí zpravidla nikoli za účelem úplného vyloučení 

přístupu na pozemní komunikace, ale pouze jeho podmínění splněním poplatkové povinnosti, 

jde spíše o druhý případ.370 Podle platné úpravy může být navíc zvláštním užíváním pozemní 

komunikace pouze způsob užívání uvedený v taxativním výčtu v § 25 odst. 6 PozKom.371 

 
367 Např. metodika pro správu parkovacích karet vydaná statutárním městem Hradec Králové je výslovně nazvána 

jako „Všeobecné obchodní podmínky“ (Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání rezidentních/abonentních 

parkovacích karet [online]. Verze červen 2013. ISP Hradec Králové [cit. 2021-03-10]. Dostupné z: https://is-

phk.cz/rezident.php). 
368 Toto podmínění vyplývá z místní úpravy provozu – viz § 23 odst. 2 PozKom a § 10 odst. 2 MístPop. 
369 Srov. definici správního aktu v STAŠA, J. in Hendrych a kol. 2016, s. 133. Srov. také rozsudek NSS ze dne 

2. 7. 2008, č. j. 1 Ans 5/2008-104. 
370 Výjimky z místní úpravy provozu navíc zákon výslovně předpokládá v § 77 odst. 7 ProvPoz. Podle tohoto 

ustanovení lze výjimku v místní úpravy povolit správním rozhodnutím. Obce však při vydávání parkovacích karet 

ani povolení ke vjezdu podle tohoto ustanovení zpravidla nepostupují. 
371 Rozsudek NSS ze dne 13. 10. 2020, č. j. 10 As 241/2020-32. 

https://isphk.cz/rezident.php
https://isphk.cz/rezident.php
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Pokud je proto místní úpravou provozu podmíněno užití pozemní komunikace předcho-

zím povolením, jedná se zřejmě o výjimku z pravidla, že správní akt je nutný jen ke zvláštnímu 

a nikoli k obecnému užívání veřejného statku. 

Současná právní úprava podmíněného obecného užívání pozemních komunikací je ne-

dostatečná ze tří hledisek, kterým bude dále věnována pozornost odděleně: 

• vymezování zón (oblastí), v nichž je stanovený způsob užívání komunikací 

(např. vjezd či parkování motorovým vozidlem) podmíněn povolením; 

• konstrukční prvky poplatků za toto užívání a úprava jejich výběru; 

• postup při vydávání povolení (správních aktů), jimiž je užívání podmíněno. 

 

6.3.1 Vymezování parkovacích zón a „vybraných míst“ 

V případě vymezování parkovacích zón je dnes dle zákona nutné formálně vydat naří-

zení obce a vedle toho i opatření obecné povahy podle § 77 ProvPoz. Ustanovení § 23 PozKom 

by mělo být novelizováno tak, aby byly parkovací zóny vymezovány jediným opatřením obecné 

povahy. Tímto opatřením by byly jednak vymezeny parkovací zóny a pravidla parkování 

v nich, jednak stanovena příslušná místní úprava provozu. 

Vydání tohoto opatření by mělo i nadále být podmíněno zákonnými požadavky, jejichž 

splnění by mělo vyplývat z jeho odůvodnění. Bylo by rovněž vhodné, aby byl požadavek, 

že parkovací zóny slouží k organizaci dopravy na území obce, více upřesněn. Nestačí totiž, 

že opatření tomuto účelu slouží, musí zároveň splnit požadavky proporcionality – zavedení par-

kovacích zón musí vést k deklarovanému účelu, musí jít o nezbytný krok, který nelze nahradit 

jinou formou organizace dopravy, a zásah do práv adresátů musí být přiměřený.372 

Stejná úprava by měla být zákonem stanovena pro vymezování oblastí, do nichž je pod-

míněn vjezd vydáním povolení (které je případně zpoplatněno podle § 10 MístPop). V současné 

době je pro tento účel vydáváno opatření obecné povahy pouze podle obecné úpravy v § 77 

odst. 5 ProvPoz (stanovení místní úpravy provozu ve formě dopravního značení). I toto omezení 

obecného užívání komunikací by však měl zákon podmiňovat požadavkem, že se jím přiměřeně 

organizuje doprava na území obce, aby nemohlo být uplatňováno svévolně. 

V současnosti je orgánem příslušným k vymezení parkovacích zón rada obce, ke stano-

vení dopravního značení na místních komunikacích obecní úřad obce s rozšířenou působností 

a k zavedení poplatku zastupitelstvo obce.373 Podmínky parkování v placených zónách a sazby 

 
372 Srov. metodu přezkumu opatření obecné povahy dle rozsudku NSS ze dne 27. 9. 2005, č. j. 1 Ao 1/2005-98. 
373 § 84 odst. 2 písm. h) a § 102 odst. 2 písm. d) ObecZ, § 77 odst. 1 písm. c) a § 14 odst. 1 MístPop. 
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parkovného jsou pak zpravidla schvalovány usnesením rady obce, neboť se tato činnost pova-

žuje za výkon její samostatné působnosti.374 

K vydání „jednotného“ opatření obecné povahy by měla být dle mého názoru stanovena 

příslušnost rady obce, neboť regulace parkování i regulace vjezdu do vybraných části obce je 

místní záležitostí. Jde však zároveň o regulaci provozu na pozemních komunikacích, tedy o ob-

last, která je podle logiky současné právní úpravy vykonávaná v přenesené působnosti, neboť 

regulace je realizována umístěním dopravního značení.375 Opatření by proto mělo být vydáváno 

v přenesené působnosti a příslušnost rady obce, která jinak vydává právní předpisy obce v pře-

nesené působnosti,376 se proto jeví jako nejvhodnější. 

Rovněž považuji za vhodné stanovit v zákoně povinnost respektovat při vydávání těchto 

opatření obecné povahy jejich jednotnou strukturu, podobně jako tomu je od roku 2018 v pří-

padě územních plánů obcí.377 Toto pravidlo je v zájmu transparentnosti a přehlednosti veřejné 

správy. Pokud bude každá obec povinna zavést parkovací zóny nebo omezení vjezdu jednotně 

uspořádaným aktem, přispěje to ke zkvalitnění veřejné správy a její srozumitelnosti občanům. 

Obsah a struktura opatření obecné povahy by měla být zákonem delegována na prová-

děcí právní předpis (vyhlášku Ministerstva dopravy), aby mohly být jejich parametry v případě 

potřeby přizpůsobovány dalšímu vývoji v této oblasti. 

 

6.3.2 Konstrukční prvky poplatků 

Zákon by měl dále lépe vymezit konstrukční prvky poplatků za vydání povolení (správ-

ních aktů), jimiž je obecné užívání podmíněno. Základními konstrukčními prvky se zpravidla 

rozumí předmět, subjekt, základ, sazba, případně i splatnost.378 Předmětem poplatků je vydání 

povolení k obecnému užívání pozemních komunikací (např. vjezd či stání motorového vozidla) 

v konkrétně vymezené oblasti. Poplatníkem je žadatel o vydání tohoto povolení. 

Základem je doba, na kterou je povolení vydáno. U „návštěvníků“ by měl být základ 

kratší (počet hodin nebo minut), zatímco u místních delší (počet dnů nebo měsíců). Zákon 

v současné době limituje maximální dobu platnosti jen u povolení parkování pro návštěvníky 

návštěvníků (na 24 hodin). Obce však i místním vydávají povolení k parkování jako časově 

omezená, zpravidla nejdéle na 1 rok. 

 
374 Srov. § 8 ObecZ a § 33 PrahZ. 
375 Fastr a Čech 2010, s. 70. Srov. také § 44a PozKom a § 128a ProvPoz. 
376 § 102 odst. 2 písm. d) ObecZ. 
377 Srov. přílohu č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 13/2018 Sb. účinné od 29. 1. 2018. 
378 Srov. KARFÍKOVÁ, M. a BOHÁČ, R. in Karfíková a kol. 2017, s. 158. 
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Proto by měl zákon stanovit nejen předmět a subjekt, ale rámcově i základ poplatku. 

Aby bylo obcím umožněno i nadále přizpůsobovat organizaci dopravy jejich potřebám, měly 

by mít možnost základ a sazbu upřesnit svým aktem. Tato koncepce je dnes zvolena v případě 

poplatku podle § 10 MístPop, naopak „cenu“ za stání vozidel a její konstrukční prvky dnes obce 

určují neformálně bez jakékoli právní regulace. 

