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Úvod 

V této práci usiluji o zřetelné právní vymezení stěžejních forem zásahů, které i 

přes různá pojetí a význam přisuzovaný dualismu práva veřejného a soukromého je 

možné na pozadí jeho vůdčích teorií
1
 označit za veřejnoprávní. Konkrétně se v práci 

zaměřuji na identifikaci a právní kvalifikaci vybraných forem zásahů do vlastnického 

práva k nemovitostem, ke kterým dochází s různou intenzitou na základě norem 

veřejného práva. V odborné literatuře
2
 jsou rozlišovány obecně tři kategorie 

veřejnoprávních zásahů do základního lidského práva vlastnit (i nemovitý) majetek,
3
 

z nichž každá zahrnuje více či méně významné formy zásahů, které se uplatňují i v 

procesu zřizování a provozu technické infrastruktury. 

Úvodní kapitola této práce je věnována výkladu pojmů stěžejních pro oblast 

rozvoje a řádného fungování infrastruktury označované přívlastkem technická. 

Technická infrastruktura představuje svým významem a povahou pomyslnou kostru 

tzv. síťových odvětví, jejichž vymezení je v této kapitole taktéž věnována pozornost. 

Poté následuje rozbor samotné podstaty jednak ochrany a současně zásahů do 

vlastnického práva v našem právním řádu včetně mezinárodních smluv, které jsou jeho 

součástí.
4
 Svou pozornost soustřeďuji na tradičně uznávané teoretické základy různých 

forem omezení včetně úplného odnětí vlastnického práva, které všechny souhrnně 

označuji jako veřejnoprávní zásahy do vlastnického práva, neboť jsou primárně 

projevem prosazení veřejného zájmu na úkor dotčeného vlastníka. 

Kapitola třetí je věnována nejzávažnější formě zásahu do vlastnického práva 

vyvlastněním, které zahrnuje v nejzazších případech nucený přechod vlastnického 

práva, tak i jeho možné omezení zřízením věcného břemene. Primární a převážná 

                                                 
1
 Viz HENDRYCH. D. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 21-25 a nejnověji zejm. HANDRLICA, Jakub. Veřejné právo a právo soukromé: aktuální 

tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014. 
2
 Viz STAŠA, Josef. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 321 a násl. 
3
 Čl. 11 odst. 1 věta první usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“). 
4
 Výklad je soustředěn především na Dodatkový protokol č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a 

základních svobod uveřejněné sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. (dále 

jen „Protokol č. 1“). 
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pozornost této práce je věnována institutu vyvlastnění, neboť hraje zcela klíčovou roli 

v procesu zřizování a provozu technické infrastruktury, a taktéž proto, že je tato forma 

veřejnoprávního zásahu pro svou závažnost nejvýznamněji ze všech regulována 

v našem právním řádu. 

Čtvrtá kapitola této práce je věnována veřejnoprávním omezením vlastnického 

práva představujících rozmanitou skupinu zkoumaných zásahů, které se zejména 

v síťových odvětvích tradičně uplatňují, ale i historicky proměňují s ohledem na 

společensky-ekonomický vývoj. 

V páté kapitole je probrána materie územních omezení majetkových práv, 

z nichž pro oblast rozvoje technické infrastruktury je zvláštní pozornost věnována 

ochranným a bezpečnostním pásmům. 

Ve výkladu se s ohledem na podstatu zřizování a provoz technické infrastruktury 

nutně zaměřuji na dílčí specifika jednotlivých veřejnoprávních zásahů do vlastnického 

práva k nemovitostem. Při tom akcentuji ze svého pohledu stěžejní potřebu koordinace 

tvorby i aplikace vybraných právních předpisů v těch případech, kdy nedůvodná 

rozdílnost v přístupu k regulaci zásahů do vlastnického práva k pozemkům a stavbám 

brání přirozenému rozvoji sídel a současně snižuje právní jistotu dotčených vlastníků 

nemovitostí, tak i samotných provozovatelů sítí. V návaznosti na široké spektrum 

právních otázek, které vyvstávají v souvislosti s procesem zřizování a provozu 

technické infrastruktury, v závěru práce apeluji na nutné zachování požadavku jednoty a 

bezrozpornosti právního řádu. 
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1. Výklad základních pojmů 

1.1. Technická infrastruktura 

Pojem technická infrastruktura, jak je používán i v této práci, vychází 

ze strukturované definice obsažené v § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „StavZ“). Uvedeným ustanovením je 

vymezen klíčový pojem používaný jak na úseku územního plánování, tak i stavebního 

řádu
5
 - veřejná infrastruktura. Tou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, a to 

1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, 

vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení; 

2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozně 

související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, 

kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními 

nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, 

energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické 

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody; 

3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například 

pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;  

4. veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu.
6
 

Technická infrastruktura tak představuje jeden ze čtyř uvedených základních 

typů veřejné infrastruktury v podobě vedení a staveb a s nimi provozně souvisejících 

zařízení technického vybavení, za předpokladu, že tyto jsou zřizovány či užívány 

ve veřejném zájmu. Převážná většina demonstrativně uvedených staveb, vedení či 

zařízení (dále společně jen „prvky“) technické infrastruktury plní funkci technického 

vybavení tak, že představuje pomyslnou kostru některého z komplexních obslužných 

                                                 
5
 MACHAČKOVÁ, Jana a kol. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 12  

6
 § 2 odst. 1 písm. k) StavZ 
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systémů zabezpečujících významné hospodářské činnosti
7
 počínaje zásobováním 

vodou, svodem a čištěním odpadních vod, přes dodávky energie, tepla a dalších médií 

až po přenos informací či nakládání s odpady. 

Díky tomu technická infrastruktura obecně přispívá k zajištění dobrého 

fungování, tj. obslužnosti urbanizovaného území a rozvoji sídel. Městské inženýrství 

reprezentující mezioborový okruh poznatků a metod pro aktivní tvorbu koncepce 

veřejné infrastruktury a koordinaci jejího řešení s ostatními prvky v území v této 

souvislosti hovoří o technické vybavenosti území, kam řadí pozemní komunikace, 

inženýrské sítě, systémy odstraňování tuhých odpadů, systémy monitoringu čistoty 

ovzduší a jiné.
8
  Právě tzv. inženýrské sítě jsou v oboru městského inženýrství dále 

rozlišovány dle jednotlivých síťových odvětví na inženýrské sítě vodohospodářské 

(zahrnující odvětví veřejných vodovodů a kanalizací), energetické (odvětví sítí výroby, 

přenosu a rozvodu elektrické energie, sítí plynovodních a sítí centralizovaného 

zásobování teplem a teplou užitkovou vodou) a odvětví telekomunikačních sítí.
9
 

Produktovody zahrnující zejm. ropovody, naftovody apod. neslouží bezprostředně 

k obsluze urbanizovaného území a obyvatel tohoto území. Jedná se převážně o tranzitní 

systémy k přepravě surovin. I přes tuto odlišnost je provoz produktovodů řazen 

(podobně jako teplárenství
10

) do širšího energetického (síťového) odvětví
11

. 

Částečně odlišný charakter lze identifikovat u staveb a zařízení pro nakládání 

s odpady, mezi které lze řadit skládky, spalovny a jiná zařízení určená pro skladování 

a odstraňování odpadu
12

. V těchto případech ustupuje do pozadí síťové, resp. liniové 

                                                 
7
 Při splnění dalších podmínek může být v některých případech na provozování takových činností 

nahlíženo jako na tzv. služby obecného hospodářského zájmu. Viz HANDRLICA, Jakub. Služby 

obecného hospodářského zájmu v komunitárním právním řádu. Právní rozhledy. 2005, č. 5, s. 167-175 

a Protokol č. 26 ke Smlouvě o fungování Evropské Unie O službách obecného zájmu. 
8
 KUTA, Vítězslav, KUDA, František a ŠRYTR, Petr. Úloha městského inženýrství. Stavebnictví. 2008, 

č. 8, s 26.  
9
 KUTA, Vítězslav, KUDA, František. Městské inženýrství - koncepce a koordinace řešení technického 

vybavení měst a území. Stavební kniha 2011. 1. vyd. Praha: ČKAIT, 2011, s. 44 
10

 Z důvodové zprávy k zákonu č. 458/2000 Sb. energetický zákon (dále jen „EnerZ“) vyplývá, že „se 

sice jedná také o síťové odvětví, ale s odlišností v charakteru základního média, různorodosti v rozsahu 

tepelných sítí a praktické nemožnosti vzniku trhu s tepelnou energií. Základní podmínky dodávky tepelné 

energie však jsou obdobné jako v ostatních odvětvích.“ 
11

 Viz aktualizovaná Státní energetická koncepce [online] Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

6. 8. 2013 [15. 8. 2015] dostupný z http://www.mpo.cz/dokument158059.html. Kapitola 6 - Koncepce 

rozvoje významných oblastí energetiky a oblastí s energetikou souvisejících 
12

 Viz body č. 85 až 87 přílohy č. 1 část A vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.  

http://www.mpo.cz/dokument158059.html
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uspořádání prvků v území tolik charakteristické pro technickou infrastrukturu (zejm. 

prvek vedení) v síťových odvětvích. Ještě více je patrný rozdíl v případě staveb 

ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami. Okruh takto 

definovaných staveb byl do výčtu ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona 

doplněn až novelou č. 350/2012 Sb. Dle zvláštní části důvodové zprávy k tomuto 

zákonu veřejná technická infrastruktura dosud neobsahovala stavby ke snižování 

ohrožení území, kterými jsou např. opěrné zdi při sesuvech. Na tyto stavby pak nebylo 

možné ani při jednoznačném prokázání, že je nelze jinde umístit, uplatnit institut 

vyvlastnění. Obce pak nemohly zajistit ochranu svého území před živelními nebo jinými 

pohromami.
13

 Kromě specifického územního uspořádání se v těchto případech částečně 

vytrácí i znak technické vybavenosti usnadňující provoz určitého obslužného systému. 

Jak naznačuje posledně citovaná pasáž důvodové zprávy, hraje vymezení 

technické infrastruktury ve stavebním zákoně obecně důležitou roli pro uplatnění 

institutu vyvlastnění, jemuž je věnována celá třetí kapitola této práce. Na tomto místě je 

třeba poznamenat, že uvedený význam technické infrastruktury je neoddělitelně spjat 

se zvláštním kvalitativním znakem, jehož naplnění StavZ pro všechny prvky technické 

infrastruktury vyžaduje per defitionem, a to jejich zřizování nebo užívání ve veřejném 

zájmu. 

Pojem technické infrastruktury není možné zaměňovat s pojmem obecně 

prospěšného zařízení, jak je definován ustanovením § 132 zákona č. 40/2009 Sb. trestní 

zákoník (dále jen „TZ“).
14

 Pojem obecně prospěšného zařízení je i přes svou podobnost 

a veřejnoprávní základ nepochybně o poznání širší a především definován za jiným 

účelem. Obecně prospěšná zařízení představují potenciální hmotný předmět útoku 

pachatele v případě skutkových podstat trestných činů poškození a ohrožení provozu 

obecně prospěšného zařízení dle § 276 TZ a poškození a ohrožení provozu obecně 

                                                 
13

 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb. změna stavebního zákona a změna souvisejících 

zákonů. Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: LIT42674CZ, Zvláštní část, k části první - změna 

stavebního zákona, čl. I, body 1 až 4 – § 2 odst. 1. stavebního zákona. 
14

 Obecně prospěšným zařízením se dle § 132 TZ rozumí veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni 

nebo jiné živelní pohromě, obranné nebo ochranné zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům 

nebo jejich následkům, ochranné zařízení proti úniku znečišťujících látek, zařízení energetické nebo 

vodárenské, podmořský kabel nebo podmořské potrubí, zařízení a sítě elektronických komunikací 

a koncová telekomunikační a rádiová zařízení, zařízení držitele poštovní licence, zařízení pro veřejnou 

dopravu, včetně součástí dráhy a drážních vozidel ve veřejné drážní dopravě a svislých zákazových nebo 

příkazových dopravních značek a dopravních značek upravujících přednost. 
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prospěšného zařízení z nedbalosti dle § 277 TZ. Taxativní výčet zařízení obsažený 

v citovaném ustanovení dle Usnesení Nejvyššího soudu ČR (dále jen „NS“) 

„…představují buď technicky složitější veřejná zařízení, která podle své povahy slouží 

potřebám velkého okruhu osob, a využívá je tak neomezená část veřejnosti, anebo slouží 

omezenému množství osob, za předpokladu, že jsou technicky složitější nebo mají velký 

význam z hlediska společnosti a mají veřejnou povahu.“
15

 Prostřednictvím těchto 

skutkových podstat trestných činů, případně přestupků dle § 47 odst. 1 písm. e) a h) 

zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích je však ještě více podtržen veřejný zájem 

spojovaný s provozem těch zařízení, která jsou současně prvky technické infrastruktury. 

Podrobnější vymezení jednotlivých prvků, které jsou typické pro technickou 

infrastrukturu v síťových odvětvích, na které v mnohém navazuje právní úprava 

územního plánování, stavebního řádu, nebo i vyvlastnění, obsahuje hned několik 

zvláštních právních úprav regulujících jednotlivá síťová odvětví. Níže uvedené zákony 

budou dále v této práci označovány v souhrnu jako tzv. zvláštní síťové úpravy. Subjekty 

oprávněné zřizovat a zajišťovat provoz technické infrastruktury představující určitý 

obslužný systém v rámci své hospodářské činnosti dle těchto a jim předcházejících 

síťových úprav označuji pro zjednodušení v této práci souhrnně jako tzv. provozovatele 

sítí. 

1.1.1. Odvětví energetiky 

§ 2 odst. 2 písm. a) bodu 4 EnerZ vymezuje elektrizační soustavu jako vzájemně 

propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, 

včetně elektrických přípojek, přímých vedení, a systémy měřicí, ochranné, řídicí, 

zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, a to na území České republiky. 

V návaznosti na toto vymezení rozlišuje EnerZ v § 2 odst. 2 písm. a) dále výrobnu 

elektřiny v bodě 18, přenosovou soustavu v bodě 10 a distribuční soustavu v bodě 1, 

o kterých jednotlivě prohlašuje, že jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu
16

. 

Zvlášť vymezeny jsou elektrické přípojky, jimiž dle ustanovení bodu 2 tamtéž jsou 

zařízení, která začínají odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické 

                                                 
15

 NS 6 Tdo 1130/2011 
16

 Uvedené prohlášení se vztahuje pouze na výrobny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 

100 MW a více s možností poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy. 
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stanici a mimo ní odbočením od vedení přenosové nebo distribuční soustavy, a jsou 

určená k připojení odběrného elektrického zařízení. Elektrické přípojky jsou 

považovány za součást distribuční soustavy pouze za podmínky, že jsou ve vlastnictví 

jejího provozovatele. 

§ 2 odst. 2 písm. b) bodu 7 EnerZ vymezuje plynárenskou soustavu jako 

vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladnění 

plynu, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací 

pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, které slouží k provozování 

těchto zařízení. Obdobně jako v případě elektrizační soustavy navazuje 

na vymezení plynárenské soustavy v § 2 odst. 2 písm. b definice výrobny plynu v bodě 

27, přepravní soustavy v bodě 15 a distribuční soustavy v bodě 1, kdy přepravní 

a distribuční soustava společně se zásobníky plynu jsou zřizovány a provozovány 

ve veřejném zájmu. Pro plynovodní přípojku, kterou je dle bodu 11 tamtéž zařízení 

začínající odbočením z plynovodu přepravní nebo distribuční soustavy a ukončené před 

hlavním uzávěrem plynu a která slouží k připojení odběrného plynového zařízení, taktéž 

platí, že je součástí distribuční soustavy za podmínky, že jejím vlastníkem je 

provozovatel této soustavy. 

Pro odvětví teplárenství vymezuje § 2 odst. 2 písm. c) bodu 14 EnerZ soustavu 

zásobování tepelnou energií jako soustavu tvořenou vzájemně propojeným zdrojem 

nebo zdroji tepelné energie
17

 a rozvodným tepelným zařízením
18

 sloužícím pro dodávky 

tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev teplé vody a technologické procesy, je-li 

provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné 

energie. Poslední věta tohoto bodu obdobně deklaruje veřejný zájem na zřizování 

a provozu soustavy zásobování tepelnou energií. Navíc podle poslední věty bodu 3 

tamtéž se obecně dodávka energie tepla k dalšímu využití uskutečňuje ve veřejném 

zájmu. V teplárenství představuje hraniční bod soustavy zásobování teplem tzv. odběrné 

tepelné zařízení, které je připojeno na zdroj či rozvod tepelné energie určené pro vnitřní 

rozvod a spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části, případně v souboru objektů 

                                                 
17

 Viz § 2 odst. 2 písm. c) bod 13 EnerZ 
18

 Viz § 2 odst. 2 písm. c) bod 11 EnerZ 
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odběratele, aniž by bylo součástí rozvodného tepelného zařízení a tím i celé soustavy 

zásobování tepelnou energií.
19

 

Slovy V. Szaba: „Jednotícím prvkem těchto soustav, specifických pro jednotlivé 

energetické odvětví, je, zjednodušeně řečeno, že jde o určitý komplexní soubor zařízení, 

která společně slouží k zabezpečení dodávky a odběru energie, resp. primárního 

energetického zdroje.“
20

 Z hlediska způsobu využití těchto soustav lze spatřovat další 

jednotící prvek i v předpokládané existenci veřejného zájmu nejen na jejich zřizování 

a provozu, jak bylo uvedeno pro jednotlivé soustavy, ale platí i pro samotný přenos 

elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a distribuci plynu, uskladňování plynu, 

výrobu a rozvod tepelné energie dle §3 odst. 2 EnerZ.  

Produktovody blíže vymezuje § 1a odst. písm. e) zákona č. 189/1999 Sb. 

o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze (dále jen „NoZaZ“) jako 

zařízení pro potrubní přepravu ropných produktů, pokud nejsou umístěna ve výrobním 

nebo zpracovatelském závodě nebo ve skladovacím zařízení. Ropovodem podle písm. f) 

tamtéž se rozumí zařízení pro potrubní přepravu ropy, taktéž za podmínky, že není 

umístěno ve výrobním nebo zpracovatelském závodě nebo ve skladovacím zařízení. 

Po vzoru výše uvedených definic ostatních sítí technické infrastruktury byly novelou 

EnerZ a dalších souvisejících zákonů č. 131/2015 Sb. doplněny s účinností 

od 1. 1. 2016 obě uvedené definice produktovodu a ropovodu o provozní příslušenství 

jako např. armaturní šachty a související technologické objekty, včetně systémů 

protikorozní ochrany, řídící a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací 

pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů.
21

 V porovnání s výše 

uvedeným se přinejmenším jako méně obvyklé
22 

jeví ustanovení § 3 odst. 2 NoZaZ, dle 

něhož se stavby skladovacích zařízení, produktovodů a ropovodů určených 

ke skladování a přepravě nouzových zásob považují ex lege za veřejně prospěšné 

stavby. Tatáž novela však uvádí i toto ustanovení do souladu s ostatními zvláštními 

síťovými úpravami, kdy jediná věta § 3 odst. 2 NoZaZ včetně aktualizované poznámky 

                                                 
19

 Viz § 2 odst. 2 písm. c) bod 8 a 11 EnerZ 
20

 SZABO, Viktor. Vlastnictví energetických zařízení. Revue pro právo a technologie. 2013, č. 7, s. 66 
21

 Viz Důvodová zpráva k zákonu č. 131/2015 Sb., změna energetického zákona a dalších souvisejících 

zákonů. Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: LIT52929CZ, Zvláštní část, k části sedmé 
22

 Viz HANDRLICA, Jakub. Soukromoprávní subjekty nadané expropriačním titulem a jejich oprávnění 

v rovině veřejného práva. Právní rozhledy, 2014, č. 13/14, s. 476 včetně pozn. č. 29 
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pod čarou odkazující na StavZ nově stanoví, že skladovací zařízení, produktovody 

a ropovody jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. 

1.1.2. Odvětví vodovodů a kanalizací 

Základem právní úpravy pro širší odvětví vodohospodářství je zákon č. 

254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, který v § 55 odst. 1 definuje vodní 

díla jako stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, k umělému usměrňování 

odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, 

k ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům 

sledovaným tímto zákonem, a doplňuje demonstrativní výčet tomu odpovídajících 

staveb. Ve vztahu k vymezení pojmu technické infrastruktury vystupují do popředí 

v uvedeném výčtu pod písmenem b) uvedené stavby vodovodních řadů a vodárenských 

objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren 

odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním 

do kanalizací. Podle § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „ZoVaK“) je vodovodem, 

který je taktéž vodním dílem podle druhé věty téhož ustanovení, provozně samostatný 

soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou 

zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu 

a shromažďování. Jakýsi zvláštní kvantitativní znak vodovodu představuje podmínka 

§ 1 odst. 3, dle které se ZoVaK vztahuje vodovody a kanalizace pouze, pokud je trvale 

využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního 

průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3 a více a s nimi provozně související 

vodovody a kanalizace. Kanalizace je dle odst. 2 tamtéž taktéž vodním dílem, které 

tvoří provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky 

k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně 

a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož 

i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace. Podle § 1 

odst. 2 ZoVaK se vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu zřizují a provozují 

ve veřejném zájmu. S tím související pojem tzv. veřejných vodovodů a kanalizací, který 
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je dosud často užíván, byl postupně opouštěn a přijetím zákona č. 254/2001 definitivně 

nahrazen přívlastkem „sloužící veřejné potřebě“ nebo „pro veřejnou potřebu“
23

.  

Hraniční prvek sítě vodovodů představuje vodovodní přípojka, která je podle § 3 

odst. 1 ZoVaK samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení 

z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru 

připojeného pozemku nebo stavby, kdy odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu, ale 

vodovodní přípojka sama již vodním dílem není. Obdobně pak v rámci sítě kanalizací, 

podle odst. 2 tamtéž, je kanalizační přípojka samostatnou stavbou tvořenou úsekem 

potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění 

do stokové sítě, aniž by sama byla vodním dílem. Specifické pravidlo zakotvuje § 3 

ZoVaK, dle něhož se zákon vztahuje jen na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná 

denní produkce vyšší než 10 m
3
 nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících 

vodovod nebo kanalizaci vyšší než 50, a naopak dle § 4 ZoVaK se zákon nevztahuje 

na vodovody sloužící k trvalému rozvodu jiné než pitné vody, ani na tzv. oddílné 

kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových voda 

konečně ty vodovody a kanalizace, na které není připojen alespoň jeden odběratel. 

1.1.3. Odvětví elektronických komunikací 

V odvětví elektronických komunikací dříve označovaném jako 

telekomunikační
24

 odvětví vymezuje zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích (dále jen „ZEK“) v § 2 písm. j) veřejnou komunikační síť jako síť 

elektronických komunikací
25

, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně 

                                                 
23

 Uvedený posun zdůrazňoval svébytný účel těchto sítí bez hledu na jejich vlastnictví, kdy 

v rámci procesu privatizace se vlastníky vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě staly jednak 

obce, jednak i další právnické osoby jako např. akciové společnosti za účastí obcí, účelová sdružení obcí, 

zemědělská a jiná družstva, průmyslové podniky a z malé části i fyzické osoby. K tomu dále Vláda ČR, 

Důvodová zpráva k zákonu č. 254/2001 Sb. vodní zákon. Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: 

LIT23747CZ, Obecná část. 
24

 K odklonu od použití výrazu telekomunikační došlo v souvislosti s celoevropským posunem chápání 

dřívějšího sektoru telekomunikací k novému hypersektoru elektronických komunikací, které jsou 

důsledně založeny na principu technologické neutrality – tj. stejné sekundární předpisy evropského práva 

nyní jednotně upravují jak telekomunikační sítě, tak sítě určené pro vysílání a informační technologie. 

Viz VANÍČEK, Zdeněk, MATES, Pavel, NIELSEN, Tomáš. Zákon o elektronických komunikacích: 

komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014, s. 21. 
25

 Sítí elektronických komunikací se podle §2 písm. h) ZEK rozumí přenosové systémy, popřípadě 

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které 

umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, 

včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí 
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dostupných služeb elektronických komunikací, a která podporuje přenos informací mezi 

koncovými body sítě, nebo síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím je 

poskytovaná služba šíření rozhlasového a televizního vysílání. Elektronickým 

komunikačním zařízením, na něž se mimo jiné také odkazuje ve svém výčtu ustanovení 

§ 2 odst. 1 písm. k) StavZ, se dle § 2 písm. i) ZEK rozumí technické zařízení pro 

vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím 

elektromagnetických vln. Koncový bod sítě elektronických komunikací, s jejímž 

provozem může souviset celá řada přiřazených služeb, resp. jim odpovídajících 

přiřazených prostředků
26

, definuje § 2 písm. m) jako fyzický bod, ve kterém je 

účastníkovi poskytován přístup k veřejné komunikační síti. V případě sítí zahrnujících 

komutaci nebo směrování je tento bod určen konkrétní síťovou adresou, která může být 

spojena s číslem nebo se jménem účastníka.  

Na rozdíl od odvětví energetiky či vodovodů a kanalizací chybí v příslušné 

odvětvové úpravě elektronických komunikací legální vymezení přípojky, přestože se 

s tímto pojmem můžeme celkem často setkat i v různých obměnách jako např. 

kabelová
27

, telefonní
28

, širokopásmová, symetrická, pevná
29

 či nejnověji disponibilní
30

 

přípojka apod. V naprosté většině případů jsou uvedenými přívlastky blíže 

konkretizovány technické a funkční vlastnosti rozhraní v podobě koncového bodu sítě, 

které bezprostředně ovlivňuje fyzická a logická topologie sítě elektronický komunikací 

s tímto bodem spojené. Obdobně jako v případě výše uvedených síťových odvětví, jsou 

i sítě elektronických komunikací členěny, a to na páteřní nebo také transportní část 

(backbone network) propojenou pomocí tzv. backhaul s přístupovou části sítě (access 

                                                                                                                                               
pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové 

a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace. 
26

 Viz § 2 písm. g) ZEK 
27

 Viz bod 53 recitálu směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů 

členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb 
28

 Viz Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, 2. 4. 2013 [1. 7. 2015] dostupný z http://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-

posta/Internet/2013/4/Digi_esko_v.2.0.pdf Příloha - Aktuální stav využívání elektronických komunikací 

a ICT v České republice. 
29

 Viz bod 8 a 9 recitálu směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí 

a služeb elektronických komunikací 
30

 Viz Vypořádání připomínek z 2. kola veřejné konzultace k výsledkům mapování existence relevantní 

infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených na budování 

přístupových sítí nové generace, podmínek jeho správy a financování. [online]. Praha: Český 

telekomunikační úřad, 11. 4. 2014 [1. 7. 2015] dostupný z 

https://www.ctu.cz/cs/download/pruzkum_nga/vyporadani_verejne_konzultace_01_07_2014.pdf  

http://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/Internet/2013/4/Digi_esko_v.2.0.pdf
http://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/Internet/2013/4/Digi_esko_v.2.0.pdf
https://www.ctu.cz/cs/download/pruzkum_nga/vyporadani_verejne_konzultace_01_07_2014.pdf
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network), která je často označována jako tzv. poslední míle (last mile).
31

 Oproti vcelku 

jednotnému uspořádání vzájemně propojitelných páteřních sítí existuje poměrně široké 

množství technických řešení poslední míle tvořené nadzemním
32

 či podzemním
33

 

komunikačním vedením. I díky tomu lze dnes jen obtížně hledat obecnější vymezení 

přípojky, která by představovala koncovou část poslední míle. Ustanovení § 34 odst. 1 

věty druhé vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v tomto 

směru stručně uvádí, že vnitřní rozvody elektronických komunikací se připojují 

na vnější síť elektronických komunikací přípojkou. Je pravděpodobné, že zákonné 

vymezení a odlišení
34

 přípojky sítě elektronických komunikací se do českého právního 

řádu prosadí v souvislosti s podporou rychlého zavádění širokopásmových sítí nové 

generace
35

 a implementací směrnice 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů 

na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, které jsou důležitým 

programovým bodem EU i samotné vlády ČR
36

. 

Dle § 7 odst. 2 ZEK se zajišťování veřejné komunikační sítě, poskytování 

veřejně dostupné služby elektronických komunikací a zajišťování sítí elektronických 

komunikací pro účely bezpečnosti státu uskutečňují ve veřejném zájmu. 

1.2. Inženýrská síť 

Jak je patrné již z úvodu této kapitoly, operuje městské inženýrství vedle pojmu 

technické infrastruktury i s pojmem inženýrské sítě, kdy oba do značné míry sledují 

praktické vymezení jednotlivých síťových odvětví. Ty prvky technické infrastruktury, 

která je stěžejní pro fungování výše uvedených síťových odvětví, jsou v praxi často 

označovány také jako inženýrské sítě
37

 popř. síťová infrastruktura
38

. Pojem 

                                                 
31

 Viz PETERKA, Jiří. Počítačové sítě, verze 4.0, lekce č. 2, Taxonomie počítačových sítí. Archív článků 

a přednášek. [online]. Praha 2014 [1. 7. 2015]  http://www.earchiv.cz/l226/slide.php3?l=2&me=13  
32

 Viz § 104 odst. 9 ZEK 
33

 Viz § 104 odst. 12 ZEK 
34

 Srov. § 103 odst. 1) písm. e) bod 4 a 10 StavZ 
35

 Viz bod 3.1 Typy širokopásmových sítí v Pokynech EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu 

k rychlému zavádění širokopásmových sítí (sdělení komise EU sdělení Komise EU 2013/C 25/01) 
36

 Viz bod. 4 Infrastruktura pro vysokorychlostní přístup k internetu. Digitální Česko v. 2.0 Cesta 

k digitální ekonomice [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2. 4. 2013 [1. 7. 2015] dostupný 

z http://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/Internet/2013/4/Digi_esko_v.2.0.pdf a Národní plán 

rozvoje sítí nové generace [online]. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 4. 12. 2014 [1. 7. 2015] 

dostupný z http://www.mpo.cz/dokument154646.html  
37

 Viz Kapitola C – Funkční složky, část C.8. Technická infrastruktura. Principy a pravidla územního 

plánování [online]. Brno: Ústav územního rozvoje, 15. 1. 2015 [1. 7. 2015] dostupný 

http://www.earchiv.cz/l226/slide.php3?l=2&me=13
http://www.mpo.cz/assets/cz/e-komunikace-a-posta/Internet/2013/4/Digi_esko_v.2.0.pdf
http://www.mpo.cz/dokument154646.html
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inženýrských sítí byl již dříve znám právní úpravě stavebního práva,
39

 častěji i jako tzv. 

rozvodné sítě.
40

 Obdobné praktické členění mající základ, jak bylo již zmíněno, v oboru 

městského inženýrství,
41

 nalezlo určitý odraz i v rekodifikovaném soukromém právu,
42

 

konkrétně v § 509 NOZ. Tímto ustanovením jsou inženýrské sítě zahrnující zejména 

vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, výslovně vyloučeny z aplikace 

ustanovení § 506 NOZ, kterým byla v českém právním řádu obnovena římskoprávní 

zásada superficies solo cedit, dle níž povrch ustupuje půdě. Zvláštní část konsolidované 

důvodové zprávy k § 505-509 NOZ k tomu uvádí: „Zvláštní právní režim se zakládá 

pro inženýrské sítě, jako jsou vodovody, kanalizace, produktovody nebo energetická či 

jiná obdobná vedení. Tato zařízení nejsou součástí pozemku, a i když jsou s pozemkem 

pevně spojena nebo v něm upevněna, mají povahu samostatných věcí. Nelze-li je bez 

porušení podstaty přenést z místa na místo, jak tomu bude ve většině případů, jde o věci 

nemovité.“
43

 Dle ustanovení § 3061 NOZ se na inženýrské sítě již zřízené a vůbec 

stavby, které nejsou součástí pozemku i dle NOZ, neuplatní přechodná ustanovení 

příslušného oddílu 5 - Věcná práva části páté NOZ. Ustanovení § 3054 - § 3061 tohoto 

oddílu byla přijata jednoduše řečeno proto, že: „právní spojení stavby s pozemkem 

v jedinou nemovitou věc nelze ve všech situacích zajistit postupem obdobně 

jednoduchým a kategorickým, jakým bylo vlastnické právo k pozemku a ke stavbě 

občanským zákoníkem z r. 1950 právně odděleno.“
44

 

Odborná literatura k pojmu inženýrské sítě uvádí: „Inženýrské sítě jsou souhrnné 

označení pro rozvody zdravotnětechnické (kanalizace), zásobování vodou (vodovody), 

rozvody elektrické energie a tepla a pro telekomunikační zařízení. Sem patří i kabelové 

rozvody, jako např. televize (stejně jako mezi inženýrské sítě patřila dřívější potrubní 

                                                                                                                                               
z http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/principy-a-pravidla-

uzemniho-planovani/pap-komplet-pro-tisk-15-01-2015.pdf 
38

 Viz Kapitola 4 - Koncepce energetiky ČR do roku 2040, bod 4.3.3 Priorita III – Infrastruktura 

a mezinárodní spolupráce.  Aktualizovaná Státní energetická koncepce [online] Praha: Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, 6. 8. 2013 [15. 8. 2015] dostupný z http://www.mpo.cz/dokument158059.html  
39

 Viz např. § 22 vyhlášky č. 85/1976 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu. 
40

 Viz § 103 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „StavZ 1976“) 

a zejm. díl šestý vyhlášky č. 83/1976 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.   
41

 Viz ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
42 

TÉGL, Petr. Inženýrské sítě. Rekodifikační novinky. 2014, č. 7 s. 7 
43

 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (konsolidované znění) 

Dostupné v Systému ASPI. LIT38253CZ , k § 505-509 (dále jen „konsolidovaná důvodová zpráva 

k NOZ“). 
44

 ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013. Dostupné 

v Systému ASPI. ASPI ID:KO89_C2012CZ, k § 3054  

http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/principy-a-pravidla-uzemniho-planovani/pap-komplet-pro-tisk-15-01-2015.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/principy-a-pravidla-uzemniho-planovani/pap-komplet-pro-tisk-15-01-2015.pdf
http://www.mpo.cz/dokument158059.html
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pošta). Inženýrské sítě tedy slouží k rozvodu vody, vzduchu, energií a podobně, stejně 

jako k odvádění znečištěné vody, odpadů jako takových, vzduchu, přeměněné energie 

apod. Kategorizují se podle různých kritérií: např. podle konstrukce dopravní cesty 

na potrubní a elektrická vedení, podle sledovaného účelu na vodohospodářské 

(vodovody a kanalizace), energetické (plynovody, teplovody, rozvody elektrické energie) 

a telekomunikační (telefonní či kabelové sítě), podle způsobu uložení na podzemní 

či nadzemní.“
45

 Ještě o něco více se zdánlivá blízkost tohoto pojmu s technickou 

infrastrukturou naznačuje ve výkladu E. Kabelkové, který říká: „V zásadě se 

inženýrskou sítí rozumí určité vedení, a to potrubní a kabelové, energetické nebo 

spojovací, pod něž spadaly zejména elektrické kabely, telefonní kabely, vodovodní, 

kanalizační, plynové potrubí. Inženýrská síť je stavba vytvářející infrastrukturu určitého 

území.“
46

  

I přes uvedenou podobnost a vcelku široké vymezení pojmu inženýrské sítě 

v NOZ je však třeba pamatovat na z povahy věci odlišný předmět úpravy stavebního 

práva, která tomu odpovídajícím způsobem vymezuje technickou infrastrukturu. Kromě 

absence některých specifických druhů technické infrastruktury v demonstrativním výčtu 

§509 NOZ tak inženýrská síť dle NOZ v porovnání s technickou infrastrukturou dle 

StavZ výslovně nevyžaduje nutné zřizování nebo užívání takové sítě ve veřejném 

zájmu. 

1.3. Stavba 

Patrně nejčastěji
47

 uváděným příkladem pojmu, který má v soukromém 

i veřejném právu odlišný význam je „stavba“. Pojem stavby byl před přijetím NOZ 

a zůstává i v současnosti jinak chápán v právu veřejném (zpravidla stavebním), a jinak 

v právu soukromém (zpravidla občanském). Důležitý význam má pojem stavby 

i pro daňové právo. V celku často je pojem stavby paušálně zaměňován s pojmem 

budova, který vymezuje § 2 písm. l) zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí jako 

                                                 
45

 Tamtéž, k § 509 
46

 KABELKOVÁ, Eva. Věcná břemena v novém občanském zákoníku: komentář. 1. Vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2013. s. 117  
47

 Např. ELIÁŠ, Karel. K justifikaci pravidla o nezávislosti uplatňování soukromého práva na uplatňování 

práva veřejného. Právník. 2014, č. 11, s. 1027 nebo GERLOCH, Aleš a Jan TRYZNA. Dualismus 

soukromého a veřejného práva a nový občanský zákoník: k jednotě a diferenciaci práva. Právník. 2014, 

č. 9, s. 738 
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nadzemní stavbu spojenou se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a 

navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 

1.3.1. Stavba z pohledu občanského práva 

Obecné vymezení tohoto pojmu zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „OZ“) neobsahoval. Základním dělením věcí, které vůbec mohou být předmětem 

občanskoprávních vztahů a které OZ výslovně předpokládal v § 119 odst. 1, bylo 

odlišení věcí movitých a nemovitých. Dle odst. 2 tamtéž byly pozitivně vymezeny věci 

nemovité (pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem) a všechny ostatní věci 

bylo třeba považovat za věci movité. Dle § 120 odst. 2 OZ nebyla stavba součástí 

pozemku. Tímto ustanovením byla od účinnosti zákona č. 141/1950 Sb., Občanský 

zákoník (dále jen „OZ 1950“) až do 1. 1. 2014, kdy nabyl účinnosti NOZ, výrazně 

eliminována
48

 výše zmíněná superficiální zásada. Omezená aplikovatelnost zásady 

superficies solo cedit ve vztahu ke stavbám s sebou přinášela celou řadu problémů, 

z nichž pochopitelně vystupoval do popředí poměrně široký prostor pro vznik 

potenciálně konfliktní situace, kdy může být jedna osoba vlastníkem stavby a druhá 

osoba vlastníkem pozemku, na kterém stavba stojí.  

Bylo-li tedy možné podle OZ označit konkrétní věc za stavbu ve smyslu 

občanského práva, platilo pro ni, že není součástí pozemku. Na základě posouzení 

otázky existence spojení takové stavby se zemí pevným základem, bylo možné navíc 

označit stavbu jako věc ne/movitou. Jako možnou součást pozemku postupně judikatura 

vyloučila ty výsledky stavební činnosti (stavby), které jsou samy o sobě věcmi 

v právním smyslu.
49

 Pochopitelně ne každá stavba tak mohla být považována 

za samostatnou věc, neboť výsledek stavební činnosti může vést i k pouhé úpravě již 

existující věci. Podle judikatury NS
50

 tak nemusí být každý objekt, který je stavbou 

ve smyslu stavebního práva, též stavbou, jak ji má na mysli občanský zákoník.
51

 NS tak 

v rozsudku ve věci sp. zn. 3 Cdon 1305/96 judikoval: „V případě, že občanskoprávní 

                                                 
48

 V zájmu naplnění zemědělské politiky státu prosazované vládnoucí komunistickou stranou skrze 

kolektivizaci zemědělství. Viz ELIÁŠ, Karel. Teoretické i praktické otázky rekodifikace českého 

občanského práva. Právní fórum. 2006. č. 3. s. 21 a pozn. č. 21. 
49

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 4 Cz 37/88 
50

 Viz rozsudek NS 3 Cdon 1305/96 nebo NS 33 Cdo 111/98 
51

 Viz SPÁČIL, Jiří. Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku. 2. dopl. vyd. Praha: Beck, 2005, 

s. 177. 
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předpisy používají pojem "stavba", nelze obsah tohoto pojmu vykládat jen podle 

stavebních předpisů. Stavební předpisy chápou pojem "stavba" dynamicky, tedy jako 

činnost, směřující k uskutečnění díla (někdy ovšem i jako toto dílo samotné). Pro účely 

občanského práva je pojem "stavba" nutno vykládat staticky, jako věc v právním 

smyslu. Stavba, která není věcí podle § 119 OZ, je součástí pozemku.“
52

 

Důvodnost tohoto závěru NS ještě rozvíjí v rozsudku sp. zn. 22 Cdo 1221/2002, 

podle kterého zjednodušeně řečeno nelze pro oblast občanského práva použít vymezení 

stavby provedené StavZ 1976 nejen proto, že je dáno jen pro účely stavebněprávní, ale 

též proto, že některé stavby, k jejichž provedení je třeba stavebního povolení, resp. 

ohlášení stavebnímu úřadu, netvoří věci v občanskoprávním smyslu. V daném případě 

se jednalo o posouzení právní povahy hráze rybníka. 

S přijetím NOZ, který pojem stavba také přímo nedefinuje
53

, „zásadně odpadá 

nutnost zjišťování, zda je něco stavbou, neboť součástí pozemku jsou jak stavby, tak 

i takové entity, které povahu soukromoprávní stavby nemají (nebude-li se jednat 

o movité věci).“
54

 V případě, kdy je výsledek lidské činnosti neoddělitelně spjat 

s pozemkem, je třeba ho identifikovat, buď jako součást pozemku za podmínek § 506 

NOZ, nebo jako stavbu, kterou NOZ považuje za samostatnou věc. Přestože NOZ 

vychází ze zásady, že stavba je součástí pozemku, stavby spojené se zemí pevným 

základem, které byly až do jeho přijetí považovány za samostatné nemovitosti, se 

součástí pozemku nestaly a zachovaly si status samostatných věcí, jak bylo uvedeno 

v bodě 1.2 této práce. Vedle těchto řekněme „přechodných“ situací tak zůstává 

problematika posuzování věcí jako staveb ve smyslu občanskoprávním relevantní 

i v případě těch věcí, které by jinak naplňovaly kritéria pro to, aby byly součástí věci, 

avšak součástí pozemku de lege lata nejsou. Jedná se o: 

 podzemní stavby se samostatným účelovým určením; 

Jako časté příklady těchto podzemních staveb jsou uváděny např. metro, samostatně 

vymezený vinný sklep či garáž, apod. Důvodem k jejich odlišení je využití potenciálu, 

                                                 
52

 NS 3 Cdon 1305/96 
53

 V § 506 zavádí NOZ pouze legislativní zkratku „stavba“ pro stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení.  
54

 MELZER, Filip, TÉGL Petr, Občanský zákoník: velký komentář. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, sv. I, s. 

259. 
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které tyto stavby nabízí při možném zachování smysluplného výkonu vlastnického 

práva k pozemku, pod kterým jsou zřízeny. Výkon vlastnických práv k takové stavbě 

i k pozemku nemusí být nutně v kolizi, neboť obojí lze využívat relativně samostatně 

a nezávisle. 

 stavby dočasné; 

V literatuře jsou označovány někdy jako tzv. superedifikáty.
55

 Tak jako bude 

uvedeno v dalším bodě této kapitoly ve vztahu ke stavbě samotné, nabízí se s ohledem 

na absenci bližšího vymezení dočasnosti i pro pojetí stavby dočasné inspirace definicí 

„téhož“ pojmu ve veřejném (stavebním) právu. Dle § 2 odst. 3 věty třetí StavZ je 

dočasnou stavbou taková stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. 

Lze předpokládat, že zejména praktičnost takového vymezení povede v praxi 

k určitému sblížení těchto pojmů, kterým bude konfrontováno dosud prosazované 

odlišné pojetí samotného pojmu stavby v judikatuře, a to v zájmu překonání úskalí, 

která přináší jak použití objektivního, tak především subjektivního kritéria dočasnosti, 

jež jsou v teorii disputovány
56

. 

 inženýrské sítě (dle § 509 NOZ). 

V návaznosti na výklad uvedený výše v bodě 1.2 je třeba poznamenat, že ustanovení 

§ 498 odst. 1 NOZ věta druhá
57

 sice předpokládá aplikaci „jiného právního předpisu“, 

i přímo sám NOZ v § 509 ohledně inženýrských sítí nebo v § 506 odst. 1 ohledně 

podzemních staveb stanoví, že tyto nejsou součástí pozemku. Pro zachování smyslu 

normy tak je třeba chápat okruh „jiných právních předpisů“ včetně NOZ samotného. 

Vyčleněním inženýrských sítí NOZ do značné míry sleduje vývoj judikatury, podle 

které kanalizační a vodovodní přípojky
58

 nebo elektrické přípojky
59

 nejsou součástí 

pozemku. 

                                                 
55

 MELZER, Filip, TÉGL Petr, Občanský zákoník: velký komentář. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, sv. I, 

s. 273.  
56

 BEZOUŠKA, P., PIECHOWICZOVÁ, L. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 1. vyd. 

Olomouc: ANAG, 2013, str. 71 a TÉGL, P., MELZER, F. in PRÁVNÍ ROZHLEDY. Superedifikát 

v obecném zákoníku občanském a v příbuzných právních řádech. 22. roč., č. 4, r. 2014, s. 132 - 140. 
57

 Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést 

z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. 
58

 NS 22 Cdo 1308/2003 
59

 NS 22 Cdo 4420/2009 
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Jednotlivé typické znaky pojmu stavba v občanskoprávním pojetí jsou v odborné 

literatuře v návaznosti na výše citovanou judikaturu soudů při výkladu tohoto pojmu dle 

NOZ shrnuty takto: „jedná se o výsledek stavební činnosti člověka, který má materiální 

podstatu, je vymezitelný vůči okolnímu pozemku, má samostatnou hospodářskou funkci 

(účel) a vyznačuje se kompaktností materiálu.“
60

 Autoři také připouští, že některé 

z těchto znaků mohou být v konkrétním případě zastoupeny ve větší míře na úkor 

jiných. 

Důležitou roli také hraje pojem stavby v souvislosti s rozdělením věcí na movité 

a nemovité. Podobně jako OZ přistupuje i NOZ k rozlišení věcí movitých a nemovitých 

tak, že definuje v § 498 věci nemovité, a když dotyčná věc znaky této definice 

nenaplňuje, je věcí movitou. Nemovité věci dle NOZ je možné rozdělit do tří kategorií. 

Nemovité věci, jejichž nemovitý charakter vyplývá z jejich přirozenosti (pozemky 

a stavby s nimi spojené), dále ty věci, jejichž nemovitá povaha vyplývá z jejich vztahu 

k jiné věci (věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám) a konečně ty věci, které 

bez ohledu na jejich podstatu, označí za nemovitý zákon (např. byt či nebytový prostor 

jako jednotka). 

Pro účely této práce je významné kritérium určení věci jako nemovité dle § 498 

odst. 1 věta druhá spojené s podmínkou nemožnosti předmětnou věc přenést z místa 

na místo bez porušení její podstaty. Nově tedy není výslovně pro určení věci nemovité 

významné její spojení se zemí pevným základem, nicméně i přesto bude tento znak 

logicky hrát důležitou roli při úvaze o možnosti přenést věc z místa na místo.  Jak bylo 

ve vztahu k inženýrské síti naznačeno v bodě 1.2 této práce s odkazem 

na konsolidovanou důvodovou zprávu k NOZ, ve většině případů bude možné 

inženýrské sítě považovat nejen za samostatné věci, ale i za věci nemovité.
61

 Méně 

pevné spojení se zemí (zejm. u podzemních sítí) těchto věcí sice naznačuje možnou 

přenositelnost z místa na místo, avšak zpravidla ústí v narušení podstaty těchto věcí.
62

 

                                                 
60

 MELZER, Filip, TÉGL Petr, Občanský zákoník: velký komentář. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, sv. I, 

s. 262. 
61

 Viz SZABO, Viktor. Vlastnictví energetických zařízení. Revue pro právo a technologie. 2013, č. 7, s. 

79 
62

 Viz MELZER, Filip, TÉGL Petr, Občanský zákoník: velký komentář. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, sv. I, 

s. 272 nebo BAUDYŠ, Petr. Nemovitá věc podle nového občanského zákoníku. Rekodifikace a praxe. 

2014, č. 12 s. 6. 
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V daňovém právu je uvedená otázka v celku jasně zodpovězena ve prospěch nemovité 

povahy inženýrských sítí, resp. jejich částí.
63

 

1.3.2. Stavba z pohledu stavebního práva 

Na rozdíl od NOZ je pro účely stavebního zákona pojem stavby definován. Dle 

§ 2 odst. 3 věty prvé StavZ se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. 

Z hlediska teorie představuje stavba neurčitý právní pojem technického obsahu, o jehož 

aplikaci na konkrétní případ rozhoduje při pochybnostech stavební úřad, resp. stavební 

úřady.
 64

 V pochybnostech, zda jde o stavbu, rozhoduje stavební úřad (stavební úřady). 

Oproti úpravě obsažené v § 139b odst. 1 StavZ došlo ke zpřesnění a doplnění pojmu 

stavby tak, že musí jít o dílo „vzniklé stavební nebo montážní technologií bez zřetele 

na použité stavební výrobky, materiály a konstrukce“. 

Pro správní uvážení, zda je konkrétní dílo stavbou, tak nejsou určující stavební 

výrobky a materiály použité pro její zhotovení (cihly, kámen, dřevo, kov), ani její 

stavebně technické provedení, ani její účel nebo doba trvání.
65

 Významný rozdíl oproti 

soukromoprávnímu pojetí stavby vyplývá nepochybně z odlišného účelu vymezení 

tohoto pojmu ve veřejném právu. Ještě více je tento rozdíl patrný, když věta čtvrtá 

§ 2 odst. 3 StavZ rozšiřuje pojem stavby tak, že se za ni považuje i výrobek plnící 

funkci stavby, který přinesla novela stavebního zákona č. 350/2012 Sb. s následujícím 

odůvodněním: „Absence přímého vyjádření vyvolávala pochybnosti při posuzování, zda 

výrobek plnící funkci stavby podléhá stejnému režimu jako stavba, včetně posuzování 

souladu s obecnými požadavky na výstavbu a povinnosti oznámení odstranění.“
66

 

Pro samotné hodnocení, zda je stavební dílo stavbou, sice není účel jeho užívání 

jakkoli relevantní, stavební zákon však dále pracuje a rozlišuje mezi jednotlivými druhy 

                                                 
63

 Viz §2 odst. 1 písm. a) zákona č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí nebo §56 odst. 1 písm. 

e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 
64

 Viz HENDRYCH, Dušan, a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 

Stavba. 

