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Úvod
Silnice, co by hmotný statek, který umožňoval přepravu a dopravu, byly
historicky považovány za důležitý společenský faktor umožňující efektivní hospodářský
rozvoj. Systém rozvoje silniční sítě byl tedy s nástupem kapitalismu normován s cílem
určit, kdo je zřizovatelem silnic a kdo je odpovědný za jejich správu a udržování, jakož i
stanovit pravidla jejich užívání. V 18. století přichází spolu s osvícenstvím kromě
duchovního a přírodně empirického také nebývalý technický a technologický pokrok
spojený s průmyslovým a všeobecným hospodářským růstem. Rakouská monarchie si
již v tomto období začíná uvědomovat silnou podmíněnost ekonomického růstu
budováním základní technické infrastruktury, kterou představuje železniční a silniční
síť. Od vzniku měst byly stezky na hlavních tazích přebudovávány na silnice, přitom si
však zachovávaly své tradiční staré směry. Na konci 18. století byla prosazena
myšlenka budování císařských silnic, které měly být postaveny pokud možno v přímých
směrech a v technických parametrech navržených na základě projektových dokumentací
dopravních techniků. Poprvé v historii tedy dochází k odklonu od původních krajinných
predispozic při průchodu krajinou při hledání přirozených komunikačních spojení a k
příklonu k budování zcela umělých cestních spojení. Nutno však přiznat, že vzhledem
k finančním nárokům nemohly být takové přírodní dispozice ani při stavbě umělých
cest zcela ignorovány. Stará síť stezek byla dosud užívána, a to především v lokálním a
v menší míře také v regionálním měřítku. V souvislosti s budováním železniční sítě byla
tato tradiční komunikační propojení zčásti narušena vybudovanými náspy nebo naopak
zářezy s kolejemi, v důsledku toho se již v 19. století objevuje potřeba budování
okresních silnic. Vzhledem k finanční náročnosti spojené s jejich budováním tyto
silnice vedly tam, kde to bylo možné, neboť zde zůstaly souvislé úseky, v liniích
původních cest. Historická cestní síť pak definitivně téměř zmizela také na lokální
úrovni v konzistentní podobě z krajiny v období druhé poloviny 20. století scelovacím
procesem sjednocování zemědělské půdy. Do současné doby se tak zachovaly pouze
zlomky historických cest, které dokážeme ještě dnes identifikovat v krajině nebo
v uliční síti. Ve 20. století pak definitivně zanikla také informační funkce stezek a cest,
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a to i na místní úrovni.1 O průběhu cest v období 18. a 19. století jsme velmi přesně
informováni, neboť jsou zachyceny v 1., 2. a 3. vojenském mapování. Mapy Silničního
ředitelství z let 1792 a 1820 zachycují faktický stav silniční sítě v tomto období, od roku
1833 platilo nařízení každoroční aktualizace mapových podkladů silniční sítě podle
skutečného stavu. S budováním silnic (tzn. zesílených cest) započal habsburský císař
Karel VI. Prvním takovým silničním spojením, jehož budování bylo zahájeno v roce
1727, byla dopravní cesta spojující Vídeň s Brnem a Olomoucí, další byla císařská
silnice mezi Vídní a Prahou přes Znojmo, Moravské Budějovice, Želetavu, Jihlavu,
Havlíčkův Brod a Čáslav. S její výstavbou bylo započato v roce 1739 a po svém
dokončení v roce 1765 byla dlouhá 322 km. Od první poloviny 19. století se začínají
stavět kromě obvyklých mostů dřevěných a jen málo početných mostů kamenných také
mosty řetězové a později železné, čímž nabývají mostní objekty více na pevnosti a
trvanlivosti. Vzhledem k velké finanční náročnosti postupovala výstavba nových
umělých cest jen velmi pomalu, teprve od počátku 19. století (od roku 1804) se stavební
proces urychlil zavedením systému tzv. „dobrovolné konkurence“ vrchnosti a
poddaných v územích jednotlivých panství kolem nově stavěné silnice. Ti se podle
vzdálenosti od budované silnice odstupňovaně podíleli na její stavbě in natura
(dovozem materiálu a prací) v případě poddaných a finančními příspěvky na zděné
stavby (mosty, opěrné zdi) v případě vrchnosti. Silniční fond, pokud se vůbec na
výstavbě podílel, hradil pouze technicky obtížnější úseky nebo velké mosty. Po
dokončení stavby stát silnici převzal do vlastní správy inkamerací. Čechy byly ze zemí
rakouské monarchie v systému „dobrovolné konkurence“ nejproduktivnější, a proto byl
rozvoj silniční sítě na našem území největší. V polovině 19. století byla síť státních
silnic v Čechách v podstatě vybudována. Od roku 1799 do roku 1848 bylo postaveno
436 mil silnic oproti původním 69 mílím, to s sebou neslo také předpoklad pro
průmyslový růst. S nástupem železnice od roku 1845 dochází k postupnému úpadku
formanského řemesla.2 Ve 20. století v souvislosti s narůstajícím užíváním automobilů
se však začíná pozornost obracet zpět od železnice k silnicím a zájmu na kvalitním
1