Horní hranice základu i sazby by měla být zákonem regulována (např. maximální základ 

24 hodin a sazba 60 Kč na hodinu v případě návštěvníků a maximální základ 12 měsíců a sazba 

80 Kč na měsíc v případě rezidentů). Horní hranice základu vyjadřuje nejdelší možnou časovou 

platnost povolení. Horní limit sazby zřejmě bude vhodné diferencovat pro rezidenty a podnika-

tele. V současnosti je zákonem stanovena jen horní hranice sazby poplatku za povolení vjezdu 

(200 Kč na den – viz § 10 odst. 3 MístPop). 

Pro stanovení sazby (popřípadě základu) poplatku by mohla být stanovena buď forma 

právního předpisu – jako je tomu dnes v případě poplatku za povolení vjezdu – nebo by mohly 

být sazby určeny v opatření obecné povahy, kterým se zóny (oblasti) s omezeným provozem 

vymezují. Jsem přesvědčen, že druhá varianta by byla vhodnější. 

Zaprvé by byly všechny parametry parkovacích či vjezdových zón stanoveny jediným 

aktem, což by zjednodušilo a zpřehlednilo regulaci. Zadruhé obce zpravidla nestanovují jed-

notnou sazbu, ale pro jednotlivé oblasti na svém území ji diferencují. Např. v hlavním městě 

Praze se hodinová sazba za návštěvnické parkování pohybuje od 10 do 80 Kč. 

I v případě stanovení sazby proto jde o vymezení povinnosti neurčitému okruhu osob 

v konkrétně vymezené věci (výše poplatku na obcí konkrétně vymezených úsecích místních 

komunikací), čemuž odpovídá spíše forma opatření obecné povahy než právního předpisu. 

Zatřetí, pokud by i sazba poplatků byla stanovena v opatření obecné povahy, musela by 

být řádně odůvodněna i její výše a její případné změny. Občanům by se také otevřela možnost 

bránit se návrhem na zrušení opatření podle § 101a SŘS proti nepřiměřené výši sazby nebo 

jejím svévolným změnám.379 

Konečně by měla být zákonem alespoň rámcově upravena splatnost poplatků. U ná-

vštěvnických povolení spadá splatnost poplatku vjedno s okamžikem vydání povolení a zapla-

cení (vydání parkovacího či vjezdového lístku po zaplacení prostřednictvím automatu nebo au-

tomatizované zanesení registrační značky vozidla do elektronické evidence po realizaci platby). 

 
379 Např. město Český Krumlov od roku 2021 zdražilo rezidentní parkování více než trojnásobně, což mezi míst-

ními obyvateli vyvolalo důvodné pochybnosti o oprávněnosti takového postupu (Obyvatele Českého Krumlova 

zaskočilo zdražení. V zónách placeného stání bude cena pro rezidenty výrazně vyšší [online]. ČT24, 21. 12. 2020 

[cit. 2021-03-10]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3243904-obyvatele-ceskeho-krumlova-zasko-

cilo-zdrazeni-v-zonach-placeneho-stani-bude-cena-pro). 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3243904-obyvatele-ceskeho-krumlova-zaskocilo-zdrazeni-v-zonach-placeneho-stani-bude-cena-pro
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3243904-obyvatele-ceskeho-krumlova-zaskocilo-zdrazeni-v-zonach-placeneho-stani-bude-cena-pro
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U rezidenčních a dalších dlouhodobých oprávnění bývá dnes vyžadováno zaplacení na výdejně 

při vyřízení žádosti, resp. bezhotovostní úhrada, umožňuje-li obec vyřízení on-line. 

Právní úprava by měla být vstřícná k různým možnostem úhrady ze strany poplatníků. 

Měla by umožňovat platbu za rezidenční a další dlouhodobá povolení jak hotově při návštěvě 

výdejny, tak bezhotovostně po vyřízení podané žádosti, ať už byla podána osobně, poštou či 

elektronicky. Jeví se proto vhodné stanovit zákonem splatnost poplatku v řádu dnů po vydání 

povolení ke vjezdu, resp. parkovací karty či parkovacího oprávnění. 

Pro správu obou poplatků by měla být umožněna subsidiární použitelnost daňového 

řádu, aby nevznikaly zbytečné mezery v právní úpravě. „Cena“ za stání vozidla by proto měla 

být v zákoně přejmenována a výslovně označena jako poplatek, případně by měl zákon vý-

slovně stanovit, že správa „ceny“ podléhá daňovému řádu (srov. § 2 odst. 3 DŘ). Osobně však 

považuji za mnohem vhodnější slovo „cena“ opustit, neboť pro označení platby tohoto charak-

teru zřejmě není vůbec vhodné. 

 

6.3.3 Vydávání povolení ke vjezdu a parkovacích oprávnění 

V současné době není vydávání povolení, jimiž je podle místní úpravy provozu podmí-

něno obecné užívání pozemních komunikací, zákonem ani jiným právním předpisem upraveno. 

Obce při jejich vydávání postupují zpravidla méně formálně a postupy regulují svými vnitřními 

předpisy (usnesením rady obce, metodikou nebo směrnicí pro vydávání povolení apod.). 

Zákon pouze v § 23 odst. 1 PozKom stanoví, že obec má v nařízení určit způsob, jakým 

se zaplacení „ceny“ za stání prokazuje. Tím je v praxi nepřímo určena i forma parkovacího 

oprávnění. Např. podle § 5 nařízení hlavního města Prahy č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, se za-

placení ceny prokazuje „registrací státní poznávací značky silničního motorového vozidla na 

úřadě městské části […] nebo na Magistrátu hlavního města Prahy nebo v parkovacím auto-

matu nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin.“ 

Naproti tomu např. podle čl. 2 odst. 2 nařízení statutárního města Karlovy Vary ze dne 

13. 10. 2020, č. 7/2020, se zaplacení prokazuje „umístěním platného parkovacího lístku nebo 

parkovací karty po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za před-

ním sklem vozidla“, případně je „transakce evidována v systému a plátce obdrží do svého ko-

munikačního zařízení parkovací lístek.“ 

Již jsem výše vyslovil názor, že povolení k obecnému užívání pozemních komunikací 

mohou být vnímány (bez ohledu na jejich formu podle platného práva) jako správní akt. Naproti 

tomu případné více či méně formální zamítnutí žádosti o vydání povolení je podle platné úpravy 

spíše faktickým zásahem – jednak není obcemi vyhotovováno správní rozhodnutí, jednak zákon 
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obcím pro vydání takového rozhodnutí nesvěřuje pravomoc. Nejvyšší správní soud však mimo 

to také dovodil, že obce nesmějí při stanovení svých vnitřních pravidel pro vydávání parkova-

cích oprávnění postupovat svévolně, přičemž pokud jejich postup je svévolný, jde o nezákonný 

zásah podle § 82 SŘS.380 

Pokud by došlo k zavedení výše navrhované právní úpravy poplatků, způsob placení 

poplatků by byl stanoven zákonem, pouze některé konstrukční prvky by byly konkretizovány 

v opatření obecné povahy vydané radou obce (v přenesené působnosti). Toto opatření by tedy 

nemělo stanovit způsob prokazování úhrady poplatku, jak to dnes činí nařízení obce podle § 23 

PozKom, mělo by pouze upřesnit formu povolení ke vjezdu a parkovacího oprávnění. 

Dle současné praxe se jako efektivní jeví tři jejich formy. V případě úhrady prostřed-

nictvím automatu má povolení formu buď parkovacího lístku umisťovaného za sklo vozidla, 

nebo zápisu v elektronické evidenci registračních značek vozidel (doplněného potvrzením vy-

daným žadateli). V případě úhrady přes internet přichází v úvahu pouze forma zápisu v evi-

denci doplněné zasláním potvrzení např. na e-mail. 

Třetí formou je parkovací karta nebo karta ke vjezdu, které se vydávají jako forma dlou-

hodobého povolení např. rezidentům, vlastníkům nemovitostí apod. I parkovací karta někdy 

bývá nahrazována evidencí značky vozidla v elektronické evidenci a písemným potvrzením. 

Zákon by proto měl obcím umožnit, aby mohly v opatření obecné povahy zvolit vždy 

mezi dvěma variantami způsobů prokázání jednak krátkodobých, jednak dlouhodobých povo-

lení. V obou případech může být vedena elektronická databáze, nebo mohou být povolení vy-

dávána ve fyzické podobě (krátkodobá ve formě parkovacího či vjezdového lístku a dlouhodobá 

ve formě parkovací či vjezdové karty). 