65 MACHAČKOVÁ, Jana a kol. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 17 
66

 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb. změna stavebního zákona a změna souvisejících 

zákonů. Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: LIT42674CZ, Zvláštní část, k části první - změna 

stavebního zákona, čl. I, bod 5 - § 2 odst. 3 stavebního zákona 
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staveb dle účelu jejich užití, ať už je stavbami přímo označuje či nikoli
67

. Poslední věta 

§ 2 odst. 3 StavZ ve spojení s odst. 2 tamtéž např. vymezuje stavbu pro reklamu, která 

má sloužit reklamním účelům. 

Pojem stavba je v rámci stavebního zákona používán v různých souvislostech 

a polohách, což vedlo k výslovnému upřesnění jeho rozsahu v § 3 odst. 4  StavZ tak, že 

v případě užití pojmu stavba zákonem, rozumí se tím podle okolností i její část nebo 

změna dokončené stavby. Výčet případů změn dokončené stavby vzápětí uvádí odst. 4 

tamtéž
68

. Zákon tak s významem pro všechny povolovací procesy, jež upravuje, 

rozšiřuje obsah pojmu stavby nejen z hlediska prostorového, kdy rozlišuje celou stavbu 

od její části
69

, tak i z hlediska řekněme věcně-časového, kdy reguluje proces změn 

staveb technicky i právně již dokončených. „Změnou dokončené stavby jsou i stavební 

úpravy, které se nepochybně mohou dotýkat jak celé původní stavby, tak i její části, 

a jejich stavebně technická charakteristika (tj. rozsah stavebních zásahů) může být 

určující pro způsob jejich projednání.“
70

 

Podobně významný je časový aspekt, který podtrhuje dynamickou povahu 

stavby ve smyslu stavebního práva, i pro odlišení změny stavby před jejím dokončením 

dle § 3 odst. 6, kterou se rozumí změna v provádění stavby oproti jejímu povolení nebo 

dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem, nebo autorizovaným inspektorem. 

Nicméně pro samotné posouzení otázky, zda se v případě konkrétního stavebního díla 

jedná o stavbu, není určující doba jejího trvání. Věta třetí § 2 odst. 3 StavZ, jak bylo 

uvedeno již v bodě 1.3.1 této kapitoly, definuje dočasnou stavbu jako tu, u které 

stavební úřad předem omezil dobu jejího trvání. 

1.3.3. Liniová stavba 

Zvláštní pozornost pro účely této práce si zasluhuje pojem liniové stavby. Ačkoli 

se nejedná o pojem výslovně definovaný, ani jakkoli obsažený ve StavZ, ani NOZ, jeho 

                                                 
67

 Viz např. výčty uvedené § 79 odst. 2 a 103 odst. 1 StavZ 
68

 Změnou dokončené stavby je nástavba, kterou se stavba zvyšuje, přístavba, kterou se stavba půdorysně 

rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, a stavební úprava, při které se 

zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení 

pláště stavby. 
69

 Viz např. § 13 odst. 2 StavZ 
70

 MACHAČKOVÁ, Jana a kol. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 19 
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souvislost s výkladem pojmů v této kapitole a celou prací úzce souvisí. Již v souvislosti 

s vymezením technické infrastruktury bylo zmíněno, že tato se vyznačuje ve většině 

uvedených případů charakteristickým liniovým uspořádáním svých prvků v území. 

Zejména prvkem vedení, s nímž operuje definice technické infrastruktury ve StavZ
71

, 

tak zvláštních síťových úpravách
72

 i  NOZ
73

, je dán tento liniový charakter. Jak uvedl 

Nejvyšší správní soud ČR (dále jen „NSS“) ve svém rozhodnutí: „Dalším specifikem 

dopravní a technické infrastruktury je její stavebně technická povaha. Dopravní 

a technické stavby jsou typickými představiteli tzv. liniových staveb. Liniové stavby jsou 

stavby, u nichž podstatně převládá jeden rozměr, tj. délka nad šířkou a výškou; je to 

např. pozemní komunikace, dráha (ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii 

a kartografii).“
74

  

Tomuto chápání pojmu liniové stavby odpovídá teorie
75

 i praxe a je třeba uvést, 

že takto byl pojem liniové stavby vnímán i předchozí právní úpravou, StavZ 1976. Ani 

tento zákon pojem liniová stavba nedefinoval, ač s ním hned na několika místech 

pracoval. Nejvíce návodným se zdá být z této úpravy § 103 odst. 2, který vlastníkům 

rozvodných sítí, kanalizací a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení ukládá 

povinnost vést o nich evidenci a z té poskytovat osobám, které prokáží odůvodněnost 

svého požadavku, ověřené údaje o jejich poloze. Podle obsahu této normy je patrné, že 

se jedná o starší obdobu právní úpravy, kterou bychom dnes nalezli v § 161 StavZ, která 

jak ve svém nadpisu, tak vlastním textu již používá pojem technické infrastruktury. 

Ve výkladovém stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj se uvádí: „Pojem 

´liniová stavba´ není ve stavebním zákoně č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

výslovně definován. Je použit v ustanoveních § 36 odst. 4 a § 42 odst. 2, podle nichž 

se zahájení územního řízení i vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby oznamuje 

veřejnou vyhláškou. Kromě toho prováděcí vyhláška č. 85/1976 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, poskytuje u liniových staveb určité úlevy - § 7 odst. 2, § 9 odst. 2 písm. b), 
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 § 2 odst. 1 písm. k) StavZ 
72

 § 2 písm. h) ZEK; § 2 odst. 2. písm. a) bod 1 
73

 § 509 a § 1267 NOZ  
74

 NSS 1 Ao 7/2011 
75

 HANDRLICA, Jakub. Veřejnoprávní oprávnění provozovatelů sítí k cizím nemovitostem (v sektorech 

elektroenergetiky, plynárenství, telekomunikací, vodovodů a kanalizací). Správní právo 2007, č. 1, s. 1 

nebo HANDRLICA, Jakub. Tak zvaná zákonná věcná břemena a věcná břemena podle občanského 

práva. Správní právo. 2006, č. 8, s. 485 
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§ 20 odst. 1 písm. f). V komentáři k vládnímu návrhu stavebního zákona byl pojem 

liniová stavba definován takto: ´Za liniové stavby se v zákoně považují dálková vedení 

(energetická, plynovodní apod.), jakož i pozemní komunikace a stavby drah.´ 

Z uvedeného lze dovodit, že i vodovody, kanalizace a i dálnice možno podle stavebního 

zákona považovat za liniové stavby.“
76

 Uvedené stanovisko, nejenže zahrnulo mezi 

liniové stavby i vodovody, kanalizace a dálnice, ale především potvrzuje hlavní 

definiční znak liniových staveb, a to výraznou převahu délky této stavby, jejíž půdorys 

nejvíce odpovídá čáře, resp. linii. Takové uspořádání stavby v území automaticky 

implikuje potencionálně velké množství účastníků v řízení, jak o umístění, tak 

o případném povolení stavby. Na tento aspekt pamatuje právní úprava StavZ 

v požadavcích na označení účastníků v žádosti
77

 a dále ve spojení s § 144 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „SŘ“), stanovením zvláštních podmínek pro 

doručování
78

 v rámci tzv. řízení s velkým počtem účastníků. Postup, kdy je v řízení 

právě z uvedeného důvodu velkého množství účastníků doručováno nejčastěji cestou 

vyhlášky, je výjimkou z pravidla a ve starší nauce bylo označováno jako tzv. ediktální 

řízení či řízení vyzývací.
79

 

1.4. Shrnutí 

Výklad podaný v této kapitole mimo jiné ukazuje, jak více či méně může být 

ovlivněna možná aplikace některých základních pojmů podstatných i pro tuto práci 

jejich veřejnoprávní, či soukromoprávním pojetí. Ač spíše výjimečně jsou pojmy, které 

užívá NOZ
80

 vymezeny veřejnoprávními předpisy
81

, je možné vymezit některé pojmy 

soukromého práva za použití práva veřejného i pomocí argumentu á simili. „Není 

účelem NOZ tomuto působení bránit; to potvrzuje i § 10 NOZ, který použití analogie 

neváže na existenci obdobného soukromoprávního předpisu, nýbrž jen obecně předpisu 
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K pojmu liniová stavba.  Praha: Věstník Ministerstva pro místní rozvoj. 20. 2. 1997.  Dostupné 

v Systému ASPI. ASPI ID: LIT13114CZ. 
77

 Viz § 86 odst. 6 StavZ; § 94a odst. 2 StavZ; § 110 odst. 7 StavZ 
78

 Viz § 87 odst. 1 StavZ; § 94a odst. 6 StavZ; § 112 odst. 1 StavZ 
79

 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. V Praze: Melantrich, 

1937, s. 336-337 
80

 Např. banka (§ 331, § 1434…), daň (§ 1811, § 1820, § 1821,…) aj. 
81

 Vzhledem k tomu, že zákonodárce se zpravidla řídí praktickou stránkou věci a nikoli striktním 

oddělováním soukromoprávních pravidel od veřejnoprávních a jejich zachycení v konkrétním předpisu 

jako celku, je třeba použité členění předpisů chápat jako odlišení těch, které zahrnují spíše nebo převážně 

soukromoprávní či veřejnoprávní normy. 
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(ustanovení), které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému 

právnímu případu nejbližšího.“
82

 Přednost by v takovém případě měla dostat zejména 

úprava v rámci téhož odvětví, teprve v případě absence takové úpravy je vhodné využít 

úpravy z jiného odvětví za předpokladu, že sleduje v rámci své materie alespoň 

obdobný účel. Tak tomu bude i v případě inženýrské sítě, vůči které bude technická 

infrastruktura, jak je definována pro oblast stavebního práva, pojmem přeci jen 

vzdálenějším
83

 v porovnání s úpravou obsaženou ve zvláštních síťových úpravách, které 

nezřídka upravují i některé soukromoprávní vztahy, jak bude uvedeno dále v této práci, 

a na které NOZ i dle výše citované důvodové zprávy také reaguje
84

. 

Podstatu vzájemného ovlivnění uvedených dvou odvětví práva nejen na úrovni 

pojmosloví shrnuje J. Vedral s odkazem na rozhodnutí ÚS ve věci sp. zn. Pl. ÚS 

33/2000 takto: „Vedle toho se stále častěji setkáváme s tím, že do veřejnoprávních 

předpisů pronikají a zabydlují se tam instituty, jejichž jinou doménou bylo dříve či ještě 

donedávna právo soukromé. Tento pohyb je obousměrný a dochází nejen k určité 

´privatizaci´ veřejného práva, ale také k ´publicizaci´ práva soukromého. Jak už před 

několika lety konstatoval Ústavní soud, právní řád České republiky je sice založen 

na dualismu veřejného a soukromého práva, toto rozlišování práva na dvě velké oblasti 

vycházející z klasického římského práva nelze však pojímat dogmaticky, ale 

s přihlédnutím k moderním tendencím vývoje práva a také k vlivu evropského 

komunitárního práva. V současné době není soukromé a veřejné právo odděleno 

´čínskou zdí´. Dochází k častějšímu a užšímu prolínání, kombinaci i vzájemnému 

intenzivnímu ovlivňování prvků soukromoprávních a veřejnoprávních.“
85

  

Přes nezbytné chápání právního řádu v jeho přirozené úplnosti a jednotě se 

ukazuje, že není nástrojem k dosažení této jednoty jako homogenity celku, obsahové 

sjednocení terminologie, pojmů a institutů v celém právním řádu. „Právní pravidla 

obsažená v právních předpisech vytvářených na nejrůznějších úrovních, v různých 

časových obdobích a různými původci se z různých příčin nevyhnou rozporům, zvláště 
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 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář, Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2013, sv. I, s. 42 
83

 Viz SZABO, Viktor. Energetická soustava v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2014, č. 7, 

s. 240 
84

 Viz HANDRLICA, Jakub. Služebnost inženýrské sítě. Právní rozhledy. 2013, č. 11, s. 409 
85

 VEDRAL, Josef. Některé případy používání soukromoprávních institutů ve veřejném právu. Správní 

právo, 2011 č. 1-2, s. 27. 
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interpretují-li se jen jazykovým výkladem.“
86

 Homogenitu právního řádu jako celku tak 

je třeba primárně spatřovat v jeho bezrozpornosti. Uvedený deficit ve výkladu může 

v lepších případech vést jen ke vzniku diskutabilní snahy o sjednocení
87

. V těch horších 

případech ale vede ke vzniku kolizí soukromého a veřejného práva, které mohou vést 

nezřídka k absurdním výkladům a nepraktickým řešením.
88

 

                                                 
86

 Viz ELIÁŠ, Karel. K justifikaci pravidla o nezávislosti uplatňování soukromého práva na uplatňování 

práva veřejného. Právník. 2014, č. 11, s. 1028 
87

 Viz část padesátá devátá čl. LXIX zákona č. 303/2013 Sb, kterým byl v souvislosti s přijetím NOZ  

do § 104 ZEK vložen nový odstavec 10 „Síť elektronických komunikací (včetně stožárů, nadzemního 

i podzemního komunikačního vedení a jejich opěrných a vytyčovacích bodů) není součástí pozemku 

ve smyslu jiného právního předpisu a je ve smyslu jiného právního předpisu považována za inženýrskou 

síť.“ K tomu blíže BAUDYŠ, Petr. Nemovitá věc podle nového občanského zákoníku. Rekodifikace 

a praxe. 2014, č. 12 s. 6. 
88

 Viz výčet praktických příkladů z rozhodovací praxe uvedený v pozn. č. 93 ELIÁŠ, Karel. K justifikaci 

pravidla o nezávislosti uplatňování soukromého práva na uplatňování práva veřejného. Právník. 2014, 

č. 11, s. 1021. 
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2. Podstata ochrany a zásahů do vlastnického práva 

k nemovitostem 

2.1. Stát jako garant vlastnického práva 

Slovy zakladatele moderní státovědy G. Jellineka: „Teprve u zemědělců počíná 

úplný stát, jenž jest opatřen pevným územím. Povstane soukromý majetek pozemků 

a půdy, spletitější nyní pochod výroby rozčlení povolání, způsobí nesvobody, a tím se 

vytvoří složitý řád právní, jenž potřebuje stálé moci ochranné.“
89

 Snaha o trvalé usazení 

na určitém území (územní prvek) ucelené skupiny lidí jako jeho obyvatel (osobní prvek) 

měla pod ochrannou vládou jednotlivce, skupiny či celé společenské vrstvy (mocenský 

prvek) zabezpečit život a majetek vybraných osob v rámci státu.
90

 Idea resp. účel vzniku 

státu zpočátku ztotožňovaný se zajištěním bezpečnosti a později rozšířený o další 

hodnotové ideje (zejména národnostní, hospodářské či duchovní aj.) je k uvedeným 

třem prvkům taktéž často přiřazován.
91

 Obecné chápání podstaty a úlohy státu hraje 

velmi důležitou roli pro vymezení legitimity a legality zásahů státu a subjektů jej 

reprezentujících do sféry jeho obyvatel včetně zásahů do práva vlastnického z různých 

důvodů, mezi které patří i rozvoj sídel. 

Přechod lidí od původního stavu navzájem izolovaného života k občansky 

jednotné společnosti organizované ve stát je různě teoreticky zdůvodňován. Dle obecně 

uznávané smluvní teorie se svobodní lidé podřizují svrchované moci státu a vzdávají se 

tak části své vlastní suverenity za účelem ochrany svého života, svobody a majetku 

jakožto předmětu lidských práv, která jsou lidem dána přirozeně, předem a nezávisle 

(ius naturalis) na státu. Vymezením vztahu státu a občana s důrazem na ochranu nejen 

života, svobody, ale i majetku se podrobně zabýval John Locke zejména ve druhé části 

svého díla Dvě pojednání o vládě. Locke o člověku říká: „I není bez důvodu, že 

vyhledává a je ochoten připojit se ke společnosti s jinými, kdož jsou již spojení nebo 

                                                 
89

 JELLINEK, Georg. Všeobecná státověda. Praha: Laichter, 1906, XX, s. 111 
90

 Tamtéž s. 412 a násl. 
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 PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo ústavní, 2. vyd., III. Praha 1900, s. 6 
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mají úmysl spojit se pro vzájemné zachování svých životů, svobod a statků, což nazývám 

obecným jménem vlastnictví.“
92

  

Zásadní pozitivum v existenci státu Locke spatřuje v tom, že pouze v rámci 

společnosti může člověk efektivně předcházet stavu, kdy je každý ve své vlastní věci 

„zaujatým“ soudcem, který neuznává přirozená práva druhých. Přirozený stav je dle 

Locka stavem absolutní, nekontrolované svobody volně nakládat se svou osobou nebo 

majetkem, není to ale stav úplné libovůle. Z přirozené rovnosti (možností) a nezávislosti 

všech dovozuje zásadní princip nepoškozovat sebe, ale ani druhé v jejich životě, zdraví, 

svobodě nebo majetku. Každý jednotlivec nakládá se svým vlastnictvím v mezích 

přirozeného zákona. Z možnosti lidí převést na stát v zájmu naznačené objektivity 

rozhodování nad sebou samými (svým vlastnictvím) jen tolik moci, kolik nad sebou 

mají v přirozeném stavu, Locke dovozuje, že stát může v nejzazších hranicích 

disponovat svou mocí pouze za tím účelem a v takovém rozsahu, v jakém mu byla 

svěřena. Jakýkoli zásah z vnějšku do soukromého vlastnictví podmiňuje Locke 

souhlasem dotčeného, který je udělován i skrze takové předání moci z občanů na stát 

k určitému účelu.
93

 Lockovy úvahy výrazně ovlivnili pozdější revoluční hnutí v Evropě 

a Americe a staly se základem moderního liberálního (individualistického) pojetí 

vlastnického práva. 

Díky anglické, americké a francouzské revoluci byla vyzdvižena suverenita lidu 

nad stát (panovníka), jež mohl svou moc předurčenou k ochraně života, svobody 

a majetku občanů odvozovat v duchu uvedené smluvní teorie jedině od vůle suveréna 

(lidu). Mimo dosah státu měla v každém případě zůstat samotná podstata práv, která 

byla nadána již zmíněným přirozeným původem a která tak nebylo třeba konstituovat 

(zakládat), nýbrž jen deklarovat (prohlásit) za základní. 

Z hlediska ústavního zakotvení (zaručení) vlastnického práva je na místě třeba 

připomenout ustanovení poslední věty pátého dodatku Ústavy USA z roku 1787
94

, které 
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 LOCKE, John. Druhé pojednání o vládě. Vyd. 2. Praha: Svoboda, 1992, s. 102. Ačkoli Locke pojem 

vlastnictví (property) vykládá velmi široce, pro účely této práce je podstatné, že pojem majetek či statky 

(estates) nebo jím v obdobných případech použitý pojem jmění (fortunes) vyjadřují v zásadě totéž, co 

pod pojmem vlastnictví chápe moderní právní věda. 
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 Tamtéž str. 112 - 114 
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 „… nor shall private property be taken for public use, without just compensation.“ 
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v mnohém vychází z anglické ústavní tradice
95

. Tímto ustanovením byla výslovně, 

avšak jen negativním způsobem v rovině ústavního práva vymezena garance vlastnictví 

tak, že soukromý majetek nemůže být odňat pro veřejnou potřebu bez spravedlivé 

náhrady. Navíc to nebyla samotná Ústava, ale až pátý dodatek, kterým byla Ústava 

společně s dalšími devíti dodatky doplněna v podobě Listiny práv Spojených států 

amerických (The Bill of Rights,1791). 

Na rozdíl od Ústavy USA francouzská Deklarace práv člověka a občana 

(La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789) stanovila v druhém článku
96

 

za účel každého politického sdružení zachování přirozených a nepromlčitelných 

lidských práv, jimiž jsou svoboda, vlastnictví, osobní bezpečnost a odpor proti útlaku. 

Avšak v posledním sedmnáctém článku
97

 i přes výslovně stanovenou nedotknutelnost 

a posvátnost vlastnického práva Deklarace taktéž připouštěla výjimky umožňující 

odnětí vlastnického práva pro případ, že to vyžaduje legálně zjištěná veřejná nezbytnost 

a za podmínky spravedlivého a předchozího odškodnění. 

S vymezením vlastnického práva včetně tradiční klausule připouštějící 

za určitých podmínek jeho omezení se lze setkat nejen v rámci ústavních kodifikací, ale 

i občanskoprávních kodexech charakteristických pro kontinentální právní kulturu. Tak 

tomu bylo v případě francouzského Code Civil (1804), tak i v případě ABGB
98

. 

Na rozdíl od Code Civil nebyl OZO v době svého vzniku a ještě dlouho poté nikterak 

ve svém výkladu instituce vlastnictví vázán ohledem na její ústavněprávní vymezení, 

neboť takového nebylo. Teprve prosincová ústava v ustanovení § 5 základního zákona 

č. 142/1867 ř. z., o obecných právech občanů státních v královstvích a zemích v radě 

říšské zastoupených výslovně deklarovala, že: „Jmění jest neporušitelné. Mimo vůli 

může se někomu odejmouti něco, což jeho jest, jen v těch případnostech, a tím 

spůsobem, jak ustanovuje zákon.“. 
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 Viz článek 39 Magna Charta Libertatum (1215): No freemen shall be taken or imprisoned or disseised 

or exiled or in any way destroyed, nor will we go upon him nor send upon him, except by the lawful 

judgment of his peers or by the law of the land. 
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 Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 

l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. 
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 La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité 

publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable 

indemnité. 
98

 Obecný zákoník občanský vyhlášený dne 1. 6. 1811 patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s. 

s platností pro všechny země rakouského císařství s výjimkou zemí Koruny uherské (dále jen „OZO“) 
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2.2. Individualistické a sociální pojetí vlastnictví 

Postupem času byl značně zrelativizován a překonán pohled, který účel státu 

spatřoval v jeho původní výhradně, či převážně ochranářské podobě a který byl tradičně 

doprovázen silně individualisticky orientovaným pojetím vlastnického práva. S širokým 

vymezením odpovědnosti státu za prosazování všeobecného blaha zákonitě roste 

i požadavek moci, kterou je nezbytné na stát delegovat za účelem efektivního plnění 

jeho povinností v tomto směru. Naopak minimální požadavky na stát by jej svazovaly 

v možnosti aplikovat pouze omezená opatření, jimiž je schopen zasáhnout při plnění 

svých povinností do práv občanů. Čím dál tím více se za samozřejmé dnes pokládá, že 

stát se nemá omezovat jen na převážně pasivní garanci vnitřní a vnější bezpečnosti a na 

respekt k základním právům při výkonu své moci. Slovy ÚS: "Garance vlastnického 

práva podle čl. 11 Listiny se sice bezprostředně týká toliko vztahu mezi jednotlivcem 

a státem, avšak kromě toho, že tato ustanovení zajišťují povinnost veřejné moci jednat 

tak, aby do vlastnického práva jednotlivce sama nezasahovala, zavazují veřejnou moc, 

aby vlastníkovi poskytla ochranu v případě, kdy by jeho vlastnické právo bylo rušeno či 

omezováno ze strany třetích subjektů. Vlastnické právo, jak je garantováno citovanými 

ustanoveními, tedy není pouze ochranou před zásahy ze strany veřejné moci (status 

negativus), nýbrž zakotvuje i nárok na určité pozitivní plnění (zejména ochranu) 

ze strany státu (status positivus)".
99

 

Státu bylo zejména v minulém století a je i dnes ukládáno, že má a musí do své 

činnosti zahrnout i aktivní péči o prosazování základních práv občanů, do kterých se 

čím dál tím více začaly prosazovat i novodobé potřeby občanů v oblasti kulturní, 

hospodářské a sociální.
100

 Tento trend se samozřejmě projevil i v pojetí vlastnického 

práva, do něhož se začal promítat určitý sociální rozměr determinující jeho obsah. 

„Ve francouzské a německé právní vědě již na přelomu 19. a 20. století dochází 

k odklonu od individualistické koncepce vlastnictví a zdůraznění koncepce vlastnictví 

jako sociální funkce (L. Duguit, W. J. Hedemann). Tyto koncepce našly svůj odraz 

ve formulaci "vlastnictví zavazuje" obsažené v německé Výmarské ústavě z roku 1919, 

odkud byla převzata i do aktuálně platného GG z roku 1949, který dodává, že výkon 
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 Nález ÚS ČR sp. zn. IV. ÚS 1735/07 
100

 Viz například již v úvodní kapitole práce zmiňovaný a členskými státy EU realizovaný program 

rychlého zavádění širokopásmových sítí nové generace. 



32 

 

vlastnictví má zároveň sloužit obecnému blahu. V obecném občanském zákoníku byla 

také sociální funkce vlastnictví brána v potaz, neboť dovoloval vykonávat vlastnické 

právo jen potud, pokud to nevybočuje z mezí daných v zákonech k zachování 

a podporování obecného blaha (§ 364).“
101

 

Je nepochybné, že novodobé soukromé právo bylo přinuceno sociální realitou 

více než kdy dříve zohlednit při vymezení vlastnického práva požadavek obecného 

blaha, jehož prosazování bylo svěřeno státu. Obtíže spojené s tomu odpovídající 

vědeckou definicí vlastnického práva vyjádřil již prvorepublikový civilista J. Sedláček 

takto: „Občanský zákoník správně nepodává definici vlastnictví jako subjektivního 

práva, která se vyskytuje velmi často v doktríně. Definice takové jsou jen ohlasem 

politických ideologií: buď individualistické nebo socialistické nebo korporační nebo 

jakékoliv jiné.“
102

 V této souvislosti byla Randova doktrinální definice, podle níž je 

vlastnictví „bezprostředná a úplná čili nejsvchrchovanější právní moc nad věcí 

hmotnou: nebo správněji řečeno pojmová právní možnost přímého a neobmezeného 

nakládání věcí hmotnou“
103

 považována za ideologicky (liberalismem) zatíženou.  

Úprava vlastnického práva v OZO v sobě reprezentativně odráží různé zdroje 

včetně těch přirozenoprávních, zejména ale také recepcí upravené obecné právo římské, 

které se vyznačovalo svým praktickým pohledem na právo. „Důraz Římanů 

na vlastníkovo ius abutendi odráží typický prvek římského privátního práva, totiž 

autonomii vůle, z níž objektivní soukromé právo vznikalo. Tím není řečeno, že by snad 

římské právo neznalo omezení vlastníků. Ta však směřovala především k ochraně zájmů 

jiných soukromých vlastníků. Pokud jde o zájmy celku, pak jen velmi omezeně.“
104

 

Taktéž NOZ se vyhýbá z uvedených důvodů snaze definovat vlastnické právo 

a na místo toho usiluje o zdůraznění jeho nesporných, obecně akceptovaných 

a podstatných rysů. Za nesporné a podstatné rysy vlastnického práva zvláštní část 

konsolidované důvodové zprávy k § 1012 NOZ považuje nezávislost, jednotnost, 

úplnost, elasticitu a trvalost. Pravidlo, že všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti 
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 WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2012, s. 311-312. 
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a že se jim poskytuje stejná právní ochrana, vyjádřené dříve v § 124 OZ nebylo do NOZ 

přejato s odůvodněním, že se jedná „o pouhou duplicitní formulaci k druhé větě čl. 11 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod, přičemž Listina vyjadřuje tutéž zásadu 

přesněji.“
105

 

I přesto, že NOZ je v porovnání s OZ důslednější ve vyjádření nepochybně 

individualistické povahy soukromého práva jako celku, a to jednoznačnou preferencí 

svobodného utváření soukromého života s důrazem na co nejširší prostor pro svobodnou 

iniciativu jednotlivce (autonomii vůle), nepopírá tím jeho sociální funkci.
106

 Na druhou 

stranu čl. 11 odst. 3 Listiny nezakotvuje sociální koncepci vlastnictví tak zřetelně, jako 

tomu je např. v čl. 11 odst. 2 Základního zákona SRN. Navíc sám ÚS se ve své dřívější 

rozhodovací praxi, která se týkala např. ochrany kulturních památek
107

, přiklonil spíše 

na stranu v moderní Evropě již výjimečného individualistického pojetí vlastnického 

práva. 

Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „ESD“) již v rozsudku Liselotte Hauer 

proti Land Rheinland-Pfalz, poukázal na to, že respektování určité sociální funkce 

vlastnictví je obvyklým přístupem evropských demokratických států: „V tomto ohledu 

se nabízí první zjištění, a sice že tato pravidla a praxe umožňují zákonodárci upravit 

užívání soukromého majetku v obecném zájmu. Za tímto účelem některé ústavy odkazují 

na povinnosti inherentního vlastnictví majetku (německá ústava čl. 14 druhý 

pododstavec, první věta), na jeho společenskou funkci (italská ústava, čl. 42 druhý 

pododstavec), na podřízenost jeho užívání požadavkům obecného blaha (německá 

ústava, čl. 14 odst. 2 druhá věta a irská ústava, článek 43.2.2) nebo sociální 

spravedlnosti (irská ústava, článek 43.2.1). Ve všech členských státech dala řada 

právních předpisů této společenské funkci vlastnického práva konkrétní podobu. 

V každém členském státě tak lze nalézt právní předpisy týkající se zemědělského 

a lesního hospodářství, vodohospodářství, ochrany životního prostředí, územního 

plánování a urbanismu, které stanoví omezení, někdy i citelná, pokud jde o užívání 

pozemkového majetku.“
108

 Tendence vzrůstajícího omezení práv zejména vlastníků 
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pozemků spojená s růstem rozvoje společnosti je zjevně vyvolána také technickým 

pokrokem. V jeho důsledku např. užívání některých věcí může ohrozit životní prostředí 

a jiné důležité společenské zájmy měrou v minulosti nemyslitelnou, a tím vyvolat ještě 

větší potřebu regulace. 

R. Pipes ve svém výkladu zaměřeném na nerozlučný vztah nebo spíše až 

závislost svobody na garanci vlastnického práva
109

 uvádí: „Symbiotický vztah vlastnictví 

a svobody však nevylučuje možnost, aby stát přiměřeně omezoval používání vlastněných 

věcí nebo zajišťoval základní životní podmínky pro nejpotřebnější vrstvu obyvatel.“
110

 

Uvedený závěr konstatuje R. Pipes s odkazem na F. Hayeka, který ač jako zapřisáhlý 

odpůrce státních zásahů do ekonomiky v některých nezbytných případech připouští 

potřebu takových zásahů a rovnou doplňuje: „Tím se však neříká, že stát má mít moc 

používat své pravomoci podle libosti a zasahovat do smluvní svobody, přerozdělovat 

bohatství nebo donutit část obyvatel, aby ´hradila´ práva konkrétní skupiny voličů, jež si 

sama stanovila.“
111

 

2.3. Předpoklady zásahu do majetkových dle Úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod 

V rámci mezinárodních dokumentů ochrany lidských práv byla ochrana 

vlastnictví prvně a poměrně stručně zakotvena v čl. 17 Všeobecné deklarace lidských 

práv OSN, aniž by se výslovně dále promítla do některého z navazujících 

mezinárodních paktů. Výslovný zákaz bez dalšího upřesnění podmínek možného zásahu 

do tohoto práva byl ve druhém odstavci čl. 17 stanoven vůči svévolnému zbavení 

majetku. Mnohem zásadnější význam pro stanovení předpokladů možného zásahu 

do vlastnického práva k nemovitostem představuje dnes koncepce ochrany vlastnického 

práva dle judikatury ÚS, Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) 

                                                 
109

 Vlastnické právo samo o sobě podle Pipese nezaručuje občanská práva a svobody. Z historického 

hlediska jej však shledává jedním z nejúčinnějších nástrojů k zajištění obou těchto hodnot, neboť tvoří 

určitou autonomní oblast, v níž díky vzájemné dohodě stát nezasahuje do společnosti a naopak stanovuje 

hranici mezi soukromým a veřejným. 
110

 Viz PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008. s. 285 
111

 Tamtéž 
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a při výkladu norem unijního práva také ESD vycházející z Listiny, Protokolu č. 1. 

a Listiny základních práv EU.
112

 

V samotné Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen 

„Úmluva“) nebyla ochrana vlastnictví zahrnuta, ač byla při její přípravě předmětem 

debat. Doplnil ji však Protokol č. 1 ve svém prvním článku.
113

 „V debatách byly patrné 

odlišné vize zdůvodnění vlastnictví a jeho ochrany; od spíše liberálního vnímání 

vlastnictví coby záruky osobní svobody jednotlivce až po různě pojímané sociální funkce 

vlastnictví. Znění současného čl. 1 Protokolu č. 1 se tak mělo stát kompromisem, který 

zaručoval minimální standard ochrany existujícího vlastnictví při uznání možných 

zásahů na základě veřejného/obecného zájmu.“
114

 Text čl. 1 Protokolu č. 1 je složen 

ze dvou odstavců:  

"Každá fyzická nebo právnická osoba má právo na respektování svého majetku. Nikdo 

nemůže být zbaven svého vlastnictví, s výjimkou důvodů veřejného zájmu a za podmínek 

stanovených zákonem a obecnými zásadami mezinárodního práva.  

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

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

a jiných poplatků nebo pokut."
115

 

Z dnes již ustálené judikatury ESLP plyne, že čl. 1 Protokolu č. 1 zahrnuje 

ve svých třech větách celkem tři základní pravidla, jimiž je postupně od specifického 

k obecnému posuzován jakýkoli potencionální zásah, a to zbavení majetku 

(2. pravidlo/věta), úprava užívání majetku (3. pravidlo/věta) anebo jako poslední 

nejobecnější případ narušení pokojného užívání majetku (1. pravidlo/věta). Pod zbavení 

majetku, které je výslovně podmíněno existencí veřejného zájmu, dodržením podmínek 

                                                 
112

 Vyhlášena sdělením Ministerstva zahraničních věcí ČR č.  111/2009 Sb. m.s. o sjednání  Lisabonské  

smlouvy  pozměňující  Smlouvu  o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství 
113

 I od závazku podle čl. 1 Protokolu č. 1 může ČR za podmínek čl. 15 Úmluvy odstoupit v případě války 

nebo jakéhokoli jiného veřejného ohrožení státní existence. 
114

 KMEC, Jiří. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1245. 
115

 Terminologická rozkolísanost citovaného ustanovení v různých jazykových verzích, co se týče pojmů 

majetek/vlastnictví a veřejný/obecný zájem, překračuje ESLP jejich značně širokým pojetím. 

Viz. KMEC, Jiří. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 

s. 1246-7. 
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stanovených zákonem a obecnými zásadami mezinárodního práva
116

, ESLP podřazuje 

jak formálněprávní zbavení vlastnického práva v podobě vyvlastnění, tak případy, které 

ve svém faktickém důsledku znamenají stejně intenzivní a relativně trvalý zásah.  

Úprava užívání majetku někdy také označovaná jako kontrola užívání majetku je 

nepochybně obecnější kategorií zásahů. Ustanovení třetí věty čl. 1 Protokolu č. 1 

přiznává členským státům mimo jiné pravomoc upravit užívání vlastnictví v souladu 

s veřejným zájmem a přijmout právní předpisy, jež považují za nezbytné k dosažení 

tohoto účelu. „Pod úpravu užívání majetku budou spadat jakékoli předpisy upravující 

nakládání s majetkem, které sice vlastníka omezují, nedosahují nicméně intenzity 

právního či faktického zbavení majetku. … Typické příklady spadající pod úpravu 

užívání majetku budou různé vnitrostátní systémy licencí, povolenek, regulací či jiných 

systematických omezení vlastnické svobody.“
117

  

První věta čl. 1 Protokolu č. 1 má obecný charakter vyjadřující zásadu úcty 

k vlastnictví. Z tohoto ustanovení dovozovaná zbytková klauzule upravující (jiný) zásah 

do pokojného užívání majetku se jeví ve výkladu ESLP velice širokou a nejméně 

určitou ve vztahu ke dvěma předešlým. ESLP do této kategorie řadil historicky různé 

typy opatření z oblasti stavebního práva, které však dnes nazírá spíše jako úpravu 

užívání majetku.
118

  

Za stěžejní rozhodnutí ESLP v otázce výkladu jednotlivých pravidel čl. 1 

Protokolu č. 1 je považován rozsudek ve věci Sporrong a Lonnroth proti Švédsku. 

V tomto rozhodnutí byl posuzován zásah způsobený výnosem městských orgánů 

ve Stockholmu, který zakazoval vlastníkům na jejich pozemcích stavět a zároveň 

zmocňoval město k široce pojímané možnosti vyvlastnění jejich majetku, a to 

v konečném důsledku po dobu více jak dvaceti let, aniž by k vyvlastnění došlo. ESLP 

konstatoval, že dané opatření ponechávalo sice vlastníkům teoreticky širokou možnost 

nadále užívat svůj majetek, prakticky však byli bez nároku na náhradu natolik omezeni 

a bez možnosti ovlivnit či předpokládat dobu trvání takového omezení, že takový 

                                                 
116

 Korektiv obecných zásad mezinárodního práva s ohledem na případné vyvlastnění vztahuje ESLP 

pouze na situace, kdy by stát vyvlastňoval majetek cizinců, kteří nejsou stáními příslušníky dané smluvní 

strany. Viz rozsudek pléna ESLP ve věci James a další proti Spojenému království.   
117

 KMEC, Jiří. Evropská úmluva o lidských právech: komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1267. 
118

 Viz tamtéž s. 1269 a výčet rozhodnut tam uvedený 
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postup byl shledán ESLP jako odporující právu na pokojné užívání majetku.
119

 Každý 

zásah do vlastnického práva musí podle tohoto rozhodnutí splňovat kritérium 

přiměřenosti neboli fair balance, dle něhož každé opatření, kterým je zasaženo, musí 

zajistit spravedlivou rovnováhu mezi požadavky obecného zájmu společnosti 

a požadavky ochrany základních práv jednotlivce, přičemž požadovaná rovnováha 

nebude dána, pokud dotčená osoba nese zvláštní a nadměrné břemeno. 

Uvedený závěr rozhodnutí ESLP naznačuje, jak jsou všechna tři jednotlivá 

pravidla vzájemně provázána. V nejnovější judikatuře ESLP od rozlišování výše 

zmíněných tří pravidel ještě více ustupuje ve dvojím směru. Jednak ESLP (vnitřně) 

sjednocuje jednotlivé podmínky omezení všech aspektů práva na pokojné užívání 

majetku skrze požadavek nutného ospravedlnění. Současně (navenek) přibližuje tyto 

podmínky k obecným předpokladům omezení ostatních práv zaručených Úmluvou. 

Na základě toho lze v novodobé rozhodovací praxi ESLP vysledovat jednotný test 

omezení práva zaručeného čl. 1 Protokolu č. 1 pro všechny jeho aspekty. Z rozsudku 

velkého senátu ESLP ve věci Broniowski proti Polsku vyplývá, že ESLP podrobuje při 

aplikaci čl. 1 Protokolu č. 1 všechny potencionální zásahy následujícímu testu:  

1. Spadá stížnost pod rozsah práva pokojně užívat majetek, ať už jde 

o vlastnické právo, či o legitimní očekávání vztahující se k majetku?; 

2. Došlo k zásahu do práva pokojně užívat majetek?;  

3. Byl tento zásah stanoven zákonem?;  

4. Sledoval tento zásah legitimní cíl reprezentovaný veřejným zájmem či 

zajištěním placení daní a jiných poplatků nebo pokut?; 

5. Byl tento zásah nezbytný? 

                                                 
119

 Za pozornost v tomto směru stojí disentující stanovisko osmi soudců ESLP vztahující se 

k judikovanému porušení věty první čl. 1 Protokolu č. 1. Tito soudci argumentují náročností celého 

procesu územního (městského) plánování a faktickým zachováním možnosti stěžovatelek užívat majetek. 

Tím podporuje výklad, dle něhož sporný zásah naplňuje znaky věty 1, nýbrž dle 3. pravidla úpravy 

užívání majetku by tento zásah měl obstát. „Taking all these aspects together, we cannot conclude that 

the measures adopted by the Swedish authorities, particularly as regards their duration, went beyond the 

legitimate aim permitted by the terms of the second paragraph of Article 1 (P1-1), even if their adverse 

effects for the owners can hardly be denied.“. 
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V rozsudku velkého senátu ve věci Hütten-Czapska proti Polsku poskytl ESLP 

v bodech 162 až 167 odůvodnění celkové shrnutí zásad, jimiž posuzuje 

ospravedlnitelnost zásahu do pokojného užívání majetku. Za tyto zásady vyplývající 

z jeho dosavadní rozhodovací praxe ESLP výslovně prohlásil: 

Zásadu zákonnosti - Článek 1 Protokolu č. 1 především požaduje, aby zásah 

orgánu veřejné moci do výkonu práva na pokojné užívání majetku byl v souladu 

se zákonem. Konkrétně druhý odstavec tohoto článku, který státům přiznává právo 

upravit užívání majetku, stanoví podmínku, že toto právo má být prováděno přijímáním 

zákonů. Zásada zákonnosti navíc předpokládá, že normy vnitrostátního práva budou 

dostatečně dostupné, přesné a jejich aplikace bude předvídatelná. 

Zásadu legitimního cíle v obecném zájmu – Každý zásah do výkonu práv nebo 

užívání svobod přiznaných Úmluvou musí sledovat dle ESLP legitimní cíl. Samotná 

zásada spravedlivé rovnováhy (fair balance), s níž je článek 1 Protokolu č. 1 spjat, 

předpokládá existenci obecného zájmu společnosti. Díky bezprostřední znalosti dané 

společnosti a jejích potřeb ESLP připouští, že vnitrostátní orgány jsou schopny v zásadě 

velice přesně identifikovat, co je ve veřejném zájmu. V systému ochrany zavedeném 

Úmluvou tak ESLP povolává v prvé řadě právě vnitrostátní orgány, aby se jako první 

vyslovily k otázce veřejného zájmu, který by odůvodňoval přijetí opatření dopadajícího 

na vlastnické právo. Stejně jako v ostatních oblastech, na které se vztahují záruky 

stanovené Úmluvou, mají vnitrostátní orgány i zde jistý prostor pro uvážení. Pojmy 

veřejný zájem či obecný zájem jsou již svou povahou dosti široké. ESLP považuje 

za přirozené, že zákonodárce disponuje širokým prostorem pro uvážení při zavádění 

sociálních a ekonomických opatření, a s odkazem na svá předchozí rozhodnutí 

respektuje to, jak zákonodárce chápe požadavky veřejného či obecného zájmu, ledaže 

by takovému úsudku zjevně scházel racionální podklad.  

Zásadu spravedlivé rovnováhy - Zásah do vlastnického práva musí nejen 

sledovat fakticky i principiálně legitimní cíl v obecném zájmu, ale rovněž musí 

existovat vztah přiměřenosti mezi použitými prostředky a cílem jakéhokoli státem 

přijatého opatření, včetně opatření k úpravě užívání majetku jednotlivce. Tento 

požadavek je vyjádřen pojmem spravedlivé rovnováhy, kterou je třeba zachovávat mezi 

požadavky obecného zájmu společnosti a potřebami ochrany základních práv 
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jednotlivce. Snaha o zajištění této rovnováhy se odráží ve struktuře článku 1 Protokolu 

č. 1 jako celku. V každé věci týkající se údajného porušení tohoto článku musí proto 

ESLP ověřit, zda kvůli zásahu ze strany státu nemusela dotčená osoba nést nepřiměřené 

a přílišné břemeno. Zejména v případech, které se týkají fungování rozsáhlé právní 

úpravy, jakým byla v posuzované věci oblast nájemního bydlení, a bude tomu 

nepochybně i v otázkách umísťování a realizace liniových staveb technické 

infrastruktury na nemovitostech jejich vlastníků, musí být předmětem hodnocení taktéž 

existence procesních a jiných záruk, aby aplikace a dopad takové úpravy 

do majetkových práv nebyly svévolné a nepředvídatelné. 

Již v rámci rozhodnutí Sporrong a Lonnroth proti Švédsku ESLP odkázal 

na zprávu švédského parlamentního ombudsmana z roku 1967
120

, který upozornil 

na důležitý požadavek slučitelnosti souhrnu všech možných nepříznivých vlivů zásahu 

státu do vlastnického práva se zárukami, které poskytuje právní stát respektující vládu 

práva.  

S cílem vymezit záruky zachování vzájemných práv a povinností mezi občanem 

a státem byla již na konci 18., ale zejména v průběhu 19. století postupně formulována 

teorie právního státu. Bez ohledu na to, zda se jednalo o kontinentální systém práva 

nebo systém angloamerický, a na odlišnosti ve způsobu prosazování podstaty právního 

státu, musely být v právním státě na každý pád zachovány principy, aby výkon veškeré 

veřejné moci probíhal výhradně na základě zákona a v souladu s ním a současně občan 

směl činit vše, co zákon nezakazuje. 

K nutnému posunu v ústavněprávním myšlení směrem k materiálnímu pojetí 

právního státu došlo na základě historické zkušenosti zejména druhé světové války 

a totalitarismu, jež ukázala, že i stát se může dopouštět bezpráví oděného do hávu 

zákona a že tak nelze vystačit s požadavkem, aby státní moc byla vykonávána skrze 

předepsané určité formální právní akty a předvídanými postupy a procesy. „Materiální 

právní stát klade i určité obsahové požadavky na výkon moci. Především i zákonodárce 

je vázán vyšším normativním řádem, který tvoří ústavní pořádek, na čelném místě 

přitom deklaruje základní práva, která uznává jako právo nadpozitivní. Právě 
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 Viz bod 42 a 72 tohoto rozhodnutí 
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materiální obsah základních práv (těch, jejichž obsah a rozsah je odňat z dispozic 

zákonodárce) a dále určitá další ustanovení ústavního pořádku (např. zastupitelská 

demokracie, dělba moci, svrchovanost lidu a možná další) tvoří nejužší možnou bázi pro 

stanovení obsahových požadavků na výkon veškeré veřejné moci.“
 121

 

2.4. Veřejnoprávní zásahy do vlastnického práva dle Listiny 

základních práv a svobod 

Na rozdíl od francouzské Deklarace práv člověka a občana či ústav liberálních 

států v 19. století, které vyzdvihovaly nedotknutelnost (či dokonce posvátnost) a záruku 

vlastnictví, nechápe Úmluva ani Listina vlastnické právo natolik individualisticky. 

Podstatný rys nezávislosti vlastnického práva spočívající v tom, že vlastník nakládá 

s předmětem svého vlastnického práva volně, to jest přímo a svou mocí, která je 

nezávislá na moci kohokoli jiného, i přesto neznamená absolutní volnost v tom, že si 

vlastník s věcí může dělat, co chce. Již rakouská a později prvorepubliková právní 

věda
122

 vycházela v kontextu dříve citovaného § 5 zákona č. 142/1867 ř.z. z toho, že 

nejen slovem „zpravidla“ v textu ustanovení § 362 OZO
123

, ale především pak 

ustanovením § 364 odst. 1 OZO
124

 je limitována tzv. právní autorizace vlastníkova. 

V tomto historickém pojetí se vlastníkova volnost uskutečňuje v rámci (nikoli vně) 

právního řádu, který se skutkovou podstatou vlastnictví spojuje právní následky – 

včetně určitých zpravidla negativních povinností. 

Zakladatel české civilistiky A. Randa v jednom ze svých významných děl 

věnovaném problematice vlastnického práva k tomuto uvádí: „Dle obsahu vlastnictví 

může vlastník věcí svou libovolně nakládati, může jí užívati nebo ji bez užitku nechati 

anebo dokonce zkaziti, může ji zcela nebo z části na jiné převésti. Přes to má i výkon 

vlastnického práva své meze. Jednak nesmí se tím sahati v soukromá práva jiného, 
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 WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2012, s. 83. 
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 Viz ANDRES, Bedřich, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. 
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a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd. z r. 1937. Praha: Codex Bohemia, 1998, s. 226. 
123

 Následkem práva nakládati volně svým vlastnictvím může úplný vlastník zpravidla své věci podle 

libovůle užívati nebo bez užitku nechati; může ji zničiti, zcela nebo z části na jiné osoby přenésti nebo 

bezpodmínečně se ji vzdáti, to jest ji opustiti. 
124

 Vlastnické právo lze vůbec vykonávati jen potud, pokud se tím ani nesahá v práva třetí osoby, ani 

nevystupuje z mezí zákony předepsaných k zachování a zvelebení obecného blaha. 
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jednak nesmí se vystupovati z mezí, kteréž zákonodárství výkonu jeho z důvodu 

obecného blaha v příčině té klade. Obmezení druhu prvního jeví se jako účinky cizích 

práv věcných, o kterých na jiném místě jednati sluší. Sem patří toliko obmezení způsobu 

druhého, t. zvaná obmezení zákonná, záležející vesměs v tom, že z důvodů pospolitosti 

hospodářské vlastník buďsi něco snášeti neb něčeho opominouti musí, čeho by jinak 

snášeti neb opominouti nemusil. Obmezení tato, tak zv. ´zákonné služebnosti´, jsou 

následující“.
125

 V poznámce č. 3 k citovanému textu, na který navazuje výčet 

jednotlivých typů omezení zejm. z oblasti práva vodního či horního, Randa výstižně 

zdůrazňuje jejich rozdíl oproti služebnostem ve vlastním slova smyslu. „Rozdíl těchto 

zákonných obmezení vlastníka od služebností zaleží v tom, že při služebnostech 

obmezení jest účinkem (rubem) cizího práva, kdežto v našem případě obmezení jest věcí 

hlavní (lící, stránkou přední), právo jiným z tohoto plynoucí toliko účinkem čili rubem 

onoho obmezení (stránkou sekundární); pak že služebnosti slouží vždy toliko 

individuelní potřebě určité osoby neb věci a pominutím potřeby té pomíjejí, kdežto 

obmezení zákonná k určité osobě nebo věci nehledí, nýbrž každému prospívají, kdož 

v tom kterém stavu se nachází.“.
126

 

Jak A. Randa, tak především na něj v mnohém navazující čelní představitelé 

prvorepublikové civilistiky
127

 v podstatě shodně uzavírají, že vlastník nakládá 

s předmětem svého vlastnického práva volně, to jest přímo a svou mocí, která je 

nezávislá na moci kohokoli jiného. Nicméně ani to z jejich pohledu neznamená jeho 

absolutní volnost, ale naopak v moderní době tím spíše nevyhnutelnou existenci 

omezení resp. přípustnost zásahů do vlastnického práva. V té nejobecnější rovině jsou 

taková omezení tradičně rozlišována na dva druhy.
 128

 

Jednak mohou taková omezení mít svůj původ v subjektivních právech (nejen 

vlastnických) jiných osob, kdy tato jsou nikoli bez výjimky upravena občanským 
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 RANDA, Antonín. I. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: II. Právo vlastnické dle 

rakouského práva v pořádku systematickém. Reprint. Praha: ASPI, 2008, s. 46-47 
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 Tamtéž s. 47 pozn. č. 3 
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 Viz LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář, Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2013, sv. III,  

s. 952 
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právem např. obecným zákazem zneužití vlastnického práva na úkor jiného,
129

 

nebo konkrétněji jako v případě spoluvlastnictví, věcných práv k věci cizí, 

nebo tzv. sousedských práv.
130

 Tato skupina omezení je v právní teorii tradičně 

označována jako zákonná omezení vlastnictví.
131

 

Druhou kategorii omezení představují rozličnými převážně správními
132

 

předpisy ukládané negativní povinnosti vlastníkovi spočívající ve strpění (ad pati) 

určitých zásahů do vlastnického práva či opomíjení (ad non facere) jeho realizace, 

kterým neodpovídá subjektivní právo určité osoby. Tato druhá skupina zásahů byla 

označována jako zákonné služebnosti, jak vyplývá výše ze slov Randových. 

