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Úvod 
 

Ako už napovedá samotný názov, predložená diplomová práca sa zaoberá 

problematikou nadobúdania nehnuteľností v Českej republike cudzozemcami. Ide 

o tému, ktorá bola najmä po vstupe Českej republiky do Európskej únie veľmi aktuálna 

a hojne diskutovaná v kruhoch odborníkov aj laickej verejnosti.        

Obmedzenia, ktoré bránili osobám z iných krajín, resp. cudzozemcom, 

v nadobúdaní tuzemských nehnuteľností, boli už od štyridsiatych rokov minulého 

storočia zakotvené v devízovom práve. Prakticky až do deväťdesiatych rokov minulého 

storočia mohli devízoví cudzozemci nadobúdať tuzemské nehnuteľnosti na základe 

devízového povolenia, ktoré sa však obvykle neudeľovalo.  

V deväťdesiatych rokoch sa začal prísny režim v oblasti nadobúdania 

tuzemských nehnuteľností postupne liberalizovať. Najskôr došlo k uvoľneniu 

devízových obmedzení v niektorých špecifických prípadoch, keď sa cudzozemcom 

umožnilo nadobúdanie tuzemských nehnuteľností napríklad pre diplomatické zastúpenie 

cudzieho štátu na základe reciprocity alebo napríklad v rámci úzkych rodinných 

vzťahov cudzozemca. Neskôr sa liberalizovalo nadobúdanie nehnuteľností v prospech 

niektorých skupín cudzozemcov, v roku 1995 boli odstránené prekážky devízového 

práva v prospech českých štátnych občanov usadených v zahraničí a v roku 2001 došlo 

k odstráneniu väčšiny prekážok aj v prospech právnických osôb sídliacich v zahraničí, 

avšak podnikajúcich v Českej republike.  

Zásadný vplyv na proces liberalizácie devízových obmedzení v oblasti 

nadobúdania nehnuteľností mal vstup Českej republiky do Európskej únie. Česká 

republika sa stala súčasťou vnútorného trhu Európskej únie, v rámci ktorého platí 

sloboda pohybu kapitálu, teda sloboda investícií na území členských štátov vrátane 

investícií do nehnuteľností. Podľa čl. 63 Zmluvy o fungovaní EU (ex 56 Zmluvy 

o založení ES), ktorá od 1. mája 2004 zaväzuje aj Českú republiku, sú zakázané všetky 

obmedzenia pohybu kapitálu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími 

krajinami.     

Česká republika sa ako členský štát Európskej únie zaviazala zosúladiť svoju 

vnútroštátnu právnu úpravu s právom Európskej únie, a to aj v oblasti nadobúdania 

tuzemských nehnuteľností. Výnimkou v tejto oblasti boli dve prechodné obdobia, ktoré 

si Česká republika vyjednala v rámci prístupových rokovaní a počas ktorých mohla za 
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stanovených podmienok nadobúdanie určitých nehnuteľností, konkrétne 

poľnohospodárskej pôdy a lesov a objektov vedľajšieho bývania, naďalej podriaďovať 

svojím vnútroštátnym obmedzeniam, ktoré predstavovali rozpor so slobodou pohybu 

kapitálu. Dôvodom, prečo si Česká republika vyjednala tieto prechodné obdobia, boli 

obavy z toho, že cudzozemci z ostatných členských štátov s vyššou kúpyschopnosťou 

by nadmerne zaťažili trh s tuzemskými výrazne lacnejšími nehnuteľnosťami.  

Prvé prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania objektov vedľajšieho bývania 

na území Českej republiky uplynulo k 1. máju 2009. Následne k 1. máju 2011 uplynulo 

aj prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy a lesov, a tým 

došlo k plnej liberalizácií obmedzení nadobúdania nehnuteľností v Českej republike 

cudzozemcami. V súčasnosti teda Česká republika nesmie uplatňovať v oblasti 

nadobúdania tuzemských nehnuteľností cudzozemcami žiadne vnútroštátne 

obmedzenia, ktoré by predstavovali rozpor so slobodou pohybu kapitálu.  

Cieľom tejto diplomovej práce bolo prehľadne spracovať proces postupnej 

liberalizácie obmedzení v oblasti nadobúdania tuzemských nehnuteľností 

cudzozemcami, pričom hlavný dôraz bol kladený na záväzky, ktoré v tejto oblasti pre 

Českú republiku vyplývajú zo Zmluvy o pristúpení k Európskej únii, a na problematiku 

ich implementácie do českého vnútroštátneho práva.  

Diplomová práca je koncepčne členená na úvod, tri kapitoly a záver. Prvá 

kapitola pojednáva stručne o obmedzeniach, ktoré existovali v právnej úprave 

nadobúdania tuzemských nehnuteľností cudzozemcami pred rokom 1989. V druhej 

kapitole je chronologicky spracovaná právna úprava obmedzení nadobúdania 

nehnuteľností cudzozemcami podľa devízových zákonov platných počas deväťdesiatych 

rokov. Tretia, najrozsiahlejšia kapitola, je zameraná predovšetkým na zmeny 

vnútroštátnej právnej úpravy v oblasti nadobúdania tuzemských nehnuteľností 

cudzozemcami, ku ktorým došlo v súvislosti so vstupom Českej republiky do Európskej 

únie, a na nedostatky tejto právnej úpravy vo vzťahu k záväzkom, ktoré Česká republika 

prevzala pri vstupe do Európskej únie. Pozornosť je venovaná aj vymedzeniu 

základných pojmov v danej právnej oblasti, ďalej otázkam praktickej aplikácie uvedenej 

vnútroštátnej úpravy a rovnako aj ďalším medzinárodne právnym záväzkom Českej 

republiky, ktoré majú vplyv na právny režim v oblasti nadobúdania tuzemských 

nehnuteľností cudzozemcami.  
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 1. Nadobúdanie nehnuteľností cudzozemcami do roku 1989   
 

V období do roku 1989 je možné v civilnom práve a rovnako aj vo verejnom 

práve identifikovať množstvo obmedzení brániacich devízovým cudzozemcom 

v nadobúdaní tuzemských nehnuteľností.  

  

1.1 Obmedzenia nadobúdania nehnuteľností podľa civilného práva 

 

Občiansky zákonník
1
 rozlišoval popri iných formách vlastníctva tiež vlastníctvo 

osobné a súkromné. Zatiaľ čo osobné vlastníctvo bolo podľa marxistickej ideológie 

považované za zlučiteľné s postulátmi režimu o socialistickej spoločnosti, aj keď 

nepožívalo takých preferencií a ochrany ako tzv. socialistické spoločenské vlastníctvo, 

súkromné vlastníctvo bolo podľa oficiálnych teórií vlastníctvom len obmedzene 

zlučiteľným so socialistickým zriadením a malo byť postupne odstránené. Tomu 

zodpovedala aj právna úprava prevodu a prechodu vlastníctva jednotlivých foriem.
2
  

 Zdroj osobného vlastníctva predstavovala predovšetkým práca fyzickej osoby 

v prospech spoločnosti.
3
 Podľa § 127 občianskeho zákonníka v osobnom vlastníctve 

boli predovšetkým príjmy a úspory z práce a zo sociálneho zabezpečenia. Ďalej boli 

v osobnom vlastníctve veci osobnej a domácej potreby a v oblasti nehnuteľností boli 

v osobnom vlastníctve rodinné domy a rekreačné chaty.
4
 Majetok nad uvedený rámec sa 

mohol stať iba predmetom iných foriem vlastníctva, t.j. u fyzických osôb iba vlastníctva 

súkromného.  

Prevody nehnuteľností v osobnom vlastníctve na cudzinca neboli podľa 

civilného práva podrobené žiadnym osobitným obmedzeniam,
5
 zatiaľ čo prevody 

nehnuteľností v súkromnom vlastníctve podliehali rôznym obmedzeniam podľa druhu 

nehnuteľnosti: 

                                                 
1
  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (v znení platnom do roku 1990) 

2
  Kotáb, P., Ossendorf, V. K úpravě nabývání nemovitostí cizinci v České republice. Obchodní právo, 

2004, číslo7-8, s 7.    
3
  § 125 občianskeho zákonníka (v znení platnom do konca apríla 1990) 

4
  § 128 občianskeho zákonníka (v znení platnom do konca apríla 1990) obsahoval vymedzenie pojmu 

rodinný dom. Za podmienky porovnateľnosti s rodinným domom mohla byť predmetom osobného 

vlastníctva aj poľnohospodárska usadlosť.   
5
  Prevod aj prechod osobného vlastníctva bol podľa § 133 občianskeho zákonníka (v znení platnom do 

konca apríla 1990) voľný.  
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a) nezastavané stavebné pozemky mohli fyzické osoby prevádzať iba na štát 

a socialistické organizácie (hlavne štátne, družstevné a spoločenské) 

oprávnené k tomu osobitným predpisom,
6
 

b) nezastavané stavebné pozemky s možnosťou osobného užívania mohli 

fyzické osoby darovať príbuzným v priamej línii a súrodencom,
7
 

c) stavby, poľnohospodárske pozemky a lesné pozemky mohli byť prevádzané 

iba so súhlasom okresného národného výboru.
8
 

Nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve mohli bez obmedzenia prechádzať 

v rámci dedičského konania.  

Pokiaľ ide o samotné vymedzenie pojmu nehnuteľnosť, je možné odkázať na 

kapitolu 3.2.2.1 tejto diplomovej práce.  

 K uvedeným obmedzeniam, ktoré v oblasti nadobúdania nehnuteľností stanovilo 

pred rokom 1989 civilné právo, pristupovali ešte obmedzenia verejnoprávneho 

charakteru zakotvené v devízovom práve.  

 

1.2 Obmedzenia nadobúdania nehnuteľností podľa devízového 

práva 

 

Devízový zákon z roku 1970, rovnako ako devízové zákony platné v 

päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch,
9
 naďalej upevňoval devízový režim, ktorého 

základným východiskom bol devízový monopol štátu.
10

 V zmysle tohto základného 

východiska boli vymedzené aj práva a povinnosti účastníkov devízovo právnych 

vzťahov. Podľa vtedajšieho pojatia bol devízovo právny vzťah považovaný za typický 

nerovnoprávny vzťah, kde na jednej strane bol štát, zastúpený oprávneným orgánom 

alebo organizáciou, vystupujúci v postavení vrchnostenskom, a na druhej strane občan 

alebo organizácia, v postavení podriadenom, ktorý sa musel podriadiť a strpieť 

rozhodnutie štátu, aj keby také rozhodnutie nebolo v súlade s jeho záujmami. Väčšina 

                                                 
6
  § 490 občianskeho zákonníka (v znení platnom do konca apríla 1990) 

7
   Rovnaké ustanovenie 

8
  Rovnaké ustanovenie 

9
  Zákon č. 92/1946 Sb., o vázaném devizovém hospodářství a zákon č. 107/1953 Sb., o devizovém 

hospodářství  
10

  Podľa dôvodovej správy k devízovému zákonu z roku 1970 predstavoval devízový monopol štátu 

výhradné právo štátu uskutočňovať platobný a úverový styk so zahraničím a k tomu účelu 

sústreďovať platobné prostriedky a rozhodovať o nakladaní s nimi.     
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úkonov v devízovej oblasti ako občanov, tak organizácií bola viazaná na rozhodnutie 

devízového orgánu o udelení devízového povolenia.
11

  

Povoľovaciemu režimu bola podriadená aj oblasť nadobúdania tuzemských 

nehnuteľností devízovými cudzozemcami. V súlade s ustanovením § 19 ods. 1 písm. c) 

devízového zákona z roku 1970 mohli devízoví tuzemci zmluvne prevádzať tuzemské 

nehnuteľnosti na devízových cudzozemcov len s devízovým povolením Štátnej banky 

československej.
12

 Na udelenie devízového povolenia nemali devízoví cudzozemci 

právny nárok a ani neboli stanovené jednoznačné podmienky ako by mohli docieliť 

udelenie tohto devízového povolenia. Devízový zákon z roku 1970, na rozdiel od staršej 

právnej úpravy, podroboval povoľovaciemu režimu iba zmluvné prevody nehnuteľností, 

takže tomuto režimu nepodliehali dispozície pre prípad smrti.  

Devízovú príslušnosť osôb upravoval § 6 devízového zákona z roku 1970. Podľa 

tohto ustanovenia boli za devízových tuzemcov považované:  

a) fyzické osoby, ktoré mali v tuzemsku bydlisko alebo sa tu aspoň po dobu 

jedného roka zdržiavali,
13

  

b) československí štátni občania, ktorí sa zdržiavali v zahraničí so súhlasom 

príslušných štátnych orgánov a rodinní príslušníci takých osôb, ktorí sa s 

nimi v zahraničí zdržiavali,
14

 

c) právnické osoby, ktoré mali v tuzemsku svoje sídlo.
15

 

Iné fyzické a právnické osoby boli podľa devízového zákona z roku 1970 

považované za devízových cudzozemcov.  

Zákonná úprava devízovej príslušnosti osôb bola ďalej doplnená vykonávacou 

vyhláškou č. 143/1970 Sb. Podľa § 1 tejto vyhlášky sa za devízových tuzemcov 

nepovažovali, ani keď sa zdržiavali v tuzemsku dlhšie ako jeden rok:  

                                                 
11

  Bakeš, M., Blechová, E. Devizový zákon a předpisy související, texty s předmluvou. 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 1995, s. IX  
12

  Vykonávacou vyhláškou č. 143/1970 Sb. (Vyhláška Federálního ministerstva financí a Federálního 

ministerstva zahraničního obchodu č. 143/1970 Sb., kterou se provádí zákon o devizovém 

hospodářství č. 143/1970 Sb.) bola táto právomoc Štátnej banky československej prenesená na Správu 

pro věci majetkové a devizové.  
13

  Rozhodným kritériom pre určovanie devízovej príslušnosti fyzickej osoby nebola štátna príslušnosť, 

ale miesto bydliska, t.j. miesto trvalého pobytu. Pre zaradenie fyzickej osoby do kategórie devízových 

tuzemcov stačilo aj zdržiavanie sa takejto osoby v tuzemsku aspoň po dobu jedného roka, t.j. pobyt v 

tuzemsku iba prechodného charakteru bez úmyslu zdržiavať sa v tuzemsku trvale.   
14

  Príslušným štátnym orgánom bol pasový orgán, ktorý udeľoval výjazdné doložky k cestovným pasom. 
15

  Podľa názoru prevládajúceho v praxi bola za sídlo právnickej osoby považovaná adresa riadiacej 

zložky právnickej osoby.  
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a) cudzí štátni príslušníci - členovia diplomatickej misie cudzích 

zastupiteľských úradov v ČSSR (vedúci misie, členovia diplomatického, 

technického, administratívneho a služobného personálu), členovia ich rodín 

a ich súkromné služobné osoby, ak boli registrovaní na Federálnom 

ministerstve zahraničných vecí a ak bola vzájomnosť zaručená, 

b) cudzí štátni príslušníci patriaci k zamestnancom medzinárodných 

organizácií, inštitúcií alebo orgánov pôsobiacich na území ČSSR a členovia 

ich rodín, 

c) cudzí štátni príslušníci patriaci k zamestnancom reprezentácií zahraničných 

organizácií (podnikov) pôsobiacich na území ČSSR a členovia ich rodín, ak 

bola vzájomnosť zaručená, 

d) cudzí štátni príslušníci zdržiavajúci sa v ČSSR iba prechodne a výhradne na 

vykonanie určitých prác (montéri, technickí poradcovia, znalci a pod.), s 

cieľom štúdia na československých školách, na praxi a školení alebo na 

liečení.  

Za devízových tuzemcov sa ďalej nepovažovali československí štátni občania a 

ich rodinní príslušníci, ani keď sa zdržiavali v zahraničí so súhlasom príslušných 

štátnych orgánov: 

a) ak skutkové okolnosti nasvedčovali ich úmyslu zostať trvale v zahraničí 

alebo 

b) ak sa vysťahovali z ČSSR na vysťahovalecký pas.  

Za devízových tuzemcov sa ďalej nepovažovali ani medzinárodné organizácie, 

aj keď mali v tuzemsku svoje sídlo.  

 

2. Nadobúdanie nehnuteľností cudzozemcami po roku 1989 
 

Spoločenské, politické a ekonomické zmeny spojené s revolučnými udalosťami 

roku 1989 sa premietli aj do právnej úpravy týkajúcej sa nadobúdania tuzemských 

nehnuteľností devízovými cudzozemcami.  

V oblasti civilného práva bola obnova trhového hospodárstva spojená s 

rozvojom jednotne chápaného a chráneného súkromného vlastníctva. Novelou 
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občianskeho zákonníka došlo s účinnosťou od 1. januára 1992 k zjednoteniu režimu 

osobného a súkromného vlastníctva.
16

  

Obmedzenia obsiahnuté v § 490 občianskeho zákonníka, ktoré bránili prevodom 

nehnuteľností v súkromnom vlastníctve, teda aj prevodom týchto nehnuteľností na 

devízových cudzozemcov, boli s účinnosťou od 1. mája 1990 odstránené zákonom 

o súkromnom podnikaní občanov.
17

  

Rovnako aj v oblasti devízového práva bolo nutné po roku 1989 vytvoriť nové 

podmienky, ktoré by umožnili prechod od direktívneho spôsobu riadenia 

československého hospodárstva smerom k trhovému hospodárstvu. Takéto podmienky 

mal pomôcť vytvoriť aj nový devízový zákon z roku 1989.    

     

2.1  Právna úprava v devízovom zákone z roku 1989   

 

Zásadný rozdiel právnej úpravy devízového zákona z roku 1989 oproti staršej 

právnej úprave spočíval v jeho základnej koncepcii, devízový zákon z roku 1989 už 

totiž nevychádzal z princípu devízového monopolu štátu. Devízový zákon z roku 1989 

sa pokúsil vymedziť nový devízový režim, ktorý by podporoval iniciatívu tuzemských 

hospodárskych subjektov a ich aktívne zapojenie do devízového hospodárenia tak, aby 

sa subjekty, ktoré prispievali k vyváraniu a zvyšovaniu devízových zdrojov, tiež 

primerane podieľali na ich využití.  

Devízový zákon z roku 1989 bol prijatý 13. decembra 1989, a tak je 

pochopiteľné, že počas roku 1990 bol v reakcii na intenzívne ponovembrové zmeny 

trikrát novelizovaný. Tieto novelizácie sa dotkli aj právnej úpravy nadobúdania 

tuzemských nehnuteľností, ktorá bola zakotvená v § 26. V krátkom časovom rozmedzí 

sa tak zásadným spôsobom menili podmienky, podľa ktorých mohli devízoví 

cudzozemci nadobúdať tuzemské nehnuteľnosti.  

 Pôvodné znenie § 26 devízového zákona z roku 1989, účinné do 30. apríla 1990, 

stanovilo, že devízový tuzemec môže prevádzať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na 

devízového cudzozemca len s devízovým povolením udeleným príslušným devízovým 

                                                 
16

  Zákon č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník  
17

  Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů 
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orgánom.
18

 Výnimkou, kedy sa devízové povolenie nevyžadovalo, bolo nakladanie 

s uvedenými nehnuteľnosťami pre prípad smrti.  

 Začiatkom deväťdesiatych rokov výrazne zosilneli snahy o obmedzenie 

prevodov tuzemských nehnuteľností na devízových cudzozemcov, ktoré boli oficiálne 

zdôvodnené obavami z toho, že výrazné disproporcie v cenách nehnuteľností medzi 

vyspelými štátmi západnej Európy a ČSFR by mohli viesť k hromadnému skupovaniu 

tuzemských nehnuteľností devízovými cudzozemcami. 

Tieto snahy viedli k novelizácií právnej úpravy devízového zákona z roku 

1989.
19

 Od 1. mája 1990 nadobudlo účinnosť nové znenie § 26, ktoré znemožnilo 

devízovým cudzozemcom nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam devízových 

tuzemcov na území ČSFR, s výnimkou dedenia. Tento právny režim už neumožňoval 

devízovému cudzozemcovi nadobúdať tuzemské nehnuteľnosti na základe rozhodnutia 

devízového orgánu o udelení devízového povolenia. Citované ustanovenie tak 

predstavovalo dovtedy najprísnejšiu právnu úpravu.   

 Zmenu podmienok nadobúdania tuzemských nehnuteľností priniesol reštitučný 

zákon z roku 1990.
20

 Týmto zákonom bol s účinnosťou od 1. novembra 1990 

novelizovaný § 26 devízového zákona z roku 1989 a devízoví cudzozemci mohli po 

novom nadobudnúť tuzemskú nehnuteľnosť jej vydaním podľa reštitučného zákona 

z roku 1990.  

Ďalšiu novelizáciu § 26 priniesol tzv. zákon o malej privatizácii z roku 1990,
21

 

ktorým bola s účinnosťou od 1. decembra 1990 medzi výnimky pre devízových 

cudzozemcov doplnená tiež možnosť nadobudnúť tuzemskú nehnuteľnosť jej 

vydražením podľa uvedeného privatizačného zákona.  

Devízovú príslušnosť osôb upravoval § 6 devízového zákona z roku 1989. Podľa 

uvedeného ustanovenia boli za devízových tuzemcov považované:  

a) fyzické osoby, ktoré mali v tuzemsku svoje bydlisko alebo sa tu zdržiavali 

nepretržite aspoň po dobu jedného roka, 

b) právnické osoby, ktoré mali v tuzemsku svoje sídlo.  