Ve vztahu k dlouhodobým povolením by měl zákon dále upravit jednotnou formu žá-

dosti o jejich vydání a jednotná pravidla pro posuzování, zda žadatel na jejich vydání má nebo 

nemá právo. Měla by být stanovena podoba jednotného formuláře žádosti o vydání povolení a 

dále okruh standardních skutečností, jimiž lze prokázat vztah k vozidlu. Bylo by podle mě 

vhodné, aby byly podrobnosti delegovány na prováděcí vyhlášku, neboť jak podoba formuláře, 

tak okruh relevantních dokumentů může časem podléhat potřebě úprav. 

Okruh skutečností (relevantních dokumentů) by měl být logicky co nejširší – měl by 

zahrnovat jednak zápis osoby jako vlastníka nebo provozovatele v registru vozidel, jakož i po-

tvrzení zaměstnavatele o svěření služebního vozidla, leasingovou smlouvu, pronájem vozidla 

apod. Cílem regulace parkování v obcích (ani omezení vjezdu) totiž není vyloučit z dopravního 

 
380 Rozsudek NSS ze dne 31. 10. 2019, č. j. 1 As 10/2019-32. 
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přístupu osoby, které na jejich území trvale bydlí, podnikají nebo vlastní nemovitost, jen proto, 

že své vozidlo užívají na základě atypického právního titulu. Společenská realita je velmi růz-

norodá a nikdy není možné předem stanovit výčet všech typových situací, které mohou nastat. 

V současnosti však např. žádná obec ve své metodice neumožňuje vydání parkovacího 

oprávnění osobě, která dlouhodobě či trvale užívá vozidlo, jehož vlastníkem či provozovatelem 

je její příbuzný. Přesto je zřejmé, že takových případů nemusí být málo, neboť pořízení a provoz 

vozidla je relativně nákladná záležitost a automobily proto nejsou užívány vždy výlučně jednou 

osobou – často jsou sdíleny v rámci rodin, dlouhodobě poskytovány potomkům apod. 

Zároveň je zřejmé, že tyto vztahy k vozidlu nelze prokázat žádným standardizovaným 

dokladem. Zákon by proto měl umožnit každému žadateli podat vedle jednotného formuláře 

také nestandardizovanou odůvodněnou žádost o vydání povolení ke vjezdu nebo parkovacího 

oprávnění. Zároveň by měl stanovit obcím (obecním úřadům) povinnost přijímat a vyřizovat 

jak formulářové, tak ostatní odůvodněné žádosti v písemné podobě včetně elektronické.381 

Občané by tedy měli mít možnost podat jednak formulářovou žádost v případě, kdy mají 

k dispozici standardizované doklady prokazující jejich vztah k vozidlu (případně jsou-li vlast-

níky či provozovateli vozidla evidovanými v registru vozidel), jednak písemnou odůvodněnou 

žádost v ostatních případech. Obě formy by měly obce povinně přijímat a vyřizovat jak při 

osobní návštěvě výdejny, tak v písemné (listinné i elektronické) podobě. 

Pouze v případě osobního podání žádosti, kterou nelze přezkoumat na místě (případně 

nebudou-li k formuláři přiloženy potřebné dokumenty), by měly mít obce právo požadovat po 

žadatelích podání žádosti v písemné podobě, aby mohla být řádně přezkoumána. Žadatel by 

však měl být na výdejně vždy o takovém postupu písemně poučen s uvedením důvodu, pro nějž 

nebylo možno jeho žádost na místě vyřídit. 

Zákon by měl dále jednoznačně stanovit kritéria posuzování žádosti a postavit najisto, 

že se přezkoumává vztah žadatele k vozidlu. Obce by měly mít možnost žádost zamítnout jen 

ve dvou případech: pokud k formuláři nebyly ani po dodatečné výzvě přiloženy patřičné doku-

menty nebo není-li písemná odůvodněná žádost věrohodná a zavdává důvodné podezření na 

snahu obcházet organizaci dopravy v obci. 

Vydání povolení může dle mého názoru i nadále zůstat relativně neformálním úkonem. 

Zaprvé jím není zasahováno do práv žádné osoby, není proto potřeba tento úkon formalizovat. 

Obce by měly mít toliko povinnost vydat osvědčení o vydání povolení (parkovacího oprávnění) 

 
381 Srov. narativní část odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2020, č. j. 17 A 40/2020-69 

– úřad městské části v daném případě požadoval po žadateli, který podal žádost o vydání parkovacího oprávnění 

prostřednictvím datové schránky, aby tuto žádost podal osobně. 
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v případech, kdy není prokazováno parkovací či vjezdovou kartou. Zadruhé by vedení plno-

hodnotného správního řízení mohlo být pro obecní úřady zbytečně zatěžující. 

Povinnost vyhotovit a doručit žadateli písemné rozhodnutí by však měl zákon stanovit 

v případě zamítnutí žádosti. Žadatel by měl být před jeho vydáním vyzván k případné úpravě 

žádosti a měl by mít možnost podat proti rozhodnutí odvolání. Lhůta pro vydání rozhodnutí 

(včetně rozhodnutí o odvolání) by měla být v řádu jednotek dní, neboť přílišná délka řízení 

může být pro občany, kteří nemají jinou možnost parkování, velmi zatěžující. 

Taková úprava by dle mého názoru představovala vyvážený kompromis mezi zájmem 

na administrativní jednoduchosti a zájmem na ochraně práv občanů. Možnost odvolání by také 

měla snížit počet případů projednávaných soudy. Dnes zákon žadatelům žádný opravný pro-

středek, který by byli před podáním soudní žaloby povinni vyčerpat, neposkytuje. 

 

6.4 Zvláštní užívání pozemních komunikací 

Závěrečná kapitola této práce bude věnována druhé ze dvou forem veřejného užívání 

pozemních komunikací. Znakem zvláštního užívání je to, že vybočuje z mezí užívání obecného. 

Buď tedy neodpovídá účelovému určení komunikace (a)nebo z možnosti komunikaci užívat 

vylučuje ostatní osoby (viz výše sub 6.1.1). 

Současná právní úprava definuje zvláštní užívání pozemních komunikací v § 25 odst. 1 

PozKom tak, že jde o užívání komunikací „jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, 

než pro které jsou určeny.“ Toto užívání pak v případě dálnic, silnic a místních komunikací 

podmiňuje předchozím povolením silničního správního úřadu. 

Výše uvedená definice odpovídá víceméně tomu, jak je zvláštní užívání vymezováno 

teorií. Přesto však zákon obsahuje ještě výčtové vymezení zvláštního užívání pozemních ko-

munikací v § 25 odst. 6 PozKom. Tento výčet však neobsahuje žádnou zbytkovou položku ani 

slovo „zejména“. Podle platné právní úpravy jsou proto zvláštním užíváním pozemních komu-

nikací pouze činnosti zde uvedené. Ostatní činnosti, které by naplňovaly znaky zvláštního uží-

vání v teoretickém smyslu, dnes podle zákona zvláštním užíváním nejsou.382 

Podle § 25 odst. 1 PozKom je povolení potřeba pouze ke zvláštnímu užívání dálnic, 

silnic a místních komunikací. A contrario tak lze dovodit, že zvláštní užívání účelových komu-

nikací lze realizovat bez povolení. U veřejných účelových komunikací to však může být pro-

blematické. Některé způsoby zvláštního užívání (vyhrazené parkování, stavební práce, 

 
382 Srov. rozsudek NSS ze dne 13. 10. 2020, č. j. 10 As 241/2020-32. 
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audiovizuální tvorba) vylučují možnost obecného užívání, a proto by jejich provedení mohlo 

být v konkrétním případě přestupkem podle § 42a (resp. § 42b) odst. 1 písm. a) PozKom. 

Ve vztahu ke způsobům zvláštního užívání, které omezují obecné užívání, by proto měl 

zákon stanovit pravomoc silničního správního úřadu vydat povolení i pro veřejně přístupné 

účelové komunikace, a to minimálně pro ty způsoby zvláštního užívání, které omezují veřejnou 

přístupnost komunikace (viz níže sub 6.4.1.2). Podle současné úpravy zřejmě takové jejich 

zvláštní užívání není možné, aniž by došlo ke spáchání přestupku, což je jistě nežádoucí stav. 

 

6.4.1 Způsoby zvláštního užívání 

Již bylo řečeno, že dle současné zákonné úpravy se za zvláštní užívání považují pouze 

ty způsoby užívání, které jsou vyjmenovány v § 25 odst. 6 PozKom. Způsoby zvláštního užívání 

lze členit podle veřejného zájmu, který potenciálně ohrožují: 

• zájem na dobrém stavu komunikací; 

• zájem na veřejné přístupnosti komunikací; 

• zájem na bezpečnosti a plynulosti provozu. 

