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Úvod 

Diplomová práce se zabývá stále aktuálním tématem vyvlastnění. Je to téma, 

které je v dnešní době hojně diskutované. A to nejen v oblasti staveb, jejichž 

vyvlastnění je laickou veřejností nejvíce vnímáno. Svůj vliv na tom mají jistě i média, 

které staví vyvlastněného téměř vždy do pozice utlačovaného a veřejnosti již obvykle 

nesdělují výhody z vyvlastnění plynoucí pro celou společnost. Vždyť vyvlastnit 

pozemek či stavbu je podmíněno přísným podmínkám, které je nutné splnit, aby bylo 

možné dosáhnout vytyčený cíl. 

Vyvlastnění je chápáno jako odnětí, ale též jako omezení, tedy jakousi „slabší 

formu“ zásahu do vlastnického práva. Jedná se o oblast výrazně citlivou vzhledem 

k tomu, že se dotýká jednoho z nejvýznamnějších základních lidských práv zaručených 

Listinou základních práv a svobod. To je také důvod, proč jsou stanoveny pro 

vyvlastňovací řízení přísné podmínky nejen zákonem, ale základy odnětí či omezení 

vlastnického práva upraveny i v samotné Listině a je vyžadováno jejich důsledné 

dodržení. Navzdory tomu není mnoho publikací, které by se odnětím a omezením 

vlastnického práva zabývaly. Naopak, jsou zpracovány pouze dílčí problémy vždy 

k určité právní oblasti a jejich úprava je roztříštěna do mnoha právních předpisů. Co zdá 

se být v oblasti vyvlastnění pozitivní, je přijetí zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí a 

omezení vlastnického práva, který obsahuje obecné podmínky vyvlastnění. 

Vzhledem k omezenému rozsahu diplomové práce není možné se věnovat 

veškeré problematice v oblasti vyvlastnění. Ve své práci se zabývám institutem 

vyvlastnění především jako nástroj přerozdělování půdy pro zajištění potřeb, které jsou 

veřejným zájmem. Lehce jsem se dotkla historie právní úpravy vyvlastnění, ale stěžejní 

část práce je věnována platné právní úpravě, a to jak hmotněprávní, tak i procesněprávní 

stránce. Jistě by si toto téma zasloužilo hlubšího zpracování, zejména z důvodu, že 

omezení vlastnického práva je v oblasti práva životního prostředí často užívané. 
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1. Institut vyvlastn ění 

Vyvlastnění je právním institutem, který nejzávažnějším způsobem zasahuje do 

majetkových práv. Jedná se o mocenský zásah státu, jehož smyslem je zprůchodnit 

dosažení žádoucího přechodu, popřípadě omezení, vlastnického práva tam, kde by to 

jinak bez tohoto mocenského institutu nebylo možné1. Je chápáno jako každý zásah 

státu do vlastnického práva, jehož následkem je nucené odnětí nebo omezení 

vlastnického práva ve prospěch státu nebo jiné osoby2. 

Můžeme říci, že pod pojem vyvlastnění byly v širším smyslu řazeny i jiné 

instituty jako exekuce, konfiskace, znárodnění, zábrana, které rovněž narušují absolutní 

a neomezené právo vlastníka nad věcí. U nich je však odnětí či omezení vlastnického 

práva spojeno s jinými důvody a mají i svou specifickou úpravu. 

Konfiskace, zábor 

Konfiskací se rozumí institut veřejného práva a způsob zániku subjektivního 

vlastnického práva určité osoby a jeho přechod na stát3. Jedná se o nucené odnětí, které 

nastává buď přímo ze zákona s možností deklaratorního rozhodnutí správního orgánu, 

nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, zpravidla soudu. Na rozdíl od vyvlastnění 

však nepřísluší náhrada, neboť samotný akt přechodu vlastnického práva je zde účelem. 

K přechodu vlastnického práva dochází automaticky účinností právního předpisu či 

soudního rozhodnutí. 

Ačkoli je ve Slovníku českého práva4 uvedeno, že „konfiskace není trestní 

sankcí za spáchání trestného činu, ale administrativním opatřením“, na konfiskaci je, i 

dle mého názoru, třeba pohlížet jako na trest odnětí majetku, v dějinách nejednou 

s úspěchem použitý5. Ke konfiskacím, zejména k těm nejznámějším a 

nejproblematičtějším v našich dějinách, docházelo zpravidla v souvislosti 

s významnými změnami společenských a politických poměrů. Například období 

pobělohorské, kdy byly konfiskovány majetky odbojné šlechty; či období po roce 1945, 
                                                 
1 Madar, Zdeněk a kol.: Vyvlastnění. Slovník českého práva. 3. vydání. Praha: Linde, 2002, s. 1735. 
2 Viz: Drobník, Jaroslav: Základy pozemkového práva. Praha: Rozkotová - IFEC, 2005, s. 74. 
3 Srov.: Hendrych, Dušan a kol.: Konfiskace. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009,. 
4 Madar, Zdeněk a kol.: Konfiskace. Slovník českého práva. 3. vydání. Praha: Linde, 2002, s. 585. 
5 Horák, Ondřej: Konfiskace, vyvlastnění, zábor. In: Právní rádce, 2005, č. 9, s. 48. 
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kdy na základě tzv. Benešových dekretů došlo k odnětí majetku ve prospěch státu 

osobám označených za nepřátelské. 

S konfiskací úzce souvisí pojem zábor. Pojem zábor není v literatuře 

specifikován, jedná se o zásah do vlastnictví sui genesis. Zda se jedná o konfiskaci či 

vyvlastnění bylo možno stanovit dle toho, zda došlo při záboru k náhradě za převzaté 

majetky či nikoliv6. Zábor znamenal to, že Československá republika nabývá právo, aby 

zákonný majetek přejímala a přidělovala. Konkrétně o záboru hovoříme v souvislosti se 

záborovým zákonem (zákon č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového), 

který byl základem pozemkové reformy první republiky. Zásah do tzv. velkého 

pozemkového vlastnictví zajistil státu kvalifikovanou půdu, kterou bylo možné následně 

přerozdělovat. K přechodu vlastnictví docházelo až převzetím zabraného majetku. 

1.1. Obecně k vyvlastnění nemovitosti 

Postupem doby se začaly zásahy státu do majetkových práv rozlišovat. 

Vyvlastnění, jak je dnes chápáno, slouží především k získávání pozemků a práv k nim, 

pokud je není možné ve veřejném zájmu získat jiným způsobem.7 Pro úplnost bych 

dodala, že zákon o zajištění obrany ČR připouští vyvlastnění jak nemovitých, tak i 

movitých věcí potřebných pro obranu státu, jak bude popsáno níže. 

Získávání a další přerozdělování pozemků je důležité pro ekonomický a sociální 

rozvoj. Důležité společenské potřeby by totiž nemohly být uskutečněny, jestliže by 

vlastníci pozemků odmítli na základě svých neomezených a nedotknutelných práv 

převést vlastnické právo na jinou osobou. Půda je pro své zvláštnosti nedocenitelná, a to 

zejména z důvodu, že je jí pouze omezené, konečné množství. Na rozdíl od jiných 

surovin, půdu není možno vytvořit, vyrobit, rozmnožit ani žádným jiným způsobem 

zvětšit její množství. Můžeme ji samozřejmě zhodnotit, resp. může být zhodnocena 

různými faktory. Půda přesto, že ji není možné vyrobit jako tržní zboží, vstupuje na trh 

zboží. Dalším specifikem je, že zatímco vyráběné zboží je nahrazováno na trhu zbožím 

novým, jiným, půda se na trhu objeví pouze v tom případě, jestliže ji některý z vlastníků 

nabídne. Pokud však stávající vlastníci nejsou ochotni půdu uvolnit na trh, pak z důvodu 

                                                 
6 Horák, Ondřej: Konfiskace, vyvlastnění, zábor. In: Právní rádce, 2005, č. 9, s. 48-50. 
7 Drobník, Jaroslav: Základy pozemkového práva. Praha: Rozkotová - IFEC, 2005, s. 74-75. 
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nedostatku půdy vzniká ve společnosti napětí, které může vyústit až v sociální 

nepokoje, jak to ostatně dosvědčuje historie 8. 

Zájmem společnosti je však i ochrana práv jednotlivce, proto je institut 

vyvlastnění výjimečným zásahem do vlastnických práv a je možné jej uplatnit jen za 

přísných podmínek a zákonných požadavků. 

1.1.1. Zvláštnosti půdy 

Půdou se rozumí zemský povrch a současně i hmotný substrát Země. Pro 

vlastnické a užívací vztahy k půdě je určující zemský povrch a jeho jednotlivé části – 

pozemky a parcely, které jsou důležité pro využívání a přisvojování si užitných 

vlastností půdy. Pouze vlastnosti půdy jsou ovlivněny lidskou činností. 

Půda, jakožto objekt vyvlastnění, má své zvláštnosti. Ekonomický rozvoj, jak 

bylo zmíněno výše, nelze totiž zabezpečit bez půdy, která je na rozdíl od jiných věcí 

a) nezbytná a nepostradatelná v životě lidské společnosti. To se 

projevuje v hospodářské činnosti, kde je hlavním výrobním 

prostředkem a produkčním činitelem v zemědělství a lesním 

hospodářství, zdrojem vody a surovin v hornictví a stanovištěm pro 

veškerou lidskou činnost. Vedle ekonomické funkce má půda 

nezastupitelnou funkci ekologickou jako jedna ze základních složek 

životního prostředí. Půda může plnit několik různých ekonomických 

funkcí, a to současně nebo postupně. 

b) Půda má omezenou rozlohu, je nerozmnožitelná a nenahraditelná a 

jako nemovitost i nepřenosná. Půdu není možné vytvořit, vyrobit jako 

jiné statky naší společnosti. Půdy je tedy pouze omezené a konečné 

množství. Protože půdu nelze žádným způsobem rozmnožit, dochází 

k tlaku na její využití i samotné vlastnictví, zejména na místech, kde 

se soustředí určité konkrétní zájmy společnosti. Z toho důvodu je 

možné nové, ale i stávající potřeby půdy uspokojit pouze jejím 

přerozdělením. 

                                                 
8 Blíže viz Pekárek, Milan, Průchová, Ivana: Pozemkové právo. Masarykova univerzita v Brně, 1996, 

s. 14. 



 7 

c) Půda je produktem přírody a nikoliv lidské činnosti, což způsobuje 

nepostradatelnost a tím její nesmírně vysokou užitnou hodnotu (bývá 

označována za jeden ze základů veškerého bohatství). Půda sice nemá 

směnnou hodnotu, avšak jsou s ní spojené hodnotové vztahy, zejména 

spojené s náhradou za ztrátu či omezení vlastnického práva, nebo 

určité finanční vztahy (např. daň z nemovitosti, daň z převodu 

nemovitosti apod.). 

d) Půda jako zemský povrch se užíváním neopotřebovává a 

nespotřebovává, naopak, její rozloha zůstává zachována. Užíváním se 

však znehodnocují užitné vlastnosti hmotného substrátu půdy, 

dochází k vyčerpávání zdrojů nerostů nebo omezení přirozené 

úrodnosti, poškozování a znehodnocování ostatních vlastností půdy. 

Uvedené zásahy mají příčinu v uspokojování ekonomických a 

sociálních potřeb a souvisí s dalším vývojem civilizace. 

e) Tentýž pozemek může sloužit k vícero účelům. Můžeme říci, že půda 

je víceúčelová, a to jak současně, tak i v časovém sledu. 

f) Půda je jednou ze složek životního prostředí 

Vzhledem k výše uvedenému je třeba řešit konfrontaci zvláštnosti půdy s dalšími 

potřebami ve společnosti, které se projevují ve třech rovinách. Předně jde o střet 

individuálních zájmů se zájmem veřejným. Prosazení veřejného zájmu lze dosáhnout 

omezením či zákazem určité, dosud uskutečňované, činnosti nebo může dojít k omezení 

či odnětí vlastnického práva vyvlastněním pozemku. Dále jde o střet několika veřejných 

zájmů, a to většinou zájmů ekonomických a ekologických. Ve třetí rovině se jedná o 

různé zájmy individuální, které označujeme jako spory sousedské mezi vlastníky 

bezprostředně sousedících, ale i vzdálenějších pozemků. 9 

Nedostatek půdy, či lépe řečeno zvýšený zájem o konkrétní půdu, pozemek, 

může být předmětem spekulací a vytvářet umělý tlak na zvýšení její ceny. Můžeme 

zmínit jistě všem známou a mediální kauzu statkářky Havránkové, dodnes stále aktuální 

a nevyřešenou, přestože se již několikrát schylovalo k uzavření dohody. Havránková, 

která odmítla finanční vyrovnání za své pozemky nutné k výstavbě dálnice D11, trvala 

                                                 
9 Blíže viz Drobník, Jaroslav: Základy pozemkového práva. Praha: Rozkotová - IFEC, 2005, s. 10-14. 
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na náhradních pozemcích. Několik let případ řešila celá vláda, přičemž k dohodě 

s Havránkovou nedošlo. Podle posledních mediálních zpráv by vláda měla přistoupit 

k vyvlastnění. Prodlouží se tak průtahy ve výstavbě veřejně prospěšné stavby, neboť lze 

očekávat ze strany Havránkové podání žaloby. Je však takovéto jednání přípustné? 

Nejedná se ze strany vyvlastňované pouze o spekulaci, která má neúměrně zvýšit cenu 

dotčené nemovitosti? Výše uvedená kauza se dotýká celé společnosti a dopady mají vliv 

na každého z nás.  

Institut vyvlastnění slouží především k získávání pozemků a práv k nim. Půda je, 

jak je shora uvedeno, pro své vlastnosti nepostradatelná, nerozmnožitelná a 

nenahraditelná, má omezenou rozlohu a je nepřenosná. Užíváním se neopotřebovává či 

nespotřebovává a rozloha zůstává zachována, mohou se pouze znehodnotit určité 

vlastnosti půdy. Vzhledem k uvedeným zvláštnostem půdy dochází ke střetu 

individuálních zájmů se zájmem veřejným. V takovém případě může dojít k omezení či 

odnětí vlastnického práva 

1.1.2. Vlastnické právo a hranice jeho ochrany 

Vlastnické právo a jeho ochrana bylo na území České republiky kodifikováno již 

v obecném zákoníku občanském (ABGB) z roku 1811. 

V současné době má základ v ústavních dokumentech, a to konkrétně v Listině 

základních práv a svobod. V čl. 11 odst. 1 Listiny je stanoveno: „Každý má právo 

vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. 

Dědění se zaručuje.“ Formulace tohoto práva navazuje na Všeobecnou deklaraci 

lidských práv, zejména na čl. 17 deklarace. Stejně tak i ostatní formulace čl. 11 Listiny 

jsou částečně převzaty z mezinárodních dokumentů a ústavních úprav jiných států, 

částečně jsou inspirovány naší historickou zkušeností10. 

Z ustanovení čl. 11 odst. 1 Listiny vyplývá, že právo vlastnit majetek náleží 

každé fyzické a právnické osobě bez ohledu na státní příslušnost. Vlastnictví je jednotný 

právní institut se shodným obsahem a způsobem ochrany bez ohledu na to, kdo je 

vlastníkem. Nikdo ve svém vlastnictví nesmí být diskriminován ve vztahu k jiným 

vlastníkům. 

                                                 
10 Pavlíček, Václav a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky. 2. díl. Práva a svobody. Praha: Linde, 

2002. 
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Vlastnické právo není snadné definovat. Obecně platí, že podstatou vlastnického 

práva je oprávnění vlastníka v mezích zákona předmět svého vlastnictví držet (ovládat), 

užívat, požívat a brát z něj plody a jiné užitky a nakládat s ním - disponovat (zejména 

předmět vlastnictví převést na jiného nebo pronajmout, neužívat jej nebo zničit). 

Vlastník vykonává svá oprávnění svou mocí, která je nezávislá na existenci moci 

kohokoliv jiného k téže věci. Vlastnictví je právem absolutním, tedy působí vůči všem 

ostatním, kteří jsou povinni jej respektovat a zdržet se všeho, co by oprávněného rušilo 

v jeho právu. Vlastník má právo bránit se proti neoprávněným zásahům. Vlastnické 

právo je trvalé, nezaniká, pokud nenastal důvod zániku, a to ani pokud vlastník pozbyl 

všechna oprávnění (tzv. nuda proprietas, holé vlastnictví). Specifickým znakem 

vlastnictví je jeho elasticita. Elasticitou se rozumí to, že jakmile odpadne omezení 

vlastníka dané právem, jeho oprávnění se bez dalšího rozšíří do původního stavu a 

naopak. Vlastnické právo se nepromlčuje, avšak může být vydrženo oprávněným 

držitelem. Všichni vlastníci mají stejná práva a stejné povinnosti, rovněž tak se jim 

poskytuje stejná právní ochrana. Ochrana vlastnického práva je upravena zejména 

v občanském zákoníku. 

Z obecného práva každého vlastnit majetek, tedy rovněž pozemek, je v čl. 11 

odst. 2 Listiny základních práv a svobod připuštěna výjimka spočívající v tom, že zákon 

může stanovit určité pozemky nezbytné k zabezpečení potřeb celé společnosti, rozvoje 

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

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

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

Některé zákony obsahují ustanovení o výlučném vlastnictví státu, v souladu 

s mezinárodními smlouvami. Například ustanovení § 5 zákona č. 44/1988 Sb., o 

ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), stanoví, že nerostné bohatství 

podle tohoto zákona tvoří ložiska vyhrazených nerostů a že nerostné bohatství na území 

České republiky je ve vlastnictví České republiky. V zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o 

zdraví lidu, je uvedeno, že přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod 

stolních jsou ve vlastnictví státu. Bližší úprava a konkretizace je obsažena v právních 

předpisech nižší právní síly. 

Na výše uvedený odst. 2 Listiny, který vyjadřuje meze vlastnického práva 

stanovené v zájmu společnosti, navazuje odstavec 4: „Vyvlastnění nebo nucené 
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omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za 

náhradu.“ Stanoví, že v případech veřejného zájmu se vyvlastnění připouští a naopak, 

vyvlastnění není možné provést v jiných případech než ve veřejném zájmu. Pojem 

veřejný zájem není v platné právní úpravě definován, o něm však budu pojednávat níže. 

Vyvlastnit je možné nepochybně pouze tehdy, nelze-li účelu dosáhnout jinak. I při 

splnění této podmínky může být vyvlastnění provedeno jen na základě zákona a za 

náhradu. Obsah a rozsah vyvlastnění musí být přiměřený účelu a přechod vyvlastnění 

nelze vyslovit tehdy, jestliže stačí omezení vlastnického práva. 

Vlastnické právo k půdě bývá označováno jako pozemkové vlastnictví a obsah 

jeho práva je stejný jako obsah vlastnického práva. Ovšem některá oprávnění vlastníka 

jsou omezená specifičností půdy. Tedy například není možné pozemek spotřebovat či 

zničit. Na druhou stranu je obsah práva užívat pozemek širší, když je umožněno užívat 

nejen povrchu pozemku, ale i prostoru nad a pod zemským povrchem, přivlastňovat 

porosty a plody, jakož i jeho hmotný substrát.11 

Omezení výkonu vlastnického práva je zakotveno v článku 11 odst. 3 Listiny 

základních práv a svobod: „Vlastnictví zavazuje“. Tuto zásadu pak konkretizuje v 

tomtéž odstavci následujícími dvěma větami: „Nesmí být zneužito na újmu práv 

druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí 

poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ Ze 

zásady „vlastnictví zavazuje“ lze tedy odvodit pojmová omezení vlastnického práva. 