Srov. Kubů, F., Zavřel, P: Zlatá stezka. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice,
2007. Květ, R.: Základy nauky o starých stezkách. Moravské zemské muzeum, Nadační fond sv.
Hypolita, Brno 2000.
2

Srov. Roubík, F.: Silnice v Čechách a jejich vývoj, s. 34 – 53. Nákladem společnosti přátel starožitností,
Praha 1938.
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stavebním a dopravně technickém stavu jak státních tak i okresních silnic, jejichž síť
dosáhla od poloviny 19. století velké hustoty především v souvislosti se zřízením
samosprávy, v Čechách se zřízením okresních zastupitelstev (zákon č. 27/1867 čes. z.
z.) a na Moravě a ve Slezsku se zřízením konkurenčních silničních okresů (zákon č.
38/1877 mor. z. z. a zákon č. 37/1868 slez. z. z.). V tomto období trvajícím půl století
došlo k vybudování silniční a cestní sítě spojující téměř všechny obce a osady.
K největšímu rozvoji sítě okresních silnic takto došlo mezi léty 1891 a 1920, kdy
v každém z desetiletí bylo v české zemi postaveno téměř 400 km okresních silnic - v
letech 1891 – 1900 – 388 km, v letech 1901 – 1910 – 391 km a v letech 1911 – 1920 –
385 km a na území Moravy a Slezska dokonce až 1781 km v období let 1891 – 1900,
1768 km v období let 1901 – 1910 a 960 km v období let 1911 – 1920. V roce 1938
byla na území Čech pouze jediná silnice zemská spojující okresy jilemnický, vysocký n.
J. a roketnický n. J.3 V době po 1. světové válce byla stavba silnic jednou z možností,
jak čelit nezaměstnanosti. O tom vypovídají záznamy z rokování Národního
shromáždění československého z období let 1918 – 1920 (např. Zpráva technického
výboru o rychlém provedení nouzových staveb silničních, aby byla odstraněna
nezaměstnanost dělnictva, předložená v roce 1919 jako tisk 520).4 V předválečném
období od 30. let sílí tlak na výstavbu dopravní infrastruktury v souvislosti s prudkým
vzestupem motorismu. V této době se objevují záměry k oddělení rychlé dálkové
dopravy od místní dopravní obsluhy území. Stálý výbor Národního shromáždění dne 10.
listopadu 1938 přijal opatření č. 275, kterým byla zavedena jízda vpravo na celém
území Československého státu5, což mimo jiné znamenalo také revizi všech
projektových prací, které byly v tomto období dokončeny. Ve stejný den vláda také
zřídila Velitelství stavby dálkových silnic, později Generální ředitelství stavby dálnic.
Slovo dálnice vzniklo spojením sousloví dálková silnice. Dne 23. 12. 1938 bylo přijato
vládní nařízení č. 372, o stavbě dálnic, o zřízení generálního ředitelství stavby dálnic a o
jeho organisaci. Návrh trasy dálnice Praha – Jihlava – Brno na Slovensko byl schválen
3

Viz. důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o veřejných silnicích a cestách a silniční a cestní
policii dostupná na http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1378_03.htm.
4

Viz. záznamy z jednání Národního
http://www.psp.cz/eknih/index.htm.
5

shromáždění

Viz. podrobněji s. 93 – 94.
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republiky