 

6.4.1.1 Zvláštní užívání ohrožující dobrý stav komunikací 

Dobrý stav dálnic, silnic a místních komunikací ohrožují způsoby zvláštního užívání 

uvedené v § 25 odst. 6 písm. a), d) a f) PozKom: 

• přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž 

rozměry nebo hmotnost přesahují dovolenou míru; 

• umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení v sil-

ničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech; 

• užití komunikace pásovými vozidly nebo vozidly, jejichž kola nejsou opatřena 

pneumatikami nebo gumovými obručemi. 

 

V prvním a třetím případě je povolení zvláštního užívání zároveň výjimkou z pravidel 

silničního provozu.383 Výjimka z pravidel pro přípustnou hmotnost a rozměry vozidla může být 

od 1. 10. 2018 stanovena rovněž opatřením obecné povahy podle § 24b (viz níže sub 6.4.3). 

Užití pásových vozidel a vozidel bez pneumatik či gumových pobručí je možné povolit 

pouze výjimečně. Provoz pásových vozidel lze navíc povolit pouze vozidlům Armády České 

republiky a provoz vozidel s koly bez pneumatik či gumových obručí pouze historickým 

 
383 Srov. § 19 odst. 2 písm. b) PozKom a § 43a ProvPoz. 
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vozidlům, tedy vozidlům zapsaným v registru historických a sportovních vozidel jimž byl vy-

dán průkaz historického vozidla (srov. § 2 odst. 4 PodmProv). V obou případech také není 

možné tento provoz povolit na dálnicích. 

Zvláštní užívání vozidly Armády České republiky nemusí být podle § 25 odst. 5 

PozKom povolováno v době branné pohotovosti státu. Branná pohotovost je pojem, který uží-

val zákon č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky. Podle § 5 tohoto 

zákona začínala branná pohotovost státu dnem mobilizace ozbrojených sil, vyhlášení válečného 

stavu nebo vypovězení války a končila dnem, který stanovil prezident republiky. 

Pojem branná pohotovost státu proto bude zřejmě nutné vykládat v duchu této dřívější 

úpravy jako mobilizaci ozbrojených sil podle § 23 branného zákona,384 resp. jako vyhlášení 

stavu ohrožení státu nebo válečného stavu podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR.385 

Zvláštním užíváním je rovněž umístění inženýrských sítí do silničního pozemku (za nějž 

je považován i silniční pomocný pozemek)386 nebo na něj, resp. též na mostní objekty. Povolení 

k umístění sítí podléhá rovněž speciální úpravě v § 36 PozKom, kde jsou stanoveny podmínky, 

za nichž může být toto zvláštní užívání povoleno. 

Jelikož je zvláštní užívání vždy povolováno pouze na dobu určitou, je zřejmě nutné 

v případě umístění inženýrských sítí považovat za zvláštní užívání pouze samotný akt umístění 

sítí, nikoli jejich následný provoz poté, co jsou již umístěny.387 

 

6.4.1.2 Zvláštní užívání omezující obecné užívání 

V těchto případech je zvláštním užíváním omezena, případně zcela vyloučena možnost 

obecného užívání jinými osobami, tedy veřejná přístupnost dálnice, silnice nebo místní komu-

nikace. Jde o některé případy uvedené pod § 25 odst. 6 písm. c) PozKom: 

• umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě 

nebo opravám komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny; 

• provádění stavebních prací; 

• zřizování vyhrazeného parkování; 

• audiovizuální tvorba. 

 

 
384 Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). 
385 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
386 Viz § 11 PozKom. 
387 Kočí 2018, s. 178–179. 
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V případech uvedených pod písm. c) zákon uvádí, že jde nejen o případy užívání komu-

nikace, ale rovněž silničního pomocného pozemku. Jelikož jsou silniční pomocné pozemky 

podle § 12 odst. 1 písm. c) PozKom součástí dálnic, silnic a místních komunikací, jejich opa-

kování v § 25 odst. 6 písm. c) je vcelku nadbytečné. 

V případě umisťování a skládání věcí a materiálů nejde o jakékoli věci, ale pouze o věci 

povahou odpovídající demonstrativnímu výčtu v bodu 2. Dle rozsudku Nejvyššího správního 

soudu proto zvláštním užíváním není např. umístění laviček.388 Naopak zvláštním užíváním je 

i časté skládání pokácených kmenů stromů do silničních příkopů, neboť i ty jsou podle § 12 

PozKom součástí dálnic, silnic a místních komunikací.389 

V praxi bude k realizaci uvedených činností často potřeba také rozhodnutí o částečné 

nebo úplné uzavírce provozu. Podá-li žadatel v téže věci současně žádost o povolení zvláštního 

užívání i žádost o povolení uzavírky, měl by silniční správní úřad obě řízení v zájmu procesní 

ekonomie spojit a podle § 140 SpŘ o nich provést společné řízení. 

Ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa je vedle povolení silničního správního úřadu 

zapotřebí též následné stanovení místní úpravy provozu opatřením obecné povahy podle § 77 

odst. 5 ProvPoz. Stanovení přechodné úpravy provozu, případně dočasného zákazu stání nebo 

zastavení vozidel podle § 19a PozKom, bude zpravidla nutné i v ostatních uvedených přípa-

dech. Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu bude zpravidla podávat ten, jemuž je 

zvláštní užívání povoleno, neboť je to v jeho zájmu. 

 

6.4.1.3 Zvláštní užívání ohrožující bezpečnost (a)nebo plynulost provozu 

V těchto případech může povolení zvláštního užívání také představovat výjimku z pra-

videl silničního provozu stanovených v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, resp. 

z technických požadavků na vozidla stanovených v zákoně o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích.390 Bezpečnost a plynulost provozu může být ohrožena zejména způ-

soby užívání uvedenými v § 25 odst. 6 písm. b), písm. c) bodech 1 a 5 a písm. e) a g): 

• užití dálnice a silnice pro motorová vozidla vozidly, jejichž nevyšší povolená 

rychlost je nižší než 80 km/h, resp. 65 km/h v obci;391 

• zřizování a provozování reklamního zařízení; 

 
388 Rozsudek NSS ze dne 13. 10. 2020, č. j. 10 As 241/2020-32. 
389 Kočí 2018, s. 176. 
390 § 35 odst. 1 ve spojení s § 38 ProvPoz a § 36 odst. 1 a § 37 odst. 1 písm. c) PodmProv. 
391 Obcí se podle § 2 písm. cc) ProvPoz rozumí „zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci 

označen příslušnými dopravními značkami“.  
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• zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podob-

ných zařízení; 

• pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí; 

• užití samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají 

schválenou technickou způsobilost podle zákona č. 56/2001 Sb. 

 

Zvláštní pozornost věnuje zákon zejména reklamním zařízením, kterých se dále týkají 

odstavce 7, 10 a 11 ustanovení § 25. Umístění reklamního zařízení na pozemní komunikaci 

nebo v její blízkosti (na krajnici nebo na silničním pomocném pozemku) ohrožuje bezpečnost 

provozu jednak tím, že poutá pozornost řidičů, jednak potencialitou střetu vozidla se zaříze-

ním.392 Proto zákon v § 25 odst. 7 PozKom stanoví přísné podmínky pro jejich povolení. 

Pořádání společenských akcí je zvláštním užíváním pouze, pokud jím může být ohro-

žena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. Zákon neupřesňuje kritéria pro určení, zda 

může být konáním akce bezpečnost a plynulost provozu ohrožena nebo nikoli – je potřeba vy-

cházet z praktických zkušeností. Bezpečnost provozu bude ohrožena typicky tam, kde je povo-

lena vysoká rychlost jízdy vozidly. Plynulost bude ohrožena zejména v místech, kudy prochází 

intenzivní doprava. Bezpečnost ani plynulost provozu nebude typicky ohrožena například v pě-

ších zónách a v jiných místech, kam není povolen vjezd vozidly. 

Zřizování a provoz stánků a jiných prodejních zařízení je typické zejména na náměstích 

a ostatních veřejných prostranstvích v obcích. Pokud je náměstí nebo veřejné prostranství 

místní komunikací (nebo průjezdním úsekem silnice), je ke stánkovému a podobnému prodeji 

potřeba povolení podle § 25 PozKom. 

Je-li prodejní zařízení zřizováno v rámci společenské akce konané třetím subjektem na 

veřejném prostranství, které je pozemní komunikací, měli by si prodejci zjistit, zda je v rámci 

konání této akce povoleno podle § 25 odst. 6 písm. e) též zřizování a provoz stánků; pokud ne, 

je potřeba, aby si zažádali o samostatné povolení, jinak se mohou dopustit přestupku.393 

Stánky a podobná prodejní zařízení však bývají často zřizována a provozována i mimo 

zastavěná území obcí na krajnicích silnic, odpočívkách apod. (jde zpravidla o prodej lesních 

plodů, zeleniny, ovoce nebo obdobného druhu zboží). I tato činnost je zvláštním užíváním silnic 

(jejich součástí) a podléhá povolení podle § 25 PozKom. 