Uvedené omezení dále rozvíjí občanský zákoník v ustanovení § 127 a § 128. 

Ustanovení § 127 upravuje problematiku sousedských vztahů (viz kapitola 2.1.). 

Ustanovení § 128 odst. 2 občanského zákoníku rozeznává vyvlastnění – expropriaci a 

omezení vlastnického práva. Vyvlastněním se rozumí nucený přechod vlastnického 

práva k pozemku či stavbě na základě správního aktu12. U pozemkového vlastnictví se 

omezení vlastnického práva „tradičně projevuje větším rozsahem a intenzitou, než je 

tomu u vlastnického práva k jiným věcem“13. Příčiny spočívají zejména ve specifičnosti 

půdy a pozemkových vztahů. 

                                                 
11 Drobník, Jaroslav: Základy pozemkového práva. Praha: Rozkotová - IFEC, 2005, s. 35. 
12 Blíže viz Švestka, Jiří a kol.: Občanské právo hmotné 1. Vydání páté. Praha: Wolters Kluwer, 2009, 

s. 287-297 
13 Drobník, Jaroslav: Základy pozemkového práva. Praha: Rozkotová - IFEC, 2007, s. 70. 
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2. Omezení vlastnického práva k nemovitosti, jeho příčiny 

a právní forma 

Pojmová neomezenost vlastnického práva, která bývá označována za jeden z 

jeho charakteristických rysů, je jen myšlenkovou konstrukcí, která se v praxi nikdy 

nemohla naplnit; výkon vlastnického práva je naopak vždy právním řádem nějak 

omezen. Tato myšlenka je soustředěna do § 123 občanského zákoníku14, který uvádí, že 

vlastník může svá oprávnění vykonávat v mezích zákona. Meze zákona jsou myšleny 

jako „omezení“ vlastnického práva. V literatuře byla vyslovena myšlenka, že v historii 

práva lze vysledovat tendenci k vzrůstajícímu omezení práv vlastníka pozemku 

současně s růstem úrovně společnosti. Tato tendence je zjevně vyvolána technickým 

pokrokem, v jehož důsledku např. užívání některých věcí ohrožuje životní prostředí a 

jiné důležité společenské zájmy měrou v minulosti nemyslitelnou, a musí být 

regulováno. Zatímco v raných obdobích vývoje práva se vystačilo s několika 

základními veřejnoprávními omezeními vlastníka, zejména v oblasti vodního a 

stavebního práva, dnes jde o desítky omezení.15  

Omezení vlastnického práva můžeme dělit na omezení vnitřní a omezení vnější. 

Vnitřní omezení v sobě odrážejí ústavní zásadu, že vlastnictví zavazuje (čl. 11 odst. 3 

Listiny). Mezi omezení vnitřní tak řadíme sousedské vztahy, omezení ze zákona ve 

veřejném zájmu nebo v zájmu ochrany veřejného zájmu. Vnější omezení jsou pak ta, 

která vznikají na základě vůle vlastníka, jsou vlastníku uložena soudem, správním 

úřadem nebo vlastníku vyplývají ze zákona. Vnější omezení jsou prezentovány 

ustanovením čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a patří k nim zejména 

samotné vyvlastnění, ale i věcná břemena (s výjimkou věcných břemen ze zákona).  

Důsledkem omezení vlastnického práva je pak zpravidla povinnost vlastníka se 

něčeho zdržet, něco strpět nebo něco konat. 

                                                 
14 Ustanovení § 123 občanského zákoníku: “Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého 

vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním.“ 
15 Švestka, Jiří a kol.: Občanský zákoník I, II. 2. vydání, Praha 2009, s. 681-682. 
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Vlastnictví je omezeno především právy ostatních vlastníků. Výkon vlastnického 

práva proto nesmí bez právního důvodu zasahovat do výkonu práv ostatních vlastníků a 

ostatních osob vůbec. Listina základních práv a svobod vyslovuje zákaz zneužití 

vlastnického práva (čl. 11 odst. 3). Limity výkonu vlastnictví jsou dány i občanským 

zákoníkem, zejména normami sousedského práva (§ 127) a věcnými právy k věci cizí 

(tzv. legální věcná břemena). Za omezení je možno považovat i § 415 občanského 

zákoníku vyjadřující obecnou prevenční povinnost: „Každý je povinen počínat si tak, 

aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ 

Mezi další zákonná omezení řadíme například zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, který ukládá zejména vlastníkům pozemků povinnosti k dosažení 

účelu tohoto zákona, jímž je udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině, ochrana 

rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a šetrné hospodaření s přírodními 

zdroji. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. stanoví podmínky výkonu vlastnického práva k 

pozemkům, které vlastník hodlá zastavět, a podmínky užívání staveb, dále též vstup na 

cizí pozemky a stavby. Vodní zákon č. 254/2001 Sb. upravuje celou řadu omezení 

vlastníků nemovitostí při nakládání s vodami, při ochraně vodních poměrů a vodních 

zdrojů, ochraně před povodněmi apod.; upravuje též vstup na cizí pozemky. Lesní 

zákon č. 289/1995 Sb. vymezuje povinnosti vlastníků při hospodaření v lesích a vstup 

na sousední pozemky. Omezení vlastnického práva a náhrady za ně při podnikání a 

výkonu státní správy v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, 

plynárenství a teplárenství, upravuje energetický zákon č. 458/2000 Sb., další omezení 

obsahují zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákon o vodovodech 

a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Povinnosti vlastníkům kulturních památek ukládá zákon 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Volnost vlastníka při nakládání se zvířaty je 

omezena řadou předpisů, např. zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

Významná omezení vyplývají z trestního zákona. Omezení vlastníka obsahuje i mnoho 

dalších zákonů.16 

Do další skupiny omezení vlastnického práva, tj. omezení správním orgánem, 

řadíme kromě jiného samotné vyvlastnění, kterému se věnuji níže. Nejčastěji se zřizuje 

formou věcného břemene nebo zástavního práva. 

                                                 
16  Švestka, Jiří a kol.: Občanský zákoník I, II, 2. vydání, 2009, s. 683 – 685. 
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Omezení ukládaná právním úkonem vlastníka nebo jeho předchůdce mají 

obvykle formu dobrovolného věcného břemene, pronájmu či zastavení věci. 

Příčiny pro omezení vlastnického práva k pozemkům spočívají zejména ve 

specifičnosti půdy a pozemkových vztahů. 

a) V případě pozemku nebo též stavby na něm stojící jde vždy o nemovitost, nelze 

tedy případné spory s nimi související řešit jejich přemístěním, ale pouze 

určením závazných pravidel fungujících na principu reciprocity, ze kterých pak 

různá omezení automaticky vyplývají. 

b) Polyfunkční charakter půdy způsobuje, že může být půda užívána souběžně 

k různým účelům více osobami. Například lesní půda je určena pro hospodaření 

v lesích, ale zároveň slouží k  uspokojení jiných potřeb. Souběžné užívání 

umožňuje lepší využití pozemku. 

c) Další z příčin omezení vlastnického práva je ochrana preferovaných zájmů, 

kterými jsou zájmy na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, před zájmy 

na ochranu majetkových hodnot (např. vlastnictví).17 

2.1. Příčiny omezení vlastnického práva 

Sousedské vztahy  

Právní úprava sousedských vztahů vyplývá z § 127 občanského zákoníku. 

Uvozuje ji generální klauzule, podle níže „se vlastník musí zdržet všeho, čím by nad 

míru přiměřenou poměrům jiného obtěžoval nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho 

práv“. Obtěžováním rozumíme, že ještě nemusí bránit osobě ve výkonu práv, ale činí je 

nepříjemným nebo obtížným. Ohrožování se výkonu práv přímo dotýká. Nejde o běžné 

obtěžování či ohrožování, ale musí být podstatné. Kritéria jsou posuzována vždy 

objektivně a konkrétně. 

Každé jednání, které překračuje vymezené mantinely, je již nedovolené, 

zasahuje do práv jiného vlastníka a zakládá mu nárok na právní ochranu. Stačí, aby 

došlo k porušení jen jednoho z kritérií. 

Podle demonstrativního výčtu je vlastník pozemku omezen těmito úkony, které 

se týkají: 

                                                 
17 Drobník, Jaroslav: Základy pozemkového práva. Praha: Rozkotová - IFEC, 2007, s. 70. 
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a) ohrožení stavby nebo pozemku, úpravy pozemku nebo úpravy stavby na něm 

zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo 

pozemku, 

b) imisí, přičemž nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy 

hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a 

tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, 

c) vnikání chovných zvířat na sousedící pozemek, 

d) nešetrného, popřípadě v nevhodné roční době prováděného odstraňování 

kořenů nebo větví stromů přesahující na sousední pozemek, 

e) oplocení pozemku. Je-li to potřebné a nebrání-li to účelnému využívání 

sousedících pozemků a staveb, může soud po zjištění stanoviska příslušného 

stavebního úřadu rozhodnout, že vlastník pozemku je povinen pozemek 

oplotit. 

f) Vstup na pozemky. Vlastníci sousedících pozemků jsou povinni umožnit na 

nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na 

stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a 

obhospodařování sousedících pozemků a staveb. Vznikne-li tím škoda na 

pozemku nebo na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této 

odpovědnosti se nemůže zprostit. 

Polyfunkční charakter půdy 

Jak již bylo zmíněno výše, půdu lze pro své zvláštnosti užívat souběžně k více 

účelům, přičemž rozlišujeme účel využití pozemku na hlavní a vedlejší. Například lesní 

půda je určena k hospodaření v lesích, ale může současně sloužit k výkonu práva 

myslivosti, k rekreaci apod. Souběžné užívání je obdobou sousedských vztahů, ale 

v rámci jednoho a téhož pozemku. 

Omezení z důvodu ochrany veřejného zájmu 

Omezení vlastnického práva k pozemkům z důvodů ochrany veřejného zájmu je 

upraveno v mnoha zvláštních zákonech, zejména z oblasti správního práva a práva 

životního prostředí. 

Některé z povinností mohou mít povahu věcných břemen ze zákona (např. právo 

vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozováním 

podzemního zásobníku plynu podle energetického zákona), většina povinností však 
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takovou povahu nemá, protože nejsou spojena s odpovídajícími oprávněními vlastníka 

nemovitosti nebo jiné osoby (např. ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů 

nacházející se na pozemku vlastníka). Mnohé povinnosti vyplývající z těchto omezení 

se vztahují k ochraně pozemků určitého účelového určení (např. ochrana lesních 

pozemků), jiné k ochraně různých chráněných území a ochranných pásem zřizovaných 

podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o vodách, stavebního zákona a 

dalších. 

Ke vzniku omezení dochází buď přímo ze zákona (jak je uvedeno shora) či 

jiného právního předpisu, nebo na základě rozhodnutí příslušného správního úřadu.18 

Příkladem může být rozhodnutí stavebního úřadu zakazujícího na pozemcích stavět 

(stavební uzávěra). 

2.2. Věcná břemena  

Věcná břemena v sobě většinou odrážejí skutečnost, že jeden pozemek slouží 

více účelům. V takových případech potom jeden subjekt vystupuje jako uživatel hlavní 

a ostatní jako uživatelé vedlejší. 

V historii se věcná břemena označovala jako „pozemkové služebnosti“, které 

opravňovaly vlastníka tzv. panující nemovitosti k určitým činnostem na nemovitosti 

sousední, a „reálná břemena“, která stanovila povinnosti vlastníka určité nemovitosti 

jinému oprávněnému subjektu opakující se plnění. Občanský zákoník z roku 1950 

zavedl jednotný institut „věcných břemen“. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. institut 

věcných břemen zachoval, jejich úprava však byla stejně strohá jako v předcházejícím 

zákoníku. Novela občanského zákoníku z roku 1982 výše uvedený institut upravila 

zejména v tom smyslu, že rozšířila možnosti jeho vzniku. Novela občanského zákoníku 

z roku 1991 odstranila všechna zbývající omezení uplatnění věcných břemen19. 

Současná právní úprava je obsažena v § 151n, 151o a 151p občanského 

zákoníku. „Věcná břemena jsou základním právním prostředkem pro omezení práv 

vlastníka nemovité věci a zároveň i prostředkem, na jehož základě někdo jiný získává 

                                                 
18 Viz Drobník, Jaroslav: Základy pozemkového práva. Praha: Rozkotová - IFEC, 2007, s. 77-78. 
19 Blíže viz Pekárek, Milan, Průchová, Ivana: Pozemkové právo. 2. vydání. Masarykova univerzita 

v Brně, 2004, s. 128 – 130. 
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oprávnění k cizí nemovitosti.“20 Obsah věcného břemene spočívá v povinnosti vlastníka 

zatížené nemovitosti něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. 

Práva odpovídající povinnostem jsou tedy vázána buď s určitou nemovitostí 

(s jejím vlastnictvím) – v tom případě vstupuje každý další vlastník do práv z věcného 

břemene, neboť přecházejí s vlastnictvím této věci na nabyvatele, nebo patří určité 

osobě (osobní věcná práva) – nepřecházejí na jinou osobu, neboť jsou vázána pouze na 

její existenci. 

Právo odpovídající věcnému břemenu musí mít opakující se charakter; svědčí 

tedy buď určité osobě (břemeno in personam), nebo je na oprávněné straně spjato s 

vlastnictvím nemovitosti (břemeno in rem). „Tradiční pojetí věcných břemen je však v 

souladu s potřebami praktického života rozšiřováno – některá osobní věcná břemena 

přecházejí na právní nástupce oprávněného, ačkoliv by jeho smrtí či zánikem měla 

podle tradičního pojetí zaniknout (viz např. § 7 zákona č. 274/2001 sb., o vodovodech a 

kanalizacích, § 104 odst. 10 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích.).“21 

Věcná břemena jsou obvyklým prostředkem omezení vlastnického práva, jestliže 

omezení postačí k realizaci zákonem stanoveného účelu vyvlastnění. Příkladem 

takového omezení je zřízení věcného břemene, které je nezbytné pro výkon 

vlastnického práva ke stavbě pozemní komunikace umístěné na pozemku vlastníka. 

K dosažení cíle vyvlastnění bude mnohdy stačit i jen odstranění překážky v podobě 

věcného břemene. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Viz Drobník, Jaroslav: Základy pozemkového práva. Praha: Rozkotová - IFEC, 2007, s. 73. 
21 Blíže viz Švestka, Jiří a kol.: Věcná břemena. Občanský zákoník I, II, 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009, s. 1026 – 1068.  
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3. Historie právní úpravy vyvlastnění 

Moderní institut vyvlastnění můžeme datovat do 19. Století. Konkrétně byl 

v našich zemích zakotven v občanském zákoníku z roku 1811, který platil také za první 

republiky a byl nahrazen až občanským zákoníkem z roku 1950 a souvisel 

s ekonomickým a sociálním rozvojem. Rozvoj a průmyslová revoluce vytvářeli tlak na 

získávání půdy, jejíž množství bylo a je omezené. To byl také jeden z důvodů, jenž 

přispěl k tomu, že státy přistoupily k zavedení institutu vyvlastnění. Pokud by 

neomezené a nedotknutelné vlastnictví nebylo možno vyvlastnit, nedocházelo by 

k dalšímu ekonomickému rozvoji. Vlastníci by jen stěží byli ochotni dobrovolně 

převádět svá vlastnická práva k půdě na jinou osobu, i když ve veřejném zájmu. 

Charakteristikou institutu vyvlastnění je, že nebyl, a dodnes není, komplexně 

obsažen v jednom právním předpise. Vyvlastnění bylo vždy obsaženo v několika 

právních předpisech, které se vztahovaly ke konkrétní problematice a reagovaly na 

konkrétní potřeby společnosti22. Nejpropracovanější se ukázala úprava vyvlastnění pro 

účely výstavby železnic, která plnila funkci obecného vyvlastňovacího předpisu. Od 

poloviny 20. století bylo vyvlastnění na dlouhou dobu komplexněji upraveno ve 

stavebních zákonech. 

V současné době máme k dispozici základní právní předpis, zákon č. 184/2006 

Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva pozemku nebo ke stavbě (zákon o 

vyvlastnění), s účinností od 1. 1. 2007, který řeší problematiku vyvlastnění. Zákon o 

vyvlastnění je prvním samostatným vyvlastňovacím předpisem v naší zemi. Plní funkci 

obecného předpisu upravující podmínky vyvlastnění a řízení o vyvlastnění, přičemž 

účely vyvlastnění jsou upraveny v jiných zákonech. Zcela specifickou úpravou je zákon 

o zajišťování obrany. 

                                                 
22 Např. výstavba pozemních komunikací, obrana státu, těžba nerostů atd. 
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3.1. Vývoj institutu vyvlastnění na území ČR od 1918 

Po vzniku samostatného československého státu dne 28. října 1918 se stal 

součástí právního řádu obecný zákoník občanský z roku 1811, a to prostřednictvím tzv. 

recepčního zákona23. 

Obecný zákoník občanský se dotýkal vyvlastnění v § 365, ve kterém uváděl: 

„Žádá-li to obecné dobro, musí každý člen státu za přiměřené odškodnění i úplné 

vlastnictví věci odstoupiti“. Občanský zákoník z roku 1811 se tak stal základem 

institutu vyvlastnění. 

S ohledem na ekonomický rozvoj a z důvodu veřejného zájmu však byla nutná 

celá řada zásahů do vlastnictví a vlastnických práv. Vyvlastnit věc bylo možné jen ve 

veřejném zájmu. Vycházelo se z názoru, že obecné dobro, jinak veřejný zájem, má 

z hlediska občana státu přednost před jeho vlastnickým právem. 

Bylo přijato mnoho speciálních zákonů, např. k účelům železnic, veřejných 

silnic, k provádění vodních staveb a vodních cest, k asanačním účelům, k účelům 

hornictví, elektrifikace nebo k vojenským účelům. Pro případy, kdy nebylo možné 

použít předpisy speciální, se užívala obecná úprava vyvlastnění v § 365 občanského 

zákoníku. Vyvlastňovací řízení bylo nejpodrobněji upraveno v zákoně čís. 30/1878 ř. z., 

o vyvlastnění k účelům železničním, a také v praxi se tento zákon užíval jako obecný 

doplněk k § 36524. 

Na ústavní úrovni bylo vyvlastnění poprvé zakotveno v čl. 5 základního zákona 

státního č. 142 z roku 1867, který odkazoval na zákony upravující případy a způsoby 

vyvlastnění. Ústavní listina z roku 1920 stanovila v § 109 odst. 2 ochranu soukromého 

vlastnictví, které mohl omezit pouze zákon. Na základě zákona bylo umožněno 

vyvlastnění za náhradu, ale i bez náhrady „pokud zákonem není nebo nebude 

                                                 
23 Zákon č. 11 Sb. z. a n., o zřízení samostatného československého státu ze dne 28. října 1918, 

označován jako tzv. recepční zákon, v ustanovení čl. 2 stanovil, že veškeré dosavadní zemské a říšské 

zákony a nařízení prozatím zůstávají v platnosti. 
24 Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27. listopadu 1923, R II 450/23: „Zákona ze dne 18. února 

1878, čís. 30 ř. zák. jest obdobně použiti i na vyvlastnění pozemku pro vojenské cvičiště.“ Dále uvádí: 

„…Použití zákona z roku 1878 čís. 30 ř. zák. nevadí ani ta okolnost, že jest to zákon zvláštní, jehož by 

bylo lze použiti jen v případech, kde to zákon výslovně připouští, neboť pro jeho všeobecnost předpisů 

není proti použití tomuto závady…“ 
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stanoveno, že se náhrada dát nemá“. V uvedeném ustanovení se odrazila právě 

probíhající pozemková reforma s ohledem na náhradový zákon, který byl následně 

přijat jako zákon č. 329/1920 Sb.25 V souladu s Ústavní listinou jsou také poválečné 

konfiskace na základě dekretů prezidenta republiky. Doslovné ustanovení § 109 odst. 2 

Ústavní listiny z roku 1920 pak přejímá Ústava z 9. května (č. 150/1948 Sb.). 