                                                 
18

  Devízovými orgánmi podľa § 7 devízového zákona z roku 1989 boli Štátna banka československá, 

Federálne ministerstvo financií, ministerstvá financií, cien a miezd republík a Federálne ministerstvo 

zahraničného obchodu. 
19

  Zákon č. 109/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 162/1989 Sb.   
20

  Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd 
21

  Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo                                           

fyzické osoby 
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Za devízových tuzemcov sa naopak nepovažovali, aj keď sa v tuzemsku zdržiavali 

dlhšie ako jeden rok, cudzí štátni príslušníci, ktorí boli 

a) registrovaní na Federálnom ministerstve zahraničných vecí ako členovia 

alebo pracovníci diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu cudzieho 

štátu, členovia ich rodín alebo ich súkromné služobné osoby, ak bola 

zaručená vzájomnosť v tomto cudzom štáte, 

b) zamestnancami medzinárodných organizácií, inštitúcií alebo orgánov na 

území ČSFR, a členovia ich rodín, ak bola zaručená vzájomnosť v štáte, 

ktorého boli tieto osoby príslušníkmi, 

c) pracovníkmi obchodného zastupiteľstva devízového cudzozemca alebo 

podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou pôsobiacich na území ČSFR, 

a členovia ich rodín, ak bola zaručená vzájomnosť v štáte, ktorého boli tieto 

osoby príslušníkmi, 

d) v tuzemsku iba prechodne a výhradne na vykonanie určitých prác, za 

účelom štúdia na československých školách, liečenia, na získanie praxe 

alebo na vykonávanie činnosti v tuzemsku na základe medzinárodnej 

zmluvy, ako aj členovia ich rodín, pokiaľ tieto osoby nedostali od 

príslušných československých orgánov povolenie na trvalý pobyt.  

Ostatné fyzické a právnické osoby boli považované za devízových cudzozemcov 

a rovnako boli za devízových cudzozemcov považované aj medzinárodné organizácie so 

sídlom v tuzemsku zriadené alebo vyvíjajúce činnosť v ČSFR podľa osobitných 

predpisov,
22

 pokiaľ ich činnosť nemala výhradne podnikateľskú povahu.  

 

2.2 Právna úprava v devízovom zákone z roku 1990   

 

Devízový zákon z roku 1990 predstavoval definitívny odklon od 

administratívneho spôsobu riadenia devízového hospodárstva a naštartoval systematický 

proces postupnej liberalizácie devízového hospodárstva. Tento liberálnejší prístup sa 

prejavil aj v úprave práv a povinností účastníkov devízovo právnych vzťahov, avšak 

v oblasti nadobúdania nehnuteľností devízovými cudzozemcami zachovával devízový 

                                                 
22

  Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé 

socialistické republice 
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zákon z roku 1990 aj naďalej predošlú rigidnú právnu úpravu. Špecifické výnimky 

z prísneho režimu devízového zákona predstavovali aj naďalej niektoré reštitučné 

a privatizačné zákony.  

Podľa ustanovenia § 25 devízového zákona z roku 1990 nemohol devízový 

cudzozemec nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v ČSFR, s výnimkou:  

a) dedenia, 

b) pokiaľ tak stanovil osobitný zákon.
23

  

Priveľmi rigidná právna úprava prevodov tuzemských nehnuteľností na 

devízových cudzozemcov, ktorá mala oficiálne zabrániť hlavne prípadnému rozpredaju 

lacnejších tuzemských nehnuteľností v prospech kúpyschopnejších cudzincov, však 

spôsobovala nefunkčnosť systému ako celku. Preto bol § 25 devízového zákona z roku 

1990 s účinnosťou od 1. júla 1992 podstatne novelizovaný.
24

 V prospech devízových 

cudzozemcov boli do § 25 doplnené ďalšie zákonné výnimky, ktoré im umožňovali 

nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v ČSFR, a to konkrétne:  

c) pre diplomatické zastúpenie cudzieho štátu za podmienky vzájomnosti, 

d) ak išlo o nehnuteľnosť nadobúdanú do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov, z ktorých iba jeden bol devízovým cudzozemcom, alebo ak mal 

nadobudnúť nehnuteľnosť devízový cudzozemec - fyzická osoba od 

manžela, rodičov alebo prarodičov, 

e) výmenou tuzemskej nehnuteľnosti, ktorú vlastnil, za inú tuzemskú 

nehnuteľnosť, ktorej hodnota neprevyšovala hodnotu pôvodnej 

nehnuteľnosti,  

f) pokiaľ mal predkupné právo z titulu podielového spoluvlastníctva 

nehnuteľnosti,  

g) pokiaľ išlo o stavbu, ktorú devízový cudzozemec vystaval na vlastnom 

pozemku.  

Právnu úpravu devízovej príslušnosti osôb obsahoval § 5 devízového zákona 

z roku 1990. Podľa tohto ustanovenia boli za devízových tuzemcov považované: 

a) fyzické osoby, ktoré mali v tuzemsku evidované bydlisko, 

                                                 
23

  Takýmto osobitným zákonom bol už spomínaný reštitučný zákon z roku 1990 alebo zákon o malej 

privatizácii z roku 1990. Neskôr tiež napríklad zákon o veľkej privatizácii z roku 1991 (zákon č. 

92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby). 
24

  Zákon č. 228/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. 
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b) právnické osoby, ktoré mali v tuzemsku sídlo, 

c) fyzické osoby – podnikatelia, ktorí boli zapísaní v podnikovom registri.
25

 

Ostatné fyzické a právnické osoby boli považované za devízových cudzozemcov 

rovnako ako medzinárodné organizácie so sídlom v tuzemsku, zriadené alebo vyvíjajúce 

činnosť v ČSFR podľa osobitných predpisov.
26

   

Uvedená úprava devízovej príslušnosti osôb bola s účinnosťou od 1. júla 1992 

novelizovaná.
27

 Podľa nového znenia § 5 devízového zákona z roku 1990 boli za 

devízových tuzemcov považované: 

a) fyzické osoby, ktoré mali v tuzemsku trvalý pobyt,
28

  

b) právnické osoby, ktoré mali v tuzemsku sídlo.
29

 

Ďalej sa podľa § 5 devízového zákona z roku 1990 práva a povinnosti 

devízových tuzemcov - právnických osôb vzťahovali takisto na devízových tuzemcov, 

ktorí boli fyzickými osobami – podnikateľmi,
30

 pri vykonávaní ich podnikateľskej 

činnosti.  

Ostatné fyzické a právnické osoby a tiež medzinárodné organizácie so sídlom 

v tuzemsku, zriadené a vyvíjajúce činnosť v ČSFR podľa osobitných predpisov, boli 

považované za devízových cudzozemcov.  

 

 

 

 

 

                                                 
25

  Fyzické osoby – podnikatelia mali postavenie devízových tuzemcov – právnických osôb pod 

podmienkou, že boli zapísané v podnikovom registri, ktorý upravovala vyhláška č. 114/1964 Sb., 

o podnikovém rejstříku.   
26

  Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé 

socialistické republice 
27

  Zákon č. 228/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. 
28

  Právnu úpravu trvalého pobytu obsahoval zákon č. 135/1982 o hlášení a evidenci pobytu občanů. 

Podľa § 3 uvedeného zákona sa trvalým pobytom rozumel pobyt na mieste stáleho bydliska občana, 

spravidla na mieste kde má rodinu, byt alebo zamestnanie. V režime trvalého pobytu sa mohli na 

území ČSFR zdržiavať aj cudzinci, právnu úpravu obsahoval zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců 

na území České a Slovenské Federativní Republiky. 
29

  Právna úprava sídla právnickej osoby bola od 1. januára 1992 obsiahnutá v § 2 ods. 3 obchodného 

zákonníka. Podľa uvedeného ustanovenia bola sídlom právnickej osoby adresa, ktorá bola ako sídlo 

zapísaná v obchodnom registri alebo v inej evidencii.  
30

  § 2 ods. 2 obchodného zákonníka  
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2.3 Právna úprava v devízovom zákone z roku 1995 

 

 Devízový zákon z roku 1995 na jednej strane potvrdil úspešné zavŕšenie procesu 

liberalizácie v rámci českého devízového hospodárstva a na druhej strane zároveň 

reagoval na medzinárodné záväzky Českej republiky v oblasti kapitálových pohybov, 

čím sa vnútroštátna právna úprava v tejto oblasti priblížila európskym štandardom. 

Z medzinárodného hľadiska úprava devízového zákona z roku 1995 spĺňala podmienky 

pre vyhlásenie zmeniteľnosti českej meny podľa článku VIII Dohody o Medzinárodnom 

menovom fonde
31

, zároveň tiež vytvárala dobré podmienky pre jednanie Českej 

republiky o pripravenosti pre členstvo v OECD a zodpovedala aj záväzkom, ktoré pre 

Českú republiku vyplývali z Európskej dohody o pridružení k Európskym 

spoločenstvám.   

 V oblasti nadobúdania tuzemských nehnuteľností cudzozemcami zachoval 

devízový zákon z roku 1995 zásadne dovtedajší režim výnimiek, pričom špeciálnu 

úpravu obsahovali niektoré osobitné zákony. Zároveň však devízový zákon z roku 1995 

obsahoval oproti staršej právnej úprave jeden výrazný prvok liberalizácie, pretože došlo 

k zmenšeniu množiny osôb, ktorým v nadobúdaní tuzemských nehnuteľností bránili 

devízové obmedzenia. Tieto devízové obmedzenia sa po novom už nevzťahovali na 

českých štátnych občanov, ktorí nemali v Českej republike trvalý pobyt, teda patrili do 

kategórie cudzozemcov.  

Podľa § 17 devízového zákona z roku 1995 mohli cudzozemci, ktorí neboli 

občanmi Českej republiky, nadobúdať vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v Českej 

republike, pokiaľ osobitný zákon
32

 nestanovil inak, iba:  

a) dedením, 

b) pre diplomatické zastúpenie cudzieho štátu za podmienky vzájomnosti, 

c) ak išlo o nehnuteľnosť nadobúdanú do bezpodielového spoluvlastníctva 

manželov, z ktorých iba jeden bol cudzozemcom, alebo ak mal cudzozemec 

nadobudnúť nehnuteľnosť od manžela, rodičov alebo prarodičov,  

d) výmenou tuzemskej nehnuteľnosti, ktorú vlastnil, za inú tuzemskú 

nehnuteľnosť, ktorej cena obvyklá neprevyšovala cenu obvyklú pôvodnej 

nehnuteľnosti,  

                                                 
31

  Publikovaná ako Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 373/1990 Sb. 
32

  Napríklad zákon o pôde 
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e) pokiaľ mal predkupné právo z titulu podielového spoluvlastníctva 

nehnuteľnosti,  

f) pokiaľ išlo o stavbu, ktorú cudzozemec vystaval na vlastnom pozemku,  

g) pokiaľ tak výslovne stanovil osobitný zákon.
33

  

Ďalšiu liberalizáciu podmienok nadobúdania tuzemských nehnuteľností priniesla 

novela devízového zákona z roku 1995 č. 482/2001 Sb., tentoraz v prospech 

cudzozemcov – právnických osôb. Uvedená novela s účinnosťou od 1. januára 2002 

doplnila do pôvodného § 17 devízového zákona z roku 1995 nový odsek 2, podľa 

ktorého cudzozemec – právnická osoba, ktorá mala v tuzemsku umiestnený podnik 

alebo organizačnú zložku podniku a bola oprávnená v tuzemsku podnikať,
34

 mohol 

nadobúdať vlastnícke právo k tuzemským nehnuteľnostiam s výnimkou pozemkov, 

ktoré tvorili poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patrili,
35

 a pozemkov 

určených k plneniu funkcií lesa.
36

  

Nová právna úprava obsiahnutá v § 17 ods. 2 devízového zákona z roku 1995 

tak fakticky vytvorila v súlade s obchodným zákonníkom rovnaké podmienky pre 

podnikanie zahraničných osôb v Českej republike ako pre českých štátnych občanov. 

Účelom novej úpravy bolo, aby zahraničné právnické osoby pri rozhodovaní o forme 

svojho podnikania v Českej republike naďalej neboli obmedzovaní právnou úpravou 

nadobúdania tuzemských nehnuteľností, pokiaľ by považovali za výhodnejšie podnikať 

v Českej republike prostredníctvom podniku alebo organizačnej zložky.
37

             

V súvislosti s vymedzením devízovej príslušnosti osôb používal devízový zákon 

z roku 1995 oproti predošlej právnej úprave pojmy tuzemec a cudzozemec bez 

prívlastku devízový. Podľa § 1 písm. b) devízového zákona z roku 1995 sa za tuzemca 

považovala:  

a) fyzická osoba s trvalým pobytom v tuzemsku,
38

 
39

 

                                                 
33

  Napríklad už spomínané reštitučné a privatizačné zákony.  
34

  Podľa § 21 obchodného zákonníka môžu zahraničné osoby podnikať na území Českej republiky 

zásadne za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako české osoby. Zahraničnou osobou sa 

rozumie fyzická osoba s bydliskom a právnická osoba so sídlom mimo územia Českej republiky. 

Podnikaním zahraničnej osoby na území Českej republiky sa pre účely obchodného zákonníka 

rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území 

Českej republiky. 
35

  Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu   
36

   Lesný zákon 
37

  Dôvodová správa k novele devízového zákona z roku 1995 č. 482/2001 Sb. 
38

  Nové úpravu trvalého pobytu obsahoval s účinnosťou od 1. júla 2000 zákon o evidencii obyvateľov. 

Podľa § 10 uvedeného zákona sa miestom trvalého pobytu rozumie adresa pobytu občana v Českej 
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b) právnická osoba so sídlom v tuzemsku.
40

  

Podľa § 1 písm. c) sa potom za cudzozemcov považovali fyzické a právnické 

osoby, ktoré uvedené podmienky nespĺňali.  

 

3. Nadobúdanie nehnuteľností cudzozemcami po vstupe 

Českej republiky do Európskej únie  
    

Členstvo v Európskej únii vyžaduje, aby štát, ktorý sa uchádza o prijatie, 

harmonizoval svoj právny poriadok s legislatívou Európskej únie. Skutočnosť, že 

kandidátsky štát má porovnateľné právne prostredie, je potom jedným z predpokladov 

prijatia tohto štátu do Európskej únie. Vstup Českej republiky do Európskej únie tak 

výrazne ovplyvnil celý český právny poriadok a teda aj právnu úpravu nadobúdania 

nehnuteľností cudzozemcami.  

 

3.1 Záväzky Českej republiky vyplývajúce z členstva v Európskej 

únii  

 

3.1.1 Voľný pohyb kapitálu  

 

Európska únia si kladie za cieľ zjednotenie jednotlivých národných trhov na 

území členských štátov do jediného spoločného hospodárskeho priestoru nazvaného 

vnútorný trh. Takáto ekonomická integrácia predpokladá nielen integráciu trhov, a to 

trhov tovaru, služieb a práce, ale aj ďalších hospodárskych faktorov, medzi ktoré patrí 

                                                                                                                                               
republike, ktorá je vedená v registri obyvateľov v stanovenej forme a ktorú si zvolí občan spravidla 

v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. – Bližšie viz kapitola 3.2.2.2 tejto práce.  
39

  Novú úpravu trvalého pobytu cudzincov na území Českej republiky obsahoval s účinnosťou od          

1. januára 2000 zákon o pobyte cudzincov na území Českej republiky. Cudzinec bol oprávnený trvale 

sa zdržiavať na území Českej republiky buď na základe vydaného povolenia k pobytu alebo mu toto 

oprávnenie vzniklo priamo zo zákona. Zásadnú zmenu jednotnej úpravy trvalého pobytu cudzincov 

neskôr priniesla novela zákona o pobyte cudzincov na území Českej republiky č. 217/2002 Sb., ktorá 

zakotvila odlišný režim pre občanov Európskej únie tak, aby boli zohľadnené pravidlá upravujúce 

voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie. Bližšie viz kapitola 3.2.2.2 a 3.2.2.4 tejto práce.        
40

  Podľa § 2 ods. 3 obchodného zákonníka sa sídlom právnickej osoby rozumela adresa, ktorá bola ako 

sídlo zapísaná v obchodnom registri alebo v inej evidencii. Novela obchodného zákonníka č. 

370/2000 Sb. priniesla koncepciu tzv. skutočného sídla, ktorá sa uplatnila vedľa sídla vo vyššie 

uvedenom zmysle. Skutočným sídlom bola adresa miesta, z ktorého bola právnická osoba svojím 

štatutárnym orgánom riadená. S účinnosťou od 1. januára 2002 bola nová právna úprava sídla 

právnickej osoby zakotvená v § 19c občianskeho zákonníka. Bližšie viz kapitola 3.2.2.2 tejto práce.  
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napríklad kapitál. Slobodný pohyb hospodárskych faktorov umožňuje optimálnu 

alokáciu práce a kapitálu. Podnikatelia tak môžu presúvať svoj kapitál a investovať ho 

na výhodnejších miestach a pracovníci môžu migrovať do oblastí, kde je vyšší dopyt po 

ich práci a kde tak budú lepšie odmeňovaní. Plná ekonomická integrácia je možná za 

predpokladu odstránenia prekážok pohybu hospodárskych faktorov.  

Jednou z podmienok fungovania vnútorného trhu je teda voľný pohyb kapitálu 

medzi členskými štátmi. Jedine pri slobodnom pohybe kapitálu môžu byť 

uskutočňované ostatné slobody, teda voľný pohyb tovaru, osôb a služieb. Voľný pohyb 

kapitálu je možné definovať ako nadobúdanie, speňaženie alebo transfer peňažného 

kapitálu a majetkových práv k zlatu alebo vecnému kapitálu, ktorý predpokladá pohyb 

cez hranice. Voľný pohyb kapitálu predstavuje slobodu investovania, ktorého dôležitou 

súčasťou sú aj investície do nehnuteľností na území členských štátov.  

Súčasná právna úprava Európskej únie v oblasti pohybu kapitálu znamená 

dosiahnutie plnej liberalizácie pohybu kapitálu. Podľa čl. 63/1 Zmluvy o fungovaní EU 

(ex 56/1 Zmluvy o založení ES)
41

 sú zakázané všetky obmedzenia pohybu kapitálu 

medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Toto ustanovenie 

znamená bezpodmienečnú liberalizáciu medzištátneho pohybu kapitálu. V judikatúre 

Európskeho súdneho dvora je toto ustanovenie vykladané extenzívnym spôsobom 

a aplikuje sa nielen na priame hospodárske obmedzenia, ale aj na také úpravy 

obchodných spoločností a daňové úpravy, ktoré obmedzujú cezhraničné investície 

hlavne tým, že tieto majú horšie postavenie ako investície tuzemské. Zakázané sú teda 

všetky priame, nepriame, skutočné či potenciálne zábrany, limity či zákazy importu, 

exportu či transferu kapitálu.  

Uvedený zákaz, aj napriek jeho priamej aplikovateľnosti, nie je absolútny. 

Jednotlivé výnimky sú upravené v čl. 64 – 66 Zmluvy o fungovaní EU (ex 57 – 59 

Zmluvy o založení ES).  

Najvýznamnejšími výnimkami sú obmedzenia v oblasti pohybu kapitálu 

uplatňované vo vzťahu k tretím štátom, ktoré umožňuje čl. 64 Zmluvy o fungovaní EU. 

Takéto obmedzenia sú možné v súvislosti s priamymi investíciami, vrátane investícii do 

                                                 
41

  Lisabonská zmluva predstavuje v poradí štvrtú z revíznych zmlúv, ktorými sa mení tzv. primárne 

právo Európskej únie. Lisabonskou zmluvou sa s platnosťou od 1. decembra 2009 pretvoril právny 

rámec Európskej únie, pričom podstatná časť konštitučných základov Európskej únie bola prevedená 

do Zmluvy o Európskej únii a hmotné právo zo Zmluvy o založení ES dostalo nové označenie Zmluva 

o fungovaní Európskej únie.     
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nehnuteľností, podnikaním, poskytovaním finančných služieb či prijatím cenných 

papierov na kapitálových trhoch, avšak za predpokladu, že tieto obmedzenia existovali 

k 31. decembru 1993. O opatreniach, ktoré by znamenali ďalšie obmedzenia voľného 

pohybu kapitálu vo vzťahu k tretím štátom, môže jednomyseľne rozhodnúť Rada po 

konzultácií s Európskym parlamentom.  

Čl. 65 Zmluvy o fungovaní EU umožňuje členským štátom uplatňovať daňovú 

úpravu, ktorá rozlišuje medzi daňovými poplatníkmi podľa miesta bydliska alebo 

miesta, kde je ich kapitál investovaný. Ďalej môžu členské štáty uplatňovať nevyhnutné 

opatrenia, ktoré majú zabrániť porušovaniu vnútroštátnych predpisov hlavne v oblasti 

daňového práva a dohľadu nad finančnými inštitúciami, alebo stanoviť postupy pre 

ohlasovanie pohybu kapitálu pre účely správne a štatistické, alebo uplatňovať opatrenia 

odôvodnené verejným poriadkom či verejnou bezpečnosťou. V žiadnom prípade však 

nesmie ísť o diskriminačné opatrenia a postupy, ani o skryté obmedzovanie voľného 

pohybu kapitálu.  

Výnimka obsiahnutá v čl. 66 Zmluvy o fungovaní EU sa uplatní, pokiaľ pohyb 

kapitálu vo vzťahu k tretím štátom výnimočne spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážne 

poruchy fungovania hospodárskej a menovej únie. V takom prípade môže Rada na 

návrh Komisie po konzultácií s Európskou centrálnou bankou prijať ochranné opatrenia 

voči tretím štátom. Takéto opatrenia môžu byť prijaté iba na dobu maximálne šesť 

mesiacov a ich prijatie musí byť úplne nevyhnutné.  