 

 
392 Kočí 2018, s. 176 a 211. 
393 Tamtéž, s. 178. 
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6.4.2 Povolení zvláštního užívání 

Náležitosti žádosti o vydání povolení ke zvláštnímu užívání jsou podrobněji upraveny 

v § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Účastníkem řízení je kromě žadatele také vlastník 

dotčené komunikace. Povolení lze vydat pouze s jeho souhlasem, ledaže jde o povolení staveb-

ních prací nebo umístění inženýrských sítí, které jsou veřejně prospěšné. 

Dotčeným orgánem v řízení je v případě dálnic Ministerstvo vnitra a v případě silnic a 

místních komunikací Policie České republiky, které do řízení vydávají závazné stanovisko po-

suzující, zda lze zvláštní užívání povolit s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu.394 

Povolení se vydává vždy na dobu určitou a jsou v něm stanoveny podmínky, které je při 

zvláštním užívání potřeba dodržet. Navrženou dobu platnosti i podmínky povolení by měla ob-

sahovat již žádost a úkolem silničního správního úřadu je posoudit, zda navržené parametry 

odpovídají zájmu na co nejkratší době zvláštního užívání a ochraně dalších veřejných zájmů. 

Podle § 25 odst. 3 PozKom lze povolení odejmout, pokud jsou porušovány podmínky 

v něm stanovené. Jak uvádí Kočí, jde o poněkud problematickou úpravu, protože jednou vy-

dané povolení je pravomocným rozhodnutím, jež zakládá překážku věci rozhodnuté.395 Zákon 

zde (stejně jako v § 24 odst. 4) prolamuje zásadu nezměnitelnosti pravomocného rozhodnutí. 

Porušování podmínek veřejnoprávního povolení by mělo být primárně řešeno v rámci 

odpovědnosti za přestupek. Odnětí pravomocného povolení může mít dle mého názoru účinky 

jedině ex nunc, nikoli do minulosti. Bylo-li však osobě povolení ke zvláštnímu užívání odňato, 

je možné stejné osobě povolení ke zvláštnímu užívání znovu udělit až po uplynutí tří let.396 

Podle § 25 odst. 14 není povolení ke zvláštnímu užívání potřeba k umisťování věcí uve-

dených v § 14 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) až d) PozKom; umístění těchto věcí jinou 

osobou než vlastníkem komunikace však vyžaduje jeho souhlas. 

Povolení dále není potřeba k nezbytným pracím, jejichž účelem je bezprostřední odstra-

nění havárie vedení inženýrských sítí (viz § 36 odst. 6 PozKom). Vlastník vedení je povinen 

bezodkladně požádat o dodatečné povolení prací, ve kterém silniční správní úřad stanoví pod-

mínky pro uvedení komunikace do původního stavu. Pokud je po odstranění bezprostředních 

následků havárie potřeba provést další opravy nebo údržbu inženýrských sítí, je i s jejich pro-

vedením povinen vyčkat, až povolení nabyde právní moci. 

 
394 § 44 odst. 1 PozKom. Srov. také rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 

10. 2. 2009, sp. zn. 52 Ca 49/2008. 
395 Kočí 2018, s. 173. 
396 Zákon však neřeší, zda nelze během tří let udělit povolení k jakémukoli způsobu zvláštního užívání komuni-

kace, nebo jen k tomu, ohledně něhož bylo povolení odňato. Neříká ani, zda jde o nemožnost vydat dané osobě 

povolení pouze týmž silničním správním úřadem, nebo kterýmkoli úřadem v České republice. Z dikce zřejmě vy-

plývá, že jde o jakýkoli způsob zvláštního užívání kdekoli na území státu. 
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6.4.3 Tzv. rozšíření obecného užívání 

Od 1. 10. 2018 je nově stanovena pravomoc Ministerstva dopravy vydat opatření obecné 

povahy, jímž se dle dikce zákona rozšiřuje obecné užívání dálnic, silnic nebo místních komu-

nikací.397 V opatření obecné povahy lze stanovit mírnější požadavky na přípustné rozměry a 

hmotnost vozidla odchylně od pravidel silničního provozu pro vnitrostátní silniční dopravu a 

vnitrostátní přepravu dřeva a užití samojízdných pracovních strojů pro zemědělské práce nebo 

opravy a údržbu pozemních komunikací (srov. § 24b odst. 1 PozKom). 

Opatření obecné povahy může vydat Ministerstvo dopravy pouze na dobu určitou, která 

není delší než 5 let. Při splnění podmínek pro jeho vydání však může jeho platnost prodloužit.398 

Dotčenými orgány při vydávání opatření jsou Ministerstvo vnitra v případě dálnic a Policie 

České republiky a krajský úřad v případě silnic a místních komunikací. Ze zákona však nevy-

plývá, že by jejich stanovisko mělo být pro vydání opatření závazné.399 

Ačkoli zákon věc formálně pojímá jako rozšíření obecného užívání, materiálně ji lze 

vnímat jako zvláštní užívání komunikací povolené předem neurčenému okruhu subjektů. Mož-

nost užívání totiž v tomto případě nevyplývá přímo ze zákona, ale až z následného právního 

aktu veřejné správy. Ministerstvo dopravy stanoví v opatření podle § 24b PozKom závazné 

podmínky, které je nezbytné při užívání komunikací na jeho základě dodržet. Opatření obecné 

povahy podle § 24b je navíc možno stejně jako povolení ke zvláštnímu užívání vydat pouze na 

předem stanovenou dobu určitou. 

Stanovení příslušnosti Ministerstva dopravy k vydání tohoto opatření je dle mého soudu 

poněkud nekoncepční, neboť ministerstvo je příslušné k vydání opatření i v případech, kdy se 

bude jednat o pozemní komunikace, resp. jejich úseky, jež nepřesahují správní obvod jednoho 

kraje nebo jedné obce s rozšířenou působností. V těchto případech by bylo logičtější stanovit 

příslušnost krajského úřadu, resp. obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který by v ta-

kových případech jinak vydával podle § 40 PozKom povolení ke zvláštnímu užívání. 

V původním vládním návrhu novely zákona toto ustanovení obsažené nebylo, důvodová 

zpráva k němu proto nic neuvádí. Dosud byla na základě § 24b PozKom vydána Ministerstvem 

dopravy dvě opatření: 

• opatření obecné povahy ze dne 25. 1. 2020, č. j. 308/2019-120-SSU/19 a 

• opatření obecné povahy ze dne 17. 2. 2021, č. j. 719/2020-120-SSU/15. 

 

 
397 Zákon č. 193/2018 Sb. 
398 § 24b odst. 2 písm. c) a odst. 6 PozKom. 
399 Srov. § 44 odst. 1 PozKom, kde se hovoří jen o rozhodnutí, nikoli o opatření obecné povahy. Rovněž se v § 24b 

odst. 4 PozKom hovoří o tom, že Ministerstvo dopravy návrh s dotčenými orgány pouze „projedná“. 
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Prvním opatřením bylo povoleno zvláštní užívání silnic II. a III. třídy za účelem sezón-

ních zemědělských prací vozidly kategorií S a podkategorie SS, kategorií T a C a jízdních sou-

prav vozidel kategorie T a C s přípojnými vozidly podkategorií SN a výměnnými taženými 

stroji kategorie S (jde o pracovní stroje samojízdné, kolové a pásové traktory a soupravy trak-

torů s některými pracovními stroji a přípojnými vozidly). 

Největší povolená délka byla opatřením zvýšena na 22 metrů, šířka na 5 metrů, výška 

na 4,5 metru, hmotnost vozidla nebo soupravy na 40 tun a rozložení hmotnosti na nápravy na 

12 tun. V případě samostatného užití vozidel kategorie T a C a přípojných vozidel kategorie R 

byla toliko zvýšena maximální povolená šířka na 3 metry. 

Podle odůvodnění bylo každý rok vydáváno několik desítek tisíc povolení ke zvláštnímu 

užívání v souvislosti s přepravou samojízdných zemědělských pracovních strojů. Vzhledem 

k vysokému množství nebyly žádosti podrobně přezkoumávány a byly vydávány de facto au-

tomaticky. Vznikla proto správní praxe, podle níž je povolení tohoto druhu zvláštního užívání 

běžnou záležitostí. Vydáním tohoto opatření by se proto podle odůvodnění měla výrazně snížit 

administrativní zátěž jak silničních správních úřadů, tak zemědělských podnikatelů. 