O vyvlastnění hovoří i občanský zákoník č. 141/1950 (tzv. střední občanský 

zákoník), který nahradil obecný zákoník občanský z roku 1811. Ve svém § 108 

připouští vyvlastnění v obecném zájmu a za náhradu, přičemž podrobnější úpravu 

vyvlastnění obsahují stavební předpisy (zákon č. 280/1949 Sb., o územním plánování a 

o výstavbě obcí, doplněný prováděcím vládním nařízením č. 93/1950 Sb.). Na 

nemovitosti sloužící k účelům obrany státu či potřebám vojenské správy se vztahoval 

zákaz vyvlastnění. O vyvlastnění i o náhradě rozhodoval na návrh oprávněné osoby 

okresní národní výbor. Pokud některý z účastníků nebyl spokojen s výrokem o náhradě, 

mohl se obrátit na soud. Nezačal-li vyvlastňovatel nebo jeho právní nástupce užívat 

vyvlastněné nemovitosti k účelu vyvlastnění ve lhůtě uvedené ve vyvlastňovacím 

výměru, mohla podat dotčená osoba žádost o revokaci vyvlastňovacího rozhodnutí26. 

Předpisy o územním plánování a o výstavbě obcí nahradily zákon č. 84/1958 

Sb., o územním plánování, a zákon č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, který obsahuje 

úpravu vyvlastnění. Úpravu vyvlastnění ve stavebním řádu blíže rozvádí prováděcí 

vyhláška č. 144/1959 Ú. l., v níž nalezneme některé moderní prvky směrující k lepší 

ochraně vlastníka. Vyvlastňovací ustanovení nalezneme v mnoha dalších právních 

předpisech. V nich je pak stanovena přípustnost vyvlastnění pro určitý společensky 

důležitý účel. V podrobnostech, zejména ve věcech řízení, odkazují na podpůrné použití 

stavebně právních předpisů. 

Na počátku 60. let došlo k rozsáhlé kodifikační vlně a byla přijata nová ústava č. 

100/1960 Sb. Ústava potvrzuje privilegované postavení tzv. socialistického vlastnictví, 

ochranu nicméně poskytuje i tzv. osobnímu vlastnictví, které prohlašuje za 

nedotknutelné. Na článek 9 Ústavy navazuje tehdy nově přijatý občanský zákoník, dle 

                                                 
25 Blíže viz Horák, Ondřej: Konfiskace, vyvlastnění, zábor. In: Právní rádce, 2005, č. 9, s. 48-50. 
26 Blíže viz Novák, A.: Právní úprava vyvlastnění mezi lety 1948-1989 a její odraz v restitučních 

předpisech, www.epravo.cz. 
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jehož § 131 odst. 2 je možné vyvlastnit věc, která je v osobním vlastnictví, jen v 

důležitém zájmu společnosti a to na základě zákona a za náhradu. Již tehdy šlo o 

pouhou proklamaci, neboť tuto zásadu, stanovenou pouze zákonem (nikoliv ústavním 

zákonem), mohl pozdější zákon porušit podle pravidla lex posterior derogat priori. 

Vyvlastnění socialistického majetku možné nebylo. Na úpravu v občanském zákoníku 

později navázal do nedávné doby platný zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon). Vyvlastňovat bylo možno podle stavebního zákona 

tehdy, pokud nešlo jeho cíle dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem. Vyvlastnění 

muselo být v souladu s cíli a záměry územního plánování, mohlo být provedeno jen v 

nezbytně nutném rozsahu. Bylo-li možno dosáhnout účelu vyvlastnění pouze omezením 

vlastnického práva, nelze právo odejmout celé. Pokud byla vyvlastňována část 

nemovitosti občana, měl právo požadovat vyvlastnění zbytku, pokud by tento zbytek 

nemohl užívat buď vůbec, nebo jen s nepřiměřenými obtížemi. Vyvlastněním mohlo 

přecházet vlastnické právo pouze na stát. 

Nutno dodat, že oba tyto zákony byly v následných desetiletích mnohokrát 

novelizovány, přesto už tehdejší znění stavebního zákona obsahovalo mnoho moderních 

prvků týkajících se vyvlastnění, které alespoň v principech přetrvaly až dodnes. 

Ustanovení o vyvlastnění obsahovaly v té době i další zákony, lze uvést např. zákon č. 

135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, či zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, ad. 

Počátkem 90. let došlo spolu se změnou politického režimu též k velkým 

změnám právního řádu. Tehdy byly přijaty též některé restituční předpisy (zejména 

zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnického vztahu k půdě a jinému zemědělskému majetku), které částečně 

umožňovaly zrušení některých vyvlastňovacích rozhodnutí vydaných v tzv. rozhodném 

období, kterým chápeme časový úsek mezi 25. 2. 1948 a 1. 1. 1990. 

3.2. Situace po roce 1989 

V důsledku změny společenských poměrů po roce 1989, zejména v souvislosti 

s vydáním Listiny základních práv a svobod, která se stala součástí ústavního pořádku 

České republiky jako zákon č. 2/1993 Sb., dochází ke změnám celého právního řádu. To 

se týká také samotného vlastnického práva, kde dochází k odstranění privilegovaného 
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postavení společenského a státního vlastnictví, a tím i k zrovnoprávnění všech jeho 

forem. 

Zároveň s těmito procesy probíhá dalekosáhlá restituce nemovitého majetku, 

jenž po roce 1948 přešel zejména v důsledku znárodňovacích opatření a konfiskací z 

rukou soukromých subjektů do vlastnictví státu. Cílem restitucí se stala náprava 

některých majetkových křivd, ke kterým došlo v období tzv. minulého režimu. 

Ustanovení upravující institut vyvlastnění ve stavebním zákoně č. 50/1976 Sb., 

byla postupně novelizována zákony č. 519/1991 Sb., zákonem 262/1992 Sb., 

zákonem č. 83/1998 Sb. a byla u nás platná do konce roku 2006. V roce 2006 však 

nastala zásadní změna uvedeného zákona v oblasti náhrad za vyvlastnění. Tato úprava 

byla přijata v souvislosti s novým zákonem o vyvlastnění, jehož účinnost nastala až 

k 1. 1. 2007. 
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4. Platná právní úprava vyvlastnění 

Problematice vyvlastnění se na mezinárodní úrovni věnuje Úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobod, kde je úpravě vyvlastnění věnován Protokol č. 1 k 

Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Ten ve svém článku číslo jedna 

chrání výkon vlastnického práva, a to jak pozitivní právo pokojně užívat majetek, tak 

negativní právo být svého majetku za náhradu zbaven. 

4.1. Ústavní podmínky omezení a odnětí vlastnického práva 

Současná právní úprava institutu vyvlastnění je obsažena v čl. 11 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod a je tedy součástí právních předpisů nejvyšší právní síly. „Při 

vyvlastnění jde v podstatě o Ústavou umožněný tolerovaný výjimečný zásah do 

integrity Ústavou proklamovaného práva mít majetek, odpovídající principu právní 

jistoty, myšlence spravedlnosti a přiměřenosti.“27 Vyvlastnění nebo nucené omezení 

vlastnického práva je zde připuštěno ve veřejném zájmu, na základě zákona a za 

náhradu. 

To, že vyvlastnění „je možné“, znamená, že se ve veřejném zájmu připouští. Je 

však možné pouze za předpokladu, že nelze účelu vyvlastnění dosáhnout jinak. Není 

možné ani vyvlastnit v jiném než veřejném zájmu, a i tehdy pouze na základě zákona a 

za náhradu.28 

Listina tedy uvádí tři podmínky (veřejný zájem, zákon, náhrada), které je nutné 

při vyvlastnění splnit současně. Jak uvádí Mikeš „Co se týče veřejného zájmu, uplatňuje 

se při něm požadavek přiměřenosti za účelem zachování spravedlivé rovnováhy mezi 

obecným společenským zájmem a požadavky ochrany individuálních práv jednotlivce. 

Veřejný zájem je limitován nejen účelem vyvlastnění, nýbrž i mírou nezbytnosti 

(nezbytným rozsahem) a zjištěním, že sledovaného účelu nelze dosáhnout jinak, např. 

na jiném místě v dané lokalitě.“  29 

                                                 
27 Viz blíže Mikeš, Jiří a kol.: Věcný záměr právní úpravy vyvlastnění. In: Bulletin Stavební právo, 2000, 

č. 4, s. 4. 
28 Pavlíček, Václav a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky. 2. díl, Práva a svobody. 2. vydání. 

Praha: Linde, 2002, s. 118 – 129. 
29 Viz tamtéž 36. 
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Zákon určuje bližší podmínky vyvlastnění, zejména účel. Expropriační tituly 

jsou dnes upraveny především ve stavebním zákoně, ale i v mnoha dalších. 

Vyvlastňovací řízení je upraveno v obecném vyvlastňovacím předpise, zákoně o 

vyvlastnění. 

Současná právní úprava požaduje, aby se vyvlastnění uskutečnilo vždy jen za 

náhradu. Náhrada se zásadně poskytuje v penězích, vyvlastněný se však může 

s vyvlastnitelem dohodnout, že místo peněžní náhrady mu bude poskytnut jiný pozemek 

nebo stavba. 

4.2. Prameny právní úpravy vyvlastnění 

Stěžejním pramenem vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 

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

účinný od 1. 1. 2007. Nahradil tak stavební zákon č. 50/1976 Sb., který plnil funkci 

obecného předpisu vyvlastnění. Ten byl ke stejnému dni nahrazen novým stavebním 

zákonem č. 183/2006 Sb., který však už obsahuje jen některé účely vyvlastnění.  

Další účely vyvlastnění můžeme najít v zákonech z různých společenských 

odvětví. Jmenuji například § 31 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), § 33 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, 

zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech 

a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), § 15 zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, vícero ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

(vodní zákon), § 60 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 17 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dále zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, a další. 

V zákonné rovině je vyvlastnění upraveno v ustanovení § 128 odst. 2 zákona 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Úprava je také obsažena v zákoně č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, k ochraně zájmů zahraničních osob při podnikání v České 

republice30. 
                                                 
30 Ustanovení § 25 odst. 1 stanoví: „Majetek zahraniční osoby související s podnikáním v České republice 

a majetek právnické osoby se zahraniční majetkovou účastí podle § 24 odst. 1 může být v České 
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Vyvlastněním se zabývá i zákon č. č. 168/2001 Sb., o dálničním obchvatu Plzně, 

a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, které upravují 

podmínky vyvlastnění pro konkrétní případ. 

Výjimkou je zvláštní zkrácené vyvlastnění pro účely obrany státu v době 

ohrožení státu nebo válečného stavu, které je samostatně upraveno zákonem 

č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany České republiky. 

4.3. Předmět vyvlastnění 

Předmětem, resp. objektem vyvlastnění mohou být věci movité i nemovité, 

případně jiné majetkové hodnoty. Největší význam má však vyvlastnění nemovitostí, 

konkrétně půdy a s ní spojených stavebních nemovitostí.  

Objektem pozemkověprávních vztahů je zejména pozemek, resp. parcela. Zákon 

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), definuje 

pozemek v § 27 písm. a) jako „část zemského povrchu oddělená od sousedních částí 

hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, 

hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. 

rozhraním způsobu využití pozemků“, a parcelu v § 27 písm. b) jako „pozemek, který je 

geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním 

číslem.“ Z výše uvedeného můžeme dovodit, že parcelou je pozemek zcela konkrétně a 

jasně určen. Parcela je tedy geometricky určena, její údaje jsou zaznamenány v katastru 

nemovitostí a „vlastnické právo lze převádět jen k pozemkům, které jsou parcelami“.31 

Pozemkem se rozumí vždy „jen určitá plocha zemského povrchu, s níž jsou pak 

spojena oprávnění a povinnosti k prostoru pod i nad zemským povrchem. K pozemkům 

se váží práva a povinnosti vlastníků, uživatelů a dalších osob, jakož i kompetence 

příslušných úřadů při výkonu pozemkové správy“.32 Pozemek33 může zahrnovat více 

parcel, popř. části různých parcel, či být jen částí jediné parcely. 

                                                                                                                                               

republice vyvlastněn nebo vlastnické právo omezeno jen na základě zákona a ve veřejném zájmu, který 

není možno uspokojit jinak. Proti takovému rozhodnutí lze podat opravný prostředek u soudu.“ 
31 Blíže viz Drobník, Jaroslav: Základy pozemkového práva. Praha: Rozkotová - IFEC, 2005, s. 10-14. 
32 Viz tamtéž, s. 6. 
33 Podle výkladu v Občanském zákoníku I, II, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 649-650, např. 

parkoviště (tenisový dvorec či hřiště jiného druhu) jako pozemek nemůže být zároveň stavbou podle 
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Hlavním úkolem vyvlastnění je získat pozemky a práva k nim. Stavby jsou 

vyvlastňovány zejména proto, že stojí na vyvlastňovaných pozemcích a nebylo možné 

je od pozemku oddělit. Pojem stavby je v českém právním řádu definován v několika 

právních předpisech.  

Pro účel vyvlastnění je stavba definována v § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který stanoví, že stavbou se 

rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez 

zřetele na jejich stavebně technické provedení, požité stavební výrobky, materiály a 

konstrukce, na účel využití a dobu trvání. 

Občanský zákoník pojem stavby34 nedefinuje, ale označuje ji za nemovitost 

v případě, že je spojena se zemí pevným základem. Ostatní stavby, které tuto podmínku 

nesplňují, jsou tedy věcí movitou. 

V právnickém slovníku35 najdeme, že stavba je jakékoli stavební dílo, které 

vzniká stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jeho stavebně technické 

provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 

trvání. Z hlediska teorie představuje stavba neurčitý právní pojem technického obsahu. 

Odkazuje však na stavební zákon a na jiné zákony, které mohou stavbu chápat nebo 

vymezovat odlišně. 

Také definice v zákoně č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon), vyvolává rozpaky, co se určování stavby jako nemovitostí myslí. 

Katastrální zákon zahrnuje jako nemovitosti do evidence pouze tzv. stavby hlavní 

s přiděleným popisným či evidenčním číslem. Jiné stavby, které tvoří příslušenství 

                                                                                                                                               

občanského práva, která by se řídila právním režimem jiným než sám pozemek. Soudní praxe považuje 

za nepřijatelné, aby někdo mohl převést na jiného parkoviště (tenisový dvorec či jiné hřiště), aniž by 

zároveň převáděl pozemek, kde je parkoviště (tenisový dvorec či jiné hřiště) umístěno (Právní 

rozhledy, 2000, č. 1, Právní rozhledy, 2006, č. 13). Rovněž lom jako místo, v němž dochází k dobývání 

ložiska nerostů, není podle soudní praxe – byť k jeho založení bylo třeba stavebního povolení – 

samostatným předmětem právních vztahů: buď je totiž součástí ložiska vyhrazených nerostů, anebo 

v případě, že jde o dobývání nevyhrazených nerostů, součástí pozemku, v němž se tyto nevyhrazené 

porosty nacházejí.  
34 Ustanovení § 119 odst. 2 občanského zákoníku. 
35 Hendrych, Dušan. Právnický slovník. Praha: C. H. Beck, 2009. Elektronická verze. 
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hlavních staveb, jako jsou např. garáže, stodoly, chlévy apod., nejsou v katastru 

nemovitostí uváděny, byť jsou spojeny se zemí pevným základem.36  

4.4. Zákonné podmínky vyvlastnění 

Jak již bylo řečeno výše, základní předpoklady pro vyvlastnění jsou stanoveny 

v Listině základních práv a svobod. Vyvlastnit je možné pouze ve veřejném zájmu, na 

základě zákona a za náhradu, přičemž tyto podmínky musí být splněné kumulativně. 

Cílem vyvlastnění je odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo omezení či 

zrušení věcného břemene. Při omezení výkonu vlastnického práva musí být současně s 

tímto omezením stanoven rozsah omezení. Není možné užít odnětí vlastnického práva, 

pokud k realizaci sledovaného účelu postačí slabší zásah, tedy omezení. 

4.4.1. Veřejný zájem 

Již obecný zákoník občanský hovořil o veřejném zájmu, jestliže uváděl jako 

podmínku vyvlastnění „obecné dobro“. Veřejný zájem měl již tehdy z hlediska občana 

státu přednost před jeho vlastnickým zájmem.37 V komentáři k obecnému zákoníku 

občanskému z roku 1935 zpracovaný Sedláčkem se uvádí: „Veřejný zájem chápeme 

jako pojem pružný, tj. nemáme pátrati po tom, co se v době redakce občanského 

zákoníku považovalo za veřejný zájem, nýbrž musíme pátrati, co se dnes považuje za 

veřejný zájem.“ Autor tak potvrzuje, že naplnění pojmu veřejný zájem podléhá 

především konkrétním společensko-historickým okolnostem. S tímto názorem je třeba 

jen souhlasit a vykládat veřejný zájem z pohledu doby, kdy je interpretován. 

Podle prvorepublikové literatury je kritériem veřejného zájmu uspokojení 

základních životních potřeb širšího územního celku. Jak uvádí Pavlíček 

v komentáři38 judikatuře Nejvyššího soudu první republiky se považovalo za nesporné, 

že zájmy soukromé jsou nižší než zájmy veřejné a že mezi zájmy veřejnými lze zjistit 

celou hierarchii veřejných zájmů co do jejich významu. Z jiného nálezu je možné uvést, 

že veřejný zájem je dán, podniká-li se dílo za tím účelem, aby bylo vyhověno životním 

                                                 
36 Viz Drobník, Jaroslav: Základy pozemkového práva. Praha: Rozkotová - IFEC, 2005, s. 9. 
37 Pavlíček, Václav a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky. 2. díl, Práva a svobody. 2. vydání. 

Praha: Linde, 2002, str. 126. 
38 Viz tamtéž. 
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potřebám nějakého širšího celku, státního, územního, sociálního apod. V dalších 

nálezech se uvádělo, že zájem veřejný nemusí být absolutní, neboť takový buď vůbec 

není nebo se vyskytuje jen zcela výjimečně. Dohnal ve své publikaci39 uvádí příklad 

předválečného nálezu Nejvyššího správního soudu, kdy cituje, že je „neudržitelné“ 

konstruovat veřejný zájem pouze na tom, že „ve veřejném zájmu je to, co je nejúčelnější 

a nejhospodárnější a přičemž minimálními náklady lze docílit maximálního efektu“. 

V tomto případě bylo ve vyvlastňovacím řízení argumentováno nejvyšší ekonomickou 

výhodností těžby, když mělo dojít k likvidaci obce za účelem těžby hnědého uhlí. 

Hoetzel vyvlastnění definoval „jako zásah do majetkových práv, zvláště práva 

vlastnického, ve prospěch všeužitečného díla, kterým se práva ruší nebo omezují a 

zároveň pro jiného se práva zakládají a to zpravidla za náhradu“. 