V oblasti nadobúdania nehnuteľností na území členských štátov majú jednotlivé 

členské štáty povolené niektoré individuálne výnimky z uvedeného zákazu obmedzení 

pohybu kapitálu.  

Špecifickú individuálnu výnimku v oblasti pohybu kapitálu predstavuje úprava 

nadobúdania nehnuteľností v Dánsku, a to konkrétne úprava nadobúdania objektov, 

ktoré neslúžia k celoročnému bývaniu, tzv. rekreačných objektov. Dánsko je podľa 

protokolu z roku 1992, ktorý uzatvorilo s ostatnými členskými štátmi Európskej únie, 

oprávnené zachovať na neurčitú dobu svoje vnútroštátne obmedzenia v oblasti 

nadobúdania týchto rekreačných objektov, ktoré predstavujú rozpor so slobodným 

pohybom kapitálu.   
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Ďalšie individuálne výnimky v oblasti pohybu kapitálu si pre nadobúdanie 

vybraných typov nehnuteľností vyjednali aj iné členské štáty Európskej únie, avšak tieto 

výnimky majú iba dočasný charakter, teda platia iba počas tzv. prechodného obdobia.
42

       

 

3.1.2 Zmluva o pristúpení Českej republiky k Európskej únii  

 

Medzi členskými štátmi Európskej únie na jednej strane a desiatimi 

pristupujúcimi štátmi na strane druhej bola dňa 16. apríla 2003 v Aténach podpísaná 

Zmluva o pristúpení k Európskej únii. Zmluva o pristúpení k Európskej únii bola 

koncipovaná ako jedna zmluva, v ktorej je upravené spoločné pristúpenie všetkých 

pristupujúcich štátov, čím sa umožnilo naviazanie zmluvných vzťahov nielen medzi 

vtedajšími členskými štátmi a pristupujúcimi štátmi, ale aj medzi pristupujúcimi štátmi 

navzájom.
43

 

Samotná Zmluva o pristúpení k Európskej únii je dokument, ktorý zakotvuje 

podmienky prijatia pristupujúcich štátov do Európskej únie a tiež zakotvuje zmeny 

zmlúv, na ktorých je Európska únia založená, a ku ktorým došlo v súvislosti s prijatím 

nových štátov. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o pristúpení k Európskej únii je Akt 

o podmienkach pristúpenia, ktorý zakotvuje záväznosť práva Európskej únie pre 

pristupujúce štáty s prihliadnutím k výnimkám a zvláštnym režimom, ktoré si jednotlivé 

pristupujúce štáty vyjednali v rámci prístupových rokovaní. 

Zmluva o pristúpení k Európskej únii vrátane Aktu o podmienkach pristúpenia 

vstúpila v platnosť 1. mája 2004. Týmto dňom sa Česká republika stala členským 

štátom Európskej únie a ako členský štát je viazaná právom Európskej únie. Zároveň sa 

Česká republika stala súčasťou vnútorného trhu Európskej únie, v rámci ktorého platia 

slobody tohto trhu, teda sloboda pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu. Na svojom 

území je tak Česká republika povinná od 1. mája 2004 presadzovať slobodný pohyb 

kapitálu, ktorý zahŕňa aj investície do nehnuteľností, pričom zakázané sú všetky 

                                                 
42

  Všeobecne bola hlavným motívom, prečo si pristupujúce štáty vyjednávali dočasné výnimky 

z aplikácie práva Európskej únie, snaha rozložiť náklady pristúpenia na určité časové obdobie 

a chrániť zo začiatku niektoré hospodárske odvetvia proti prípadnému neúnosnému tlaku vnútorného 

trhu Európskej únie. V oblasti nadobúdania nehnuteľností mali vyjednané dočasné výnimky ochrániť 

trh s vybraným typom nehnuteľností pred tlakom investorov z iných krajín. 
43

  Po podpísaní Zmluvy o pristúpení k Európskej únii prebehlo v júni 2003 v Českej republike 

referendum, v ktorom sa štátni občania Českej republiky vyslovili v prospech schválenia Zmluvy 

o pristúpení k Európskej únii. Pri volebnej účasti 55,2 % sa kladne vyslovilo 77, 33 %  hlasujúcich. 
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obmedzenia pohybu kapitálu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími 

krajinami.  

V oblasti nadobúdania nehnuteľností si Česká republika v rámci prístupových 

rokovaní vyjednala vo svoj prospech dve dočasné výnimky zo zákazu obmedzení 

pohybu kapitálu. V súlade s kapitolou 2. prílohy č. V Aktu o podmienkach pristúpenia
44

 

mohla Česká republika po dobu prechodného obdobia naďalej aplikovať vnútroštátnu 

právnu úpravu odchylne od povinností vyplývajúcich z práva Európskej únie v týchto 

prípadoch:  

a) po dobu 5 rokov mohla Česká republika ponechať v platnosti obmedzenia 

stanovené devízovým zákonom týkajúce sa nadobúdania objektov 

vedľajšieho bývania  

- štátnymi príslušníkmi členských štátov, ktorí nebývali v Českej republike 

a  

- spoločnosťami zriadenými podľa práva iného členského štátu, ktoré 

neboli ani usadené, ani nemali pobočku alebo zastúpenie v Českej 

republike, 

b) po dobu 7 rokov mohla Česká republika ponechať v platnosti obmedzenia 

vnútroštátneho práva
45

 týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy 

a lesov  

- štátnymi príslušníkmi členských štátov a   

- spoločnosťami zriadenými podľa práva iného členského štátu, ktoré 

neboli ani usadené, ani zapísané do registra v Českej republike.  

Akt o podmienkach pristúpenia zároveň vylúčil, aby sa obmedzenia 

špecifikované v bode b) vzťahovali na samostatne hospodáriacich poľnohospodárov, 

ktorí boli štátnymi príslušníkmi iného členského štátu a ktorí sa chceli usadiť a bývať 

v Českej republike. Na takéto osoby sa mali vzťahovať rovnaké postupy ako na štátnych 

príslušníkov Českej republiky (doložka národného zaobchádzania).  

Ďalej sa Česká republika v Akte o podmienkach pristúpenia zaviazala, že 

v súvislosti s nadobúdaním poľnohospodárskej pôdy a lesov nebude v žiadnom prípade 

so štátnym príslušníkom členského štátu zaobchádzať  

                                                 
44

  Publikovaný ako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 44/2004 Sb.m.s.  
45

  Ide o obmedzenia stanovené devízovým zákonom, zákonom o pôde a zákonom o podmienkach 

prevodu poľnohospodárskych a lesných pozemkov z vlastníctva štátu na iné osoby.   
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- menej priaznivo ako ku dňu podpisu Zmluvy o pristúpení k Európskej únii 

alebo 

- s väčšími obmedzeniami ako so štátnymi príslušníkmi tretích štátov 

(doložka najvyšších výhod).  

Akt o podmienkach pristúpenia stanovil, že v treťom roku odo dňa pristúpenia 

dôjde k všeobecnému preskúmaniu stanovených prechodných opatrení. V súvislosti 

s týmto preskúmaním mohla následne Rada na návrh Komisie jednomyseľne rozhodnúť 

o skrátení alebo ukončení prechodného obdobia týkajúceho sa nadobúdania objektov 

vedľajšieho bývania.  

Na druhej strane pripúšťal Akt o podmienkach pristúpenia aj možnosť 

predĺženia prechodného obdobia, konkrétne pokiaľ by bolo preukázané, že po uplynutí 

prechodného obdobia nastalo vážne narušenie alebo hrozba vážneho narušenia trhu 

s poľnohospodárskou pôdou v Českej republike, mohla Česká republika požiadať 

o predĺženie prechodného obdobia. O takom predĺžení by rozhodovala Komisia, pričom 

prechodné obdobie bolo možné predĺžiť maximálne o 3 roky.  

V prípade Českej republiky nedošlo ani k predĺženiu ani ku skráteniu 

vyjednaných prechodných období. Prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania 

objektov vedľajšieho bývania uplynulo k 1. máju 2009 a prechodné obdobie týkajúce sa 

nadobúdania poľnohospodárskej pôdy a lesov uplynulo k 1. máju 2011. Uplynutím 

oboch prechodných období tak došlo k zániku dočasných výnimiek v oblasti pohybu 

kapitálu, a tým aj k plnej liberalizácií podmienok nadobúdania nehnuteľností v Českej 

republike cudzozemcami.  

 

3.2 Vnútroštátna právna úprava nadobúdania nehnuteľností 

cudzozemcami  

 

Podmienky nadobúdania nehnuteľností v Českej republike cudzozemcami boli 

v období po vstupe Českej republiky do Európskej únie upravené predovšetkým 

v devízovom zákone z roku 1995 (ďalej iba devízový zákon). Špeciálnu právnu úpravu 

obsahoval zákon o podmienkach prevodu poľnohospodárskych a lesných pozemkov 

z vlastníctva štátu na iné osoby a ďalšie už spomínané reštitučné a privatizačné zákony.  
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3.2.1 Novela devízového zákona č. 354/2004 Sb.   

  

V súvislosti so vstupom Českej republiky do Európskej únie bola schválená 

novela, zákon č. 354/2004 Sb.,
46

 ktorá mala implementovať do českého právneho 

poriadku záväzky vyplývajúce pre Českú republiku zo Zmluvy o pristúpení k Európskej 

únii. Predovšetkým mala táto novela zabezpečiť súlad vnútroštátnej právnej úpravy 

nadobúdania nehnuteľností cudzozemcami s podmienkami prechodných období 

upravenými v kapitole 2. prílohy č. V Aktu o podmienkach pristúpenia.  

Zákon č. 354/2004 Sb. predstavuje z hľadiska legislatívneho procesu určitú 

zvláštnosť medzi českými právnymi predpismi. Návrh zákona bol schválený 

Poslaneckou snemovňou 27. februára 2004, pričom účinnosť zákona bola 

predpokladaná od 1. mája 2004. Následne však Senát vrátil návrh zákona Poslaneckej 

snemovni s pozmeňovacími návrhmi. Nutnosť opätovného prejednávania viedla 

k časovým prieťahom legislatívneho procesu, ktoré posunuli schválenie návrhu zákona 

a jeho vyhlásenie v Sbírce zákonů až za pôvodne predpokladaný termín účinnosti. 

Zákon č. 354/2004 Sb. tak bol síce vyhlásený v Sbírce zákonů až 8. júna 2004, napriek 

tomu jeho článok týkajúci sa účinnosti stanoví, že zákon resp. väčšina jeho ustanovení 

nadobúda účinnosť dňom, kedy nadobudne platnosť Zmluva o pristúpení k Európskej 

únii, teda 1. mája 2004. Uvedený článok evidentne porušuje zákaz pravej retroaktivity 

a tým aj základné princípy právneho štátu.   

 Zákon č. 354/2004 Sb. novelizoval predovšetkým právnu úpravu § 17 

devízového zákona, ktorý predstavoval kľúčovú úpravu v oblasti nadobúdania 

nehnuteľností v Českej republike cudzozemcami.
47

 V tomto ustanovení došlo 

k niekoľkým zásadným zmenám.  

Tuzemské nehnuteľnosti boli po novom rozdelené do dvoch kategórií. Do prvej 

kategórie patrili poľnohospodárske pozemky, t.j. pozemky, ktoré tvorili 

poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patrili, a pozemky určené k plneniu 

funkcií lesa. Do druhej kategórie patrili všetky ostatné nehnuteľnosti. U oboch kategórií 

nehnuteľností platili pre cudzozemcov odlišné obmedzenia nadobúdania vlastníckeho 

práva.  

                                                 
46

  Zákon č. 354/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony  
47

  Zákonom č. 354/2004 Sb. došlo tiež k novelizácií zákona o podmienkach prevodu 

poľnohospodárskych a lesných pozemkov z vlastníctva štátu na iné osoby a zákona o pôde. 
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U fyzických osôb zachovala nová právna úprava devízového zákona možnosť 

nadobúdať tuzemské nehnuteľnosti bez obmedzenia pre tuzemcov a cudzozemcov, ktorí 

boli českými štátnymi občanmi. Po novom právna úprava rozlišovala kategóriu 

cudzozemcov s preukazom o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka členského štátu 

Európskych spoločenstiev.  

U právnických osôb zachovala nová právna úprava devízového zákona v zásade 

pôvodné podmienky nadobúdania tuzemských nehnuteľností zakotvené v devízovom 

zákone od roku 2002.  

Zmeny v prospech liberalizácie nadobúdania tuzemských nehnuteľností 

cudzozemcami sa objavili napríklad v úprave taxatívne vymenovaných výnimiek, ktoré 

umožňovali cudzozemcom nadobúdať nehnuteľnosti v Českej republike vo vybraných 

prípadoch. Došlo napríklad k rozšíreniu okruhu osôb, od ktorých mohli cudzozemci po 

novom nadobúdať tuzemské nehnuteľnosti.  

Podrobnejšie sa právnej úprave nadobúdania tuzemských nehnuteľností 

cudzozemcami a tiež problematike súladu tejto právne úpravy so záväzkami 

vyplývajúcimi pre Českú republiku zo Zmluvy o pristúpení k Európskej únii venujú 

ďalšie kapitoly tejto práce, na tomto mieste je možné podotknúť, že v dôsledku 

novelizácie § 17 devízového zákona vznikla značne zložitá a neprehľadná právna 

úprava podmienok nadobúdania nehnuteľností v Českej republike cudzozemcami.  

 

3.2.2 Základné pojmy vnútroštátnej právnej úpravy  

 

3.2.2.1 Pojem nehnuteľnosť 

 

 Veci v právnom zmysle je možné triediť rôznym spôsobom. Občiansky 

zákonník považuje za zvlášť významné triedenie vecí na hnuteľné a nehnuteľné 

(nehnuteľnosti).  

 Nehnuteľnosti sa v súlade s § 119 ods. 2 občianskeho zákonníka ďalej členia na 

pozemky a na stavby spojené so zemou pevným základom.  

 Pozemky sú nehnuteľnosťami vždy. Pozemkom sa rozumie časť zemského 

povrchu, ktorá je oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky 
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alebo hranicou katastrálneho územia, hranicou vlastníckou, hranicou držby, hranicou 

druhu pozemku, poprípade rozhraním spôsobu využitia pozemku.
48

  

 Pre kvalifikáciu stavby ako nehnuteľnosti je treba posúdiť, či ide o stavbu 

spojenú so zemou pevným základom. Stavba spojená so zemou pevným základom je 

taká stavba, ktorú nie je možné oddeliť od zeme bez toho, aby došlo k jej 

znehodnoteniu.
49

 Samotné spojenie so zemou pevným základom je vecou stavebne 

technickou, preto v konkrétnom prípade je nutné vykonať dôkaz znaleckým posudkom.  

 Stavebné predpisy chápu stavbu dynamicky, teda ako činnosť smerujúcu 

k uskutočneniu stavebného diela. Stavebný zákon považuje za stavby všetky stavebné 

diela, ktoré vznikajú stavebnou alebo montážnou technológiou, bez ohľadu na ich 

stavebne technické prevedenie, použité stavebné výrobky, materiály a konštrukcie, na 

účel využitia a dobu trvania.
50

 Nejedná sa o univerzálnu definíciu, ale iba o účelové 

vymedzenie.  

Pre účely občianskoprávne je nutné stavbu chápať staticky, teda ako výsledok 

stavebnej činnosti, ktorý má charakter samostatnej veci v právnom zmysle. V súlade 

s konštantnou súdnou praxou je pre vznik stavby určujúce, že je stavba vybudovaná 

minimálne do takého štádia, od ktorého začínajúc už všetky ďalšie stavebné práce 

smerujú k dokončeniu takto druhovo a individuálne určenej veci.  

 

3.2.2.2 Právne postavenie tuzemca  

 

 Právna úprava devízovej príslušnosti osôb je zakotvená v § 1 devízového 

zákona. Vymedzenie devízovej príslušnosti osôb platí v pôvodnom znení, novela 

devízového zákona č. 354/2004 Sb. sa tohto ustanovenia nijako nedotkla.  

V súlade s ustanovením § 1 písm. b) devízového zákona sa za tuzemca považuje:  

a) fyzická osoba s trvalým pobytom v tuzemsku, 

b) právnická osoba so sídlom v tuzemsku.  

Tuzemskom sa v súlade s ustanovením § 1 písm. a) rozumie územie Českej 

republiky. 

                                                 
48

  § 27 písm. a) katastrálneho zákona 
49

  Rozhodnutie Ústavného súdu sp. zn. I. ÚS 483/01  
50

  § 2 stavebného zákona 
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Inštitút trvalého pobytu je upravený v § 10 zákona o evidencii obyvateľov. 

Podľa uvedeného ustanovenia sa miestom trvalého pobytu rozumie adresa pobytu 

občana v Českej republike, ktorá je vedená v registri obyvateľov v stanovenej forme 

a ktorú si zvolí občan spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo 

zamestnanie. Občan môže mať len jedno miesto trvalého pobytu, a to v objekte, ktorý je 

podľa osobitného právneho predpisu 
51

 označený číslom popisným alebo evidenčným, 

poprípade orientačným číslom a ktorý je určený na bývanie, ubytovanie alebo 

individuálnu rekreáciu.  

Právnu úpravu trvalého pobytu cudzincov na území Českej republiky obsahuje 

zákon o pobyte cudzincov na území Českej republiky. Podľa § 65 ods. 1 tohto zákona je 

cudzinec oprávnený zdržiavať sa na území Českej republiky v rámci trvalého pobytu na 

základe: 

a) povolenia k pobytu,  

b) rozhodnutia príslušného orgánu o zverení cudzinca do náhradnej výchovy
52

 

pri splnení podmienok stanovených v § 87 ods. 1 tohto zákona.  

O povolenie k pobytu je cudzinec oprávnený požiadať po splnení podmienky 

predošlého nepretržitého pobytu na území Českej republiky po stanovenú dobu. Bez 

splnenia podmienky predošlého nepretržitého pobytu môže cudzinec o povolenie 

k pobytu požiadať napríklad z humanitárnych dôvodov či z iných dôvodov hodných 

zvláštnej pozornosti, a tiež napríklad v prípade, že je pobyt tohto cudzinca v tuzemsku 

v záujme Českej republiky.     

Cudzinec, teda osoba bez českého štátneho občianstva, avšak s trvalým pobytom 

na území Českej republiky, je z hľadiska devízového práva považovaný za tuzemca.  

Pre úplnosť je nutné doplniť, že cudzozemec – občan Českej republiky bez 

trvalého pobytu v tuzemsku, mal z pohľadu § 17 devízového zákona pri nadobúdaní 

nehnuteľností v Českej republike rovnaké právne postavenie ako tuzemec.  

Rozhodujúcim kritériom pre určenie devízovej príslušnosti právnických osôb je 

umiestnenie ich sídla. Právnu úpravu sídla právnickej osoby obsahuje § 19c 

občianskeho zákonníka.  

                                                 
51

  Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,           

o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a    

o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky     

č. 193/2001 Sb.  
52

  Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v znení neskorších predpisov 
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Podľa staršej právnej úpravy § 19c občianskeho zákonníka, platnej do 19. júla 

2009, muselo byť sídlo právnickej osoby určené adresou, kde právnická osoba skutočne 

sídlila, pričom za takú adresu bolo považované miesto, kde bola umiestnená správa 

právnickej osoby a kde sa verejnosť mohla s právnickou osobou stýkať. V prípade, že 

právnická osoba uvádzala ako svoje sídlo iné miesto než svoje sídlo skutočné, mohol sa 

každý dovolať aj jej skutočného sídla. V byte mohlo byť sídlo právnickej osoby iba 

v prípade, že to bolo zlučiteľné s jej účelom a zodpovedalo to aj povahe a rozsahu jej 

činnosti.  

Právna úprava sídla právnickej osoby bola s účinnosťou od 20. júla 2009 

zmenená novelou občianskeho zákonníka č. 215/2009 Sb. Nové znenie § 19c 

občianskeho zákonníka zakotvuje povinnosť určiť sídlo právnickej osoby pri jej 

zriadení. Naďalej platí, že každý sa môže dovolať skutočného sídla právnickej osoby. 

Zároveň proti tomu, kto sa dovolá sídla zapísaného vo verejnom registri, nemôže 

právnická osoba namietať, že má skutočné sídlo na inom mieste. Pre sídlo právnickej 

osoby ďalej platí, že nesmie byť v byte, pokiaľ to odporuje povahe právnickej osoby 

alebo rozsahu jej činnosti.  

Pre získanie oprávnenia nadobúdať tuzemské nehnuteľnosti uvedené                   

v § 17 ods. 2 devízového zákona bolo dostačujúce, ak cudzozemci – právnické osoby, 

umiestnili do tuzemska podnik alebo organizačnú zložku podniku a zároveň boli 

oprávnení v tuzemsku podnikať. Takéto právnické osoby mali z pohľadu uvedeného 

ustanovenia rovnaké postavenie ako tuzemci.  

  

3.2.2.3 Právne postavenie cudzozemca   

  

Výkladom ustanovení § 1 písm. b) a c) devízového zákona je možné dovodiť, že 

v devízovej oblasti je za cudzozemca považovaná:  

a) fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v tuzemsku,   

b) právnická osoba, ktorá nemá sídlo v tuzemsku.  