Druhým opatřením obecné povahy, vydaným v únoru 2021, bylo povolen stejný způsob 

zvláštního užívání i na všech silnicích I. třídy. Ty lze však k přepravě zemědělských strojů užít 

pouze v případě, že polnosti či jiné nemovitosti nelze dosáhnout užitím silnice II. ani III. třídy. 

Doba účinnosti prvního opatření byla stanovena na nejdelší možnou dobu 5 let 

(od 9. 2. 2020 do 9. 2. 2025).400 Rovněž doba účinnosti druhého opatření byla stanovena do 

9. 2. 2025. Podle odůvodnění bude ministerstvo v této době přijímat podněty k tomu, zda má 

být doba platnosti těchto opatření prodloužena, a problematiku bude aktivně konzultovat s do-

tčenými orgány. 

 

6.4.4 Zpoplatnění zvláštního užívání 

Samotné zvláštní užívání pozemních komunikací není zákonem výslovně zpoplatněno. 

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je však zpoplatněno vydání povolení ke 

zvláštnímu užívání – jde o položky 35 a 36 sazebníku, který je přílohou tohoto zákona. 

Položka 35 stanoví poplatek za vydání povolení k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměr-

ných předmětů a k provozu vozidel, jejichž hmotnost a rozměry přesahují povolené limity. 

Zvlášť jsou stanoveny sazby pro vnitrostátní přepravu (od 1 200 Kč do 6 000 Kč) a pro mezi-

národní přepravu (od 3 000 Kč do 165 000 Kč). Od poplatku je osvobozeno vydání povolení 

 
400 První opatření bylo vyvěšeno na úřední desce dne 25. 1. 2020. Srov. § 173 odst. 1 SpŘ. 
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pro užití komunikace nadměrným nebo přetíženým vozidlem, resp. k přepravě nadměrných ná-

kladů pro účely sezonních prací v zemědělství. 

Vydání povolení v ostatních případech podléhá poplatku podle položky 36 sazebníku, 

s výjimkou povolení vydávaného dodatečně v důsledku havárie. Osvobozeno od poplatku je 

vydání povolení ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu se zvlášť těžkým zdra-

votním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Sazba poplatku je podle délky 

platnosti povolení 100 Kč, 500 Kč nebo 1 000 Kč. 

V případech, kdy je vydání povolení ke zvláštnímu užívání podmíněno souhlasem vlast-

níka komunikace, bývá z jeho strany často požadováno uzavření nájemní smlouvy, na jejímž 

základě nájemce (držitel povolení) platí za užívání nájemné.401 O uzavírání nájemních smluv 

k pozemním komunikací jakožto k veřejným statkům platí obecně to, co jsem výše uvedl k pro-

najímání veřejného prostranství (sub 6.1.1). 

Skutečnost, že právní úprava umožňuje nájem veřejného statku, je podle mě projevem 

nedostatečně propracované koncepce veřejného užívání. Jsem toho názoru, že je-li veřejný sta-

tek předmětem veřejného užívání (ať obecného, ať zvláštního), mělo by jak užívání samotné, 

tak jeho zpoplatnění podléhat výlučně zvláštní veřejnoprávní úpravě. Obecné užívání (a jeho 

zpoplatnění) by se mělo dít na základě zákona (právních předpisů) a zvláštní užívání (a jeho 

zpoplatnění) na základě správního aktu, příp. opatření obecné povahy. 

V současnosti je však veřejnoprávní úprava nedostatečná a požadavkům na uzavření 

nájemní smlouvy ohledně zvláštního užívání dálnic, silnic a místních komunikací a placení ná-

jemného zřejmě nelze z hlediska platného práva nic vytknout. 

Je-li dálnice, silnice nebo pozemní komunikace zároveň veřejným prostranstvím podle 

§ 34 ObecZ, podléhá její zvláštní užívání místnímu poplatku podle § 4 MístPop. To však pouze 

v případě, že tento poplatek daná obec zavedla a v obecně závazné vyhlášce je dotčená komu-

nikace (ulice, náměstí či pozemek) výslovně označena jako zpoplatněná. 

Zvláštní užívání pozemní komunikace však nemusí být nutně zvláštním užíváním ve-

řejného prostranství. I v jejich případě zákon taxativně vymezuje, co jejich zvláštním užíváním 

rozumí, a to v § 4 odst. 1 MístPop. Zvláštním užíváním veřejného prostranství je pouze: 

• provádění výkopových prací; 

• umístění dočasných staveb a zařízení pro poskytování prodeje a služeb; 

• umístění stavebních nebo reklamních zařízení; 

• umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí; 

 
401 Fastr a Čech 2010, s. 77. 
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• umístění skládek;402 

• vyhrazení trvalého parkovacího místa; 

• konání kulturních, sportovních a reklamních akcí; 

• tvorba filmových a televizních děl. 

 

V současné době mohou obce požadovat zaplacení tohoto poplatku i v případech, kdy 

byla ohledně pozemní komunikace uzavřena nájemní smlouva a na jejím základě uhrazeno ná-

jemné. Jedná se dle mého názoru o jeden z důsledků nedostatečné právní úpravy veřejného 

užívání. Souběžné placení těchto dvou plateb potvrdila i judikatura.403 

De lege ferenda proto považuji za vhodné podrobněji upravit v zákoně všechny aspekty 

veřejného užívání (nejen) pozemních komunikací, a to včetně vyčerpávající úpravy jeho zpo-

platnění, aby již nebylo možné nadále veřejné statky poskytovat k užití na základě soukromo-

právních institutů, které neodpovídají jejich zvláštní povaze. 

Právo zvláštního užívání totiž nevyplývá z nájemní smlouvy ani jiného soukromopráv-

ního ujednání, ale ze zákona, resp. ze zvláštních veřejnoprávních aktů – ze správního aktu, 

případně též z opatření obecné povahy nebo teoreticky i z veřejnoprávní smlouvy. 

Vedle uvedených poplatků může být držitel povolení rovněž povinen k úhradě nákladů 

na policejní doprovod v případě nadměrné přepravy, pokud je podle podmínek stanovených 

v povolení potřeba (§ 25 odst. 14 PozKom), případně též k náhradě na poškození nebo znečiš-

tění komunikace (§ 28 a § 25 odst. 2 PozKom). Výše náhrad za poskytnutí policejního dopro-

vodu se stanoví podle § 40a vyhlášky č. 104/1997 Sb. 

 

6.4.5 Zhodnocení platné úpravy zvláštního užívání a otázky de lege ferenda 

Pokud jde o zvláštní užívání pozemních komunikací, považuji za vhodné zvážit noveli-

zaci právní úpravy ve třech směrech – zvláštní užívání veřejných účelových komunikací, změnu 

taxativního výčtu v § 25 odst. 6 PozKom na výčet demonstrativní a zavedení nové koncepce 

zvláštního užívání a jeho zpoplatnění u pozemních komunikací a veřejných prostranství. 

Zvláštní užívání nelze v současné době na veřejných účelových komunikacích povolit, 

zároveň je však omezení obecného užívání přestupkem. V některých situacích jej tedy zřejmě 

nelze vůbec legálně realizovat, ačkoli v praxi může vyvstat potřeba, aby byla i veřejná účelová 

komunikace předmětem zvláštního užívání (např. přeprava nadměrného nákladu, provádění 

 
402 Skládkou se zde nerozumí pouze skládka odpadu, ale skládka jakéhokoli materiálu, tedy v zásadě všechny 

případy podle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2 PozKom. 
403 Srov. rozsudek NSS ze dne 16. 7. 2009, č. j. 9 Afs 86/2008-89. 
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stavebních prací nebo tvorba audiovizuálních děl). Silniční správní úřad by proto měl mít pra-

vomoc povolit zvláštní užívání, kterým je omezeno obecné užívání, i na veřejných účelových 

komunikacích. V ostatních případech, kdy zvláštním užíváním není obecné užívání dotčeno, 

lze zřejmě ponechat možnost takového užívání cesty závislou na vůli jejího vlastníka. 

Ze stejného důvodu – tedy že zvláštním užíváním může být omezeno obecné užívání – 

bych považoval také za vhodnější, kdyby výčet způsobů zvláštního užívání v § 25 odst. 6 

PozKom nebyl taxativní. Pokud se totiž v praxi objeví nový způsob takového užívání, není 

možné k němu vydat povolení a omezení obecného užívání by mohlo být přestupkem – nebylo 

by proto možné takové vůbec realizovat (např. umístění restaurační zahrádky na místní komu-

nikaci).404 V současné době je jedinou alternativou k § 25 ustanovení § 29 PozKom, které upra-

vuje povolování pevných překážek,405 ovšem ne každé zvláštní užívání pozemní komunikace 

musí nutně spočívat v umístění pevné překážky. 