Československé

dostupné

na

13. ledna 1939 a stavba byla zahájena dne 2. května 1939 na třetím kilometru budoucí
trasy u Průhonic. Okupanti stavbu dálnice schválili, nicméně vyžadovali uplatňování
přísnějších technických parametrů při projektových pracích na základě vlastních
zkušeností z německého území. Dálnice byla definována jako veřejná silnice budovaná
státem, určená výhradně pro dopravu motorovými vozidly včetně zařízení sloužících
pro zajištění údržby a zařízení sloužících k zajištění bezpečnosti provozu. Stavba
dálnice však narazila na nepředvídanou překážku, kterou byl nedostatek pracovních sil a
stavebního materiálu. Po válce silniční síť vzhledem k předchozí zanedbané údržbě a
zastavení stavebních prací přestávala vyhovovat narůstající dopravní poptávce. V roce
1952 tak byl vládou schválen krátkodobý plán údržby a zřízena Kancelář pro státní
silniční plán, jejímž úkolem bylo vypracovat návrh státního silničního plánu pro léta
1956 – 1975. Státní silniční plán si vytýčil za cíl zvýšení procenta bezprašných vozovek
tak, aby jimi byly v roce 1975 opatřeny 2/3 silniční sítě. Tento subjekt zřizovaný při
ministerstvu dopravy se po dokončení Státního silničního plánu několikrát
transformoval a v roce 1960 z něho vzniklo Středisko pro rozvoj silnic a dálnic Praha,
které bylo při svém vzniku pověřeno sestavit nový plán. V této souvislosti vznikl
požadavek dimenzovat silniční síť na kapacitu predikovanou pro rok 2000, kdy mělo
být podle prognóz dosaženo saturace automobilismu. Návrh poprvé pracoval
s rozdělením státních silnic na dálnice, hlavní silnice, základní silnice a ostatní silnice
s předpokladem jejich výstavby nebo rekonstrukce do roku 1980. Strategický materiál
byl schválen vládním usnesením č. 286 z 10. dubna 1963 jako usnesení o koncepci
dlouhodobého rozvoje silniční sítě a místních komunikací. Potřebné finanční prostředky
plán odhadoval na 130 miliard korun. Na základě této koncepce byla v roce 1967 také
obnovena výstavba dálnice z Prahy do Mirošovic (dokončena v roce 1971). K úplnému
zprovoznění dálničního tahu D1 a D2 – Praha – Brno – Bratislava došlo však až v roce
1980 po opakovaném přijetí vládních opatření (v roce 1972 a 1974) k urychlení její
výstavby.6

6

Srov. Prášil, M.: Dálnice 1967 – 2007, s. 6 – 12. Vyd. 2. Praha 2007.
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1. Právní úprava silnic a cest
1.1.

Normativní základy (obecná definice)
Normativní základy právní úpravy silnic a cest v Československu v roce 1918

přejal Československý stát z právní úpravy rakousko – uherské. Do právního řádu
Československého státu byly tyto rakousko – uherské právní předpisy převzaty
recepčním ustanovením zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. ze dne 28. října 1918, o zřízení
samostatného státu československého, obsaženým v čl. 2: „Veškeré dosavadní zemské a
říšské zákony a nařízení zůstávají v prozatímní platnosti“. Zákon zachoval v čl. 3 také
dosavadní veřejnou správu: „Všechny úřady samosprávné, státní, župní, ústavy státní,
zemské, okresní a zejména obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují
a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení“.
Oblast silničního a cestního práva se vyznačovala velkou roztříštěností, neboť
pro každou jednotlivou zemi rakousko – uherského mocnářství platila jiná zákonná
úprava. Nejednalo se však pouze o roztříštěnost formálně normativní nýbrž i věcnou,
která odpovídala různé politické, ekonomické a hospodářské úrovni jednotlivých zemí.
Tato práce se zaměřuje na normy platné na území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a
Podkarpatské Rusi v období, kdy byly součástí Československa.7 Právě v souvislosti
s roztříštěností právních předpisů platných pro oblast řešenou v této práci, bylo jedním
z jejích cílů pokusit se vytvořit přehled všech právních předpisů, které vstoupily na
území Československa v platnost na základě tzv. „recepční normy“. Jako základní zdroj
informací posloužily v této souvislosti Rejstřík československého práva autorů JUDr.
Josefa Hoffmanna a JUDr. Josefa Danka, Slovník veřejného práva československého
JUDr. Emila Háchy a kol., a dále jednotlivé zdroje odborné literatury a v neposlední
řadě právní norma, jež nikdy nevstoupila v platnost, ale která jako jediná obsahuje
komplexní derogační ustanovení s výčtem právních předpisů, jež měla zrušit, a to vládní
návrh zákona o veřejných silnicích a veřejných cestách a o silniční a cestní policii, jež
byl předložen poslanecké sněmovně v srpnu 1938 a o němž bude podrobněji pojednáno
dále8. Tento právní předpis měl v závěrečných ustanoveních zahrnutu obecnou
7