Rozhodujúcim hľadiskom pre určovanie devízovej príslušnosti fyzickej osoby 

nie je občianstvo fyzickej osoby, ale miesto trvalého pobytu. Preto nie je možné pojem 

cudzozemec upravený devízovým právom stotožňovať s pojmom cudzinec, ktorý je 
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predmetom úpravy cudzineckého práva. Za cudzinca je považovaná fyzická osoba, 

ktorá nie je občanom Českej republiky, bez ohľadu na miesto trvalého pobytu.  

Z pohľadu § 17 devízového zákona majú občania Českej republiky bez trvalého 

pobytu v tuzemsku, teda cudzozemci, pri nadobúdaní nehnuteľností v Českej republike 

rovnaké právne postavenie ako tuzemci.  

  

3.2.2.4 Pobyt občana Európskej únie na území Českej republiky  

 

 Na občanov jednotlivých členských štátov Európskej únie sa v rámci Európskej 

únie vzťahuje právo voľného pohybu osôb. Z tohto dôvodu nie je pobyt týchto občanov 

na území Českej republiky podmienený udelením akéhokoľvek povolenia k pobytu a 

Česká republika umožňuje takýmto osobám vstupovať a zdržiavať sa v tuzemsku iba na 

základe platného cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti. V prípade, že sa občan 

iného členského štátu hodlá zdržiavať na území Českej republiky dlhšie ako 3 mesiace, 

napríklad z dôvodu zamestnania, štúdia alebo inej činnosti, je oprávnený požiadať 

o udelenie povolenia k prechodnému pobytu, prípadne k trvalému pobytu. V žiadnom 

prípade sa však nejedná o povinnosť a udelenie takéhoto povolenia nie je podmienkou 

pobytu občana členského štátu na území Českej republiky.  

Po vstupe Českej republiky do Európskej únie naďalej existovali niektoré oblasti 

vnútroštátneho práva, v ktorých bola upravená povinnosť, aby občan členského štátu 

preukazoval svoj pobyt na území Českej republiky. Takisto aj v oblasti nadobúdania 

tuzemských nehnuteľností v prípade, že chcel občan členského štátu Európskej únie 

získať oprávnenie nadobúdať tuzemské nehnuteľnosti, musel spĺňať podmienku pobytu 

na území Českej republiky. Splnenie tejto podmienky občan členského štátu dokladal 

preukazom o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka Európskych spoločenstiev, 

ktorý sa vydával buď k prechodnému pobytu alebo trvalému pobytu.  

Právna úprava pobytu občanov ostatných členských štátov Európskej únie na 

území Českej republiky bola v súvislosti so vstupom Českej republiky do Európskej 

únie doplnená do zákona o pobyte cudzincov na území Českej republiky ako nová   

hlava IVa.
53

 

                                                 
53

  Do 1. januára 2003 bol právny režim pobytu cudzincov na území Českej republiky jednotný. Zákon č. 

217/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o 
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Pokiaľ ide o úpravu prechodného pobytu, získali občania Európskej únie oproti 

občanom tretích štátov výrazne ľahšie podmienky pre vydanie povolenia 

k prechodnému pobytu. O povolenie k prechodnému pobytu mohol občan Európskej 

únie požiadať, pokiaľ sa hodlal na území Českej republiky zdržiavať prechodne po dobu 

dlhšiu ako 3 mesiace. Podľa právnej úpravy platnej v období po vstupe Českej republike 

do Európskej únie, ak takýto žiadateľ splnil zákonné podmienky a zároveň neexistovali 

zákonom predpokladané dôvody pre odmietnutie, mal na vydanie povolenia k 

prechodnému pobytu právny nárok a polícia vydala žiadateľovi povolenie 

k prechodnému pobytu formou preukazu o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka 

Európskych spoločenstiev. Rovnaké oprávnenie mali aj rodinní príslušníci občana 

Európskej únie, pokiaľ takýto občan už žiadosť o vydanie povolenia k prechodnému 

pobytu podal, alebo sa už na základe takéhoto povolenia na území Českej republiky 

zdržiaval, pričom tento rodinný príslušník nemusel byť ani občanom členského štátu.   

Rovnako aj pokiaľ išlo o vydanie povolenia k trvalému pobytu, získali občania 

Európskej únie oproti občanom tretích štátov benevolentnejšie podmienky pre jeho 

vydanie. V súvislosti so vstupom Českej republiky do Európskej únie došlo v právnej 

úpravy trvalého pobytu cudzincov k rozšíreniu právnych dôvodov pre vydanie 

povolenia k trvalému pobytu v prospech občanov Európskej únie. Niektoré z týchto 

dôvodov, ako napríklad podnikanie občana Európskej únie na území Českej republiky 

alebo výkon funkcie člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, umožnili takejto osobe 

požiadať o povolenie k trvalému pobytu ihneď, t.j. aj bez splnenia podmienky 

predošlého nepretržitého pobytu na území Českej republiky po stanovenú dobu. 

Povolenie k trvalému pobytu sa rovnako vydávalo v zásade bez ďalšieho aj na žiadosť 

rodinného príslušníka občana Európskej únie, pokiaľ takúto žiadosť podal aj občan 

Európskej únie. Bezodkladne potom, čo rozhodnutie o vydaní povolenia k trvalému 

pobytu nadobudlo právnu moc, vydala polícia oprávnenému občanovi Európskej únie 

preukaz o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka Európskych spoločenstiev.  

Preukaz o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka Európskych spoločenstiev 

bol podľa právnej úpravy platnej v období po vstupe Českej republiky do Európskej 

                                                                                                                                               
změně některých zákonů, doplnil do uvedeného zákona s účinnosťou od 1. januára 2003 novú hlavu 

IVa, v ktorej zakotvil odlišný režim pre občanov Európskej únie s ohľadom na pravidlá voľného 

pohybu osôb platné v rámci Európskej únie.    
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únie verejnou listinou, ktorou jej držiteľ okrem iných skutočností preukazoval adresu 

miesta nahláseného pobytu na území Českej republiky a druh pobytu.  

Právna úprava pobytu občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov na 

území Českej republiky obsiahnutá v hlave IVa zákona o pobyte cudzincov na území 

Českej republiky bola výrazne novelizovaná zákonom č. 161/2006 Sb.  

Pokiaľ ide o zmeny v právnej úprave prechodného pobytu, po novom sa 

nevydáva preukaz o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka Európskych 

spoločenstiev, ale potvrdenie o prechodnom pobyte na území Českej republiky.  

V súlade s novou úpravou § 87a vydá polícia občanovi Európskej únie na jeho 

žiadosť potvrdenie o prechodnom pobyte na území Českej republiky, pokiaľ občan 

Európskej únie: 

a) hodlá sa na území zdržiavať prechodne po dobu dlhšiu než 3 mesiace a  

b) neohrozil bezpečnosť štátu alebo závažným spôsobom nenarušil verejný 

poriadok. 

Naďalej platí, že pokiaľ sa v tuzemsku hodlá občan Európskej únie zdržiavať 

prechodne po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, je výlučne na jeho uvážení, či sa rozhodne 

požiadať o potvrdenie o prechodnom pobyte.   

Novelou zákona o pobyte cudzincov na území Českej republiky č. 161/2006Sb. 

bola podstatne zmenená úprava podmienok pre vydávanie povolenia k trvalému pobytu 

občanom Európskej únie a ich rodinným príslušníkom.  

Nová úprava § 87g zákona o pobyte cudzincov na území Českej republiky 

vymedzuje prípady, kedy je občan Európskej únie oprávnený požiadať o vydanie 

povolenia k trvalému pobytu. Môže tak urobiť napr. po 5 rokoch nepretržitého 

prechodného pobytu na území Českej republiky, ďalej napríklad ak je zamestnaný, 

podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť na území iného členského štátu 

Európskej únie a spravidla sa každý deň alebo aspoň raz týždenne vracia na územie 

Českej republiky, pokiaľ sa na území Českej republiky predtým nepretržite zdržiaval 

a súčasne tu bol zamestnaný, podnikal nebo vykonával inú zárobkovú činnosť po dobu 

najmenej 3 rokov alebo aj bez splnenia podmienky predošlého pobytu napríklad 

z humanitárnych dôvodov.  

Rodinný príslušník občana Európskej únie je oprávnený požiadať o vydanie 

povolenia k trvalému pobytu v prípadoch stanovených v § 87h uvedeného zákona, a to 
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napríklad po 5 rokoch nepretržitého prechodného pobytu na území Českej republiky, 

alebo po 2 rokoch nepretržitého prechodného pobytu na území Českej republiky, pokiaľ 

je najmenej 1 rok rodinným príslušníkom štátneho občana České republiky, ktorý je na 

území prihlásený k trvalému pobytu, alebo rodinným príslušníkom občana iného 

členského štátu Európskej únie, ktorému bolo vydané povolenie k trvalému pobytu na 

území Českej republiky.  

Zákon vymedzuje dôvody pre zamietnutie žiadosti o povolenie k trvalému 

pobytu v § 87k. Medzi také dôvody patrí napríklad dôvodné nebezpečenstvo, že by 

žiadateľ mohol ohroziť bezpečnosť štátu alebo závažným spôsobom narušiť verejný 

poriadok. Situácia, keď osoba ohrozuje bezpečnosť štátu alebo závažným spôsobom 

narušuje verejný poriadok, je potom jedným z dôvodov pre zrušenie a zánik platnosti 

povolenia k trvalému pobytu podľa § 87l uvedeného zákona.  

Podľa novelizovanej právnej úpravy preukazuje občan Európskej únie adresu 

ohláseného trvalého pobytu na území Českej republiky spolu s ďalšími skutočnosťami 

týkajúcimi sa pobytu samostatným dokladom, a to preukazom o povolení k trvalému 

pobytu občana Európskej únie. Tento preukaz sa vydáva s platnosťou na 10 rokov, 

pričom je možné ho predĺžiť o ďalších 10 rokov, a to aj opakovane.  

 

3.2.3 Právna úprava nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov  

 

Na tomto mieste je vhodné pripomenúť, že pre oblasť nadobúdania 

poľnohospodárskych pozemkov si Česká republika pri vstupe do Európskej únie 

vyjednala prechodné obdobie 7 rokov od pristúpenia k Európskej únii, počas ktorého 

mohla ponechať v platnosti obmedzenia stanovené vnútroštátnym právom týkajúce sa 

nadobúdania poľnohospodárskej pôdy a lesov, ktoré predstavovali rozpor so slobodou 

pohybu kapitálu.  

Uvedené obmedzenia v oblasti nadobúdania poľnohospodárskej pôdy a lesov sa 

mohli počas prechodného obdobia vzťahovať iba na štátnych príslušníkov členských 

štátov Európskej únie a na spoločnosti zriadené podľa práva iného členského štátu 

Európskej únie, ktoré neboli ani usadené, ani zapísané do registra v Českej republike. 

Obmedzujúca právna úprava sa nesmela vzťahovať na samostatne 

hospodáriacich poľnohospodárov, ktorí boli občanmi iného členského štátu a ktorí sa 
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chceli usadiť a bývať v Českej republike, pre tieto osoby mala naopak platiť doložka 

národného zaobchádzania.  

Súčasťou podmienok uvedeného prechodného obdobia bol aj záväzok Českej 

republiky, že v súvislosti s nadobúdaním poľnohospodárskej pôdy a lesov nebude 

v žiadnom prípade s občanom členského štátu zaobchádzať menej priaznivo ako ku dňu 

podpisu Zmluvy o pristúpení k Európskej únii alebo s väčšími obmedzeniami ako 

s občanmi tretích štátov (doložka najvyšších výhod).  

Právna úprava týkajúca sa nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov 

v Českej republike cudzozemcami bola v období po vstupe Českej republiky do 

Európskej únie rozdelená do dvoch právnych predpisov podľa toho, či išlo 

o poľnohospodárske pozemky v súkromnom vlastníctve alebo vo vlastníctve štátu.  

 

3.2.3.1 Pojem poľnohospodársky pozemok  

 

V Akte o podmienkach pristúpenia je pri vymedzení podmienok prechodného 

obdobia použité slovné spojenie poľnohospodárska pôda a lesy.  

Pojem poľnohospodársky pozemok bola legislatívna skratka použitá                   

v § 17 ods. 1 devízového zákona. V súlade s týmto ustanovením pojem 

poľnohospodársky pozemok  zahŕňa:  

a) pozemky, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria,  

b) pozemky určené k plneniu funkcií lesa.  

Poľnohospodársky pôdny fond tvoria pozemky poľnohospodársky 

obhospodarované, to je orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, lúky, 

pastviny a pôda, ktorá bola a má byť naďalej poľnohospodársky obhospodarovaná, ale 

dočasne obhospodarovaná nie je.
54

  

Do poľnohospodárskeho pôdneho fondu patria tiež rybníky s chovom rýb alebo 

vodnej hydiny a nepoľnohospodárska pôda potrebná na zaisťovanie poľnohospodárskej 

výroby, ako poľné cesty, pozemky so zariadením dôležitým pre poľné závlahy, 

závlahové vodné nádrže, odvodňovacie priekopy, hrádze slúžiace k ochrane pred 

zamokrením alebo zátopou, ochranné terasy proti erózií apod.
55

  

                                                 
54

  § 1 ods. 2 zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu   
55

  § 1 ods. 3 zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
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V prípade pochybností o tom, či ide v konkrétnom prípade o súčasť 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, rozhoduje orgán ochrany poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu.
56

    

Pozemky určené k plneniu funkcií lesa sú pozemky s lesným porastom, plochy, 

na ktorých boli lesné porasty odstránené za účelom obnovy, lesné prieseky                     

a nespevnené lesné cesty, ak nie sú širšie ako 4 m, a pozemky, na ktorých boli lesné 

porasty dočasne odstránené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesov podľa    

§ 13 ods. 1 lesného zákona, ďalej spevnené lesné cesty, drobné vodné plochy, ostatné 

plochy, pozemky nad hornou hranicou drevnatej vegetácie (hole), s výnimkou 

pozemkov zastavaných a ich príjazdových komunikácií, a lesné pastviny a políčka pre 

zver, pokiaľ nie sú súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pokiaľ s lesom 

súvisia alebo slúžia lesnému hospodárstvu.
57

  

V pochybnostiach o tom, či ide o pozemky určené k plneniu funkcií lesa, 

rozhoduje orgán štátnej správy lesov.
58

  

Odlišné vymedzenie poľnohospodárskych pozemkov používa zákon 

podmienkach prevodu poľnohospodárskych a lesných pozemkov z vlastníctva štátu na 

iné osoby.  

 

3.2.3.2 Nadobúdanie poľnohospodárskych pozemkov v súkromnom vlastníctve  

  

Právnu úpravu podmienok nadobúdania tuzemských poľnohospodárskych 

pozemkov v súkromnom vlastníctve obsahoval § 17 ods. 1 devízového zákona. Podľa 

tohto ustanovenia mohli nadobúdať poľnohospodárske pozemky v súkromnom 

vlastníctve:  

a) tuzemci, s výnimkou osôb uvedených pod písmenom c), 

b) cudzozemci s českým štátnym občianstvom,  

c) cudzozemci s preukazom o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka 

členského štátu Európskych spoločenstiev, pokiaľ boli evidovaní v evidencii 

poľnohospodárskych podnikateľov na príslušnom obecnom úrade obce 

                                                 
56

  § 13 zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu    
57

  § 3 lesného zákona   
58

  § 47 v rovnakom zákone  
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s rozšírenou pôsobnosťou v tuzemsku podľa osobitného zákona,
59

 a ktorých 

trvalý pobyt bol aspoň 3 roky, 

d) ostatní cudzozemci iba:  

1. dedením, 

2. pre diplomatické zastúpenie štátu za podmienky vzájomnosti,  

3. do společného jmění manželů, z ktorých iba jeden bol českým štátnym 

občanom alebo tuzemcom, 

4. od príbuzného v priamej línii, súrodenca alebo manžela,  

5. výmenou za iný poľnohospodársky pozemok v tuzemsku, ktorého cena 

zistená podľa osobitného právneho predpisu neprevyšovala cenu 

pôvodného poľnohospodárskeho pozemku zistenú podľa osobitného 

právneho predpisu,
60

  

6. na základe predkupného práva z titulu podielového spoluvlastníctva,  

7. pokiaľ išlo o poľnohospodársky pozemok, ktorý tvoril jeden funkčný 

celok s nehnuteľnou stavbou v ich vlastníctve,  

8. pokiaľ tak výslovne stanovil osobitný zákon.
61

  

Jednotlivé podmienky nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov uvedené v 

citovanom ustanovení devízového zákona je nutné interpretovať v súlade s vymedzením 

devízovej príslušnosti osôb v § 1 devízového zákona, podľa ktorého je za tuzemca 

považovaná fyzická osoba s trvalým pobytom v tuzemsku a právnická osoba so sídlom 

v tuzemsku. Cudzozemcom je potom fyzická alebo právnická osoba, ktorá uvedenú 

podmienku nespĺňa.  

Z ustanovení § 17 ods. 1 písm. a) a b) je zrejmé, že právna úprava devízového 

zákona, platná po vstupe Českej republiky do Európskej únie, aj naďalej umožňovala 

tuzemcom a cudzozemcom - českým štátnym občanom, nadobúdať tuzemské 

poľnohospodárske pozemky v súkromnom vlastníctve bez obmedzenia.  

V súvislosti s ustanovením § 17 ods. 1 písm. a), podľa ktorého boli z kategórie 

tuzemcov vylúčení cudzozemci uvedení pod písm. c), je nutné zdôrazniť, že toto 

ustanovenie je logicky rozporné. Zrejme v dôsledku nepochopenia obsahu základných 

devízových pojmov tuzemec a cudzozemec schválil zákonodarca právne vadnú úpravu, 

                                                 
59

  § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v znení neskorších predpisov  
60

  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v znení neskorších predpisov 
61

  Napríklad už spomínané reštitučné a privatizačné zákony  
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podľa ktorej mali byť z kategórie tuzemcov vylúčení cudzozemci, teda osoby, ktoré do 

kategórie tuzemcov vôbec nepatria.  

Novú právnu úpravu v devízovom zákone predstavovalo ustanovenie                  

§ 17 ods. 1 písm. c), ktoré malo zrejme zamedziť nadobúdaniu poľnohospodárskych 

pozemkov občanmi Európskej únie, ktorí boli poľnohospodárskymi podnikateľmi, ale 

v Českej republike sa nezdržiavali dlhšie ako 3 roky. V súvislosti s týmto ustanovením 

je však treba zdôrazniť, že jeho aplikácia v praxi sa ukázala byť problematická 

vzhľadom na právne vady, ktorými toto ustanovenie trpelo.  

Citované ustanovenie devízového zákona oprávňovalo k nadobúdaniu 

tuzemských poľnohospodárskych pozemkov v súkromnom vlastníctve cudzozemcov s 

preukazom o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka členského štátu Európskych 

spoločenstiev, pokiaľ boli evidovaní v príslušnej evidencii poľnohospodárskych 

podnikateľov a mali aspoň 3 roky trvalý pobyt v Českej republike. Takže citované 

ustanovenie síce priznávalo oprávnenie nadobúdať poľnohospodárske pozemky 

uvedeným cudzozemcom, avšak zároveň stanovilo pre týchto cudzozemcov podmienku 

trvalého pobytu v Českej republike po dobu minimálne 3 rokov. Získaním povolenia 

k trvalému pobytu v Českej republike sa však takéto osoby stali bez ďalších obmedzení 

tuzemcami a ako tuzemci boli oprávnení nadobúdať príslušné poľnohospodárske 

pozemky bez obmedzenia v súlade s § 17 ods. 1 písm. a). Vzhľadom na túto právnu 

vadu nebolo možné citované ustanovenie devízového zákona v praxi aplikovať.  

Ohľadne uvedeného ustanovenia je vhodné doplniť, že na jeho výklad existovali 

aj iné názory. Podľa odlišného výkladu by cudzozemec – občan Európskej únie, potom 

čo sa zapísal do evidencie poľnohospodárskych podnikateľov, požiadal o vydanie 

povolenia k trvalému pobytu na území Českej republiky. Tým by sa táto osoba síce stala 

tuzemcom, ale zároveň iba akýmsi čakateľom, ktorý po dobu 3 rokov nemá možnosť 

nadobúdať v Českej republike poľnohospodárske pozemky v súkromnom vlastníctve. Je 

zrejmé, že takýto výklad nie je možné akceptovať vzhľadom k tomu, že by došlo 

k nezmyselnému rozdeleniu kategórie tuzemcov na dve skupiny. Do prvej skupiny by 

patrili cudzinci – osoby podnikajúce v Českej republike na základe živnostenského 

zákona alebo profesijných predpisov, ktorí by na základe povolenia k trvalému pobytu 

mohli nadobúdať tuzemské poľnohospodárske pozemky ako tuzemci bez obmedzenia. 

Do druhej skupiny by potom patrili cudzinci – poľnohospodárski podnikatelia                
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z Európskej únie, ktorým by bolo umožnené tuzemské poľnohospodárske pozemky 

nadobúdať až po 3 rokoch trvalého pobytu. Takýto výklad by jasne znevýhodňoval 

občanov Európskej únie, ktorí sú samostatne hospodáriacimi poľnohospodármi 

usadenými na území Českej republiky, hoci podľa podmienok prechodného obdobia 

mali mať práve tieto osoby zaistený nadštandardný režim.  

Snahy o liberalizáciu nadobúdania tuzemských poľnohospodárskych pozemkov 

v prospech cudzozemcov sa odrazili v úprave § 17 ods. 1 písm. d) devízového zákona. 