Pojem veřejný zájem je užíván v řadě právních předpisů, ale žádný jej 

nedefinuje. Jedná se o tzv. neurčitý právní pojem, který nelze s úspěchem zcela přesně 

právně definovat. Obecné soudy považují veřejný zájem za zájem obecně prospěšný. „Z 

povahy věci lze dovodit, že u veřejného zájmu jde o takový zájem, resp. zájmy, jež by 

bylo možno označit za obecné či veřejné, resp. obecně prospěšné, zájmy, jejichž nositeli 

jsou zpravidla blíže neurčené nicméně alespoň rámcově determinovatelné okruhy či 

společenství osob jako tzv. veřejnost, popř. zájmy, u nichž jde o tzv. zájmy společnosti“ 

rozvíjí Průchová ve své publikaci.40 

Naplnění veřejného zájmu je třeba posuzovat v každém konkrétním případě 

s ohledem na účel vyvlastnění. Je ponecháno na správním, resp. soudním orgánu, aby na 

základě řádného posouzení dané situace rozhodl, zda je obsah veřejného zájmu naplněn 

či nikoliv. Veřejný zájem je nutno pečlivě identifikovat v každém jednotlivém případě 

po zvážení všech jeho okolností. 

Nahlédneme-li do současné judikatury, je možné si vytvořit jakýsi rámec, který 

nám může pojem veřejný zájem přiblížit. Určitým vodítkem může být například, že 

veřejný zájem je opakem čistě soukromého zájmu. Nelze však zjednodušit, že zájem 

soukromý znamená, že vždy se jedná o zájem individuální nebo jednotlivce, resp. že 

veřejným zájmem je pouze zájem státu či státních institucí. Jak dokládá např. nález 

                                                 
39 Dohnal, Vítězslav: Vyvlastnění a ochrana vlastnického práva. Ekologický právní servis, 2001, s. 7 
40 Průchová, Ivana, Chyba, Jaroslav: Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného zájmu. 

Masarykova univerzita v Brně, 1998, s. 49 
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Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 455/03: „Veřejný zájem ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod nelze v obecné rovině spatřovat pouze v zájmu státu či 

státních institucí, ale rovněž v potřebě společnosti (spravedlivě) vymezit práva vlastníků 

při jejich vzájemné kolizi, jež nastává v případě tzv. neoprávněných staveb.“ Ve svém 

odůvodnění odkazuje Ústavní soud také na rozsudek Krajského soudu v Českých 

Budějovicích ze dne 20. 5. 1998, sp. zn. 10 Ca 65/9841: „Vodítko pro zjištění, zda je dán 

veřejný zájem na omezení vlastnických práv jedněch vlastníků ve prospěch druhých, 

musí proto spočívat v naléhavosti veřejného zájmu na tom, zda právo vlastníků stavby 

na přístup ke stavbě převažuje nad právem na ochranu vlastnictví vlastníka pozemku ve 

smyslu nedotknutelnosti vlastnictví …“ Jak uvedl i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze 

dne 24. 3. 2005 č. j. 5 As 11/2003 66, vodítko pro zjištění, zda je dán veřejný zájem na 

omezení vlastnických práv jedněch vlastníků ve prospěch vlastníků druhých, musí 

spočívat v naléhavosti veřejného zájmu v relaci k právu na ochranu vlastnictví vlastníka 

pozemku ve smyslu principu nedotknutelnosti vlastnictví. 

Dále je třeba zcela odmítnout pouhé konstatování, že rozhodnutí je v souladu s 

veřejným zájmem nebo že se jedná o ochranu veřejného zájmu. Tak rozhodl i Ústavní 

soud v nálezu ze dne 28. června 2005 sp. zn. Pl. ÚS 24/04: „Veřejný zájem v konkrétní 

věci by měl být zjišťován v průběhu správního řízení na základě poměřování 

nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení všech rozporů a připomínek. 

                                                 
41 V daném případě nešlo zajistit přístup k objektu bývalé betonárny, protože byla zcela obklopena 

pozemky jiného vlastníka. Bylo zjištěno, že smírné řešení není možné. K obnovení provozu stavby bylo 

ovšem zcela nezbytné zajistit k ní přístup. V uvedeném případě soud existenci veřejného zájmu zjistil. 

Výsledkem jeho rozhodnutí nebylo jen potvrzení vyvlastňovacího nálezu v konkrétním případě, ale i 

právní věta otištěná v záhlaví judikátu. „Vyvlastnění práva odpovídajícího věcnému břemeni pro 

vytvoření nezbytného přístupu k pozemku a stavbě je ve veřejném zájmu.“ 

 Novela občanského zákoníku provedená zákonem č 367/2000 Sb. včlenila do jeho § 151o odstavec 

třetí, jenž praví: „není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke 

stavbě nelze zajistit jinak, může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno odpovídající 

právu cesty přes přilehlý pozemek“. Novela vyřešila problém nezbytné cesty pouze částečně. 

Vyvlastnění pro účely nezbytného přístupu k pozemku nebo stavbě bude využíváno i po zmíněné 

novele občanského zákoníku, protože osobou oprávněnou domáhat se nezbytného přístupu k svému 

majetku je pouze vlastník stavby. Oprávněným subjektem (vyvlastnitelem) tu může být totiž i vlastník 

nepřístupného pozemku. V úvahu připadá i možnost, že se vyvlastnění za účelem přístupu k 

nemovitosti bude dovolávat i jiný oprávněný subjekt než vlastník 



 29 

Z odůvodnění správního rozhodnutí pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem 

převážil nad řadou jiných partikulárních zájmů. Veřejný zájem je třeba nalézt v procesu 

rozhodování o určité otázce (typicky např. o vyvlastňování), a nelze jej v konkrétní věci 

a priori stanovit. Z těchto důvodů je zjišťování veřejného zájmu v konkrétním případě 

typicky pravomocí moci výkonné, a nikoliv zákonodárné.“ V uvedené věci soud jednal 

o zrušení § 3a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších 

předpisů, který stanovil, že rozvoj a modernizace konkrétně vymezené vodní cesty je ve 

veřejném zájmu. Toto ustanovení tedy upravovalo jedinečný případ, a scházel mu tak 

podstatný materiální znak právní normy, jímž je obecnost. Materiálně se proto 

nejednalo o právní předpis, ale napadené ustanovení bylo de facto individuálním 

správním aktem, jak se vyjádřil Ústavní soud. 

V této souvislosti je třeba uvést, že ačkoliv soud zrušil rozporné ustanovení 

zákona z důvodů výše uvedených, nemá tato skutečnost vliv na přijetí obdobného 

právního předpisu. Dne 4. 11. 2009 vstoupil v platnost zákon č. 416/2009 Sb., o 

urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Výše uvedený zákon sice výslovně 

nehovoří o konkrétní pozemní komunikaci, nicméně v důvodové zprávě je uvedeno: 

„Předkládaný návrh zákona se týká výstavby rychlostní komunikace R35, která je 

v návrhu souhrnně označována jako vybraná infrastruktura“. Důvodová zpráva dále 

uvádí: „… ve veřejném zájmu je i urychlení její realizace a zabránění případnému 

zbytečnému či dokonce záměrnému prodlužování přípravy její výstavby, které zvyšuje i 

nároky na veřejné rozpočty.“ Otázka existence veřejného zájmu, jako jeden 

z předpokladů vyvlastnění, musí být zkoumána a zodpovězena ve vyvlastňovacím řízení 

a nemůže být nahrazena zákonným ustanovením. Zákon o urychlení výstavby dopravní 

infrastruktury modifikuje vyvlastňovací řízení, jestliže zkracuje lhůty ve správním 

řízení nebo lhůty pro podávání opravných prostředků k soudům. Dále, podmínka 

spočívající v povinnosti učinit návrh vyvlastňovanému k získání potřebných práv 

dohodou je podle zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury splněna, jestliže 

je doručen druhé smluvní straně návrh smlouvy na získání potřebných práv. Pokud 

nedojde do 60 dnů ode dne doručení návrhu dohody k uzavření smlouvy, má se za to, že 

není možné získat práva dohodou. Ačkoliv je zřejmé, že důvody, které vedly k přijetí 

zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, jsou zejména ekonomické, 

způsobené problémy při získávání pozemků a neúměrnými prodlevami, ale také 
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politické, není právě nejšťastnějším řešením obcházet podmínky stanovené zákonem a 

účelově nahrazovat rozhodnutí správního orgánu.42 

Veřejný zájem na vyvlastnění, tedy realizaci účelu, pro který má být 

vyvlastněno, je základním předmětem zjišťování správního orgánu ve vyvlastňovacím 

řízení. Není možné, aby správní úřad automaticky považoval každý zákonem povolený 

účel za veřejný zájem. Hledisko spočívá v naléhavosti veřejného zájmu v relaci k právu 

na ochranu vlastnictví, ve smyslu nedotknutelnosti vlastnictví.43 Jen účelem vyvlastnění 

se tedy neprokazuje veřejný zájem, i když lze vyvlastnit pouze k účelu stanovenému 

zákonem. Dále je třeba, podle zákona o vyvlastnění, prokázat ve vyvlastňovacím řízení 

převahu zájmu vyvlastňovatele nad zájmem vyvlastňovaného, a to v každém 

konkrétním případě. Vždy musí být upřednostněna dohoda před mocenským zásahem 

státu. 

4.4.2. Účel a cíl vyvlastnění 

Účel vyvlastnění chápeme jako výchozí bod způsobu konkretizace veřejného 

zájmu. 

Jak uvedeno shora, účely vyvlastnění nebyly a dodnes nejsou seskupeny 

v jednom právním předpise, ale úprava účelů vyvlastnění je roztříštěna v mnoha 

zákonech. Na ty odkazuje § 3 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, který 

praví, že „vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním 

zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad 

zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Vyvlastnění není přípustné, je-li 

možno práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat 

dohodou nebo jiným způsobem.“ 

Účelem vyvlastnění, neboli právním titulem vyvlastnění, se rozumí uspokojení 

takové potřeby, která je výslovně uvedena v některém zvláštním zákoně. „Základní 

                                                 
42 Ještě více je alarmující zákon č. 168/2001 Sb., o dálničním obchvatu Plzně. Stavba dálničního obchvatu 

byla zákonem označena za veřejný zájem. Uvedeným zákonem byly na polovinu zkráceny všechny 

lhůty pro všechna správní řízení týkající se této stavby, současně byl vyloučen odkladný účinek 

opravných prostředků na běh řízení a výrazně zkrácena lhůta pro jednání o dohodě na smluvním 

převodu práv. 
43 Janderka, Karel: Zákon o vyvlastnění, poznámkové vydání. Praha: Linde, 2009, s. 16-18. 
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hybnou silou vyvlastňování je snaha vyvlastnitele k uspokojení takové potřeby, která je 

výslovně uvedena v některém zvláštním zákoně“, upřesňuje Drobník v Základech 

pozemkového práva.44 Mezi tyto zákony řadíme:  

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), 

• zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

• zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), 

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

• zákon č. 62/1988 Sb., o pozemních komunikacích, 

• zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských 

místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), 

• zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), 

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, 

• zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 

• zákon č. 266/1994 Sb., o drahách. 

Podle principu přiměřenosti, je-li možné dosáhnout účelu vyvlastnění pouze 

omezením práva, nelze právo odejmou v plném rozsahu, resp. je nutno dát nucenému 

omezení práva přednost před jeho nuceným odnětím. Podle kvantitativního hlediska 

musí být vyvlastnění provedeno jen v nezbytném rozsahu, který odpovídá účelu, pro 

který se vyvlastňuje (§ 4 zákona o vyvlastnění). Současně platí, že jestliže vyvlastněním 

přechází vlastnické právo pouze k části pozemku nebo se omezuje jiné právo 

k pozemku či ke stavbě a vyvlastňovaný by nemohl využívat zbývající části pozemku 

nebo omezeného práva k pozemku či stavbě, popř. by je mohl užívat jen 

s nepřiměřenými obtížemi, rozšíří se vyvlastnění i na zbývající část, pokud o to 

vyvlastňovaný požádá. 

                                                 
44 Drobník, Jaroslav: Základy pozemkového práva. Praha: Rozkotová - IFEC, 2007, s. 83. 
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Účel vyvlastnění je rozdílný od cíle vyvlastnění. Cílem je odnětí nebo omezení 

vlastnického práva nebo omezení či zrušení věcného břemene. Účel vyvlastnění určuje 

důvod, proč má být vyvlastnění provedeno. 

4.4.3. Náhrada za vyvlastnění 

Ustanovení části čtvrté zákona o vyvlastnění se věnují náhradám při vyvlastnění, 

stejně tak je toto právo potvrzeno v Listině základních práv a svobod. Podle 

článku 11 odst. 4 Listiny je nejen odnětí, ale i nucené omezení vlastnického práva 

možné za náhradu. To ovšem neznamená, že každé nucené omezení vlastnického práva 

musí být spojeno s náhradou. V odst. 3 výše zmíněného článku je totiž uvedeno, že 

vlastnictví nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem 

chráněnými obecnými zájmy, a že jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a 

životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Jedná se o povinnosti vlastníka podle 

zvláštních zákonů, které nezasahují do vlastnického práva z vnějšku, jsou ale jeho 

vnitřní součástí.  

Náhradou za omezení vlastnického práva je třeba rozumět peněžité či jiné 

plnění, na něž vzniká při splnění zákonem stanovených podmínek právní nárok, 

poskytované státem či jinou osobou vlastníkovi v přímé souvislosti s omezením jeho 

vlastnického práva z důvodu určitého veřejného zájmu jako kompenzaci tohoto 

omezení.45 „Při stanovení náhrady musí být brána v úvahu zvláštní situace, za které 

k odnětí a přechodu vlastnického práva dochází. Náhrada … musí vyrovnat majetkovou 

újmu vzniklou vyvlastňovanému v důsledku odnětí nebo omezení jeho majetkového 

práva. Musí být spravedlivá a přiměřená.“46 Majetkové poměry by po vyvlastnění měly 

být v zásadě stejné jako před ním. 

Náhrada se podle zákona o vyvlastnění poskytuje v penězích, pokud zvláštní 

zákon nestanoví jinak nebo pokud nedojde k dohodě mezi vyvlastňovaným a 

vyvlastnitelem. Zákonodárce stanovil, jaká náhrada přísluší jednak za odnětí a jednak za 

omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě odpovídající věcnému břemeni. 

                                                 
45 Kusák, Martin: Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů. 

In: České právo životního prostředí, 2005, č. 1, s. 51. 
46 Blíže viz Sedláčková, V.: Nová právní úprava problematiky vyvlastnění, In: Bulletin Stavební právo, 

2006, č. 4, str. 13. 
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Náhrada za odnětí vlastnického práva se stanoví ve výši obvyklé ceny. 

Obvyklou cenou je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o oceňování majetku cena, která by 

byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 

stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se 

nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 

kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Kromě této náhrady náleží vyvlastňovanému i 

náhrada za související újmu, kterou jsou náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastněním, 

například náhrada stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání 

apod.47 Pokud by ale obvyklá cena neodpovídala ceně zjištěné podle cenového předpisu, 

obdrží vyvlastňovaný cenu vyšší, tzn. cenu stanovenou cenovým předpisem (§ 10 odst. 

3 zákona o vyvlastnění). 

Obdobně jako obvyklá cena je i oceňování práv odpovídajících věcnému 

břemeni upraveno zvláštním zákonem.48 Právo odpovídající věcnému břemeni se 

oceňuje pomocí výnosového způsobu na základě ročního užitku. Pokud lze tedy zjistit 

roční užitek, násobí se roční užitek počtem let užívání práva, maximálně však pěti lety. 

Nelze-li zjistit podle zvláštního zákona cenu, oceňuje se právo odpovídající věcnému 

břemeni částkou 10 000 Kč. Jako součást náhrady se poskytuje náhrada nákladů 

vzniklých v přímé souvislosti s vyvlastněním, kterými jsou například náklady spojené 

se stěhováním, se změnou místa podnikání a obdobné náklady.49 

Vyvlastnitel prokazuje výši náhrad, které se poskytují za předmět vyvlastnění, 

naopak náklady vzniklé v přímé souvislosti s vyvlastnění prokazuje z logiky věci 

vyvlastňovaný. Výše náhrady se posuzují znaleckým posudkem v souladu s § 21 zákona 

o vyvlastnění. Obligatorní jsou posudky při stanovení obvyklé ceny pozemku nebo 

stavby a měly by zajistit objektivní cenu nemovitosti. Znalecký posudek bývá 

vyhotovován buď na žádost vyvlastňovaného, nebo na žádost vyvlastnitele, pokud s tím 

vyvlastňovaný projevil souhlas. Stanovení znalce však může být mnohdy značně 

                                                 
47 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k 

pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). 
48 Ustanovení § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 

oceňování majetku). 
49 Viz Janderka, Karel: Zákon o vyvlastnění, poznámkové vydání. Praha: Linde, 2009, s. 24-27. 
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náročné vzhledem k tomu, že zájmy vyvlastnitele a vyvlastňovaného bývají často dosti 

rozdílné. Pokud tedy nedošlo k vyhotovení znaleckého posudku na žádost 

vyvlastňovaného ani vyvlastnitele, stanoví se náhrada na základě posudku znalce 

ustanoveného vyvlastňovacím úřadem. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého 

posudku hradí vždy vyvlastnitel. 