V současné době zákon neřeší otázku zpoplatnění zvláštního užívání pozemních komu-

nikací. Pokud jde o úpravu veřejných prostranství, zákon sice řeší otázku zpoplatnění jejich 

zvláštního užívání, ale naopak neřeší všechny ostatní otázky s veřejnými prostranstvími spo-

jené. Pozemní komunikace i veřejná prostranství jsou přitom veřejným statkem, podléhají ve-

řejnému užívání a měly by proto být zřejmě regulovány primárně veřejným právem. Jelikož 

veřejnoprávní úprava dosud chybí, jsou tyto otázky v praxi řešeny uzavíráním nájemních 

smluv, což za vhodné řešení nepovažuji, neboť je tím veřejný statek sloužící k plnění veřejného 

zájmu poskytován k užívání na základě soukromoprávního jednání. 

Zákon by měl tedy podmínit jakékoli zvláštní užívání veřejných prostranství i pozem-

ních komunikací povolením silničního správního úřadu nebo obecního úřadu (vydávaným při-

rozeně ve správním řízení), čímž by byla vyloučena možnost jejich pronájmu na základě sou-

kromoprávního jednání vlastníka. Rovněž by měla být výslovně řešena otázka, zda se k povo-

lení zvláštního užívání vyžaduje souhlas vlastníka komunikace nebo prostranství. Podle mého 

názoru není ve většině případů nutné souhlas vlastníka vyžadovat, neboť to, zda je vhodné 

zvláštní užívání veřejného statku povolit, závisí zejména na otázce, zda takové užívání není 

v rozporu s veřejným zájmem, což by měl přezkoumávat správní orgán a nikoli vlastník. 

U veřejných prostranství by měl zákon zřejmě věnovat pozornost také situacím, kdy je 

vlastníkem veřejného prostranství jiná osoba než obec a již si nadále nepřeje, aby její pozemek 

 
404 Srov. rozsudek NSS ze dne 13. 10. 2020, č. j. 10 As 241/2020-32, který se týkal umístění laviček. 
405 Podle § 29 odst. 1 PozKom je zakázáno umisťovat pevné překážky na „vozovkách, dopravních ostrůvcích a 

krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace.“ Pevnou překážkou zákon rozumí všechny předměty kromě do-

pravních značek a zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek. 
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byl předmětem veřejného užívání. U pozemních komunikací judikatura dovodila, že je třeba 

zkoumat, zda pozemek plní nutnou komunikační potřebu – zákon totiž nepřiznává vlastníkovi 

za omezení jeho vlastnického práva náhradu. Otázku vzniku veřejných prostranství zřejmě není 

důvod řešit odlišně, proto i u nich lze dovodit, že lze omezit vlastnické právo jejich vlastníka 

pouze s jeho souhlasem, a pokud byl souhlas vlastníka jednou dán a vlastník jej chce odvolat, 

je potřeba zkoumat, zda je to možné s ohledem na veřejný zájmem. 

U veřejných prostranství, která neplní funkci dopravní cesty, přitom může podle okol-

ností existovat mnohem nižší veřejný zájem na omezení vlastnického práva jejich vlastníka. 

Například by zřejmě nebylo přiměřené trestat vlastníka travnatého pozemku mezi cestou a jeho 

domem za to, že na svém pozemku skládá pro své účely materiál nebo vlastníka restaurace za 

to, že na svůj vlastní pozemek umístí reklamní zařízení, případně po nich za užívání pozemku 

v jejich vlastnictví požadovat zaplacení poplatku.406 

Zákon by proto měl tyto otázky řešit tak, že by svěřil např. obecnímu úřadu obce s roz-

šířenou působností pravomoc vydat na žádost deklaratorní rozhodnutí, zda určitý pozemek je 

veřejným prostranstvím nebo nikoli, a pravomoc na žádost jejího vlastníka rozhodnout – po zo-

hlednění místních poměrů – zda je veřejný zájem na tom, aby pozemek veřejným prostranstvím 

zůstal. Pokud zájem na tom, aby pozemek zůstal veřejným prostranstvím, není intenzivnější 

než zájem na tom, aby nebylo omezeno vlastnické právo vlastníka, měl by mít pravomoc roz-

hodnout, že pozemek již nadále veřejným prostranstvím není; v takovém případě by šlo o roz-

hodnutí konstitutivní. 

Alternativní řešení by mohlo spočívat v zániku veřejného prostranství samotným odvo-

láním souhlasu vlastníka, pokud by zároveň nepřevažoval veřejný zájem na jeho zachování, 

podobně jako v případě veřejné účelové komunikace, která v takovém případě zaniká, pokud 

neplní nutnou komunikační potřebu. Zatímco však u účelové komunikace závisí otázka veřej-

ného zájmu pouze na tomto jediném znaku, u veřejných prostranství by měl být zvažován širší 

okruh otázek – mj. také určení pozemku podle územního plánu obce, zájmy vlastníků soused-

ních pozemků apod. Proto bych považoval za vhodnější, aby bylo o zániku veřejného prostran-

ství vydáváno správní rozhodnutí. 

 
406 Srov. nález ÚS ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/02, kde Ústavní soud vyslovil, že „závěr, podle něhož by 

byl vlastník pozemku povinen platit poplatky za zvláštní užívání svého pozemku, který byl jako veřejné prostranství 

označen obecně závaznou vyhláškou obce, by mohl být, podle okolností, v rozporu s ústavní ochranou vlastnictví. 

V takovémto případě by totiž došlo ke zpoplatnění výkonu vlastnického práva veřejnou mocí.“ Srov. také rozsudek 

NSS ze dne 27. 6. 2007, č. j. 5 As 21/2007-99, který řešil pokutu za neoprávněný zábor veřejného prostranství 

uloženou vlastnici pozemku, která na svůj pozemek ukládala dříví. V daném případě však vlastnice tímto jednáním 

zřejmě zabraňovala v přístupu i na cizí nemovitosti. 
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Zákon by měl výslovně řešit i otázku náhrady za omezení vlastnického práva v případě, 

kdy na zachování veřejného prostranství je veřejný zájem a vlastník je tak nucen trpět jeho 

existenci i proti své vůli. V současné době je i tato otázka řešena soukromoprávně, neboť Nej-

vyšší soud dovodil, že vlastník má vůči obci právo na vydání bezdůvodného obohacení.407 

Zároveň by měla být pro zvláštní užívání stanovena komplexní úprava jejich zpoplat-

nění ve formě veřejnoprávních poplatků, které mají dle mého názoru vyjadřovat zejména hod-

notu veřejné přístupnosti veřejných prostranství a pozemních komunikací, jež je po dobu zvlášt-

ního užívání omezena. Pouze otázky náhrad za případné poškození těchto statků způsobených 

zvláštním užíváním jsou svou povahou otázky soukromoprávní a nebylo by zřejmě vhodné je 

podrobovat zvláštní veřejnoprávní regulaci. Silniční správní úřad nebo obecní úřad by však 

mohly mít pravomoc uložit v povolení ke zvláštnímu užívání povinnost složit pro účely náhrady 

případně hrozící škody peněžitou jistotu. 

Konečně, pro situace, kdy je pozemní komunikace zároveň veřejným prostranstvím, 

by měl zákon stanovit vztah mezi ustanoveními o nich, a to tak, že ustanovení o pozemních 

komunikacích jsou ve vztahu speciality k ustanovením o veřejných prostranstvích, neboť jde 

o zvláštní druh veřejného prostranství, který plní dopravní účel. 

 
407 Např. rozsudek NS ze dne ze dne 14. 2. 2006, sp. zn. 33 Odo 396/2004, nebo rozsudek NS ze dne 2. 5. 2012, 

sp. zn. 28 Cdo 561/2012. 
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Závěr 

Úvodem práce bylo konstatováno, že jejím cílem je vedle poskytnutí přehledného vý-

kladu části právní úpravy obsažené v zákoně o pozemních komunikacích také identifikace je-

jích nejvýznamnějších nedostatků, případně i poskytnutí námětů de lege ferenda. 

Z úvah provedených v práci lze zobecnit, že současný zákon o pozemních komunika-

cích by si zřejmě na více místech vyžadoval řadu změn. Otázky a výkladové potíže vyvolává 

zejména úprava účelových komunikací, což je oblast, v níž dochází ke střetu veřejných a sou-

kromých zájmů, ovšem v současné době jí zákon příliš pozornosti nevěnuje. 