Srov. Hácha, E., Weyr, F., Laštovka, L., Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého, svazek

IV, heslo silnice a cesty veřejné, s. 205 - 227. Polygrafia, Brno 1938,
8

Viz. s. 14.
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derogační klauzuli doplněnou o konkrétní výčet jmenovitě uvedených dosud platných
rakousko – uherských právních předpisů, čítajíc v to 53 právních předpisů nebo jejich
částí. V souvislosti s formulací derogačního ustanovení9 citované právní předlohy
zákona můžeme dovodit, že si ani jeho předkladatel nebyl zcela jistý úplností výčtu
zrušovaných právních norem. Lze tak uzavřít, že ačkoliv se práce pokusila sumarizovat
výčet všech skutečně platných právních předpisů na území Československé republiky
od roku 1918, nelze s jistotou vyloučit, že tento výčet pro období první republiky není
zcela úplný. Právní předpisy přijaté v následujícím období byly zjišťovány z přehledu
platných právních předpisů vydávaných Ministerstvem spravedlnosti ČR a v právním
informačním

systému

ASPI

(Automatizovaný

systém

právních

informací),

poskytovatele Wolters Kluwer10 .
Z hlediska normativních základů právní úpravy silnic a cest bylo základním
společným dělítkem pro celé území Československa rozdělení silnic na silnice státní
(erární) a nestátní (neerární). Druhým společným znakem pro zákonné úpravy
jednotlivých zemí bylo oddělení správy komunikací z hlediska péče a rozvoje silniční
sítě z pozice jejich vlastníka a hospodářského správce (stavba, správa a údržba) a jejich
správy z hlediska silniční policie (výkon veřejné správy). Třetím společným znakem
silničních předpisů pak konečně bylo i to, že jednotně upravovaly oblast cest veřejných
nikoliv cest v soukromém vlastnictví.
Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus platila v oblasti silničního a cestního práva
jediná norma, kterou byl uherský zákonný článok I/1890, o cestách a mýtech, který
upravoval jak oblast stavby, správy a údržby cest tak i oblast silniční policie. Tento
zákonný článok byl novelizován zákonem č. 302/1921 Sb. z. a n., kterým se pozměňují
některá ustanovení zákonného článku I z roku 1890, jednajícího o veřejných silnicích a
mýtech na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Oblast trestání v oboru silniční policie při
dohledu nad dodržováním povinností spojených s užíváním silnic pak upravoval zák. čl.
XL/1879, trestní zákon o přestupcích. Konečně vyvlastnění pro veřejné silnice bylo
komplexně upraveno podle jednotného zák. čl. XLI/1881, o vyvlastnění.

9

Cit. viz. s. 15.

10

http://www.wolterskluwer.cz/cz/aspi.
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Pro historické země - Čechy, Moravu a Slezsko je systematizace práva v této
oblasti obtížná. Normotvorné tendence zde zjevně souvisejí se samotným trendem
rozvoje a budování silniční sítě, který se nejvíce projevil v druhé polovině 18. století a
v první polovině 19. století. Celá tato situace se ještě dále komplikuje v tom smyslu, že
se zde projevuje i diskontuita z hlediska politické moci, kdy některé zemské předpisy
platí s určitou výhradou také pro erární silnice a naopak říšské zákony upravují i oblast
nestátních silnic. Tato diskontuita je způsobena tím, že některé předpisy
z předkonstitučního období zůstaly platnými, aniž byly zemskými předpisy pozdějšími
derogovány.11
Nejvýznamnějšími právními předpisy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
platnými k okamžiku vzniku Československého státu byly:
a) v oblasti stavby, správy a údržby cestní a silniční sítě
zákon ze dne 12. srpna. 1864, č. 46 čes. z. z., o tom, kdo jest povinen přispívati