Co se týče rozlišení výše uvedených skupin a jejich poměru k veřejnému právu, 

je na místě upozornit ještě na dovětek Randův k výkladu o zákonných služebnostech. 

„Z dobré části zakládají se obmezení ta v rozumné snaze: hověti vzájemným potřebám 

sousedů, aneb vůbec soukromým zájmům hospodářským kruhů širších. Nelze tedy 

schváliti, že někteří spisovatelé veškeré legální služebnosti za obmezení z důvodů 

policejních vyhlašují.“
133

 Jsou to právě sousedská práva, kolem nichž byla vedena 

zejména před přijetím § 364a OZO dlouhodobě odborná diskuse, neboť celá řada 

veřejnoprávních předpisů poskytovala (spíše než sám OZO) účinnou ochranu 

vlastníkům nemovitostí proti rušivým zásahům do práv k nemovitostem (zejm. cestou 

imisí z úředně povoleného zařízení) ze strany nikoli nutně jen mezujících sousedů. 

A. Randa tento svůj výklad uzavírá slovy: „Tím ochrana sousedská přesunuta byla 

z oboru soukromého práva v obor veřejné správy. Očividně byl tento stav věcí k zájmům 

soukromým dosti nepříznivý; avšak nelze toho kárati, že zájem soukromý podřizuje se 

hledisku obecné prospěšnosti, kterouž obhajuje správa veřejná.“
134
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 ANDRES, Bedřich, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář 
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rakouského práva v pořádku systematickém. Reprint. Praha: ASPI, 2008, s. 47 
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Naopak větší důraz pozdější prvorepublikové civilistiky, ale i předních 

administrativistů na soukromoprávní aspekt sousedských práv
135

 dokládá judikatura
136

 

i slova J. Hoetzela. „Hácha správně poznamenává, že index subjektivních práv se stále 

obohacuje (i při nezměněném znění normy). Zvláště patrné je to při právech 

sousedských dle stav. řádů. ´Po počátečním kolísání a některých příliš radikálních 

výkyvech vytvořil si soud jakousi teorii těchto práv:´ norma stavebního řádu chce sice 

v prvé řadě chrániti zájmy všeobecné, ale tento všeobecný zájem se zhušťuje u sousedů, 

kterým újma hrozí bezprostředně, v užší a silnější zájem vlastní, jemuž zákon poskytuje 

ochranu a tak jej povyšuje na zájem právně chráněný, čili subjektivní právo sousedů. 

Podobným vývojem prošlo i právo majitele povrchu na horněpolicejní ochranu.“
137

 

Otázka vzájemné korelace soukromého, resp. občanského a správního, zejm. stavebního 

práva zůstává pro svou komplexnost a přetrvávající význam především v oblasti práv 

k nemovitostem dlouhodobě předmětem odborných úvah.
138

 Na významný aspekt 

blízkosti či doslova setření rozdílu mezi některými sousedskými právy a věcnými 

břemeny vznikajícími ze zákona v jejich tehdejším rozšířeném pojetí upozornil 

V. Cepl.
139

  

Z obecně akceptovaného rozlišení zákonných omezení vlastnického práva 

a zákonných služebností, kterým na rozdíl od prvně jmenovaných neodpovídá soukromé 

právo konkrétní jiné osoby, se ukazuje, že pro tuto práci budou podstatné především 

tzv. zákonné služebnosti. Tyto zásahy sledují obecně prospěšný cíl, který (řečeno 

s trochou nadsázky) nebyl náležitě zhuštěn (jako u některých sousedských práv) 

v subjektivní právo určité osoby, a tak představují převážnou část veřejnoprávních 

omezení vlastnických práv k nemovitostem, která hrají důležitou roli i při zřizování 

a provozu technické infrastruktury. Až do současného znění a výkladu Listiny se 

promítá i tradiční rozlišení výše uvedených negativních povinností z hlediska intenzity 
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 Srov. § 1013 a násl. NOZ 
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 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ČSR (dále jen „NS ČSR“) 987/19 
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 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. V Praze: Melantrich, 

1937, s. 255-256.  
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 Viz. CEPL, Vojtěch.  Problémy věcných břemen de lege ferenda. Právník, 1988, č. 8-9, s. 768 a zejm. 

pozn. č. 7. 
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zásahu na tzv. obětování vlastnictví a tzv. usměrnění vlastnictví.
140

 „Pod heslo 

´obětování vlastnictví´ patří jednak vyvlastnění a jednak případy podobné (nezbytná 

cesta a zábor) … Pod heslo ´usměrnění vlastnictví´ patří negativní povinnosti 

vlastníkovy, při nichž nejde o obětování (tedy odnětí) vlastnictví po provedeném řízení 

a za náhradu, nýbrž jde o usměrnění vlastnictví zpravidla bez řízení a bez náhrady.
141

  

Ochrana vlastnictví zakotvená v čl. 11 Listiny je vykládána Ústavním soudem 

souladně s čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě, ze které koneckonců čerpali tvůrci Listiny 

z velké části inspiraci. Ochrana vlastnického práva dle judikatury ÚS i ESLP vychází 

z toho, že Listina ani Protokol č. 1 sice neobsahují definici vlastnického práva, ale 

zaručují každému právo vlastnit majetek a přiznávají vlastnickému právu všech 

vlastníků stejný zákonný obsah a ochranu. Současně platí, že vlastnické právo není 

zcela neomezené a může být omezeno, ba dokonce ve veřejném zájmu zcela odňato 

při splnění zákonem stanovených podmínek. 

Oproti ESLP používá ÚS při posuzování zásahů do ústavně garantovaného 

vlastnického práva odlišného argumentačního instrumentaria, a to třístupňového testu 

proporcionality.
142

 Dle E. Wagnerové „funkcí hledání proporcionality je úsilí 

o spravedlnost v tom pojetí, v němž nelze upozaďovat perspektivu jednotlivců a jejich 

práv."
143

 Na základě testu proporcionality je možné identifikovat nepřiměřené zásahy 

do vlastnického práva posouzením jejich přípustnosti ve třech následujících testech. 

1. test vhodnosti, tj. zda zásah do vlastnického práva umožňuje naplnění 

sledovaného účelu; 

2. test potřebnosti, tj. zda posuzovaný zásah je ve vztahu k dotčeným základním 

právům nejšetrnějším z více možných prostředků umožňujících dosažení 

sledovaného cíle;  
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3. test poměřování, tj. porovnání závažnosti v kolizi stojícího základního práva 

a veřejného zájmu, který je prosazován daným zásahem. 

Dle odůvodnění nálezu ÚS, ve kterém byl uplatněn již poměrně brzy test 

proporcionality: „Součástí porovnávání závažnosti v kolizi stojících základních práv je 

rovněž zvažování využití právních institutů, minimalizujících argumenty podložený 

zásah do jednoho z nich. V případě závěru o opodstatněnosti priority jednoho před 

druhým ze dvou v kolizi stojících základních práv, resp. veřejných statků, je nutnou 

podmínkou konečného rozhodnutí rovněž využití všech možností minimalizace zásahu 

do jednoho z nich. Tento závěr lze odvodit i z ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny základních 

práv a svobod, a sice v tom smyslu, že základních práv a svobod musí být šetřeno 

nejenom při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod, nýbrž analogicky 

rovněž v případě jejich omezení v důsledku jejich vzájemné kolize.“
144

 

Použití spíše jen procedurálně odlišného přístupu ÚS a ESLP nic nemění 

na skutečnosti, že princip proporcionality vychází z principu materiálního právního 

státu, jak o něm bylo pojednáno v závěru předchozího bodu této kapitoly. Hranici 

možného omezení základních práv představuje čl. 4 odst. 4 Listiny. Nicméně tento 

materiální ústavní limit určený především zákonodárci vykládá ÚS při posuzování 

ústavnosti jednotlivých zásahů až jako nejzazší mez možného omezení základních práv 

a tím v praxi spíše jen zřídka či jen za pomocí analogie, jak bylo uvedeno výše. Namísto 

nalézání stavu ještě zachovávajícího podstatu a smysl základního práva je ÚS mnohem 

častěji nucen posuzovat (proporcionální) omezování základních práv, a to právě skrze 

třístupňový test proporcionality. Ten se díky tomu stal významným nástrojem 

pro hledání obecné (nikoliv jen minimální) meze legálního a legitimního omezení 

základních práv, nejen ze strany zákonodárce. Užití testu proporcionality v mnohém 

odpovídá posunu ESLP ve sjednocení všech tří pravidel vyplývajících z Protokolu č. 1 

do fáze jednotného testu ospravedlnitelnosti zásahu do majetkových práv a představuje 

tak metodu nalezení hranice relativně přípustného omezení základních práv včetně 

práva vlastnického. 
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Podobně jako se ESLP musel vypořádat s propojeností pravidel zakotvených 

v čl. 1 Protokolu č. 1, který se jimi snaží reflektovat rozmanitost podmínek vzniku, 

intenzitu a důsledky zásahů do majetkových práv, panuje obdobný vztah i mezi čl. 11 

odst. 3 a čl. 11 odst. 4 Listiny. „Omezení vlastnického práva z důvodu sociální funkce 

vlastnictví neboli z důvodu závazku vlastníka vůči společnosti je tedy přípustné, avšak 

pouze tehdy, pokud je stanoveno zákonem, sleduje legitimní cíl a zachovává vztah 

přiměřenosti mezi omezením pro vlastníka a výhodou pro ostatní. Pokud je omezení 

vlastnictví legitimní a legální, avšak vlastník by musel nést nepřiměřené břemeno, pak 

se již stává omezením podle následujícího odstavce a expropriací, která vyžaduje 

spravedlivou náhradu.“
145

  

Jedná se o vztah mezi vnitřním (imanentním) omezením vlastnického práva, 

které musí každý vlastník za daných okolností strpět bez náhrady a jeho omezením 

vnějším, za které přímo aplikovatelné
146

 ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny výslovně 

přiznává nárok na náhradu. V porovnání s poměrně strohým
147

 textem § 109 Ústavní 

listiny Československé republiky
148

 (dále jen „Ústavní listina“) nachází druhá kategorie 

zásahů svůj odraz, jak již bylo řečeno, v ustanovení čl. 11. odst. 3 Listiny a zejména 

ústavní kautele jeho první věty - vlastnictví zavazuje. Dle J. Hurdíka: „Být vlastníkem 

znamená převzít díl odpovědnosti korespondující rozsahu ekonomického, ergo právního 

potenciálu vlastnictví, a to jako odpovědnost aktivní, významně překračující rámec 

hesla klasické liberální společnosti live and let live.“
149

 

NSS v části stanoviska rozšířeného senátu věnované otázce použití testu 

proporcionality v rámci soudního přezkumu územně plánovací dokumentace uvedl: 

„Z čl. 11 Listiny, zejména z jeho odstavce 4 vyplývá, že každý jinak přípustný zásah 
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do vlastnického práva vyjma zásahu ´de minimis´ (viz implicitní omezení vlastnického 

práva vyplývající z odst. 3 zmíněného článku Listiny) musí být kompenzován. Pojem 

´nucený zásah do vlastnického práva´ je autonomním pojmem Listiny základních práv 

a svobod a je neodmyslitelně spojen s vlastnickým právem jako s jedním ze základních 

ústavně zaručených práv vytvářejících podmínky pro reálnou svobodu jednotlivce a pro 

jeho nezávislost na jiných jednotlivcích i na státu.“
150

 

2.5. Shrnutí 

ÚS výše uvedenou distinkci veřejnoprávních zásahů do vlastnického práva 

shrnul ve stanovisku pléna vztahujícího se k otázce regulace nájemného. „Podle čl. 11 

odst. 4 Listiny se připouští nucené omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu, 

na základě zákona a za náhradu. Uvedený článek nelze vykládat jako základní právo 

na náhradu za jakékoliv omezení vlastnického práva stanovené zákonem. Obsah ústavně 

garantovaného práva vlastnit majetek ve smyslu čl. 11 Listiny, jakož i práva pokojně 

užívat majetek podle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv 

a základních svobod totiž není bezbřehý a podléhá řadě omezení, jež lze z hlediska 

ústavní garance považovat za imanentní jeho ústavnímu a potažmo zákonnému 

vymezení. To znamená, že zákon může obecně stanovit meze vlastnického práva, aniž by 

takovéto omezení bylo spojeno s právem na náhradu. Nucené omezení vlastnického 

práva, jakož i vyvlastnění podle čl. 11 odst. 4 Listiny tak je třeba vztáhnout pouze 

na určité kvalifikované případy omezení. Aniž by Ústavní soud považoval za nezbytné 

vymezit znaky takovéhoto kvalifikovaného omezení vyčerpávajícím způsobem, lze 

v obecné rovině dovodit, že jedním z těchto znaků je omezení vlastnického práva jdoucí 

nad rámec povinností, které zákon obecně stanovuje pro všechny subjekty vlastnického 

práva za dodržení principu rovnosti. Nucené omezení vlastnického práva podle čl. 11 

odst. 4 Listiny totiž představuje omezení vlastnického práva konkrétního vlastníka nad 

rámec omezení, jež vyplývají obecně pro subjekty vlastnického práva, resp., které 

dopadají jen na část vlastníků, toto nerovné postavení je však v souladu s principem 

rovnosti v důsledku existence skutečností tuto nerovnost dostatečným způsobem 
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 NSS sp. zn. 1 Ao 1/2009 
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odůvodňujících.“
151

 Uvedený výklad je pro účely této práce o to podstatnější, neboť jej 

ÚS demonstruje i na případu legálních věcných břemen, kdy povinnost strpět 

např. stavbu sloupu elektrického vedení na svém pozemku považuje za omezení jdoucí 

nad rámec obecných (vnitřních) omezení vlastnického práva plynoucích ze zákona. Svůj 

názor ÚS opírá jednak o to, že skutečně dotčení vlastnící mohou, pokud vůbec, 

podmínky vzniku a trvání omezení konkrétně na ně a nikoli obecně dopadajícího jen 

těžko ovlivnit a jednak o intenzitu takového omezení, jež může být z povahy věci 

vyjádřena hned několika faktory, a to zejména rozsahem způsobeného omezení a délkou 

jeho trvání. 

Na tomto místě je tedy možné uzavřít, že lze identifikovat celou škálu 

veřejnoprávních zásahů do vlastnického práva, které mohou představovat jednak určitá 

vnitřní (imanentní) omezení vlastnických práv a jednak vnější nucené zásahy 

do vlastnického práva. Později uvedené zahrnují případy formálního i faktického odnětí 

či významného omezení vlastnických práv cestou vyvlastnění na základě individuálního 

rozhodnutí a také zpravidla méně intenzivní nucená omezení, jež se dotýkají relativně 

úzké skupiny vlastníků (zejm. nemovitostí), kteří se v porovnání s ostatními vlastníky 

dostávají do nerovného postavení, resp. jsou zatíženi nerovnoměrným rozložením 

zpravidla zákonem uloženého břemene. S ohledem na toto členění a další znaky, jako je 

např. převažující územní povaha některých omezení, jsou v dalších kapitolách této 

práce zkoumány celkem tři skupiny veřejnoprávních zásahů do vlastnického práva 

k nemovitostem s důrazem na ty jejich aspekty, které jsou podstatné v procesu zřizování 

a provozování technické infrastruktury. 

                                                 
151

 ÚS Pl. ÚS -st27/09 nebo viz ÚS IV. ÚS 652/06 k náhradě za nucené omezení vlastnického práva 

vstupem na pozemky podle § 60 odst. 1 vodního zákona. 
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3. Vyvlastnění 

3.1. Pojem a obecné podmínky vyvlastnění 

Jak vyplývá z předchozího výkladu, vlastnické právo není a nemůže být 

odtrženo od společnosti a od práv a postavení jiných osob. Listina respektující tradici 

většiny psaných ústav moderních demokratických států připouští výslovně v čl. 11. 

odst. 4 možnost vyvlastnění a nuceného omezení vlastnického práva v případě, že se tak 

děje ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. „Vyvlastněním dnes obecně 

rozumíme nucený přechod vlastnického práva na základě správního aktu. Nuceným 

omezením vlastnického práva je zásah, který pouze zužuje některou ze složek 

vlastnického práva.“
152

 Výše uvedené ústavní požadavky veřejného zájmu, legality 

a kompenzace reflektuje pochopitelně ve své rozhodovací činnosti ÚS, jak bylo 

v návaznosti na obdobný přístup ESLP popsáno v závěru předchozí kapitoly, a to při 

současném zachování základních stavebních kamenů principu proporcionality tj. zásady 

subsidiarity a minimalizace zásahu do individuálních práv.
153

 Tyto podmínky 

vyvlastnění včetně nepominutelného práva na odpovídající soudní ochranu
154

 jsou dále 

rozvedeny příslušnými zákony. 

Vyvlastnění představuje závažný veřejnoprávní zásah do majetkových práv. 

V této souvislosti je třeba upozornit na odlišnost vyvlastnění od krajní možnosti zbavení 

majetku bez náhrady jakožto trestu, kterým je pokuta, peněžitý trest, propadnutí 

majetku, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
155

, anebo ochranného opatření 

zabráním věci či náhradní hodnoty.
156

 I přes patrný rozdíl oproti vyvlastnění musí i tyto 

zásahy obdobně jako pouhé zajištění majetku
157

 respektovat pravidla stanovená 

zákonem a musí být přiměřené. K nucenému přechodu vlastnického práva 

k nemovitostem či jeho omezení dochází i v případě pozemkových úprav, při nichž 

jsou prostorově a funkčně uspořádány pozemky, zejména scelováním nebo dělením, 
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 Viz STAŠA, Josef. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 322 
153

 Viz NSS sp. zn. 1 Ao 7/2010 
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 Viz čl. 36 odst. 2 Listiny 
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 Viz zejm. §66 až 72 TZ 
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 Viz §101 a násl. TZ 
157

 Viz §78 a násl. zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád 
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zabezpečen přístup a využití pozemků a vyrovnávány jejich hranice tak, aby byly 

vytvořeny předpoklady pro racionální hospodaření vlastníků půdy.
158

 Současná 

i prvorepubliková doktrína
159

 odlišuje od obecné úpravy vyvlastnění také úpravu 

vyvlastnění pro účely zajišťování obrany státu
160

 a spíše nárazové, zpravidla časově 

omezené a méně formální nezbytné použití cizí věci označované také jako věcná 

pomoc.
161

 Konečně jsou spolu s výše uvedenými případy a ještě dalšími (jako např. 

konfiskace či restituce) od vyvlastnění tradičně odlišovány i rozmanité formy zpravidla 

méně intenzivních omezení vlastnického práva, které mají stejně jako vyvlastnění 

veřejnoprávní povahu, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, kterým bude věnována 

pozornost později v této práci. 

Historicky je vyvlastnění označováno jako expropriace, neboli: „zásah 

do určitých subjektivních práv, zvláště práva vlastnického, ve prospěch všeužitečného 

díla, kterým se práva ruší a zároveň pro jiného práva zakládají, a to zpravidla 

za náhradu.“
162

 Za nejvšeobecnější vyvlastňovací úpravu byl v rakouském 

a později prvorepublikovém právu i po přijetí základního zákona č. 142/1867 ř. z. 

(a později i Ústavní listiny) považován § 365 OZO
163

, na něhož se mnohé další zákony 

odkazovaly. Tehdejší právní úprava nebyla obecně považována za zvlášť důslednou, jak 

dokládají slova J. Hotzela: „V zemích historických jest stav tento: máme celou řadu 

speciálních zákonů upravujících jednotlivé případy expropriační; nejdůležitější 

a nejpropracovanější byl na svou dobu zák. o vyvlastnění k účelům železničním 

č. 30/1878 ř. z., kterého se některé zákony výslovně dovolávají … Nejdokonalejší úpravy 

dostalo se v naší republice vyvlastnění zákonem č. 63/35 Sb. o vyvlastnění k účelům 

obrany státu.“
164
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 Viz STAŠA, Josef In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 329-330 a především zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku 
159

 Viz STAŠA, Josef In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 330 a HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. V 

Praze: Melantrich, 1937, s. 305 
160

 Viz zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky a zákon č. 63/1935 Sb. o vyvlastnění 

k účelům obrany státu. 
161

 Viz § 1037 NOZ 
162

 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. V Praze: Melantrich, 

1937, s. 303-304 
163

 Žádá-li toho obecné dobro, musí člen státu za přiměřené odškodnění i úplné vlastnictví věci postoupiti. 
164

 Tamtéž s. 306 
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Zákonnou právní úpravu navazující na čl. 11 odst. 4 Listiny bychom nalezli 

v ustanoveních § 1038 NOZ, jež ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak, a jen 

na základě zákona připouští nucené omezení vlastnického práva nebo dokonce 

vyvlastnění věci. § 1039 NOZ se následně věnuje otázce náhrady za vyvlastnění, která 

by měla být poskytnuta primárně v penězích, pokud si strany nedohodnou jinak, 

a především by měla plně odpovídat míře, v jaké byl majetek vyvlastněním dotčen. Dle 

odborné literatury ustanovení § 1038 NOZ „představuje určitý ´můstek´ pro vtažení 

jinak veřejnoprávního institutu do soukromého práva.“
165

 Uvedená konstrukce v NOZ 

však spíše jen respektuje: „… že se tato úprava tradičně v občanských kodexech 

vyskytuje, byť jde o opatření svým charakterem veřejnoprávní.“
166

 Svou povahou je 

vyvlastnění uskutečněné na základě individuálního správního aktu vydaného v rámci 

vyvlastňovacího řízení institutem, který dlouhodobě náleží do obecné části správního 

práva, a to i přesto, že rozhodnutí o vyvlastnění má veřejnoprávní i soukromoprávní 

důsledky.
167

 

Základní podmínky odnětí nebo omezení vlastnického práva či práva 

odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě tak stanoví zákon 

č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění (dále jen „ZoVyvl“), který primárně provádí 

komentované ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny a při tom zavádí pro nucený přechod 

i nucené omezení legislativní zkratku vyvlastnění.
168

 Zatímco vyvlastnitelem 

(expropriant) je označována osoba, na niž mají vyvlastňovaná práva přejít,
169

  

popř., v jejíž prospěch má být zřízeno věcné břemeno, vyvlastňovaným (expropriát)
170

  

je osoba, jejíž práva mají být převedena nebo v případě nemovitostí omezena zpravidla 

zřízením věcného břemene. Jak expropriant, tak expropriát mohou být osobami 
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 ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013. Dostupné 

v Systému ASPI. ASPI ID:KO89_C2012CZ , k § 1038. 
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 Zvláštní část konsolidované důvodové zprávy k § 1037 až 1039 NOZ. K tomu Viz LAVICKÝ, Petr 

a kol. Občanský zákoník: komentář, Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2013, sv. III, s. 213-214. 
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 Viz STAŠA, Josef In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 322 a HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. V 

Praze: Melantrich, 1937, s. 305 a k tomu srov. ÚS Pl. ÚS 14/06 
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 Viz §2 písm. a) ZoVyvl 
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 Viz § 2 písm. c) ZoVyvl 
170

 Viz § 2 písm. b) ZoVyvl 
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soukromého i veřejného práva včetně obce či státu, jejichž majek tak může být taktéž 

předmětem vyvlastnění.
171

 

Tímto zákonem byla s účinností od 1. 1. 2007 nahrazena předchozí obecná
172

 

úprava vyvlastnění obsažená v § 108 a násl. StavZ 1976. Dle důvodové zprávy 

k ZoVyvl
173

 ovlivnily celospolečenské změny počínaje politickou transformací po pádu 

komunismu významně nazírání na vlastnictví a jeho ochranu a tím i instituci 

vyvlastnění, aniž by tento trend byl dostatečně reflektován potřebnými změnami právní 

úpravy. Ta vycházela z koncepce navržené v polovině 70. let, jež nutně odpovídala 

potřebám centrálního řízení a plánování hospodářství a po roce 1989 doznala změn, 

které měly za cíl odstranit pouze zásadní disproporce vůči novým politickým 

a hospodářským podmínkám. Zkušenosti a poznatky získané z aplikace StavZ 1976 

jako celku prokázaly potřebu formulovat novou koncepci obsahu jeho úpravy a přitom 

zachovat a využít ty zásady právní úpravy, které se v posledních desetiletích osvědčily 

jak v ČR, tak i zemích s nepřetržitým demokratickým právním vývojem. 

S odůvodněním, že otázky vyvlastnění se svým posláním a významem nejeví jako zcela 

organická součást stavebního zákona, tak byla právní úprava vyvlastnění vyčleněna 

do samostatného zákona. 

Vyvlastnění je přípustné jen pro účel stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže 

veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv 

vyvlastňovaného.
174

 Účely vyvlastnění označované také jako expropriační či 

vyvlastňovací tituly
175

, které podmiňují vyvlastnění, Listina ani sám ZoVyvl neupravují 

a ponechávají jejich vymezení na zvláštních zákonech. Častější dopad a přetrvávající 

obecné důvody veřejnoprávních zásahů do práv vlastníků nemovitostí dokládají slova 

A. Randy k výkladu o zákonných povinnostech vlastníka, zejména pokud se zakládají 
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 Viz STAŠA, Josef In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 322 a HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. V 

Praze: Melantrich, 1937, 328 
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 Viz STAŠA, Josef In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 322 a zejména tam uvedená pozn. č. 501 
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 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo ke stavbě. Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: LIT42674CZ. Obecná část, bod 3, 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku. 
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 Viz § 3 odst. 1 věta první ZoVyvl 
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 Viz STAŠA, Josef In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 322 včetně tam uvedené pozn. č. 323 
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v předpisech expropriačních: „Povinností takových ukládá zákon zejména vlastníkům 

statků nemovitých kvůli zvelebení průmyslu, zemědělství a vůbec v zájmu obecného 

blaha“.
176

 

Celou skupinu řekněme základních vyvlastňovacích titulů uvádí § 170 StavZ. 

První odstavec tohoto ustanovení vypočítává typy staveb a veřejně prospěšná 

opatření
177

, pro jejichž uskutečnění je možné odejmout nebo omezit práva k pozemkům 

a stavbám. Pro účely této práce je významný především vyvlastňovací titul uvedený 

v § 170 odst. 1 písm. a) StavZ, dle něhož je možné omezení nebo odejmutí práv 

k pozemkům a stavbám, které jsou vymezeny ve vydané územně plánovací 

dokumentaci, a současně taková práva jsou potřebná pro uskutečnění veřejně 

prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury, a to včetně plochy nezbytné 

k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Veřejně prospěšnou 

stavbu definuje § 2 odst. 1 písm. l) StavZ jako stavbu pro veřejnou infrastrukturu 

určenou k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezenou ve vydané 

územně plánovací dokumentaci. 

V dalších písmenech téhož odstavce připouští StavZ za stejných podmínek 

možnost odnětí či omezení vlastnického práva k nemovitostem pro účely: 

b) veřejně prospěšného opatření
178

 určeného ke snižování ohrožení v území 

povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností 

území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu 

archeologického dědictví; 

c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu; 

d) asanace (ozdravění) území. 
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 RANDA, Antonín. I. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: II. Právo vlastnické dle 

rakouského práva v pořádku systematickém. Reprint. Praha: ASPI, 2008, s. 62 
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 Dle § 2 odst. 1 písm. m) StavZ  jsou veřejně prospěšným opatřením opatření nestavební povahy 

sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního 

a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci. 
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 Dle §2 odst. 1 písm. m) je veřejně prospěšným opatřením opatření nestavební povahy sloužící 

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

dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci. 
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Na tomto místě je třeba upozornit na nevyhnutelnou podmínku aplikovatelnosti 

vyvlastňovacích titulů dle písm. a) – d) spočívající v nutném vymezení veřejně 

prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných opatření ve vydané územně plánovací 

dokumentaci. K naplnění této podmínky je třeba, aby v rámci pořizování územně 

plánovací dokumentace došlo k odůvodněnému promítnutí příslušných staveb a opatření 

do regulačního plánu,
179

 územního plánu,
180

 případně do zásad územního rozvoje
181

, 

které jsou shodně vydávány ve formě opatření obecné povahy a jejich obsah blíže 

upravuje vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Vzhledem 

k důsledkům, které může vymezení veřejně prospěšné stavby v územně plánovací 

dokumentaci mít, je nutno řádně zdůvodnit, proč byla jako taková v územně plánovací 

dokumentaci vymezena.
182

 Vyvlastňovací tituly dle ustanovení § 170 odst. 1 StavZ tak 

de facto vyplývají z právě zmíněných opatření obecné povahy.
183

 

Ustanovení § 170 odst. 2 navíc zakotvuje další vyvlastňovací titul, u něhož je 

vhodné se krátce zastavit. Uvedené ustanovení umožňuje vyvlastnění práv k cizím 

pozemkům nebo stavbám k vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání 

stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. Uvedený vyvlastňovací titul představuje 

ryze veřejnoprávní
184

 a rozšířenou
185

 obdobu tzv. práva cesty zakotveného dříve 

                                                 
179

 Regulační plán je závazný pro rozhodování v území a vždy stanoví v řešené ploše mimo jiné 

podmínky pro vymezení a využití pozemků pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné 

infrastruktury a vymezuje veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření za podmínek § 61 

a násl. StavZ a § 17 a násl. vyhlášky č. 500/2006 Sb. včetně přílohy č. 11 stanovující jeho obsah. 
180

 Územní plán stanovuje urbanistickou koncepci a koncepci veřejné infrastruktury pro celé území obce 

a je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu a pro rozhodování v území. Za tímto účelem 

vymezuje mimo jiné plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření 

a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů za podmínek § 43 a násl. StavZ a § 11 a násl. 

vyhlášky č. 500/2006 Sb. včetně přílohy č. 7 stanovující jeho obsah. 
181

 Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území kraje a jsou závazné pro pořizování a vydávání 

územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Zásady územního rozvoje vymezují 

plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření nadmístního významu 

a stanoví požadavky na jejich využití za podmínek § 36 a násl. StavZ a § 6 a násl. vyhlášky č. 500/2006 

Sb. včetně přílohy č. 4 stanovující jeho obsah. Kritérium nadmístního významu je splněno tehdy, pokud 

plocha nebo koridor svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí. K tomu Viz NSS 

1 Ao 1/2009. K různé míře podrobnosti, se kterou je vymezována dopravní a technická infrastruktura 

v jednotlivých nástrojích územního plánování Viz NSS 1 Ao 7/2011. 
182

 MACHAČKOVÁ, Jana a kol. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 792 
183

 Viz HANDRLICA, Jakub. Soukromoprávní subjekty nadané expropriačním titulem a jejich oprávnění 

v rovině veřejného práva. Právní rozhledy, 2014, č. 13/14, s. 476 
184

 I když je zřízení nezbytné cesty za podmínek NOZ převážně v soukromém zájmu žalobce, není tu 

úplná absence zájmu veřejného. K tomu Viz LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář, Vyd. 

1. Praha: C. H. Beck, 2013, sv. III, s. 197. 
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v § 151o OZ a dnes § 1029 a násl. NOZ. K tomuto tématu NS s odkazem na svou 

předchozí judikaturu uvedl, že: „… podle § 151o odst. 3 obč. zák. lze zřídit jen věcné 

břemeno cesty, nikoliv však věcné břemeno s jiným obsahem, a to ani za použití jeho 

analogické aplikace. Řešení dané situace je možné hledat ve stavebním právu (dovolací 

soud tehdy odkázal na § 108 a násl. stavebního zákona č. 50/1976 Sb.; de lege lata lze 

nyní odkázat na § 170 odst. 2 stavební zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). Z vyloženého je zřejmé, že právní názor odvolacího soudu o zřízení věcného 

břemene pro vedení vodovodní přípojky ve světle cit. právní úpravy a judikatury 

Nejvyššího soudu nemůže obstát.“
186

 Nová, ač podrobnější, úprava nezbytné cesty 

obsažená v § 1029 a násl. na uvedeném výkladu patrně ničeho nezmění.  

Vyvlastňovací titul dle § 170 odst. 2 StavZ tak je pravděpodobně možné využít 

i k tomu, aby v případech, kdy přípojka nebude neoprávněnou stavbou, vlastník 

pozemku byl nucen strpět umístění a provoz takové přípojky, která nebude součástí 

technické infrastruktury,
187

 a to ve prospěch vlastníka stavby na tuto přípojku napojené. 

Vodovodní přípojka obdobně jako přípojka energetická je samostatnou stavbou, jejímž 

vlastníkem může být osoba odlišná od vlastníka pozemku, na kterém je zřízena. 

Za předpokladu, že by bylo možné přípojku, ať už by byla prvkem technické 

infrastruktury či nikoli, nebo by se jednalo o jiný prvek technické infrastruktury, 

považovat za neoprávněnou stavbu, byl by nepochybně možný a správný postup jejího 

vypořádání dle § 135c OZ.
 188

 Řízení dle § 135c OZ
189

 dává za stanovených podmínek 

soudu dostatek prostoru k možnému vypořádání neoprávněné stavby na cizím pozemku 

a může nepochybně vyústit mimo jiné ve zřízení věcného břemene, které svým obsahem 

vyhovuje praktické potřebě všech potenciálně dotčených subjektů. Ustanovení § 1084 – 

                                                                                                                                               
185

 Viz NS 22 Cdo 1601/2006, dle něhož může soud zřídit věcné břemeno spočívajícího v právu cesty 

přes přilehlý pozemek výlučně ve prospěch vlastníka stavby a nikoli ve prospěch vlastníka pozemku. 

V takovém případě jde dle názoru soudu o zřízení věcného břemene vyvlastněním a náleží do pravomoci 

správního orgánu na základě § 170 odst. 2 StavZ. 
186

 NS 22 Cdo 4211/2011 a jím odkazované rozhodnutí NS 22 Cdo 1438/2004 
187

 Viz výklad v bodě 1.1 této práce a §170 odst. 1 písm. a) StavZ 
188

 Viz NS 22 Cdo 1308/2003 
189

 A to i po přijetí NOZ, za předpokladu, že se v praxi prosadí výklad ustanovení § 3055 zastávaný např. 

Okresním soudem v Pardubicích v rozsudku ve věci sp. zn. 8 C 297/2010 a nikoli výklad zastávaný např. 

Krajským soude v Českých Budějovicích v rozsudku ve věci sp. zn. 19 Co 1903/2014. K otázce možného 

vypořádání neoprávněné stavby na cizím pozemku dle § 135c OZ i po přijetí NOZ Viz LAVICKÝ, Petr 

a kol. Občanský zákoník: komentář, Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2013, sv. III, s. 1235 -1236. 
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1086 NOZ upravující poměry vzniklé ze stavby zřízené na cizím pozemku možnost 

jejího vypořádání zřízením věcného břemene již neobsahují. 

Pokud se nyní vrátíme k samotnému ZoVyvl, je třeba upozornit, jak již bylo 

zmíněno, že blíže konkretizuje a provádí osvědčené zásady subsidiarity a minimalizace 

zásahu do individuálních (zejm. vlastnických) práv. Prvně uvedená zásada subsidiarity 

se projevuje v podmínce přípustnosti vyvlastnění pouze v takovém případě, kdy práva 

k pozemku nebo ke stavbě potřebná nelze získat dohodou nebo jiným způsobem.
190

 

Druhá zásada minimalizace zásahu do práv se projevuje v přípustnosti vyvlastnění jen 

v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného 

zvláštním zákonem.
191

 

Konečně podmínku, která se sice obecně nevztahuje na všechny případy 

vyvlastnění dle ZoVyvl, nicméně bude nutně aplikována ve většině případů zřizování 

prvků technické infrastruktury, stanoví § 3 odst. 2 ZoVyvl.
 

Pro případ, že 

se vyvlastněním sleduje provedení změny ve využití nebo v prostorovém uspořádání 

území, včetně umísťování staveb a jejich změn dle StavZ, lze jej provést, jen jestliže je 

v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

ZoVyvl upravuje vcelku komplexně v návaznosti na Listinu podmínky 

vyvlastnění. Dle předchozího výkladu je možné konstatovat, že již na základě 

expropriačního titulu, který stanoví § 170 odst. 1 písm. a) StavZ může docházet 

k vyvlastnění v souvislosti se zřizováním a provozováním technické infrastruktury 

za podmínek ZoVyvl. Avšak s ohledem na specifika a rozmanitost technické 

infrastruktury, které nevyhnutelně ovlivňují podmínky jejího zřizování a provozu, tak 

i s ohledem na neustálý vývoj hospodářské politiky státu, je uvedená komplexita úpravy 

vyvlastnění ve vztahu k jednotlivým síťovým odvětvím více či méně systematicky 

modifikována. 

                                                 
190

 Viz § 3 odst. 1 věta druhá ZoVyvl 
191

 Viz § 4 odst. 1 ZoVyvl a k podmínkám rozšíření rozsahu vyvlastnění § 4 odst. 3 tamtéž 
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3.2. Zvláštní účely a podmínky vyvlastnění při zřizování a 

provozu technické infrastruktury 

Vyvlastňovací tituly obsahují kromě StavZ i další zvláštní zákony, mezi něž 

mimo jiné
192

 patří zvláštní síťové úpravy uvedené v kapitole č. 1 této práce, a to 

s výjimkou úpravy odvětví vodovodů a kanalizací. Kromě ZoVaK je tedy společným 

znakem EnerZ, ZEK a NoZaZ (s účinností od 1. 1. 2016)
193

, že při splnění dalších 

podmínek umožňují zřízení věcného břemene zatěžujícího cizí nemovitost nebo její 

části pro účely zřizování a provozování prvků dané sítě. Konkrétně se jedná 

o vyvlastňovací titul ve prospěch provozovatele přenosové soustavy v elektroenergetice 

dle § 24 odst. 4 EnerZ, provozovatele distribuční soustavy v elektroenergetice dle § 25 

odst. 4 EnerZ, provozovatele přepravní soustavy v plynárenství dle § 58 odst. 2 EnerZ, 

provozovatele distribuční soustavy v plynárenství dle § 59 odst. 2 EnerZ, provozovatele 

zásobníku plynu dle § 60 odst. 2 EnerZ, provozovatele rozvodného tepelného zařízení 

dle § 76 odst. 7 EnerZ, podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť dle § 104 

odst. 3 ZEK a s výše uvedenou výhradou i provozovatele skladovacího zařízení, 

produktovodu nebo ropovodu dle § 3 odst. 11 NoZaZ v odvětví produktovodů.  

Při srovnání vyvlastňovacích titulů dle StavZ a těch, které jsou obsaženy 

v ostatních zvláštních síťových úpravách, pak pro odvětví vodovodů a kanalizací 

a do 31. 12. 2015 i pro odvětví produktovodů dle NoZaZ přichází v úvahu možnost 

vyvlastnění nemovitostí nezbytných pro zřizování a provoz prvků příslušné technické 

infrastruktury výhradně vyvlastňovací titul zakotvený § 170 odst. 1 písm. a) StavZ. 

Naopak pro odvětví elektronických komunikací a energetiky, resp. pro provozovatele 

tomu odpovídajících sítí je aplikace vyvlastňovacího titulu dle § 170 odst. 1 písm. a) 

                                                 
192

 Viz např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, 

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích či zákon č. 266/1994 Sb., o drahách a další. Viz 

STAŠA, Josef In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 324-325. 
193

 Zákonem č. 131/2015 Sb. je do ustanovení § 3 NoZaZ vložen (kromě jiných úprav směřujících dle 

důvodové zprávy k přiblížení této úpravy té, která je obsažena v EnerZ) nový odstavec č. 11. Ten 

s účinností od 1. 1. 2016 stanoví pro případ, že vlastník nemovitosti, na které by mělo být umístěno 

skladovací zařízení, produktovod nebo ropovod, není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně 

nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu, že příslušný 

vyvlastňovací úřad rozhodne na návrh provozovatele skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu 

o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. 
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StavZ považována za subsidiární a v praxi je méně využívaná s ohledem na existenci 

vyvlastňovacího titulu dle zvláštní, privilegované, síťové úpravy.
194

 Při pohledu 

na rozsah vyvlastnění předpokládaný v úvodu označenými tituly vystupuje do popředí 

pro dotčená síťová odvětví energetiky a elektronických komunikací specifické omezení 

rozsahu možného vyvlastnění, a to jen ve formě zřízení věcného břemene umožňujícího 

využití dotčené nemovitosti nebo její části pro zřízení a provoz technické 

infrastruktury.
195

 

Avšak novelou (zákon č. 211/2011 Sb.) byla do § 3 odst. 2 EnerZ doplněna 

druhá věta, která připouští za účelem provádění stavby sloužící k vyvedení výkonu 

z výrobny elektřiny zřizované a provozované ve veřejném zájmu nebo stavby, která je 

součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu, 

rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému 

tepelnému zařízení, vyvlastnění práv ke stavbám, pozemkům a překvapivě i zařízením 

dle zákona o vyvlastnění. Důvodová zpráva k této změně nikterak konkrétně uvádí: 

„Provozovatelé sítí v energetických odvětvích mají základní povinnosti zajišťovat 

dlouhodobou schopnost svých soustav, uspokojovat poptávku po energii a zajišťovat 

bezpečnost a spolehlivost provozování energetických soustav. K tomuto účelu musejí mít 

také příslušná oprávnění vyplývající z našeho právního řádu. V návaznosti 

na vyvlastňovací zákon bylo stávající ustanovení o veřejném zájmu doplněno, protože 

zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, umožňuje vyvlastnění pouze pro účely, které jsou 

stanoveny zvláštním zákonem. Tímto zvláštním zákonem je v daném případě energetický 

zákon.“
196

 Nově vložený samostatný vyvlastňovací titul tak dává provozovatelům 

vybraných energetických sítí bez nutnosti aplikace ustanovení § 170 odst. 1 písm. a) 

možnost úplného odnětí vlastnického práva k nemovitostem.  

Prvně je na místě upozornit, že zmínka o možném vyvlastnění práv k zařízení, 

pokud tím zejména má být věc movitá, není na místě, neboť ZoVyvl již dle svého názvu 

                                                 
194

 Viz HANDRLICA, Jakub. Soukromoprávní subjekty nadané expropriačním titulem a jejich oprávnění 

v rovině veřejného práva. Právní rozhledy, 2014, č. 13/14, s. 476 
195

 V citovaných úpravách je skrze poznámku pod čarou zpravidla navíc zdůrazňován za účelem 

vyvlastnění práv odpovídajících věcnému břemeni nutný postup dle ZoVyvl. 
196

 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., 

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

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: LIT38081CZ. 

Zvláštní část, k bodu 10.  
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a především obsahu umožňuje omezení či odnětí práv pouze ke stavbám či pozemkům. 

Zadruhé uvedená úprava opět pomíjí kategorii provozovatelů skladovacího zařízení, 

produktovodu nebo ropovodu dle NoZaZ, má-li být výčet provozovatelů sítí 

v energetických odvětvích vyčerpávající.  Přestože zmíněná novela nikterak nezasahuje 

do úpravy NoZaZ, s ohledem na povahu a technický charakter prvků sítě v odvětví 

produktovodů by se taková změna (v porovnání například s méně relevantním 

rozšířením vyvlastňovacího titulu v ZEK) jevila vhodnou.    

Tímto výkladem se nám víceméně uzavírá výčet všech z hlediska tématu této 

práce relevantních vyvlastňovacích titulů. Uvedené zvláštní vyvlastňovací tituly, 

k jejichž realizaci zákon výslovně nevyžaduje vymezení příslušného záměru ve vydané 

územně plánovací dokumentaci ve formě opatření obecné povahy
197

, kombinují určitý 

věcný a osobní prvek. Ve všech případech svědčí vyvlastňovací titul subjektu, který 

spravuje síť technické infrastruktury plnící důležitou funkci při zabezpečování 

významné hospodářské činnosti, která je dle zvláštních síťových úprav uskutečňována 

ve veřejném zájmu.
198

 Současně však uvedené vyvlastňovací tituly předpokládají, že 

dotčený provozovatel sítě uvedenou činnost realizuje na základě tomu odpovídajícího 

výlučného či nevýlučného zmocnění,
199

 zpravidla licence udělované v případě širšího 

energetického odvětví,
200

 oprávnění k podnikání v elektronických komunikacích 

vzniklého na základě oznámení příslušné komunikační činnosti v případě odvětví 

elektronických komunikací
201

 a konečně povolení k provozování vodovodu nebo 

kanalizace v odvětví vodovodu a kanalizací.
202

 

V návaznosti na rakouskou a zejména prvorepublikovou právní úpravu jsou dle 

uvedených prvků tyto vyvlastňovací tituly spojovány s institutem koncese. „V teorii 

správního práva je jako koncese označován druh správního aktu, jímž správní úřad 

přiznává určité oprávnění. Osoba, která se o koncesi uchází, musí splňovat zákonem 

                                                 
197

 Viz požadavek § 3 odst. 2 ZoVyvl a výklad dále v bodě 3.2.2 této práce 
198

 Viz výklad v kapitole 1. 
199

 Viz §4 odst. 3, 1 EnerZ  
200

 Viz licence na přenos elektřiny dle § 4 odst. 1 písm. c) EnerZ, licence na distribuci elektřiny § 4 odst. 

1 písm. e), licence na přepravu plynu dle § 4 odst. 1 písm. d) EnerZ, licence na distribuci plynu § 4 odst. 1 

písm. f), licence na uskladňování plynu § 4 odst. 1 písm. g), licence na rozvod tepelné energie § 4 odst. 1 

písm. i) 
201

 Viz oprávnění k zajišťování sítě elektronických komunikací dle §8 odst. 2) ZEK 
202

 Viz § 6 odst. 1 ZoVaK  
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stanovené hmotněprávní předpoklady. Jejich splnění však nezakládá na udělení koncese 

právní nárok. Zda žádosti o koncesi správní úřad vyhoví, či nikoli, je čistě věcí 

správního uvážení. Ve správním soudnictví nelze vlastní rozhodnutí o koncesi 

přezkoumat, soudní kontrola se omezuje na dodržení mezí a hledisek správního uvážení. 

Čistá koncese se dnes vyskytuje ojediněle. Rozhodování o žádosti o koncesi je 

limitováno zejm. též požadavkem materiální ekvity….“203 

I dle historicky převládajícího výkladu neexistoval právní nárok na udělení 

koncesí (např. v případě železniční koncese)
204

 později proto také označovaných jako 

ryzí koncese, které zaručovaly jejich držiteli možnost vyvlastnění práv k cizím 

pozemkům a stavbám při plnění úkolů stojících na pomezí práva veřejného 

a soukromého.
205

 V současnosti lze obdobu takové konstrukce nalézt např. u státní 

autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení udělované Ministerstvem 

průmyslu a obchodu dle § 67 EnerZ či na výstavbu výrobny elektřiny dle § 30a EnerZ. 