Vyvlastňovanému se podle § 11 zákona o vyvlastnění může poskytnout jiný 

pozemek nebo stavba, jestliže se na tom dohodne s vyvlastnitelem. Pokud je 

vyvlastnitel schopen náhradní věcné plnění poskytnout, měla by takováto dohoda být 

upřednostněna. Podmínkou je, aby poskytnutý pozemek nebo stavba byly ve 

srovnatelném rozsahu a kvalitě vůči vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě. Tím není 

dotčeno právo na vyrovnání rozdílu v obvyklé ceně vyvlastněného a náhradního 

pozemku či stavby. Možnost takového řešení náhrady přímo předpokládá zákon č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu: „Má-li být za podmínek stanovených stavebním 

zákonem vyvlastněno sportovní zařízení (budova, pozemek, jejich soubor nebo jiné 

objekty, zřízené nebo vyhrazené k provozování sportu), lze vlastníku sportovního 

zařízení poskytnout náhradu ve formě věcného plnění ve srovnatelném rozsahu a 

kvalitě.“  

Součástí rozhodnutí o vyvlastnění je uvedení lhůty určené ke splnění povinnosti 

poskytnout náhradu za vyvlastnění, ve které je vyvlastnitel povinen náhradu 

vyvlastňovanému zaplatit. Tato lhůta nesmí být delší než 60 dnů od právní moci 

rozhodnutí o vyvlastnění. Pokud není osoba k náhradě známa, není znám její pobyt 

nebo je v prodlení, složí vyvlastnitel náhradu do soudní úschovy. Pokud osoba 

oprávněná zemřela, složí vyvlastnitel náhradu u soudu nebo soudního komisaře 

vyřizující dědictví. Obdobně se postupuje, jestliže došlo k dohodě podle § 11.50,51 

V souvislosti s určováním výše náhrady dle znaleckého posudku bych ráda 

zmínila rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (Soudní dvůr Evropských 

společenství, rozsudek č. 22186/03)52: „Rovnováha mezi veřejným zájmem a zárukami 

                                                 
50 Viz Janderka, Karel: Zákon o vyvlastnění, poznámkové vydání. Praha: Linde, 2009, s. 24-27. 
51 Viz Sedláčková, V.: Nová právní úprava problematiky vyvlastnění, In: Bulletin Stavební právo, 2006, 

č. 4, str. 13. 
52 Evropský soud pro lidská práva (pátá sekce) – rozsudek ze dne 26. 11. 2009 o stížnosti č. 22186/03 – 

Pešková proti České republice. Publ. In: Právní rozhledy, 2010, č. 9, str. 339. 
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ochrany majetku je narušena, pokud náhrada poskytnutá vyvlastněnému není v 

rozumném poměru k tržní hodnotě v době, kdy k vyvlastnění majetku nabytého v dobré 

víře došlo. Znalecké posudky určující výši ceny v době před vyvlastněním a 

nezohledňující aktuální tržní hodnotu vyvlastňovaného majetku nemohou tvořit 

rozhodující podklad pro určení výše náhrady za vyvlastnění.“ 

Dudová se ve svém článku53 zabývá majetkoprávním vypořádáním pozemků při 

realizaci pozemní komunikace. Autorka v první části uvádí, že vlastníky pozemků, kteří 

nesouhlasí se záměrem k využití jejich nemovitosti dopravním koridorem, lze i přesto 

vyvlastnit za předpokladu, že je to možné a v souladu se zákonem. V případě žádosti o 

pořízení regulačního plánu nebo žádosti o vydání územního rozhodnutí se totiž souhlas 

vlastníků nemovitostí nebo dohoda o parcelaci nepředkládá tehdy, jestliže lze pozemky 

vyvlastnit nebo vyměnit. Uvádí, že je pro investora výhodnější se o majetkoprávním 

vypořádání dohodnout, zejména z toho důvodu, že případným podáním žaloby 

vlastníkem pozemku se odkládá právní moc a vykonatelnost rozhodnutí a tedy dochází 

k časovým prodlevám. V případě vyvlastnění pak poukazuje na zcela zásadní otázku 

finanční kompenzace. Zákon o pozemních komunikacích totiž tvoří výjimku z pravidla 

prvořadého majetkoprávního vypořádání ještě před zahájením stavby. Upravuje totiž 

také režim již zřízené stavby dálnice, silnice nebo místní komunikace na cizím 

pozemku. Ve smyslu stavebního zákona se na pozemky, které jsou v řešené ploše 

zahrnuty do regulačního plánu či územního rozhodnutí, pohlíží jako na pozemky 

stavební. Ve smyslu zákona o oceňování majetku je však pojem stavební pozemek 

definován odlišně a nejedná se o pozemky zahrnuté do regulačního plánu. Pokud se dle 

pojmového vymezení nejedná o pozemky stavební na rozdíl od předchozího stavebního 

zákona č. 50/1976 Sb., bude třeba na takové pozemky pohlížet dle jejich evidence 

v katastru nemovitostí, tzn. jako na pozemky zemědělské, lesní, vodní plochy aj., 

přičemž ocenění takových pozemků bude samozřejmě pouhým zlomkem ceny pozemků 

stavebních. Autorka zde nabízí řešení finančního vypořádání pozemků dotčených 

stavbou takové komunikace. Pokud bude mít investor dálnice právo k realizaci stavby 

na cizích pozemcích ošetřeno např. smlouvou o smlouvě budoucí, může požádat o 

                                                 
53 Dudová, Jana: K majetkoprávnímu vypořádání pozemků při realizaci pozemní komunikace. In: Pocta 

Doc. JUDr. Jaroslavovi Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám. Právnická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze, 2007, s. 35-41.  
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vydání stavebního povolení a zároveň „vyčkat“ na režim stavebního pozemku na 

základě vydaného stavebního povolení (bude se to vztahovat především na případy, kdy 

se bude jednat o majetek státu, který podléhá striktní cenové regulaci). Převodní 

smlouvy tak mohou byt realizovány dodatečně, na základě vytýčení a zaměření 

skutečného stavu dle geometrického plánu. 

Náhrada za omezení vlastnického práva 

Náhrada nemůže být poskytována za každé omezení vlastnického práva. 

Zejména v případě omezení vyplývajících ze samotného pojmu vlastnického práva by 

poskytování náhrady státem postrádalo smysl. Tu jde totiž o meze výkonu vlastnických 

práv, kdy vlastník nesmí bez právního důvodu nebo, v případě tzv. sousedských práv, 

nad míru přiměřenou poměrům zasahovat do práv a oprávněných zájmů druhých a dále 

nesmí poškozovat ani ohrožovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství 

přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem, jak vyplývá v tomto případě 

z čl. 35 odst. 3 a rovněž i z čl. 11 odst. 3 Listiny.54 

V souladu s výše uvedeným nastává otázka, jak určit hranice pro omezení 

vlastnického práva za náhradu a bez náhrady. Odpověď však není jednoznačná. Podle 

J. Drobníka55 není pochyb, že vlastníkovi přísluší náhrada za zatížení jeho pozemku 

věcným břemenem. A to nejen v případech, kdy věcné břemeno vzniká na základě 

smlouvy, ale i rozhodnutím příslušného orgánu státu. Problematickými se jeví věcná 

břemena ze zákona, zejména ta, jež vznikla v minulosti na základě již zrušených 

právních předpisů (např. k účelu výstavby a provozování energetických zařízení). 

V některých předpisech se však již začala zavádět náhrada za omezení 

vlastnického práva k pozemkům v chráněných územích a ochranných pásmech. Jedná 

se o náhradu za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech 

zdrojů vody dle § 30 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, o náhradu zvýšených 

nákladů vzniklých z omezeného způsobu hospodaření v lesích ochranných a zvláštního 

určení podle § 36 odst. 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb. a o náhradu vlastníku nebo 

nájemci zemědělské nebo lesní půdy nebo rybníka s chovem ryb a vodní drůbeže podle 

                                                 
54 Kusák, Martin: Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů. 

In: České právo životního prostředí, 2005, č. 1, s. 51. 
55 Viz Drobník, Jaroslav: Základy pozemkového práva. Praha: Rozkotová - IFEC, 2007, s. 78-80. 
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§ 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, za omezení vyplývající z části 

třetí až páté tohoto zákona. 

V posledních letech došlo k významnému posunu v otázce náhrad za omezení 

vlastnického práva ve prospěch ochrany práv vlastníků pozemků. Je třeba ovšem, podle 

J. Drobníka, stanovit určitá kritéria, která by určovala způsob výpočtu výše náhrady a 

jednotné principy pro přiznání náhrady za omezení vlastnických práv. 

Určitá hlediska v otázce náhrad pro rozlišování omezení vlastnického práva 

nastiňuje M. Kusák ve svém článku56. Předně uvádí hledisko 

a) obecnosti či konkrétnosti. V případě omezení bez náhrady platí, že se 

jedná o omezení stanovená za stejných podmínek všem vlastníkům. 

Naproti tomu náhrada se přiznává, pokud jde o omezení, která zatěžují 

vlastníka nad rámec obecných mezí výkonu vlastnictví a která jsou mu 

uložena v určitém konkrétním případě, vyžádá-li si to konkrétní 

veřejný zájem a je-li pro to zákonný podklad (mohlo by se hovořit o 

omezeních ad hod). Omezení vlastnických práv za náhradu zpravidla 

vznikají z individuálních právních aktů, zatímco meze výkonu 

vlastnických práv stanoví zákon. Kusák si je však vědom, že existují 

meze výkonu vlastnických práv, které stanoví zákon obecně každému 

vlastníku, avšak realizují se až ve vztahu k vlastníku konkrétnímu 

prostřednictvím správního aktu (jestliže jsou pro vydání splněny 

v zákoně vymezené podmínky). Není tedy v žádném případě možné, 

aby otázka posouzení závisela pouze na tom, zda je omezení uloženo 

zákonem, podzákonným předpisem nebo správním aktem. 

b) Hledisko spravedlnosti uvádí Kusák jako hledisko doplňkové 

k hledisku obecnosti či konkrétnosti. Posuzovat by se měla zejména 

„citelnost újmy“, která bude omezením vlastníkům způsobena. Jelikož 

obecný zájem na ochraně životního prostředí v jednotlivých případech 

není vždy stejně závažný, měla by s mírou významu tohoto obecného 

zájmu v tom kterém případě korespondovat i intenzita omezení 

ukládaných vlastníkům. Tam, kde by tento požadavek nebyl naplněn, 
                                                 
56 Kusák, Martin: Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů. 

In: České právo životního prostředí, 2005, č. 1, s. 52-54. 
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měla by být taková disproporce vyrovnána poskytnutím náhrady. 

Hledisko spravedlnosti však může být aplikováno i opačným směrem, 

tedy že nepatrné újmy není třeba odškodňovat. Hledisko spravedlnosti 

nachází významnějšího uplatnění v případech, kdy by náhrada 

stanovena být neměla (omezení, na něž se čl. 11 odst. 4 Listiny 

nevztahuje), avšak vzhledem k situaci by byla příznačná. Příkladem 

může být jiná situace, kdy vlastník nabyl pozemek určený územním 

plánem k určitému způsobu využití v dobré víře, že jej v budoucnu 

bude moci takto využít. Pozemek se však následně stane součástí nově 

vyhlášeného zvláště chráněného území, ve kterém bude onen způsob 

využití území zakázán. Odpovídá principu spravedlnosti a ochrany 

dobré víry, aby za takové omezení byla vlastníkovi poskytnuta 

náhrada. 

S výše uvedenými názory nelze jinak než souhlasit. 

Od náhrady za omezení vlastnického práva je třeba odlišit nárok na náhradu 

škody. Nárok na náhradu škody má vlastník nemovitosti vždy, jestliže mu výkonem 

určitého oprávnění jiné osoby vznikne škoda, například v důsledku vstupu na jeho 

pozemek. Můžeme uvést Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 10. 

2008, sp. zn. 22 Cdo 1897/2007, kde je uvedeno: „Jestliže došlo k zastavění cizího 

pozemku dálnicí, aniž by k takovému postupu měl stavebník občanskoprávní oprávnění, 

s důsledkem poklesu ceny pozemku, pak rozdíl mezi cenou dotčených pozemků před 

výstavbou dálnice a po ní představuje škodu, kterou je stavebník povinen zaplatit 

vlastníku pozemku.“ 

4.4.4. Práva třetích osob 

Na předmětu vyvlastnění mohou váznout práva třetích osob, které jsou odlišným 

subjektem od vyvlastňovaného. Úpravou těchto vztahů se zabývá část třetí zákona o 

vyvlastnění. V § 6 zákona o vyvlastnění je uvedeno, že vyvlastněním zanikají 

a) zástavní a podzástavní právo váznoucí na pozemku nebo stavbě, 

b) zajišťovací převod práva týkající se pozemku nebo stavby, 

c) nájem pozemku, stavby a jejich částí, není-li dále stanoveno jinak, 
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d) věcné břemeno váznoucí na pozemku nebo stavbě, není-li dále stanoveno 

jinak. 

Výše uvedená práva zanikají ze zákona a není tedy třeba, aby se o nich 

rozhodovalo. Nesplatné zajištěné pohledávky se stávají splatnými, přičemž vyvlastnitel 

je povinen namísto dlužníka úhrady nesplacených pohledávek poskytnout. Úhrada se 

poskytuje na základě rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu, a to z náhrady za vyvlastnění 

náležející vyvlastňovanému. 

Věřitelé jsou, jako oprávněné třetí osoby, účastníky vyvlastňovacího řízení a 

náležejí jim i příslušná práva, např. právo účasti na ústním jednání, právo vznášet 

námitky nebo i právo odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění. Odvolat se však můžou 

jen proti výroku o určení částky, kterou je jim vyvlastnitel povinen uhradit, a pouze na 

tento výrok bude pak mít odvolání v rámci celého rozhodnutí suspenzivní účinek.57 

T. Grulich se ve svém článku58 věnuje mnoha otázkám, které vidí jako 

významné z hlediska zániku zástavního, podzástavního a zajišťovacího práva. Dokonce 

považuje § 14 odst. 2 zákona o vyvlastnění, podle něhož se vyvlastnitel plněním 

náhrady za vyvlastění zástavnímu věřiteli zcela zbaví své povinnosti vyvlastňovanému, 

za ustanovení v rozporu s čl. 11 odst. 4 Listiny. Zástavní věřitel se tak ocitá v situaci, 

kdy jeho pohledávka je splatná, a to bez ohledu na to, že na situaci měl vliv. Obligační 

dlužník je bez možnosti cokoli ovlivnit náhle zbaven výhody (v některých případech 

pro něj životně důležité) odkladu splatnosti či výhody splátek svého zástavním právem 

zajištěného závazku. Dopady vyvlastnění jediné zastavené nemovitosti na ostatní 

zástavce mohou být také velmi tíživé, zvláště když obligační dlužník nebude schopen se 

rychle vyrovnat se svou povinností k předčasné úhradě svého závazku. Autor uvádí 

další nevhodné ustanovení, jestliže se nehledí na platební morálku vyvlastňovaného, 

coby zástavního dlužníka, a pro případy bezproblémového splácení pak namísto 

přímého vyplacení náhrady navrhuje možnost soluční úschovy u soudu. Autor 

poukazuje na možnost naturálního plnění náhrady za vyvlastnění v podobě náhradní 

                                                 
57 Viz Doležal, Jiří: Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související, Praha: Linde, 2006, s. 

339-341. 
58 Grulich, Tomáš: Několik poznámek k otázce vyvlastnění zastavené nemovitosti. Právní rozhledy, 2006, 

č. 16. 
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nemovitosti, na kterém by se vyvlastňovaný s vyvlastnitelem mohli volně dohodnout. 

Vyvlastněním totiž vždy zanikne zástavní právo. 

Právo nájmu bytu vyvlastněním zásadně nezaniká. Je respektován stejný princip 

jako v občanském zákoníku. Vzájemné vztahy s nájemcem si musí vypořádat nový 

vlastník stavby, přičemž důvody výpovědi nájmu bytu bez přivolení soudu jsou 

uvedeny v § 711 Občanského zákoníku. 

Pokud jde o další nájemní vztahy či věcná břemena váznoucí na nemovitosti, 

která jsou předmětem vyvlastnění, nezanikají tehdy, pokud to je ve veřejném zájmu. 

Jde-li o věcná břemena, která vznikla na základě zvláštního zákona pro účely dané 

zákonem o vyvlastnění a dle něj, lze dovozovat veřejný zájem. Poté zpravidla, pokud 

tomu nebrání účel vyvlastnění, takové břemeno nezanikne. Z toho je možné dovodit, že 

obecně věcné břemeno nezanikne, nebrání-li žádným způsobem účelu vyvlastnění, 

neboť by to bylo nadbytečné. Příkladem může být inženýrská síť a břemeno jejího 

vedení a užívání, které zůstane zachováno, neboť síť bude nadále vedena v tělese stavby 

dálnice.59 

                                                 
59 Viz Janderka, Karel: Zákon o vyvlastnění, poznámkové vydání. Praha: Linde, 2009, s. 21-24. 
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5. Účely vyvlastnění podle zvláštních předpisů 

5.1. Vyvlastnění pro účely stavebního zákona 

Jak bylo stanoveno výše, stavení zákony plnily funkci obecného předpisu 

v otázce vyvlastnění a měly tedy výjimečný význam pro institut vyvlastnění. Dnešní 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

upravuje již jen některé účely vyvlastnění a v ostatním odkazuje na zákon o 

vyvlastnění60. Stavební zákon upravuje, kromě jiného, územní plánování, s jehož úkoly 

a cíli musí být vyvlastnění v souladu.  

Konkrétní účely vyvlastnění jsou obsaženy v § 170 stavebního zákona, podle 

jehož § 1 lze odejmout nebo omezit práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro 

uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření, jsou-li vymezeny ve 

vydané územně plánovací dokumentaci a zároveň se jedná o některý z níže uvedených 

účelů:  

a) Veřejně prospěšná stavba dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy 

nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. 

Definici veřejně prospěšné stavby lze nalézt v ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) stavebního 

zákona. Je jí stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území 

obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Veřejnou 

infrastrukturou (§ 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona) stavební zákon rozumí 

pozemky, stavby a zařízení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. Podle toho, 

čemu slouží, stavební zákon rozlišuje dopravní a technickou infrastrukturu, občanské 

vybavení a veřejné prostranství.  

Dopravní infrastrukturou jsou například stavby pozemních komunikací, drah, vodních 

cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení; technickou infrastrukturou jsou vedení a 

stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například 

vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro 

nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, 

produktovody. Jedná se o demonstrativní výčet a je třeba v každém jednotlivém případě 
                                                 
60 Ustanovení § 170 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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posuzovat, zda je možné určitý předmět do stanovené kategorie zařadit: 

b) Veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a 

jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení 

prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického 

dědictví. 

Veřejně prospěšným opatřením se rozumí podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. m) 

stavebního zákona opatření nestavební povahy sloužící ke snižování výše citovanými 

ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického 

dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci. 

c) Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.  

Stavební zákon v tomto případě pamatuje na možnost vyvlastnění pro stavby a opatření 

k zajištění obrany a bezpečnosti státu v době míru a lze pod něj zařadit například 

výstavbu vojenského zařízení k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. Za stavu 

ohrožení nebo za válečného stavu by se použil zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky, který se vztahuje také na rekvizici movitého majetku, a věnuji 

se mu ve zvláštní kapitole.  

d) Asanace (ozdravění) území. 

Asanace území se provádí zejména na území postiženém živelní pohromou nebo 

závažnou havárií, dále pro zastavěné území, ve kterém jsou závadné stavby z důvodů 

hygienických, bezpečnostních, požárních, provozních a ochrany životního prostředí, u 

nichž je ve veřejném zájmu nutné nařídit odstranění závad staveb a úpravy staveb a 

nařídit opatření k asanaci území (ustanovení § 97 odst. 2 stavebního zákona). 

Aby bylo vyvlastnění možné, musejí být stavby a jiná veřejně prospěšná 

opatření specifikovaná v § 170 odst. 1 stavebního zákona vymezena ve vydané územně 

plánovací dokumentaci. Pokud ve vydané územně plánovací dokumentace nejsou 

uvedeny nebo není vydána, vyvlastnění není možné. 

Podle ustanovení § 170 odst. 2 stavebního zákona je možné vyvlastnit právo 

k pozemku též za účelem vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání 

stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. Takováto situace může nastat například při 

změně vlastnických vztahů, kdy vlastníci staveb a pozemků ztrácejí v důsledku restitucí 

dřívější (právně zabezpečené) přístupy ke svým nemovitostem, často jediné, a dohoda 

není možná, viz rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, č. j. 31 Ca 82/2000 ze dne 
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31. 10. 2000. V rozhodnutí se uvádí: „Veřejným zájmem je podporovat přístupy ke 

stavbám a k pozemkům. Zvláště to pak platí pro případy, kdy stavby v okamžiku 

povolení měly zajištěn přístup z veřejné pozemní komunikace v souladu s obecnými 

technickými požadavky na výstavbu, ale posléze jej ztratily bez přičinění vlastníka 

stavby. Takovéto situace se totiž dotýkají nejen soukromoprávní sféry, ale i zájmu 

společnosti v potřebě umožnit vlastníkovi stavby, povolené veřejnoprávním aktem, její 

další nerušené užívání.“ Jak je z výše uvedeného patrné, v naprosté většině případů 

vyvlastnění za účelem vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě je 

možno dosáhnout účelu vyvlastnění prostřednictvím rozhodnutí o zřízení věcného 

břemene, nikoliv jeho odnětím. 

5.2. Vyvlastnění pro účely horního zákona 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

stanoví zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při 

vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a 

zušlechťování nerostů v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti a ochrany 

životního prostředí při těchto činnostech (§ 1 horního zákona). Zákon stanoví, že 

ložiska nerostů, která jsou uložena v zemské kůře jsou majetkem sátu. Jinak by byla 

součástí pozemku, pod nímž se nacházejí, a tedy majetkem vlastníka tohoto pozemku. 