-

na veřejné nestátní silnice a komu přísluší o nich rozhodovati;
zákon ze dne 31. května. 1866, č. 41 čes. z. z., o technicko – hospodářské správě

-

veřejných silnic, které nejsou erární;
zákon ze dne 30. září 1877, č. 38 mor. z. z., o zakládání a spravování neerárních

-

veřejných silnic a cest na Moravě, ve znění zákonů ze dne 8. prosince 1881, č. 1
mor. z. z. z r. 1882, ze dne 17. ledna 1883, č. 30 mor. z. z., ze dne 9. prosince
1883, č. 1 mor. z. z. z r. 1884, ze dne 10. března 1887, č. 55 mor. z. z., ze dne 24.
června 1998, č. 60 mor. z. z., ze dne 20. prosince 1908, č. 1 mor. z. z. z r. 1909 a
ze dne 1. dubna 1921, č. 156/1921 Sb. z. a n.;
zákon ze dne 13. července 1898, č. 33 slez. z. z., o zakládání a udržování

-

veřejných nestátních silnic a cest, ve znění zákona ze dne 1. dubna 1921, č.
156/1921 Sb. z. a n.
b) v oblasti veřejné správy (silniční policie)

11

-

zákon ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., trestní zákon;

-

zákon ze dne 15. ledna 1855, č. 19 ř. z., trestní zákon vojenský;

Srov. Hácha, E., Weyr, F., Laštovka, L., Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého,

svazek IV, heslo silnice a cesty veřejné, s. 205 - 227. Polygrafia, Brno 1938.

12

-

zákon ze dne 15. června 1866, č. 47 čes. z. z., jímž byl vydán řád policie silniční,
platný pro království České kromě hlavního města Prahy, ve znění zákonů ze
dne 9. prosince 1869, č. 143 čes. z. z. , ze dne 18. června 1876, č. 63 čes. z. z. a
zákona ze dne 12. ledna 1891, č. 7 čes. z. z.;

-

zákon ze dne 31. prosince 1874, č. 5 mor. z. z., kterým byl vydán řád policie
silniční pro veřejné nestátní silnice markrabství Moravského s vyloučením obou
hlavních měst Brna a Olomouce, ve znění zákona ze dne 5. června 1892, č. 53
mor. z. z., o jízdě na velocipedech, a ze dne 3. srpna 1908 č. 67 mor. z. z.;

-

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

-

vyhláška místodržitele ze dne 21. června 1886, č. 54 čes. z. z. , kterou byl
prohlášen prozatímní řád silniční policie, platný pro říšské silnice v královstvím
Českém, ve znění vyhlášek místodržitele ze dne 27. ledna 1892, č. 7 čes. z. z. a
ze dne 5. října 1898, č. 64 čes. z. z.;

-

vyhláška místodržitele ze dne 4. března 1892, č. 29 mor. z. z., kterou byl
prohlášen řád policie silniční, platný pro říšské silnice v markrabství
Moravském, ve znění vyhlášky místodržitele z dne 5. listopadu 1892, č. 83 mor.
z. z., o jízdě na velocipedu (kole).
Úplný přehled zjištěných právních předpisů platných na území Čech, Moravy a

Slezska v okamžiku vzniku Československého státu je uveden v příloze č. 1 této práce
na s. 151 – 155.12, 13, 14, 15, 16
12

Viz. Nevšímal, A.: Poučky české samosprávy IV., Přehled policejních předpisů platných pro silnice a

veřejné cesty. Nakladatel E. Weifurter, český knihkupec v Praze, Praha 1914.
13

Viz. Hoffmann, J., Danek, J.: Rejstřík československého práva, heslo silnice a moty a heslo silniční

policie, s. 320 – 324. Československý kompas, Praha 1936.
14

Viz. Salák, P., Tauchen J.: Říšská sbírka zákonů 1848 – 1918. Masarykova univerzita, Brno 2009

dostupná na http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html.
15

Viz. Ȍsterreichische Nationalbibliothek, ALEX – Historische Rechts und Gesetzestexte dostupné na
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex-iv.pl.
16

Viz. Hácha, E., Weyr, F., Laštovka, L., Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého, svazek