Tento výklad potvrzuje např. důvodová zpráva k novele EnerZ č. 131/2015 Sb. „MPO 

by autorizaci nemělo udělit, pokud záměr na výstavbu výrobny elektřiny není v souladu 

s platnou Státní energetickou koncepcí ani s Národním akčním plánem pro energii 

z obnovitelných zdrojů a ani v souladu s územně plánovací dokumentací. Dále MPO 

bude posuzovat záměr na výstavbu výrobny elektřiny z hlediska požadavků uvedených 

v předpise EU (směrnice 2009/72/EU) – tak jako dosud. Navrhovaná úprava zpřesňuje 

vazby energetického zákona na stavební zákon. Na rozdíl od licencí není rozhodnutí 

o autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny nárokové.“ 206   

Stěžejním odlišujícím faktorem od většiny ostatních veřejnoprávních povolení 

bylo, že soukromoprávnímu subjektu bylo udělováno oprávnění, které mu z jiných 

                                                 
203

 HENDRYCH, Dušan, a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 

Koncese. 
204 

Viz § 8 zákona č. 30/1878 ř. z o vyvlastnění k účelům železničním a §1 tamtéž, který stanoví: „Každé 

podnikatelstvo železnice může užívati práva vyvlastňovacího v plné míře paragrafem 365 ob. zák. obč. 

povolené dotud, pokud státní úřad správní k tomu ustanovený obecnou užitečnost toho podniknutí uzná.“ 
205

 Viz ONDREJOVÁ, Dana. K charakteru práv a povinností nabytých z titulu udělení licence 

na podnikání v energetických odvětvích. Správní právo. 2009, č. 1, s. 41-54. 
206

 Důvodová zpráva k zákonu č. 131/2015 Sb., změna energetického zákona a dalších souvisejících 

zákonů. Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: LIT52929CZ, Zvláštní část, k bodům 205 až 212 
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právních předpisů jinak nepříslušelo.
207

 J. Handrlica k tomu uvádí: „Charakteristickým 

znakem těchto aktů bylo i v minulosti, že výkon přiznaných oprávnění koreluje 

s  prosazováním veřejného zájmu. Ovšem jak ve starší, tak i v novější odborné literatuře 

je dovozováno, že se v případě oprávněných subjektů nejedná o nepřímé vykonavatele 

veřejné správy a jejich jednání nemají ipsa lege veřejnoprávní povahu. Na tom nic 

nemění ani skutečnost, že některé tyto akty jsou státem udělované jako akty výlučné.“
208

 

Mnohotvárný vztah založený na koncesi nepochybně státu, resp. veřejné správě, 

vyhovoval. Postupem času a nezřídka již v době první republiky však byly právní praxí 

z  části zatlačeny (nenárokové) koncese, a to ve prospěch specifických veřejnoprávních 

(nárokových) povolení. Ta byla i v síťových odvětvích udělována vždy za stanovených 

podmínek a byla od počátku doprovázena expropriačním titulem a nezřídka řadou 

jiných oprávnění, kterým se věnuje další kapitola této práce. „V celé řadě cizích práv 

jako forma sloužící přechodu mezi principem individualistickým a principem obecno-

hospodářským v různých oborech lidského podnikání volena jest koncese (tak zv. pravá 

koncese)… Čsl. zákon opustil cestu obecné úpravy koncesního práva a volil, sleduje 

přímo účel soustavného provedení elektrisace v celém státě za přímé kapitálové účasti 

a podpory státu, formou privilegovaných podniků veřejných respektive smíšených, jimž 

jedině dostává se výhod a práv poskytovaných zákonem el. podnikání.“.
209

 

 Udělení privilegií, či výhod, kterým pochopitelně dominují vyvlastňovací 

tituly
210

 a která historicky doprovázel např. i přístup k tzv. veřejným statkům
211

, jakož 

i dalších oprávnění, kterým bude věnována pozornost v následující kapitole, 

ve prospěch provozovatelů sítí se však v souvislosti se zintenzivněním průmyslové 

výroby, procesem globalizace a s tím spojeným růstem nároků obyvatel na technickou 

                                                 
207

 J. Handrlica dokazuje privilegovanost držitele oprávnění i na příkladu ustanovení §18 odst. 5 StavZ, 

který připouští umístění staveb technické infrastruktury i v nezastavěném území, je-li to v souladu s jeho 

charakterem a pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. 
208 

Viz HANDRLICA, Jakub. Soukromoprávní subjekty nadané expropriačním titulem a jejich oprávnění 

v rovině veřejného práva. Právní rozhledy, 2014, č. 13/14, s. 475
 

209
 HRDINA, Josef. Československé právo elektrárenské. Brno: Barvič a Novotný, 1921, s. 37 

210
 J. Handrlica s příslušným oprávněním spojuje dokonce veřejné subjektivní právo provozovatele sítě 

při splnění zákonných podmínek soudně vymáhat nárok na vydání vyvlastňovacího nálezu. 

Viz HANDRLICA, Jakub. Soukromoprávní subjekty nadané expropriačním titulem a jejich oprávnění 

v rovině veřejného práva. Právní rozhledy, 2014, č. 13/14, s. 477     
211

 „Těžisko otázky vedení elektrických leželo však hned od původu v užívání veřejného statku, protože ten 

již svou polohou, rozšířeností, snadnou přístupností i osobou vlastníka, resp. správce poskytoval vyhlídku 

pro úspěšný rozvoj celého elektrárenského podnikání původně proto, že šlo namnoze o elektrárny místní 

s používáním pozemku uličního, později po vzniku velikých centrál přespolních vzhledem k užívání 

pozemků silničních, cestních a vodních.“ Tamtéž s. 19 
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vybavenost území ukazuje stále více nedostatečným. Posílení ochrany základních práv 

jednotlivců a jejich individuálních zájmů se paradoxně stále častěji může dostat 

a dostává do střetu se snahou  státu o přímé či nepřímé prosazování zájmů, které jsou 

moderní společností uznány za společné a tím umožňující jejich případné prosazení 

na úkor dotčených jednotlivců. Tento trvalý střet se pochopitelně promítá, a to velmi 

silně i do procesu zřizování technické infrastruktury, který tak nevyhnutelně v důsledku 

nelehkého, ale nutného vyvažování těchto zájmů ztrácí na rychlosti. 

„Veřejný zájem spočívá nejen na výstavbě veřejně prospěšné vybrané infrastruktury, ale 

ve veřejném zájmu je i urychlení její realizace a zabránění případnému zbytečnému či 

dokonce záměrnému prodlužování přípravy její výstavby, které zvyšuje i nároky 

na veřejné rozpočty. Účelem návrhu zákona je umožnit v této souvislosti zjednodušení 

a urychlení jednání o majetkoprávním vypořádání s vlastníky nemovitostí dotčených 

výstavbou, jakož i racionalizací příslušných správních řízení, při maximálním zachování 

oprávněných zájmů vlastníků dotčených nemovitostí i třetích osob. Právní podmínky pro 

maximální urychlení výstavby by měly být vytvořeny zejména stanovením lhůty pro 

vydání rozhodnutí ve správních řízeních, úpravou posuzování předběžných otázek 

a námitek jakož i přerušování správních řízení v případech, kdy by někteří účastníci 

řízení mohli zneužívat institutů správního řádu a stavebního zákona k účelovému 

zdržování stavby. Základní práva dotčených osob včetně jejich práva na ochranu 

vlastnictví a práva domoci se ochrany u nezávislého a nestranného soudu, zůstávají bez 

omezení.“
212

 

Takto byl důvodovou zprávou uveden návrh zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení 

výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZoUV“). Tento zákon je vůči ZoVyvl i StavZ speciální
213

 a modifikuje 

zejména celý proces (nikoli jen samotné řízení) vedoucí k vyvlastnění práv 

k nemovitostem, aniž by vymezoval další vyvlastňovací tituly. 

                                                 
212

 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. 

Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: LIT33756CZ, Obecná část, body 4. 
213

 Viz § 3 odst. 1 ZoUV 
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ZoUV, jehož předmět úpravy byl původně v rozporu s principem právního státu 

respektujícího dělbu moci
214

, neboť byl koncipován jako návrh zákona o urychlení 

výstavby rychlostní komunikace R 35,
215

 byl v průběhu legislativního procesu zobecněn 

a upraven. Jak naznačuje důvodová zpráva, smyslem jeho přijetí byla snaha 

o zjednodušení a urychlení budování staveb strategického významu. Úpravou podmínek 

majetkoprávního vypořádání s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí, ať už dohodou 

či vyvlastněním, tak i souvisejících řízení o umístění a povolení stavby dle StavZ mělo 

dojít k zamezení případných zpoždění implikujících značné ztráty.  

Původní omezená aplikovatelnost předpisu pouze na stavby dopravní 

infrastruktury
216

 byla novelou č. 209/2011 Sb. rozšířena i na pro tuto práci stěžejní 

stavby vodní a energetické infrastruktury. „Novelizace zákona č. 416/2009 Sb. přináší 

celou řadu změn, co se týče povolovacích řízení ke stavbám vodní a energetické 

infrastruktury, a je výsledkem dlouhodobého úsilí o racionalizaci a urychlení těchto 

procesů. Novela proto reflektuje skutečnost, že stavby vodní a energetické infrastruktury 

mají pro Českou republiku strategický význam a v rámci jejich povolovacích řízení je 

zapotřebí dosáhnout maximální efektivity a zamezení jakýchkoliv zpoždění, která by 

měla za následek nevyhnutné celospolečenské ztráty.“
217

 Uvedené rozšíření 

aplikovatelnost ZoUV i na stavby energetické a vodní infrastruktury se však nevztahuje 

na ZoUV jako celek a část této úpravy zůstává i nadále vyhrazena pouze pro stavby 

dopravní infrastruktury, které nejsou předmětem této práce.
218

 

Vodní infrastrukturou se tak dle § 1 odst. ZoUV rozumí stavba vodního díla 

umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje 

nebo veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi. Díky tomu je možné 

uvedený zákon ve spojení s příslušnými vyvlastňovacím titulem obsaženým ve StavZ 

(§ 170 odst. 1 písm. a, b) aplikovat na případy staveb důležitých vodních děl 

zajišťujících například splavnost řek nebo ochranu území před povodněmi. S ohledem 
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 Viz ÚS Pl. ÚS 24/04 
215

 Viz Sněmovní tisk č. 549, V. volební období, poslanecký návrh zákona o urychlení výstavby 

rychlostní komunikace R35 [online] Praha: Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, 2008 [11. 8. 2015] 

dostupný z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=549&CT1=0  
216

 Viz § 1 odst. 1,2 ve znění do 30. 9. 2011 
217

 HANDRLICA, Jakub. Výstavba energetické infrastruktury po novele zákona o urychlení výstavby 

dopravní infrastruktury. Právní rozhledy 2012, č. 5, s. 164 
218

 Viz § 2a, 3a, 3c ZoUV 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga4v6nbrgy
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=549&CT1=0
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na požadavek vymezení příslušných staveb v politice územního rozvoje nepřichází 

možné použití ZoUV na stavby vodních děl v podobě vodovodů a kanalizaci dle ZoVaK 

takřka vůbec v úvahu. 

Energetickou infrastrukturu ZoUV rozumí s odkazem na EnerZ stavby zařízení 

elektrizační soustavy a plynárenské soustavy podle jiného zákona zřizované 

ve veřejném zájmu, pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje nebo 

zásadami územního rozvoje kraje. Zde je třeba upozornit na rozšířenou použitelnost 

ZoUV v porovnání s původním záměrem zákona. Oproti současnému požadavku 

bezrozpornosti záměru stavby energetické infrastruktury s politikou územního rozvoje 

nebo zásadami územního rozvoje kraje důvodová zpráva k novele č. 209/2011 Sb.
219

 

předpokládá jako podmínku vztažení zjednodušeného režimu povolování energetických 

staveb dle ZoUV jen na ty, které budou naopak zahrnuty do územně plánovací 

dokumentace vyššího stupně, tj. zásad územního rozvoje kraje. 

Dále s ohledem na strategický význam některých staveb v odvětví produktovodů 

a teplárenství, zejm. teplovodů propojujících jaderné elektrárny s většími 

aglomeračními celky nebo tranzitních ropovodů
220

 je vymezení energetické 

infrastruktury v ZoUV (zahrnující nepochybně distribuční i přenosové, resp. přepravní 

soustavy a dokonce i výrobny v odvětví elektroenergetiky a plynárenství) oprávněně 

vytýkáno pominutí právě těchto prvků technické infrastruktury.
221

 

Z výkladu v tomto a předchozím bodě této kapitoly je zřejmé, že klíčové 

podmínky vyvlastnění pro účely zřizování a provozu technické infrastruktury 

představují kromě zákonem stanovených účelů, i zachování zásady minimalizace 

zásahu, prokázání veřejného zájmu na vyvlastnění, soulad s cíli a úkoly územního 

plánování, zachování zásady subsidiarity, dodržení obecných procesních podmínek 

vyvlastňovacího řízení a konečně poskytnutí spravedlivé náhrady. Následující výklad 

                                                 
219

 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 209/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., 

o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: LIT38073CZ, 

Zvláštní část, k bodu 3.  
220

 Viz Kapitola 4 - Koncepce energetiky ČR do roku 2040, bod 5.3 Přeprava a zpracování ropy a 5.4 

Výroba a dodávka tepla. Aktualizovaná Státní energetická koncepce [online] Praha: Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, 6. 8. 2013 [15. 8. 2015] dostupný z http://www.mpo.cz/dokument158059.html  
221

 HANDRLICA, Jakub. Výstavba energetické infrastruktury po novele zákona o urychlení výstavby 

dopravní infrastruktury. Právní rozhledy 2012, č. 5, s. 165 

http://www.mpo.cz/dokument158059.html


65 

 

se zaměřuje na dílčí specifika těchto podmínek s ohledem na relevantní právní úpravu 

vyvlastnění, k němuž dochází při zřizování a provozu technické infrastruktury, 

stanovenou primárně ZoVyvl, zvláštními síťovými úpravami a v neposlední řadě ZoUV. 

3.2.1. Veřejný zájem 

Základním stavebním kamenem vyvlastnění a vůbec jakéhokoli veřejnoprávního 

zásahu do vlastnických práv je pojem veřejného zájmu, resp. obecného zájmu. 

Skutečnost, že obsah tohoto pojmu představuje materiální korektiv zásahů různých 

forem v rozmanitých životních situacích, jasně naznačuje relativnost a nutnou pružnost 

tohoto právního pojmu s neostrým významem, který by z toho důvodu měl být 

v zákonech blíže upřesňován.
222

 Zájem je dán vždy vztahem k něčemu, resp. k někomu, 

kdy veřejný zájem je projevem zobecnění ve smyslu abstrakce (nikoli prosté sumy) 

zájmů jednotlivců. Doktrinální pokusy o určité rozlišení veřejného zájmu od zájmu 

obecného jakožto kategorie vyšší oproti prvně uvedenému a zaměřené na zajištění 

rovnovážného soužití lidí ve společnosti, nejsou v naší právní praxi zvlášť 

reflektovány.
223

  

Prvorepubliková a rakouská teorie se v kontextu ustanovení § 364 a 365 OZO 

zabývala obdobně výkladem pojmu obecného dobra, k němuž A. Randa uvádí: „Co 

se týče požadavku ´obecného dobra´, seznáváme, že se tento pojem postupem času dle 

potřeb a pokroků časových vždy a více rozšiřoval i na případy takové, ve kterých zájmy 

nikoli veřejné (státní a obecní), nýbrž soukromé v popředí vystupují, ovšem že takové 

soukromé zájmy, ježto s veřejným blahem tak úzce souvisí, že je zákonodárství zájmům 

veřejným rovná. Ostatek přísluší rozhodnutí otázky, zdaliž expropriace z ohledu 

veřejného blaha místa má čili nic, politickému úřadu“
224
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 HENDRYCH, Dušan, a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 

Veřejný zájem 
223

 CHYBA, Jaroslav a Ivana PRŮCHOVÁ. Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného 

zájmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 30 a násl. K tomu ELIÁŠ, Karel. K justifikaci 

pravidla o nezávislosti uplatňování soukromého práva na uplatňování práva veřejného. Právník. 2014, 

č. 11, s. 1013-1014 a v kontextu výkladu Protokolu č. 1 Viz KMEC, Jiří. Evropská úmluva o lidských 

právech: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 1247 a  
224

 RANDA, Antonín. I. Držba dle rakouského práva v pořádku systematickém: II. Právo vlastnické dle 

rakouského práva v pořádku systematickém. Reprint. Praha: ASPI, 2008, s. 63 
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Do centra pozornosti se dostává nutně proporcionálního posouzení existence, 

resp. prokázání
225

 veřejného zájmu na uskutečnění záměru zřídit a provozovat prvek 

technické infrastruktury a důsledků takového zásahu ve formě zpravidla trvalého 

omezení či odnětí vlastnického práva k nemovitosti třetí osoby. „V pozitivním právu se 

objevuje více než problematická snaha deklarovat veřejný zájem na uskutečnění 

určitého záměru (stavby) přímo zákonem.“
226

 Za zcela nevhodný a základním principům 

právního státu odporující označil ve svém rozhodnutí ÚS
227

 takový postup, kdy 

zákonodárce v zákoně označil rozvoj a modernizaci konkrétní vodní cesty (zde část 

vodního toku Labe) za veřejný zájem, čímž nedodržel požadavek obecnosti právního 

předpisu a tím zasáhl do pravomoci svěřené moci výkonné. ESLP se nejen k výkladu 

obecného zájmu vyjádřil ve svém rozhodnutí ve věci Pinc a Pincová proti ČR takto: 

„Pojem „obecného zájmu“ je velice široký již svojí podstatou. Zvláště rozhodnutí 

přijmout zákony týkající se zbavení majetku s sebou přináší obvykle zkoumání 

politických, ekonomických a sociálních otázek. Soud považuje za normální, že 

zákonodárce disponuje volností při rozhodování o ekonomické a sociální politice, 

a respektuje způsob, jakým koncipuje imperativy „obecného zájmu“, vyjma případů, 

kdy se jeho rozhodnutí jeví jako zjevně bez racionálního základu.“
228

 

Dle ustálené judikatury NSS i ÚS platí v otázce posouzení veřejného zájmu 

v rámci vyvlastnění následující: „Při maximálně přípustné míře zjednodušení lze 

konstatovat, že cílem územního plánování je rozvoj dotčeného území. Ten je chápán 

jako zajištění souladu mezi výstavbou a požadavkem udržitelného rozvoje území (soulad 

mezi požadavky na příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a kohezi 

společenství). Tento cíl je pak zajišťován cestou vzájemné koordinace veřejných 

a soukromých zájmů v horizontálních i vertikálních rovinách. Definici pojmu ´veřejný 

zájem´ stavební zákon pochopitelně nepodává, neboť jde o pojem, který se svou 

povahou vymyká možnosti jakéhokoli zevšeobecnění, které by postihlo všechny 

myslitelné případy. Tento neurčitý právní pojem je proto vždy nutno vykládat v kontextu 

konkrétní projednávané věci (srov. nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. 

                                                 
225

 Viz § 4 odst. 2 ZoVyvl 
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 Viz STAŠA, Josef In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 323 
227

 Viz ÚS Pl. ÚS 24/04 
228

 ESLP 36548/1997 Pinc a Pincová proti ČR 
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ÚS 455/03, in Sb. n u ÚS ročník 2005, sv. 36, s. 165). Současně je pak třeba mít 

na zřeteli, že v podmínkách demokratického právního státu nelze veřejný zájem 

ztotožňovat se zájmem většiny; vůle většiny nemůže též zasáhnout do elementárních 

práv menšiny.“
229

 

Různé přístupy k normování veřejného zájmu problematizoval O. Tošner, a to 

v celku negativně ohledně jakékoli paušální deklarace veřejného zájmu, zákonem, která 

stírá rozdíl mezi vyvlastňovacím titulem a existencí veřejného zájmu na konkrétním 

záměru.  „Deklarování veřejného zájmu právním předpisem (ať u konkrétní stavby nebo 

pro určitou skupinu staveb či jiných zásahů) vyvolává důvodné pochybnosti o ústavnosti 

takové úpravy“.
 230

 O něco méně kriticky se k uvedenému postoji staví K. Eliáš, když 

v návaznosti na Hotzelův
231

 výklad o celé hierarchii vícecennosti a méněcennosti 

veřejných zájmů. Eliáš vyzývá k nutnému hledání v rámci pestré vrstevnatosti 

veřejných zájmů a pro případ kolize preferuje při maximálním zachování jejich podstaty 

upřednostnění toho nadřazeného, případně toho, jemuž více svědčí obecná idea 

spravedlnosti.
232

 V rámci své dlouhodobé odborné pozornosti věnované obecně 

otázkám souvisejícím s postavením a činností provozovatelů sítí je J. Handrlica (taktéž 

s odkazem na Hoetzelovy výklady) o poznání otevřenější k možnosti a právní relevanci 

deklarace veřejného zájmu vybrané kategorie či okruhu staveb, jejichž zřízení a provoz 

koreluje s odpovídajícím veřejnoprávním oprávněním provozovatele sítě.
233

 

V kontextu trvalých snah o zjednodušení, zrychlení a ekonomizaci zřizování 

a provozu sítí technické infrastruktury se o to více projevuje skutečný historický 

význam koncese, která celým komplexem vyvažujících povinností držitele do značné 

míry posilovala relevanci veřejného zájmu a racionální základ jím prováděné činnosti 

v porovnání s dnešním spíše zavádějícím dojmem, že artikulace veřejného zájmu je bez 
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 NSS 2 Ao 4/2008 
230

 Viz TOŠNER, Ondřej. Veřejný zájem a jeho normování zákonem. Právník. 2009, č. 3, s. 232 
231

 HÁCHA, Emil, HOBZA, Antonín, HOETZEL, Jiří, LAŠTOVKA, Karel, WEYR, František (edd.). 

Slovník veřejného práva československého. Sv. I. Brno: Polygraphia; R. M. Rohrer, 1929-1948. (Reprint 

Praha: Eurolex Bohemia, 2000) s. 492 
232

 ELIÁŠ, Karel. K justifikaci pravidla o nezávislosti uplatňování soukromého práva na uplatňování 

práva veřejného. Právník. 2014, č. 11, s. 1015-1016 
233

 Viz HANDRLICA, Jakub. Soukromoprávní subjekty nadané expropriačním titulem a jejich oprávnění 

v rovině veřejného práva. Právní rozhledy, 2014, č. 13/14, s. 477. 
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dalšího svěřena provozovateli sítě.
234

 Veřejný zájem jako relativně neurčitý, pružný 

právní pojem jsou správní orgány, popř. soudy povolány odpovědně
235

 aplikovat poté, 

co by jej měli subjekty veřejný zájem v daném konkrétním případě prosazující, v našem 

případě z řad provozovatelů sítí, již v počátku svého úsilí,
236

 tj. při přípravě záměru, 

neméně odpovědně identifikovat s ohledem na zájmy potenciálně dotčených osob a při 

zohlednění dalších partikulárních zájmů, mezi něž ZoVyvl výslovně řadí také cíle 

a úkoly územního plánování. 

3.2.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování 

Jak již bylo naznačeno dříve, zřizování prvků technické infrastruktury implikuje 

dle § 3 odst. 2 ZoVyvl pro případ vyvlastnění nutné splnění podmínky souladu s cíli 

a úkoly územního plánování z důvodu jejich nutného umístění jakožto staveb v území, 

popř. jejich změn za podmínek StavZ. 

Specifickou kategorii staveb představují výměny vedení technické 

infrastruktury. Za předpokladu, že při nich nedochází ke změně trasy a nedochází ani 

k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma, nevyžadují 

tyto stavby ani územní rozhodnutí,
237

 na rozdíl od ostatních staveb a zařízení technické 

infrastruktury.
238 

Při prosté výměně vedení zpravidla není třeba vyvlastnění, neboť při 

dodržení zákonem stanovených podmínek zachování trasy a nezvětšení ochranného 

pásma je eliminován případný zásah do práv vlastníka dotčené stavby či pozemku, 

na kterém je vedení již zřízeno a provozováno. V opačném případě je třeba územního 

rozhodnutí, tak i vypořádání nově vzniklého zásahu s dotčeným vlastníkem.
239

  

                                                 
234

 Viz STAŠA, Josef. Vztah mezi povahou a důsledky správní činnosti z hlediska právního dualismu In 

HANDRLICA, Jakub. Veřejné právo a právo soukromé: aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy 

plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, 

s. 96. 
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 Viz NS 22 Cdo 3138/2010: „V řízení o vyvlastnění nemůže chybět úvaha o převaze veřejného zájmu 

nad zájmem vlastníka; předpokladem takové úvahy ovšem zpravidla je, že vlastník svůj zájem 

specifikuje.“ 
236

 Viz §76 StavZ 
237

 Viz §79 odst. 2 StavZ (á contrario) 
238

 Viz §79 odst. 2 písm. s) StavZ 
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 Viz ZDVIHAL, Zdeněk. Sítě technické infrastruktury v elektroenergetice – opravy, údržba, 

rekonstrukce, modernizace, výměna? Pár úvah nad § 98 odst. 4 EnerZ, aneb možné konsekvence 

vyplývající z kontinuity oprávnění. Právní rozhledy. 2011, č. 23, s. 843 
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Na rozdíl od celkem konkrétního požadavku § 170 odst. 1 a StavZ, který 

podmiňuje možné vyvlastnění pro účely veřejně prospěšné stavby dopravní a technické 

infrastruktury jejím vymezením ve vydané územně plánovací dokumentaci, jak bylo 

uvedeno v bodě 3. 1. této práce, je podmínka § 3 odst. 2 ZoVyvl o poznání obecnější. 

Nepochybným odkazem na § 18 a 19 StavZ, které upravují zmíněné cíle a úkoly 

územního plánování, má býti zajištěno, aby ve vztahu k záměru v podobě stavby 

technické infrastruktury odůvodňující potřebu vyvlastnění práv k pozemku či stavbě 

byly uplatněny základní požadavky pro její řádné umístění v území. Územní plánování 

v souladu s principem udržitelného rozvoje usměrňuje změny v území, koordinuje 

a harmonizuje požadavky na kvalitní životní prostředí, ekonomické aktivity i sociální 

potřeby. 

Pokud jde o cíle územního plánování, spočívají tyto primárně ve vytváření 

předpokladů pro výstavbu v souladu s podmínkami trvale udržitelného rozvoje. Tím je 

dáno jako nutný předpoklad vyvlastnění to, že bude v každém jednotlivém případě 

sledováno účelné využití a prostorové uspořádání území založené na obecně 

prospěšném souladu veřejných a soukromých zájmů na tomto rozvoji. Výčet úkolů 

územního plánování uvedený v § 19 StavZ logicky sleduje právě uvedené cíle skrze 

stanovování koncepcí, požadavků na využívání a prostorové uspořádání území, 

etapizaci změn území či vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území aj.
240

 

Ustanovením § 3 odst. 2 ZoVyvl vyžadovaný soulad je bez výslovné úpravy 

v praxi prokazován zpravidla územním rozhodnutím,
241

 pokud je vydáno, a má vazbu 

především na závaznou část územně plánovací dokumentace, pokud je pro dané území 

schválena.
242

 Uvedenou provázanost shrnul výstižně ve svém rozhodnutí NSS takto: 

„Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle 

a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou 

územního rozvoje, přičemž je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu 

zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních 

                                                 
240

 Z pohledu této práce je třeba kvitovat, že tyto úkoly zohledňují také nutné posouzení vlivu na veřejnou 

infrastrukturu a jejího hospodárného využívání při posuzování změn v území, jejich potřebnosti 

a veřejného zájmu na jejich provedení dle § 19 odst. 1 písm. c)  StavZ. 
241

 Viz §79 ve spojení s §90 odst. 2 StavZ 
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 Viz STAŠA, Josef. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 326 
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rozhodnutí. Stavební úřad v územním řízení posuzuje, zda záměr žadatele je v souladu 

s vydanou územně plánovací dokumentací.“
243

 

3.2.3. Smlouva o získání práv k nemovitosti (zásada subsidiarity) 

Projevem zásady subsidiarity v procesu vyvlastnění je prokazatelná snaha 

vyvlastnitele předcházející samotnému vyvlastňovacímu řízení směřující k získání práv, 

potřebných k uskutečnění účelu vyvlastnění, dohodou. Jako možný jiný způsob 

předpokládá například ustanovení § 5 odst. 6 ZoVyvl možnost vypořádání zrušením 

spoluvlastnictví vyvlastnitele a vyvlastňovaného, či např. realizací předkupního 

práva.
244

 Nikoli překvapivě a v celku tradičně se uvedená zásada aplikuje i v průběhu 

vyvlastňovacího řízení, které může být bez možnosti odvolání zastaveno, pokud po jeho 

zahájení dojde k dohodě o získání práv k pozemku nebo stavbě.
245

 Pokud byla zmíněna 

prokazatelná snaha vyvlastnitele, je tato limitována hned několika faktory, na které se 

ZoVyvl pokouší pamatovat, a to zejména po přijetí novely č. 405/2012. Novela se 

zaměřila na aplikační problémy, které se ukázaly během více jak pěti let včetně období 

po přijetí ZoUV a které nebylo možné řešit výkladem zákona ani metodickým 

působením Ministerstva pro místní rozvoj.  Provedené změny zejména ZoVyvl a StavZ 

objektivně zhodnotil ve svém článku J. Handrlica.
246

 Ten na jednu stranu vyzdvihuje 

snahu zákonodárce o reflexi praktických nedostatků a zkvalitnění nejen samotného 

vyvlastňovacího řízení, ale i jemu předcházející vyjednávací fázi a také soudního 

přezkumu rozhodnutí. Na druhou stranu přínos některých změn sráží přetrvávající 

fragmentace procesních norem, kdy ZoUV by mohl být vhodně inkorporován do obecné 

úpravy ZoVyvl. 

Pokud jde o fázi před podáním žádosti o vyvlastnění, platí i dnes slova 

J. Hoetzela: „Smlouva uzavřená před zahájením vyvlastnění, třeba pod nátlakem hrozící 

expropriace, jest obyčejná smlouva soukromého práva.“
247

 Na tento aspekt reaguje 

i sama důvodová zpráva, když ke stanovení (resp. změně) specifických podmínek 
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 NSS 5 Aos 2/2013  
244

 Srov. §101 StavZ 
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 Viz § 23 odst. 2 písm. b) ZoVyvl 
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 HANDRLICA, Jakub. Řízení o odnětí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem nově. Právní 

rozhledy. 2013, č. 7, 229-235 
247

 HOETZEL, Jiří. Československé správní právo: část všeobecná. 2. přeprac. vyd. V Praze: Melantrich, 

1937, s. 312 
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kontraktace v situaci hrozícího vyvlastnění uvádí následující: „Muselo být proto 

zváženo, zda má být právním předpisem veřejného práva zasahováno do této 

soukromoprávní sféry. Protože neúspěšné jednání vyvlastnitele s vyvlastňovaným tvoří 

´povinnou předehru´ vyvlastňovacího řízení, nelze na právní úpravu této fáze úplně 

rezignovat, a návrh upravuje povinné přílohy návrhu smlouvy o získání potřebných práv 

a doložení geometrického plánu, je-li předmětem smlouvy část pozemku. Zákon nijak 

nestanoví délku doby, po kterou má vyvlastnitel s vyvlastňovaným o získání práv 

k pozemku nebo stavbě potřebných k tomu, aby mohl realizovat účel vyvlastnění, jednat. 

Pokud se nepodaří dosáhnout dohody ani v 90denní lhůtě, bude však vyvlastnění 

přípustné, nikoli povinné. Počátek běhu lhůty je vázán na doručení návrhu na uzavření 

smlouvy (kupní, směnné, o zřízení věcného břemene).“
248

 

 Na rozdíl tedy od předchozí úpravy vyžadující, aby vyvlastnitel učinil vše pro to, 

aby vyvlastňovanému byl po dobu nejméně 6 měsíců znám účel vyvlastnění stanovený 

zvláštním zákonem, je vyvlastnění dnes možné, pokud se nepodařilo vyvlastniteli 

ve lhůtě 90 dnů uzavřít s vyvlastňovaným smlouvou o získání práv potřebných pro 

uskutečnění účelu vyvlastnění. Lhůta k uzavření smlouvy s vyvlastňovaným počíná 

běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření smlouvy vyvlastňovanému, 

k němuž může dojít již v průběhu územního řízení. 

Pokus o získání práv dohodou se nevyžaduje v situaci, kdy je splněna některá 

z následujících dvou podmínek
249

: 

 Vyvlastňovaný není znám, není znám jeho pobyt a nepodařilo se doručit 

na známou adresu; 

 Vyvlastňovaný je omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo 

rozhodnutím jiného orgánu veřejné moci ve smluvní volnosti tak, že nemůže 

sám platně převést vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě na jinou osobu. 

                                                 
248

 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., 

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

357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění 

zákona č. 209/2011 Sb. Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: LIT42838CZ. Zvláštní část, k části první, 

k bodu 2 - § 5 
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 Viz § 5 odst. 2 ZoVyvl 
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V případě, že vyvlastňovaný nemůže se svým majetkem v potřebném rozsahu nakládat, 

nebo se nepodaří vyvlastniteli s ním úspěšně zkontaktovat, zejména za použití 

kontaktních údajů dostupných v katastru nemovitostí popř. některém z veřejných 

rejstříků, je možné bez dalšího podat žádost o zahájení řízení o odnětí nebo omezení 

vlastnických práv k nemovitostem bezprostředně po nabytí právní moci územního 

rozhodnutí. 

Speciální úpravu doručování obsahuje ustanovení § 3 odst. 2 ZoUV, které de 

facto nahrazuje potřebný výklad pojmu „známá adresa“ dle ZoVyvl tak, že postačí 

doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv 

a) na adresu, kterou vlastník nemovitosti předem písemně sdělil, nebo 

b) na adresu místa trvalého pobytu vlastníka nemovitosti nebo jeho adresu bydliště 

v cizině nebo na adresu evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o fyzickou osobu, 

nebo 

c) na adresu sídla evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o právnickou osobu. 

Význam výše citovaného ustanovení však NSS dále rozvíjí v zájmu reálného 

uplatnění zásady subsidiarity. „Ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., 

o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, nestanoví speciální 

pravidlo pro to, kdy je možné považovat úsilí vyvinuté vyvlastnitelem k dosažení dohody 

za postačující pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění (dle § 5 zákona 

č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě). 

Toto ustanovení pouze specificky upravuje pravidla pro doručování návrhu na uzavření 

smlouvy. I v případě, který spadá do působnosti zákona č. 416/2009 Sb., je proto nutno 

zkoumat, zda bylo v silách vyvlastnitele dosažení dohody s vyvlastňovaným. Nemůže jít 

pouze o formální snahu o uzavření dohody spočívající v tom, že vyvlastnitel toliko zašle 

vyvlastňovanému návrh na uzavření kupní smlouvy a nikterak nereaguje (či reaguje 

zástupnými důvody) na jeho případné alternativní požadavky (jako např. na uzavření 

směnné smlouvy). Zásadně ovšem platí, že míra aktivity vyžadovaná po vyvlastniteli se 
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mimo jiné odvíjí od aktivity vyvlastňovaného a od toho, zda jeho požadavky svědčí 

o jeho skutečném zájmu předejít rozhodnutí o vyvlastnění uzavřením dohody.“
250

 

S doručením návrhu pojí ZoUV plynutí obecné lhůty dle § 5 odst. 1 ZoVyvl, a to 

i s účinky tohoto doručení vůči všem právním nástupcům vyvlastňovaného, což je 

nepochybně žádoucí úprava nejen pro případ staveb z rozsahu stanoveného ZoUV.
251

 

Samotný návrh smlouvy by měl dle § 5 odst. 2 ZoVyvl obsahovat znalecký 

posudek s návrhem vyvlastnitele týkající se ceny za získání potřebných práv k pozemku 

nebo ke stavbě a informaci o účelu vyvlastnění včetně upozornění, že v případě, že se 

uzavření dohody podle ZoVyvl neuskuteční, je možné ve veřejném zájmu získat tato 

práva vyvlastněním. Vyvlastnitel pochopitelně není, co do maximální výše nabízené 

náhrady za vyvlastnění limitován. Zvláštní pravidla a omezení se v tomto ohledu 

uplatňují dle  ZoUV za podmínky, že vyvlastnitelem je Česká republika nebo právnická 

osoba zřízená státem.
252

 Návrh smlouvy musí rovněž obsahovat nárok vyvlastňovaného 

na vrácení převedených práv k pozemku nebo stavbě, pokud nebude zahájeno 

uskutečňování účelu převodu do 3 let od jejího uzavření. 

Konečně, jak bylo naznačeno již v citaci důvodové zprávy, pokud je předmětem 

smlouvy část pozemku, nebo předmětem návrhu (a to je v případě technické 

infrastruktury v síťových odvětvích mnohem častější případ) bude smlouva o zřízení 

věcného břemene, je nedílnou
253

 součástí návrhu smlouvy i geometrický plán tuto část 

pozemku vymezující. Podle J. Handrlici nově uvedený požadavek na doložení 

geometrického plánu již v návrhu smlouvy v podstatě kopíruje jednu z povinných 

náležitostí žádosti o vyvlastnění.
254

 Ať už tedy v případě uzavření smlouvy, kterou 

dojde ke zřízení věcného břemene, nebo rozhodnutí o omezení vlastnického práva 

zřízením věcného břemene, v obou případech se geometrický plán v souladu 

                                                 
250

 NSS 7 As 174/2014 
251

 Viz § 3 odst. 2 písm. c) ZoUV 
252

 Viz § 3b odst. 4 ZoUV 
253

 „Geometrický plán nicméně nepředstavuje neoddělitelnou součást listiny o zřízení služebnosti. Byť 

KatZ v § 7 odst. 2 požaduje, aby byl pro zápis služebnosti k části pozemku předložen i geometrický plán, 

je třeba odmítnout praxi některých katastrálních úřadů odmítající provést zápis jen z toho důvodu, že 

geometrický plán je ke smlouvě volně přiložen, tedy v situacích, kdy byl na základě smlouvy o zřízení 

služebnosti a v souladu s ní vypracován dodatečně.“ Viz LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: 

komentář, Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2013, sv. III, s. 925 
254

 Viz HANDRLICA, Jakub. Řízení o odnětí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem nově. 

Právní rozhledy. 2013, č. 7, 230 včetně pozn. č. 10 
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s  ustanovením § 79 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí 

vyhotovuje pro nezbytné vymezení rozsahu věcného břemene k dotčené části pozemku 

a jeho úspěšný zápisu do katastru nemovitostí. Dle uvedené vyhlášky představuje 

geometrický plán technický podklad pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin 

ke změnám, mezi něž řadí i vymezení rozsahu věcného břemene, a spolu se záznamem 

podrobného měření změn je podkladem pro provedení změny v souboru geodetických 

informací a v souboru popisných informací.
 255

 

S požadavkem doložení geometrického plánu souvisí i další výklad, který 

J. Handrlica poskytuje ve vztahu k možnému návrhu ve formě smlouvy o smlouvě 

budoucí, který považuje za podmínek ZoVyvl za nedostatečný. „Důvodem pro nabízení 

smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene je zejména u liniových staveb 

tvrzení, že finální umístění předmětného zařízení nelze v daném okamžiku stanovit. 

Skutečností ovšem je, že v okamžiku podání žádosti musí investor doložit geometrický 

plán [§ 18 odst. 3 písm. a) in fine], bez kterého není možné v rozhodnutí stanovit rozsah 

omezení vlastnického práva k předmětné nemovitosti. Argumenty ve prospěch používání 

smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene v investiční výstavbě jsou 

proto dle mého soudu překonané.“  

K tomu je třeba uvést, že pravděpodobným impulsem k zavedení praxe 

využívající institutu smlouvy o smlouvě budoucí při zřizování a provozu technické 

infrastruktury byl skutečně požadavek přesného zaměření až po umístění sítě, který je 

dosud uplatňován ze strany zeměměřičských inženýrů oprávněných k vyhotovení 

a ověření geometrických plánů za podmínek § 79 a násl. katastrální vyhlášky. Postupem 

času se tento požadavek prosadil skrze pozměňovací návrh i do zákona, a to 

do ustanovení § 104 odst. 3 věty 1. ZEK,
256

 které, na rozdíl od ostatních síťových uprav, 

podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť výslovně ukládá povinnost uzavřít 

s vlastníkem dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene k části dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení 

                                                 
255

 Viz § 79 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí a §2 odst. i) zákona 

č. 256/2013 Sb. 
256

 Viz Sněmovní tisk č. 768, IV. volební období, vládní návrh zákona o elektronických komunikacích 

[online] Praha: Poslanecká sněmovna parlamentu ČR, 2006 [13. 8. 2015] dostupné z 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=768 Usnesení hospodářského výboru ze 37. schůze konané 

dne 1. prosince 2004 k Vládnímu návrhu zákona a elektronických komunikacích - tisk 768. 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=4&t=768
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výstavby a zaměření polohy vedení smlouvu o zřízení věcného břemene ke skutečně 

dotčené části nemovitosti. Nedodržení zákonem předepsané, jako v případě ZEK, nebo 

jen praxí (energetická odvětví) používané odlišné smluvní konstrukce není zákonem 

výslovně postihováno s výjimkou hrozby zamítnutí případné žádosti o vyvlastnění 

doplněné ´pouze´ o návrh smlouvy o smlouvě budoucí.  

Vzhledem k tomu, že požadavek uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

(ať už před nebo po uskutečnění pokládky sítě) primárně vychází z požadavku 

zvláštních síťových úprav,
257

 jsou s uzavíráním takových smluv spojeny další v teorii 

i praxi hojně diskutované otázky o obecných náležitostech smluvního vztahu mezi 

provozovatelem sítě a vlastníkem pozemku dotčeného zřízením a provozem technické 

infrastruktury. V návaznosti na věcněprávní odlišení nebo přesněji osamostatnění 

inženýrských sítí od pozemků, s nimiž jsou relativně pevně spojeny, a příklonu k jejich 

pojetí jako nemovitostí přinesl NOZ i nový institut služebnosti inženýrské sítě.
258

 

Z důvodové zprávy se podává: „Na základě požadavků z praxe se tradiční katalog 

pozemkových služebností doplňuje o právo zřídit na cizím pozemku nebo přes cizí 

pozemek vést inženýrské sítě a udržovat je. … Úprava služebnosti inženýrské sítě je 

koncipována jako soukromoprávní, nezasahuje tedy do četných veřejnoprávních úprav 

a ponechává je nedotčeny.“
259

 Právě vztah mezi takto pojatou pozemkovou služebností 

inženýrské sítě a veřejnoprávní úpravou obsaženou ve zvláštních síťových úpravách se 

stala v praxi
260

 i v rámci odborné veřejnosti
261

 předmětem diskuze.  

Nad rámec všech ostatních změn, které v oblasti věcných práv k věci cizí přinesl 

NOZ
262

 vyvstala ve vztahu ke služebnosti inženýrské sítě otázka praktické použitelnosti 

příslušných ustanovení NOZ v širším kontextu podmínek zřizování a provozu prvků 

technické infrastruktury dle zvláštních síťových úprav. V této souvislosti je často 
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 Srov. §104 odst. 3 ZEK oproti § 24 odst. 4 EnerZ a dalším stejně stanoveným požadavkům uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene dle EnerZ. 
258

 §1267 - §1273 NOZ 
259

 Konsolidovaná důvodová zpráva k NOZ k §1267 až 1298 NOZ 
260

 Viz SZABO, Viktor. Vlastnictví energetických zařízení. Revue pro právo a technologie. 2013, č. 7, s. 

93 pozn. 363. 
261

 Viz HANDRLICA, Jakub. Služebnost inženýrské sítě. Právní rozhledy. 2013, č. 11, s. 406-412, 

SZABO, Viktor. Energetická soustava v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2014, č. 7, s. 240-

250. nebo KABELKOVÁ, Eva. Věcná břemena v novém občanském zákoníku: komentář. 1. Vyd. Praha: 

C. H. Beck, 2013. s. 117 
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 SPÁČIL, Jiří. Věcná břemena v návrhu občanského zákoníku, Právní fórum č. 11 a 12/2011 s. 511-

518 
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skloňován následující text zvláštní části konsolidované důvodové zprávy k § 1267 až 

1298 NOZ: „Ustanovení o služebnosti inženýrské sítě je navrženo jako párové 

soukromoprávní ustanovení k četným veřejnoprávním úpravám (např. v energetickém 

zákoně, zákoně o vodovodech a kanalizacích, zákoně o pozemních komunikacích nebo o 

elektronických komunikacích) s obdobným obsahem; v praxi se ukazuje, že úprava 

veřejného práva ponechává mnohé situace bez povšimnutí a že se podrobnější 

ustanovení o možnosti smluvní úpravy jeví jako potřebné“. Do centra pozornosti se tak 

dostává mimo jiné i potřeba praktické reflexe prolínání a oddělenosti veřejného a 

soukromého práva, které nutně přestávají být otázkou doktríny
263

 nebo pedagogickou 

pomůckou
264

 a významně ovlivňují řešení situací ponechaných veřejným právem 

v současnosti spíše překvapivě bez povšimnutí. V situaci, kdy je třeba zřídit a 

provozovat technickou infrastrukturu na cizím pozemku nebo vést přes cizí pozemek 

(zpravidla sousedův) i další prvky sítí, které nejsou technickou infrastrukturou jako 

například některé přípojky,
265

 aniž zvláštní síťové úpravy či StavZ nutně nestanoví 

naprosto přesně obsah a případně formu zajištění tomu odpovídajících práv je zcela na 

místě, aby byl maximálně využit prostor vytknutý nutně jednotným a bezrozporným 

právním řádem k vypořádání vzájemných práv k dotčenému pozemku či stavbě. 

Služebnost inženýrské sítě tak může i přes některé dílčí problematické aspekty, na které 

upozorňuje J. Handrlica
266

 a kterým bude věnována pozornost i v další kapitole této 

práce, pravděpodobně lépe než dosavadní úprava věcných břemen v OZ posloužit nejen 

soukromoprávní úpravě věcných práv k nemovitostem dotčeným technickou 

infrastrukturou, ale pochopitelně i rozhodovací praxi vyvlastňovacích úřadů a soudů. 

Závěrem tohoto bodu je třeba upozornit na důsledky opomenutí provozovatele 

sítě při získání nezbytných práv k pozemku a umístění prvku technické infrastruktury na 

cizím pozemku bez tomu odpovídajícího oprávnění. K tomu se kriticky vyjádřil ve své 

poznámce k rozhodnutí NS
267

 soudce J. Spáčil. „Nejvyšší soud řešil opakovaně případy 

staveb telekomunikačního vedení zřízených na cizím pozemku bez občanskoprávního 
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 Viz HÁLOVÁ, Miloslava. Veřejnoprávní regulace soukromoprávních činností a uplatňování 

soukromého práva In HANDRLICA, Jakub. Veřejné právo a právo soukromé: aktuální tendence a výzvy 

veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2014, s. 74. 
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 SKŘEJPEK, Michal. Elasticita hranic mezi ius publicum a ius privatum v římském právu, tamtéž s. 16 
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 Viz výklad v bodě 3. 1. této práce 
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 Viz HANDRLICA, Jakub. Služebnost inženýrské sítě. Právní rozhledy. 2013, č. 11, s. 406-412 
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důvodu; podle jeho judikatury lze takové stavby projednávat jako neoprávněné podle § 

135c ObčZ. V poslední době se množí případy, kdy stavba infrastrukturní sítě, jejíž 

zřízení je jinak nepochybně ve veřejném zájmu, je umístěna na pozemku bez právního 

důvodu a někdy i přes výslovný odpor vlastníka. Zřizovatelé takových staveb zjevně 

spoléhají na to, že soudy v řízení o neoprávněné stavbě přihlédnou k veřejnému zájmu a 

nenařídí odstranění stavby, ale zřídí za náhradu věcné břemeno opravňující je mít na 

cizím pozemku stavbu vedení (jde nejen o telekomunikace, ale např. i o kanalizaci). 

Částečně tak obcházejí ustanovení o vyvlastnění, zčásti to ovšem může být i reakce na 

skutečnost, že úprava vyvlastnění pro provedení některých důležitých sítí je 

nedostatečná. Přesto je takový postup protiprávní, a pokud soudy odstranění stavby 

nenařídí, při stanovení výše náhrady za zřízení věcného břemene podle § 135c odst. 3 

ObčZ nelze vycházet jen z cenových předpisů nebo z ceny, za kterou by bylo možno v 

daném místě a čase dosáhnout jeho zřízení smlouvou. Je třeba vycházet ze skutečnosti, 

že vlastník byl omezen proti své vůli, případně bez svého vědomí, a přihlížet k 

okolnostem, za kterých byla neoprávněná stavba zřízena. Zejména v případě, že stavba 

byla provedena s vědomím, že stavebník nemá k pozemku právo nebo dokonce přes 

výslovný odpor jeho vlastníka, je namístě mnohonásobné zvýšení náhrady oproti 

obvyklé ceně.“ 

Na tomto místě je třeba zakončit výklad, který nepochybně dokládá, že 

i jednoznačně preferovaný smluvní způsob získání práv k pozemkům má svá úskalí. 

Nicméně je třeba doufat, že příklon zákonodárce ve všech síťových odvětvích k tomuto 

způsobu vypořádání práv k pozemku či stavbě, by mohl předznamenat přínos, se kterým 

se M. Hálová obrací k novému soukromoprávnímu kodexu. „Významným přínosem 

nově kodifikovaného práva soukromého práva by bylo, kdyby přineslo potenciál ke 

zvýšení možností efektivního řešení problémů a poruch v oblasti soukromých činností a 

vztahů na bází soukromého práva a tím i k redukci poptávky po jejich veřejnoprávní 

regulaci.“
268
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3.2.4. Rozsah vyvlastnění (zásada minimalizace zásahu) 

Rozsah vyvlastnění v širším slova smyslu je nepochybně limitován již 

samotným požadavkem zákonného stanovení účelu vyvlastnění. Ten může být naplněn 

jednak stavebními záměry, které směřují ke zřízení a provozu technické infrastruktury 

z titulu uvedeného v § 170 odst. 1 písm. a) StavZ, tak především zřízením a provozem 

prvků technické infrastruktury dle zvláštních síťových úprav, jak bylo podrobně 

probíráno v úvodu této kapitoly.  