Do tohto ustanovenia boli doplnené nové výnimky, ktoré oprávňovali cudzozemcov 

nadobúdať tuzemské poľnohospodárske pozemky v súkromnom vlastníctve.   

Podľa bodu 3) uvedeného ustanovenia boli cudzozemci po novom oprávnení 

nadobúdať uvedené poľnohospodárske pozemky do společného jmění manželů, 

z ktorých iba jeden bol českým štátnym občanom alebo tuzemcom. Oproti staršej 

úprave devízového zákona, ktorá vyžadovala, aby  jeden z manželov bol tuzemec, bola 

nová právna úprava voči cudzozemcom evidentne ústretovejšia.  

Ďalší z prvkov liberalizácie bol obsiahnutý v bode 4) uvedeného ustanovenia. 

Jednalo sa o rozšírenie okruhu osôb, od ktorých bol cudzozemec oprávnený nadobúdať 

tuzemské poľnohospodárske pozemky bez obmedzenia. Po novom do tejto kategórie 

patrili všetci príbuzní v priamej línii, súrodenci a manžel. Staršia právna úprava do tohto 

okruhu radila iba rodičov, prarodičov a manžela.  

Zmenou oproti staršej právnej úprave bolo aj ustanovenie § 17 ods. 1 písm. d) 

bod 7), podľa ktorého boli cudzozemci oprávnení nadobúdať poľnohospodárske 

pozemky, pokiaľ išlo o poľnohospodársky pozemok, ktorý tvoril jeden funkčný celok 

s nehnuteľnou stavbou v ich vlastníctve.  

V súvislosti so slovným spojením poľnohospodársky pozemok, ktorý tvorí jeden 

funkčný celok s nehnuteľnou stavbou, sa vyskytli určité výkladové problémy.  

Pre interpretáciu uvedeného ustanovenia devízového zákona bolo relevantné 

rozhodnutie Mestského súdu v Prahe sp. zn. 33 Ca 106/2001-11 z 28. decembra 2001. 

Podľa názoru súdu je pre charakteristiku záhrady ako poľnohospodárskeho pozemku 

rozhodujúcou okolnosťou nielen to, že príslušný pozemok je v katastri nehnuteľností 

evidovaný ako záhrada, ale dôležitá je aj skutočnosť, či je príslušný pozemok pôdou 

fakticky poľnohospodársky obhospodarovanou, prípadne pôdou, ktorá dočasne 

obhospodarovaná nie je, ale bola a má byť naďalej poľnohospodársky 
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obhospodarovaná. Podľa názoru súdu nie je možné za poľnohospodárske 

obhospodarovanie považovať bežné hospodárenie na záhradke zanedbateľnej výmery 

určené pre vlastnú potrebu. Súd sa ďalej vyjadril, že v prípade pochybností, či sa jedná 

o poľnohospodársky pôdny fond alebo nie, je nutné si vyžiadať rozhodnutie orgánu 

ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa § 1 ods. 4 zákona o ochrane 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu.   

K výkladu uvedeného ustanovenia devízového zákona sa následne vyjadril aj 

legislatívny odbor ministerstva životného prostredia. Podľa tohto vyjadrenia aj záhrada 

zanedbateľnej výmery môže byť v konkrétnom prípade súčasťou poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu. Podľa názoru legislatívneho odboru je vždy nutné pristupovať ku 

každému prípadu individuálne.
62

  

Český úřad zeměměřičský a katastrální považoval pri interpretácii tohto 

ustanovenia devízového zákona za dôležité, aby bol každý takýto prípad posúdený 

individuálne, tak aby bol zachovaný zmysel zákona, ktorý spočíval v zabránení 

rozpredaja poľnohospodárskej pôdy v Českej republike. Zároveň kládol úrad dôraz na 

to, že má byť umožnená kúpa tohto typu pôdy v prípadoch, keď sa kupoval napríklad 

rodinný dom, tak aby súčasne s ním bolo možné kúpiť aj súvisiacu záhradu, ktorá 

k domu patrila. Podľa názoru úradu je možné kúpiť s rodinným domom aj súvisiacu 

záhradu, nie však lúku (trvalý trávnatý porast). Aby bolo možné pokladať 

poľnohospodárske pozemky za jeden funkčný celok s nehnuteľnou stavbou, bolo nutné 

preukázať skutočnosti, ktoré potvrdzovali oprávnenosť tvrdenia, že konkrétny 

poľnohospodársky pozemok tvorí jeden funkčný celok s nehnuteľnou stavbou.
63

  

V súvislosti s uvedeným ustanovením § 17 ods. 1 písm. d) bod 7) devízového 

zákona sa objavil aj iný interpretačný problém, a to otázka či je podľa tohto ustanovenia 

možné nadobudnúť poľnohospodársky pozemok, ktorý tvorí jeden funkčný celok 

s nehnuteľnou stavbou, a túto stavbu súčasne.  

K tomuto interpretačnému problému sa Český úřad zeměměřičský a katastrální 

vyjadril v tom zmysle, že je možné poľnohospodársky pozemok, ktorý tvorí jeden 

funkčný celok s nehnuteľnou stavbou, nadobudnúť súčasne s touto stavbou a nie je 
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  Odpoveď ministra životného prostredia č. j. 410/2841/04 z 27. septembra 2004 na dotaz vo veci 

výkladu pojmu poľnohospodársky pôdny fond 
63

  Stanovisko Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. j. 4633/2005-15 z 22. augusta 2005 na 

dotaz vo veci nadobúdania poľnohospodárskeho pôdneho fondu cudzincami z Európskej únie  
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nutné kupovať najprv nehnuteľnú stavbu a potom poľnohospodársky pozemok, ktorý    

s ňou tvorí jeden funkčný celok.
64

  

Vzhľadom k vyššie uvedenému je zrejmé, že právna úprava devízového zákona, 

platná v období po vstupe Českej republiky do Európskej únie, zachovávala voči 

cudzozemcom aj napriek jednotlivým liberálnejším prvkom naďalej pomerne 

reštriktívny prístup, pokiaľ ide o podmienky nadobúdania tuzemských 

poľnohospodárskych pozemkov v súkromnom vlastníctve.  

 

3.2.3.3 Nadobúdanie poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve štátu  

 

 Právnu úpravu nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve štátu 

obsahuje zákon o podmienkach prevodu poľnohospodárskych a lesných pozemkov 

z vlastníctva štátu na iné osoby.  

Zákon pracuje s legislatívnymi skratkami poľnohospodárske pozemky a lesné 

pozemky, pričom pojem poľnohospodársky pozemok vymedzuje odlišne od devízového 

zákona. Predmetom prevodu poľnohospodárskych pozemkov z vlastníctva štátu na iné 

osoby podľa § 1 ods. 1 tohto zákona môžu byť  

a) pozemky vo vlastníctve štátu a v správe Pozemkového fondu Českej 

republiky, ktoré ku dňu 24. júna 1991  

1. tvorili poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patrili, 

2. boli zastavané obytnými, hospodárskymi budovami alebo inými stavbami 

patriacimi k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti, 

3. boli zastavané obytnými, hospodárskymi budovami alebo stavbami 

slúžiacimi poľnohospodárskej výrobe alebo s ňou súvisiacemu vodnému 

hospodárstvu.  

Lesnými pozemkami tento zákon rozumie pozemky určené k plneniu funkcií 

lesa. Predmetom prevodu z vlastníctva štátu na iné osoby podľa tohto zákona môžu 

však byť iba lesné pozemky vymedzené v §17 tohto zákona ako odlúčené lesné 

pozemky.  

                                                 
64

  Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 354/2004 Sb. účelom uvedeného ustanovenia naopak bolo 

umožniť cudzozemcovi, ktorý už vlastní stavbu v tuzemsku, aby mohol zároveň získať do svojho 

vlastníctva tiež pozemok, ktorý s touto stavbou tvorí jeden funkčný celok.  
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Odlúčenými lesnými pozemkami sú pozemky, ktoré sú vklinené medzi lesné 

pozemky iných vlastníkov než štátu, alebo sú to samostatné lesné pozemky obklopené 

pozemkami, ktoré nie sú určené k plneniu funkcií lesa, za predpokladu, že taký 

pozemok pri výmere do 0,5 ha je vzdialený od komplexu štátneho lesa viac než 100 m, 

pri výmere do 1 ha viac než 500 m, pri výmere do 5 ha viac než 1 000 m a pri výmere 

do 10 ha viac než 3 000 m. Vzdialenosťou sa rozumie najkratšia z mapy zistená 

vzdialenosť medzi hranicou komplexu štátnych lesov a k prevodu navrhnutého 

odlúčeného lesného pozemku. Komplexom štátnych lesov sa rozumejú súvislé lesy o 

výmere väčšej než 10 ha. Súvislosť nie je prerušená pozemnou komunikáciou, vodným 

tokom, správnou hranicou okresu, hranicou obce, hranicou katastrálneho územia alebo 

oplotením a podobnými stavbami.  

Za súčasť lesného pozemku sa pre účely tohto zákona považujú zastavané lesné 

pozemky, oplotenie a stavby účelových komunikácií.  

 Novela, zákon č. 354/2004 Sb., ktorá mala zosúladiť vnútroštátnu právnu úpravu 

nadobúdania nehnuteľností cudzozemcami s podmienkami prechodných období 

upravenými v Akte o podmienkach pristúpenia, sa dotkla aj právnej úpravy zákona 

o podmienkach prevodu poľnohospodárskych a lesných pozemkov z vlastníctva štátu na 

iné osoby. V § 4 tak došlo k rozšíreniu okruhu subjektov, ktoré mohli byť 

nadobúdateľmi poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve štátu. Podľa 

novelizovanej právnej úpravy § 4 medzi  potenciálnych nadobúdateľov uvedených 

pozemkov patrila:   

a) fyzická osoba, ktorá bola štátnym občanom Českej republiky, alebo občan 

iného členského štátu Európskej únie s preukazom o povolení k pobytu pre 

štátneho príslušníka členského štátu Európskych spoločenstiev, pokiaľ bol 

evidovaný v evidencii poľnohospodárskych podnikateľov u príslušného  

obecného úradu obce s rozšírenou pôsobnosťou podľa osobitného zákona, a 

ich trvalý pobyt bol aspoň 3 roky,  

b) obec, 

c) právnická osoba, ktorá bola vlastníkom, spoluvlastníkom stavby, ktorá bola 

nehnuteľnosťou,  
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d) oprávnená osoba, ktorej nárok vyjadrený v korunách činil najmenej 50 % z 

ceny pozemku podľa cenového predpisu platného k poslednému dňu 

kalendárneho roku predchádzajúceho uzatvoreniu kúpnej zmluvy, 

e) verejná vysoká škola zaisťujúca vzdelávanie v poľnohospodárskych alebo 

lesníckych o oboroch, 

f) verejná výskumná inštitúcia, ktorá vykonávala výskum 

v poľnohospodárskych alebo lesníckych oboroch.   

Právnická osoba pod písmenom c) mohla nadobudnúť iba poľnohospodársky 

pozemok, na ktorom bola umiestnená táto stavba, a to v prípade, že pozemok bol 

funkčne spojený s touto stavbou a vlastník (spoluvlastník) stavby bol oprávneným 

užívateľom tohto pozemku. Ďalej mohla táto osoba nadobudnúť poľnohospodársky 

pozemok susediaci s pozemkom, na ktorom bola umiestnená táto stavba, ak tento 

pozemok bol funkčne spojený s touto stavbou a vlastník (spoluvlastník) stavby bol 

oprávneným užívateľom tohto pozemku.  

Podľa novelizovanej úpravy § 4 tak mohli nadobúdať poľnohospodárske 

pozemky vo vlastníctve štátu aj občania iného členského štátu Európskej únie, pokiaľ 

mali preukaz o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka členského štátu Európskych 

spoločenstiev, boli evidovaní v evidencii poľnohospodárskych podnikateľov a ich trvalý 

pobyt bol aspoň 3 roky. Zároveň bola podmienka trvalého pobytu po dobu minimálne 3 

rokov po novom stanovená aj pre občanov Českej republiky, pre ktorých takáto 

podmienka dovtedy neplatila.  

Vzhľadom k vyššie uvedenému by sa mohlo zdať, že právna úprava týkajúca sa 

nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve štátu bola v súlade 

s podmienkami prechodného obdobia a doložkou národného zaobchádzania, keďže 

stanovila pre poľnohospodárskych podnikateľov z Českej republiky aj z Európskej únie 

rovnaké podmienky. Pre úplnosť však treba uviesť, že uvedená podmienka minimálne 

trojročného trvalého pobytu bola novým obmedzením v právnej úprave nadobúdania 

poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve štátu. Podmienky prechodného obdobia 

však Českej republiky umožňovali ponechať v platnosti iba tie obmedzenia, ktoré boli 

platné v čase pristúpenia Českej republiky k Európskej únii. Vytvorením nového 

obmedzenia tak Česká republika v podstate porušila dohodnuté podmienky 

prechodného obdobia.  
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Právnej úpravy nadobúdania lesných pozemkov vo vlastníctve štátu sa novela, 

zákon č. 354/2004 Sb., nedotkla. Nadobúdateľmi týchto pozemkov mohli byť naďalej 

v súlade s § 4 iba obec, verejná výskumná inštitúcia alebo verejná vysoká škola.  

 

3.2.4 Právna úprava nadobúdania ostatných nehnuteľností    

 

Novelou devízového zákona č. 354/2004 Sb. došlo k rozdeleniu tuzemských 

nehnuteľností na dve kategórie, a to poľnohospodárske pozemky a ostatné 

nehnuteľnosti.  

V oblasti nadobúdania ostatných nehnuteľností si Česká republika pri vstupe do 

Európskej únie vyjednala prechodné obdobie 5 rokov od pristúpenia k Európskej únii, 

počas ktorého mohla ponechať v platnosti obmedzenia stanovené devízovým zákonom, 

ktoré predstavovali rozpor so slobodou pohybu kapitálu.  

Takéto obmedzenia sa v rámci prechodného obdobia mohli týkať iba 

nadobúdania objektov vedľajšieho bývania a mohli sa vzťahovať iba na štátnych 

príslušníkov členských štátov, ktorí nebývali v Českej republike,
65

 a na spoločnosti 

zriadené podľa práva iného členského štátu, ktoré neboli ani usadené, ani nemali 

pobočku alebo zastúpenie v Českej republike.  

Je nutné zdôrazniť, že prechodné obdobia upravené pre Českú republiku v Akte 

o podmienkach pristúpenia sa týkali výlučne nadobúdania poľnohospodárskej pôdy 

a lesov a nadobúdania objektov vedľajšieho bývania. Pre nadobúdanie iných 

nehnuteľností si Česká republika pri vstupe do Európskej únie žiadne prechodné 

obdobie nevyjednala, a teda v súlade s právom Európskej únie a slobodou pohybu 

kapitálu nemalo od 1. mája 2004 nadobúdanie takýchto nehnuteľností cudzozemcami 

podliehať vnútroštátnym obmedzeniam.  

Právna úprava nadobúdania ostatných nehnuteľností bola v období po vstupe 

Českej republiky do Európskej únie zakotvená v § 17 ods. 2 devízového zákona.  

 

                                                 
65

  Pojem osoby bývajúcej v Českej republike použil Akt o podmienkach pristúpenia pri vymedzení 

podmienok prechodného obdobia bez bližšieho spresnenia. Za občanov Európskej únie, ktorí bývajú 

v Českej republike, je treba považovať občanov Európskej únie, ktorí majú v súlade so zákonom 

o pobyte cudzincov na území Českej republiky povolenie k prechodnému alebo trvalému pobytu. 
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3.2.4.1 Pojem objekt vedľajšieho bývania  

 

Akt o podmienkach pristúpenia použil pojem objekt vedľajšieho bývania 

(secondary residence) pri vymedzení podmienok prechodného obdobia, avšak nijako 

bližšie tento pojem nespresnil.   

Vzhľadom k tomu, že pre český právny poriadok bol pojem objekt vedľajšieho 

bývania neznámy, stalo sa premietnutie podmienok prechodného obdobia do 

vnútroštátnej právnej úpravy značne problematickým.  

Interpretačnú pomôcku v tejto súvislosti poskytlo vo svojom stanovisku 

Ministerstvo financií,
66

 ktoré bolo jedným z gestorov novely devízového zákona           

č. 354/2004 Sb. Podľa uvedeného stanoviska bolo možné za objekty vedľajšieho 

bývania považovať iba:  

a) byty, 

b) rodinné domy,  

c) stavby pre individuálnu rekreáciu, 

d) pozemky zastavané alebo územným rozhodnutím určené k zastavaniu 

niektorým  z vyššie uvedených objektov vedľajšie bývania.  

Bytom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia 

stavebného úradu určené na bývanie.
67

  

Za rodinný dom sa považovala stavba na bývanie, ktorá svojím stavebným 

usporiadaním zodpovedala požiadavkám na rodinné bývanie, a v ktorej bola viac ako 

polovica podlahovej plochy miestností a priestorov určená na bývanie. Rodinný dom 

mohol mať najviac tri samostatné byty, dve nadzemné a jedno podzemné podlažie 

a podkrovie.
68

  

Za stavbu pre individuálnu rekreáciu sa považovala jednoduchá stavba, ktorá 

svojimi objemovými parametrami, vzhľadom a stavebným usporiadaním zodpovedala 

                                                 
66

  Stanovisko Ministerstva financí č. j. 211/78 295/2004-1 z 25. júna 2004 
67

  § 2 písm. b) zákona o vlastníctve bytov 
68

  § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Toto 

vymedzenie bolo k 1. januáru 2007 zmenené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území. Po novom sa za rodinný dom považuje stavba na bývanie, v ktorom viac ako 

polovica podlahovej plochy zodpovedá požiadavkám na trvalé rodinné bývanie a je k tomuto účelu 

určená. Rodinný dom môže mať najviac tri samostatné byty, dve nadzemné a jedno podzemné 

podlažie a podkrovie.  
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požiadavkám na rodinnú rekreáciu (napr. rekreačný domček, chata, rekreačná chalupa, 

záhradkárska chata).
69

 

V prípade pozemkov zastavaných alebo územným rozhodnutím určených 

k zastavaniu niektorým z uvedených objektov vedľajšie bývania sa uplatnila právna 

úprava územného rozhodnutia obsiahnutá v § 32 ods. 1 písm. a) stavebného zákona 

z roku 1976.
70

       

 

3.2.4.2 Nadobúdanie ostatných nehnuteľností  

 

V súlade s právnou úpravou § 17 ods. 2 devízového zákona mohli ostatné 

nehnuteľnosti v Českej republike (t.j. nehnuteľnosti, ktoré neboli poľnohospodárskymi 

pozemkami v zmysle § 17 ods. 1) nadobúdať:  

a) tuzemci,  

b) cudzozemci s českým štátnym občianstvom,  

c) cudzozemci s preukazom o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka 

členského štátu Európskych spoločenstiev, 

d) cudzozemci – právnické osoby, ktorí umiestnili v tuzemsku podnik alebo 

organizačnú zložku podniku a boli oprávnené v tuzemsku podnikať,  

e) ostatní cudzozemci iba:  

1. dedením, 

2. pre diplomatické zastúpenie štátu za podmienky vzájomnosti,  

3. do společného jmění manželů, z ktorých iba jeden bol českým štátnym 

občanom alebo tuzemcom, 

4. od príbuzného v priamej línii, súrodenca alebo manžela,  

5. výmenou za inú nehnuteľnosť v tuzemsku, ktorej cena zistená podľa 

osobitného právneho predpisu neprevyšovala cenu pôvodnej 

nehnuteľnosti zistenú podľa osobitného právneho predpisu,  

                                                 
69

  § 3 písm. d) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Toto 

vymedzenie bolo k 1. januáru 2007 zmenené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území. Po novom sa používa pojem stavba pre rodinnú rekreáciu a rozumie sa ňou stavba, 

ktorej objemové parametre a vzhľad zodpovedajú požiadavkám na rodinnú rekreáciu a ktorá je k 

tomuto účelu určená; stavba pre rodinnú rekreáciu môže mať najviac dve nadzemné a jedno podzemné 

podlažie a podkrovie. 
70

   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon. Od 1. januára 2007 

obsahuje právnu úpravu týkajúcu sa územného rozhodnutia platný stavebný zákon.  
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6. na základe predkupného práva z titulu podielového spoluvlastníctva,  

7. výstavbou na vlastnom pozemku,  

8. pokiaľ ide o pozemok, ktorý tvoril jeden funkčný celok s nehnuteľnou 

stavbou v ich vlastníctve,  

9. pokiaľ tak výslovne stanovil osobitný zákon.  

V súvislosti s uvedenými podmienkami nadobúdania ostatných nehnuteľností je 

opäť nutné pripomenúť, že je potrebné ich interpretovať v súlade s vymedzením 

devízovej príslušnosti osôb podľa § 1 devízového zákona. Za tuzemca je považovaná 

fyzická osoba s trvalým pobytom v tuzemsku a právnická osoba so sídlom v tuzemsku. 

Za cudzozemca je považovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá uvedenú 

podmienku nespĺňa.  

V oblasti nadobúdania ostatných nehnuteľností, rovnako ako v oblasti 

nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov v súkromnom vlastníctve, zachoval 

devízový zákon možnosť nadobúdať uvedené nehnuteľnosti bez obmedzenia aj naďalej 

tuzemcom a cudzozemcom s českým štátnym občianstvom.  