IV, heslo silnice a cesty veřejné, s. 205 – 227. Polygrafia, Brno 1938.
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Roztříštěnost právní úpravy volala po jejím sjednocení v rámci nově vzniklého
československého státu. Osnova zákona o veřejných silnicích a cestách a řádu silniční a
cestní policie, vypracovaná ministerstvem veřejných prací však nebyla v období 1.
republiky přijata. Uvedený vládní návrh zákona o veřejných silnicích a veřejných
cestách a o silniční a cestní policii (tzv. „silniční zákon“)17 byl předložen poslanecké
sněmovně Národního shromáždění republiky Československé na jejím 7. zasedání a
v srpnu 1938 přikázán k projednání ústavně – právnímu, technicko – dopravnímu a
rozpočtovému výboru. Tyto výbory však již k němu zprávy vzhledem k nastalým
historicko – politickým souvislostem nepodaly. Po přijetí ústavního zákona č. 330/1938
Sb. z. a n. ze dne 15. 12. 1938, o zmocnění ke změnám ústavní listiny a ústavních
zákonů republiky Česko – Slovenské a o mimořádné moci nařizovací (tzv. „zmocňovací
zákon“), ukončil dne 16. 12. 1938 parlament svoji činnost a rozešel se na parlamentní
prázdniny, poté již nebyl svolán a velká silniční novela v důsledku toho skončila ve
schvalovacím procesu Národního shromáždění bez konečného přijetí.18 V poválečném
období se k tomuto návrhu zákona již zákonodárné orgány nevrátily. V předloženém
návrhu zákona byla komplexně zpracována celá oblast silničního hospodářství a veřejné
správy v oblasti cest a silnic včetně stavebního a vyvlastňovacího řízení, financování,
mýtného systému a státního dozoru. Předložená velká novela tak zahrnovala všechny
předchozí právní předpisy vydané v této oblasti a sjednocovala právní úpravu na území
celého Československa. Jednalo se o první právní předpis, který uceleně postihoval
celou tuto právní oblast, a to do takové míry podrobnosti, která již nebyla až do
současné doby nikdy přijata. Vzhledem k tomu, že návrh tohoto vládního zákona
poskytuje ucelenou představu o právních a faktických poměrech v této oblasti, tato
práce se bude v jednotlivých částech návrhem silničního zákona zabývat, neboť je
důležitým vodítkem pro zjištění stavu způsobu uplatňování rakousko – uherského
zákonodárství v období 1. republiky. Jedná se také o jediný právní předpis, který
obsahuje derogační klauzule ve vztahu k platné rakousko – uherské právní úpravě,
zatímco pozdější právní předpisy se její derogací až na výjimky nezabývaly. Derogační
17

Viz. digitální depozitář Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky dostupný na

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1378_03.htm.
18

Srov. Malý, K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, s. 372 - 374. Linde,
Praha 1997.
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klauzule je jak generální, tak i výslovná, když stanoví v § 87 odst. 2, že: „Dále
pozbývají dnem účinnosti tohoto zákona platnosti všechna ustanovení obsažená v jiných
právních předpisech o věcech, které jsou upraveny v tomto zákoně, pokud tento zákon
jinak

nestanoví

nebo

z něho

něco

jiného

nevyplývá.

Zejména

pozbývají

platnosti:……….“ V platnosti návrh silničního zákona výslovně ponechával povinnosti
týkající se silnic nebo cest založené smlouvou nebo úředním rozhodnutím a dále
speciální právní předpisy, které se rovněž dotýkaly úpravy nebo přestaveb silnic, jejichž
hlavním předmětem úpravy však byla jiná oblast právních vztahů, např. předpisy
vodoprávní, železniční, stavební apod.19
V období první republiky tak dochází k přijetí pouze dílčích zákonných úprav,
postihujících oblast silničního hospodářství, komplexní rekodifikace však neproběhla.
Nejvýznamnějšími

právními

předpisy přijatými

v období

let

1918

–

1945

v Československu byly:
-

zákon č. 76/1919 Sb. z. a n., kterým se měnil a doplňoval rakouský zákon o
obecním zřízení;

-

zákon č. 126/1920 Sb. z. a n., o zřízení župních a okresních úřadů v republice
Československé ve znění zákona č. 125/1927 Sb. z. a n., o organisaci politické
správy;

-

zákon č. 302/1921 Sb. z. a n., kterým se pozměňují některá ustanovení
zákonného článku I z roku 1890, jednajícího o veřejných silnicích a mýtech na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi;

-

nariadenie vlády republiky Československej č. 385/1922 Sb. z. a n., o presunoch
pôsobnosti administratívnych uradov na Slovensku;