Podmínky uplatnění s procesem expropriace neoddělitelně spjaté zásady 

minimalizace zásahu pregnantně vystihl J. Hoetzel: „Předmět a rozsah vyvlastňovacího 

práva je dán potřebou všeužitečného podniku, jakož i úvahou, že se nemá do cizích práv 

zasahovati více, než je nezbytně nutno. Z toho plyne vykládací pravidlo: kde stačí 

zřízení služebnosti, nemá se odnímati celé vlastnictví: kde stačí část objektu, nemá se 

sahati na objekt celý. Otázka, čeho je třeba pro všeužitečné dílo, není otázkou volného 

uvážení, jak tvrdila dřívější praxe, nýbrž otázka skutková…“
269

 Rozsah vyvlastnění 

v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 ZoVyvl
270

 musí, jak co do svého prostorového nebo 

obecně kvantitativního vymezení, tak ohledně intenzity zásahu, resp. kvality 

odnímaných práv, odpovídat a být nezbytně přiměřený účelu (v podobě konkrétního 

stavebního záměru), pro který se vyvlastňuje. Kromě obecně preferované varianty 

soukromoprávního smírného vypořádání práv uzavřením smlouvy v souladu se zásadou 

subsidiarity, jak bylo popsáno v předchozím bodě, ZoVyvl zakotvuje možnost 

vyvlastňovaného požadovat nad rámec uvedené nezbytnosti rozšíření rozsahu 

vyvlastnění. Takový postup je podmíněn tím, že není možné pozemek, stavbu nebo 

jejich část, popřípadě právo odpovídající věcnému břemenu užívat bez vyvlastňovaného 

pozemku, stavby nebo jejich částí či věcného břemene vůbec, nebo jen s nepřiměřenými 

obtížemi.
271

 

Za určitý projev zásady minimalizace zásahu v procesu vyvlastnění lze 

považovat i dílčí podmínky vyvlastnění, které se promítají, jak do povinného návrhu 

smlouvy, tak pochopitelně i do samotného rozhodnutí o vyvlastnění. Jedná se především 
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o stanovení povinnosti zahájit uskutečňování účelu převodu do 3 let od uzavření 

smlouvy,
272

 anebo ve lhůtě určené v rozhodnutí, která nesmí být dokonce delší než 2 

roky od právní moci rozhodnutí.
273

 Lhůtu určenou v rozhodnutí může vyvlastňovací 

úřad dle § 25 odst. 6 ZoVyvl prodloužit na žádost vyvlastnitele podanou ještě před jejím 

uplynutím, a to jen v případech hodných zvláštního zřetele, jen jednou a nejdéle o další 

2 roky. Takovým případem hodným zvláštního zřetele by nepochybně mohla být právě 

situace, kdy předmětem vyvlastnění je pouze jeden z mnoha pozemků dotčených 

rozsáhlou stavbou technické infrastruktury. Pokud ve lhůtě určené v rozhodnutí není 

zahájeno uskutečňování účelu vyvlastnění, lze vyvlastnění na žádost vyvlastněného 

od počátku zrušit a obnovit původní stav.
274

 Důsledky nedodržení lhůty dohodnuté 

ve smlouvě včetně případného nároku na náhradu škody tím způsobené 

vyvlastňovanému je ponecháno bez dalšího na obecné soukromoprávní úpravě v NOZ. 

Zásada minimalizace zásahu se projevuje v procesu vyvlastnění nejen ve vztahu 

k vyvlastňovanému, ale nutně i k třetím osobám, které mohou být vyvlastněním v různé 

míře dotčeny. Na rozdíl od obecné úpravy vyvlastnění účinné do 31. 1. 2013 (před 

účinností novely č. 405/2012 Sb.) stanoví současný § 6 odst. 1 ZoVyvl, že vyvlastněním 

spočívajícím v odnětí vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě zanikají všechna 

práva třetích osob k vyvlastněnému pozemku nebo stavbě, není-li dále stanoveno jinak. 

Dle předchozí úpravy právní mocí rozhodnutí o jakékoli z obou možných forem 

vyvlastnění zaniklo rovněž právo zástavní, podzástavní i zajišťovací převod práva. 

Důvodová zpráva k tomu uvádí: „Takový zásah do práv třetích osob i vyvlastňovaného 

není důvodný v případě, že se vyvlastněním pouze omezuje vlastnické právo k pozemku 

nebo stavbě. Nemovitost, která je předmětem těchto práv, zůstává ve vlastnictví 

dosavadního vlastníka, to jest zástavního či podzástavního dlužníka. K zániku práv 

třetích osob včetně oprávněného z věcného břemene má docházet jen v případě, že je 

odnímáno vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě a je převáděno na vyvlastnitele. 

Vyvlastňovací úřad však může rozhodnout, že právo z věcného břemene z důvodů 

veřejného zájmu na jeho trvání nezaniká.“ Jedná se nepochybně o správný posun 
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v intencích zásady minimalizace zásahu, který však ani po uvedené změně není zcela 

bezproblémový.  

S J. Handrlicou
275

 je třeba souhlasit, že potenciální problém může spočívat 

v identifikaci práv z věcného břemene, která mají z důvodů veřejného zájmu být 

i po omezení práv k pozemku či stavbě zachována, resp. s jejich označením (evidencí) 

v katastru nemovitostí. Valnou část těchto břemen představují ta, která bezprostředně 

souvisí s provozem technické infrastruktury, jimž bude věnována pozornost 

v následující kapitole této práce. Preventivně může v tomto ohledu působit skutečnost, 

že oprávněnými subjekty z těchto neevidovaných věcných břemen jsou subjekty z řad 

provozovatelů sítí, kteří sami často vystupují v roli vyvlastnitelů. Druhé tentokrát ryze 

preventivní opatření lze spatřovat ve výslovně stanovené povinnost stavebníka si mimo 

jiné zjistit informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury, pokud 

stavby vyžadující územní rozhodnutí předpokládají provedení zemních prací nebo 

terénních úprav.
276

 S trochou nadsázky lze uvést, že s tím související povinnost 

stavebníka zajistit ochranu takových podzemních staveb by mohla zahrnovat také určitý 

díl jeho odpovědnosti na případném zachování s veřejným zájmem úzce spjatých 

oprávnění k těmto stavbám. Vzhledem k tomu, že možnosti správních orgánů, soudů 

a samotných provozovatelů sítí ke včasné identifikaci těchto práv a tím i k možnosti 

následného posouzení důvodu pro jejich zachování nejsou zcela dostatečné, je otázkou, 

zda ustanovení § 6 má být na tento zvláštní druh věcných břemen vůbec aplikován. 

V neposlední řadě ukázala aplikace ustanovení části třetí ZoVyvl o právech 

třetích osob, konkrétně § 7 odst. 1 ZoVyvl, že není důvod k tomu, aby zanikala nájemní 

práva k pozemkům a stavbám v souvislosti s jejich vyvlastněním. Nejen případná nižší 

intenzita zásahu v případě vyvlastnění zřízením věcných břemen, a to tím spíše 

v případě podzemních staveb technické infrastruktury, ale samotné lhůty pro zahájení 

uskutečňování účelu vyvlastnění poskytují celkem široký prostor k tomu, aby případný 

nájemce nerušeně užíval dotčený byt, nebytový prostor, stavbu nebo pozemek do doby, 

kdy jej bude vyvlastnitel potřebovat. Vyvlastniteli je dána možnost se s nájemcem 
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dohodnout na změně nájemní smlouvy a teprve za předpokladu, že realizace účelu 

vyvlastnění brání současnému trvání nájmu, může jej vyvlastnitel vypovědět.
277

 

Ustanovení § 3 odst. 5 ZoUV ve vztahu k právům třetích osob speciálně stanoví 

možnost, aby návrh smlouvy o získání práv k pozemku nebo stavbě potřebných pro 

uskutečnění účelu vyvlastnění mohl obsahovat požadavek, aby tento pozemek nebo 

stavba nebyl zatížen právy, která zanikají vyvlastněním. 

3.2.5. Vyvlastňovací řízení 

K vyvlastnění za podmínek ZoVyvl dochází na základě správního aktu 

vydaného vyvlastňovacím úřadem v rámci vyvlastňovacího řízení.
278

 Vyvlastňovacím 

řízením je dle § 2 písm. d) ZoVyvl řízení o odnětí nebo omezení vlastnického práva 

nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, o přechodu 

vlastnického práva nebo o nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto 

pozemku nebo stavbě a o poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického 

práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě. 

Věcně příslušnými orgány pro vedení vyvlastňovacího řízení jsou vyvlastňovací 

úřady, a to v rámci výkonu přenesené působnosti.
279

 Funkci vyvlastňovacího úřadu plní 

primárně obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
280

 V územně členěných 

statutárních městech je vyvlastňovacím úřadem magistrát, v Praze Magistrát hlavního 

města Prahy. Místně příslušným je vyvlastňovací úřad, v jehož správním obvodu se 

nachází pozemek nebo stavba, jichž se vyvlastnění týká. V případě, že se pozemky nebo 

stavby, kterých se vyvlastnění týká, nachází ve správním obvodu dvou nebo více 

vyvlastňovacích úřadů, rozhodne nejbližší společně nadřízený správní orgán usnesením, 

který z nich vyvlastňovací řízení provede.
281

 Orgán obce nebo kraje nemůže vést 

vyvlastňovací řízení nebo odvolací řízení, je-li jeho účastníkem daná obec nebo daný 
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kraj anebo danou obcí nebo daným krajem zřízená právnická osoba. Mimo jiné 

i z tohoto důvodu
282

 byla v souvislosti s přijetím ZoVyvl rozšířena působnost 

Ministerstva pro místní rozvoj jako ústředního orgánu státní správy o oblast 

vyvlastnění.
283

 

Zatímco v případě vyvlastňovacího řízení dle StavZ 1956 byla ponechána otázka 

vymezení okruhu účastníků obecné úpravě správního řádu, přistupuje ZoVyvl k vlastní 

zvláštní úpravě okruhu účastníků. Po novele č. 405/2012 Sb. kterou byli z  okruhu 

účastníků vyloučeni i nájemci dotčených nemovitostí
284

, označuje § 17 odst. 1 ZoVyvl 

jako účastníky pouze vyvlastnitele, vyvlastňovaného, zástavního věřitele, podzástavního 

věřitele a oprávněného z práva odpovídajícího věcnému břemenu, které vázne 

na pozemku nebo stavbě, jichž se vyvlastnění týká, a případně dle § 17 odst. 3 ZoVyvl 

oprávněného ze zajišťovacího převodu práva, správce dědictví, dědice zůstavitele či 

stát. Účastníkům, kteří nejsou známi, jejichž pobyt není znám, nebo kterým se 

nepodařilo doručit na známou adresu, vyvlastňovací úřad ustanoví opatrovníka. 

Vyvlastňovací řízení lze zahájit jen na žádost vyvlastnitele.
285

 Kromě obecných 

náležitostí žádosti dle SŘ
286

 požaduje § 18 odst. 2 ZoVyvl, aby v ní byly označeny 

pozemky nebo stavby, jichž se vyvlastnění týká, a práva třetích osob na nich váznoucí, 

dále doloženy skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny v předchozích bodech 

vyložené podmínky pro vyvlastnění stanovené § 3 až 5 ZoVyvl, dále údaj o tom, jakého 

vyvlastnění se vyvlastnitel domáhá a konečně údaj o tom, v jaké lhůtě a jakým 

způsobem vyvlastnitel zahájí uskutečňování účelu vyvlastnění. 

§ 18 odst. 3 ZoVyvl stanoví povinné přílohy žádosti o vyvlastnění za účelem 

spolehlivého zjištění všech okolností případu. K žádosti se tak povinně připojí 

katastrální mapa se zákresem pozemků a staveb navržených k vyvlastnění, územní 

rozhodnutí, pokud jeho vydání pro daný účel vyvlastnění vyžaduje StavZ a není-li 

stavební úřad, který jej případně vydal, současně vyvlastňovacím úřadem. Dále je třeba 
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k žádosti přiložit listiny prokazující splnění podmínky prokazatelné snahy vyvlastnitele 

o získání potřebných práv dohodou s vyvlastněným včetně samostatného prohlášení 

o tom, že se vyvlastniteli ve lhůtě 90 dnů nepodařilo s vyvlastňovaným dosáhnout 

dohody. Přílohu žádosti o vyvlastnění by měl být i znalecký posudek indikující výši 

náhrady za vyvlastnění, vyhotovený na žádost vyvlastňovaného či vyvlastnitele 

se souhlasem vyvlastnitele. Nepovinnou přílohu žádosti představuje případná dohoda 

vyvlastňovaného o rozdělení náhrady s třetími osobami, jejichž práva váznoucí 

na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě vyvlastněním zaniknou. 

O zahájení vyvlastňovacího řízení jsou písemně uvědomeni nejen účastníci, ale 

i místně příslušný katastrální úřad, který o jeho zahájení zapíše do katastru nemovitostí 

k dotčené nemovitosti poznámku.
287

 Poté, co je vyvlastňovaný uvědomen o zahájení 

vyvlastňovacího řízení, nesmí činit pod sankcí neplatnosti právní úkony, jimiž se 

převádí, pronajímá či jinak zatěžuje vyvlastňovaný pozemek či stavba, pochopitelně 

s výjimkou případného uzavření smlouvy s vyvlastnitelem. § 19 odst. 3 ZoVyvl tak 

představuje zvláštní formu veřejnoprávního zásahu do vlastnického práva 

k nemovitostem, které předchází samotnému vyvlastnění a významně omezuje 

vlastníka, co do dispozice s pozemkem či stavbou. Především za takové a případně další 

omezení, která v souvislosti se zahájením vyvlastňovacího řízení vyvlastňovanému 

vzniknou, přísluší vyvlastňovanému vůči vyvlastniteli dle § 19 odst. 4 ZoVyvl náhrada 

v prokazatelné výši způsobené újmy. 

Ve vyrozumění o zahájení vyvlastňovacího řízení je vyvlastňovaný rovněž 

náležitě poučen, a to jednak o tom, že při vyvlastnění se neuplatní smluvní ani zákonná 

předkupní práva k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě a především o tom, že 

námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání je možné uplatnit nejpozději při 

ústním jednání, přičemž k později uplatněným se nepřihlíží a zmeškání této lhůty nelze 

prominout.
288

 I ve správním řízení o vyvlastnění se tak projevuje zásada koncentrace, 

kdy vyrozumění o zahájení vyvlastňovacího řízení je možné rovnou spojit 

s předvoláním ke zpravidla neveřejnému ústnímu jednání,
289

 které musí být nařízeno 

                                                 
287

 Viz § 19 odst. 1 ZoVyvl 
288

 Viz § 22 odst. 2 ZoVyvl. 
289

 Viz § 49 odst. 2, 3 SŘ  



84 

 

vyvlastňovacím úřadem tak, aby o něm účastníci byli vyrozuměni alespoň 30 dnů přede 

dnem jeho konání.
290

 

Vyvlastňovacímu řízení musí v zásadě předcházet územní řízení, jak bylo 

uvedeno v bodě 3.2.2. této kapitoly. Teprve subjekt, který je držitelem pravomocného 

územního rozhodnutí, jej může připojit k žádosti dle § 18 odst. 3 ZoVyvl, vyžaduje-li 

StavZ jeho vydání pro daný účel vyvlastnění. Z toho vyplývá časová posloupnost 

jednotlivých řízení, kdy nejprve musí být pravomocně rozhodnuto o umístění stavby, 

poté může být zahájeno vyvlastňovací řízení a teprve po jeho pravomocném ukončení 

může být přistoupeno k případnému povolení vlastní stavby. Dvě odchylky v tomto 

ohledu stanoví ZoUV. 

Jednak podobně jako § 78 odst. 3 StavZ  ve spojení s § 94a StavZ zakotvuje 

§ 2 odst. 1, 2 ZoUV možnost stavebního úřadu s výjimkou některých staveb spojit 

územní a stavební řízení,
291 

k jehož vedení je v prvním stupni v takovém případě 

příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Na úskalí vzájemného vztahu dvojí 

právní úpravy spojeného řízení upozorňuje J. Handrlica, když uzavírá, že i přesto, že 

původním záměrem zákonodárce bylo zcela jistě vytvořit nové specifické spojené 

řízení, je možné se dnes klonit spíše k výkladu, že úprava obsažená ve StavZ je úpravou 

obecnou, zatímco § 2 odst. 1, 2 ZoUV úpravou speciální k témuž procesnímu 

institutu.
292

 

A dále ustanovení § 2 odst. 4 ZoUV umožňuje stavebníkovi zahájit řízení 

o povolení stavby vybrané dopravní, vodní a energetické infrastruktury bez nutnosti 

předložit doklady uvedené v § 110 odst. 2 písm. a) StavZ. Tím je dán možný souběh 

územního řízení s řízením o povolení stavby, který v praxi představuje výraznou 

časovou úsporu celého procesu vyvlastnění. O povolení stavby v takovém případě 
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dopravní infrastruktury. Právní rozhledy 2012, č. 5, s. 166 
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rozhodne stavební úřad až po předložení dokladů prokazujících jeho vlastnické právo 

nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, tj. po předložení 

smlouvy, jejímž uzavřením stavebník získal potřebná práva k nemovitosti dohodou, 

anebo po předložení pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění potřebných práv. K tomu 

je třeba uvést, že novelou č. 405/2012 Sb. není s účinností od 1. 1. 2013 potřeba 

stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu pro převážnou část staveb technické 

infrastruktury v odvětví energetiky i elektronických komunikací. Konkrétně se jedná 

o stavby nadzemního a podzemního komunikačního vedení sítí elektronických 

komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo 

vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná 

komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, 

včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov,
293

 dále podzemního 

a nadzemního vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných 

bodů a systémů měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační 

techniky, s výjimkou budov,
294

 dále vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu 

a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační 

a telekomunikační techniky, s výjimkou budov
295

 a konečně rozvodů tepelné energie 

a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační 

a telekomunikační techniky, s výjimkou budov.
296

 Realizace těchto stavebních záměrů 

tak může ve všech případech začít dnem, kdy se rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu 

o vyvlastnění stane vykonatelným. 

3.2.6. Rozhodnutí o vyvlastnění a jeho soudní přezkum 

O vyvlastnění včetně stanovení náhrady je vedeno jedno správní řízení. Nejde 

o spojení dvou samostatných správních řízení či vedení společného řízení.
297

 Výroková 

část rozhodnutí obsahuje v souladu s § 68 odst. 2 SŘ vícero výroků, přičemž 

esenciálními výroky jsou jednak výrok o vyvlastnění a jednak výrok o náhradě 

za vyvlastnění. Určení rozsahu vyvlastnění je nepochybně určující ve vztahu k otázce 

náhrady. Náhradu nelze stanovit bez toho, že bude jistý rozsah vyvlastnění. 

                                                 
293

 Viz § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 StavZ 
294

 Viz tamtéž bod 5 StavZ 
295

 Viz bod 6 tamtéž 
296

 Viz bod 7 tamtéž 
297

 Viz § 140 SŘ 
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Pokud v rámci vyvlastňovacího řízení nebude prokázáno splnění podmínek pro 

vyvlastnění, žádost vyvlastnitele bude zamítnuta a vyvlastnitel bude povinen 

vyvlastňovanému nahradit škodu či jinou újmu, která mu v souvislosti s podáním 

žádosti vznikla, neboť jak bylo uvedeno, určitá omezení, zejm. co do dispozice 

vlastníka postihují již samotným zahájením vyvlastňovacího řízení.
298

 Zamítnutí žádosti 

oznámí vyvlastňovací úřad bezodkladně po nabytí právní moci katastrálnímu úřadu 

za účelem zápisu poznámky o zahájeném řízení stejně jako v případné jejího pozdějšího 

výmazu na základě pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění.
299

 

Dospěje-li vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou 

splněny, rozhodne samostatnými výroky o vyvlastnění práv k pozemku nebo 

ke stavbě
300

 a o náhradě za vyvlastnění.
301

 Stěžejní výrok rozhodnutí určující rozsah 

vyvlastnění samotného doplňuje s tím související výrok, kterým je určena lhůta, 

ve které je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění. Fakultativní 

výrok o vyvlastnění představuje rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o tom, která práva 

spojená s pozemkem, stavbou nebo jejich částí vyvlastněním nezaniknou, je-li dán 

veřejný zájem na jejich zachování.    

Výroky o náhradě za vyvlastnění vyvlastňovací úřad stanoví výši náhrady pro 

vyvlastňovaného, jakož i pro oprávněného z věcného břemene, jejichž práva 

vyvlastněním zanikla, a ukládá vyvlastniteli, aby jim náhrady zaplatil ve lhůtě, která 

nesmí být delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí. Fakultativní výrok o náhradě 

za vyvlastnění je věnován vypořádání náhrady v případě dohody účastníků o nepeněžité 

náhradě dle § 11 ZoVyvl. Výrok o náhradě za vyvlastnění může taktéž řešit otázku 

rozdělení náhrady určené vyvlastňovanému mezi něj a třetí osoby oprávněné 

ze zaniknuvších věcných práv k pozemku či stavbě s výjimkou věcných břemen,
302

 

pokud byla předložena dohoda o způsobu jejich vypořádání, popřípadě je takové 

rozdělení ponecháno na soudu a vyvlastniteli uloženo, aby náhradu za vyvlastnění složil 

do soudní úschovy. Konečně vyvlastňovací úřad pojme do výroku o náhradě 

                                                 
298

 Viz § 24 odst. 1 ZoVyvl 
299

 Viz § 19 odst. 1 a §25 odst. 5 ZoVyvl  
300

 Viz § 24 odst. 3 ZoVyvl 
301

 Viz § 24 odst. 4 ZoVyvl 
302

 Zástavní věřitel, podzástavní věřitel nebo oprávněný ze zajišťovacího převodu práva na úhradu 

splatných zajištěných pohledávek 
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za vyvlastnění také uložení případné povinnosti vyvlastniteli, aby nahradil 

vyvlastňovanému jím vynaložené náklady na vyhotovení znaleckého posudku, je-li 

takového, ve lhůtě nikoli kratší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí. 

Právě novelou č. 405/2012 Sb. byly s účinností od 1. 2. 2013 takto zcela zřetelně 

odlišeny v rámci rozhodnutí o vyvlastnění výroky o vyvlastnění samotném a o náhradě 

za vyvlastnění. Na uvedené rozlišení navazuje odlišný procesní režim, jak z hlediska 

řádných opravných prostředků, tak případného přezkumu či projednání v soudním 

řízení. 

Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí o vyvlastnění je odvolání, 

které je přípustné proti všem částem rozhodnutí, tj. jednotlivým výrokům nebo jeho 

vedlejším ustanovením v obecné lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
303

 

Směřuje-li odvolání jenom proti některému z výroků o náhradě za vyvlastnění, 

nemá tento opravný prostředek dle poslední věty § 25 odst. 2 ZoVyvl odkladný účinek 

vůči ostatním nenapadeným výrokům. „Předmětné rozhodnutí se proto stává 

v okamžiku oznámení účastníkům řízení předběžně vykonatelným.“
304

  Vyvlastniteli, 

zpravidla stavebníkovi se v takovém případě dostává práva potřebného k zahájení řízení 

o povolení stavby, popř. již jen vydání stavebního povolení nebo dokonce rovnou 

k zahájení stavby.
305

 V takovém případě je povinen vyvlastnitel zaplatit do 60 dnů 

od právní moci výroků o vyvlastnění stanovenou náhradu vyvlastňovanému, popř. 

třetím osobám, popř. ji složit u soudu, pokud oprávněný z náhrady neposkytne 

vyvlastniteli potřebnou součinnost.
306

 V odvolacím řízení nesmí odvolací orgán změnit 

výrok o náhradě v neprospěch vyvlastňovaného ani třetích osob. Bude-li odvolacím 

orgánem pravomocně stanovena náhrada vyšší, než tomu bylo v prvoinstančním 

rozhodnutí, vyvlastnitel bude povinen vyrovnat rozdíl nejpozději do 30 dnů od právní 

moci druhostupňového rozhodnutí. 

Směřuje-li odvolání proti některému z výroků o vyvlastnění práv k pozemku 

nebo ke stavbě, má toto odvolání odkladný účinek i ve vztahu k ostatním výrokům 

                                                 
303

 Viz § 83 SŘ 
304

 HANDRLICA, Jakub. Řízení o odnětí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem nově. Právní 

rozhledy. 2013, č. 7, s. 233 
305

 Viz výklad v závěru bodu 3.2.5. této kapitoly 
306

 Viz. § 25 odst. 3 ZoVyvl 
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rozhodnutí. Odkladný účinek takového odvolání nelze dle § 25 odst. 2 ZoVyvl vyloučit. 

Vyvlastnitel v takovém případě nemůže zahájit řízení o povolení stavby, popř. nedojde 

ani k vydání stavebního povolení v již zahájeném řízení a nebude moci zahájit 

stavbu.
307

 Odkladný účinek se však projevuje ve vztahu k povinnosti náhrady 

za vyvlastnění, která bude vyplacena teprve po nabytí právní moci druhostupňového 

rozhodnutí. § 4 odst. 1 ZoUV ještě zužuje okruh výroků o vyvlastnění, které mají 

v případě odvolání proti nim odkladný účinek i ve vztahu k ostatním výrokům 

rozhodnutí. Odvolání proti výroku, kterým je stanovena lhůta, ve které je vyvlastnitel 

povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění za podmínek ZoUV nemá odkladný 

účinek ve vztahu k ostatním výrokům rozhodnutí. 

Rozhodnutí o vyvlastnění může být zrušeno, jak bylo uvedeno v bodě 3.2.4. této 

kapitoly za podmínek § 26 odst. 1 ZoVyvl. V takovém případě na rozdíl od třetích 

osob
308

 nabývá vyvlastněný zpět práv, která mu byla odňata nebo omezena, ke dni 

právní moci rozhodnutí o zrušení vyvlastnění. Naopak vyvlastňovaný je povinen 

do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí o zrušení vyvlastnění vrátit vyvlastniteli 

náhrady podle § 10 odst. 1 ZoVyvl, které mu byly vyplaceny a v případě náhrady podle 

§ 10 odst. 2 ZoVyvl ve výši, ve které do té doby nebyly vynaloženy. Byla-li 

vyvlastňovanému poskytnuta nepeněžitá náhrada podle § 11 ZoVyvl, přechází dnem 

právní moci rozhodnutí o zrušení vyvlastnění poskytnutý pozemek nebo stavba zpět 

do vlastnictví vyvlastnitele. 

Na výše uvedené rozlišení výroků o vyvlastnění samotném a o náhradě 

za vyvlastnění navazuje také odlišný a taktéž s účinností od 1. 2. 2013 novelizovaný 

procesní režim případného soudního přezkumu jednotlivých výroků rozhodnutí 

o vyvlastnění. Jak uvádí důvodová zpráva k novele č. 405/2012 Sb.: „Navržená právní 

úprava se vrací ke stavu před 1. 1. 2007, tzn. k duálnímu modelu soudního přezkumu, 

který tu byl, je vyzkoušený a v některých případech se i dnes uplatňuje. K přezkoumání 

žaloby o vyvlastnění budou příslušné soudy ve správním soudnictví. Žaloby o náhradě 

budou projednávat soudy v občanském soudním řízení. Tomu odpovídá i nové řešení 

navržené v § 24 a 25 – oddělení výroků o vyvlastnění od výroků o náhradě, včetně 

                                                 
307

 Viz výklad v závěru bodu 3.2.5. této kapitoly 
308

 Viz § 26 odst. 2 věta druhá ZoVyvl 
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jiných následků odvolání podaných samostatně do těchto částí rozhodnutí.“
309

 Nicméně 

důvody této legislativní iniciativy lze taktéž, resp. převážně spatřovat i v kritice 

vycházející ze soudních sporů o výklad nejednoznačně textovaného ustanovení 

§ 28 odst. 1 ZoVyvl ve znění do 31. 1. 2013.
310

 Podstatu těchto sporů shrnul ve svém 

rozhodnutí ÚS takto: „Dosavadní výklad svěřující řízení ve věcech vyvlastnění správním 

soudům byl nadále neudržitelný. Logickou reakcí pak bylo rozhodnutí zvláštního senátu 

zřizovaného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních 

sporů, který usnesením ze dne 8. 6. 2007 č. j. Konf 4/2007-6, publikovaným pod 

č. 1312/2007 Sb. NSS, určil jako příslušný k vydání rozhodnutí o žalobě proti 

rozhodnutí krajského úřadu o zřízení věcného břemene soud v občanském soudním 

řízení.“
311

 

S nepříliš přesvědčivým odůvodněním tohoto rozhodnutí,
312

 resp. samotným 

verdiktem se odborná veřejnost příliš neztotožnila a stejně tak i někteří soudci ÚS, 

zejména soudkyně E. Wagnerová, jež uplatnila k rozhodnutí odlišné stanovisko. 

E. Wagnerová spatřuje v odklonu od výše zmíněného duálního modelu soudního 

přezkumu rozhodnutí o vyvlastnění porušení hned několika základních práv a ústavních 

principů (zejm. principu proporcionality a právního státu), a především porušení 

respektu k základnímu právu na vlastnictví a umenšení ochrany tohoto práva osob, jimž 

je vlastnictví odnímáno, popř. je omezováno, když v odlišném stanovisku uzavírá: 

„…napadená právní úprava neproporcionálně omezuje vlastnické právo těchto osob, 

                                                 
309

 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., 

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

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, 

ve znění zákona č. 209/2011 Sb. Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: LIT42838CZ. Zvláštní část, k části 

první, k bodu 24 - § 28 
310

 K řízení ve věci vyvlastnění, která má být projednána v občanském soudním řízení, je v prvním stupni 

příslušný krajský soud. 
311

 ÚS Pl. ÚS 26/08 
312

 Srov. bod 18 odůvodnění rozhodnutí: „Nejprve je třeba připomenout, že Ústavní soud je orgánem 

ochrany ústavnosti [čl. 83 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“)]. V řízení o zrušení zákonů 

a jiných právních předpisů vystupuje v pozici tzv. negativního zákonodárce a jeho úkolem je posoudit 

ústavnost napadených právních předpisů či jejich vymezených částí, eventuálně posoudit, zda je možno 

napadené předpisy interpretovat a aplikovat ústavně konformním způsobem. Ústavní soud při tom není – 

a to je pro posuzovaný případ zvlášť podstatné – oprávněn posuzovat vhodnost či účelnost právní normy, 

neboť tato kompetence přísluší vždy jen zákonodárci. Ústavní soud je toho názoru, že v daném případě 

nejde o případ rozporu napadených právních norem s ústavním pořádkem, nýbrž jde o konfrontaci dikce 

zákona, resp. zákonodárcem zvolené varianty soudní kontroly činnosti veřejné správy na daném úseku, 

a představ právní praxe (či její části), jak by měla tato právní úprava vypadat, aby co nejlépe odpovídala 

názorům právní nauky.“ 
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resp. neposkytuje mu nejvyšší možnou míru ochrany (jak vyžaduje uplatnění principu 

proporcionality), jaké by bylo možno dosáhnout svěřením agendy do jurisdikce 

správního soudnictví. Jinak je též zřejmé, že tak by se také maximalizoval zásadou 

proporcionality vyžadovaný respekt k základnímu právu na soudní ochranu základních 

práv, garantovanému poslední větou ustanovení čl. 36 odst. 2 Listiny.“
 313

 

Podle § 28 odst. 1 ZoVyvl platí, že výrok o vyvlastnění práv k pozemku nebo 

stavbě lze přezkoumat v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle zákona 

č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „SŘS“). ZoVyvl nestanoví žádnou zvláštní 

lhůtu pro podání žaloby proti rozhodnutí o vyvlastnění, a tudíž jí lze podat v obecné 

dvouměsíční lhůtě od oznámení napadeného správního rozhodnutí.
314

 Žaloba podaná 

vyvlastňovaným v tomto případě má podle § 28 odst. 4 ZoVyvl odkladný účinek. 

Výrok podle § 24 odst. 4 téhož zákona (tj. výrok o náhradě za vyvlastnění) lze 

naproti tomu projednat v občanském soudním řízení podle části páté zákona 

č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“). Podle § 28 odst. 2 ZoVyvl 

žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby výrok o náhradě za vyvlastnění byl 

projednán v občanském soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní 

moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu. Zmeškání této lhůty nelze prominout. 

K projednání žaloby je příslušný v prvním stupni krajský soud. 

I přes odlišný postup přezkumu či projednání jednotlivých výroků rozhodnutí 

o vyvlastnění zůstávají tyto výroky i v těchto případech nadále do značné míry 

propojeny. To se projevuje zejména v případě zrušení výroku o vyvlastnění, kterým 

pozbývá platnosti i výrok o náhradě za vyvlastnění.
315

 Zatímco žalobě podané 

vyvlastňovaným proti samotnému výroku o vyvlastnění ZoVyvl přiznává odkladný 

účinek,
316

 případná žaloba proti výroku o náhradě za vyvlastnění odkladný účinek 

nemá, pokud jí soud tento účinek nepřizná.
317

 Zvláštní úpravu v tomto ohledu obsahuje 

§ 4 odst. 2 ZoUV, který pro případ žaloby proti rozhodnutí podle ZoVyvl a ZoUV 

stanoví, že soud takové žalobě přizná na návrh žalobce po vyjádření žalovaného 

                                                 
313

 Odlišné stanovisko soudkyně Elišky Wagnerové k rozhodnutí ÚS ve věci sp. zn. Pl. ÚS 26/08 
314

 Viz § 72 odst. 1 SŘS 
315

 Viz § 28 odst. 2 věta poslední 
316

 Viz § 28 odst. 4 
317

 Viz § 248 OSŘ 
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usnesením odkladný účinek, jestliže je žalobce závažně ohrožen ve svých právech 

a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv 

třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem. Uvedené ustanovením tak eliminuje 

pro případ všech rozhodnutí o vyvlastnění za podmínek ZoUV odkladný účinek (obecně 

přiznaný § 28 odst. 4 ZoVyvl všem žalobám proti výrokům o vyvlastnění samotném) 

pouze na vskutku výjimečné případy. 

Zvláštní úpravu maximální doby pro rozhodnutí a žalobních lhůt ve všech 

řízeních podle § 1 ZoUV včetně spojeného stavebného a územního řízení
318

 stanoví 

§ 2 odst. 5 ZoUV. Dle rozhodnutí ÚS: „Ani z prostého znění odstavce 1 neplyne, že se 

nemůže týkat vyvlastňovacího řízení. Naopak, za "postup v souvislosti s urychlením 

výstavby" je nutno dosadit nejen územní a stavební řízení, která výstavbě bezprostředně 

předcházejí, ale i ta řízení (ty postupy), které jsou součástí širší přípravy realizace 

staveb, což je i řízení o vyvlastnění nezbytných práv k potřebným pozemkům.“
319

 První 

věta § 2 odst. 5 ZoUV tak zkracuje lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání 

nebo nahrazení správních rozhodnutí o vyvlastnění vydaných v řízeních podléhajících 

ZoUV na polovinu. Žalobní lhůta tak činí jeden měsíc v případě žaloby proti výroku 

o vyvlastnění a 15 dní v případě žaloby proti rozhodnutí o náhradě za vyvlastnění. 

Druhá věta § 2 odst. 5 ZoUV stanoví maximální dobu, ve které jsou civilní 

i správní soudy o uvedených žalobách povinny rozhodnout, a to 90 dnů. Zkrácená doba 

pro rozhodnutí platí obdobně i pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí 

soudů o těchto žalobách, tj. pro řízení o případné kasační stížnosti proti rozhodnutí 

správního soudu o žalobě proti výroku o vyvlastnění
320

 a pro řízení o odvolání proti 

rozhodnutí krajského soudu o žalobě proti výroku o náhradě za vyvlastnění.
321

  

Závěrem je na místě ještě doplnit, že novelizovaná právní úprava náležitostí 

rozhodnutí o vyvlastnění dle ZoVyvl již nevyžaduje, aby jeho součástí bylo též poučení 

o tom, jakým způsobem a v jakých lhůtách se lze domáhat přezkoumání 

resp. projednání věci v soudním řízení,
322

 což mohlo vést s ohledem na přechodná 

                                                 
318

 Krajský soud v Praze 45 A 3/2013 
319

 ÚS II. ÚS 3951/12 
320

 Viz § 102 a násl. SŘS 
321

 Viz § 201 a násl. OSŘ 
322

 Srov. § 28 odst. 3 ZoVyvl ve znění do 31. 1. 2013 a § 68 odst. 5 SŘ 
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ustanovení citované novely a v souvislosti s výše uvedeným posunem v otázce 

příslušnosti soudů k často chybnému plnění poučovací povinnosti.
323

 

3.2.7. Náhrada za vyvlastnění 

Na ústavní požadavek poskytnutí náhrady za vyvlastnění, který Listina nikterak 

blíže nerozvádí, navazuje v obecné rovině § 1039 NOZ, který, jak již bylo řečeno 

v úvodu této kapitoly, předpokládá poskytnutí náhrady primárně v penězích, pokud si 

strany nedohodnou jinak, a to ve výši plně odpovídající míře, v jaké byl majetek 

vyvlastněním dotčen. Podrobná úprava náhrad při vyvlastnění je pochopitelně obsažena 

v ZoVyvl a především jeho části čtvrté. Koncepce náhrad při vyvlastnění vychází 

z toho, že náhrada představuje jednorázovou úplatu v penězích, jejíž výše se stanoví 

takovým způsobem a v takové výši, aby odpovídala majetkové újmě, která se 

u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění.
324

 Obdobně je vyvlastnitel povinen 

poskytnout náhradu oprávněným z věcných břemen váznoucích na pozemku nebo 

stavbě, která zanikají vyvlastněním, a to ve výši ceny těchto práv.
325

 

Osobám oprávněným z věcných břemen, která vyvlastněním zaniknou, 

vyvlastnitel poskytne samostatně vyvlastňovacím úřadem určenou náhradu.
326

 Naopak 

náhradu za zaniklá věcná práva s výjimkou věcných břemen zohlední vyvlastňovací 

úřad v částce určené vyvlastňovanému, jemuž současně určí, jakou část z této náhrady 

má poskytnout uvedeným osobám
327

 na základě předložené dohody o rozdělení náhrady 

s úředně ověřenými podpisy smluvních stran. Případně soud uloží vyvlastniteli složit 

náhradu za účelem pozdějšího rozdělení mezi vyvlastnitele a uvedené třetí osoby 

do úschovy soudu.
328

 Možnost úschovy je nově zavedený postup,
329

 který nicméně 

odpovídá dřívějším úpravám vyvlastnění
330

 a přenáší řešení převážně 

soukromoprávních otázek vypořádání náhrady mezi vyvlastněným a třetími osobami 

na soud. 

                                                 
323

 Srov. NSS 8 As 48/2014 
324

 Viz § 10 odst. 3 ZoVyvl ve spojení s § 13 odst. 1 tamtéž  
325

 Viz § 12 ZoVyvl ve spojení s § 13 odst. 1 tamtéž 
326

 Viz § 12 ZoVyvl ve spojení s § 14 odst. 1 in fine tamtéž 
327

 Jedná se o zástavního věřitele, podzástavního věřitele a oprávněného ze zajišťovacího převodu práva 
328

 Viz § 14 odst. 2 ZoVyvl a § 185c až 185h OŠR 
329

 Srov. § 14 odst. 1 ve znění do 31. 1. 2013 
330

 § 111 odst. 3 StavZ 1976 ve znění do 30. 6. 2006 
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I v otázce poskytnutí náhrad a samotného řízení o vyvlastnění se projevuje 

zásada subsidiarity vyvlastnění tak, že § 11 ZoVyvl umožňuje poskytnutí náhrady 

i v nepeněžité podobě, a to zpravidla převedením vlastnických práv k jinému pozemku 

nebo stavbě na vyvlastňovaného za předpokladu, že se na tom vyvlastňovaný 

s vyvlastnitelem dohodnou. Tento způsob náhrady může být doplněn uložením 

povinnosti vyvlastniteli vyrovnat rozdíl v ceně vyvlastněného pozemku nebo stavby 

a náhradního pozemku nebo stavby.
331

 Je třeba říci, že z povahy subjektů, které je 

možné řadit mezi provozovatele sítí, vyplývá, že tyto jen zřídka využijí možnosti 

nepeněžité náhrady poskytnutím jiného pozemku hned z několika důvodů. Předně 

provozovatelé sítí usilují o to, aby za účelem umístění a provozu technické 

infrastruktury nebylo třeba úplného odnětí vlastnického práva k dotčeným 

nemovitostem, ale jen omezení práv cestou zřízení věcného břemene. Současně, 

i v případě, kdy je takový postup nezbytně třeba a je navrhován samotným 

vyvlastňovaným, nedisponují mnohdy provozovatelé sítí z řad soukromých 

podnikatelských subjektů na rozdíl od státu či obcí a krajů nemovitostmi použitelnými 

jako nepeněžité náhrady. 

Vedle výše uvedených náhrad předpokládá ZoVyvl možnost přiznání i dalších, 

řekněme dílčích náhrad, jimiž jsou kompenzovány: 

 prokazatelné stěhovací náklady, náklady spojené se změnou místa 

podnikání a další podobné náklady, které vyvlastňovaný účelně vynaloží 

následkem a v souvislosti s vyvlastněním,
332

 

 náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku,
333

 

 omezení prokazatelně vzniklá v souvislosti se zahájením vyvlastňovacího 

řízení.
334

 

Dle první věty § 20 odst. 1 ZoVyvl se náhrada při vyvlastnění stanoví na základě 

znaleckého posudku, který je v zájmu urychlení procesu vyvlastnění již součástí návrhu 

                                                 
331

 Viz § 11 ZoVyvl ve spojení s § 24 odst. 4 písm. b) tamtéž 
332

 Viz § 10 odst. 2 ve spojení s § 21 odst. 1 ZoVyvl  
333

 Viz § 20 odst. 4 a 21 odst. 2 ZoVyvl 
334

 Viz § 19 odst. 4 ZoVyvl 



94 

 

smlouvy o získání nezbytných práv k pozemku či stavbě,
335

 a tím zpravidla i samotného 

návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení dle § 18 odst. 3 písm. d), e), jak uvádí 

J. Handrlica: „Vlastník pozemku nebo stavby by tedy měl být současně s písemným 

návrhem smlouvy vyzván k předložení vlastního znaleckého posudku nebo k tomu, aby 

vyslovil souhlas s tím, který mu je předkládán. Pokud vyvlastňovaný vlastní znalecký 

posudek nepředloží a nedoloží ani svůj souhlas s tím, který byl předložen vyvlastnitelem, 

má vyvlastňovací úřad po zahájení řízení ustanovit usnesením znalce za účelem 

vypracování znaleckého posudku (§ 20 odst. 1 in fine).“
336

 Vyvlastňovací úřad je navíc 

oprávněn v souladu s ustanovením § 56 SŘ, ustanovit znalce a uložit mu vypracování 

posudku, pokud po vyhodnocení znaleckých posudků, předložených za podmínek § 20 

odst. 1 ZoVyvl, dojde k závěru, že nemohou být podkladem pro stanovení náhrady. 

Ustanovení § 20 odst. 1 ZoVyvl ve znění do 31. 1. 2013 vyžadovalo, aby při 

zahájení vyvlastňovacího řízení znalecké posudky byly mladší 90 dnů, což bylo novelou 

č. 405/2012 Sb. upraveno společně s dalšími změnami směrem k více obvyklému 

a vhodnému způsobu určení výše náhrady při vyvlastnění, jak komplexně shrnuje 

důvodová zpráva k této novele: „Shoda je na tom, že náhrada má být spravedlivá 

a v hodnotě majetku, o který vyvlastňovaný přichází. Rozdíly jsou v tom, podle jakých 

pravidel hodnotu majetku určit. Navrhuje se, aby náhrada byla stanovena ve výši 

obvyklé ceny, protože co se tím rozumí je definováno (§ 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 

Sb.). Rozdíl oproti současné právní úpravě je v tom, že se jasně vyjadřuje, jaký stav 

bude pro stanovení obvyklé ceny určující. Cena bude stanovována podle skutečného 

stavu a způsobu užívání pozemku nebo stavby ke dni ocenění. (Je zajištěno v dalších 

ustanoveních, aby znalecké posudky byly vyhotoveny vždy podle účinného oceňovacího 

předpisu.) To je majetek, o který vyvlastňovaný skutečně přichází, a při stanovení 

obvyklé ceny bude možné zohlednit trh s obdobnými pozemky nebo stavbami. 

Nepřihlédne se ke zhodnocení ani k znehodnocení stavby nebo pozemku navrženým 

účelem vyvlastnění. Pokud by cena obvyklá byla v konkrétních případech nižší než cena 

zjištěná, bude náhrada stanovena ve výši ceny zjištěné. V tom se navrhovaná úprava 
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 Viz § 5 odst. 2 písm. a ZoVyvl 
336

 HANDRLICA, Jakub. Řízení o odnětí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem nově. Právní 

rozhledy. 2013, č. 7, s. 230. 
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neodchyluje od stávajícího stavu.“
337

 Ustanovení § 10 odst. 5 ZoVyvl tak dnes vcelku 

jasně stanoví, že cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy 

podle jejich skutečného stavu a účelu užití ke dni podání žádosti o vyvlastnění a přitom 

se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým 

účelem vyvlastnění. Případné ocenění musí být provedeno podle oceňovacího předpisu 

účinného v době rozhodování o vyvlastnění.
338

 

Znalecký posudek je vypracováván soudním znalcem v příslušném oboru. 

Podmínky výkonu znalecké činnosti, práva a povinnosti znalců, jakož i další otázky 

spojené s výkonem povolání znalce upravuje zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích 

a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Za podání posudku přísluší znalci odměna 

a náhrada nákladů, jež byly účelně vynaloženy v souvislosti s posudkem. Ustanovení § 

20 odst. 2 ZoVyvl rozšiřuje oprávnění znalce ustanoveného vyvlastňovacím úřadem tak, 

že mu je vyvlastňovaný a každý, kdo pozemek nebo stavbu užívá, povinen umožnit 

prohlídku pozemku nebo stavby potřebnou k vypracování posudku, byla-li doba 

prohlídky prokazatelně oznámena minimálně 3 týdny předem. Uvedená povinnost 

součinnosti je nepřímo vynucována tak, že nebude-li znalci v této souvislosti umožněna 

prohlídka, bude posudek vypracován na základě údajů, které znalec bude mít k 

dispozici, a v takovém případě vyvlastňovaný nebude mít právo vznášet námitky proti 

ocenění, které posudek obsahuje.
339

 

V případě, že dojde k odnětí vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, musí 

výše náhrady být rovna výši obvyklé ceny tohoto pozemku nebo stavby včetně jejich 

příslušenství.
340

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

cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši 

ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu.
341

 Cena obvyklá se stanoví za podmínek § 2 

odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (dále jen „ZoOM“). Cena 

                                                 
337

 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., 

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

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve 

znění zákona č. 209/2011 Sb. Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: LIT42838CZ. Zvláštní část, k části 

první, K bodu 8 až 10 - § 10 
338

 Viz § 10 odst. 4 věta první ZoVyvl 
339

 Viz § 20 odst. 3 ZoVyvl 
340

 Viz § 10 odst. 1 písm. a) ZoVyvl 
341

 Viz § 10 odst. 3 věta druhá ZoVyvl 
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zjištěná se stanoví za podmínek § 3 a násl. ZoOM v případě staveb a § 9 a násl. ZoOM 

v případě pozemků v souladu s prováděcí vyhláškou č. 441/2013 sb. k provedení zákona 

o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). 

V případě, že dojde vyvlastněním pouze k omezení vlastnického práva 

k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo odnětí či omezení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu, musí výše náhrady představovat cenu práva 

odpovídajícího věcného břemene.
342

 Cena práva odpovídajícího věcného břemene se 

zjistí dle § 16b ZoOM. Na rozdíl od vcelku širokého rozpětí možné výše náhrady při 

odnětí vlastnického práva k pozemku či stavbě, dochází v souvislosti se zřizováním 

a provozem technické infrastruktury a s tím souvisejícím vznikem věcných břemen 

k jejich ocenění zpravidla na částku 10 000 Kč dle § 16b odst. 5 ZoOM.
343

 

Konečně novelou č. 405/2012 Sb. byl do § 28 ZoVyvl vložen nově třetí 

odstavec, kterým byla civilním soudům rozhodujícím o žalobách proti výrokům 

o náhradě za vyvlastnění dána výslovná instrukce, aby při určování výše náhrady 

zohlednily všechny okolnosti tak, aby rozhodnutím dospěly ke spravedlivé náhradě. 

Za tímto účelem mohou v odůvodněných případech soudy zvýšit náhradu za vyvlastnění 

s přihlédnutím k mimořádným vlastnostem vyvlastňovaného pozemku nebo stavby, 

popřípadě k mimořádným okolnostem věci. Kromě náhrad uvedených v § 10 ZoVyvl 

tak může soud přiznat vyvlastňovanému: 

a) částku v maximální výši 40 % z ceny stanovené podle § 10 odst. 1 písm. a) 

a § 10 odst. 4 a 5 ZoVyvl za zmírnění tvrdosti vyvlastnění, zohledňující i délku 

vlastnictví pozemku nebo stavby více než 15 let od nabytí za úplatu,  

b) částku v maximální výši 10 % z ceny stanovené podle § 10 odst. 1 písm. a) 

a § 10 odst. 4 a 5 ZoVyvl v případě polohy pozemku nebo stavby v zastavěném území, 

c) částku v maximální výši 10 % z ceny stanovené podle § 10 odst. 1 písm. a) 

a § 10 odst. 4 a 5 ZoVyvl v případě polohy pozemku nebo stavby v území se zvláštní 

architektonickou hodnotou, případně se zvláštní historickou hodnotou, nebo 
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 Viz § 10 odst. 1 písm. b) ZoVyvl.   
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 Srov. § 18 odst. 5 ZoOM ve znění do 31. 12. 2013 
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d) částku v maximální výši 20 % z ceny stanovené podle § 10 odst. 1 písm. a) 

a § 10 odst. 4 a 5 ZoVyvl v případě významu pozemku nebo stavby pro podnikatelskou 

činnost. 