Zásadnú zmenu, ktorú priniesla novela devízového zákona č. 354/2004 Sb., 

predstavovalo ustanovenie § 17 ods. 2 písm. c), ktoré po novom priznávalo oprávnenie 

nadobúdať ostatné nehnuteľnosti v Českej republike cudzozemcom – štátnym 

príslušníkom členského štátu Európskej únie, pod podmienkou, že mali preukaz 

o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka členského štátu Európskych spoločenstiev.  

Z citovaného ustanovenia je zrejmý úmysel liberalizovať nadobúdanie ostatných 

nehnuteľností v tuzemsku v prospech občanov Európskej únie. Citované ustanovenie, 

na rozdiel od novej úpravy v § 17 ods. 1 písm. c) devízového zákona, neobsahovalo 

logicky rozpornú podmienku trvalého pobytu pre cudzozemcov, takže toto ustanovenie 

nebolo v praxi vystavené obdobným aplikačným problémom.  

Je však nutné doplniť, že formulácia, ktorú zákonodarca v citovanom ustanovení 

zvolil nebola úplne vhodná. V prípade, že mal občan Európskej únie v Českej republike 

povolenie k trvalému pobytu, považoval sa podľa § 1 písm. b) devízového zákona za 

tuzemca, a teda ako tuzemec mohol nadobúdať ostatné nehnuteľnosti v Českej 

republike bez obmedzenia. Vzhľadom k uvedenému je zrejmé, že preukazom o povolení 

k pobytu pre štátneho príslušníka členského štátu Európskych spoločenstiev sa              

v § 17 ods. 2 písm. c) rozumie povolenie k prechodnému pobytu.  
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Oproti právnej úprave nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov obsiahnutej 

v § 17 ods. 1 devízového zákona rozlišovala právna úprava nadobúdania ostatných 

nehnuteľností ešte ďalšiu kategóriu cudzozemcov. Podľa § 17 ods. 2 písm. d) boli 

oprávnení nadobúdať ostatné nehnuteľnosti aj cudzozemci – právnické osoby, ktoré 

umiestnili v tuzemsku podnik alebo organizačnú zložku podniku a boli oprávnené 

v tuzemsku podnikať.   

V súlade s § 21 obchodného zákonníka sú zahraničné osoby oprávnené podnikať 

na území Českej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako české 

osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné. Zahraničnou osobou sa rozumie fyzická 

osoba s bydliskom a právnická osoba so sídlom mimo územia Českej republiky. 

Podnikaním zahraničnej osoby na území Českej republiky sa pre účely obchodného 

zákonníka rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku 

umiestnenú na území Českej republiky.  

V novej úprave špecifických prípadov nadobúdania ostatných nehnuteľností 

cudzozemcami obsiahnutej v § 17 ods. 2 písm. e) devízového zákona sa objavili 

rovnaké prvky liberalizácie ako v úprave nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov. 

Aj do tohto ustanovenia boli pre cudzozemcov doplnené nové výnimky, a to konkrétne 

oprávnenie cudzozemca nadobúdať ostatné nehnuteľností do společného jmění manželů, 

z ktorých iba jeden bol českým štátnym občanom alebo tuzemcom, ďalej oprávnenie 

cudzozemca nadobúdať ostatné nehnuteľnosti od príbuzného v priamej línii, súrodenca 

alebo manžela, a tiež oprávnenie cudzozemca nadobúdať ostatné nehnuteľnosti 

v prípade, že išlo o pozemok, ktorý tvoril jeden funkčný celok s nehnuteľnou stavbou 

vo vlastníctve daného cudzozemca.  

Nadobúdanie ostatných nehnuteľností bolo podľa právnej úpravy devízového 

zákona, platnej v období po vstupe Českej republiky do Európskej únie, liberalizované 

iba voči vybranej skupine cudzozemcov, a to občanom Európskej únie s preukazom 

o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka členského štátu Európskych spoločenstiev. 

Voči ostatným cudzozemcom, vrátane občanov Európskej únie bez takéhoto preukazu, 

uplatňoval devízový zákon naďalej pomerne reštriktívnu právnu úpravu, ktorá 

umožňovala takýmto osobám nadobúdať uvedené nehnuteľnosti iba na základe 

výnimiek taxatívne vymenovaných v § 17 ods. 2 písm. e) devízového zákona. 
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3.3 Súlad vnútroštátnej právnej úpravy nadobúdania nehnuteľností 

cudzozemcami so záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy 

o pristúpení k Európskej únii   

 

Ako už bolo niekoľkokrát spomínané, v súvislosti so vstupom Českej republiky 

do Európskej únie bol schválený zákon č. 354/2004 Sb, ktorého účelom bolo 

implementovať do českého právneho poriadku záväzky vyplývajúce pre Českú 

republiku zo Zmluvy o pristúpení k Európskej únii, predovšetkým mal tento zákon 

liberalizovať vnútroštátny právny režim nadobúdania nehnuteľností cudzozemcami tak, 

aby zodpovedal podmienkam, ktoré si Česká republika v tejto oblasti dohodla v Akte 

o podmienkach pristúpenia.   

Výsledná právna úprava nadobúdania tuzemských nehnuteľností cudzozemcami 

však zďaleka nezodpovedala záväzkom, ktoré Česká republika prevzala pri vstupe do 

Európskej únie.   

 

3.3.1 Oblasť nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov 

 

Podmienky v oblasti nadobúdania tuzemských poľnohospodárskych pozemkov 

v súkromnom vlastníctve, upravené v § 17 ods. 1 devízového zákona, neboli v súlade 

s podmienkami prechodného obdobia, ktoré si Česká republika vyjednala pre 

nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy a lesov.   

V prvom rade sa mohli obmedzenia v oblasti nadobúdania poľnohospodárskej 

pôdy a lesov počas prechodného obdobia vzťahovať iba na občanov Európskej únie a na 

spoločnosti zriadené podľa práva iného členského štátu Európskej únie, ktoré neboli ani 

usadené, ani zapísané do registra v Českej republike. Takéto obmedzenia sa nesmeli 

vzťahovať na občanov Európskej únie, ktorí boli samostatne hospodáriacimi 

poľnohospodármi a ktorí sa chceli usadiť a bývať v Českej republike. Pre tieto osoby 

mala platiť doložka národného zaobchádzania.  

Právna úprava § 17 ods. 1 písm. c) devízového zákona však obsahovala vo 

vzťahu k cudzozemcom – občanom Európskej únie, ktorí boli poľnohospodárskymi 

podnikateľmi usadenými na území Českej republiky, veľmi rozporné podmienky pokiaľ 

ide o nadobúdanie poľnohospodárskych pozemkov v Českej republike. Uvedené 
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ustanovenie týmto cudzozemcom síce priznávalo oprávnenie nadobúdať príslušné 

poľnohospodárske pozemky, avšak zároveň stanovilo pre týchto cudzozemcov 

podmienku trvalého pobytu v Českej republike po dobu minimálne 3 rokov. Splnením 

podmienky trvalého pobytu v Českej republike by sa však tieto osoby stali tuzemcami 

a boli by oprávnené nadobúdať príslušné poľnohospodárske pozemky bez obmedzenia. 

Uvedené ustanovenie tak v podstate osoby, ktoré boli fakticky tuzemcami, zaradilo 

medzi cudzozemcov a oproti iným tuzemcom im stanovilo pri nadobúdaní 

poľnohospodárskych pozemkov ešte podmienku navyše spočívajúcu v tom, že ich trvalý 

pobyt musel trvať minimálne 3 roky. Takáto úprava predstavovala rozpor s dohodnutou 

doložkou národného zaobchádzania. Navyše je evidentné, že uvedené ustanovenie bolo 

právne vadné a z tohto dôvodu sa následne stalo v praxi neaplikovateľným.  

V súvislosti s nedostatkami právnej úpravy nadobúdania tuzemských 

poľnohospodárskych pozemkov v § 17 ods. 1 devízového zákona je vhodné doplniť, že 

táto úprava prešla v priebehu legislatívneho procesu zásadnou  zmenou. Podľa 

pôvodného vládneho návrhu § 17 ods. 1 devízového zákona mohli tuzemské 

poľnohospodárske pozemky nadobúdať:  

a) tuzemci, 

b) cudzozemci s českým právnym občianstvom, 

c) ostatní cudzozemci iba  

1. pokiaľ sú evidovaní v evidencii poľnohospodárskych podnikateľov 

u príslušného krajského úradu v tuzemsku podľa osobitného zákona, 

2. dedičstvom,  

3. pre diplomatické zastúpenie štátu za podmienky vzájomnosti,  

4. do společného jmění manželů, z ktorých iba jeden je českým štátnym 

občanom alebo tuzemcom, 

5. od príbuzného v priamej línii, súrodenca alebo manžela,  

6. výmenou za iný poľnohospodársky pozemok v tuzemsku, ktorého cena 

zistená podľa osobitného právneho predpisu neprevyšuje cenu 

pôvodného poľnohospodárskeho pozemku zistenú podľa osobitného 

právneho predpisu,  

7. na základe predkupného práva z titulu podielového spoluvlastníctva,  
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8. pokiaľ ide o poľnohospodársky pozemok, ktorý tvorí jeden funkčný 

celok s nehnuteľnou stavbou v ich vlastníctve,  

9. pokiaľ tak výslovne stanoví osobitný zákon.  

Z uvedeného je zrejmé, že pôvodný vládny návrh rešpektoval podmienky 

dohodnutého prechodného obdobia aj doložku národného zaobchádzania, keďže priznal 

oprávnenie nadobúdať tuzemské poľnohospodárske pozemky v súkromnom vlastníctve 

všetkým cudzozemcom, ktorí podnikali v poľnohospodárstve a boli vedení v príslušnej 

evidencii.   

Vládny návrh bol v Poslaneckej snemovni zmenený na základe poslaneckého 

návrhu. Tento poslanecký návrh na rozdiel od vládneho návrhu zákona vôbec 

nerešpektoval doložku národného zaobchádzania dohodnutú v rámci podmienok 

prechodného obdobia a v konečnom dôsledku spôsobil vyššie špecifikované nedostatky 

a právne vady § 17 ods. 1 devízového zákona. Zmenenú podobu vládneho návrhu 

zákona nakoniec Poslanecká snemovňa schválila aj napriek nesúhlasnému stanovisku 

Senátu.  

 

3.3.2 Oblasť nadobúdania ostatných nehnuteľností  

 

Právna úprava podmienok nadobúdania ostatných nehnuteľností v Českej 

republike obsiahnutá v § 17 ods. 2 devízového zákona vykazovala tiež viacero rozporov 

vo vzťahu k podmienkam prechodného obdobia, ktoré si Česká republika vyjednala 

v oblasti nadobúdania objektov vedľajšieho bývania.  

Zásadný rozpor je zrejmý už zo samotného vymedzenia kategórie ostatných 

nehnuteľností v § 17 ods. 2 devízového zákona. Prechodné obdobie upravené v kapitole 

2 prílohy č. V Aktu o podmienkach pristúpenia, počas ktorého mohla Česká republika 

dočasne aplikovať obmedzujúcu úpravu devízového zákona odchylne od právnej úpravy 

Európskej únie, sa totiž mohlo vzťahovať iba na nadobúdanie objektov vedľajšieho 

bývania, teda len na určitú skupinu nehnuteľností. Vzhľadom k systematike § 17 ods. 2 

devízového zákona je zrejmé, že devízový zákon týmto ustanovením obmedzoval 

nadobúdanie všetkých druhov tuzemských nehnuteľností, ktoré neboli 

poľnohospodárskymi pozemkami v zmysle § 17 ods. 1 devízového zákona.  
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Tento rozpor právnej úpravy devízového zákona s podmienkami prechodného 

obdobia zrejme súvisel aj so skutočnosťou, že pojem objekt vedľajšieho bývania bol pre 

český právny poriadok neznámy a nebol bližšie vymedzený ani v Akte o podmienkach 

pristúpenia. Devízový zákon tak v § 17 ods. 2 do okruhu objektov vedľajšieho bývania 

nesprávne zahrnul všetky druhy nehnuteľností s výnimkou poľnohospodárskych 

pozemkov, teda napríklad aj nehnuteľnosti určené k investičnej či podnikateľskej 

činnosti ako sú kancelárie, výrobné závody, prevádzky, ktoré z hľadiska účelu neboli 

určené na bývanie, a tiež do tohto okruhu nesprávne zahrnul napríklad 

nepoľnohospodárske pozemky.  

Určitú nejasnosť je možné identifikovať v ustanovení § 17 ods. 2 písm. c) 

devízového zákona. Uvedené ustanovenie priznávalo oprávnenie nadobúdať ostatné 

nehnuteľnosti v Českej republike cudzozemcom – občanom Európskej únie pod 

podmienkou, že mali preukaz o povolení k pobytu pre štátneho príslušníka členského 

štátu Európskych spoločenstiev, pričom nebolo spresnené či išlo o povolenie 

k prechodnému pobytu alebo k trvalému pobytu. Osoba s trvalým pobytom na území 

Českej republiky bola však podľa devízového zákona považovaná za tuzemca, a teda 

bola oprávnená nadobúdať ostatné nehnuteľností v Českej republike bez obmedzenia. 

Uvedené ustanovenie bolo z tohto dôvodu potrebné interpretovať tak, že pre 

nadobúdanie ostatných nehnuteľností v Českej republike postačí cudzozemcovi – 

občanovi Európskej únie povolenie k prechodnému pobytu.  

Uvedená nejasnosť v dikcii citovaného ustanovenia zrejme súvisela aj so 

skutočnosťou, že Akt o podmienkach pristúpenia pri vymedzení podmienok 

prechodného obdobia v oblasti nadobúdania objektov vedľajšieho bývania stanovil, že 

obmedzenia sa mohli vzťahovať na tých občanov Európskej únie, ktorí nebývali 

v Českej republike, pričom v tejto súvislosti použil pojem non – resident. V tomto 

prípade ide o pojem európskeho práva so samostatným obsahom a je problematické ho 

nahradzovať pojmami používanými vo vnútroštátnych predpisoch členských štátov.    

 

 

 



47 

 

3.3.3 Následky nezlučiteľnosti vnútroštátnej právnej úpravy so záväzkami 

vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení k Európskej únii  

 

Akt o podmienkach pristúpenia, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 

o pristúpení k Európskej únii, zakotvil pre nové členské štáty záväznosť práva 

Európskej únie s prihliadnutím k individuálnym výnimkám, ktoré si jednotlivé štáty 

vyjednali v rámci prístupových rokovaní. Česká republika je tak od vstupu do Európskej 

únie, rovnako ako ostatné členské štáty, povinná na svojom území rešpektovať slobodu 

pohybu kapitálu, ktorá sa vzťahuje aj na oblasť investícií do nehnuteľností. Podľa čl. 

63/1 Zmluvy o fungovaní EU sú zakázané všetky obmedzenia pohybu kapitálu medzi 

členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami.  

Od 1. mája 2004 sú tak na území Českej republiky zakázané všetky obmedzenia 

v oblasti nadobúdania nehnuteľností cudzozemcami s výnimkou tých obmedzení, ktoré 

sú povolené v rámci vyjednaných prechodných období. Žiadne iné obmedzenia v oblasti 

nadobúdania nehnuteľností, ktoré by predstavovali rozpor so slobodou pohybu kapitálu, 

nie sú v Českej republike od 1. mája 2004 prípustné. Takéto podmienky v oblasti 

nadobúdania nehnuteľností si Česká republika vyjednala pri vstupe do Európskej únie 

a tieto podmienky platia od 1. mája 2004 na území Českej republiky bez ohľadu na jej 

vnútroštátne právne predpisy.  

Prednosť medzinárodne právnych záväzkov stanoví aj § 31 devízového zákona, 

ktorý upravuje vzťah devízového zákona k medzinárodným zmluvám. V súlade s týmto 

ustanovením platí, že ustanovenia devízového zákona sa použijú, iba pokiaľ nestanoví 

niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Česká republika viazaná.  

Vzťah vnútroštátnych právnych predpisov k medzinárodným zmluvám upravuje 

predovšetkým čl. 10 Ústavy. Podľa tohto článku sú vyhlásené medzinárodné zmluvy, ku 

ktorých ratifikácií dal parlament súhlas, a ktorými je Česká republika viazaná, súčasťou 

právneho poriadku; ak stanoví medzinárodná zmluva niečo iné ako zákon, použije sa 

medzinárodná zmluva.  

Uvedený princíp aplikačnej prednosti medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká 

republika viazaná, predstavoval jednoznačnú odpoveď na otázku, ako riešiť rozpory 

medzi českou právnou úpravou nadobúdania nehnuteľností cudzozemcami 

a podmienkami, ktoré si Česká republika dohodla v Akte o podmienkach pristúpenia. 
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V praxi však napriek tomu dochádzalo pri riešení uvedených rozporov k mnohým 

problematickým situáciám.   

Novela devízového zákona č. 354/2004 Sb spôsobovala výkladové problémy 

nielen potenciálnym záujemcom o kúpu nehnuteľnosti v Českej republike, ale aj 

správnym orgánom aplikujúcim úpravu devízového zákona v praxi. Práve pre uvedené 

správne orgány mali pravidlá stanovené v devízovom zákone predstavovať určitú 

interpretačnú a aplikačnú pomôcku vo vzťahu k záväzkom vyplývajúcim pre Českú 

republiku z členstva v Európskej únii. Novela devízového zákona č. 354/2004 Sb. však, 

ako už bolo viackrát spomenuté, tieto záväzky dostatočne nezohľadnila, práve naopak 

v niektorých častiach bola s nimi v evidentnom rozpore.  

Zásadnú úlohu pri aplikácií problematických ustanovení devízového zákona v 

praxi plnili katastrálne úrady. Katastrálne úrady boli povinné pri rozhodovaní 

o povolení vkladu vlastníckeho práva okrem iných skutočností kontrolovať aj prípadné 

obmedzenia vyplývajúce z devízového zákona, ktoré by v konkrétnom prípade mohli 

cudzozemcovi brániť v nadobudnutí vlastníckeho práva k tuzemskej nehnuteľnosti.  

Na nedostatky právnej úpravy sa snažil reagovať Český úřad zeměměřičský 

a katastrální vydaním niekoľkých metodických pokynov, ktoré mali v praxi usmerniť 

a zjednotiť postup katastrálnych úradov týkajúci sa nadobúdania nehnuteľností v Českej 

republike cudzozemcami.  

V rovnaký deň ako bola uverejnená novela devízového zákona č. 354/2004 Sb. 

v Sbírce zákonů, vydal Český úřad zeměměřičský a katastrální metodický pokyn, ktorý 

mal nejasnosti právnej úpravy devízového zákona vyriešiť. Tento svoj účel však 

nesplnil, pretože obsahoval iba konštatovanie, že ustanovenie § 17 ods. 1 písm. c) 

devízového zákona je neaplikovateľné, a ohľadne nejasností v ustanovení                      

§ 17 ods. 2 písm. c) informoval, že v danom prípade postačí, ak občan Európskej únie 

predloží povolenie k prechodnému pobytu.
71

  

V ďalšom metodickom pokyne sa Český úřad zeměměřičský a katastrální 

venoval interpretácii § 17 ods. 2 devízového zákona. Ako už bolo spomínané, uvedené 

ustanovenie devízového zákona stanovilo podmienky nadobúdania ostatných 

nehnuteľností v Českej republike v rozpore s podmienkami prechodného obdobia 

týkajúceho sa nadobúdania objektov vedľajšieho bývania, keďže nerešpektovalo 

                                                 
71

  Metodický pokyn Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č.j. 1058/2004-15 z 8. júna 2004 
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skutočnosť, že obmedzenia devízového zákona sa mohli vzťahovať iba na nadobúdanie 

objektov vedľajšieho bývania. Český úřad zeměměřičský a katastrální v tejto súvislosti 

odkázal na princíp aplikačnej prednosti medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká 

republika viazaná, zakotvený v § 31 devízového zákona a čl. 10 Ústavy. Podľa názoru 

úradu bolo preto nutné aplikovať § 17 ods. 2 devízového zákona iba na objekty 

vedľajšieho bývania a nie na všetky nehnuteľnosti s výnimkou poľnohospodárskych 

pozemkov. V súvislosti s výkladom samotného pojmu objekt vedľajšieho bývania úrad 

odkázal na už spomínané stanovisko Ministerstva financií, podľa ktorého boli za 

objekty vedľajšieho bývania považované byty, rodinné domy, stavby pre individuálnu 

rekreáciu a pozemky zastavané, alebo územným rozhodnutím určené k zastavaniu 

týmito stavbami.
72

  

 Ďalším metodickým pokynom reagoval Český úřad zeměměřičský a katastrální 

na terminologické nezrovnalosti spôsobené v právnej úprave nadobúdania nehnuteľností 

novelou zákona o pobyte cudzincov na území Českej republiky č. 161/2006 Sb. 