-

zákon č. 116/1927 Sb. z. a n., o silničním fondu, ve znění zákona č. 76/1931 Sb.
z. a n. a zákona č. 114/1934 Sb. z. a n.;

-

vládní nařízení č. 96/1928 Sb. z. a n.; o některých přesunech působnosti
zemských úřadů na úřady okresní, ve znění vládního nařízení č. 186/1929 Sb. z.
a n., o některých přesunech působnosti zemských úřadů na úřady okresní;

19

Viz. digitální depozitář Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky dostupný na

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1378_03.htm.
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-

vládní nařízení č. 187/1929 Sb. z. a n., o některých přesunech působnosti
ministerstev na úřady zemské;

-

zákon č. 198/1932 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly;

-

zákon č. 82/1938 Sb. z. a n., o dopravních značkách pro silniční dopravu;

-

opatření stálého výboru č. 275/1938 Sb. z. a n., o směru dopravy na veřejných
silnicích a veřejných cestách.
Úplný

přehled

zjištěných

právních

předpisů

přijatých

na

území

Československého státu v letech 1918 – 1945 je uveden v příloze č. 2 této práce na s.
156 - 160. 20
Právní předpisy vydané v době trvání Protektorátu Čech a Moravy protektorátní
vládou obecně nebyly právem považovány za platné právní předpisy, neboť nebyly
vydány státem uznaným mezinárodním právem. Tento přístup však neplatil
bezvýhradně a uplatnil se v dále popsaném zákonném právním rámci. Souhlas
vyslovený Emilem Háchou v noci z 14. na 15. března 1939 se zřeknutím se státní
suverenity v Berlíně, byl považován za nicotný právní akt, rozporný s mezinárodním
právem a platnou ústavou. Podle teorie kontinuity státní moci se státní soustava
československých orgánů odvíjela od úřadu prezidenta Edvarda Beneše v Londýně,
jehož abdikace byla shledána neplatnou z důvodu jejího vynucení. Tato cesta vedla
k vytvoření tzv. londýnské vlády a státní rady. Prezident tak byl v období druhé
republiky (1939 – 1945) na základě ústavního dekretu č. 2/1940, Úředního věstníku čsl.,
o prozatímním výkonu moci zákonodárné, jediným ústavním a zákonodárným orgánem.
Ústavním dekretem č. 11/1944, Úředního věstníku čsl., o obnovení právního pořádku
(vyhlášeného vyhláškou ministra vnitra č. 30/1945 Sb.) byly prohlášeny právní předpisy
československého státu přijaté do 29. září 1938 jako součást československého právního
řádu, po dobu přechodnou dobu bylo umožněno používat právní předpisy schválené
v době nesvobody (od 30. září 1938) s výslovným vyloučením právních přepisů
soudního práva trestního, soudního řízení trestního, práva osobního a práva rodinného.
Tímto ústavním dekretem bylo dále v čl. 5 stanoveno, že dekrety a ústavní dekrety
přijaté prezidentem v londýnském exilu podléhají ratihabici. Podle právní teorie je tento
dekret považován za recepční normu, jež zachovala materiálně právní kontinuitu