Při stanovení výše uvedených koeficientů zvyšujících náhradu za vyvlastnění 

v případě odnětí, avšak nikoli omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene, 

byly zohledněny limity maximální náhrady při smluvním získání potřebných práv dle 

ustanovení § 3b ZoUV, které se však vztahují, jak bylo uvedeno v bodě 3.2.3, jen 

na případy, kde vyvlastnitelem je stát, tj. zejména stavby dopravní infrastruktury.
344 

Dle 

důvodové zprávy k novele č. 405/2012 Sb.: „Koeficienty obvyklé ceny, na základě 

kterých by se stanovila náhrada za vyvlastnění, nemohou působit protisměrně proti 

získání potřebných práv dohodou. Vyvlastnění nemůže být pro vyvlastňovaného 

z hlediska výše náhrady výhodnější než uzavření dohody.“
345

 

Na rozdíl od získání práv dohodou za podmínek vyložených v bodě 3.2.3. této 

kapitoly, která ponechává na smluvních stranách bližší podmínky zaplacení náhrady 

a s tím zpravidla související podmínky převodu vlastnického práva, popř. vzniku 

věcného břemene za účelem zřízení a provozu technické infrastruktury, zaplacením 

náhrady stanovené rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu ve výroku o náhradě 

za vyvlastnění nemá dle současné právní úpravy v zásadě
346

 vliv na přechod 

vyvlastňovaného práva. 

3.3. Shrnutí 

Jak vyplývá z výkladu v této kapitole, dává současná právní úprava 

provozovatelům sítí možnost výrazně zasáhnout, resp. ovlivnit autoritativní zásah státu 

v jejich prospěch do práv vlastníků nemovitostí, zejména pozemků, na kterých mají být 

zřízeny a provozovány prvky technické infrastruktury. Na základě vyvlastňovacích 

titulů stanovených zvláštními síťovými úpravami může a dochází spíše než z titulu 

                                                 
344

 Viz § 3b odst. 4 ZoUV K poslední změně limitů dle § 3b ZoUV srov. novelu č. 174/2014 Sb.  
345

 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., 

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

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, 

ve znění zákona č. 209/2011 Sb. Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: LIT42838CZ. Zvláštní část, k části 

první, k bodu 24 - § 28 
346

 Srov. § 26 odst. 1 ZoVyvl ve spojení s § 24 odst. 4 písm. a) nebo b) ZoVyvl 
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uvedeného StavZ, který zůstává stěžejní pro odvětví vodovodů a kanalizací, v rámci 

jednotlivých síťových odvětví k umísťování prvků technické infrastruktury na cizích 

nemovitostech, zpravidla pozemcích. 

Současná právní úprava preferuje v souladu se zásadou subsidiarity zásahů do 

vlastnických práv jednoznačně dobrovolné vypořádání práv v souvislosti 

s umísťováním technické infrastruktury, tj. získání potřebných práv k pozemkům či 

stavbám zejména uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene v souladu s požadavky 

zvláštních síťových úprav. Uzavření a samotný obsah smlouvy o získání nezbytných 

práv k nemovitosti je předznamenáno povahou umísťované stavby, jakož i dotčeného 

pozemku, ochotou a přístupností vlastníka k jednání, jakož i relevancí případného 

vyvlastňovacího řízení a dalšími faktory. 

Teprve v situaci, kdy nepochybně omezené možnosti smluvního uspořádání práv 

nezbytných ke zřízení a provozu technické infrastruktury selhávají, dochází k prosazení 

autoritativního zásahu v podobě vyvlastnění, které nutně sleduje zákonem vytčený účel. 

V kontextu uvedeného výkladu je třeba podstatu instituce vyvlastnění spatřovat ve 

snaze o nastolení pokojného (vyváženého) stavu, který umožňuje legální a legitimní 

prosazení veřejného zájmu při maximálním zachování podstaty a smyslu základního 

práva vlastnit majetek, které implikuje mimo jiné povinnost poskytnutí spravedlivé 

náhrady vyvlastňovanému a dalším výrazně dotčeným osobám.
347

  

Hrozba citelného zásahu do základního práva vyžaduje striktní zachování směru 

vytčeného účelem vyvlastnění a autoritativní ověření veřejnoprávních předpokladů 

existence expropriačního titulu a existence veřejného zájmu na vyvlastnění práv 

potřebných k umístění jednotlivých prvků technické infrastruktury. Je nepochybně 

třeba, aby pravidla postupu zřizování a provozu technické infrastruktury, jakožto 

činnosti stojící na pomezí veřejného a soukromého práva, odpovídajícím způsobem 

motivovala provozovatele sítí z řad soukromých podnikatelů k výstavbě sítí a současně 

je odrazovala od chování, které K. Černín trefně označil za stavební nekázeň ve 

veřejném zájmu.
348

   

                                                 
347

 Viz výklad 2. kapitoly této práce 
348

 ČERNÍN, Karel. Telekomunikace: Stavební nekázeň ve veřejném zájmu? Jurisprudence. 2008, č. 8, s. 

45-53. Autor v článku polemizuje se závěry rozhodnutí NSS ve věci sp. zn. 7 As 67/2005-43 v otázce 
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V současné teorii je prozatím zřídka zastávána a spíše kritizovaná možnost 

kategorizace některých stavebních záměrů, u nichž by se přinejmenším předpokládalo 

naplnění požadavku veřejného zájmu díky jejich korelaci se specifickou veřejně 

prospěšnou činností provozovatele sítě. Nicméně v návaznosti na zjištěné nedostatky 

v rychlosti a efektivitě procesů zřizování strategicky významných staveb veřejné 

infrastruktury,
349

 nachází uvedená myšlenka nepochybně svůj odraz v postupném 

prosazování dílčích nástrojů zjednodušujících proces vyvlastnění ve vybraných 

případech, jaký reprezentuje úprava ZoUV, ale i některé pozdější úpravy ZoVyvl. 

Avšak s trochou nadsázky lze říci, že roztříštěnost právní úpravy klade vysoké nároky 

spíše na výklad a aplikaci příslušných norem než na proporcionální zachování ochrany 

vlastníků dotčených nemovitostí a urychlení procesu výstavby.
350

 Povolovací orgány 

musejí v jednotlivých řízeních týkajících se energetické infrastruktury aplikovat v 

zásadě hned tři procesněprávní předpisy: SŘ jako obecnou právní úpravu správního 

řízení, procesněprávní ustanovení StavZ a zákona o vyvlastnění ZoVyvl a 

procesněprávní ustanovení ZoUV, která mají vůči StavZ, resp. ZoVyvl speciální 

charakter. 

Rozhodnutí o vyvlastnění a zejména o omezení práv zřízením věcného břemene 

představuje v současné době s výjimkou smluvního získání práv k pozemkům či 

stavbám dotčeným zřízením technické infrastruktury naprosto stěžejní způsob získání 

uvedených práv, a to za podmínek stanovených primárně ZoVyvl a zvláštními síťovými 

úpravami. Proces získání výše uvedených práv může být ve vztahu k vybraným prvkům 

technické infrastruktury (zařízení elektrizační a plynárenské soustavy) výrazně 

usnadněn za podmínek ZoUV. Avšak zejména v rámci přípravy samotného umístění a 

následného provozu prvků technické infrastruktury nabývají pro provozovatele sítí na 

                                                                                                                                               
důsledků nedodržení souslednosti kroků, které mají zaručit, že ten, na jehož úkor má být veřejný zájem 

realizován, bude mít možnost hájit svá práva. Opomenutí provozovatele sítě v daném případě vedlo k 

umístění stavby technické infrastruktury (sítě elektronických komunikací) na pozemku, aniž by před tím 

došlo k vypořádání práv mezi vlastníkem a stavebníkem zřízením věcného břemene. Ústředním otázkou 

sporu se stala příslušnost soudu či správního orgánu k případnému zřízení věcného břemene k již 

vybudované síti, ve které dal NSS přednost výkladu, který umožnil v daném případě zřídit věcné břemeno 

správnímu orgánu, na rozdíl od pozdějšího výkladu NS zastávaného J. Spáčilem (NS 22 Cdo 692/2010) 
349

 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. 

Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: LIT33756CZ, Zvláštní část, k §3: „Podle současného stavu 

právního řádu nemá stát právní nástroje k tomu, aby získal v co nejkratším časovém úseku pozemky a 

potřebná povolení pro realizaci veřejně prospěšné stavby veřejné infrastruktury, pozemních komunikací.“ 
350

 NSS 1 As 13/2015 
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významu dílčí, zpravidla méně intenzivní a méně přísně regulovaná veřejnoprávní 

omezení vlastnického práva k nemovitostem, o nichž bude pojednáno v následující 

kapitole. 
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4. Veřejnoprávní omezení vlastnického práva 

4.1. Pojem veřejnoprávních omezení vlastnického práva 

Úvodem této kapitoly je třeba říci, že na rozdíl od institutu vyvlastnění v jeho 

základních dvou podobách je skupina veřejnoprávních omezení vlastnického práva 

vskutku různorodá. Společným znakem skupiny těchto veřejnoprávních zásahů je to, 

že výkon vlastnického práva je ve veřejném zájmu modifikován a že veřejné, zejm. 

správní právo omezuje volnost vyplývající ze soukromoprávní úpravy vlastnické 

svobody. S ohledem na množství účelů, které uvedená omezení mohou naplňovat,
351

 

bude v dalším výkladu věnována pozornost pouze těm omezením, která představují 

veřejnoprávní zásahy do vlastnického práva k nemovitostem, k nimž zpravidla dochází 

při zřizování a provozování technické infrastruktury a současně se nejedná 

o vyvlastnění dle předchozí kapitoly a ani o územní omezení majetkových práv, kterým 

bude věnována následující kapitola.  

Odborná literatura zachovává výše uvedenou distinkci. „Veřejnoprávní omezení 

majetkových práv zakládají různé instituty, které se řadí převážně do oblasti správního 

práva. Omezení vyplývá buď přímo ze zákona, nebo ze správní činnosti uskutečňované 

na základě zákona (zejm. ze správního aktu, faktického pokynu nebo bezprostředního 

zásahu) … Dopad do majetkoprávní oblasti má též specifický režim některých území 

(chráněné území, ochranné pásmo, stavební uzávěra). Nucené omezení vlastnického 

práva je podle čl. 11 odst. 4 LPS možné jen ve veřejném zájmu, z důvodů stanovených 

zákonem a za náhradu; některé zákony nejsou s tímto ústavním požadavkem dosud plně 

v souladu, pokud jde o otázku náhrady. Implicitně jsou veřejnoprávní omezení 

majetkových práv obsažena i v normě, podle níž vlastnictví zavazuje (čl. 11 odst. 3 

LPS). Od (pouhého) omezení vlastnického nebo jiného majetkového práva je třeba 

odlišit zbavení tohoto práva, zejm. vyvlastnění (vyvlastnění).“
352

 

                                                 
351

 Viz STAŠA, Josef. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 337 nebo např. BAUDYŠ, Petr. Věcné břemeno a veřejnoprávní omezení. Právní rozhledy. 

2004, č. 12 s. 467-472 
352

 HENDRYCH, Dušan, a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 

Veřejnoprávní omezení majetkových práv 
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Určitá specifičnost a řekněme částečně svébytný vývoj jednotlivých síťových 

odvětví vedl už historicky k formování rozličných forem veřejnoprávních omezení 

vlastnických práv k nemovitostem, ke kterým docházelo a dochází v rámci širšího 

procesu zřizování a provozu prvků technické infrastruktury na cizích nemovitostech. 

Ačkoli lze vysledovat určitou konvergenci a charakteristické znaky v pojetí 

veřejnoprávních omezení napříč všemi v této práci probíranými síťovými odvětvími, je 

možné tradičně identifikovat i řadu významných odlišností při srovnání úpravy těchto 

omezení v rámci jednotlivých síťových odvětví. Vskutku zajímavé srovnání 

a komplexní pohled na historický vývoj, rozmanitost pojetí a základní problematické 

aspekty veřejnoprávních omezení vlastnického práva relevantních pro síťová odvětví 

lze nalézt v rigorózní práci J. Handrlici a na ní navazující novější publikační činnosti 

téhož autora.
353

 

Na relativně úzké propojení veřejného zájmu, který je nosným prvkem 

veřejnoprávních omezení práv k nemovitostem, s činností provozovatelů sítí z řad ryze 

soukromých či státem vlastněných podnikatelů, poukazuje J. Staša. „Afinitu k veřejnému 

zájmu tradičně vykazuje provozování technické a dopravní infrastruktury. Zmínit je 

zapotřebí podnikání v elektrárenství, plynárenství a teplárenství a podnikání ve 

vodárenství, podnikání při správě dopravních cest a v dopravě, zejména pokud jde 

o pozemní komunikace a silniční dopravu, a železniční dráhy a drážní dopravu. Zčásti 

podobný charakter má provozování elektronických komunikací a poštovnictví.“
354

 

Tradičně disputovanou otázkou je postavení provozovatelů sítí při výkonu jim 

udělených zvláštních oprávnění, obdobně jako bylo uvedeno v bodě 3. 2. této práce, kdy 

uvedené subjekty i případě majetkové účasti státu nejsou považovány při výkonu těchto 

oprávnění ani za nepřímé vykonavatele veřejné správy stricto sensu.
355

 

                                                 
353

 Viz HANDRLICA, Jakub. Veřejnoprávní omezení vlastnického práva a tzv. legální věcná břemena: 

(zejména s ohledem na právní úpravu v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství, telekomunikací, 

vodovodů a kanalizací). Praha, 2006. 153 s., HANDRLICA, Jakub. Veřejnoprávní oprávnění 

provozovatelů sítí k cizím nemovitostem (v sektorech elektroenergetiky, plynárenství, telekomunikací, 

vodovodů a kanalizací). Správní právo 2007, č. 1, s. 1-26, HANDRLICA, Jakub. K některým aspektům 

stávající právní úpravy zřizování a provozu veřejné technické infrastruktury na cizích nemovitostech. 

Právní rozhledy 2008, č. 18, s. 674-679,  
354

 STAŠA, Josef. K některým veřejnoprávním a soukromoprávním aspektům podnikání. Správní právo. 

2011 č. 1-2, s. 94-95 
355

 Viz. HANDRLICA, Jakub. Soukromoprávní subjekty nadané expropriačním titulem a jejich oprávnění 

v rovině veřejného práva. Právní rozhledy, 2014, č. 13/14, s. 477 a Vedral, J. Některé případy používání 

soukromoprávních institutů ve veřejném právu. Správní právo, 2011, č. 1–2, s. 37–38 
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4.2. Historický vývoj veřejnoprávních omezení vlastnického 

práva 

4.2.1. Období do roku 1948 (užívací práva) 

Výklad provedený ve 2. kapitole této práce a zejména bodě 2. 4. vymezil 

historicky akceptovanou podstatu negativních povinností vlastníkových představujících 

nepochybně tvrdé jádro veřejnoprávních zásahů do vlastnického práva. Případy, kdy 

uvedeným oprávněním neodpovídala subjektivní práva konkrétního nezaměnitelného 

subjektu jako např. v případě klasických soukromoprávních služebností, teorie označila 

jako tzv. zákonné služebnosti, kde označení služebnost je tudíž užito v nevlastním slova 

smyslu. Další podstatné rozdíly oproti soukromoprávním služebnostem a především 

dílčí rozlišení na případy odnětí vlastnických práv dle § 365 OZO a „pouhé“ usměrnění 

vlastnických oprávnění rozvádí čelní představitel prvorepublikové civilistiky a Randův 

žák, J. Krčmář takto:  „Jak ukazuje již skladba obč. zák., je princip, který vězí v §365, 

jiný než onen, o který se opírá § 364 (nyní §§ 364 až 364 b). Rozdíl se formuluje větou, 

kterou měl již západohal. zák. II, že §365 ukládá jednotlivci oběť pro obecné blaho, 

kdežto §§ 364 až 364 b) se vlastnictví nezkracuje, nýbrž se mu jen dává směr obecně 

prospěšný. Velmi jasně se jeví tato stránka v §11 zák. elektrizačního č. 438/1919. 

Nejdůležitější důsledek se jeví v tom, že omezení plynoucí z §364, se nevykupují 

náhradou. (Než hranice mezi oběma případnostmi přece jen nejsou zcela zřetelny, srov. 

zejména níže pod lit. f), jakož také leckterá ustanovení, uvedená pod §41, spadají pod 

heslo vyvlastnění.)“
356

 

Vskutku nikoli náhodou si J. Krčmář vybral za ukázkový příklad vedle četných 

a nepochybně pro svou dobu typických veřejnoprávních omezení upravených správními 

předpisy, zejména práva vodního, železničního nebo horního,
357

 také na zákon 

č. 438/1919 Sb. ze dne 22. července 1919 o státní podpoře při zahájení soustavné 

elektrisace (dále jen „ZoSE“).  

                                                 
356

 KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské. Díl II. Věcná práva. Reprint vydání z roku 1946, Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 124 
357

 KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské. Díl II. Věcná práva. Reprint vydání z roku 1946, Praha: Wolters 

Kluwer, 2014, s. 120-122 



104 

 

V druhé půli 19. a začátkem 20. století byla většina států modernizující 

se Evropy postavena před nelehký úkol spojený s procesem industrializace, a to 

v podobě soustavné elektrisace, kterou bychom dnes mohli zjednodušeně nazvat 

celostátní jednotnou elektrifikací zahrnující v pozdější fázi i venkovské oblasti státu. 

Díky na první pohled útlému, ale svým obsahem nepochybně velice podnětnému dílu 

J. Hrdiny
358

 je možné dosud zkoumat koncepční práci legislativců včetně tehdejších 

zahraničních úprav, která ač později přerušena válkou, vyústila v přijetí ZoSE. ZoSE 

se stal klíčovou normou pro celonárodní hospodářský proces, jehož úkolem bylo mimo 

jiné umožnit vybraným výrobcům elektrické energie v rozumném čase a za přiměřených 

podmínek získat oprávnění k pozemkům třetích osob, ať už státních, samosprávných 

nebo soukromých, které byly nutně dotčený umístěním elektroenergetických 

rozvodných sítí potřebných pro distribuci elektřiny. Ačkoli se s obdobným úskalím 

avšak v menší míře zabýval na našem území ještě před přijetím ZoSE dekret dvorní 

kanceláře ze dne 25. 1. 1847 upravující státní regál na provoz telegrafního vedení, jak 

uvádí J. Hrdina, idea sjednocení pravidel uplatňovaných v oblast telegrafní správy 

s oblastí elektrizační byla vcelku záhy opuštěna a zůstala takto koneckonců až dodnes. 

„Spojování úpravy vedení telegrafických a úpravy vlastního práva elektrárenského 

v témž zákoně bylo vzhledem k různému hospodářskému základu a významu obojí této 

materie vytýkáno jak závažná vada“.
359

 Za účelem uskutečnění nepochybně legitimního 

zájmu státu na odstranění roztříštěnosti a nesoustavnosti energetické sítě směrem 

ku prospěchu všech jeho obyvatel bylo třeba uzpůsobit tomu odpovídající právní 

pravidla a instituty, jimiž se nově stala tzv. užívací práva všeužitečných elektrárenských 

podniků. 

ZoSE přiznával užívací práva jako tzv. výhody právní výhradně všeužitečným 

elektrárenským podnikům jejich prohlášením za všeužitečné ze strany Ministerstva 

veřejných prací po dohodě se zúčastněnými autonomními správami.
360

 „Subjekty 

v soukromém vlastnictví, které výjimečným veřejnoprávním statutem nedisponovaly, 

byly při zřizování a provozu svých zařízení na cizích nemovitostech odkázány 

na smluvní ujednání s vlastníkem nemovitosti v souladu s obecnou právní úpravou 

                                                 
358

 HRDINA, Josef. Československé právo elektrárenské. Brno: Barvič a Novotný, 1921, 64 s. 
359

 Tamtéž s. 13 
360

 Viz. §7 ZoSE 
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v občanském právu.“
361

 Podmínkou tohoto prohlášení bylo mimo jiné, aby daný podnik 

byl určen k výrobě nebo dodávce elektrické energie pro všeobecnou potřebu a byl buď 

ve vlastnictví státu, země, korporací místní samosprávy, anebo smíšených společností, 

ve kterých veřejné korporace disponovaly podílem ve výši nejméně 60 % kapitálu. 

Co se týče obsahu užívacích práv, opravňovala tato všeužitečný elektrárenský 

podnik v mezích schváleného projektu anebo úředně schváleného díla ke zpravidla 

bezplatnému, popř. úplatnému užívání pozemků s výjimkou těch, které sloužily účelům 

bohoslužebním, hřbitovům, nádvořím a vojenským opevněním, muničním skladištím 

a továrnám na třaskaviny. S ohledem na povahu pozemku, jeho vlastníka, resp. správce 

a případně i charakter samotného vedení byla užívací práva v některých případech 

podmíněna zaplacením tzv. uznávací činže či odškodněním dotčeného vlastníka.
362

 

Všeužitečné podniky byly povinny nahradit každou majetkovou újmu, která vzešla 

těmto vlastníkům či správcům pozemků v souvislosti s povolením užívacích práv 

a jejich výkonem včetně samotného zřízení elektrických děl, jejich udržováním, změnou 

a odstraňováním. Preferovaným způsobem vypořádání opětující se majetkové újmy, 

kterou zřízení a provoz rozvodných sítí zpravidla implikuje, je jednorázové odškodnění 

jednou pro vždy, kterým odpadá povinnost náhrady i vůči právním nástupcům 

dotčeného subjektu.
363

 

Za výše uvedených podmínek byli vlastníci, popř. správci povinni strpět 

zřizování a provoz prvků elektroenergetické rozvodné sítě na svých dotčených 

nemovitostech. Všeužitečné podniky byly současně povinny při výkonu užívacích práv 

co nejvíce šetřit práv vlastníka a třetích osob a výkon užívacích práv nesměl překážet 

vlastníku pozemku nebo jeho uživateli v právu na pozemku hospodařit nebo jím 

nakládat.
364

 V opačném případě nezbylo všeužitečným podniků než se pokusit získat 

potřebná práva dohodou a případně vyvlastněním za podmínek §13 ZoSE. Tím 

se dostáváme k  právní podstatě a rozlišení podmínek provázejících veřejnoprávní zásah 

do vlastnických práv založením užívacích práv a zásahem cestou vyvlastnění, zpravidla 

zřízením služebnosti. 

                                                 
361

 Viz LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář, Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2013, sv. III, 

s. 961 
362

 Viz §7 a 13 ZoSE 
363

 Viz §14 a 15 ZoSE 
364

 Viz §8 ZoSE 
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Uvedenou distinkcí se ve shodě s předchozími názory odborné právní veřejnosti 

zabýval ve svém rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČSR, které je na místě 

v celé relevantní pasáži ocitovat. „Obsah i rozsah užívacích práv, jejich výkon a převod 

upraven jest v §§ 8 až 11. Užívací práva nejsou předmětem zápisu do pozemkových knih 

a neplatí o nich předpisy soukromého práva o vydržení a promlčení. Naproti tomu 

zřizování služebností jeví se jako částečné vyvlastnění a jest upraveno, předpisy §§ 12 

a 13. Obsah a rozsah užívacích práv je vytčen samotným zákonem o soustavné 

elektrizaci, kdežto ve příčině služebností stanoví tento zákon, že obsah a rozsah jich určí 

se nálezem úřadu podle obdoby předpisů zák. z 18. února 1878 č. 30 říšského zákona. 

Třebaže způsob, jakým určitého pozemku jest použito ke zřízení nebo provozu 

elektrického díla všeužitečného, může býti předmětem jak práva užívacího ve smyslu §§ 

8 - 11, tak i předmětem služebnosti (nebo i vyvlastnění) pozemku ve smyslu §§ 12 - 13, 

přece jen zákon vybudoval obě modality používání cizího pozemku jako samostatné 

instituty právní a vybavil je co do jejich intensity účinky po některých stránkách zcela 

odlišnými, stanoviv zejména v § 9 odst. 2, že užívání pozemku při stavbě a provozu 

elektrického zařízení nesmí překážeti jeho vlastníku nebo uživateli v právu na pozemku 

hospodařiti nebo jím nakládati (jej měniti, zastavěti a podobně), a stanoviv dále, 

že vlastník elektrického zařízení musí včas na vlastní útraty potřebné opatřiti, 

po případě zařízení přemístiti, jestliže nakládání pozemkem vyžaduje toho, aby 

elektrické zařízení bylo odstraněno nebo změněno. Při zřízení služebnosti neukládá 

zákon elektrickému podniku všeužitečnému takové omezení na prospěch 

expropriáta.“
365

  

Výklad soudu tak vede k závěru podstatnému i pro tuto práci, že ZoSE užívací 

práva i práva založená nuceným zřízením služebnosti i přes jejich shodný primární účel 

a základ právní úpravy důvodně rozlišuje s ohledem na intenzitu těchto nepochybně 

veřejnoprávních zásahů při zřízení a provozu prvku technické infrastruktury na cizí 

nemovitosti. Tato intenzita a tím i relevance jedné či druhé formy zásahu se odvíjí 

od míry znemožnění v obvyklém hospodaření a nakládání s pozemkem v důsledku 

zřízení a provozu prvku sítě.
366

 U pozemků ve veřejné správě byl obdobným obecně 

stanoveným kritériem požadavek, aby užívání, jemuž tyto pozemky podle svého určení 

                                                 
365

 NS ČSR 1604/30 
366

 Viz 9 odst. 2 ZoSE 
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slouží, zřízením a udržováním rozvodných sítí netrpělo a nebyly jím dotčeny důležité 

veřejné zájmy.
367

 Ve shodě s výše uvedeným rozhodnutím považuje J. Handrlica při 

srovnání s užívacími právy za charakteristické (imanentní) znaky veřejnoprávních 

omezení vlastnického práva k nemovitostem, ke kterým dochází při zřizování a provozu 

technické infrastruktury, jejich vznik ve veřejném zájmu, absenci zápisu v evidenci 

nemovitostí, neaplikovatelnost ustanovení civilního práva o vydržení a promlčení 

a jejich možný přechod na nástupce oprávněných osob, tj. provozovatelů sítí.
368

 

Závěrem je třeba dodat, že i přes jeho stručnost (celkem 33 paragrafů) je třeba 

ZoSE s ohledem na náročnost již zmíněného celonárodního projektu, který implikoval 

mimo jiné citlivou otázku nutného vypořádání majetkových práv mnoha vlastníků 

dotčených pozemků, hodnotit jako úpravu zdařilou a vyváženou, vcelku komplexní
369

 

a tím i v mnohém dosud inspirativní. Proces soustavné elektrisace na základě ZoSE 

v předválečném období byl nepochybně úspěšný.
370

 K úspěšnému praktickému 

i teoretickému prosazení ZoSE nepochybně přispěla nejen výrazná osobnost české 

elektrotechniky, Vladimír List,
371

 ale i fundovaná diskuze nad jeho tvorbou i pozdějším 

výkladem některých sporných ustanovení, které se zúčastnili čelní představitelé tehdejší 

právní odborné veřejnosti.
372

 Po vzoru ZoSE došlo později k přijetí dalších zákonů
373

 

s obdobným cílem zakotvit v právu institut vyváženého zásahu do majetkových práv 

                                                 
367

 Viz 9 odst. 1 ZoSE 
368

 HANDRLICA, Jakub. Veřejnoprávní omezení vlastnického práva a tzv. legální věcná břemena: 

(zejména s ohledem na právní úpravu v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství, telekomunikací, 

vodovodů a kanalizací). Praha, 2006, s. 43. 
369

 Kromě tzv. výhod právních v podobě užívacích práv, zvláštního vyvlastňovacího titulu a podmínek 

s jeho uplatním spojených, upravuje ZoSE i otázky křížení a ochrany vedení (§25), přeložky (§9 odst. 2), 

přípravných prací (§22), samozřejmě podmínky prohlášení všeužitečnosti (§4 a 5) a tzv. výhody finanční 

spočívající ve zvláštní podpoře financování výstavby rozvodných sítí (§6). 
370

 Viz Před 85 lety byl schválen první československý energetický zákon. Energetika, 2004, č. 10, s. 313-

315, dostupný také z http://www.konference-cepc.cz/products/pred-85-lety-byl-schvalen-prvni-

ceskoslovensky-energeticky-zakon/ 
371

 Viz Prof. Dr. Ing. Vladimír List (1877-1971) [online]. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví [12. 8. 2015] dostupný z http://www.unmz.cz/urad/prof-dr-ing-vladimir-

list  
372

 Viz diskuze vedená na stránkách časopisu Elektrotechnický obzor, jež byla zahájena u příležitosti 

vydání ZoSE. Např. WEYR, František. Výklad §7 zákona z 22. července 1919 č. 438. (se zvláštním 

zřením ke kompetenci místních obcí disponovati tzv. veřejným statkem obecným) Elektrotechnický 

obzor. 1930, č. 17, s. 261-263 a SEDLÁČEK, Jaromír: Práva užívací a služebnosti podle § 7 zák. 

438/1919. Elektrotechnický obzor. 1930, č. 51. s. 809-811 a pokr. č. 52 s. 834-836, KRČMÁŘ, Jan. O 

užívacích právech podle zákona č. 438/1919 Sb. Elektrotechnický obzor 1930, č. 7, s. 103-104, nebo 

HOETZEL, Jiří. Práva užívací a vyvlastnění podle zákona č. 438/19 Sb. z. a n. Elektrotechnický obzor. 

1930, č. 9, s. 142-143 
373

 Srov. zákon č. 33/1922 Sb. z. a n., o užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy a zákon 

č. 177/1934 Sb. z. a n., o plynárenských podnicích požívajících výhod. 

http://www.konference-cepc.cz/products/pred-85-lety-byl-schvalen-prvni-ceskoslovensky-energeticky-zakon/
http://www.konference-cepc.cz/products/pred-85-lety-byl-schvalen-prvni-ceskoslovensky-energeticky-zakon/
http://www.unmz.cz/urad/prof-dr-ing-vladimir-list
http://www.unmz.cz/urad/prof-dr-ing-vladimir-list
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vlastníků nemovitostí, který by se svým obsahem blížil věcným právům k věci cizí, 

zejm. služebnostem, aniž by však s nimi byl totožný a tím i mimo jiné zatížen 

požadavky, jež soukromé právo spojuje se vznikem a trváním služebnosti na základě 

smlouvy a veřejné právo naopak s procesem vyvlastnění tomu odpovídajících práv. 

4.2.2. Období od roku 1948 (zákonná věcná břemena) 

S nástupem komunismu došlo k výraznému obratu v chápání a míře ochrany 

vlastnických práv a tomu odpovídající úpravě eventuálních zásahů do těchto práv ve 

veřejném zájmu. Uvedený odklon spočíval v kontextu ústavního zákona č. 150/1949 Sb. 

Ústava Československé republiky ve vzniku řádu postaveného „…na domnělém blahu 

celku, kterým mělo být dosažení socialismu, a na této cestě nesměli nepřizpůsobiví 

jednotlivci překážet ´zneužíváním´ svých práv a svobod a tak ohrožovat vytčený cíl.“
374

 

Období normativního působení tzv. Ústavy 9. května je označováno za formálně 

legitimizovanou totalitu, neboť ústava umožňovala takřka libovolnou intervenci státu 

do všech sfér života včetně vlastnické svobody. Obdobně tomu tak bylo i ve vztahu 

k normativnímu působení ústavy z roku 1960,
375

 která taktéž stírala rozdíl mezi státem 

a společností. Svobodný rozvoj jednotlivce skrze uplatňování jeho základních práv byl 

v éře komunismu významně zúžen tím, že základní právo bylo základním právem jen 

tehdy, pokud se protnulo se zájmem společnosti. Výše zmíněný obrat tak primárně 

spočívá v tom, že do pojmu subjektivního vlastnického práva byla implantována 

kolektivistická myšlenka tak silně, že došlo ke změně argumentačního břemene. Úcta 

k vlastnickému právu a nevyhnutelným požadavkům přiměřenosti jednotlivých zásahů 

do majetkových práv, včetně podmínek případné kompenzace, byla nepochybnou 

součástí prvorepublikové úpravy. Stát jednoduše nesl argumentační břemeno 

a odpovědnost ve vztahu k možnostem omezení jednotlivcova subjektivního práva. 

Naopak po roce po roce 1948 musel mnohem více sám jednotlivec legitimizovat každé 

uplatnění svého subjektivního práva proti zájmům společnosti. 

Z výše uvedených a vůbec ideologických důvodů nebyl institut užívacích práv, 

jako zvláštní (pojmenovaná) forma veřejnoprávních zásahů do vlastnických práv 

                                                 
374

 Wagnerová, E. Základní práva In Bobek, M. a kol. Komunistické právo v Československu. Kapitoly z 

dějin bezpráví. Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita: Brno, 2009, s. 351 
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 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky 
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k nemovitostem, ke kterým docházelo nejen v souvislosti se zřizováním a provozem 

technické infrastruktury v elektroenergetice, ale i v odvětví plynárenství či teprve 

zárodku odvětví elektronických komunikací v podobě telegrafní správy, přejat pozdější 

poválečnou úpravou.  

S účinností zákona č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (dále 

jen „EZ 1957“) byl ke dni 1. 1. 1958 zrušen ZoSE a veškerá oprávnění jím založená 

ve prospěch dosavadních provozovatelů sítí umístěných a provozovaných na cizích 

nemovitostech před účinností EZ 1957 se měla dále řídit v rozporu se zásadou zákazu 

retroaktivity již jen EZ 1957.
376

 Vzhledem k tomu, že EZ sloužil ostatním síťovým 

úpravám jako vzor,
377

 byla takto nahrazena užívací práva i v odvětví plynárenství 

přijetím zákona č. 67/1960 Sb. o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (dále jen „PZ 

1960“), který se výslovně odkazoval na EZ 1957.
378

 Šíři spektra veřejnoprávních 

omezení aplikovatelných v odvětví energetiky a plynárenství ve svém článku rozvádí 

V. Brož.
379 

Později přijaté úpravy širšího odvětví energetiky zahrnující vládní nařízení 

č. 29/1959 Sb. o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních 

potrubí pro pohonné látky a ropu a zákon č. 89/1987 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě 

tepla se v otázce oprávnění provozovatelů příslušných sítí k cizím nemovitostem taktéž 

odkazovala na EZ 1957.
380

 Konečně zákonem č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (dále 

jen „ZoTEL 1964“) byla obdobně nahrazena prvorepubliková právní úprava telegrafní 

správy vycházející taktéž z doktríny užívacích práv.
381

 Ačkoli ZoTEL 1964 jím 

založený soubor oprávnění provozovatele sítě k cizím nemovitostem nenazýval 

explicitně věcnými břemeny (tak bylo změněno ustanovení §12 odst. 3 ZoTEL1964 až 

novelou č. 150/1992 Sb.), ani neodkazoval v tomto ohledu na EZ 1957, byla uvedená 

oprávnění za věcná břemena po vzoru úprav v energetickém odvětví takto chápána. 

Rozmanitost zásahů do majetkových práv dle výše uvedených a mnoha dalších 

dobových úprav později shrnuli a okomentovali V. Fábry a J. Drobník takto: „Existuje 

                                                 
376

 Viz §34 odst. 1 EZ 1957 
377

 Viz CEPL, Vojtěch.  Problémy věcných břemen de lege ferenda. Právník, 1988, č. 8-9, s. 768 a zejm. 

pozn. č. 7, s. 767 
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 Viz § 25 odst. 1 a 22 odst. 5 PZ 1960 
379

 BROŽ, V. Oprávnění a povinnosti plynárenských a energetických podniků. Správní právo, 1973, č. 4, 

s. 215 -227 
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 Viz § 2 odst. 1 nařízení č. 29/1959 Sb. a § 20 odst. 4 zákona č. 89/1987 Sb. 
381

 Viz Zákon č. 33/1922 Sb. o užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy 



110 

 

velký počet předpisů zakládajících zákonná věcná břemena a umožňujících, pokud by 

tato nestačila, i vyvlastnění. Vznikly v různé době od padesátých let a jsou ve své 

koncepci poplatné dobovým názorům. Přestože elektrizační zákon sloužil některým 

jiným zákonům jako vzor, řeší tyto předpisy stejnou otázku bez podstatného důvodu 

různě.“
382

 Dle uvedeného výkladu, který byl obecně akceptován, zakládají zvláštní 

síťové a mnoho dalších zákonů tzv. zákonná věcná břemena, která jsou takto 

označována, především proto, že vznikají přímo ze zákona a tím latentně váznou 

na všech dotčených nemovitostech. Pokud jde o síťová odvětví, k realizaci jimi 

zakládaných břemen v podobě méně invazivních zásahů jako je prostý vstup 

na pozemek, oklešťování překážejícího stromoví nebo umísťování drobných značek, 

nebylo třeba jejich bližšího vymezení, ani splnění dalších podmínek s výjimkou 

případného oznámení zásahu vlastníkovi nebo místnímu národnímu výboru.
383

 

V případě, že mělo dojít k trvalému umístění a provozu prvků technické infrastruktury 

za účelem jejich následného provozu, jako např. sloupů energetického vedení nebo 

dokonce menších transformačních stanic, plynovodu, apod. bylo nad rámec výše 

uvedených dílčích podmínek zákonné věcné břemeno pouze konkretizováno 

a lokalizováno individuálním správním aktem, zpravidla stavebním povolením 

či souhlasem s plánem určujícím polohu vedení, pokud jich bylo třeba.
384

 Výjimku 

v rámci zvláštních síťových úprav tak představoval zákon č. 138/1973 Sb., o vodách 

(dále jen „ZoVaK 1978“), dle něhož (§37 odst. 1) sice přímo vznikala provozovatelům 

sítě práva vstupovat na nemovitosti připojené na veřejný vodovod a kanalizaci 

a umísťovat na nich drobná zařízení,
385

 avšak samotné zřizování vodovodů a kanalizací 

výhod zákonného věcného břemene nepožívalo a jednotlivé prvky sítě byly umísťovány 

na cizích nemovitostech zejména na základě smluv o smlouvách o budoucí koupi, 

zvláštní nepojmenované smlouvy podle ZoVak 1978, vyvlastněním práv odpovídajícím 

                                                 
382

 FÁBRY, Valér a DROBNÍK, Jaroslav. Zákonná věcná břemena se zřetelem k hornímu zákonu a k 

zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu. Správní právo. 1985, s. 14 
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 Viz §22 odst. 1 písm. b) a c) EZ 1957, §22 odst. 1 písm. b), c) a d) PZ 1960, §12 odst. 1 písm. b) 

ZoTel 1964, §20 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 89/1987 Sb., §36 odst. 1 a §37 odst. 1 zákona č. 138/1973 

Sb. o vodách. 
384

 Viz § 22 odst. 1 písm. a) EZ 1957, §22 odst. 1 písm. a) PZ1960, §12 odst. 1 písm. a) ZoTel 1964 
385

 Viz §37 odst. 1 ZoVaK 1978 
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věcnému břemenu
386

 a po novele č. 131/1982 Sb. i na základě smluvně založených 

věcných břemen.
387

 

Vyvlastňovací titul dle §27 EZ 1957 nebo dle obecné úpravy §108 StavZ 1976 

byl využíván zpravidla jen v případech, kdy bylo třeba úplného odnětí vlastnických práv 

k nemovitosti nebo pro umístění významného (zejm. nadzemního) prvku technické 

infrastruktury, který podstatně ztěžoval, ne-li vylučoval, hospodářskou činnost uživatele 

pozemku.
388

 Ve většině případů zřizování a provozu technické infrastruktury však 

provozovatelům sítě postačovala oprávnění vyplývající ze zákonných věcných břemen. 

„Elektrizační zákon vychází z premise, že umístění stožárů pro elektrické vedení 

uprostřed zemědělského pozemku nezatěžuje hospodaření zemědělského podniku, ačkoli 

opak je pravdou.“
389

 Pouze rozhodnutí o vyvlastnění bylo v teorii i praxi považováno za 

konstitutivní akt, kterým dochází ke vzniku (založení) břemene, zatímco zákonné věcné 

břemeno dle výše uvedených sítových úprav zakládá přímo zákon (na všech 

pozemcích), aniž by ho nutně za věcné břemeno označoval. Stavební povolení, 

popř. jiný administrativní akt představoval v tomto směru prostou podmínku realizace 

a nikoli vzniku zákonného věcného břemene. Výše uvedenému pojetí byl nutně 

uzpůsoben teorií prosazovaný široký výklad ustanovení §495 OZ, dle něhož mohla 

vznikat věcná břemena jen ze zákona, a to ve znění před novelou č. 131/1982 Sb., 

kterou byla částečně rehabilitována věcná břemena v rámci civilního práva.
390

 

Je třeba také upozornit, že zvláštní síťové úpravy sice přiznávaly vlastníkům 

dotčených nemovitostí nárok na náhradu újmy způsobené těmito veřejnoprávními 

zásahy, avšak pouze za předpokladu, že byli ve svých právech značně omezeni, 

výhradně ve formě jednorázové platby s účinky vůči všem práv nástupcům 

a za podmínky, že tento nárok uplatnili v poměrně krátké prekluzivní lhůtě plynoucí ode 

dne uvedení zařízení do trvalého provozu.
391

 „Není zdůvodněno, že energetický podnik 

                                                 
386

 Viz §37 odst. 2 ZoVaK 1978 
387

 Viz STEHLÍK, Antonín. Některé právní otázky výstavby vodohospodářských inženýrských staveb, 

Právník. 1987, s. 208 - 230 
388

 Viz FÁBRY, Valér a DROBNÍK, Jaroslav. Zákonná věcná břemena se zřetelem k hornímu zákonu 

a k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu. Správní právo. 1985, s. 16 
389

 Tamtéž s. 16 pozn. č. 7 
390

 Tamtéž s. 11 
391

 Viz § 22 odst. 2 EZ 1957 Sb. a § 12 odst. 3 ZoTEL 1964 
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podle zákona (§22) není povinen poskytnout náhradu a že jen soukromý vlastník může 

žádat jednorázovou náhradu, a to též jen symbolickou.“
 392

 

Současná odborná literatura mezi společné znaky veřejnoprávních zásahů 

do vlastnických práv k nemovitostem ve formě tzv. zákonných věcných břemen dle 

zákonů vydaných v období 1948–1989 kromě velice omezené kompenzace těchto 

zásahů zahrnuje i tyto: „Především obsahovaly oprávnění energetických podniků 

zřizovat a provozovat na nemovitostech zařízení, a to přímo na základě rozhodnutí 

o přípustnosti stavby, resp. stavebního povolení. Ke vzniku těchto (tzv. zákonných) 

věcných břemen nebylo zapotřebí jakéhokoli souhlasu vlastníka dotčeného pozemku. 

Tato věcná břemena přitom zatěžovala také pozemky ve vlastnictví státu. Tzv. zákonná 

věcná břemena nebyla předmětem evidence v pozemkových knihách a neplatily o nich 

předpisy o promlčení a vydržení (§ 26 odst. 1 zákona č. 79/1957 Sb.). Jejich existence 

se tedy nezapisovala do žádné z forem pozemkové evidence, která existovala během 

předpřevratového období.“
393

 Z výše uvedeného výkladu vyplývá, že pojmem zákonné 

věcné břemeno začal být v teorii i praxi označován celý komplex v některých případech 

dosti významných oprávnění založených přímo zákonem ve prospěch provozovatelů sítí 

z řad v té době již ryze veřejnoprávních subjektů a stranou byly ponechány pouze ty 

zásahy ve formě věcných břemen vzniklých rozhodnutím soudu či správního orgánu, 

zejm. v rámci řízení o vyvlastnění. 

Kriticky se k příliš širokému a tím i nespravedlivému pojetí zákonných věcných 

břemen, jak byla charakterizována v předchozím bodě, vyjádřil v návaznosti 

na V. Fábryho a J. Drobníka ve svém odborném článku V. Cepl.
394

 Správní předpisy lze 

podle něj rozdělit z hlediska problematiky věcných břemen na dvě skupiny. První z nich 

zahrnuje předpisy, kde mají věcná břemena zásadní význam, úprava je tradičně 

rozvinutá a tato břemena představují podstatná omezení práv vlastníka. Druhou skupinu 

právních předpisů charakterizuje to, že se zabývají věcnými břemeny pouze okrajově 

a taková věcná břemena představují pro vlastníka zatížené nemovitosti pouze nepatrné 

omezení. Za problematickou a bezdůvodně zvýhodňující na úkor vlastníků nemovitostí 

                                                 
392

 Viz FÁBRY, Valér a DROBNÍK, Jaroslav. Zákonná věcná břemena se zřetelem k hornímu zákonu 

a k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu. Správní právo. 1985, s. 16 pozn. č. 7 
393

 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář, Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2013, sv. III, s. 961 
394

 CEPL, Vojtěch.  Problémy věcných břemen de lege ferenda. Právník, 1988, č. 8-9, s. 768 a zejm. 

pozn. č. 7, s. 767 a 777. 
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považuje V. Cepl především první skupinu předpisů v rozsahu, ve kterém zakládají 

oprávnění provozovatelů sítí ke zřízení a provozu technické infrastruktury na těchto 

nemovitostech. Za možné řešení V. Cepl považuje vytvoření dostatečně robustní 

a jednotné občanskoprávní úpravy věcných břemen, mezi nimiž bude typizováno 

i takové věcné břemeno, které by vyhovovalo oprávněním předpokládaným správními 

předpisy prvně uvedené skupiny. V tomto směru považuje také za zcela nezbytné 

vytvoření jasné hranice mezi právem stavby významně zatěžující vlastníka nemovitosti 

a právem umístit na nemovitosti drobné technické zařízení, nebo jiným méně 

intenzivním způsobem zatěžovat vlastníka nemovitosti. Tomuto pohledu se po roce 

1989 začaly přizpůsobovat jednotlivé zvláštní úpravy síťových odvětví, tak i občanské 

právo přijetím NOZ.
395

 

4.3. Veřejnoprávní omezení vlastnického práva při zřizování 

a provozu technické infrastruktury dle současné právní 

úpravy 

Zlom v celkovém pojetí ochrany a zásahů do majetkových práv, ke kterým, jak 

už bylo opakovaně uvedeno, nevyhnutelně dochází i při zřizování a provozu technické 

infrastruktury, je spojen po roce 1989 s obnovou demokratického právního řádu, jehož 

imanentní součástí je i úcta k neporušitelným přirozeným právům člověka, včetně práva 

vlastnického, a svrchovanost zákona uplatňovaného v materiálně pojatém právním 

státě.
396

 „V souvislosti s deklarací ochrany vlastnického práva v rovině ústavněprávní 

pak došlo i ke změně koncepce právních vztahů mezi provozovateli inženýrských sítí 

avlastníky dotčených pozemků. Nové právní úpravy v této oblasti preferují po r. 1989 

vyřešení věcněprávních vztahů mezi provozovateli a vlastníky ve formě smluvně 

zřízeného věcného břemene.“
397

  Tím je dána základní dvojkolejnost vzájemných vztahů 

provozovatele sítě a vlastníka dotčeného pozemku, od které se následně odvíjí i stávající 

právní úprava náhrady za omezení vlastnických práv. Zatímco v případě omezení 

zřízením soukromoprávního věcného břemene se tato náhrada realizuje ve formě 

smluvně sjednané úplaty, popř. náhrady určené správním orgánem, jak bylo uvedeno 

                                                 
395

 Viz Zvláštní část konsolidované důvodové zprávy k § 1267 až 1298 NOZ 
396

 Viz výklad v kapitole 2 této práce 
397

 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář, Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2013, sv. III, s. 962 
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v bodě 3. 2. 7. této práce, v případě veřejnoprávních omezení vlastnických práv je 

otázka náhrady za vzniklá omezení řešena, pokud vůbec, častěji ve formě přiměřené 

jednorázové náhrady. 

I přes uvedený příklon k jednoznačně preferovanému způsobu vypořádání 

majetkových práv k nemovitosti v souvislosti se zřizováním a provozem technické 

infrastruktury, a to soukromoprávní cestou v duchu zásady subsidiarity, vycházejí 

kromě vyvlastnění, jak bylo probráno ve třetí kapitole, některá dílčí, zpravidla méně 

závažná omezení vlastnických práv k nemovitostem dle zvláštních síťových úprav 

z čistě veřejnoprávní metody regulace a vztahu nikoli ekvivalence, ale subordinace 

dotčených subjektů. Jak bylo uvedeno v předchozím bodě, v právních předpisech 

z období komunismu, byla veřejnoprávní omezení vlastnických práv zejména 

v síťových odvětvích pojímána dosti široce a označena jako tzv. zákonná věcná 

břemena. „Vznikla tím situace, že je pojem ´zákonných (legálních) věcných břemen´ 

a veřejnoprávních omezení vlastnických práv k nemovitostem´ používán promiscue, což 

vede mnohokrát k nepřesnostem při výkladu relevantních právních předpisů.“
398

 

Následující výklad nicméně dodržuje uvedené členění, kdy v prvním bodě rozebírá 

veřejnoprávní a zákonem ani nikterak specificky nepojmenovaná omezení vlastnických 

práv s relevancí pro síťová odvětví. V dalším bodě jsou vyložena šířeji pojatá omezení 

identifikovaná jako tzv. zákonná, resp. legální věcná břemena dle starších, avšak 

na dané případy stále aplikovatelných zvláštních síťových úprav. 

4.3.1. Veřejnoprávní omezení dle zvláštních síťových úprav 

Veřejnoprávní omezení práv k nemovitostem mohou být a jsou v síťových 

odvětvích ukládána zpravidla přímo ze zákona, tedy ex lege. Taktéž možný vznik 

omezení ex actu je typický spíše pro územní omezení majetkových práv dle následující 

kapitoly.
399

 Provozovatel sítě má díky tomu v širší souvislosti se zřizováním 

a provozem technické infrastruktury řadu dalších oprávnění vyplývajících přímo ze 

zákona. Jako taková specificky autorizovaná osoba je provozovatel sítě stejně jako 

dotčený vlastník vymezen v zákoně s ohledem na požadavek obecnosti norem 

                                                 
398

 HANDRLICA, Jakub. Tak zvaná zákonná věcná břemena a věcná břemena podle občanského práva. 

Správní právo. 2006, č. 8, s. 482 
399

 Viz STAŠA, Josef. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 331 a 340. 
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abstraktně na rozdíl od zcela konkrétního určení jeho i dotčeného vlastníka v případě 

oprávnění, která mu vznikají na základě smluvních nebo jednostranně zřízených 

věcných břemen nezbytných zejména pro samotné zřízení technické infrastruktury. 