Zákon o pozemních komunikacích také není vhodně navázán na jiné právní předpisy, 

které se dotýkají otázek, jež upravuje – zejména na zákon o provozu na pozemních komunika-

cích (stanovování místní úpravy provozu), zákon o místních poplatcích (místní poplatek za po-

volení ke vjezdu), jakož i lesní zákon nebo zákon o ochraně přírody a krajiny (otázky lesních a 

polních cest, které mohou být i účelovými komunikacemi). 

Pokud jde o povahu pozemní komunikace jako věci, zákon dnes obsahuje výjimku ze 

superficiální zásady pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, přestože pro ni zřejmě již 

není nadále důvod. Pochybnosti vyvolává také novelizované znění § 509 občanského zákoníku, 

které hovoří o liniových stavbách, aniž by dostatečně přesně určovalo, za jakých okolností se 

např. má za liniovou stavbu považovat stavba účelové komunikace nebo soukromé dopravní 

cesty. Ani pro tuto výjimku ze zásady superficies solo cedit navíc v současné době není ve 

vztahu k pozemním dopravním cestám relevantní důvod. 

Z obecných otázek vykazuje některé nedostatky také úprava kategorizace pozemních 

komunikací (rozdělení dálnic na I. a II. třídu, definice místních komunikací I. třídy) a postup 

při změně kategorie, kdy zákon nestanoví, který orgán je příslušný o změně rozhodnout. Otázky 

vyvolává rovněž ustanovení o součástech a příslušenství dálnic, silnic a místních komunikací, 

aniž by vymezilo vztah těchto pojmů k občanskému zákoníku. 

Vnitřně konzistentní není ani právní úprava zvláštního užívání, zejména pokud jde 

o jeho zpoplatnění, o zvláštní užívání účelových komunikací, otázky pronajímání pozemních 

komunikací nebo vztah pozemních komunikací a veřejných prostranství, jejichž užívání dnes 

není právní úpravou, kromě možnosti zavedení místního poplatku, vůbec regulováno. 

V otázkách zpoplatnění pozemních komunikací konstruuje zákon velmi specifické pla-

tební povinnosti, u nichž je obtížné určit, zda má jít o veřejnoprávní poplatek, nebo soukromo-

právní úplatu vlastníkům komunikací – mýtné a „cenu“ za stání vozidla na místní komunikaci. 

Přestože jsou tyto platby ukládány na základě zákona a bylo by zřejmě možné je považovat za 
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veřejnoprávní poplatky, mají dnes formálně soukromoprávní povahu, což vyvolává otázku, zda 

je taková úprava v souladu s čl. 11 odst. 5 Listiny. 

Pokud jde o problematiku regulace parkování v obcích, zákon nechává kromě jeho zpo-

platnění nezodpovězenu také řadu jiných otázek. Jde zejména o podmínky pro zavádění tohoto 

typu regulace, způsob, kterým má být zaváděna (v současnosti dvěma akty, které věcně upravují 

tutéž otázku), jakož i postup obcí při vydávání parkovacích karet. 

Podobné otázky přitom vyvolává i regulace vjezdu do vybraných částí obcí – v práci 

proto byly nabídnuty rysy možné koncepce podmíněného obecného užívání pozemních komu-

nikací, což je oblast, která by si zřejmě zasloužila vlastní právní úpravu. 
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Seznam použitých zkratek 

DŘ zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 

DopFond zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury 

KatZ zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon 

LesZ zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 

Listina Listina základních práv a svobod (publikovaná pod č. 2/1993 Sb.) 

MístPop zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

NS Nejvyšší soud 

NSS Nejvyšší správní soud 

ObecZ zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

OchPřKr zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

OSŘ zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

OZ64 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

PodmProv zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

PojVoz zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

PosVliv zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

PozKom zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

PrahZ zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

ProvPoz zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SilDop zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

StavZ zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

SpŘ zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

SŘS zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

ÚS Ústavní soud 

VodZ zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 
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Pozemní komunikace a jejich užívání 

Abstrakt 

Práce obsahuje historický pohled do právní úpravy silnic a veřejných cest a výklad a 

rozbor právní úpravy základních otázek pozemních komunikací a jejich veřejného užívání ob-

sažené v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. Právní 

úpravu rovněž analyzuje z hlediska její konzistentnosti a vnitřní logiky. V otázkách, v nichž je 

právní úprava shledána nedostatečnou, obsahuje práce také návrhy de lege ferenda. 

První část práce obsahuje historický výklad a druhá vymezuje silniční právo, jeho 

vnitřní členění a prameny, pojem pozemní komunikace a význam tohoto pojmu. Třetí část je 

věnována soukromoprávním otázkám týkajících se pozemních komunikací – otázce stavby po-

zemní komunikace jako věci v právním smyslu (uplatnění zásady superficies solo cedit v platné 

úpravě), vlastnictví pozemních komunikací a vymezení jejich součástí a příslušenství. 

Čtvrtá část analyzuje současné rozdělení pozemních komunikací do jednotlivých kate-

gorií a tříd. Věnuje se zejména koncepci účelových komunikací, kterým je věnováno jen mi-

nimum platné právní úpravy. Obsahuje také výklad otázek spojených s lesními a polními ce-

stami a příslušných ustanovení lesního zákona, případně zákona o ochraně přírody a krajiny a 

jiných předpisů, které je nutné aplikovat vedle zákona o pozemních komunikacích. 

V páté části je výklad věnován otázkám souvisejícím se vznikem a zánikem pozemních 

komunikací a změnami jejich kategorie. Největší prostor je opět věnován účelovým komunika-

cím a jejich platné úpravě a judikatuře s ní spojené, jakož i možným změnám v jejich koncepci. 

Šestá část práce obsahuje komplexní výklad veřejného užívání pozemních komunikací, 

které je hlavním důvodem jejich existence. Výklad pojednává jak o obecném, tak o zvláštním 

užívání, o jejich zpoplatnění a o omezení obecného užívání pozemních komunikací. Pozornost 

je věnována zejména problematickým místům současné právní úpravy, zejména koncepci mýt-

ného a regulaci parkování v obcích. 

Do šesté části je zařazena kapitola obsahující návrh nové koncepce právní úpravy pod-

míněného obecného užívání pozemních komunikací, které se v praxi týká zejména parkovacích 

zón a omezení vjezdu do vybraných částí obcí, tedy situací, kdy je obecné užívání pozemních 

komunikací podmíněno předchozím povolením a zpravidla též zaplacením poplatku. 

 

Klíčová slova: pozemní komunikace, silniční právo, veřejné užívání 



- 166 - 

 

Public Roads and Their Use 

Abstract 

The thesis contains a historical view on the legal regulation of public roads and deals 

with interpretation and analysis of the legal regulation of basic issues related to public roads 

and their public use provided in Act No. 13/1997 Sb., on Public Roads, as amended. The thesis 

also analyses the current legislation in terms of its coherence. In matters where the legislation 

is found to be insufficient, the thesis also contains proposals de lege ferenda. 

First chapter of the thesis contains a historical view on the public roads and their legal 

regulation and second chapter defines road law, its structure and sources, the concept of public 

road and significance of this concept. Third chapter deals with private law issues related to 

public roads – the issue of road construction as a thing in the legal sense (application of the 

superficies solo cedit principle in the current legislation), ownership of roads and the definition 

of their components and accessories. 

Fourth chapter of the thesis analyses the current division of roads into categories and 

classes. It deals mainly with the concept of so-called special-purpose roads, which are regulated 

by the current legislation only minimally. This chapter also presents issues related to forest and 

field roads and the relevant provisions of the Forest Act and the Act on Nature and Landscape 

Protection and other regulations that must be applied in addition to the Act on Public Roads. 

In fifth chapter, the thesis deals with issues related to establishment and termination of 

public roads and changes of their category. Most attention is again paid to the so-called special-

purpose communications and their current regulation and related case law, as well as possible 

changes in their concept. 

Sixth chapter of the thesis examines public use of roads, which is the main reason of 

existence of public roads. This chapter deals with both general and special public use, imposi-

tion of charges on the public use and restrictions of general use of roads. Particular attention is 

paid to problematic parts of the current legislation, especially to the concept of toll and parking 

regulation in municipalities. 

The sixth chapter also contains a draft of a new concept of legal regulation of conditional 

general public use of roads, which currently concerns parking zones and restriction on entry to 

selected parts of municipalities, i.e., cases in which general public use of roads is conditioned 

by prior permission and usually also by paying a fee. 

 

Keywords: public roads, road law, public use 