Součástí pozemku je totiž také prostor nad i pod zemským povrchem. Horní zákon dělí 

nerosty na vyhrazené, ty jsou ve vlastnictví státu, a nevyhrazené, které jsou součástí 

pozemku a tedy i jeho vlastníka. Zákon v souladu s článkem 11 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod61 vyhradil tedy některé nerosty do vlastnictví státu.62 

Účelu vyvlastnění se věnuje § 31 odst. 4 písm. b), ve kterém je uvedeno, že pro 

účely dobývání výhradního ložiska je organizace oprávněna „nabývat pro plnění úkolů 

stanovených tímto zákonem nemovitostí nebo práv k nemovitostem rozhodnutím 

                                                 
61 Článek 11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod uvádí: „Zákon stanoví, který majetek nezbytný k 

zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen 

ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci 

mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob“. 
62 Kusák, Martin: Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů. 

In: České právo životního prostředí, 2005, č. 15, s.  
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o vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva; o vyvlastňovacím řízení platí 

zvláštní předpisy.“ Odkaz je však uveden na již neplatný stavební zákon č. 50/1976. Je 

otázkou, zda zákonodárce opomněl uvést odkaz na zákon o vyvlastnění č. 184/2006 Sb., 

který ustanovení § 108 až § 116 zákona č. 50/1976 Sb. nahradil, nebo zda předpokládal, 

že tak bude provedeno výkladem. 

5.3. Vyvlastnění pro účely zákona o pozemních komunikacích 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje otázku účelu vyvlastnění, resp. odnětí a omezení vlastnického práva v § 17. 

Ustanovení § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích umožňuje vyvlastnit 

vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení, v souladu se zákonem o vyvlastnění pro 

uskutečnění stavby dálnice, silnice nebo místní komunikace. Zřízením věcného břemene 

k pozemku nebo ke stavbě, získává stavebník právo výstavby bez dalšího. Tím rozšiřuje 

možnosti vyvlastnění oproti stavebnímu zákonu tím, že nepředpokládá vazbu na 

vydanou územně plánovací dokumentaci. Stavebník je však povinen, souladu s § 110 

odst. 2 písm. a stavebního zákona, připojit doklady prokazující jeho vlastnické právo 

nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající 

věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci 

takového práva ověřit v katastru nemovitostí. 

K výše uvedenému je třeba uvést, že je možné v souladu s režimem vyvlastnění 

dle zákona o vyvlastnění, vyvlastnit neznámého, nečinného či neurčeného vlastníka za 

předpokladu, že mu vyvlastňovací úřad předem ustanoví opatrovníka. 

Ustanovení § 17 odst. 2 pamatuje na případy, kdy byla postavena dálnice, silnice 

nebo místní komunikace na cizím pozemku, aniž by došlo k majetkoprávnímu 

vypořádání s vlastníkem pozemku. V takovém případě je příslušný speciální stavební 

úřad oprávněn na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno, které je nezbytné pro 

výkon vlastnického práva ke stavbě. Zákonodárce však nebyl při novelizaci tohoto 

odstavce důsledný, jestliže neodkazuje na obecnou úpravu vyvlastnění a stanoví věcnou 

příslušnost speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací. Speciálním 

stavebním úřadem, podle § 40 zákona o pozemních komunikacích, je Ministerstvo 

dopravy pro dálnice a rychlostní komunikace, krajský úřad pro silnice první třídy a pro 

ostatní typy komunikací je příslušným úřadem obecní úřad s rozšířenou působností. 
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Bylo by vhodné, aby zákonodárce napříště výše uvedené upravil a odkázal také 

v § 17 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích na obecnou úpravu vyvlastnění, 

jestliže tak učinil v odstavci 1 a 3. 

5.4. Vyvlastnění pro účely lázeňského zákona 

Podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích 

přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o 

změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), je využívání přírodních 

léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod podřízeno povolovacímu režimu. 

V ochranných pásmech těchto zdrojů a na území lázeňských míst jsou některé činnosti 

zakázány nebo omezeny tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění zdrojů. 

Využívání a ochrana přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních 

vod a lázeňských míst jsou spojeny s omezením práv k dotčeným nemovitostem. 

Ustanovení § 32 až 34 lázeňského zákona upravují obecné podmínky, za kterých lze 

omezit práva vlastníků nemovitostí, ve výjimečných případech nemovitosti i vyvlastnit. 

Vyvlastněné právo přechází na stát. Přitom musí být respektována zásada, že tato práva 

lze omezit pouze v míře nezbytně nutné a za náhradu. 

Pokud jde o další podmínky pro omezení vlastnických práv k nemovitostem, 

lázeňský zákon odkazuje na již neplatný zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon). V této souvislosti jen mohu zopakovat, že dle mého 

názoru nejschůdnějším řešením je výkladem užít zákona o vyvlastnění č. 184/2006 Sb. 

Pokud vlastníku pozemku nebo vlastníku jiné nemovitosti vznikne újma v 

důsledku omezení jejich dosavadního využití v uvedené souvislosti, náleží mu finanční 

náhrada. Finanční náhradu bude povinen poskytnout uživatel přírodního léčivého zdroje 

nebo zdroje přírodní minerální vody. 

5.5. Vyvlastnění pro účely zákona o ochraně přírody a krajiny 

Vyvlastněním pro účely ochrany přírody a krajiny se zabývá § 60 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Konkrétně jeho zastaralý odstavec 1 

stanoví, že vyvlastnit nemovitost či práva k ní za účelem ochrany přírody a krajiny lze 

v případech stanovených zvláštním předpisem. Poznámka pod čarou pak odkazuje 

na § 108 odst. 2 již neplatného stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Vzhledem k tomu, že 
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zákon o vyvlastnění sám neobsahuje žádné účely vyvlastnění, je jeho výklad značně 

problematický.  

Výkladem je možné dojít k závěru, že samotná ochrana přírody a krajiny je 

účelem, pro který lze vyvlastnit nemovitost či práva k ní. Definici činností, které spadají 

pod pojem ochrany přírody a krajiny pak podává § 2 zákona o ochraně přírody a 

krajiny, přičemž mezi zákonem vyjmenované činnosti patří například vytváření 

územního systému ekologické stability krajiny, ochrana nalezišť nerostů a 

paleontologických nálezů, účast na ochraně půdního fondu, ovlivňování vodního 

hospodářství v krajině, vytvářením nových přírodně hodnotných ekosystémů. 

Účel vyvlastnění je možno také dovodit ze zákonného zmocnění ustanovení § 

170 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, které za účel 

vyvlastnění stanoví snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními 

katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému 

ekologické stability a ochranu archeologického dědictví. Ustanovení § 4 odst. 1 zákona 

o ochraně přírody a krajiny navíc výslovně prohlašuje vytváření systému ekologické 

stability za veřejný zájem. 

Jednoznačného významu uvedených ustanovení by se však dosáhlo aktuální 

novelizací ustanovení § 60 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Ustanovení druhého odstavce § 60 zákona o ochraně přírody a krajiny se věnuje 

procesním náležitostem, přičemž opět odkazuje na neplatný stavební zákon. V tomto 

případě však nebude pochyb, že je třeba postupovat dle zákona o vyvlastnění, který jako 

obecný předpis upravuje otázku vyvlastňovacího řízení.  

5.6. Vyvlastnění pro účely zákon o státní památkové péči 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, stanoví pro majitele nemovitosti, 

která je kulturní památkou, mnoho povinností. Zanedbává-li vlastník své povinnosti, je 

možné mu uložit opatření k nápravě. V případě, že zanedbává vlastník své povinnosti 

(péče o kulturní památku) trvale a ohrožuje tím její zachování nebo užívá-li kulturní 

památku v rozporu s jejím kulturně politickým významem, památkovou hodnotou nebo 

technickým stavem, je možné, podle ustanovení § 15 odst. 3 zákona o státní památkové 

péči, vyvlastnění nemovité kulturní památky na návrh obecního úřadu s rozšířenou 

působností. Pokud by se jednalo o nemovitou národní kulturní památku, zahajuje řízení 
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o vyvlastnění vyvlastňovací úřad na návrh krajského úřadu. Vyvlastnění je výjimečným 

řešením, které se uplatní pouze za podmínky, že nedošlo k dohodě s vlastníkem o jejím 

prodeji státu. Zákon v poslední větě uvedeného odstavce řádně odkazuje v ostatním na 

platný zákon o vyvlastnění. 

Vyvlastnění je rovněž upraveno v § 17 odst. 2 zákona o státní památkové péči, 

je-li nezbytné k vytvoření ochranného pásma získat některé pozemky nebo stavby, 

popřípadě provést jejich odstranění, opět za předpokladu, že nedošlo k dohodě 

s vlastníkem. Obdobně lze postupovat v případě ochrany národních kulturních památek, 

památkových zón a památkových rezervací. 

5.7. Vyvlastnění pro účely energetického zákona 

Energetika je významnou oblastí, ve které se omezování vlastnických práv 

k nemovitostem uplatňuje často. Její úpravu osahuje zákon č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon).  

Energetický zákon v § 2 uvádí, co se v oblastech elektroenergetiky, plynárenství 

a teplárenství zřizuje a provozuje ve veřejném zájmu. V dalších ustanoveních zákon 

stanoví, co vše je možné na cizích nemovitostech zřizovat, a to pouze na základě zřízení 

věcného břemene. Zákon hovoří výlučně o omezení, nikoliv o odnětí vlastnického 

práva. 

Zřízení věcného břemene podmiňuje zákon nemožností učinit tak smluvně 

s vlastníkem nemovitosti. Pouze v případě, že dohoda není z jakýchkoliv příčin možná, 

je třeba podat návrh na zřízení věcného břemene u vyvlastňovacího úřadu (§ 24 odst. 4 

energetického zákona).  

Omezení vlastnického práva je v energetickém zákoně upraveno pro každé 

odvětví zvlášť z důvodu rozdílných potřeb jednotlivých činností provozovaných na 

základě energetického zákona. Mezi odvětvími jsou však rozdíly v omezeních 

vlastnických práv, které činí předpis jaksi zmatečný. Tak například provozovateli 

přenosové soustavy a provozovateli podzemního zásobníku plynu svědčí právo na 

zřízení věcného břemene spočívajícího ve  zřízení zařízení přenosové soustavy nebo 

podzemního zásobníku plynu na cizích nemovitostech, zatímco výrobci plynu může být 

na základě energetického zákona přiznáno toliko právo vstupu a vjezdu (popřípadě 
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úpravy a likvidace porostů) na cizí pozemek v souvislosti se zřízením a provozem 

těžebního plynovou, který tedy patrně na cizím pozemku na základě věcného břemene 

umístěn být nemůže. Naproti tomu provozovateli podzemního zásobníku plynu právo 

zejména vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním a 

provozováním podzemního zásobníku plynu svědčí přímo ze zákona – aniž je třeba 

k těmto účelům zřizovat v jeho prospěch věcné břemeno (§ 60 odst. 1 písm. c) 

energetického zákona).    

O zřízení věcného břemene rozhoduje ve všech případech příslušný 

vyvlastňovací úřad a v řízení postupuje dle zákona o vyvlastnění.  

5.8. Vyvlastnění pro účely vodního zákona 

Dalším zákonem, který obsahuje účel vyvlastnění, je zákon č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jehož účelem je dle § 1 odst. 1 

chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání 

vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, 

vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, zajistit 

bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství a přispívat k 

zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na 

nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů. 

Ustanovení § 11 vodního zákona pojednává o právech a povinnostech 

vyplývajících z povolení k nakládání s vodami. Jeho odstavec 4 pak stanoví: „Je-li 

povolené nakládání s vodami nezbytně třeba ve veřejném zájmu a oprávněný své 

povolení nevyužívá zcela nebo zčásti, může mu vodoprávní úřad uložit povinnost 

umožnit využití jeho vodního díla nebo zařízení k povolenému nakládání s vodami.“ 

Toto povolení by bylo postoupeno ve prospěch fyzické nebo právnické osoby určené 

vodoprávním úřadem, a to na dobu nezbytně nutnou nebo do doby rozhodnutí o 

vyvlastnění toho vodního díla nebo o omezení vlastnického práva k němu.  

Ustanovení § 55a vodního zákona říká: „Práva k pozemkům a stavbám, 

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

odejmout nebo omezit postupem podle zákona o vyvlastnění.“ Podmínkou využití 

institutu vyvlastnění je tedy to, že jde o pozemek či stavbu nutnou pro uskutečnění 

veřejně prospěšné stavby. Pojem veřejně prospěšné stavby je vymezen v § 2 odst. 1 
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písm. l stavebního zákona a je jím stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji 

nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací 

dokumentaci. Dle vodního zákona se ale nemusí jednat pouze o infrastrukturu, ale 

obecně o stavby na ochranu před povodněmi. 

Vodní zákon stanoví vlastníkům nemovitostí celou řadu povinností souvisejících 

s údržbou koryta a sledováním jeho stavu (zejména § 50 a 51 vodního zákona). Za tím 

účelem musí strpět břehové porosty na svých pozemcích, obecné nakládání s vodami, 

dbát o dobrý stav koryta, odstraňovat z něho překážky. Rovněž jsou povinni strpět 

průchod třetích osob po svých pozemcích, s výjimkou pozemků v zastavěném území a 

oplocených pozemků. Vedle toho je k veškeré stavební činnosti na těchto pozemcích 

nezbytný souhlas vodoprávního úřadu, který posuzuje, zda nedojde v důsledku této 

činnosti k ovlivnění vodních poměrů (§ 17 vodního zákona).  

Dalším okruhem omezení je zvláštní úprava hospodaření na pozemcích ve 

zranitelných oblastech (§ 33 vodního zákona) a chráněných oblastech přirozené 

akumulace vod (§ 28 vodního zákona). Uvedené oblasti zasahují významnou část území 

ČR. Důvodem vymezení zranitelných oblastí je ochrana půdy před vnášením sloučenin 

dusíku, za tím účelem se stanoví zvláštní režim hospodaření s hnojivy, střídání plodin a 

povinnost provádět protierozní opatření. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod jsou 

stanoveny proto, aby v těchto oblastech, které jsou mimořádně bohaté na podzemní 

vodu, nedošlo neuváženými zásahy na pozemcích k úbytku vodních zásob. V 

uvedených oblastech se nesmí snižovat výměra lesních pozemků, zemědělské ani lesní 

pozemky nelze odvodňovat. Omezení však neznemožňují řádné hospodaření na 

pozemcích, i extenzivní zemědělská a lesní výroba je na těchto pozemcích dovolená.  

Dále se jedná o ochranná pásma vodních zdrojů a vodních děl (§ 30 a 58 

vodního zákona). V rozhodnutí o zřízení ochranného pásma se stanoví, které činnosti 

jsou zakázány, jaká technická opatření je nezbytné provést, popř. způsob a délka trvání 

omezení ve využívání nemovitostí v ochranném pásmu. Vodní zákon přiznává 

vlastníkům nemovitostí v ochranném pásmu nárok na náhradu újmy způsobené 

omezeními.  

Omezení související s ochranou před povodněmi stanoví záplavová území 

včetně jejich aktivních zón (§ 66 a 67 vodního zákona). V těchto územích nelze 

umísťovat, povolovat ani provádět stavby. V aktivních zónách je zakázáno i skladování 
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odplavitelného materiálu, zřizování oplocení a jiných překážek. Ačkoliv se tato opatření 

téměř netýkají zemědělského využití půdy, zákaz stavební činnosti je velmi závažným 

zásahem. Druhým z nástrojů ochrany před povodněmi je stanovení území určených k 

řízeným rozlivům povodní (§ 68 vodního zákona). V rozhodnutí o vymezení takového 

území se zároveň omezí právo užívání nemovitostí. Za tato omezení náleží vlastníkům 

nemovitostí náhrada. Smyslem stanovení těchto území je odvedení povodně mimo 

zastavěné území, jde tedy o přenesení škod, které by jinak vznikly v zastavěném území, 

na jiné území.63  

5.9. Vyvlastnění pro účely zákona o drahách 

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách vymezuje svou působnost podle jednotlivých 

druhů drah do tří základních celků, kterými jsou stavební část, provozní část a výkon 

státní správy a státního dozoru ve věcech drah železničních, tramvajových, 

trolejbusových a lanových. Zákon se nevztahuje na dráhy důlní, průmyslové a přenosné. 

Účelu vyvlastnění se věnuje ustanovení § 5a odst. 2 zákona o drahách, podle 

kterého mohou být sítě technického vybavení64 umísťovány, za úhradu, v obvodu 

železniční dráhy a pro tento účel lze vlastnická práva omezit rozhodnutím speciálního 

stavebního úřadu. Předpokladem omezení vlastnického práva je, stejně jako v 

energetickém zákoně, že nedošlo k uzavření písemné smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi vlastníkem dráhy a vlastníkem sítě technického vybavení. Zákon hovoří 

pouze o omezení vlastnického práva a odkazuje na již neplatný stavební zákon. V řízení 

o omezení vlastnických práv tak bude speciální stavební úřad postupovat dle zákona o 

vyvlastnění. 

                                                 
63 Kocourek, Tomáš: Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí. In: Právní 

rozhledy, 6/2010, s. 195. 
64 Ustanovení § 5a odst. 1 definuje sítě technického vybavení jako energetické, vodovodní, stokové, 

telekomunikační, popřípadě jiné sítě technického vybavení, které neslouží k provozování drah a drážní 

dopravě na dráhách. 
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5.10. Vyvlastnění pro účely zákona o elektronických komunikacích 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) upravuje omezení 

vlastnického práva obdobně jako některé shora uvedené zákony.  

Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je oprávněn, v souladu 

s podmínkami stanovenými v rozhodnutí vydaném podle stavebního zákona a za splnění 

dalších podmínek v tomto zákoně stanovené, zřizovat a provozovat na cizím pozemku 

nebo v něm, nebo na cizí stavbě nebo v ní, nadzemní nebo podzemní komunikační 

vedení veřejné komunikační sítě, příp. vnitřní komunikační vedení veřejné komunikační 

sítě65, anténní stožáry nebo anténní nosiče a jiná oprávnění uvedena v § 104 odst. 1 a 

odst. 2.  Zřízení věcného břemene pro výše uvedený účel je možné na základě dohody 

s vlastníkem nemovitosti a za jednorázovou odměnu. Pouze v případě, že dohoda není 

možná nebo prokáže-li podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, že vlastník 

dotčené nemovitosti není znám nebo není určen anebo proto, že je prokazatelně 

nedosažitelný nebo nečinný nebo je-li vlastnictví nemovitosti sporné, či vlastník 

v dispozici s ní omezen, rozhodne o návrhu podnikatele zajišťujícího veřejnou 

komunikační síť na zřízení věcného břemene vyvlastňovací úřad podle zákona 

o vyvlastnění (§ 104 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích).  

Podle ustanovení § 104 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích nesmí být 

omezení vlastnického práva ve větším rozsahu než je pro dosažení účelu stanoveného 

zákonem nezbytné. Toto ustanovení je shodné s ustanovením § 4 odst. 1 zákona o 

vyvlastnění. 