Uvedenou novelou bol preukaz o povolení k pobytu pre štátnych príslušníkov 

Európskych spoločenstiev v prípade prechodného pobytu nahradený potvrdením 

o prechodnom pobyte na území Českej republiky. Ustanovenie § 17 ods. 2 písm. c) 

devízového zákona však naďalej vyžadovalo preukaz o povolení k pobytu pre štátnych 

príslušníkov Európskych spoločenstiev. Metodickým pokynom preto Český úřad 

zeměměřičský a katastrální stanovil, že katastrálne úrady majú postupovať v súlade 

s novelou zákona o pobyte cudzincov na území Českej republiky č. 161/2006 Sb. a ako 

doklad o splnení podmienky pobytu pre nadobúdanie objektov vedľajšieho bývania 

majú prijímať potvrdenia o prechodnom pobyte na území Českej republiky.
73

  

 

3.3.4 Návrh novely devízového zákona – Sněmovní tisk 156 

 

Nedostatky právnej úpravy nadobúdania nehnuteľností cudzozemcami vo 

vzťahu k záväzkom Českej republiky vyplývajúcim z členstva v Európskej únii, sa 

vláda pokúsila odstrániť návrhom zákona, ktorý mal novelizovať právnu úpravu 

devízového zákona a zákona o podmienkach prevodu poľnohospodárskych a lesných 

                                                 
72

  Metodický pokyn Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č.j. 3725/2004-15 z 20. augusta 

2004 
73

  Metodický pokyn Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č.j  1186/2006 z 12. mája 2006 
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pozemkov z vlastníctva štátu na iné osoby tak, aby boli oba zákony v súlade 

s európskym právom.  

Dňa 28. februára 2007 vláda predložila navrhovanú novelu Poslaneckej 

snemovni a následne bola 1. marca 2007 rozoslaná poslancom ako tisk 156/0.  

Podľa navrhovanej novely mal § 17 devízového zákona po novom niesť názov 

Obmedzenia pri nadobúdaní niektorých nehnuteľností v tuzemsku a mal obsahovať 

nasledujúcu právnu úpravu:  

(1) Pozemky, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria 

a pozemky určené k plneniu funkcií lesa (ďalej iba poľnohospodárske pozemky) 

môžu, pokiaľ osobitný právny predpis nestanoví inak, nadobúdať  

a) tuzemci,  

b) cudzozemci s českým štátnym občianstvom,  

c) cudzozemci evidovaní v evidencii poľnohospodárskych podnikateľov na 

príslušnom obecnom úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou podľa osobitného 

právneho predpisu,  

d) ostatní cudzozemci iba  

1. dedením, 

2. pre diplomatické zastúpenie štátu za podmienky vzájomnosti,  

3. do společného jmění manželů, z ktorých iba jeden bol českým štátnym 

občanom, tuzemcom alebo cudzozemcom uvedeným pod písmenom c), 

4. od príbuzného v priamej línii, súrodenca alebo manžela,  

5. výmenou za iný poľnohospodársky pozemok v tuzemsku, ktorého cena 

zistená podľa osobitného právneho predpisu neprevyšovala cenu 

pôvodného poľnohospodárskeho pozemku zistenú podľa osobitného 

právneho predpisu,  

6. na základe predkupného práva z titulu podielového spoluvlastníctva,  

7. pokiaľ išlo o poľnohospodársky pozemok, ktorý tvoril jeden funkčný 

celok s nehnuteľnou stavbou v ich vlastníctve,  

8. pokiaľ tak výslovne stanovil osobitný zákon.  

(2) Byty, rodinné domy, stavby pre individuálnu rekreáciu a pozemky zastavané 

alebo územným rozhodnutím určené k zastavaniu rodinnými domami alebo 
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stavbami pre individuálnu rekreáciu (ďalej iba objekt vedľajšieho bývania) 

môžu nadobúdať  

a) tuzemci,  

b) cudzozemci s českým štátnym občianstvom,  

c) cudzozemci s potvrdením o prechodnom pobyte, povolením k prechodnému 

pobytu, vízami k pobytu nad 90 dní alebo s povolením k dlhodobému pobytu 

na území Českej republiky, vydaným podľa zákona upravujúceho pobyt 

cudzincov na území Českej republiky,  

d) cudzozemci – právnické osoby, ktoré umiestnili v tuzemsku podnik alebo 

organizačnú zložku podniku a sú oprávnené v tuzemsku podnikať,  

e) ostatní cudzozemci iba  

1. dedením,  

2. pre diplomatické zastúpenie štátu za podmienky vzájomnosti,  

3. do společného jmění manželů, z ktorých iba jeden bol českým štátnym 

občanom, tuzemcom alebo cudzozemcom uvedeným pod písmenom c)  

4. od príbuzného v priamej línii, súrodenca alebo manžela,  

5. výmenou za iný objekt vedľajšieho bývania v tuzemsku, ktorého cena 

zistená podľa osobitného právneho predpisu neprevyšuje cenu 

pôvodného objektu vedľajšieho bývania zistenú podľa osobitného 

právneho predpisu,  

6. na základe predkupného práva z titulu podielového spoluvlastníctva,  

7. výstavbou na vlastnom pozemku,  

8. pokiaľ ide o pozemok, ktorý tvorí jeden funkčný celok s nehnuteľnou 

stavbou v ich vlastníctve,  

9. pokiaľ tak výslovne stanoví osobitný zákon.  

Navrhovanou novelou by tak v § 17 ods. 1 písm. a) došlo k odstráneniu logicky 

rozporného textu, podľa ktorého pri nadobúdaní tuzemských poľnohospodárskych 

pozemkov mali byť z kategórie tuzemcov uvedených pod písm. a) vylúčení cudzozemci 

uvedení pod písm. c).  

Zásadnú zmenu mala navrhovaná novela priniesť pokiaľ išlo o nadobúdanie 

poľnohospodárskych pozemkov cudzozemcami, ktorí boli poľnohospodárskymi 

podnikateľmi. Navrhovaná novela mala nahradiť právne vadné a neaplikovateľné 
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ustanovenie § 17 ods. 1 písm. c) novou úpravou, ktorá by umožnila nadobúdanie 

tuzemských poľnohospodárskych pozemkov v súkromnom vlastníctve všetkým 

cudzozemcom evidovaným v príslušnej evidencii poľnohospodárskych podnikateľov.     

Ďalšia veľmi dôležitá zmena sa mala týkať § 17 ods. 2 devízového zákona. 

Obmedzenia pri nadobúdaní nehnuteľností, ktoré nie sú poľnohospodárskymi 

pozemkami, sa mali po novom vzťahovať už iba na byty, rodinné domy, stavby pre 

individuálnu rekreáciu a pozemky zastavané alebo územným rozhodnutím určené 

k zastavaniu rodinnými domami alebo stavbami pre individuálnu rekreáciu, teda iba na 

nehnuteľností, ktoré skutočne slúžia na bývanie, prípadne rekreačné bývanie. 

Nadobúdanie iných tuzemských nehnuteľností, s výnimkou už spomínaných 

poľnohospodárskych pozemkov, by tak podľa navrhovanej novely už nepodliehalo 

obmedzeniam devízového zákona.  

Podľa navrhovanej novely malo dôjsť k zásadnej zmene aj v § 17 ods. 2 písm. c) 

a po novom mali mať oprávnenie nadobúdať objekty vedľajšieho bývania v Českej 

republike prakticky všetky osoby, ktoré boli oprávnené legálne a dlhodobo sa zdržiavať 

na území Českej republiky.  

Navrhovaná úprava § 17 ods. 2 písm. c) zároveň reagovala na terminologické 

nezrovnalosti, ktoré spôsobila novela zákona o pobyte cudzincov na území Českej 

republiky č. 161/2006 Sb. tým, že nahradila predošlý preukaz o povolení 

k prechodnému pobytu pre štátneho príslušníka členského štátu Európskych 

spoločenstiev novým potvrdením o prechodnom pobyte na území Českej republiky.  

Ďalšou navrhovanou zmenou bol nový prvok liberalizácie v oblasti nadobúdania 

tuzemských nehnuteľností cudzozemcami. Po novom mali byť oprávnení nadobúdať 

tuzemské poľnohospodárske pozemky v súkromnom vlastníctve a tuzemské objekty 

vedľajšieho bývania do společného jmění manželů nielen cudzozemci – manželskí 

partneri tuzemcov a českých štátnych občanov, ale aj cudzozemci – manželskí partneri 

osôb, ktoré by boli oprávnené nadobúdať uvedené nehnuteľnosti podľa                           

§ 17 ods. 1 písm. c) a § 17 ods. 2 písm. c) devízového zákona.  

Predložený vládny návrh zákona mal okrem devízového zákona novelizovať aj 

zákon o podmienkach prevodu poľnohospodárskych a lesných pozemkov z vlastníctva 

štátu na iné osoby. Podľa navrhovaného znenia § 4 ods. 1 písm. a) malo dôjsť 

k rozšíreniu skupiny potenciálnych nadobúdateľov poľnohospodárskych pozemkov vo 
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vlastníctve štátu. Po novom mal podľa navrhovanej úpravy do tejto skupiny patriť 

štátny občan Českej republiky alebo cudzinec, ktorý je evidovaný v evidencii 

poľnohospodárskych podnikateľov u príslušného obecného úradu obce s rozšírenou 

pôsobnosťou podľa osobitného právneho predpisu. Navrhovaná novela by tak 

z uvedeného ustanovenia odstránila podmienku trojročného trvalého pobytu na území 

Českej republiky, ktorá podľa zákona platila aj pre českých štátnych občanov, a zároveň 

by navrhovaná novela umožnila nadobúdanie poľnohospodárskych pozemkov vo 

vlastníctve štátu všetkým cudzozemcom, ktorí sú samostatne hospodáriacimi 

poľnohospodármi usadenými v Českej republike.  

Napriek tomu, že uvedený vládny návrh zákona by priniesol zodpovedajúcu 

liberalizáciu v oblasti nadobúdania nehnuteľností v Českej republike cudzozemcami, ku 

ktorej sa Česká republika zaviazala pri vstupe do Európskej únie, Poslanecká snemovňa 

predložený návrh neschválila. Potom, čo 14. marca 2007 prebehlo 1. čítanie, rozpočtový 

výbor v uznesení z 11. apríla 2007 odporučil Poslaneckej snemovni vládny návrh 

zákona zamietnuť. Poslanecká snemovňa sa návrhom zákona ďalej nezaoberala.  

 

3.4 Uplynutie prechodného obdobia vymedzeného pre nadobúdanie 

objektov vedľajšieho bývania 

 

 K 1. máju 2009 uplynulo päťročné prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania 

objektov vedľajšieho bývania, ktoré si Česká republika vyjednala pri vstupe do 

Európskej únie a počas ktorého mohla v tejto oblasti aplikovať obmedzenia devízového 

zákona, ktoré predstavovali rozpor so slobodou pohybu kapitálu.   

 Od 1. mája 2009 tak nesmie nadobúdanie nehnuteľností v Českej republike, 

s výnimkou poľnohospodárskych pozemkov, podliehať žiadnym obmedzeniam 

vyplývajúcim z vnútroštátnej právnej úpravy, ktoré by predstavovali rozpor so slobodou 

pohybu kapitálu.  

Právna úprava devízového zákona však na uplynutie uvedeného prechodného 

obdobia nijako nezareagovala a aj po 1. máji 2009 platila v oblasti nadobúdania 

tuzemských nehnuteľností naďalej právna úprava v znení novely devízového zákona č. 

354/2004 Sb.  
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V súvislosti s uplynutím prechodného obdobia týkajúceho sa nadobúdania 

objektov vedľajšieho bývania pripravila vláda novelu devízového zákona, ktorej návrh 

predložila 11. novembra 2008 Poslaneckej snemovni. Predložený návrh mal jediný cieľ, 

a to zrušiť § 17 ods. 2 devízového zákona, ktorý upravoval podmienky nadobúdania 

všetkých tuzemských nehnuteľností s výnimkou poľnohospodárskych pozemkov. 

Vládny návrh novely devízového zákona mal teda v tejto oblasti zosúladiť právnu 

úpravu devízového zákona so záväzkami vyplývajúcimi pre Českú republiku z členstva 

v Európskej únii a od 1. mája 2009 by tak bolo devízovým zákonom obmedzované iba 

nadobúdanie tuzemských poľnohospodárskych pozemkov v súkromnom vlastníctve.  

Predložený návrh zákona bol 12. novembra 2008 rozoslaný poslancom ako tisk 

655/0. Následne rozpočtový výbor vo svojom uznesení z 8. apríla 2009 odporučil 

Poslaneckej snemovni, aby návrh schválila bez pripomienok. Poslanecká snemovňa 

však 19. júna 2009 navrhovanú novelu v 3. čítaní neschválila. Právna úprava 

nadobúdania nehnuteľností v devízovom zákone tak naďalej vykazovala zásadné 

nedostatky vo vzťahu k záväzkom Českej republiky vyplývajúcim z členstva v 

Európskej únii.  

 V súvislosti s uplynutím prechodného obdobia týkajúceho sa nadobúdania 

objektov vedľajšieho bývania vydal Český úřad zeměměřičský a katastrální metodický 

pokyn, v ktorom katastrálne úrady upozornil, že od 1. mája 2009 nie je možné aplikovať 

obmedzenia vyplývajúce z § 17 ods. 2 devízového zákona. Aplikácia týchto obmedzení 

by bola v rozpore s § 31 devízového zákona a čl. 10 Ústavy. Podľa názoru úradu by 

návrhy na vklad podávané katastrálnym úradom od 1. mája 2009 nemali byť zamietané 

pre rozpor s ustanovením § 17 ods. 2 devízového zákona. Zo stanoviska úradu vyplýva, 

že v oblasti nadobúdania tuzemských nehnuteľností cudzozemcami nesmú byť, 

s výnimkou nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov, katastrálnymi úradmi 

aplikované žiadne obmedzenia devízového zákona.
74
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  Metodický pokyn Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č.j. 1796/2009-15 z 31. marca 2009   
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3.5. Uplynutie prechodného obdobia vymedzeného pre nadobúdanie 

poľnohospodárskej pôdy a lesov 

  

K 1. máju 2011 uplynulo sedemročné prechodné obdobie, ktoré si Česká 

republika vyjednala pri vstupe do Európskej únie v oblasti nadobúdania 

poľnohospodárskej pôdy a lesov a počas ktorého mohla aplikovať obmedzenia 

vyplývajúce z vnútroštátnych právnych predpisov
75

 odlišne od právnej úpravy 

Európskej únie.   

 Od 1. mája 2011 má byť oblasť nadobúdania nehnuteľností cudzozemcami 

v Českej republike plne liberalizovaná a nesmie podliehať žiadnym obmedzeniam 

vyplývajúcim z vnútroštátnej právnej úpravy, ktoré by predstavovali rozpor s právom 

Európskej únie.   

Do vnútroštátnej právnej úpravy sa zmeny spojené s uplynutím uvedeného 

prechodného obdobia nepodarilo včas premietnuť a preto v tejto súvislosti zareagoval 

opäť Český úřad zeměměřičský a katastrální vydaním metodického pokynu. Podľa 

názoru úradu by návrhy na vklad od 1. mája 2011 nemali byť zamietané pre rozpor        

s § 17 devízového zákona, pričom úrad opäť odkázal na princíp aplikačnej prednosti 

medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká republika viazaná, zakotvený v § 31 

devízového zákona a v čl. 10 Ústavy. Katastrálne úrady by tak mali rešpektovať 

pravidlo, že od 1. mája 2011 môžu cudzozemci nadobúdať nehnuteľnosti v Českej 

republike bez obmedzenia.
76

  

Obmedzenia týkajúce sa nadobúdania nehnuteľností v Českej republike 

zakotvené v devízovom zákone sa podarilo odstrániť až novelou devízového zákona č. 

206/2011 Sb, ktorá s účinnosťou od 19. júla 2011 zrušila bez náhrady celý § 17 

devízového zákona.  

Ani táto novela devízového zákona však nebola schvaľovaná bez problémov. 

Návrh novely predložila vláda 2. decembra 2010 Poslaneckej snemovni, ktorá ho 

schválila v 3. čítaní až 6. mája 2011, teda až po uplynutí uvedeného prechodného 

obdobia. Následne bol 17. mája 2011 návrh zákona postúpený Senátu, ktorý sa však 

k predloženému návrhu v lehote 30 dní od postúpenia nevyjadril, preto v súlade s čl. 46 

                                                 
75

  Išlo o obmedzenia stanovené devízovým zákonom, zákonom o pôde a zákonom o podmienkach 

prevodu poľnohospodárskych a lesných pozemkov z vlastníctva štátu na iné osoby. 
76

  Metodický pokyn Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č.j. 6495/2011-15 z 20. apríla 2011   



56 

 

Ústavy po uplynutí tejto lehoty platí, že návrh zákona je prijatý. Dňa 29. júna 2011 bol 

zákon podpísaný prezidentom a 19. júla 2011 bol vyhlásený v Sbírce zákonů pod číslom 

206/2011 Sb. Proces schvaľovania tejto dôležitej novely trval viac ako pol roka a bol 

úspešne zavŕšený až niekoľko mesiacov potom, čo mala byť vnútroštátna právna úprava 

nadobúdania nehnuteľností cudzozemcami plne liberalizovaná.  

V súvislosti s uplynutím sedemročného prechodného obdobia pre nadobúdanie 

poľnohospodárskej pôdy a lesov došlo k liberalizácií aj v právnej úprave zákona 

o podmienkach prevodu poľnohospodárskych a lesných pozemkov z vlastníctva štátu na 

iné osoby. Dňa 1. apríla 2012 nadobudla účinnosť novela zákona o podmienkach 

prevodu poľnohospodárskych a lesných pozemkov z vlastníctva štátu na iné osoby č. 

74/2012 Sb., ktorá rozšírila okruh potenciálnych nadobúdateľov poľnohospodárskych 

pozemkov vo vlastníctve štátu. Podľa novej úpravy § 4 ods. 1 písm. a) môže byť 

nadobúdateľom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve štátu:    

a) fyzická osoba, ktorá je občanom  

1. Českej republiky,  

2. iného členského štátu Európskej únie,  

3. štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom 

priestore, alebo  

4. Švajčiarskej konfederácie,  

Príprava novely zákona o podmienkach prevodu poľnohospodárskych a lesných 

pozemkov z vlastníctva štátu na iné osoby č. 74/2012 Sb. bola tiež problematická 

a proces schvaľovania trval takmer rok. Návrh zákona bol predložený Poslaneckej 

snemovni 26. júla 2011. Po zapracovaní pozmeňovacích návrhov poľnohospodárskeho 

výboru bol návrh zákona schválený v 3. čítaní dňa 7. decembra 2011. Senát však návrh 

zákona vrátil s pozmeňovacími návrhmi k opätovnému prejednávaniu Poslaneckej 

snemovni. Po opätovnom prejednávaní bol návrh zákona schválený dňa 7. februára 

2012. Následne bol zákon 21. februára 2012 podpísaný prezidentom a 12. marca 2012 

vyhlásený v Sbírce zákonů.   

 Je nutné zdôrazniť, že novela zákona o podmienkach prevodu 

poľnohospodárskych a lesných pozemkov z vlastníctva štátu na iné osoby                     

č. 74/2012 Sb. síce rozšírila okruh cudzozemcov, ktorí môžu nadobúdať 

poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve štátu, avšak osoby neuvedené v § 4 
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uvedeného zákona sú aj naďalej obmedzované v nadobúdaní poľnohospodárskych 

pozemkov vo vlastníctve štátu. Nadobúdateľom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu 

môže aj naďalej byť iba obec, verejná výskumná inštitúcia alebo verejná vysoká škola.  

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že k plnej liberalizácií v tejto právnej úprave 

nedošlo a naďalej obsahuje obmedzenia, ktoré bránia cudzozemcom v nadobúdaní 

tuzemských nehnuteľností.    

 

3.6 Záväzky Českej republiky vyplývajúce z ďalších 

medzinárodných dohovorov  

 

 Popri záväzkoch vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení k Európskej únii sú pre 

Českú republiku v oblasti nadobúdania nehnuteľností cudzozemcami relevantné aj 

ďalšie medzinárodne právne dohovory, a síce:  

- Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, 

- Dohody medzi Švajčiarskou konfederáciou a Európskou úniou,  

- Dohoda o podpore a ochrane investícií so Spojenými štátmi americkými.  

Záväzky vyplývajúce z uvedených medzinárodných dohovorov Česká republika 

do svojej vnútroštátnej právnej úpravy v oblasti nadobúdania nehnuteľností adekvátnym 

spôsobom neimplementovala, preto sa v týchto prípadoch uplatní princíp aplikačnej 

prednosti medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká republika viazaná, zakotvený v čl. 

10 Ústavy a tiež v § 31 devízového zákona. 

  

3.6.1 Dohoda o Európskom hospodárskom priestore 

 

 Európsky hospodársky priestor je integračné zoskupenie Európskej únie, jej 

členských štátov, a členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu, 

s výnimkou Švajčiarska. Európsky hospodársky priestor bol založený Dohodou 

o Európskom hospodárskom priestore, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 1994.  

Dohodou o Európskom hospodárskom priestore došlo k rozšíreniu spoločného 

trhu a jeho základných slobôd, slobody pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu, na 

všetky členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru.  
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 V súlade s úpravou slobody pohybu kapitálu v kapitole 4 Časti III. Dohody 

o Európskom hospodárskom priestore je Česká republika povinná po svojom pristúpení 

k Európskemu hospodárskemu priestoru poskytnúť v tejto oblasti občanom 

a spoločnostiam z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska rovnaké zaobchádzanie, aké bude 

poskytované občanom a spoločnostiam z členských štátov Európskej únie.  

Rovnaký právny režim v oblasti nadobúdania tuzemských nehnuteľností, aký 

platí pre občanov a spoločnosti z Európskej únie, je preto potrebné aplikovať aj na 

občanov a spoločnosti z krajín Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú 

zároveň členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, teda na osoby z Nórska, Islandu 

a Lichtenštajnska, a to na základe Dohody o účasti Českej republiky v EHP. Na základe 

rozhodnutia Rady Európskej únie 2004/368/ES zo dňa 30. marca 2004 bola Dohoda 

o účasti Českej republiky v EHP predbežne vykonávaná už od 1. mája 2004, teda od 

vstupu Českej republiky do Európskej únie.    