Pokud jde o subjekty oprávněné z těchto práv, představují provozovatelé sítí 

dílčí a poměrně specifickou skupinu. Tradičně představují takto oprávněné subjekty 

vykonavatelé státní správy, typicky v rámci výkonu státního dozoru. Oprávněnými 

nicméně mohou být v těchto veřejnoprávních vztazích i nepřímí vykonavatelé státní 

správy, tj. i subjekty soukromého práva, kterým byl propůjčen výkon určité pravomoci 

v oblasti veřejné správy jinak zpravidla zajišťované orgány veřejné moci jako 

např. veřejné stráže. Jak již bylo uvedeno, provozovatelé sítí však nejsou v současné 

době nahlíženi při výkonu dále specifikovaných oprávnění ani jako nepřímí 

vykonavatelé veřejné správy a jejich jednání je považováno za soukromoprávní.
400

 

Obsah a povaha těchto veřejnoprávních omezení jsou závislé na obsahu 

příslušné zvláštní síťové úpravy a může se jednat o samostatné uložení jednotlivých 

povinností něco strpět (lat. pati), zdržet se něčeho (lat. omittere) a spíše výjimečně 

i něco konat (lat. facere), resp. jejich vzájemných kombinací explicitně vymezených 

zákonem. Tyto zákony poměrně často a explicitně vymezují i samotný postup a způsob, 

jakým může k těmto omezením docházet. I ve vztahu k těmto veřejnoprávním 

omezením se projevuje zásada minimalizace zásahu, a to skrze požadavek, aby při 

výkonu oprávnění bylo co nejvíce šetřeno práv vlastníků dotčených nemovitostí.
401

 

Z hlediska obsahu vystupují do popředí při zřizování a provozu technické infrastruktury 

ta omezení, která spočívají v povinnosti vlastníka strpět vstup provozovatele sítě v širší 

souvislosti se zřizováním a provozem technické infrastruktury a povinnost strpět 

provádění určitých činností k ochraně jejích prvků. Obecně je všem dále uvedeným 

omezením taktéž společné, že po skončení jakýchkoli činností je povinen provozovatel 

sítě uvést cizí nemovitost do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na 

povahu realizovaných činností, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání 

dotčené nemovitosti. Konečně je také třeba upozornit, že všechna zde uvedená 
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 HANDRLICA, Jakub. Soukromoprávní jednání autorizovaných subjektů a jejich veřejnoprávní 

důsledky. Právní rozhledy, 2014, č. 8, s. 271 
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 Viz §24 odst. 8 EnerZ, §25 odst. 8 EnerZ, §58 odst. 4 EnerZ, §59 odst. 4 EnerZ, §104 odst. 7 ZEK, §3 

odst. 9 NoZaZ (ve znění od 1. 1. 2016) 
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veřejnoprávní omezení nejsou s ohledem na svou zákonnou (obecně závaznou) povahu 

předmětem evidence v katastru nemovitostí. 

V současnosti účinné zvláštní síťové úpravy stanoví ve prospěch provozovatelů 

sítě a na úkor subjektivních majetkových práv vlastníků nemovitostí následující 

společné typy veřejnoprávních omezení: 

 Právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, 

obnovou a provozováním technické infrastruktury.
402

 

Jak vyplývá i z předchozích bodů této kapitoly jedná se o typické omezení 

uplatňované napříč všemi síťovými odvětvími,
 
kterým je již tradičně omezován vlastník 

zejména pozemku, a to bez ohledu na to, zda se jedná o pozemek, na kterém přímo je či 

má být umístěn prvek technické infrastruktury, nebo například jen pozemek vhodný 

pro přístup k nemovitosti, kde je prvek sítě umístěn. Novelou č. 211/2011 Sb. byla 

výslovně ve všech odkazovaných ustanoveních EnerZ zdůrazněna potřeba vstupu či 

vjezdu taktéž v souvislosti s obnovou ve smyslu modernizace sítě. ZEK obdobně 

výslovně zahrnuje mezi důvody možného vstupu na cizí nemovitost i přípravu 

projektové dokumentace.
403

  Problematickým se může stát potřeba přístupu 

provozovatele k síťovému prvku, který za daných okolností není součástí technické 

infrastruktury, tj. zejména přípojce.
404

 

 Právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět 

likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů 

ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování technické 

infrastruktury.
405

 

Na první pohled v celku nenápadné omezení týkající se především nadzemního 

vedení technické infrastruktury je výslovně podmiňován existencí ohrožení bezpečného 
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 Viz § 24 odst. 3 písm. f) EnerZ, § 25 odst. 3 písm. f) EnerZ, § 58 odst. 1 písm. e)EnerZ, § 59 odst. 1 

písm. f) EnerZ, § 60 odst. 1 písm. c) EnerZ, § 76 odst. 5 písm. b) EnerZ, §3 odst. 8 písm. b) NoZaZ (ve 
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nemovitost znalce dle § 20 odst. 2 ZoVyvl 
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 Srov. NS 22 Cdo 510/2003 
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 Viz § 24 odst. 3 písm. g) EnerZ, § 25 odst. 3 písm. g) EnerZ, § 58 odst. 1 písm. f) EnerZ, § 59 odst. 1 

písm. g) EnerZ, § 60 odst. 1 písm. d) EnerZ, § 76 odst. 5 písm. c) EnerZ,  
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a spolehlivé provozu sítě. Současně zvláštní síťové zákony předpokládají, že při jeho 

uskutečnění budou nejen šetřeny oprávněné zájmy vlastníka stromoví a jiných porostů, 

tj. vlastníka pozemku, ale dodrženy i zvláštní podmínky upravující ochranu dřevin 

stanovené především zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jej 

provádějící vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 

Patrně s ohledem na již zmíněné oprávněné zájmy vlastníků dotčených pozemků 

a stromoví jsou primárně povoláni v případě sítí širšího energetického odvětví 

k odstraňování a oklešťování sami vlastníci nemovitostí. 

Oběma výše uvedeným veřejnoprávním omezením je společné, že provozovatel 

sítě při výkonu těchto oprávnění je povinen předem vyrozumět vlastníka nemovitosti 

o plánovaném vstupu, popř. odstraňování a oklešťování stromoví. Zejména v případech, 

kdy je síť technické infrastruktury zasažena havárií, je tato dílčí povinnost pochopitelně 

eliminována ve prospěch rychlého odstranění následků havárie a obnovy provozu 

sítě.
406

 

 Právo zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, 

zabezpečování a automatizaci provozu technické infrastruktury 

a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních 

systémů.
407

 

V tomto případě se jedná o veřejnoprávní omezení, které je v současnosti 

přiznáváno pouze provozovatelům sítí v odvětví elektroenergetiky, plynárenství 

a teplárenství. Výslovně stanovený a omezený účel takové přidružené telekomunikační 

sítě brání tomu, aby provozovatelé uvedených sítí mohli využívat takovou 

telekomunikační síť například pro poskytování služeb elektronických komunikací třetím 

osobám a tím se de facto vyhnout pro zřizování a provoz takové sítě příslušné úpravě 

ZEK. Význam toto omezení bude v budoucnu nepochybně narůstat například 

s rozvojem tzv. chytrého či inteligentního měření v tzv. sítích Smart Grids.
408

 

                                                 
406

 Viz výslovně zejm. §104 odst. 13 ZEK 
407

 Viz § 24 odst. 3 písm. a) EnerZ, § 58 odst. 1 písm. c) EnerZ, § 59 odst. 1 písm. d) EnerZ, § 60 odst. 1 

písm. c) EnerZ, § 76 odst. 5 písm. b) EnerZ 
408

 Viz např. Inteligentní měření [online]. Praha: ČEZ, a. s. [18. 8. 2015] dostupný z 

http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/vyzkum-a-vyvoj/subjekty-v-oblasti-vyzkumu-a-vyvoje/eu-

verejne-zdroje-financovani/smart-grids/info-k-pilotnimu-projektu-inteligentniho-mereni.html 

http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/vyzkum-a-vyvoj/subjekty-v-oblasti-vyzkumu-a-vyvoje/eu-verejne-zdroje-financovani/smart-grids/info-k-pilotnimu-projektu-inteligentniho-mereni.html
http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/vyzkum-a-vyvoj/subjekty-v-oblasti-vyzkumu-a-vyvoje/eu-verejne-zdroje-financovani/smart-grids/info-k-pilotnimu-projektu-inteligentniho-mereni.html
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 Právo vstupovat v souladu se zvláštními právními předpisy 

do uzavřených prostorů a zařízení sloužících k výkonu činností a služeb 

orgánů Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva 

spravedlnosti, Bezpečnostní informační služby a do obvodu dráhy, jakož 

i vstupovat na nemovitosti, kde jsou umístěna zvláštní zařízení 

telekomunikací.
409

 

Toto veřejnoprávní omezení práv k nemovitostem, zejména stavbám, souvisí 

s potřebou prolomení jinak omezeného přístupu do zvláštních prostor sloužících 

činnosti vybraných ústředních orgánů státní správy, které jsou významné z hlediska 

bezpečnosti státu. Současně je uvedeným oprávněním umožněn vstup i do dalších jinak 

chráněných vnitřních i venkovních prostor. Z pochopitelných ryze prakticky důvodů 

jsou tato omezení zúžena pro odvětví produktovodů.
410

 Ve všech uvedených případech 

je míra omezení limitována požadavkem nezbytnosti pro výkon licencované činnosti. 

Vcelku ojedinělým omezením, co dispozice a nikoli výkonu vlastnických práv 

je v rámci procesu zřizování a provozu technické infrastruktury ex actu uložený zákaz 

převodu, pronájmu nebo jiného zatížení nemovitosti.
411

 Ten, jak bylo již uvedeno 

v bodě 3.2.5. předchozí kapitoly, zatěžuje dle §19 odst. 3 věty první ZoVyvl všechny 

nemovitosti dotčené vyvlastněním, resp. ty, které jsou zcela konkrétně vymezeny 

a takto i označeny v katastru nemovitostí předmětem zahájeného vyvlastňovacího řízení 

od okamžiku, kdy je o tom příslušný vyvlastňovaný vyrozuměn. 

Vznik, zánik a výkon veřejnoprávních omezení dle zvláštních síťových úprav 

je striktně vázán na předmětná ustanovení jednotlivých zákonů, na rozdíl od případů 

omezení v rozsahu odpovídajícím nově vzniklému klasickému věcnému břemenu. 

V této souvislosti se nabízí otázka, zda by mohla být mezi oprávněnou osobou 

a vlastníkem dotčeného pozemku sjednána např. služebnost inženýrské sítě, která by 

pokrývala i některé z výše uvedených omezení. Odpověď na tuto otázku je dle 

                                                 
409

 Viz § 24 odst. 3 písm. h) EnerZ, § 25 odst. 3 písm. h) EnerZ, § 58 odst. 1 písm. g), § 59 odst. 1 písm. 

h), § 60 odst. 1 písm. e), § 76 odst. 5 písm. d) EnerZ 
410

 Srov. §3 odst. 8 písm. b) NoZaZ ve znění (ve znění od 1. 1. 2016) 
411

 HANDRLICA, J. Jednání soukromoprávních subjektů s důsledky ve sféře veřejného práva In 

HANDRLICA, Jakub. Veřejné právo a právo soukromé: aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy 

plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, 

s. 127 
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J. Handrlici
412

 spíše negativní, což naznačuje i další odborná literatur
413

 a judikatura 

některých zatím jen prvostupňových soudů ve vztahu k otázce možného souběhu práv 

z věcného břemene zřízeného soudem v rámci vypořádání neoprávněné stavby 

technické infrastruktury a výše uvedeným veřejnoprávním omezením ze zákona.
414

 

Obdobně by tedy ani předmět smluvně zřízené služebnosti neměl být již jen pro 

přehlednost vztahu identický s omezeními vlastnických práv, jež plynou přímo 

ze zákona. V obou případech by také pravděpodobně chyběl zákonný důvod k zápisu 

těchto klasických věcných břemen do katastru nemovitostí.
415

 

4.3.2. Zákonná (legální) věcná břemena 

Přijetím moderních zvláštních síťových úprav po roce 1989 v  podobě zákona 

č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o Státní energetické inspekci (dále jen „EZ 1994“), zákona, č. 151/2000 

Sb., o telekomunikacích (dále jen „ZoTEL 2000“) a dnes především ZEK, EnerZ 

a NoZaZ nebyla dotčena
416

 aplikovatelnost právní úpravy předchozích zvláštních 

síťových úprav, které veškerá veřejnoprávní oprávnění k cizím nemovitostem výslovně 

prohlašovaly, popř. považovali za tzv. zákonná, resp. legální věcná břemena. Jak 

vyplývá z bodu 4. 2. 2. v případě dílčích veřejnoprávních omezení založených ex lege 

v oblasti vodovodů a kanalizací dle ZoVaK 1978 tato byla jednoduše nahrazena novými 

oprávněními provozovatelů této sítě dle §7 ZoVaK, neboť nebyla a nemohla být dle 

dikce zákona oproti ostatním tehdejším zvláštním síťovým úpravám konkretizována 

ve vztahu k jednotlivým nemovitostem do podoby zákonných věcných břemen stricto 

sensu. 

Uvedenou právní konstrukci vysvětluje J. Handrlica takto: „V praxi to má za 

následek, že ustanovení zákona č. 79/1957 Sb., zákona č. 67/1960 Sb., zákona 

                                                 
412

 Viz HANDRLICA, Jakub. Služebnost inženýrské sítě. Právní rozhledy. 2013, č. 11, s. 410 a srov. 

HANDRLICA, Jakub. Veřejnoprávní omezení vlastnického práva a tzv. legální věcná břemena: (zejména 

s ohledem na právní úpravu v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství, telekomunikací, vodovodů a 

kanalizací). Praha, 2006, s. 58 
413

 SPÁČIL, Jiří. Věcná břemena v občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 51 včetně 

pozn. č. 133 
414

 Viz Okresní soud S v Pardubicích 8 C 297/2010 
415

 HANDRLICA, Jakub. Služebnost inženýrské sítě. Právní rozhledy. 2013, č. 11, s. 410 
416

 Viz §45 odst. EZ 1994, §107 odst. 14 ZoTEL 2000, § 98 odst. 4 EnerZ, § 147 odst. 1 ZEK, čl. II 

zákona č. 161/2013 Sb., kterým se mění NoZaZ 
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č. 110/1964 Sb. a zákona č. 89/1987 Sb., týkající se veřejnoprávních oprávnění k cizím 

nemovitostem, zůstávají účinná a aplikovatelná, a to i přes skutečnost, že zmíněné 

právní normy byly pozdějšími předpisy zrušeny. Veřejnoprávní vztahy, odpovídající 

omezení práv k nemovitostem, trvají společně s relevantní právní úpravou, která 

explicitně stanovuje okamžik jejich vzniku a zániku. Na tyto právní vztahy se tedy 

v zásadě aplikují vždy ta zákonná ustanovení, která byla platná a účinná v době vzniku 

právního vztahu. Koncepce intertemporálních ustanovení má za cíl zajistit stav právní 

jistoty tam, kde se jedná o oprávnění třetích osob k cizím nemovitostem. Obsah 

uvedených vztahů nemá podléhat změnám při každé změně právní úpravy dotčeného 

odvětví.“
417

 

Právní úprava v odvětví telekomunikací a později elektronických komunikací 

se přijetím ZoTEL 2000 a následně ZEK definitivně přiklonila k jednoznačné preferenci 

soukromoprávního vypořádání podmínek zřízení technické infrastruktury, a to smluvně 

založeným věcným břemenem. V odvětví energetiky i přes nepochybně pozitivní 

sjednocení úprav odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství v EZ 1994 

se počáteční (1. 1. 1995) dle obecné části důvodové zprávy možná i neúmyslný
418

  a tím 

i v praxi nepřesvědčivý
419

 příklon k preferované soukromoprávní metodě vypořádání 

práv provozovatelů sítě při zřizování technické infrastruktury na cizích nemovitostech 

ještě změnil, když bylo provozovatelům sítí až do přijeti EnerZ opětovně ex lege 

přiznáno oprávnění zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech liniová rozvodná 

zařízení, podpěrné body, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat na nich vedení, 

a to za předpokladu, že bylo jejich umístění řešeno v závazné části územně plánovací 

dokumentace.
420

 Dle důvodové zprávy: “… s cílem eliminovat obtíže vznikající při 

                                                 
417

 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář, Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2013, sv. I, s. 965 
418

 „Zvláštní práva vůči cizím nemovitostem nezbytná pro výstavbu energetických liniových staveb (dosud 

uvedená v zákonech č. 79/1957 Sb., č. 67/1960 Sb. č. 89/1987 Sb.) jsou uplatněna u Ministerstva 

hospodářství k zapracování do novely stavebního zákona. Jedná se zejména o deklarování energetických 

staveb jako stavby veřejně prospěšného charakteru a z toho vyplývající zvláštní práva vůči cizím 

nemovitostem - např. právo cizí pozemky a stavby vyvlastnit či práva k nim omezit věcnými břemeny, 

vstupovat na cizí nemovitosti při výstavbě rozvodných zařízení, zřizovat na nich podpěrné body, přetínat 

je vodiči, umísťovat na nich vedení a stavby do 30 m2 (menší transformační stanice, regulační stanice) aj. 

V případě, že by novela stavebního zákona tuto potřebu neřešila, bylo by účelné rozšířit o uvedený 

princip dikci tohoto zákona.“ Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 222/1994 Sb. změna stavebního 

zákona a změna souvisejících zákonů. Dostupné v Systému ASPI. ASPI ID: LIT27873CZ, Obecná část. 
419

 Srov. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. K prokazování vlastnického nebo "jiného práva" k pozemku. 

Obec a Finance. 1997, č. 3, s. 23. Dostupné v systému ASPI ISSN: 2336-517X. 
420

 Viz § 9 odst. 11 písm. a (ve znění od 1. 7. 1998) 
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přípravě, umísťování a povolování energetických liniových staveb se rovněž navrhuje 

doplnění tzv. energetického zákona tak, že se podmíněně zakládá oprávnění investora 

k cizím nemovitostem.“
421

  Co se týče odvětví produktovodů, došlo se stejnými 

´konzervačními´ účinky pro již dříve legálně
422

 vzniklá zákonná věcná břemena dle 

ustanovení §2 vládního nařízení č. 29/1959 Sb., jak bylo uvedeno v bodě 4.2.2. této 

kapitoly, k jeho nahrazení samostatnou úpravou obsaženou v NoZaZ s účinky od 1. 7. 

2013. 

V teorii i praxi tak bylo třeba se nevyhnutelně vypořádat s právní povahou takto 

přetrvávajících zákonných věcných břemen. V návaznosti na historickou tradici tzv. 

zákonných služebností se přímo nabízí tomu odpovídající pojetí zákonných věcných 

břemen jako veřejnoprávních omezení usměrňujících vlastníka ve výkonu jeho 

majetkových práv. Dle rozhodnutí NS ve věci sp. zn. 22 Cdo 1624/2000 se zákonná 

nebo také legální věcná břemena podobají věcným břemenům dle civilní právní úpravy 

tím, že obdobně omezují práva vlastníka pozemku. Liší se však tím, že vznikají 

ze zákona a ve veřejném, nikoliv soukromém zájmu, jak je tomu u klasických věcných 

břemen. „O tom, zda jde o instituty práva soukromého nebo veřejného, rozhoduje 

podstata těchto institutů, nikoliv jejich pojmenování. Pokud zákon užil pojem ´věcná 

břemena´ a současně zdůraznil, že jde o oprávnění vykonávaná ve veřejném zájmu, 

nelze pouze z užití uvedeného pojmu dovodit, že by nadále mělo jít o soukromoprávní 

oprávnění. V takovém případě jde o zákonná (legální) věcná břemena, která jsou 

instituty svého druhu, náležejícími veřejnému právu. Jejich podstata spočívá v tom, 

že jde o věřejnoprávní omezení vlastnického práva, nebo také o vymezení obsahu 

vlastnického práva věřejnoprávním předpisem.“
423

 Spíše k veřejnoprávní povaze 

zákonných věcných břemen vzniklých dle předchozích zvláštních síťových úprav 

se taktéž s odkazem na uvedené rozhodnutí NS klonil ve svém výkladu P. Baudyš.
424
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 Vláda ČR, Důvodová zpráva k zákonu č. 83/1998 Sb. Obecná část. Dostupné v Systému ASPI. ASPI 

ID: LIT28180CZ, Obecná část. 
422

 Viz NS 22 Cdo 3217/2011, IV. ÚS 3441/12 a k tomu i příspěvek J. Fialy na V. Odborném symposiu k 

judikatuře Nejvyššího soudu na téma Věcná práva a restituce v judikatuře Nejvyššího soudu ze dne 15. 

června 2010, Právní rozhledy 2011, č. 14 - mimořádná příloha, s. 12 
423

 NS 22 Cdo 1624/2000 
424

 BAUDYŠ, Petr. Věcné břemeno a veřejnoprávní omezení. Právní rozhledy. 2004, č. 12 s. 467-472. 
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K zásadnímu smísení, nebo spíše uznání zvláštní povahy veřejného práva vůči 

obecnému soukromému právu
425

 i v otázce povahy zákonných věcných břemen došlo 

v nálezu ÚS ve věci sp. zn. Pl. ÚS 25/04. Ač bez významnější reakce na výše uvedené 

závěry NS a doktríny založené na analytickém vymezení dvou institutů, tj. klasických 

soukromoprávních věcných břemen a stále poměrně široce pojímaných zákonných 

(legálních) věcných břemene ÚS uvedl: „Věcná břemena zřízená na základě zákona 

(tedy nejen podle energetického zákona) mají specifický režim, upravený 

veřejnoprávními předpisy, na jejichž základě byla zřízena. I když mají nesporný 

veřejnoprávní prvek daný způsobem jejich vzniku a účelem, kterému slouží, nelze 

přehlížet, že mají i významný prvek soukromoprávní. Občanské právo definuje věcné 

břemeno jako právo někoho jiného než vlastníka věci, které ho omezuje tak, že 

je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Tzv. zákonná věcná břemena 

tento charakter mají také. Ostatně zákony, podle nichž vznikají, je tímto pojmem 

označují. Jejich režim však není zcela totožný s režimem smluvních věcných břemen, 

neboť se řídí speciální úpravou právních předpisů, které upravují činnosti, k jejichž 

provozování vznikly. Nejde však o úpravu komplexní, která by vylučovala použití obecné 

úpravy občanského práva o věcných břemenech. Proto pokud tyto speciální předpisy 

nemají zvláštní úpravu, řídí se jejich režim obecnou úpravou občanskoprávní“
426

  

Na pozadí řízení o ústavnosti již odkazovaného přechodného ustanovení §98 

odst. 4 EnerZ, který vzešel ze sporu o náhradu za užívání nebytových prostor ze strany 

provozovatele teplárenské sítě, konkrétně prvku výměníkové stanice, byla významně 

přiblížena povaha zákonných věcných břemen jejich klasickým soukromoprávním 

protějškům skrze subsidiární (podpůrnou) aplikaci obecné soukromoprávní úpravy 

obsažené v OZ, resp. dnes v NOZ.  

Závěrem tohoto bodu se ještě krátce zastavím u otázky zániku veřejnoprávních 

omezení. Současné zvláštní síťové úpravy nestanoví, kdy zanikají zákonná věcná 

břemena, jež vznikla a trvají podle předchozích úprav. Dle J. Handrlici
427

 je třeba 

rovněž v těchto případech vycházet z přechodných ustanovení § 98 odst. 4 EnerZ 
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 Viz tzv. nová teorie subjektů nebo také teorie zvláštního práva. K tomu HENDRYCH, D. In 

HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 24 
426

 ÚS Pl. ÚS 25/04 
427

 Viz HANDRLICA, Jakub. Věcné břemeno a ochranné pásmo v energetickém zákoně. Právní rozhledy, 

2014, č. 21, s. 735 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nbvhaxhazrzha


123 

 

a obdobně § 147 odst. 1 ZEK s tím, že zákonná věcná břemena zanikají až zrušením 

jimi zajišťovaných prvků. Skutečnost, že zařízení není v určitém čase provozovatelem 

využíváno, nemůže mít automaticky za následek zánik zákonného věcného břemene 

stejně jako jeho případná obnova
428

 ve stávající trase bez podstatných odchylek.
429

 

Konečně v kontextu zmíněné subsidiární aplikovatelnosti NOZ lze v některých 

případech důvodně uvažovat o možném zániku (zrušení) břemen postupem dle §1299 

odst. 2 NOZ. Na druhou stranu lze souhlasit s praktickou nepromlčitelností zákonných 

věcných břemen, dokud existuje právní důvod, který za daných podmínek výkon 

břemene umožňuje.
430

 

4.4. Evidence veřejnoprávních omezení vlastnického práva 

K výkladu o veřejnoprávních omezeních majetkových práv je třeba ještě 

upozornit, že stejně jako veřejnoprávní omezení dle předchozího bodu, nebyla a nejsou 

zákonná věcná břemena předmětem zápisu v katastru nemovitostí, resp. pozemkových 

knih a neplatily o nich předpisy o promlčení a vydržení.
431

 Příslušné zvláštní síťové 

úpravy nutnost zápisu i poté, co uvedená omezení označily za věcná břemena, 

povinnost zápisu nestanovily, ba naopak tuto výslovně vyloučily.
432

 Jejich existence 

se tedy nezapisovala do žádné z forem pozemkové evidence, která existovala během 

předpřevratového období i kdykoli později. Zatímco smluvně založená nebo 

ve vyvlastňovacím řízení zřízená věcná břemena v katastru nemovitostí zapsány jsou, 

tzv. zákonná věcná břemena nikoli. 

Zákonodárce se pokusil uvedený deficit minimálně ve vztahu k sítím 

elektronických komunikací zhojit v souvislosti s přijetím ZoTEL 2000, kdy ustanovení 

§107 odst. 15 tohoto zákona stanovilo povinnost vlastníkům podzemních sítí předložit 

nejpozději ve lhůtě do 5 let od nabytí účinnosti ZoTEL 2000 katastru nemovitostí návrh 

na záznam věcných břemen vzniklých před účinností tohoto zákona vztahujících se 

k pozemkům. J. Handrlica k tomuto pokusu stručně uvádí: „Teprve praktická zkušenost 
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ukázala nereálnost tohoto záměru a přivedla zákonodárce ke zrušení výše uvedené 

povinnosti zákonem č. 225/2003 Sb. Důsledky tohoto pokusu jsou ovšem jasné: 

u některých veřejnoprávních omezení podle telekomunikačního zákona 

č. 110/1964 Sb. bylo zatížení nemovitosti v katastru zapsáno, u jiných ne. Výše 

nastíněná absence evidence oprávnění provozovatelů sítí k cizím nemovitostem tedy 

zůstává realitou a výzvou pro další diskuse.“
433

 Naprosto stejně dopadl pokus 

o dodatečné zapsání zákonných věcných břemen v energetickém odvětví. Novelou 

č. 158/2009 Sb., byla v §97a odst. 14 EnerZ uložena provozovatelům sítě, zajistit 

promítnutí existujících věcných břemen podle § 24 odst. 4, § 25 odst. 5, § 57 odst. 2, § 

58 odst. 2, § 59 odst. 2, § 60 odst. 2 a § 76 odst. 7 EnerZ u energetických sítí a zařízení 

daných do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona do katastru nemovitostí, a to 

do konce roku 2017. Novelou č. 131/2015 byla tato povinnost zrušena. 

Obdobným pokusem byl původní návrh novely č. 131/2015 Sb., dle které měla 

být s účinností od 1. 1 2016 uložena povinnost provozovateli produktovodu vést: 

„…seznam pozemků s věcnými břemeny vzniklými podle dřívějších právních předpisů 

na základě zákona, stanovit pro jeho vedení provozní řád a podávat podle tohoto 

provozního řádu informace v navrženém rozsahu.“
434

 Tento seznam měl být dle 

důvodové zprávy veřejným seznamem nahrazujícím pro tato věcná břemena 

veřejnoprávního charakteru veřejný seznam – katastr nemovitostí. S ohledem 

na obsáhlost informací, které seznam měl obsahovat, byla navrhována lhůta do 31. 12. 

2017 pro zprovoznění seznamu a zahájení plnění povinnosti poskytovat informace 

o dříve vzniklých věcných břemenech. Navrhovaná změna, jak vyplývá z konečného 

textu přijaté novely na rozdíl od pokusu v případě ZoTEL 2000 a EnerZ nebyla 

zákonodárcem nakonec vůbec přijata. 

Konečně poslední změnu, která mohla provozovatele sítí podnítit ke snaze 

o promítnutí dosud nezapsaných zákonných věcných břemen do katastru nemovitostí, 

jakožto veřejného seznamu, přinesl NOZ.  Použití zásady modifikované materiální 

publicity dle §984 odst. 1 NOZ vylučuje výslovně pro věcná práva vznikající ze zákona 
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ustanovení §984 odst. 2 NOZ. Nicméně aplikovatelnost tzv. zásady přednosti vztahující 

se na všechna věcná práva dle §981 NOZ není pro věcná práva vznikající ze zákona 

vyloučena. Za předpokladu, že by se měla na dosud nezapsaná zákonná věcná břemena 

vztahovat zásada přednosti, může dojít nejpozději po 1. 1. 2018 (§3065) v souladu 

s ustanovením §1266 NOZ k jejich možnému konfliktu s jinými nově zapsanými 

břemeny zatěžujícími téže nemovitost, a to v neprospěch oprávnění vyplývajících ze 

zákonných věcných břemen. Těmto důsledkům se snaží zabránit opět novela 

č. 131/2015, která s účinností od 1. 1. 2016 v §96 odst. 8 ve vtahu k oprávněním k cizím 

nemovitostem, pokud jde o energetická zařízení, jakož i omezení jejich užívání, které 

se nezapisovalo podle předchozích právních předpisů do veřejného seznamu, výslovně 

vylučuje zásadu přednosti. Dle druhé věty téhož odstavce se pro případ konfliktu 

nezapsaného zákonného věcného břemene s jiným později zapsaným věcným právem 

k věci cizí vychází při určování pořadí z doby vzniku zákonného věcného břemene. 

K této změně důvodová zpráva uvádí: „Reakce na nový občanský zákoník, která má 

zajistit účinnost oprávnění k cizím nemovitostem a omezení jejich užívání, která se podle 

předpisů platných pro energetiku nezapisovala do veřejného seznamu. V případě, že by 

zásada uplatňovaná nyní v energetickém zákoně neplatila, došlo by k ohrožení provozu 

elektrizační soustavy tím, že by provozovatelé energetického systému nemohli naplňovat 

svá práva zajišťující bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy, přepravní 

soustavy a distribučních soustav elektroenergetice a v plynárenství.“
435

 

Pokud jde o evidenci technické infrastruktury samotné, je povinnost k jejímu 

vedení uložena ustanovením §161 odst. 1 StavZ všem provozovatelům sítí technické 

infrastruktury, resp. vlastníkům bez rozdílu. Zvláštní úpravu v tomto ohledu představuje 

ustanovení § 5 odst. 1 a 2 ZoVaK, který ukládá vlastníku vodovodu a kanalizace 

povinnost na vlastní náklady zajistit průběžné vedení majetkové a provozní evidence 

svých vodovodů a kanalizací za podmínek vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 

ZoVaK. 
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4.5. Náhrada za veřejnoprávní omezení vlastnického práva 

P. Baudyš k otázce náhrad na pozadí nutného proporcionálního odlišení 

jednotlivých zásahů, které mohou, ale nemusí, vždy představovat nucené omezení 

vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny, obrazně uvádí: „Pokud bychom 

chtěli být důslední a za každé zákonem stanovené omezení vyplácet ze státního rozpočtu 

náhradu, nestačil by státní rozpočet na nic jiného, než na vyplácení takových náhrad. 

Praktická aplikace práva proto nepřisuzuje náhradu ve vztahu ke každému takovému 

omezení, ale pouze ve vztahu k takovým omezením, která určitým způsobem vybočují 

z normálu.“
436

 Ve zmíněném vybočení z normálu není možné vidět nic jiného než 

požadavek rovnosti vlastníků před zákonem a přiměřenosti (proporcionality) trpělivě 

judikovaný ze strany ÚS
437

 v návaznost na judikaturu ESLP včetně korektivu fair 

balance.
438

   

Jak bylo řečeno, podstatou původního sporu, který vyústil mimo jiné 

v rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 25/04, byla nikoli sama existence, resp. umístění 

prvku technické infrastruktury, ale náhrada za užívání dotčené nemovitosti 

provozovatelem sítě. Náhradu újmy způsobené samotným umístěním prvku technické 

infrastruktury upravovalo historicky pro všechna energetická odvětví beze zbytku 

ustanovení §22 odst. 2 EZ 1957 (pro telekomunikace §12 odst. 4 a 5 ZoTEL 1964), 

které zakládalo dotčeným vlastníkům nemovitostí právo na poskytnutí z dnešního 

pohledu neadekvátní jednorázové náhrady, a to s účinky vůči všem právním 

nástupcům.
439

 Toto právo bylo třeba uplatnit v prekluzivní lhůtě tří (resp. dvanácti dle 

ZoTEL 1964) měsíců od uvedení zařízení do provozu. Teprve v návaznosti 

na subsidiární aplikovatelnost civilní úpravy i na zákonná věcná břemena dovodil ÚS 

aplikovatelnost ustanovení § 151n odst. 3 OZ, dle něhož oprávněný z věcného břemene 

je povinen nést přiměřené náklady na zachování věci zatížené věcným břemenem 

(v tomto případě stavby) a na její opravy. Obdobný výklad je relevantní i po přijetí 

NOZ, který v § 1263 zakotvuje obdobně povinnost majetkové spoluúčasti oprávněného 

z věcného břemene na zachování a opravě zatížené nemovitosti. 
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K podmínkám vzniku případného bezdůvodného obohacení NS uvádí: 

„Samotným užíváním práv plynoucích z uvedeného věcného břemene přitom nemůže 

dojít k bezdůvodnému obohacení … Z obecné občanskoprávní úpravy se přitom podává, 

že k bezdůvodnému obohacení na straně oprávněného z věcného břemene nedochází 

tehdy, užívá-li práv vyplývajících z věcného břemene, nýbrž kupř. tehdy nenese-li 

oprávněná osoba v rozporu s ustanovením § 151n odst. 3 obč. zák. přiměřené náklady 

na zachování a údržbu věci zatížené věcným břemenem a ponechává je plně na bedrech 

vlastníka věci.„
440

 V tomto ohledu se nabízí, že rozhodnutí ÚS nepřímo a zčásti 

kompenzuje neadekvátnost náhrad, bylo-li vůbec takových, poskytnutých za zřízení 

prvku technické infrastruktury dosud provozované v rámci podnikatelské činnosti 

provozovateli sítí na cizí nemovitosti, a to na základě předchozích zvláštních síťových 

úprav.  

Kromě dnes již zpravidla prekludovaných nároků na náhradu za zřízení 

technické infrastruktury a eventuálního nároku z titulu bezdůvodného obohacení, jak 

byly popsány výše, pamatují více či méně všechny současné zvláštní síťové úpravy 

taktéž na případný nárok vlastníka či uživatele pozemku na náhradu újmy vzniklé 

v souvislosti s provozem technické infrastruktury. NS tento nárok odlišuje takto: 

„Jestliže však za účinnosti energetického zákona č. 458/2000 Sb. vznikla v důsledku 

výkonu oprávnění z legálního věcného břemene vlastníkovi pozemku majetková újma 

nebo je-li výkonem práv podle § 59 odst. 1 písm. f) energetického zákona omezen 

v obvyklém užívání nemovitosti, přísluší mu náhrada za podmínek stanovených v § 59 

odst. 3 energetickým zákonem.“
441

 Obecně pro všechna odvětví energetiky platí, 

že omezení v obvyklém užívání nemovitosti nebo újma na majetku vzniklá v důsledku 

provozu i dříve zřízených prvků sítě je přiměřeně jednorázově nahrazována v případě 

uplatnění práva na náhradu v prekluzivní lhůtě 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě 

došlo,
442

 s výjimkou úpravy obsažené v NoZaZ od 1. 1. 2016, který uvedenou 

prekluzivní lhůtu nestanoví. Obdobně řeší otázku náhrady škody nebo omezení 

v obvyklém užívání pozemku i ZoVaK s tím, že nedojde-li k dohodě o výši a způsobu 

náhrady újmy, poskytne stavebník nebo vlastník vodovodu nebo kanalizace dotčenému 
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vlastníkovi jednorázovou náhradu podle ZoOM bez zbytečného odkladu, nejpozději 

do 6 měsíců ode dne vzniku práva na náhradu.
443

 ZEK ponechává otázku případných 

provozních náhrad zcela na obecné úpravě dle NOZ.
444

 

4.6. Spory o rozsah a výkon veřejnoprávních omezení 

Povahou a praktickými důsledky v bodě 4. 3. 1. uvedených jednání (zásahů) 

provozovatelů sítě, jakožto specificky autorizovaných osob, do práv vlastníků 

nemovitosti se zabývá J. Handrlica, když na příkladu pražské učebnice občanského 

práva uvádí, že: „Některá tato oprávnění autorizovaných osob jsou praxí i odbornou 

literaturou označována jako zákonná věcná břemena. ... Výše uvedená oprávnění 

autorizovaných osob mají nepochybně soukromoprávní povahu, ačkoliv jsou upravena 

předpisy práva veřejného. Lze ovšem pochybovat o tom, jestli se v případě těchto 

oprávnění jedná o věcná břemena podle soukromého práva. Na rozdíl od věcných 

břemen zřizovaných ipsa lege (např. již výše uvedený § 21 odst. 5 BytZ), kde 

je soukromoprávní vztah z věcného břemene zřizován okamžikem účinnosti právního 

předpisu ke všem nemovitým věcem odpovídajícím abstraktnímu vymezení, se zde jedná 

o latentní možnost autorizované osoby opakovaně vykonávat určité oprávnění 

k abstraktně vymezeným nemovitým věcem. Tato oprávnění přitom implikují zásah 

do veřejných subjektivních práv dotčených třetích osob.“
445

 S tím souvisí důležitá 

otázka případného sporu o rozsah uvedených oprávnění. 

Zvláštní úpravu zakotvuje ustanovení §104 odst. 14 ZEK, dle něhož pro případ 

sporu mezi vlastníkem nemovitosti a provozovatelem sítě o rozsah těchto oprávnění 

rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým 

telekomunikačním úřadem stejně jako v případě sporu o rozsah oprávnění z klasických 

věcných břemen, podmiňujících zřízení technické infrastruktury. K tomu NS celkem 

jasně uvádí: „Zákon č. 127/2005 Sb. rozlišuje dva druhy omezení vlastnického práva. 

Jednak jde o standardní - svou povahou soukromoprávní - věcná břemena upravená v § 

104 odst. 1 a 2, která musí být zajištěna smluvně či vyvlastněním. V případě těchto 
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věcných břemen by v obecné rovině byla dána pravomoc soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.), 

pokud by zákon nesvěřoval rozhodnutí stavebnímu úřadu. V ustanovení § 104 odst. 6 

ZEK jde o legální věcné břemeno, tedy o veřejnoprávní omezení vlastnického práva, 

k jehož vzniku není třeba rozhodnutí ani smlouva a vyplývá ex lege. Nepředstavuje 

soukromoprávní institut a zákon (§ 104 odst. 13 ZEK) jej z hlediska vymezení 

pravomoci výslovně svěřuje též stavebním úřadům. Jde o ekvivalent § 12 písm. b) a c) 

zákona č. 110/1964 Sb.“
446

 Nicméně v praxi se stavební úřady i nadále rozhodování 

v těchto sporech spíše vyhýbají.
447

 Obdobně byla dána pravomoc tzv. povolujícímu 

úřadu rozhodnout v případě sporu o rozsah oprávnění dle §22 odst. 4 EnerZ 1957. 

V současné době však s výjimkou ZEK je případná obrana proti způsobu a intenzitě 

zásahů ze strany provozovatelů sítí na základě veřejnoprávních omezení vlastnických 

práv a zákonných věcných břemen možná výlučně prostředky soukromého práva. S tím 

do značné míry polemizuje P. Svoboda,
448

 když dovozuje, že na jednání realizovaná 

v rámci mocenského postavení (v tomto případě provozovatelů sítě) je třeba nahlížet 

vcelku jako na ipso iure veřejnoprávní. J. Handrlica v tomto směru pouze připouští, že 

v případě, že by např. akt uvedení prvku sítě do provozu, který může implikovat určité 

omezení vlastníkových práv, představoval formu soukromoprávního úkonu, se kterou 

právní předpisy spojují důsledky v rovině veřejného práva, nabízí se úvaha o možném 

postupu za podmínek § 142 SŘ.
449

 

4.7. Shrnutí 

V důsledku komunistické právní deformace majetkových vztahů vlastníků 

nemovitostí, ale i přetrvávajících obtíží prosazování rychlých a efektivních řešení 

majetkového vypořádání mezi provozovateli sítí a vlastníky dotčených nemovitostí, 

zachovává nutně současná právní úprava síťových odvětví i takové formy 

veřejnoprávních zásahů do vlastnických práv, které ne zcela korespondují 

se současnými podmínkami a s postupy (koncepcí) zřizování a provozu technické 
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infrastruktury. Tzv. zákonná věcná břemena vzniklá za podmínek dnes již zrušených 

zvláštních síťových úprav jsou důsledkem odlišné koncepce zvolené zákonodárcem 

v otázce vypořádání vztahů mezi provozovateli sítí a vlastníky dotčených nemovitostí. 

Současná koncepce uplatňovaná ve všech zvláštních síťových úpravách, resp. v jimi 

regulovaných odvětvích má soukromoprávní povahu s výjimkou dosud provozovaných 

prvků technické infrastruktury, jejichž vypořádání proběhlo veřejnoprávní metodou dle 

předchozích zvláštních síťových úprav. 

V zásadě bez další nutné účasti soudů či správních orgánů a dobu zřízení 

dotčených prvků sítě přiznávají zvláštní síťové úpravy provozovatelům sítí také právo, 

aby v postavení autorizovaných osob svým jednáním jednostranně zasahovali 

do výkonu subjektivních vlastnických práv třetích osob k nemovitostem, a to 

v souvislosti s prováděním soukromé hospodářské činnosti, která koreluje 

s prosazováním veřejného zájmu.
450 

Vzhledem k tomu, že provozovatel sítě dle 

převažujícího názoru doktríny nejedná ani v těchto případech jako přímý, ani jako 

nepřímý vykonavatel veřejné správy, případná obrana proti způsobu a intenzitě výkonu 

výše uvedených oprávnění je ve většině síťových odvětví až na výjimky možná výlučně 

prostředky soukromého práva. Ještě více se veřejnoprávní důsledky jednání 

provozovatelů sítí projevují při jejich jednání na základě jednostranného úkonu třetí 

osoby, a to v případě ne/souhlasu provozovatele sítě s činnostmi vlastníka pozemku 

v ochranném a bezpečnostním pásmu technické infrastruktury, jak bude vyloženo 

v následující kapitole.
451

 

Nezbývá než shrnout a souhlasit s platností i pro současnost, že hranice fakticky 

odlišující nucené omezení, resp. vyvlastnění dle čl. 11 odst. 4 Listiny od omezení 

spadajících pod čl. 11 odst. 3 Listiny zůstávají dosud částečně nezřetelnými. Vedena 

shodně veřejným zájmem zasahují různá veřejnoprávní omezení do subjektivních práv 

vlastníků k nemovitostem. Možnosti vymezení obsahu těchto omezení přímo v zákoně 

a tím i jejich intenzity, absence formálního řízení o jejich uložení či variabilita náhrad 

                                                 
450

 Viz výklad v bodě 3. 2. 1. této práce 
451

 Viz STAŠA, Josef. Vztah mezi povahou a důsledky správní činnosti z hlediska právního dualismu In 

HANDRLICA, Jakub. Veřejné právo a právo soukromé: aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy 

plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, 

s. 95 - 110 a HANDRLICA, J. Jednání soukromoprávních subjektů s důsledky ve sféře veřejného práva 

tamtéž s. 111 – 128. 
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činí tyto zásahy minimálně pro oblast zřizování a provozu technické infrastruktury 

operativnějšími. Na druhou stranu se zdají být o to komplikovanější možnosti jejich 

jednotné a přehledné regulace v porovnání s případy, kdy dochází k nucenému omezení 

vlastnických práv vyvlastněním nebo je omezení založeno smluvně. Zatímco v případě 

smlouvy či vyvlastnění platí zásada presumpce vlastnické svobody, a tedy, kdo tvrdí 

omezení vlastnického práva, musí je dokázat, v případě omezení vyplývajících přímo 

ze zákona platí zásada iura novit curia. Nicméně i v těchto případech je třeba dokazovat 

skutečnosti, s nimiž zákon omezení spojuje.
452

 

5. Územní omezení majetkových práv 

5.1. Pojem a druhy územních omezení majetkových práv 

Zvláštní kategorii veřejnoprávních zásahů do vlastnického práva 

k nemovitostem, k nimž dochází při zřizování a provozování technické infrastruktury 

představují některá územní omezení majetkových práv. Společným znakem všech 

těchto zásahů je, že vymezují určité území, pro které modifikují výkon práv vlastníků 

dotčených nemovitostí zpravidla co do jejich užívání. Dle odborné literatury se mezi 

nejtypičtější územní omezení majetkových práv řadí ta, která vyplývají z institutů 

územně plánovací dokumentace, územních opatření, ochranných pásem nebo 

chráněných území. Územní omezení majetkových práv se pochopitelně uplatňují nejen 

v síťových odvětvích, ale hojně například v oblasti ochrany životního prostředí jako 

tzv. územní ochrana životního prostředí.
453

 Z hlediska relevance pro síťová odvětví 

a proces zřizování a provozu technické infrastruktury bude dále v této kapitole 

věnována pozornost pouze omezením založeným územně plánovací dokumentací 

a především ochranným pásmům. 

5.2. Územně plánovací dokumentace 

Územně plánovací dokumentace ovlivňuje majetková práva k nemovitostem 

v řešeném území tím, že závazně stanoví požadavky na využití určitých ploch 

                                                 
452

 Viz LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář, Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2013, sv. I, s. 

321 
453

 HENDRYCH, Dušan, a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 

Územní ochrana životního prostředí 
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a koridorů.
454

 Omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů v podobě 

tzv. limitů využití území mohou vyplývat přímo ze zvláštních právních předpisů nebo 

jsou stanoveny na jejich základě, vyplývají z vlastností řešeného území, ale mohou být 

také výsledkem činnosti orgánů územního plánování.  

Významným povinně pořizovaným podkladem pro zpracování územně 

plánovací dokumentace jsou územně analytické podklady zahrnující jednak podklady 

pro rozbor udržitelného rozvoje území, tak i samotný rozbor udržitelného rozvoje 

území.
455

 Role provozovatelů sítí se již v rámci této analytické činnosti v rámci 

územního plánování projevuje tak, že jsou pod hrozbou spáchání přestupku a případné 

povinnosti k náhradě nákladů
456

 povinni automaticky dle §27 odst. 4 StavZ poskytnout 

pořizovateli územně analytických podkladů polohopisnou situaci veškeré technické 

infrastruktury.
457

 Na analytickou činnost předpokládající použití zejména územně 

plánovacích podkladů, jimiž jsou již zmíněné územně analytické podklady a také 

územní studie pořizovaná dle § 30 a násl. StavZ navazuje v procesu územního 

plánování činnost koncepční. Koncepční nástroje územního plánování ve svém souhrnu, 

výslovně pak politika územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, vytváří 

závazný rámec pro územní rozhodování.
458

 Územně plánovací dokumentaci tvoří 

zásady územního rozvoje na úrovni kraje, územní plán na úrovni obce a regulační plán 

na úrovni obce, její části, popř. části kraje. Územně plánovací dokumentace je 

uspořádána v hierarchickém systému a vydávána formou opatření obecné povahy 

postupem stanoveným StavZ a podpůrně SŘ.
459

 

Svébytný nástroj územního plánování představuje politika územního rozvoje 

koordinující dílčí odvětvové a meziodvětvové koncepce (např. již dříve citovaná státní 

energetická koncepce), která je schvalována usnesením vlády. K její roli v procesu 

zřizování a provozu technické infrastruktury celostátního či nadnárodního významu 

NSS uvádí: „Specifická míra vymezení dopravní a technické infrastruktury se projevuje 

                                                 
454

 Viz STAŠA, Josef In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 331 
455

 Viz §27 odst. 1 a §4-5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
456

 Viz §28 odst. 3 StavZ 
457

 Od poskytování těchto údajů je třeba odlišit poskytování údajů o poloze, podmínkách napojení, 

ochrany a dalších údajů k individuální žádosti oprávněných osob podle §161 odst. 1 StavZ 
458

 Viz. §25 věta za středníkem StavZ 
459

 Viz §36 s násl. StavZ, §43 a násl. StavZ, §61 a násl. StavZ a část šestá SŘ. 
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již na úrovni PÚR. Ačkoliv ta obecně vytyčuje strategické právně-politické cíle, kterých 

má být dosaženo, resp. ke kterým je třeba směřovat, a jejím předmětem není regulace 

určitého přesně vymezeného území, jak je tomu u územně plánovací dokumentace, 

dopravní a technická infrastruktura je v PÚR vymezena skrze plochy a koridory, a tyto 

záměry jsou tak podrobeny vyšší míře podrobnosti oproti ostatním regulovaným 

prvkům.“ 
460

  

S rostoucí mírou podrobnosti navazující územně plánovací dokumentace 

pochopitelně roste i míra určitosti potenciálního zásahu do práv konkrétního dotčeného 

vlastníka nemovitosti. Omezení založená územně plánovací dokumentací se projeví ve 

vztahu k vlastníkům nemovitostí již v okamžiku, kdy se jakýkoli jejich případný záměr 

změny v území dostane do rozporu s řešením obsaženým v závazné části územně 

plánovací dokumentace. Již v bodě 3.2.2. této práce byla ve spojení s bodem 3. 1. 

věnována pozornost otázce významu územního plánování v souvislosti se zřizováním 

a provozem technické infastruktury, které významně ovlivňuje případné vyvlastnění 

práv potřebných k jejímu zřizování a provozu. V návaznosti na uvedený výklad tak 

vystupuje do popředí otázka možné obrany vlastníků nemovitostí negativně dotčených 

územně plánovací dokumentací. 