 

                                                 
65 K výkonu oprávnění podle § 104 odstavce 2 písm. a) zákona o elektronických komunikacích (jímž je 

vnitřní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně koncových bodů veřejné komunikační sítě 

a souvisejících rozvaděčů, veřejné telefonní automaty a přípojná komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky) postačuje k umístění vnitřních komunikačních 

vedení a komunikačních zařízení písemný souhlas vlastníka nemovitosti. 
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6. Řízení o vyvlastnění 

Vyvlastňovací řízení je vedeno podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád). Zákon o vyvlastnění obsahuje v části páté speciální úpravu věcné 

příslušnosti k vyvlastňovacímu řízení oproti obecné úpravě ve správním řádu. Správní 

řád je v tomto vztahu podpůrnou právní normou. 

Pro úplnost shrnu principy vyvlastnění, které jsou nezbytné pro uskutečnění 

vyvlastnění66:  

a) Preference dohody před samotným vyvlastněním. Pokud je možná dohoda, či 

jiné vypořádání, musí být vždy upřednostněna. Vyvlastnění má povahu 

subsidiárního prostředku, který se použije jen v krajním případě za předpokladu, 

že se nemohl vyvlastnitel s vyvlastňovaným dohodnout. Vyvlastňovanému musí 

být poskytnuta lhůta minimálně 6 měsíců pro seznámení s účelem vyvlastnění a 

lhůta ne kratší 60 dnů stanovená k přijetí návrhu na získání práv dohodou. 

Vyvlastnitel musí vstoupit s vyvlastňovaným v jednání, a pokud vyvlastňovaný 

nepřijme návrh na převod vlastnických práv dohodou, resp. dohoda 

z jakýchkoliv důvodů není možná, musí být vyvlastňovaný obeznámen 

v dostatečné lhůtě, že je možné získat práva i cestou vyvlastnění.  

 K žádosti o vyvlastnění je třeba doložit, že vyvlastňovaný byl s účelem 

vyvlastnění obeznámen minimálně 6 měsíců předem. Vyvlastnitel též prokazuje 

odmítnutí dohody a naplnění výše uvedených lhůt. I nečinnost vyvlastňovaného 

je považována za odmítnutí dohody. Pokud vyvlastňovaný není znám, není 

znám jeho pobyt nebo se nepodařilo doručit na známou adresu do ciziny, je 

zřejmé, že není možné doručit návrh dohody ani jej seznámit s účelem 

vyvlastnění. Jestliže není známa totožnost vyvlastňovaného a není znám jeho 

pobyt či se mu nepodařilo podklady doručit, ustanoví správní orgán takové 

osobě opatrovníka. 

b) Nezbytný rozsah a intenzitu zásahu do práv dle § 4 zákona o vyvlastnění je třeba 

vysvětlovat tak, že nelze odnímat vlastnické právo tehdy, bude-li účelu dosaženo 

                                                 
66 Viz Drobník, Jaroslav: Základy pozemkového práva. Praha: Rozkotová - IFEC, 2007, s. 84-85. 
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jeho omezením. Stejně tak se to týká jen nezbytné výměry pozemku. Je zde 

nutná přiměřenost, proporcionalita, jako jedna ze základních podmínek zásahu 

do vlastnického práva. 

Naopak, pokud by zřízením věcného břemene bylo do užívání pozemku či 

stavby zasaženo natolik, že by toto užívání bylo jen velmi obtížné, lze rozsah 

vyvlastnění rozšířit, avšak jen na žádost vyvlastňovaného. Vyvlastňovací úřad 

v takovém případě zkoumá, zda bude možné zbylou část užívat k účelu 

vyvlastnění. 

c) Soulad s cíly a úkoly územního plánování pokud se vyvlastněním sledují změny 

ve využití nebo v prostorovém uspořádání území, včetně umisťování staveb a 

jejich změn. Pozemek nelze vyvlastnit, pokud je schválenou územně plánovací 

dokumentací určen k jinému využití, než žádá vyvlastnitel. V územně plánovací 

dokumentaci je obsažen záměr budoucího uspořádání a vývoj určitého území a 

prostředí v něm, a v tomto smyslu je výrazem veřejného zájmu. Soulad s úkoly a 

cíly územního plánování se zpravidla prokazuje územním rozhodnutím nebo 

regulačním plánem.67 

d) Vyvlastnění se provádí výlučně za náhradu (viz bližší výklad v kapitole 4.5.3.). 

e) Možnost zrušení vyvlastnění (§ 26 zákona o vyvlastnění). Vyvlastnitel je 

povinen v souladu s § 24 odst. 2 písm. g) zahájit uskutečňování účelu 

vyvlastnění nejdéle do dvou let od právní moci vyvlastňovacího rozhodnutí. 

Zákon však umožňuje prodloužit na žádost vyvlastnitele dvouletou lhůtu o další 

2 roky, a to v závažných případech. Ke zrušení vyvlastňovacího rozhodnutí a 

k navrácení do původního stavu dojde výlučně na návrh vyvlastňovaného, a to 

v případě, že vyvlastnitel neplní stanovené podmínky 

Problematika vyvlastnění je poměrně náročnou činností, co do kontroly splnění 

podmínek i rozhodování. V zákoně o vyvlastnění je taxativně stanoven okruh správních 

úřadů, kterým je svěřeno vyvlastňovací řízení. Vyvlastňovací řízení je výkonem 

přenesené působnosti. Vyvlastňovací řízení vede obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, nebo magistrát územně členěného statutárního města, anebo Magistrát 

hlavního města Prahy. 
                                                 
67 Důvodová zpráva k návrhu zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě, Zvláštní část, k § 3. 
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6.1. Příslušnost vyvlastňovacího úřadu 

Místně příslušný je vždy ten vyvlastňovací úřad, v jehož správním obvodu se nachází 

vyvlastňovaná stavba nebo pozemek. V případě sporu o správní obvod, ve kterém se 

nachází vyvlastňovaná nemovitost, platí obecné pravidlo, že rozhoduje nejblíže 

společně nadřízený správní orgán usnesením, kterým určí příslušný správní úřad. 

Zákon v zájmu nestrannosti rozhodování vylučuje, aby v případě, že by 

vyvlastňovaným nebo vyvlastnitelem byl obecní úřad, který je současně příslušným k 

provedení vyvlastňovacího řízení, musí být krajským úřadem ustanoven usnesením jiný 

obecní úřad nacházející se ve správním obvodu krajského úřadu. Obdobně se postupuje 

v případě, že se jedná o krajský úřad nebo o Magistrát hlavního města Prahy. V zájmu 

objektivity rozhodování jsou stanovena pravidla, podle nichž je třeba ve stanovených 

případech k vyvlastňovacímu řízení určit jiný vyvlastňovací úřad. Není tedy téměř 

možné, aby zde došlo ke střetu zájmu. 68 

6.2. Účastníci řízení 

Na rozdíl od správního řádu jsou v zákoně o vyvlastnění vymezeni účastníci 

vyvlastňovacího řízení jak pozitivně, tak i negativně, jestliže uvádí, že nájemce bytu 

není účastníkem řízení. 

Účastníky řízení jsou subjekty, o jejichž právech a povinnostech se jedná. Zákon 

o vyvlastnění účastníky individuálně vyjmenovává. V případě vyvlastňovacího řízení 

jsou tzv. hlavními účastníky vyvlastňovaný a vyvlastnitel. V případě, že na 

vyvlastňované nemovitosti vázla práva třetích osob, jsou také účastníky řízení. 

V případě, kdy byla stavba nebo pozemek použity k zajišťovacímu převodu práva, 

stávají se účastníky řízení i věřitel a dlužník zajišťovacího převodu práva. 

V případě neskončeného dědického řízení, zemřel-li některý z výše uvedených 

účastníků, nastupuje na jeho místo správce dědictví a není-li ho, tak dědicové 

zůstavitele, popřípadě stát, má-li mu dědictví připadnout. 

Je třeba uvést, že v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu jsou hlavními 

účastníky ti, na něž se bude rozhodnutí vztahovat, do jejichž právního postavení 

rozhodnutí přímo zasáhne. Nemusí tím jít pouze o vyvlastňovaného a vyvlastnitele. 

                                                 
68 Viz Janderka, Karel: Zákon o vyvlastnění, poznámkové vydání. Praha: Linde, 2009, s. 30-31. 



 55 

Účastníkům, jejichž pobyt není znám nebo se jim nepodařilo doručit na známou 

adresu v cizině, je třeba usnesením ustanovit opatrovníka. Opatrovník se na rozdíl od 

správního řádu ustanovuje v těchto případech vždy, bez ohledu na to, zda je právo 

odnímáno či omezováno. 

Zákon pro vyvlastňovací řízení nepočítá s tím, že by účastníkem řízení o 

vyvlastnění byl nájemce bytu. Vyvlastnění se práva nájmu bytu nijak nedotýká a v 

zákoně o vyvlastnění je právo nájmu bytu z vyvlastnění výslovně vyjmuto. 

6.3. Zahájení a průběh řízení 

6.3.1. Zahájení řízení 

Vyvlastňovací řízení je ovládáno dispoziční zásadou, lze jej tedy zahájit pouze 

na základě žádosti vyvlastnitele. Řízení se zahajuje dnem, kdy žádost byla doručena 

věcně a místně příslušnému vyvlastňovacímu úřadu (§ 44 odst. 1 správního řádu). 

Pokud jsou splněny všechny podmínky vyvlastnění, jak podle zákona o 

vyvlastnění, tak podle zvláštních zákonů, je na žádost vyvlastnitele možné zahájit 

vyvlastňovací řízení. Žádost, kromě obecných náležitostí, musí obsahovat další údaje 

nutné k řádnému posouzení návrhu na vyvlastnění. Pozemek nebo stavba musí být 

označeny zejména parcelním číslem a katastrálním územím. Je třeba uvést, jak byly 

zkoumány práva třetích osob. Nutné je doložit účel, pro nějž se vyvlastňuje, a že práva 

nebylo možné dosáhnout dohodou či jiným způsobem. Obligatorně je třeba doložit 

veřejný zájem, který je sledován, a zda se jedná o odnětí nebo omezení vlastnického 

práva a v čem omezení spočívá. Vyvlastnitel musí prokázat, že návrh dohody měl 

potřebné náležitosti a vyvlastňovanému byla poskytnuta lhůta minimálně 60 dnů, aby 

k návrhu zaujal stanovisko. Žadatel musí listinami prokázat i skutečnost, že 

vyvlastňovaný nepřijal jeho návrh na získání nemovitostí dohodou. Pro stanovení výše 

náhrady za vyvlastnění se připojuje znalecký posudek. 

V souladu s účelem vyvlastnění podle zvláštních předpisů je třeba uvést, jak 

hodlá vyvlastnitel zahájit uskutečňování účelu. 

K žádosti je třeba doložit následující přílohy: 

- výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy o pozemku nebo stavbě, 

jichž se vyvlastnění týká, 

- listiny prokazující splnění požadavků dle § 5 zákona o vyvlastnění, 
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- listiny prokazující vlastnictví a jiná věcná práva k pozemku nebo stavbě, jichž 

se vyvlastnění týká, nelze-li je zjistit z údajů uvedených v katastru nemovitostí, 

- územního rozhodnutí, pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis pro daný účel 

vyvlastnění (např. dle zákona o drahách, zákona o pozemních komunikacích aj.) a není-

li vyvlastňovacím úřadem stavební úřad, který toto rozhodnutí vydal, 

- znalecký posudek, který stanoví výši náhrady za vyvlastnění. Znalecký 

posudek má zajistit transparentnost a možné přezkoumání způsobu zjišťování a 

určování náhrad. 

6.3.2. Postup v řízení 

Zákon stanoví, že ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému doručeno písemné 

uvědomění o zahájení řízení (a k tomu je vyvlastňovací úřad povinen bezodkladně po 

podání žádosti), jsou právní úkony, kterými by poté převedl, pronajal nebo jinak zatížil 

pozemek či stavbu, ze zákona neplatné. O tom musí být vyvlastňovaný poučen. 

Zahájení řízení oznámí vyvlastňovací úřad příslušnému katastrálnímu úřadu 

k zápisu poznámky do katastru nemovitostí, je-li předmětem vyvlastnění nemovitost 

podléhající evidenci v katastru nemovitostí. Oznámení o zahájení řízení se doručuje 

také účastníkům řízení do vlastních rukou, zejména právě z důvodů výše uvedených. Na 

předkupní nebo smluvní práva týkající se vyvlastňované nemovitosti není brán zřetel. 

Vyvlastnitel je povinen nahradit vyvlastňovanému újmu vzniklou omezením 

převodu nebo zatížením nemovitosti v případě neúspěchu vyvlastňovacího řízení. 

Vzhledem k tomu, že vyvlastnění je vážným zásahem do práv účastníků řízení, 

k projednání žádosti o vyvlastnění nařídí vyvlastňovací úřad vždy ústní jednání69, jehož 

konání musí účastníky řízení uvědomit písemně nejméně 30 dnů předem. Třicetidenní 

lhůta je stanovena s ohledem na to, že návrh zákona zachovává u vyvlastňovacího řízení 

koncentrační zásadu. Podle ní musí účastníci řízení své námitky proti vyvlastnění 

a důkazy k jejich prokázání uplatnit nejpozději při ústním jednání, tj. ve stadiu řízení, ve 

kterém má být zjištěn skutkový podklad pro rozhodnutí. Pokud účastníci námitky či 

důkazy uplatní po konání ústního jednání, vyvlastňovací úřad k nim ze zákona 

nepřihlíží (§ 22 odst. 3 zákona o vyvlastnění). Vážné důsledky koncentrační zásady 

                                                 
69 Jedná se o speciální úpravu k § 49 správního řádu. 



 57 

vedou k tomu, že vyvlastňovací úřad je povinen o této skutečnosti účastníky řízení 

výslovně poučit v oznámení o zahájení řízení. 

Ve vyvlastňovacím řízení se projevuje více než kde jinde poučovací povinnost 

správního orgánu. Správní orgán musí řádně vyhodnotit, jak a v jakém rozsahu poučení 

poskytovat (§ 4 odst. 2 správního řádu). Jiná poučovací povinnost bude poskytnuta 

účastníku řízení a jiná advokátu zastupujícímu osobu na základě plné moci. 

Obecné důvody zastavení řízení stanovené správním řádem se jeví pro řízení 

o vyvlastnění nedostatečné, proto návrh zákona upravuje další možnosti zastavení řízení 

v § 23 zákona o vyvlastnění. 

Jako překážka pro vyvlastnění se výslovně stanoví případy tzv. litispendence již 

zahájeného řízení o stejné věci. Jmenovitě se jedná o případy, v nichž by běžící řízení 

bylo realizováno pro jiného navrhovatele. 

Princip preference dohody před autoritativním vyvlastňovacím zásahem do 

individuálního vlastnického práva a subsidiární povaha vyvlastnění se projevuje 

i v tomto ustanovení zákona. Dohoda má vždy přednost, a dojde-li k ní v průběhu 

řízení, je to důvodem pro zastavení vyvlastňovacího řízení. 

Zastavení řízení se musí projevit v katastru nemovitostí tak, aby bylo možno 

s pozemkem či stavbou opět disponovat (§ 19 zákona o vyvlastnění). 

6.4. Rozhodnutí o vyvlastnění 

Rozhodnutím správního orgánu se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva 

anebo povinnosti jmenovitě určené osoby či osob (konstitutivní rozhodnutí) nebo se v 

určité věci prohlašuje, že taková osoba či osoby práva nebo povinnosti mají anebo 

nemají (deklaratorní rozhodnutí).70 Obecné náležitosti rozhodnutí upravuje § 68 

správního řádu. Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků. 

Ustanovení § 24 zákona o vyvlastnění je speciální úpravou rozhodnutí o vyvlastnění. 

Výroková část rozhodnutí musí obsahovat potřebné náležitosti. Musí být 

vymezen předmět vyvlastnění a jeho rozsah, účel vyvlastnění, výrok o náhradě za 

vyvlastnění, případně výrok o zániku práv dalších osob, která váznou na vyvlastňované 

nemovitosti, ve výroku musí být uveden paragraf zákona, který se aplikuje. 

                                                 
70 Viz Jemelka, Luboš: Správní řád. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 247-250 
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Obligatorně je třeba v rozhodnutí uvést lhůtu, do které je třeba zahájit 

uskutečňování účelu, pro který bylo vyvlastněno. Lhůta nesmí být delší než 2 roky od 

právní moci rozhodnutí. Lhůta může být samostatným rozhodnutím vyvlastňovacího 

úřadu na žádost vyvlastnitele jedenkrát prodloužena, a to nejdéle o další dva roky. Může 

se tedy stát, pokud by tak vyvlastňovací úřad rozhodl, že lhůta bude prodloužena až na 4 

roky. 

Vyvlastňovací úřad rozhodnutí zamítne, jestliže zjistí, že nejsou splněny 

zákonné požadavky pro vyvlastnění. 

Pokud vyvlastňovací úřad dojde k závěru, že byly splněny všechny zákonné 

podmínky pro vyvlastnění, rozhodne o 

a) zrušení práva odpovídajícího věcnému břemenu, postačuje-li k naplnění 

účelu vyvlastnění nebo 

b) omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene a vymezí jeho obsah 

nebo 

c) odnětí vlastnického práva a o jeho přechodu na vyvlastnitele. 

Ustanovení § 24 odst. 3 se zabývá náležitostmi poučení. Vyvlastňovací úřad 

poučí o tom, za jakých podmínek vyvlastnitel složí náhradu za vyvlastnění, dále o 

možnosti a podmínkách zrušení vyvlastnění; o lhůtě k odvolání proti rozhodnutí a o 

tom, u kterého správního orgánu se podává a který o něm rozhoduje, a poučení o tom, 

za jakých podmínek a v jaké lhůtě se účastníci mohou domáhat projednání v občanském 

soudním řízení. 

Rozhodnutí o vyvlastnění je tak výrazným zásahem do vlastnických práv, že 

zákon výslovně stanoví, že není možné jej oznámit ústním vyhlášením. Naopak je 

nezbytné, aby rozhodnutí mělo písemnou podobu. Zároveň je výslovně uvedeno, že 

nelze ani vyloučit odkladný účinek odvolání. 

Každé odvolání vůči celému rozhodnutí má suspenzivní účinek, čímž rozhodnutí 

nenabude právní moci. Pokud bude odvolání podáno i jen pouze proti jednomu výroku 

rozhodnutí, nemohou nabýt právní moci ani ostatní výroky. Uvedené však neplatí, 

pokud je odvolání podáno jen proti výroku o náhradě vůči zástavnímu či podzástavnímu 

věřiteli nebo osobě oprávněné ze zajišťovacího převodu, a také proti nákladům, které 

bylo třeba vynaložit na vyhotovení znaleckého posudku. 
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6.5. Zrušení vyvlastnění 

Zákon o vyvlastnění také upravuje podmínky zrušení rozhodnutí o vyvlastnění. I 

v případě, že již bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění, může dojít k jeho 

zrušení. Zrušení upravuje § 26 zákona o vyvlastnění a stanoví tyto tři podmínky: 

a) vyvlastnitel nezaplatil ve lhůtě stanovenou náhradu, 

b) vyvlastnitel nezahájil ve lhůtě uskutečňování účelu, 

c) územní rozhodnutí pozbylo platnosti ještě před stanovenou lhůtou. 

Výslovně se upravuje, jakým způsobem budou vypořádány nároky mezi 

vyvlastnitelem a vyvlastňovaným v případě zrušení rozhodnutí, i které účinky spojené 

s vyvlastněním zůstanou zachovány. 

Jestliže dojde ke zrušení rozhodnutí o vyvlastnění, obnovují se právní mocí 

rozhodnutí o zrušení vyvlastnění veškerá práva, která měl vyvlastňovaný 

k vyvlastněným nemovitostem. 