 

3.6.2 Bilaterálne dohody medzi Švajčiarskou konfederáciou a Európskou 

úniou     

 

 Obavy z negatívneho vplyvu integrácie viedli v roku 1992 v referende 

k odmietnutiu účasti Švajčiarskej konfederácie v Európskom hospodárskom priestore a 

rovnako boli odmietnuté aj jednania o pristúpení Švajčiarskej konfederácie k Európskej 

únii. Jediný spôsob užšieho prepojenia švajčiarskej ekonomiky s Európskou úniou, 

ktorý bol v referende úspešne schválený, predstavujú bilaterálne zmluvy uzatvorené 

medzi Švajčiarskou konfederáciou a Európskou úniou vo vybraných oblastiach.  

 K takýmto zmluvám, konkrétne k tzv. Bilaterálnym zmluvám I., patrí aj dohoda 

č. 1274/2002 o voľnom pohybe osôb medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi 

a Švajčiarskou konfederáciou. Účelom tejto dohody je poskytnúť právo vstupu, pobytu, 

prístupu k práci zamestnancom, usadenie osobám samostatne zárobkovo činným, 

rovnako ako osobám bez ekonomickej aktivity a poskytnúť im rovnaké životné 

a pracovné podmienky, ako sú poskytované domácim štátnym príslušníkom.  

 Vytvorenie zodpovedajúcich životných podmienok zahŕňa aj možnosť nákupu 

nehnuteľností.
77

 Štátny príslušník zmluvnej strany, ktorý má právo pobytu a svoje 
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hlavné bydlisko v hostiteľskom štáte, požíva v hostiteľskom štáte rovnakých práv ako 

domáci štátny príslušník. Pokiaľ má právo pobytu, ale nemá svoje hlavné bydlisko 

v hostiteľskom štáte, požíva rovnakých práv ako domáci štátny príslušník čo sa týka 

nákupu nehnuteľností potrebných pre jeho ekonomické aktivity a je rovnako oprávnený 

zakúpiť si tzv. druhé bydlisko alebo rekreačný objekt.   

 

3.6.3 Dohoda o vzájomnej podpore a ochrane investícií so Spojenými štátmi 

americkými    

 

 Dohoda o vzájomnej podpore a ochrane investícií podpísaná medzi ČSFR 

a Spojenými štátmi americkými dňa 22. októbra 1991 zakladá oproti ostatným dohodám 

o podpore a ochrane investícií, ktorými je Česká republika viazaná, špecifický režim pre 

osoby zo Spojených štátov amerických.
78

 

 Všeobecne platí, že všetky dohody o podpore a ochrane investícií obsahujú 

doložku národného zaobchádzania a doložku najvyšších výhod. Takže pre investície 

druhej zmluvnej strany musia platiť rovnaké pravidlá ako pre investície domáceho 

investora a tiež rovnaké pravidlá ako pre investície investora z iného štátu. Zároveň sa 

rozlišujú dve fázy ochrany investorov a ich investícií na území hostiteľského štátu.  

 V rámci tzv. predinvestičnej fázy sa jedná o možnosť vstupu zahraničného 

investora do určitého sektoru národnej ekonomiky, ktorú uvedené dohody spravidla 

neupravujú a preto sa v prevažnej väčšine dohôd uzatvorených Českou republikou tento 

prístup do sektorov národnej ekonomiky riadi vnútroštátnym právom, ktoré môže byť 

voči takému investorovi aj diskriminačné.  

 V prípade, že vnútroštátne právo umožní zahraničnému investorovi vstup do 

určitého sektoru národnej ekonomiky, jedná sa o tzv. poinvestičnú fázu, v ktorej už 

nastupuje záväzok zmluvnej strany aplikovať na zahraničného investora a jeho 

investície doložku národného zaobchádzania a doložku najvyšších výhod.  

 Dohoda o podpore a ochrane investícií so Spojenými štátmi americkými tvorí 

výnimku z uvedenej zmluvnej praxe Českej republiky, pretože doložka národného 

zaobchádzania a doložka najvyšších výhod je v tejto dohode garantovaná všeobecne, 

teda už v rámci predinvestičnej fázy. V prílohe tejto dohody má Česká republika síce 
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vyjednané dve výnimky, z ktorých jedna sa týka vlastníctva nehnuteľností, ale ide 

o výnimky iba vo vzťahu k doložke národného zaobchádzania, nie však k doložke 

najvyšších výhod.  

Na základe tejto špecifickej doložky najvyšších výhod je Česká republika 

povinná na štátnych príslušníkov a spoločnosti zo Spojených štátov amerických 

uplatňovať v oblasti nadobúdania nehnuteľností rovnaké nadštandardné pravidlá, ako 

platia pre občanov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska podľa Dohody o účasti Českej 

republiky v EHP.  
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Záver 
 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo prehľadne spracovať proces liberalizácie 

právnych obmedzení, ktoré v minulosti bránili cudzozemcom v nadobúdaní 

nehnuteľností v Českej republike. Hlavným zameraním tejto práce bolo detailne 

zmapovať právnu úpravu nadobúdania tuzemských nehnuteľností cudzozemcami, ktorá 

bola platná v období po vstupe Českej republiky do Európskej únie, vrátane 

problematiky súladu tejto právnej úpravy so záväzkami vyplývajúcimi pre Českú 

republiku zo Zmluvy o pristúpení k Európskej únii.   

Obmedzenia, ktoré bránili cudzozemcom nadobúdať tuzemské nehnuteľnosti 

boli tradičnou súčasťou devízového práva. Po desaťročia podriaďovali devízové zákony 

nadobúdanie tuzemských nehnuteľností cudzozemcami prísnemu povoľovaciemu 

režimu.  

Po páde komunistického režimu, keď sa vo všetkých oblastiach hospodárstva 

prijímala nová liberálnejšia právna úprava, a v západných krajinách sa, až na výnimky 

ako napríklad Rakúsko a Dánsko, upúšťalo od obmedzení brániacich cudzozemcom 

v nadobúdaní domácich nehnuteľností, v Českej republike prísne devízové obmedzenia 

v tejto oblasti naďalej prežívali. Hlavným dôvodom boli obavy z toho, že v dôsledku 

cenovej nerovnováhy by cudzozemci zo štátov západnej Európy mohli začať hromadne 

skupovať tuzemské výrazne lacnejšie nehnuteľnosti. Tento ochranársky záujem štátu 

kontrolovať tok zahraničných investícií do tuzemských nehnuteľností bol však pomerne 

paradoxný. Cudzozemci totiž mohli založiť právnickú osobu so sídlom v Českej 

republike alebo sa majetkovo účastniť na existujúcej právnickej osobe sídliacej v Českej 

republike a takým spôsobom nadobúdať tuzemské nehnuteľnosti ako tuzemci bez 

obmedzení devízového zákona. Aj napriek tomu, že tento postup bol finančne nákladný 

a administratívne náročný, zakladanie takýchto účelových obchodných spoločností bolo 

veľmi časté.  

Všeobecné uvoľnenie regulácie v oblasti devízového práva priniesol devízový 

zákon z roku 1995 a jeho neskoršie novelizácie, ktoré zohľadňovali jednak liberalizáciu 

v rámci českej ekonomiky a zároveň záväzky vyplývajúce pre Českú republiku 

z Dohody o Medzinárodnom menovom fonde a z Európskej dohody o pridružení. 

Právna úprava v devízovej oblasti sa tak priblížila európskemu štandardu a oblasť 



62 

 

kapitálových pohybov sa podstatným spôsobom uvoľnila. V oblasti nadobúdania 

nehnuteľností však aj naďalej cudzozemci, ktorí neboli českými štátnymi občanmi alebo 

právnickými osobami, ktoré mali podnik alebo organizačnú zložku podniku umiestnenú 

v Českej republike a zároveň mali oprávnenie tu podnikať, mohli nadobúdať tuzemské 

nehnuteľnosti iba v prípadoch taxatívne vymenovaných v § 17 devízového zákona.  

Zásadným spôsobom sa podmienky nadobúdania nehnuteľností v Českej 

republike pre cudzozemcov zmenili po vstupe Českej republiky do Európskej únie. Od    

1. mája 2004 sa pre Českú republiku stalo záväzným právo Európskej únie a v rámci 

neho aj čl. 63 Zmluvy o fungovaní EU (ex 56 Zmluvy o založení ES), podľa ktorého sú 

zakázané všetky obmedzenia pohybu kapitálu medzi členskými štátmi a medzi 

členskými štátmi a tretími krajinami. Zákaz obmedzení sa vzťahuje aj na investície do 

nehnuteľností na území členských štátov. Česká republika preto nesmie od 1. mája 2004 

podriaďovať nadobúdanie tuzemských nehnuteľností žiadnym vnútroštátnym 

obmedzeniam s výnimkou tých obmedzení, ktoré boli v súlade s Aktom o podmienkach 

pristúpenia povolené v rámci vyjednaných prechodných období.  

Dnes je možné o odstupom času konštatovať, že Česká republika vôbec 

nezvládla proces implementácie záväzkov, ktoré prevzala pri vstupe do Európskej únie, 

do vnútroštátnej právnej úpravy nadobúdania nehnuteľností cudzozemcami.   

V prvom rade vôbec nebol zvládnutý proces prípravy a schválenia novej právnej 

úpravy devízového zákona a zákona o podmienkach prevodu poľnohospodárskych 

a lesných pozemkov z vlastníctva štátu na iné osoby. Výsledkom legislatívneho procesu 

totiž bola novela, zákon č. 354/2004 Sb., ktorá stanovila účinnosť väčšiny svojich 

ustanovení v podstate od 1. mája 2004, avšak v Sbírce zákonů bola vyhlásená až 8. júna 

2004. Takýto údaj o účinnosti evidentne porušuje zákaz pravej retroaktivity a tým aj 

základné princípy právneho štátu.  

Oveľa závažnejší problém však predstavoval samotný obsah zákona č. 354/2004 

Sb., ktorým boli novelizovane zákony upravujúce nadobúdanie nehnuteľností 

cudzozemcami. Novelizovaná úprava v § 17 devízového zákona ako aj novelizovaná 

úprava v zákone o podmienkach prevodu poľnohospodárskych a lesných pozemkov 

z vlastníctva štátu na iné osoby bola totiž v evidentnom rozpore so záväzkami, ktoré 

Česká republika prevzala pri vstupe do Európskej únie. Podrobne sa jednotlivými 

aspektmi nesúladu medzi vnútroštátnou právnou úpravou nadobúdania tuzemských 
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nehnuteľností cudzozemcami a záväzkami, ktoré v tejto oblasti vyplývajú zo Zmluvy 

o pristúpení k Európskej únii, zaoberajú príslušné kapitoly tejto diplomovej práce. Na 

tomto mieste je možné zhrnúť, že právna úprava nadobúdania tuzemských 

nehnuteľností cudzozemcami, ktorá bola platná počas vyjednaných prechodných 

období, zďaleka nebola voči cudzozemcom adekvátne liberalizovaná, navyše 

obsahovala viacero právne vadných ustanovení, ktoré boli v praxi neaplikovateľné.    

Hoci bolo možné uvedené nedostatky vnútroštátnej právnej úpravy preklenúť na 

základe pravidla aplikačnej prednosti medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká 

republika viazaná (§ 31 devízového zákona a čl. 10 Ústavy), v praxi bola situácia 

ďaleko zložitejšia. Problémy s interpretáciou pravidiel nadobúdania tuzemských 

nehnuteľností cudzozemcami mali v praxi nielen potenciálni záujemcovia o kúpu 

nehnuteľností v Českej republike, ale čo je horšie, aj katastrálne úrady rozhodujúce 

v konkrétnych prípadoch o povolení vkladu vlastníckeho práva cudzozemca 

k tuzemskej nehnuteľnosti.  

O čiastočné riešenie problematickej situácie sa postaral Český úřad 

zeměměřičský a katastrální vydaním niekoľkých metodických pokynov, v ktorých 

poskytol katastrálnym úradom interpretačné a procesné návody, ktoré pomohli 

zosúladiť postupy katastrálnych úradov so záväzkami, ktoré Česká republika prevzala 

pri vstupe do Európskej únie. Za stavu, kedy na jednej strane Českej republike hrozili 

postihy zo strany Európskej únie za porušovanie podmienok prechodných období a na 

druhej strane občianskoprávne žaloby o náhradu škody zo strany poškodených 

cudzozemcov, však rozhodne nešlo o riešenie dostatočné. Náprava mala byť vykonaná 

adekvátnym spôsobom, teda schválením novej právnej úpravy, ktorá by uvedenými 

nedostatkami netrpela.  

Tento nevyhovujúci právny stav pretrvával až do 19. júla 2011, kedy nadobudla 

účinnosť novela devízového zákona č. 206/2011 Sb., ktorá bez náhrady zrušila celý § 17 

devízového zákona a s ním aj veľmi kontroverznú úpravu nadobúdania nehnuteľností 

v Českej republike cudzozemcami.  

K plnej liberalizácií nadobúdania tuzemských nehnuteľností cudzozemcami však 

s ohľadom na záväzky vyplývajúce pre Českú republiku zo Zmluvy o pristúpení 

k Európskej únii došlo už skôr, a to uplynutím päťročného a sedemročného 

prechodného obdobia. V súlade s princípom aplikačnej prednosti medzinárodných 
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zmlúv, ktoré sú pre Českú republiku záväzné, na túto skutočnosť správne zareagovali 

katastrálne úrady a pri rozhodovaní o vklade vlastníckeho práva cudzozemcov 

k tuzemským nehnuteľnostiam neaplikovali obmedzenia v § 17 devízového zákona.  

Na záver je nutné podotknúť, že v súčasnosti vo vnútroštátnej právnej úprave, 

konkrétne v zákone o podmienkach prevodu poľnohospodárskych a lesných pozemkov 

z vlastníctva štátu na iné osoby, stále existujú obmedzenia, ktoré bránia niektorým 

cudzozemcom v nadobúdaní poľnohospodárskych a lesných pozemkov vo vlastníctve 

štátu. Ministerstvo zahraničných vecí takéto obmedzenia odôvodňuje tým, že predaj 

štátnej pôdy podlieha špecifickému režimu, ktorý sleduje obecný záujem, a v prípade 

uvoľnenia predaja tejto pôdy by došlo k diskriminácií osôb, ktoré majú reštitučné 

nároky a k ohrozeniu týchto nárokov. Vnútroštátna právna úprava v oblasti nadobúdania 

nehnuteľností tak ani v súčasnosti nie je voči cudzozemcom plne liberalizovaná.    
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Zoznam použitých skratiek 

 

Akt o podmienkach pristúpenia – Akt o podmínkách přistoupení České republiky, 

Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, 

Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko                

a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie, 

publikovaný ako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 44/2004 Sb.m.s.  

 

ČSFR – Československá federatívna republika  

 

ČSSR – Československá socialistická republika  

   

Devízový zákon z roku 1970 – Zákon č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství  

 

Devízový zákon z roku 1989 – Zákon č. 162/1989 Sb., devizový zákon, v znení 

neskorších predpisov  

  

Devízový zákon z roku 1990 – Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, v znení 

neskorších predpisov  

  

Devízový zákon (devízový zákon z roku 1995) – Zákon č. 219/1995 Sb., devizový 

zákon, v platnom znení  

  

Dohoda o účasti Českej republiky v EHP – Dohoda  o účasti České republiky, Estonské 

republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské 

republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské 

republiky v Evropském hospodářském prostoru, publikovaná ako Sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 34/2010 Sb.m.s.  

  

Európska dohoda o pridružení k Európskym spoločenstvám – Aktualizované znění 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody 
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zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými 

společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé  

 

Katastrálny zákon – Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon), v platnom znení  

  

Lesný zákon – Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 

v platnom znení 

 

Obchodný zákonník – Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platnom znení  

 

Občiansky zákonník – Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platnom znení  

 

Stavebný zákon – Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

stavební zákon, v platnom znení 

 

Ústava –Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platnom znení  

 

Zákon o evidencii obyvateľov – Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 

číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platnom znení 

  

Zákon o pobyte cudzincov na území Českej republiky – Zákon č. 326/1999 Sb.,             

o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platnom 

znení  

 

Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu – Zákon č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu, v platnom znení  

  

Zákon o podmienkach prevodu poľnohospodárskych a lesných pozemkov z vlastníctva 

štátu na iné osoby – Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách  převodu zemědělských a 

lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., 

o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona               
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č. 357/1992 Sb., o dani dědické a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů, v platnom znení  

 

Zákon o pôde – Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku  

 

Zákon o vlastníctve bytov – Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 

spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vztahy k bytům a nebytovým prostorům 

a doplňují některé zákony, v platnom znení  

 

Zmluva o fungovaní EU – Zmluva pozmeňujúca právnu úpravu obsiahnutú v Zmluve 

o založení ES     

 

Zmluva o pristúpení k Európskej únii – Smlouva mezi Belgickým královstvím, Dánským 

královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským 

královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským 

velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou 

republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké 

Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, 

Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou 

republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou 

Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, 

Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, 

Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky               

k Evropské unii, publikovaná ako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 44/2004 

Sb.m.s.     

 

Zmluva o založení ES – Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, konsolidované 

znenie v znení Zmluvy z Nice    
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Resumé 
 

Liberalization of restrictions upon the acquisition of real estate by foreign exchange 

non-residents in the Czech Republic. 

 

The aim of my thesis was to transparently process the course of liberalization of 

legal restrictions which, in the past, have hindered the foreign exchange non-residents in 

the real estate acquisition in the Czech Republic. The foremost focus of this thesis is 

detailed mapping of the legislation which regulated the domestic real estate acquisition 

by foreign exchange non-residents, valid after the Czech Republic joined the European 

Union, including its compliance with obligations that the Czech Republic took on as 

one of the members of the European Union.   

The thesis is divided into an introduction, three chapters and a closing. 

The first chapter briefly illustrates the restrictions, which existed in the legal 

regulation of domestic real estate acquisition by foreign exchange non-residents before 

1989. Matter processed in this chapter includes restrictions set up by the civil law as 

well as the restrictions set up by public law, specifically, foreign exchange law. 

The second chapter chronologically interprets those legal restrictions of 

domestic real estate acquisition by foreign exchange non-residents, which were set up 

by foreign exchange acts valid during the last decade of the twentieth century, while 

emphasizing single aspects of continuing liberalization of the restrictions in question. 

The third, and most extensive, chapter is focused on the legal regulation of real 

estate acquisition by foreign exchange non-residents in the period beginning with the 

Czech Republic joining the European Union, and is divided into six subsections. The 

first of these is aimed at the commitments of the Czech Republic themselves, in the 

field of real estate acquisition, stemming from the membership in the European Union. 

The second subsection is dedicated to the changes in the national legislation in the field 

of real estate acquisition by foreign exchange non-residents, which were introduced by 

the Act No. 354/2004 Sb., in connection with the Czech Republic joining the European 

Union. The third subsection contains the processing of the conformity problems 

between the national legislation regulating the real estate acquisition by foreign 

exchange non-residents and the commitments of the Czech Republic taken on by 

joining the European Union. The subsection number four focuses on individual aspects 

of real estate acquisition by foreign exchange non-residents in connection with the 
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expiration of the interim period that the Czech Republic negotiated when joining the 

European Union for the field of secondary residence acquisitions. The fifth subsection 

aims to map the changes in legal regulation of real estate acquisition by foreign 

exchange non-residents connected with the expiration of the interim period that the 

Czech Republic negotiated for the field of agricultural land and forests acquisition. The 

sixth, final, subsection of this chapter is dedicated to further international legal 

commitments of the Czech Republic, which affect the legal regime in the field of 

domestic real estate acquisition by foreign exchange non-residents.  

Closing of the thesis contains the author’s commentaries and evaluations in 

relation to the aim and focus of the thesis.  
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Abstrakt 

 

Predložená diplomová práca sa zaoberá procesom postupnej liberalizácie 

právnych obmedzení, ktoré v minulosti bránili cudzozemcom v nadobúdaní 

nehnuteľností v Českej republike. Zásadný vplyv na tento proces mal vstup Českej 

republiky do Európskej únie, preto hlavná časť tejto práce je zameraná na záväzky, 

ktoré v oblasti nadobúdania nehnuteľností cudzozemcami vyplývajú pre Českú 

republiku zo Zmluvy o pristúpení k Európskej únii, a na problematiku ich 

implementácie do českého vnútroštátneho práva. Pozornosť je venovaná aj otázkam 

praktickej aplikácie uvedenej vnútroštátnej právnej úpravy a rovnako aj ďalším 

medzinárodne právnym záväzkom Českej republiky, ktoré majú vplyv na vnútroštátny 

právny režim v oblasti nadobúdania tuzemských nehnuteľností cudzozemcami. 

  

Abstract 

  

This Master`s degree thesis examines the process of gradual liberalization of 

legal restrictions which, in the past, hindered the foreign exchange non-residents in the 

real estate acquisition in the Czech Republic. The process was decisively influenced by 

the Czech Republic`s membership in the European Union, this being the reason for the 

largest portion of the thesis examining the Czech Republic`s commitments, stemming in 

the field of real estate acquisition by foreign exchange non-residents from the 

Agreement on Accession of the Czech Republic to the European Union and the 

problematic of their implementation into the national legislation. Some attention is also 

dedicated to questions of practical implementation of mentioned national legislation as 

well as further international legal commitments of the Czech Republic, which influence 

the national legal regime in the field of real estate acquisition by foreign exchange   

non-residents.  
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