Ve vztahu k zásadám územního rozvoje jsou jednotliví vlastníci omezení 

v možnosti individuální obrany,
461

 což je v teorii někdy až nekriticky zdůvodňováno 

obecností těchto zásad jako územně plánovací dokumentace nejvyššího stupně. Z toho 

vyplývá přílišná obecnost řešení nadmístního významu, pro které nelze s určitostí 

dohledat konkrétní vlastníky, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvisejících 

s výkonem vlastnických práv mohou být opatřením dotčeny.
462

 Pokud jde o územní 

plán, na základě kritiky ze strany teorie i praxe se dostalo novelou č. 350/2012 Sb. 

s účinností od 1. 1. 2013 všem vlastníkům dotčených pozemků a staveb práva 

uplatňovat námitky dle §52 odst. 3 StavZ k celému návrhu územního plánu v rozsahu, 

v jakém jsou jejich nemovitosti dotčeny, a nikoliv jen v omezené míře, jak tomu bylo do 

té doby. Tím se možnosti obrany dotčených vlastníků proti omezením vycházejícím 
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 NSS 1 Ao 7/2011 
461

 Viz §39 odst. 2 
462

 Viz MACHAČKOVÁ, Jana a kol. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, s. 

169. K tomu naopak srov. STAŠA, Josef In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 8. 

vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 332 
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z územního plánu přiblížily možnostem obrany v rámci řízení o regulačním plánu.
463

 

Územní plánování představuje velmi komplexní a široký způsob koordinování zájmů 

v dotčeném území, který z povahy věci znamená, že není možné vyjít vstříc všem 

zájmům a požadavkům dotčených osob. Je tedy zjevné, že ne všechny dotčené osoby 

budou vždy přijaté řešení považovat za správné a z toho důvodů podávat námitky, či 

připomínky, ale tato skutečnost nemůže být sama o sobě důvodem pro zrušení opatření 

obecné povahy. 

Přezkumné řízení o opatření obecné povahy je zvláštním typem řízení podle 

části šesté SŘ, na které se pouze přiměřeně použijí ustanovení části druhé. Nadřízený 

orgán nemůže územně plánovací dokumentaci svým rozhodnutím změnit, aniž by tím 

však byla dotčena možnost jejího částečného zrušení. Pokud jde o soudní přezkum 

opatření obecné povahy, vychází NSS dle ustálené judikatury z pětistupňového 

algoritmu. Tento algoritmus spočívá v následujících pěti krocích přezkumu, kdy soudy 

postupují od prvního kroku k dalším s tím, že pokud u některého z kroků algoritmu 

shledají důvod pro zrušení napadeného opatření obecné povahy, aplikací dalších kroků 

se již nezabývají. 

 přezkum pravomoci správního orgánu vydat opatření obecné povahy;  

 přezkum otázky, zda správní orgán při vydávání opatření obecné povahy 

nepřekročil meze zákonem vymezené působnosti (jednání ultra vires); 

  přezkum otázky, zda opatření obecné povahy bylo vydáno zákonem 

stanoveným postupem;  

 přezkum obsahu opatření obecné povahy z hlediska jeho rozporu se 

zákonem (materiální kritérium);  

 přezkum obsahu vydaného opatření obecné povahy z hlediska jeho 

proporcionality (kritérium přiměřenosti právní regulace). 

Zejména poslední dva kroky přezkumu úzce souvisí s nutným a v předchozích 

částech této práce zdůrazněným posouzením spravedlivé míry každého jednotlivého 

                                                 
463

 Viz §67 odst. 2StavZ 
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veřejnoprávního zásahu. Uvedené posouzení se při současné aplikaci zásady 

subsidiarity a minimalizace zásahu vztahuje i na případy územních omezení 

majetkových práv založených některým z realizačních nástrojů územně plánovací 

dokumentace. Dle NSS „…za předpokladu dodržení zásady subsidiarity a minimalizace 

zásahu může územním plánem (jeho změnou) dojít k omezením vlastníka nebo jiného 

nositele věcných práv k pozemkům či stavbám v území regulovaném tímto plánem, 

nepřesáhnou-li spravedlivou míru; taková omezení nevyžadují souhlasu dotyčného 

vlastníka a tento je povinen strpět je bez náhrady. Shledá-li soud v přezkoumávaném 

územním plánu dodržení těchto zásad, není důvodem ke zrušení územního plánu ani to, 

že omezení vlastníka nebo jiného nositele věcných práv přesáhlo spravedlivou míru; 

případnou náhradu za ně nelze poskytnout v rámci procesu tvorby územního plánu 

(jeho změny).“
464

  

Zvláštní úpravu náhrad za změny v území v současnosti zakotvuje ustanovení 

§102 StavZ., které v návaznosti na čl. 11 odst. 4 stanoví postup, kterým má po příslušné 

změně územně plánovací dokumentace vlastník dotčeného pozemku možnost požadovat 

náhradu majetkové újmy tím způsobené. Oproti široce znějícímu názvu samotného 

ustanovení §102 StavZ je poskytována náhrada pouze za omezení práv způsobeného 

stavební uzávěrou a zrušením možnosti zastavět pozemek, což jako nedostatečné bylo 

judikaturou z počátku kritizováno.
465

 

Spíše ojedinělým případem je územní omezení majetkových práv vlastníka 

pozemku, co do možnosti s ním nakládat. K pozemku určenému územním plánem nebo 

regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství a ke stavbě 

na tomto pozemku vzniká dle §101 odst. 1 StavZ ve prospěch obce nebo kraje anebo 

státu v rozsahu vymezeném touto územně plánovací dokumentací předkupní právo. 

Aplikovatelnost uvedeného omezení v síťových odvětvích však omezuje nejen taxativně 

určený okruh veřejnoprávních subjektů oprávněných z předkupního práva, ale po věcné 

stránce i první věta za středníkem, která vylučuje případy, kdy pro umístění veřejně 

prospěšné stavby postačuje zřízení věcného břemene.  

                                                 
464

 NSS 1 Ao 1/2009 
465

 Viz 2 Ao 4/2008 
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5.3. Ochranná a bezpečnostní pásma prvků technické 

infrastruktury 

Ochranné pásmo je jedním z typických územních omezení majetkových práv, 

které má své místo ve všech síťových odvětvích. Ochranná pásma modifikují vlastnické 

právo k dotčeným nemovitostem tak, že preventivně zakazují určité činnosti a jejich 

případný výkon podmiňují souhlasem k tomu určené osoby, zpravidla vlastníka 

chráněného zařízení. Nikoli tedy jen zákaz samotný, ale i prosté ne/udělení souhlasu 

představuje jednu z forem zásahu do vlastnického práva.
466

 Odborná literatura uvádí, že: 

“Ochranné pásmo je zvlášť vymezené území, v němž se zakazují nebo omezují určité 

činnosti z důvodu veřejného zájmu. Existence ochranného pásma může vyplývat ze 

zákona nebo z podzákonného právního předpisu, popř. může být zákonným důsledkem 

jiného správního aktu, nebo je ochranné pásmo přímo stanoveno správním aktem…“
467

 

Důležitá zmínka o veřejném zájmu je v kontextu výkladu uvedeného v předchozích 

částech této práce a samotného zařazení ochranných pásem mezi veřejnoprávní zásahy 

zcela na místě. 

Ochranná pásma v zásadě ve všech síťových odvětvích vychází hned ze dvou 

účelů možné ochrany, jimiž jsou ochrana veřejného zájmu na fungování určitých prvků 

technické infrastruktury před negativními vlivy jejich okolí a jednak ochrana okolí 

(zejm. života a zdraví osob v tomto pásmu se pohybujících) před případnými 

negativními vlivy těchto prvků. Duplicita těchto účelů, v jejichž naplnění je nepochybně 

možné spatřovat veřejný zájem, se projevuje v odvětví plynárenství dokonce tak, že 

jsou výslovně rozlišována ochranná
468

 a bezpečnostní
469

 pásma, byť s obdobným 

obsahem avšak se zvlášť stanovenými parametry v příloze EnerZ. Nicméně v ostatních 

síťových odvětvích se uvedené účely více méně sdružují v ochranném pásmu,
 470

 jak 

budou tyto označovány i dále v této práci.  

                                                 
466

 HANDRLICA, Jakub. Souhlas s činností v ochranných pásmech na pomezí veřejného a soukromého 

práva. Právní rozhledy. 2014, č. 3, s. 77 
467

 HENDRYCH, Dušan, a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 

Ochranné pásmo 
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 Viz §68 EnerZ 
469

 Viz §70 EnerZ 
470

 Viz §46 EnerZ, §87 EnerZ, §3 odst. 3 NoZaZ, §102 odst. 2,3ZEK, § 23 odst. 6 ZoVaK 
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Obecnou úpravu ochranných pásem obsahuje StavZ zejména v §83, kde z textu 

prvního odstavce vyplývá, že i zde se sdružují oba uvedené účely ochrany, a to ve 

vztahu k blíže nespecifikovanému objektu ochrany. Podle §77 písm. e) StavZ je 

územním rozhodnutím i rozhodnutí o ochranném pásmu. Ochranné pásmo tak je možné 

vymezit na žádost územním rozhodnutím vydaným samostatně nebo společně s jiným 

v územním řízení,
 471

 a to s účinností po dobu trvání chráněného objektu, nestanoví-li 

stavební úřad jinou dobu jeho platnosti. Uvedené rozhodnutí však nelze vydat podle §83 

odst. 3 pokud, podmínky ochrany jsou stanoveny zvláštním právním předpisem nebo na 

jeho základě, což je případ většiny síťových odvětví. 

Institut ochranného pásma je aplikován ve všech síťových odvětvích, a to ve 

vztahu ke všem prvkům tomu odpovídající technické infrastruktury. Pomyslný ústřední 

bod ochranných pásem v síťových odvětvích tak představují jednotlivé prvky technické 

infrastruktury či jejich soubor. V tomto ohledu je třeba odlišovat ochranná pásma 

od chráněných území typických pro oblast ochrany životního prostředí, kde ústředním 

bodem není zpravidla stavba jako u síťových odvětví, ale zvlášť zpravidla hranicemi 

vymezené území samo o sobě. Otázkou odlišení věcných břemen, jak byla vyložena 

dříve v této práci, a ochranných pásem se zabývá J. Handrlica,
472

 kdy upozorňuje, že 

jejich rozlišování má řadu praktických dopadů, zejména co se týče okamžiku vzniku 

práv a povinností, doby jejich trvání, zániku a náhrady za existující omezení. 

Ochranným pásmům ostatně není v odborné literatuře věnována až na výjimky nikterak 

zvláštní pozornost a to i díky roztříštěnosti relevantní úpravy. Významné srovnání 

aplikovatelných právních předpisů nejen v rámci síťových odvětví, ale i ochranných 

pásem ve vztahu k dalším omezením majetkových práv v poslední době přinesla 

publikace právě z pera J. Handrlici. Zde autor uvádí charakteristické jednotící znaky 

ochranných pásem:
 
 

 Účelem existence těchto omezení je ochrana specifického chráněného 

objektu; 
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 Omezení vlastnického práva k nemovitým věcem je stanoveno 

ve veřejném zájmu, tj. nikoliv v zájmu partikulárním; 

 Omezen je výkon vlastnických práv k nemovitým věcem, přičemž 

omezení se týkají i jakéhokoli dalšího uživatele předmětné nemovité 

věci; 

 Omezení mají zcela pravidelně toliko preventivní charakter; 

 Specifické postavení provozovatele chráněného zařízení, kterému plynou 

z veřejnoprávního povolení specifická oprávnění ve vztahu k výkonu 

vlastnického práva v předmětném území.
473

 

5.3.1. Vznik a trvání ochranného pásma v síťových odvětvích 

Ochranné pásmo může vznikat na základě zákona, opatřením obecné povahy, 

správním aktem, popř. na základě jiné právní skutečnosti anebo kombinací uvedených 

způsobů. K rozsahu modifikace vlastnického práva uvádí ÚS, že je vymezován několika 

způsoby. Samotný územní rozsah ochranného pásma včetně jeho hranic je 

ve všech síťových odvětvích tradičně vymezován určitou vzdáleností od objektu 

ochrany. 

Případ vzniku ochranného pásma přímo na základě zákona, kdy je abstraktně 

vymezen, jak okruh chráněných objektů, tak i související omezení se uplatňuje 

v odvětví vodovodu a kanalizací. §23 odst. 3 ZoVaK nevyžaduje ke vzniku ochranných 

pásem další veřejnoprávní úkon a omezení vlastnického práva k nemovitosti je vázáno 

na samotnou existenci chráněného objektu. Ochranná pásma vymezuje přímo zákon 

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 

na každou stranu v příslušné délce s ohledem na průměr vodovodních řádů 

a kanalizačních stok. Za konkrétní okamžik vzniku ochranného pásma dle této úpravy 

tak je třeba považovat s ohledem na účel právní úpravy, kterým je bezprostřední 

ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením, již samotné zřízení 

příslušných prvků technické infrastruktury.
474

 V ochranném pásmu vodovodního řadu 
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nebo kanalizační stoky lze provádět v souladu s §23 odst. 5 ZoVaK jen s písemným 

souhlasem vlastníka, popřípadě provozovatele vodovodu nebo kanalizace zemní práce, 

stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které 

omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly 

ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, dále vysazovat trvalé porosty, 

provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy. 

S ohledem na to, že ochranné pásmo vzniká v tomto případě přímo na základě zákona, 

trvají územní omezení plynoucí z tohoto pásma po dobu účinnosti daného právního 

předpisu a mohou být v mezidobí zákonodárcem taktéž měněny.
475

  

Vznik ochranného pásma na základě správního aktu, alternativně doplněný 

o možnost vzniku na základě jiného jednostranného úkonu správního orgánu či jiné 

právní skutečnosti je nepochybně nejčastějším způsobem vzniku ochranného pásma 

v síťových odvětvích. Již zmíněná úprava ochranného pásma dle StavZ, která spojuje 

vznik ochranného pásma s okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí o ochranném 

pásmu, se aplikuje v případě ochranného pásma nadzemního komunikačního vedení dle 

§102 odst. 5 ZEK. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto prvku technické infrastruktury příslušný 

stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí 

nacházejících se v ochranném pásmu nadzemního komunikačního vedení. Stejným 

způsobem může dojít ke vzniku ochranného pásma rádiového zařízení k návrhu jeho 

vlastníka dle § 103 odst. 2 ZEK, přičemž musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí 

nacházejících se v ochranném pásmu rádiového zařízení a rádiového směrového spoje. 

Do obsahu těchto správních aktů, kde je stavebnímu úřadu ponechána volnost v úvaze 

o rozsahu omezení dle §13 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, se promítnou požadavky uplatněné 

v závazných stanoviscích dotčených orgánů, kterým je dle §103 odst. 2 ZEK v obou 

uvedených případech vždy Český telekomunikační úřad. 

Častější v síťových odvětvích jsou případy, kdy platná právní úprava váže 

v zákonem stanovených případech vznik ochranného pásma na nabytí právní moci 

rozhodnutí o umístění stavby chráněného objektu, kterým je prvek technické 
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infrastruktury. Nejedná se tedy o samostatné rozhodnutí jako v předchozím případě, ale 

o dílčí konstitutivní účinek rozhodnutí o umístění stavby v řízení, jehož účastníky jsou 

všichni vlastníci ochranným pásmem dotčených pozemků. Obsah rozhodnutí v této části 

plyne přímo ze zvláštní síťové úpravy, která speciálně naplňuje obsah rozhodnutí 

o umístění stavby v části předpokládané §9 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. f) vyhlášky 

č. 503/2006 Sb. 

Za výše uvedených podmínek tak vzniká ochranné pásmo zařízení elektrizační 

soustavy dle §46 odst. 1 EnerZ, které chrání nadzemní vedení, podzemní vedení, 

elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky a jehož parametry stanoví §46 odst. 3, 5, 6 a 7 

EnerZ. V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny 

a elektrické stanice je zakázáno zejména zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení 

stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé 

a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, provádět činnosti, 

které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit 

život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně 

znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
476

 Ochranné pásmo elektrizační soustavy 

vzniklé na základě územního rozhodnutí trvá přinejmenším po dobu platnosti 

příslušného územního rozhodnutí, které z povahy věci nabývá právní moci před 

samotným zřízením prvku zpravidla na cizí nemovitosti. Po zřízení prvku technické 

infrastruktury však je na místě výklad za použití subsidiární aplikace ustanovení §93 

odst. 6 StavZ, dle něhož ochranné pásmo trvá po dobu existence stavby.
477

 Tomu 

odpovídá i text novely č. 131/2015 Sb., který definitivně odstraňuje problematický 

nedostatek úpravy spočívající v absenci výslovného ustanovení o trvání ochranného 

pásma. S účinností od 1. 1. 2016 uvádí nově vložené ustanovení §46 odst. 16 EnerZ 

s odkazem na StavZ, že ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy zaniká trvalým 

odstraněním stavby na základě příslušného souhlasu nebo povolení v souladu 

se stavebním zákonem. 
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Za obdobných podmínek jsou dle §68 odst. 1 EnerZ chráněna ochrannými 

pásmy všechna plynová zařízení, zařízení pro výrobu a úpravu plynu, zásobníky plynu, 

zásobníky zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací, odpařovací, 

kompresní a regulační stanice, nízkotlaké, a související technologická zařízení a také 

veškerá zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie dle 87 odst. 1 EnerZ. 

 Samostatnou, ale zcela obdobnou úpravu ochranných pásem obsahuje NoZaZ. 

Dle ustanovení §3 odst. 3 jsou předmětem ochrany veškerá skladovací zařízení, 

produktovody a ropovody. I v tomto případě dojde novelou č. 131/2015 Sb. ke 

sjednocení a zpřesnění úpravy obdobné po všechna energetická odvětví. 

Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby vzniká taktéž ochranné 

pásmo podzemního komunikačního vedení dle §102 odst. 1 ZEK, které činí 1,5 m po 

stranách krajního vedení. V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je 

zakázáno bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní 

práce nebo terénní úpravy, zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná 

zařízení, vysazovat trvalé porosty, jakož další činnosti, které by znemožňovaly nebo 

podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit 

bezpečnost a spolehlivost jeho provozu.
478

  

Všem výše uvedeným případům, kdy platná právní úprava váže vznik 

ochranného pásma v rozsahu stanoveném zákonem na rozhodnutí o umístění prvku 

technické infrastruktury, je společným také alternativní způsob vzniku ochranných 

pásem v rozsahu stanoveném zákonem pro případ nahrazení územního rozhodnutí 

územním souhlasem za podmínek uvedených v § 96 StavZ nebo veřejnoprávní 

smlouvou StavZ za podmínek uvedených v § 78a StavZ. Tato skutečnost má dopad na 

možnosti obrany ze strany vlastníků dotčených nemovitostí zejména v případě 

nahrazení územního rozhodnutí územním souhlasem, který není správním rozhodnutím, 

jež by bylo možné přezkoumat a jemuž se nelze bránit jinak než žalobou proti 

nezákonnému zásahu dle §82 až 87 SŘS.
479
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Obdobně platí pro všechny výše uvedené případy s výjimkou podzemního 

vedení elektronických komunikací také alternativní možnost vzniku ochranného pásma 

za situace, kdy StavZ nevyžaduje pro umístění chráněného prvku technické 

infrastruktury územní rozhodnutí ani územní souhlas. V těchto případech vzniká 

ochranné pásmo tohoto prvku v rozsahu stanoveným zákonem již samotným uvedením 

těchto zařízení do provozu.
480

 Je na místě souhlasit s J. Handrlicou, že: „Uvedená 

modalita vzniku ochranného, resp. bezpečnostního pásma bude přicházet v úvahu např. 

v případě výměny výše uvedených chráněných zájmů zařízení, pokud se nemění jejich 

trasa a nedochází k překročení stávajícího ochranného pásma nebo bezpečnostního 

pásma (§79 odst. 2 písm. s) Stav Z).“
481

 Jak bylo naznačeno již v závěru bodu 4. 6. Této 

práce, nepřichází v případě prostého uvedené prvku sítě do provozu s ohledem na 

soukromoprávní povahu takového jednání v úvahu pravděpodobně ani žaloba proti 

nezákonnému zásahu podle § 82 SŘS jako v případě územního souhlasu. Avšak 

z důvodu, že s uvedeným jinak soukromoprávním jednáním mohou být spojeny taktéž 

veřejnoprávní důsledky, nabízí se dotčenému vlastníkovi možnost obrany v řízení podle 

§ 142 SŘ.
482

 

Vznik ochranného pásma opatřením obecné povahy se sice v oblastech síťových 

odvětví
483

  neaplikuje patrně i s ohledem to, že se jedná o relativně nový způsob vzniku, 

je však v teorii pokládán za vcelku rozmanité povaze ochranných pásem a okruhu jimi 

dotčených subjektů odpovídající právní základ ochranných pásem.
484

  

5.3.2. Souhlas s činností v ochranném pásmu 

Bez ohledu na způsob a okolnosti svého vzniku ochranná pásma zasahují do 

majetkových práv vlastníků a de facto erga omnes tj. vůči každému, kdo by mohl na 

vymezeném území vyvíjet vybranou činnost za podmínky, že mu nebude udělen souhlas 

ze strany oprávněné osoby, kterou je provozovatel chráněného prvku technické 
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infrastruktury. Porušení uvedeného zákazu vybraných činností v ochranném pásmu je 

zpravidla postihováno jako přestupek či správní delikt.
485

 

V právní teorii
486

 je diskutován procesní režim vydání souhlasu či nesouhlasu ze 

strany provozovatele sítě k jinak zakázaným činnostem v ochranném pásmu, neboť 

tento není upraven ve zvláštních síťových úpravách. V síťových odvětvích, jak byly ve 

vztahu k ochranným pásmům vyloženy výše, lze identifikovat v zásadě dva možné 

postupy udělení souhlasu za podmínek stanovených těmito zákony ke specifickým 

činnostem v ochranných pásmech. 

Ve všech síťových odvětvích je primárně povolán k udělení souhlasu sám 

vlastník, resp. provozovatel sítě. J. Handrlica s odkazem na rozhodnutí NSS
487

 uvádí, 

že: „Existující judikatura ovšem i zde dovozuje, že autorizovaná osoba nevystupuje 

ve vztahu k adresátovi jako správní orgán ve smyslu § 1 odst. 1 SpŘ, resp. § 4 odst. 1 

písm. a) SŘS, ani orgánu veřejné moci ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy.“ Z výše 

uvedeného by vyplývalo, že vlastník dotčené nemovitosti se proti případnému 

nesouhlasnému stanovisku provozovatele sítě, popř. proti jeho nevydání může bránit 

výhradně prostředky soukromého práva. V tomto směru by bylo možné v některých 

zejména cíleně šikanozních případech domáhat náhrady škody tím způsobené. Současně 

je možné namítat, aby nesouhlasnému projevu nebo nečinnosti provozovatele sítě 

nebyla poskytnuta ochrana a k takovému jednání provozovatele nepřihlédnout.
488

 

Vlastníkovi v takovém případě nezbývá než jednat tak, jako by souhlas udělen byl, 

neboť k jeho případnému nahrazení v rámci soukromého práva je pouze velice omezený 

prostor.
489

 J. Staša v tomto ohledu upozorňuje, že soukromoprávní pojímání pozice 

provozovatelů, resp. vlastníků technické a dopravní infrastruktury, může být paradoxně 

na úkor ochrany práv a zájmů dotčených osob, když poukazuje na obdobné postavení 
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elektroenergetiky a plynárenství §90 odst. 1 písm. j) EnerZ a §91a odst. 1 písm. m), pro odvětví 

produktovodů §10 odst. 1 písm. a) NoZaZ a §10a odst. 1 písm. a) NoZaZ  
486

 Viz např. HANDRLICA, Jakub. Souhlas s činností v ochranných pásmech na pomezí veřejného a 

soukromého práva. Právní rozhledy. 2014, č. 3, s. 77-82, HANDRLICA, Jakub. Soukromoprávní jednání 

autorizovaných subjektů a jejich veřejnoprávní důsledky. Právní rozhledy, 2014, č. 8, s. 270 nebo Vedral, 

J. Některé případy používání soukromoprávních institutů ve veřejném právu. Správní právo, 2011, č. 1–2, 

s. 27–28 
487

 NSS Konf 25/2012 
488

 Viz §2 odst. 3 a §8 NOZ  
489

 Srov. §80 OSŘ 
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obcí udělujících souhlas s připojením sousedních nemovitostí k místním komunikacím 

dle §10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o silničním provozu.
490

 Uvedený 

nedostatek obecně kritizuje J. Svoboda,
491

 když akcentuje mocenský a tím 

veřejnoprávní povahu jednání autorizovaných subjektů. Přímo ve vztahu k jednání 

provozovatelů se vyjadřuje také J. Vedral, dle něhož „…spíše než o výkon vlastnického 

práva jde o zajištění příslušného veřejného zájmu, tzn. zájmu na ochraně řádného 

provozování veřejně (či obecně) prospěšného zařízení ... Legitimní otázkou tedy v dané 

souvislosti je, zda rozhodování o vydání nebo nevydání takového souhlasu je skutečně 

výkonem vlastnického práva podle občanského zákoníku nebo delegací výkonu 

působnosti v oblasti veřejné správy na vlastníka dané věci (veřejnoprávně) chráněné, 

který by tak již podléhal správnímu řádu (§ 1 odst. 1 SpŘ), přičemž by šlo 

o rozhodování ve správním řízení.“ J. Handrlica v tomto ohledu navrhuje pro případ, 

že příslušný souhlas představuje formu soukromoprávního úkonu, se kterou právní 

předpisy spojují důsledky v rovině veřejného práva, teoretickou možnost bránit 

se v řízení podle § 142 SŘ.
492

 

Uvedený nedostatek zákonodárce vcelku úspěšně řeší v odvětví elektronických 

komunikací či vodovodů a kanalizací tím, že ustanovení §102 odst. 3 ZEK a § 23 odst. 

6 ZoVaK příslušnému správnímu orgánu přiznává pravomoc nesouhlas s činnostmi 

v ochranném pásmu či jeho neodůvodněnou absenci nahradit svým vlastním 

rozhodnutím. Tuto úpravu je možné označit za více než inspirativní pro energetická 

odvětví. 

5.3.3. Náhrada 

Z hlediska možného poskytnutí náhrad za omezení v užívání ochranným 

pásmem dotčené nemovitosti je současná doktrína v zásadě za jedno.
 493

 Zvláštní síťové 
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 STAŠA, Josef. K některým veřejnoprávním a soukromoprávním aspektům podnikání. Správní právo. 

2011 č. 1-2, s. 95 včetně pozn. č. 93 a k tomu rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 59 Ca 

94/2008 a dále např. NSS 9 As 45/2010 
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 Viz SVOBODA, Petr. Privatizace veřejné moci v České republice In HANDRLICA, Jakub. Veřejné 

právo a právo soukromé: aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky 

právního dualismu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, s. 129-134. 
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 HANDRLICA, Jakub. Soukromoprávní jednání autorizovaných subjektů a jejich veřejnoprávní 

důsledky. Právní rozhledy, 2014, č. 8, s. 271 
493

 HANDRLICA, Jakub. Ochranná a bezpečnostní pásma. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014, s. 161 
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úpravy až na výjimku představovanou odvětvím vodovodů a kanalizací
494

 

nepředpokládají, že by samotný vznik a trvání ochranného pásma měly být 

kompenzovány. S ohledem na veřejnoprávní povahu omezení důvodně limitujících 

rozsah vlastnických oprávnění v návaznosti na čl. 11 odst. 3 Listiny, je primárně 

úkolem zákonodárce, aby uvážil veřejný zájem prosazovaný ochrannými pásmy 

v porovnání s intenzitou možných zásahů, který mohou představovat pro vlastníky 

dotčených nemovitostí, a dle toho případně stanovil podmínky poskytnutí náhrad.  

Omezení vlastníka z důvodu sociální funkce vlastnictví je možné, pokud je stanoveno 

zákonem, sleduje legitimní cíl a zachovává vztah přiměřenosti mezi omezením pro 

vlastníka a výhodou pro ostatní. Pouze při splnění těchto předpokladů je možné dané 

omezení podřadit pod čl. 11 odst. 3 Listiny a tím i vyloučit případný nárok na náhradu. 

V případě, že veřejnoprávní předpis nepřiznává dotčeným vlastníkům nárok na náhradu 

za tato omezení, je třeba vycházet z toho, že takový nárok neexistuje a pro jeho přiznání 

v těchto případech chybí zákonný důvod.  

K teorií řešené otázce o možné subsidiární aplikaci ustanovení o bezdůvodném 

obohacení
495

 na případy ochranných pásem v síťových odvětvích v režimu bez náhrad 

argumentuje J. Handrlica s odkazem na rozhodnutí ÚS
496

 v neprospěch tohoto výkladu, 

neboť absence náhrady v těchto případech reflektuje specifickou povahu omezení 

v podobě ochranných pásem v síťových odvětvích a především jejich účely mimoběžné 

k samotné podnikatelské činnosti provozovatelů a tím dostatečně ospravedlňující 

absenci náhrady. „Lze tedy konstatovat, že existence ochranných pásem bez náhrady za 

vzniklá omezení vlastnického práva je ústavně konformní. Účel existence těchto pásem 

sleduje ochranu veřejného zájmu, zejména zdraví osob a životního prostředí, a nikoliv 

garanci užívacích práv vlastníka či provozovatele chráněného objektu. Z uvedeného 

důvodu není dán základní předpoklad odpovědnosti za bezdůvodné obohacení na straně 

vlastníka, resp. provozovatele.“
497
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 Srov. §26 odst. 5 ZoVaK a k tomu zejm. NS 25 Cdo 428/2011 
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 Adamová, H. Bezdůvodné obohacení v užívacích vztazích založených normami veřejného práva. 

Právní fórum, 2011, č. 9, s. 427–429. 
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 Viz ÚS IV. ÚS 652/06 
497

 HANDRLICA, Jakub. Věcné břemeno a ochranné pásmo v energetickém zákoně. Právní rozhledy, 

2014, č. 21, s. 735 a k tomu NS 28 Cdo 3010/2011 
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5.4. Shrnutí 

Právní úprava územních omezení majetkových práv velice úzce souvisí 

s problematikou síťových odvětví a tím představují i tyto formy veřejnoprávních zásahů 

důležitou a nepostradatelnou součást procesu zřizování a provozu technické 

infrastruktury. Specifický územní charakter těchto omezení se pochopitelně projevuje 

v procesu územního plánování, a to ve všech jeho fázích a hierarchicky uspořádané 

územně plánovací dokumentaci, která nutně balancuje široké spektrum zájmů včetně 

veřejného zájmu na efektivním a účelném rozvoji technické infrastruktury v území. 

Problematika ochranných pásem je poměrně nejednotná nejen v důsledku 

velkého množství právních předpisů regulujících oblasti, ve kterých se tato forma 

územních omezení majetkových práv uplatňuje, včetně síťových odvětví. Za zásadní lze 

označit otázky samotného přístupu k  rozmanitosti veřejnoprávních omezení 

vlastnických práv, kdy jsou tzv. zákonná věcná břemena a ještě spíše vyvlastněním 

zřízená břemena nezřídka zaměňována s podstatou ochranných pásem a tím nesprávně 

vykládán jejich poměr k otázkám náhrady či možnostem obrany dotčených vlastníků.  

Je na místě kvitovat snahu zákonodárce o sjednocení problematiky ochranných 

pásem v míře v jaké lze například otázky jejich vzniku a trvání takto vůbec koordinovat. 

Naopak je třeba vytknout určitý nezájem k těm nedostatkům, jimiž bez prokazatelného 

důvodu trpí dílčí úpravy. Řešení v podobě subsidiárního nahrazení souhlasu s činnostmi 

v ochranných pásmech je možné dlouhodobě považovat za hodné rozšíření. Obdobně 

jako v případě preference soukromoprávního vypořádání práv k nemovitostem před 

vyvlastněním, se zdá vhodné ponechat primární povinnost k udělení souhlasu na 

samotném provozovateli a teprve podpůrně přistupovat k autoritativnímu řešení. 

Vyhraněné pojetí dichotomie veřejného a soukromého práva jakoby v tomto ohledu 

snad úspěšně ustoupilo dnes opomíjené praktičnosti práva pojímaného v jeho jednotě. 
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6. Závěr 

Tuto diplomovou práci si dovolím zakončit zobecněním nosných myšlenek, 

které se prolínají celým výkladem zaměřeným na úzké sepětí rozvoje technické 

infrastruktury s veřejnoprávními zásahy do vlastnického práva k nemovitostem. 

Protože území je ekonomickým statkem, jednotlivé subjekty ekonomického 

rozvoje o možnost využívat území k dosažení svých cílů soupeří. Do centra pozornosti 

se tak dostává území a nutnost dosažení obecně prospěšného souladu veřejných 

a soukromých zájmů na jeho rozvoji. Teprve zrychlující se světový hospodářský 

potenciál a s ním související růst počtu obyvatel země, zvyšující se nároky na suroviny, 

energii, objem světového obchodu a dopravy a také stoupající znečištění životního 

prostředí vedly k formulování zásad udržitelného rozvoje. Podle těchto všeobecně 

přijímaných zásad vede udržitelný rozvoj k uspokojení potřeb současné generace, aniž 

by tím byly ohroženy podmínky života a uspokojování potřeb budoucích generací. 

Vzájemné vztahy mezi jednotlivými pilíři (environmentální, sociální a 

ekonomický) udržitelného rozvoje i mezi jednotlivými aktéry tak bývají často 

konfliktní.
498

 Uvedenou tenzi výstižně rozvedl ve své práci S. Campbell.
499 

Podstatou 

Campbellova tzv. majetkového konfliktu (The Property Conflict) mezi sociálním a 

ekonomickým pilířem je střet soukromého (individuálního) zájmu představovaného 

vlastnickým právem k území (pozemku) se zájmem veřejným prosazujícím právo na 

rozvoj společnosti cestou intervence ze strany veřejné moci. Regulace využití území je 

otázkou přesahující rámec života jedné i více generací a proto musí být povznesena nad 

momentální krátkodobé či dokonce okamžité potřeby té či oné politické reprezentace 

vzešlé z výsledků voleb.“
500

 

Novodobá historie ukazuje, že tendence k omezení práv vlastníků nemovitostí, 

zejm. pozemků rozhodně stoupá a to přiměřeně růstu úrovně společnosti. Uvedená 

                                                 
498

 Viz Kapitola A - Principy udržitelného rozvoje území, část A.1. Pojetí udržitelného rozvoje.  

 Principy a pravidla územního plánování [online]. Brno: Ústav územního rozvoje, 15. 1. 2015 [1. 7. 2015] 

dostupný z http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/principy-a-

pravidla-uzemniho-planovani/pap-komplet-pro-tisk-15-01-2015.pdf   
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 CAMPBELL, Scott, FAINSTEIN, Susan. Readings in planning theory. 2. Vyd. Malden: Blackwell 

Publishing, 2003, s. 444 
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rostoucí tendence je spojena s technickým pokrokem, který při možnosti maximálně 

svobodného užití majetku zintenzivňuje nápor na životní prostředí a jiné důležité 

společenské zájmy měrou v minulosti nemyslitelnou, a proto musí být užívání majetku 

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

základními veřejnoprávními omezeními vlastníka, zejména v oblasti vodního 

a stavebního práva, dnes jde přinejmenším o desítky omezení.“
501

 

V rámci přezkumu ústavnosti právní úpravy ochranného pásma dráhy výstižně 

shrnul ÚS pro tuto práci klíčové přesvědčení, že: „ …respektuje konkretizaci sociální 

závaznosti vlastnictví ve smyslu čl. 11 odst. 3 Listiny a čl. 1 odst. 2 Dodatkového 

protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, dle něhož právo na 

ochranu majetku nebrání právu států přijímat zákony, které považují za nezbytné, aby 

upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem. Takové zákonné úpravy platí 

i v České republice, i když omezení užívání majetku v souladu s obecným zájmem  

v občanském zákoníku i jiných zákonech nemají - a vzhledem k rozmanitosti okolností 

ani nemohou mít povahu inventáře jednotlivě konkretizovaných povinností, nýbrž 

povinností sice obecně formulovaných, avšak přiměřeně interpretovatelných.“
502

 Cílem 

této práce bylo mimo jiné rozpracovat koncept ústavně akceptovatelné existence 

různých forem zásahů do majetkových práv, ke kterým dochází v rámci komplexního 

procesu rozvoje síťové infrastruktury.  

Černobílý pohled na úskalí, které přináší nutnost majetkoprávního vypořádání 

vlastníka nemovitosti a provozovatele sítě, implikuje taktéž černobílá řešení, která 

mohou jen těžko dostát zásadám přiměřenosti a vyváženosti břemen ukládaných na 

jednu či druhou ze stran tohoto vypořádání.  Tak jako vyvlastnění zejména v síťových 

odvětvích neznamená pouze úplné odnětí majetku, tak ani náhrada se nutně nemusí 

vždy v tomto směru pojit s přívlastkem úplnosti. Ke škále a rozmanitosti veřejných 

zájmů, kterým se zdá být společné vskutku jen obecné blaho a usměrňující idea 

spravedlnosti asi netřeba v kontextu této práce cokoli dodávat. Široké a místy možná až 

nepřehledné spektrum veřejnoprávních zásahů do majetkových práv, jak byly vyloženy 

v této práci s množstvím dalších přívlastků a odstínů těchto zásahů, je nepochybně 
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 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník: komentář, Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2013, sv. I, s. 217 
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 Pl. ÚS 11/01 
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odrazem nutného a pochopitelného kompromisu státu a občanů ve zmíněném 

majetkovém konfliktu.  Z tohoto důvodu je na místě přinejmenším odmítnout 

trivializující spolčování těch forem zásahů, které z podstaty věci vznikly k jiným 

účelům, za různých podmínek a s odlišným právním základem. 

Pokud jde o právní základ samotný, souhlasím se slovy J. Staši: „Ukazuje se, že 

striktní pojímání dualismu veřejného a soukromého práva a zejména snaha o jeho 

´důsledné´ promítání do právního řádu přináší řadu sotva rozumně řešitelných 

problémů. Co se nedaří při tvorbě práva, nelze dohnat popřípadě lze jen zdánlivě a na 

čas dohnat při jeho aplikaci.“
503

 Myšlence, nebo spíše celé teorii dualismu práva se 

rozhodně nedá upřít její stěžejní význam, avšak není na místě přeceňovat její teoretický 

rozměr na úkor možná i původního praktického a systematizujícího rozměru. Praktický 

přístup k právu již ve starém Římě osvědčil své kvality, když klenoty vodohospodářské 

infrastruktury v té době vznikaly, avšak význam instituce vyvlastnění v římském právu 

zůstává do značné míry stále zahalen tajemstvím. Zmíněný praktický pohled na právo 

není s teorií dualismu veřejného a soukromého práva v rozporu, ba naopak může 

představovat jeden ze způsobů nalézání jednoty v právním řádu a právu samotném.  

Výklad v této práci nepochybně prokázal, že možná více než kde jinde, se právě 

v otázkách veřejnoprávních zásahů do vlastnictví projevuje propojenost pomyslných 

nádob veřejného a soukromého práva. Dvojníky v prostých pojmech počínaje a 

paralelami celých institutů konče se jen potvrzují slova J. Hoetzela: „Při nedostatečné 

úpravě veřejného práva se přímo vnucuje otázka možno-li předpisů občanského práva 

užíti také na poli práva veřejného, a zdali přímo nebo, nebo jen analogicky. - Tím se 

dostáváme k nejtěžším partiím veřejného práva, které nemá positivně upravených 

všeobecných otázek právních, jak tomu je v právu civilním.“
504

 Současný příklon 

k pojetí soukromého práva jako práva obecného ke zvláštnímu právu veřejnému ještě 

umocněný procesem rekodifikace však není jednostranný. Ve své podstatě je možné v 

dnes již ustáleném výkladu ÚS ve věci sp. zn. Pl. ÚS 25/04 spatřovat určitý projev 
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obousměrného působení publicizace soukromého a privatizace veřejného práva. 

V některých veřejným zájmem regulovaných případech nahrazují veřejnoprávní 

instituty obsahově podobné instituty soukromého práva a jsou skutečně jakýmisi jejich 

dvojníky,
505

 ale na druhou stranu se tento postup nemůže obejít bez nutného zohlednění 

obecného soukromoprávního základu těchto institutu, čímž je inverzně veřejné právo 

transformováno v právo soukromé.
506

 

Z pohledu současné právní teorie mezi veřejným a soukromým právem již 

nejenže nestojí ´čínská zeď´,
507

 ale jejich rozdíl je stále významněji stírán. Dle 

A. Gerlocha a J. Tryzny: „Ve 20. století prošlo rozlišení soukromého a veřejného práva 

proměnami i v kontinentálním právním prostředí. Velmi významnou úlohu sehrál 

koncept sociálního státu, který si vyžádal řadu státních intervencí do tradičně 

soukromoprávní sféry. Tím došlo k nevyhnutelné publicizaci soukromého práva 

znamenající zároveň potlačení autonomie vůle jednotlivců a smluvní volnosti. Kromě 

jiného vzrostla zainteresovanost státu v oblasti ekonomiky, prostřednictvím různých 

státem kontrolovaných subjektů beroucích na sebe tradiční soukromoprávní podobu. 

Veřejný zájem tedy přestal být prosazován výlučně prostřednictvím správních úřadů, tj. 

metodami veřejného práva, nýbrž kombinací veřejnoprávních a soukromoprávních 

nástrojů. Tím došlo inverzně k privatizaci veřejného práva jakožto opačného 

procesu.“
508

 

Nezbývá než dodat, že jakákoli současná odborná diskuze týkající se 

koncepčních otázek zřizování a provozu technické infrastruktury a s tím spojeným 

celým konceptem veřejnoprávních zásahů do vlastnických práv k nemovitostem bude 

muset zachovávat a upevňovat vnitřní harmonii práva jako celku a vyhýbat se rozporům 

již na legislativní úrovni a pochopitelně při následné aplikaci zejména těch norem, které 

upravují stejnou nebo příbuznou materii nebo na sebe meziodvětvově navazují. Soudy 

i správní orgány jsou nutně vázány všemi zákony. 
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(K trestní odpovědnosti za trestný čin podle §276 tr. zákoníku v případě neoprávněně zřízeného 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2005 ve věci sp. zn. 22 Cdo 1438/2004 (Zřízení 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 11. 2003 ve věci sp. zn. 22 Cdo 1308/2003 (Součást 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2014 ve věci sp. zn. čj. 7 As 174/2014 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012 ve věci sp. zn. 1 Ao 7/2011-526 

(Územní plánování: zásady územního rozvoje) 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2011 ve věci sp. zn. 1 As 70/2011 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 8. 2. 2011 ve věci sp. zn. 1 Ao 7/2010 - 92 

  

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 27. 10. 2010 ve věci sp. zn. 9 As 45/2010 

 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2009, sp. zn. 1 Ao 1/2009 (Opatření obecné 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 20. 3. 2008 ve věci sp. zn. 6 As 11/2007-77 
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 12. 10. 2004 ve věci sp. zn. 4 As 47/2003 
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Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 1919 ve věci sp. zn. 987/19 (Veřejná sousedská 

stavební práva) 

Okresní a krajské soudy 

Není-li uvedeno jinak, jsou texty rozhodnutí dostupné v Systému ASPI, modul Judikatura.  

 
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 5. 4. 2013 ve věci sp. zn. 45 A 3/2013 

 

Rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 19. 3. 2009 ve věci sp. zn. 8 C 297/2010 

(Zřízení věcného břemene) 
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Kvalifikační práce 

HANDRLICA, Jakub. Veřejnoprávní omezení vlastnického práva a tzv. legální věcná břemena: 

(zejména s ohledem na právní úpravu v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství, 

telekomunikací, vodovodů a kanalizací). Praha, 2006. 153 s. Vedoucí práce Richard Pomahač. 
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Shrnutí 

Veřejnoprávní zásahy do vlastnického práva k nemovitostem při zřizování 

a provozování technické infrastruktury 

Zcela výlučná ve smyslu bezvýhradných a neomezitelných by byla majetková 

práva kontradikcí.  Technologický a především společenský vývoj vyvolává neustále 

větší požadavky na vlastníky nemovitostí. Právní možnost k veřejnoprávnímu zásahu do 

vlastnického práva k nemovitostem je nepochybně nezbytnou pro zřizování a provoz 

technické infrastruktury, která představuje základní fyzickou páteř energetického, 

telekomunikačního a vodohospodářského průmyslu. Zvláštní síťové a stavební zákony 

nutně reflektují, jak již existující majetkové vztahy mezi vlastníky nemovitostí a 

provozovateli sítí, tak i teprve vznikající. Soukromoprávní vypořádání těchto 

majetkových vztahů dle občanského zákoníku je obecně upřednostňovaným způsobem. 

Z důvodu jasného veřejného zájmu na rozvoji technické infrastruktury veřejné právo 

podporuje provozovatele sítí s přihlédnutím k právům vlastníků nemovitostí v získání a 

výkonu práv potřebných ke zřízení a provozu příslušných prvků technické 

infrastruktury. 

Tato diplomová práce poukazuje na různé formy veřejnoprávních zásahů do 

vlastnických práv k nemovitostem souvisejících se zřízením a provozem technické 

infrastruktury. Práce se zaměřuje ze všech nejvíc na veřejnoprávní zásah ve formě 

vyvlastnění jako nejzávažnějšího zásahu do majetkových práv. Vyvlastnění je 

principálně upraveno jak na mezinárodní úrovni, tak ústavním právem České republiky 

následovaným běžným zákonodárstvím. Jakékoli vyvlastnění za účelem zřízení a 

provozu technické infrastruktury je právně přípustné, pokud je přiměřené veřejnému 

zájmu, jemuž slouží, zachovává odpovídající úroveň procesních práv a odškodňuje 

dotčené vlastníky nemovitostí. Další veřejnoprávní omezení vlastnických práv ve formě 

veřejnoprávních omezení jsou právně přípustná v souvislosti se zřizováním a provozem 

technické infrastruktury, pokud dotčená osoba nese zvláštní a nadměrné břemeno. Tato 

veřejnoprávní omezení vlastnických práv k nemovitostem, někdy obecně nazývaná 

zákonná věcná břemena, taktéž pomáhají dosáhnout naplnění veřejného zájmu na 

rozvoji technické infrastruktury. Tato omezení stanovená přímo zákony jsou velice 
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rozmanitá a historicky se vyvíjela. Veřejnoprávní zásahy odpovídající těmto omezením 

se liší od vyvlastnění a také od věcných břemen v civilním právu v mnoha ohledech. 

Zvláštní veřejnoprávní zásahy do vlastnického práva k nemovitostem při zřizování a 

provozu technické infrastruktury tvoří ochranná a bezpečnostní pásma. Tyto zásahy 

mají důležitý územní rozměr, který různě ovlivňuje jakéhokoli dotčeného vlastníka 

nemovitostí ve veřejném zájmu bezpečného a řádného provozu technické infrastruktury.   

Je třeba určit a dodržovat spravedlivou rovnováhu mezi obecnými potřebami 

společnosti reprezentované provozovateli sítě a požadavky ochrany základních práv 

jednotlivce v každém jednotlivém případě zřízení a provozu technické infrastruktury. 
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Resumé 

Public interference with the right of real property ownership in the course 

of arrangements and operation of technical infrastructure 

Truly exclusive in the meaning of absolute and unqualified property rights 

would be contradiction in terms. The technologic and mostly social development 

implies continually higher demands on real property owners. A legal possibility of the 

public interference with the right of real property ownership is clearly necessary in the 

course of arrangements and operation of technical infrastructure which forms an 

essential physical back-bone of energy, electronic communications and water 

management industries. Specific technical infrastructure and construction laws need to 

reflect both the already existing property relationships between real property owners 

and technical infrastructure operators and the emerging ones. The private settlement of 

those relationships in compliance with Civil Code is generally preferred. Because of the 

obvious public interest on technical infrastructure development the public law supports 

technical infrastructure operators with respect to real property owners’ rights to gain 

and exercise the right of way which is necessary to arrange and operate relevant 

elements of technical infrastructure. 

The thesis identifies various forms of public interference with the real property 

rights in the course of arrangements and operation of technical infrastructure. It focuses 

most of all on the public interference in the form of expropriation as an utmost 

intervention in the property right. The expropriation is principally regulated both on 

international level and in Czech constitutional law followed by statutory laws. Any 

expropriation in order to arrangement and operation of technical infrastructure is legally 

acceptable when it is proportional to the public interest it serves, preserves adequate 

procedural safeguards and compensates the affected real property owners. Other public 

interferences in the form of public law limitations are legally acceptable in the course of 

arrangements and operation of technical infrastructure unless the real property owners 

personally bear an individual and excessive burden. These public limitations of real 

property ownership, sometimes generally called ´legal easements´, also help to achieve 

the public interest connected with technical infrastructure development. There is variety 
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of such public limitations fixed by statutes which historically evolved. Public 

interferences accordant with these limitations differ from expropriation and also real 

easements under civil law in many aspects. Specific public interference with the right of 

real property ownership in the course of arrangements and operation of technical 

infrastructure form the protection and safety zones. These interferences have important 

territorial aspect which variously affects any relevant real property owner in the public 

interest of technical infrastructure safe and proper operation. 

The fair balance between the demands of the general interest of the community 

represented by technical infrastructure operators and the requirements of the protection 

of the individual’s fundamental rights has to be assessed and secured in case of any 

public interference with the right of real property ownership in the course of 

arrangements and operation of technical infrastructure. 
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