Případné zrušení vyvlastnění předně nemá vliv na zástavní či podzástavní práva, 

zajišťovací převod práva, ani na nájemní vztahy či práva odpovídající věcným 

břemenům, která v důsledku vyvlastnění zanikla. Práva třetích osob tedy zanikají 

s výjimkou nájmu pozemku a stavby a věcného břemene, kde je jejich zachování ve 

veřejném zájmu. Nesplatné zajištěné pohledávky se stávají splatnými a vyplacenou 

náhradu již nelze vrátit. 

Náhrada vyplacená vyvlastňovanému se ve výši, která jím dosud nebyla 

skutečně vynaložena, vrací vyvlastniteli, přičemž je stanovena lhůta jeden měsíc od 

právní moci rozhodnutí, kterým se vyvlastnění zrušuje. Pokud bylo jako náhrada 

poskytnuto věcné plnění, vrací se zpět původnímu vlastníkovi. 

6.6. Vyvlastnění ve zkráceném řízení 

Vyvlastnění ve zkráceném řízení, které také nazýváme vyvlastnění pro účely 

obrany státu upravuje zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. 

Jedná se o speciální úpravu vyvlastnění, která stojí mimo úpravu zákona o vyvlastnění.  

Zákon o zajišťování obrany České republiky obsahuje úpravu vyvlastnění ve 

zkráceném řízení, která se použije pouze pro účely zajišťování obrany státu, a to za 

stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Definici válečného stavu obsahuje čl. 43 

odst. 1 Ústavy. Válečný stav vyhlašuje Parlament, je-li Česká republika napadena, nebo 
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je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně proti napadení. Stav ohrožení 

státu je definován v čl. 7 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo jeho územní celistvost 

anebo jeho demokratické základy. Stav ohrožení státu vyhlašuje rovněž Parlament 

České republiky. 

Zkrácené řízení, k němuž je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

je odůvodněno mimořádnou situací, kdy je nezbytné operativně zajišťovat potřebné 

statky. Vyvlastněny mohou být, na rozdíl od úpravy v zákoně o vyvlastnění, věci 

movité i věci nemovité, přičemž návrh na vyvlastnění ve zkráceném řízení může podat 

jen správní úřad. Obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně uvědomí 

účastníky řízení o zahájení řízení a stanoví jim lhůtu pro vyjádření, která nesmí být 

kratší než 3 dny. Rozhodnutí se pak musí vydat do 7 dnů ode dne zahájení řízení, neboť 

potřebná opatření se budou realizovat v časové tísni. Proti rozhodnutí je možné odvolání 

ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Vyvlastněné věci se stávají majetkem státu. 

Do 6 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o vyvlastnění vyplatí Ministerstvo 

financí na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který řízení provedl, 

vyvlastněnému náhradu. Nárok na náhradu za vyvlastnění se při tomto druhu řízení 

nepromlčuje a tak se vyvlastněný může, na základě § 51 zákona o zajišťování obrany 

České republiky, obrátit na soud.  

Mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav se může v souvislosti se 

zajišťováním potřeb obrany uplatnit pouze expropriační titul podle stavebního zákona 

(§ 170 odst. 1 písm. c). 
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7. Řízení o vyvlastnění před soudem 

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva pozemku 

nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), nabyl dnem 1. 1. 2007 účinnosti. Tím se stala 

také účinná část sedmá zákona o vyvlastnění nazvaná projednání vyvlastnění v řízení 

před soudem. Dovoluji si poznamenat, že tím rozpoutal značnou míru nevole zejména 

odborné veřejnosti. 

Od roku 2003, kdy nabyl účinnosti zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a 

tím nově upravená 5. část občanského soudního řádu, byla založena nová koncepce 

soudního přezkumu. Je založena na praktické aplikaci teoretického dualismu práva, tj. 

dělení práva na právo soukromé a právo veřejné.71 Část pátá občanského soudního řádu 

se věnuje ochraně soukromých práv, o kterých primárně rozhodly správní orgány. Jedná 

se o zvláštní řízení, nejde o obecné řízení podle části třetí občanského soudního řádu. 

Žalobce, který se chce domáhat soudní ochrany proti tvrzeně nezákonnému rozhodnutí 

veřejné správy, musí sám určit, zda jde o subjektivní právo veřejné, a tedy podléhá 

kontrole ve správním soudnictví, nebo o právo soukromé, kde se postupuje podle části 

5. občanského soudního řádu. Hranice však byla mnohdy velmi těžce určitelná, 

konkrétně i v otázce správního rozhodnutí o vyvlastnění nemovitosti. Otázka se dostala 

až k Nejvyššímu správnímu soudu, který zpočátku hodnotil věc vyvlastnění jako věc 

soukromoprávní. Později se soudní judikatura ustálila na opačném názoru.72 

„Ve všech těchto případech nejde totiž o soukromoprávní spory o výši a 

případné rozdělení náhrady za vyvlastnění, ale o typicky veřejnoprávní otázky 

vyvlastnění samého jako nejzásadnějšího veřejnoprávního zásahu do vlastnického 

práva, který by zásadně měl podléhat přezkumu ve správním soudnictví se všemi jeho 

zákonnými možnostmi, kterými civilní soudy v řízení dle části páté občanského 

soudního řádu ve vztahu ke správním orgánům ze zákona nedisponují.“ 

                                                 
71 Winterová, Alena. Soudní ochrana při vyvlastnění. In: Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám. 

Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 351. 
72 Rozsudek Nejvyššího správního soud, ze dne 24. 3. 2005, č. j. 5 As 11/2003-66. 

viz Sedláčková, V.: Nová právní úprava problematiky vyvlastnění, In: Bulletin Stavební právo, 2006, 

č. 4, str. 13. 
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V důsledku rozštěpení soudní ochrany podle soudního řádu správního vyslovil 

rozšířený senát Nejvyššího správního soudu názor (č. 448/2005 Sb. Nejvyššího 

správního soudu), že rozhodnutí správního orgánu o zřízení věcného břemene nebo o 

vyvlastnění je rozhodnutím ve věci veřejnoprávní, a přezkum takového výroku proto 

náleží do pravomoci správních soudů, kdežto rozhodnutí správního orgánu o určení 

způsobu a výše náhrady je rozhodnutím ve věci soukromoprávní, takže takový výrok 

přezkoumává civilní soud podle části páté občanského soudního řádu; s tímto názorem 

se později ztotožnil i zvláštní senát (č. 676/2005 Sb. Nejvyššího správního soudu). 

Účinností zákona o vyvlastnění došlo ke změně soudní ochrany ve věci 

vyvlastnění, když zákon o vyvlastnění odkazuje na projednání věci vyvlastnění 

v občanském soudním řízení podle části páté občanského soudního řádu (upravující 

řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem). 

Zákon o vyvlastnění založil pro výše uvedené věci věcnou příslušnost krajského 

soudu. Místí příslušnost stanovena nebyla, ta se bude řídit ustanovením § 250 odst. 2 

občanského soudního řádu – příslušný bude soud, v jehož obvodu se dotčená 

nemovitost nachází. 

Zákon stanovil odlišnou lhůtu pro podání žaloby soudu. Musí být podána ve 

lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí o vyvlastnění. Obecná lhůta je stanovena 

dvěma měsíci od doručení rozhodnutí správního orgánu. 

Podáním žaloby se odkládá právní moc a vykonatelnost napadeného rozhodnutí, 

na rozdíl od obecného ustanovení v části páté občanského soudního řádu. 

„Nová právní úprava vnáší neklid a jistě i nové problémy tam, kde již mohlo být 

jasno. Zvolí-li zákonodárce náhle opačné řešení, nerespektuje přitom ani své předchozí 

zákonné pravidlo, ani závěry, k nimž při jeho výkladu dospěla judikatura, pak je to 

smutný obrázek malého respektu k právu a k justici, o teorii ani nemluvě. Avšak ani 

účel zákonem sledovaný tím nezíská – proces vyvlastňování v jasně definovaném 

veřejném zájmu se neurychlí.“ 

Po nabytí účinností zákona o vyvlastnění však zvláštní senát vyslovil (č. 

1312/2007 Sb. Nejvyššího správního soudu), že sice úprava podle části sedmé zákona o 

vyvlastnění je „v rozporu s převažujícím názorem na veřejnoprávní charakter 

expropriačního aktu“, nicméně od 1. 1. 2007 je podle ní k přezkumu zákonnosti všech 
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výroků rozhodnutí o vyvlastnění příslušný civilní soud, jenž postupuje podle části páté 

občanského soudního řádu.73 

                                                 
73 Srov. Ryška, Michal. Žaloby ve věcech vyvlastnění a příslušnost soudu. In: Právní rozhledy, 2008, 

s. 731; Winterová, Alena. Soudní ochrana při vyvlastnění. In: Pocta Stanislavu Plívovi k 75. 

narozeninám. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, s. 351. 
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Závěr 

Vyvlastnění je chápáno jako mocenský zásah do vlastnického práva, který se 

uskutečňuje na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. Jeho cílem je 

vlastnické právo odejmou, čímž přejde vlastnické právo na nového vlastníka, nebo jej 

omezit v určitých právech formou věcného břemene. Omezení vlastnického práva má 

vždy přednost před odnětím. 

Institut vyvlastnění slouží především k získávání pozemků a práv k nim. Půda je 

pro své vlastnosti nepostradatelná, nerozmnožitelná a nenahraditelná, má omezenou 

rozlohu a je nepřenosná. Užíváním se neopotřebovává či nespotřebovává a rozloha 

zůstává zachována, mohou se pouze znehodnotit určité vlastnosti půdy. Vzhledem 

k výše uvedeným zvláštnostem půdy dochází ke střetu individuálních zájmů se zájmem 

veřejným. V takovém případě může dojít k omezení či odnětí vlastnického práva. Při 

střetu individuálních a veřejných zájmu přicházejí na řadu spekulanti, kteří se snaží 

maximálně zvýšit cenu půdy. Cena půdy pak stoupá na základě vnějších vlivů a přitom 

nebylo nutné do ní vůbec investovat. Je však možné spekulacím zabránit? Určitou 

ochranou může být například neplatnost právních úkonů ohledně vyvlastňovaného 

pozemku, jestliže bylo zahájeno řízení o vyvlastnění. Osobně se však domnívám, že 

zásadní vliv toto omezení nemá. 

Omezení výkonu vlastnického práva je zakotveno v Listině základních práv a 

svobod a dále jej rozvíjí ustanovení občanského zákoníku. Omezení spočívá 

v povinnosti vlastníka něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Základní omezení 

vyplývají již ze samotného konstatování „vlastnictví zavazuje“. Každý vlastník je tedy 

limitován vlastnickým právem druhého. S tím souvisejí i omezení vlastníků vzešlá ze 

sousedských vztahů. 

Věcná břemena spočívají v omezení vlastníka nemovitosti buď k využívání 

nemovitosti jiným vlastníkem, nebo jsou ku prospěchu určité fyzické či právnické 

osobě. Práva odpovídající povinnostem jsou vázána s určitou nemovitostí (in rem) nebo 

k určité osobě (in personam). Tradiční pojetí věcných břemen už neodpovídají 

požadavkům doby a bývají rozšiřována. Tak například některá věcná břemena 

přecházejí na právní nástupce oprávněného, ačkoliv by jeho smrtí měla zaniknout - 

jedná se o věcná břemena sui generis. V této oblasti bych dále doporučila de lege 
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ferenda rozšířit úpravu o tzv. legální věcná břemena a legalizovat tak právní teorií 

přijímaný institut. 

Platná právní úprava obsahuje podmínky, za kterých lze vyvlastnit. Při 

zkoumání veřejného zájmu se však nelze spokojit jen s tvrzením, že veřejný zájem je 

jen zájem státu či státní instituce. Veřejný zájem je třeba spatřovat rovněž v potřebě 

společnosti (spravedlivě) vymezit práva vlastníků při jejich vzájemné kolizi (v případě 

tzv. neoprávněných staveb). Je třeba zcela odmítnout pouhé konstatování, že rozhodnutí 

je v souladu s veřejným zájmem nebo že se jedná o ochranu veřejného zájmu. Veřejný 

zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování o určité otázce a nelze jej v konkrétní věci a 

priori stanovit. 

Účely vyvlastnění nejsou obsaženy v zákoně o vyvlastnění, ale vždy 

v konkrétním předpise pro určitou oblast. V diplomové práci se věnuji také zvláštním 

zákonům, které účely vyvlastnění obsahují. Zákonodárce při novelizaci speciálních 

zákonů nebyl důsledný, pokud odkazuje na již neplatný stavební zákon č. 50/1976 Sb. 

Bylo by žádoucí, aby došlo ke změnám veškerých nesrovnalostí, ale také zastaralých 

ustanovení. 

V zákoně o vyvlastnění jsou, na rozdíl od dřívějšího stavebního zákona č. 

50/1976 Sb., stanoveny podmínky pro poskytnutí spravedlivé náhrady za odnětí, ale i 

nucené omezení vlastnického práva. Na rozdíl od původní úpravy se nyní náhrady 

odvíjejí od tržní hodnoty nemovitosti. Náhrada se zásadně poskytuje v penězích, pokud 

ale o to vyvlastňovaný požádá a s vyvlastnitelem se dohodne, může mu být poskytnut 

náhradní pozemek či stavba. Kromě náhrady náleží vyvlastňovanému i náhrada za 

související újmu, kterou jsou náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastněním, například 

náhrada stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání apod. 

Lhůta ke splnění povinnosti poskytnout náhradu nesmí být kratší než 60 dnů. Ve své 

práci se zabývám také náhradou za omezení vlastnického práva. Ne vždy je totiž třeba 

náhradu poskytnout. Určitým vodítkem může být jednak hledisko obecnosti či 

konkrétnosti – omezení, která zatěžují vlastníka nad rámec obecných mezí a jednak 

hledisko spravedlnosti, které je doplňkové k prvnímu hledisku. Zde se posuzuje 

zejména „citelnost újmy“. Nárok na náhradu škody má vlastník nemovitosti vždy, 

jestliže mu výkonem určitého oprávnění jiné osoby vznikne škoda. 
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Krátce se zabývám právy třetích osob, která téměř všechna vyvlastněním 

zanikají. Ve své práci uvádím názor odborné veřejnosti, která kritizuje uvedenou úpravu 

a je možné se s ní ztotožnit. 

Zákon o vyvlastnění obsahuje komplexní úpravu procesu vyvlastnění a je tak 

speciálním řízením; podpůrně se užije správní řád. Vyvlastňovací řízení se zahájí vždy 

jen na žádost podanou vyvlastňovacímu úřadu. Proti rozhodnutí o vyvlastnění je možné 

podat odvolání, které má suspenzivní účinek. Ty však obvykle vedou k průtahům řízení 

a tím prodražování samotného cíle vyvlastnění. Otázkou zůstává, zda by došlo 

k vyvlastnění nemovitosti, pokud by vyvlastňovaný uplatnil veškeré opravné 

prostředky, které má k dispozici. 
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Abstrakt 

Obsahem diplomové práce je vyvlastnění nemovitostí. Práce zkoumá obecně 

institut vyvlastnění a podmínky jeho uplatnění. 

Práce se soustředí na omezení výkonu vlastnického práva a na zákonnou úpravu 

náhrady za tato omezení. Popisuje historický vývoj a současnou právní úpravu této 

oblasti se zdůrazněním nutných podmínek vyvlastění – veřejný zájem, účel vyvlastnění 

a náhradu za vyvlastnění. Závěrečná část práce se zabývá řízením o vyvlastnění jako 

administrativním procesem a jeho náležitostmi. 

Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Úvodní kapitola pojednává obecně o 

institutu vyvlastnění a dále o specifických vlastnostech půdy a jejich důsledků na výkon 

vlastnického práva. 

Druhá kapitola se soustředí na omezení vlastnického práva. První část se zabývá 

příčinami omezení, druhá část pak popisuje věcná břemena. 

Třetí kapitola pojednává o historickém vývoji právní úpravy vyvlastnění na 

území České republiky. Popisuje vývoj v letech 1918 až 1989 a následné změny až 

k současné právní úpravě. 

Hlavní částí práce je kapitola čtvrtá a pátá. Kapitola čtvrtá zkoumá institut 

vyvlastnění a jeho současnou právní úpravu. V první části se zabývá ústavními 

podmínkami pro omezení a odnětí vlastnických práv, část druhá pak pojednává o 

pramenech právní úpravy vyvlastnění. Třetí část specifikuje a objasňuje předmět 

vyvlastnění a část čtvrtá popisuje zákonné podmínky vyvlastnění. 

Pátá kapitola vyjmenovává a vysvětluje specifické účely vyvlastnění, které jsou 

uvedeny ve zvláštních předpisech. 

Kapitola šestá se zabývá řízením o vyvlastnění. Popisuje roli vyvlastňovacího 

úřadu, účastníky řízení, průběh samotného řízení, náležitosti rozhodnutí o vyvlastnění, 

zrušení vyvlastnění a možnost vyvlastnění ve zkráceném řízení. Kapitola sedmá pak 

pojednává o řízení o vyvlastnění před soudem. 

 

Klí čová slova: vlastnické právo, vyvlastnění, zákon o vyvlastnění 
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Summary 

Expropriation of Real Property 

The purpose of my thesis is to investigate expropriation as an institute of 

administrative law in general and the conditions of its application. 

The thesis concentrates on the property right limitation and on the legal 

regulation of compensation for the limitation. Besides historical evolution, present legal 

regulation is described with focus on the most important expropriation conditions – 

public interest, purpose and compensation for expropriation. Last part of the paper 

addresses the administrative procedure of deprivation and limitation of the property 

right. 

The legal bases of expropriation are established in the Charter of Fundamental 

Rights and Freedoms, which is part of constitutional system. Based on the Article 11 of 

this constitutional law the expropriation and mandatory limitation of property rights is 

permitted only in public interest, on the basis of law, and for compensation. 

These conditions of the Article 11 of the Charter of Fundamental Rights and 

Freedom are further specified in the Czech Civil Code. The general rule for 

expropriation is Act No. 184/2006 Coll. (Expropriation Act), enacting expropriation of 

the proprietorship title to land and buildings, including the compensation for 

expropriation and special administrative procedure. This Expropriation Act itself does 

not contain the purposes for expropriation, they are enacted in special legal regulations 

defined by the purpose upon which expropriation can be executed. 

Chapter One is introductory and defines the expropriation. Next, the chapter 

deals with special features of land and its implication to property rights and 

expropriation. 

Chapter Two focuses on the limitation of property right. It is subdivided into two 

parts. Part One examines the causes of the limitations of property rights, Part Two 

addresses the issue of real burden. 

Chapter Three is subdivided into two parts and provides an outline of historical 

evolution of the expropriation institute in Czech law. Part One addresses the historical 

period 1918 - 1989. Part Two looks at the situation after the revolutionary year 1989.  
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Chapter Four and Five is the pivotal part of the work. The chapter Four 

examines the topic of expropriation in general and describes present legal regulations of 

expropriation. Part One discusses the constitutional framework. Part Two examines the 

sources of law for the expropriation regulations. Part Three clarifies the object of 

expropriation. Part Four addresses the issue of the mandatory legal conditions – public 

interest, purpose, compensation, and the right of third parties. 

Chapter Five concentrates on specific expropriation purposes based on special 

legal regulations.  

Chapter Six addresses the administrative procedures and processes of 

expropriation. It describes the role of the expropriation office, involved participants, the 

procedure itself, the expropriation verdict, cancellation of expropriation and the 

specifics of expropriation for defence of the state. 

And finally Chapter Seven deals with the court procedures. 

 

Key words: property right, expropriation, Expropriation Act 

 