20

http://www.wolterskluwer.cz/cz/aspi.
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československého právního řádu. Ústavním zákonem č. 57/1946 Sb., kterým se
schvalují a prohlašují za zákony dekrety prezidenta republiky, pak byly schváleny a
prohlášeny za zákon ústavní dekrety a dekrety prezidenta republiky vydané na základě
ústavního dekretu ze dne 15. prosince 1940, o prozatímním výkonu moci zákonodárné.
Použivatelnost předpisů z doby nesvobody řešil zákon č. 195/1946 Sb., kterým byla
definitivně zrušena použivatelnost předpisů vydaných po Mnichovu pro odtržená území
a použivatelnost předpisů vydaných v období 2. republiky pro území Protektorátu
Čechy a Morava, uvedených v příloze k tomuto zákonu, případně zrušených později
vládním nařízením, jež do 14 dnů po jeho přijetí schválilo Národní shromáždění. Tento
postup se však vůči právním předpisům přijatým v době trvání Protektorátu Čech a
Moravy v oblasti silničního hospodářství neuplatnil. Po osvobození převzal stát
v českých zemích okresní silnice I. řádu, ovšem bez zákonného podkladu, okresní
silnice II. řádu převzaly zpět okresy. Za takové právní situace bylo nutné přijmout
legislativní rámec k jednotné úpravě a systematizaci silniční sítě v obnoveném
Československu, který by zároveň legalizoval stav v držení a správě všech státem
převzatých silnic.21 Po roce 1945 došlo strohou normou, zákonem č. 147/1949 Sb., jímž
se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích, k přijetí právní úpravy uspořádání
silniční sítě a její správy v novém společenském systému s ohledem na vznik
socialistického vlastnictví. Dle důvodové zprávy k zákonu č. 147/1949 Sb. byly normy
schválené v době okupace považovány za použitelné, konkrétně takto důvodová zpráva
zmiňuje vládní nařízení č. 174/1941 Sb., o převzetí okresních silnic protektorátem
Čechy a Morava do správy a udržování a zákon č. 190/1939 Sl. z., kterým byly státem
převzaty na Slovensku zemské silnice, jejichž použivatelnost byla tímto právním
předpisem v závěrečných ustanoveních zrušena. Vicinální silnice a cesty byly na
Slovensku spravovány na základě nařízení Slovenské národní rady č. 9/1946 Sb. n.
SNR, o vicinálních cestách, pověřenectvem dopravy a veřejných prací, které je převzalo
od vicinálních výborů, i platnost tohoto nařízení byla zákonem č. 147/1949 Sb.
zrušena.22 Zákonem č. 147/1949 Sb. dále došlo k výslovnému zrušení § 7 a § 14
21

Srov. důvodová zpráva k zákonu č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných
silnicích dostupná na http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0265_00.htm.
22

Srov. důvodová zpráva k zákonu č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných
silnicích dostupná na http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0265_00.htm.

17

uherského zákonného článku I/1890. Zajímavé v této souvislosti je, že zákonný článok
I/1890, o cestách a mýtech byl derogován znovu celý ještě zákonem č. 135/1961 Sb., o
pozemních komunikacích (silniční zákon). Ostatní zákony z doby monarchie platné na
území České republiky nikdy derogovány nebyly a vzhledem k tomu, že již nadále
nebyly právní praxí s ohledem změnu společenského zřízení užívány, staly se
obsoletními právními předpisy.
Prezident Edvard Beneš a exilová vláda byli nuceni přijmout po vyhlášení
Národní rady Zakarpatské Ukrajiny na sjezdu národních výborů dne 26. 11. 1944 jako
jediného legitimního vládního orgánu odtržení Podkarpatské Rusi od Československa a
její připojení jako Zakarpatské Ukrajiny k Sovětskému svazu. Po válce tento faktický
stav potvrdila mezinárodní česko – sovětská smlouva ze dne 29. 6. 1945 a ústavní
dekret prezidenta republiky č. 60/1945 Sb., o přípravě jejího provedení.23,

24, 25

Na

základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, zanikly
uplynutím 31. 12. 1948 Země Česká a Moravskoslezská, namísto nich byly stejnou
právní normou zřízeny kraje, řízené krajskými národními výbory. Krajská správa ve
smyslu § 8 odst. 2 tohoto zákona převzala dosavadní působnost zemských národních
výborů, na Slovensku působnost pověřenectev.
V poválečném období byla oblast silničního hospodářství zčásti řešena i
v právních předpisech upravující jiné oblasti právních vztahů, především stavebních a
územně plánovacích. V roce 1961 byl přijat nový silniční zákon a jeho prováděcí
vyhláška, který se pokusil celou oblast postihnout komplexněji, tento právní předpis
s dílčími novelizacemi platil až do roku 1997. Nejvýznamnějšími právními předpisy
postihujícími oblast pozemních komunikací vydanými v období let 1946 – 1992 jsou:
-

nařízení Slovenské národní rady č. 9/1946 Sb. n. SNR, o vicinálních cestách;

-

zákon č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích;

-

zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) ve znění
zákona č. 27/1984 Sb.;

23

Srov. Budník, J.: Prozatímní státní zřízení Československé republiky, s. 87 - 88. Československý

kompas, Praha 1947.
24

Srov. Malý, K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, s. 416. Linde, Praha

1997.
25

Srov. Bílý, J. L.: Právní dějiny na území České republiky, s. 300, 302. Linde, Praha 2003.
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-

vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích;

-

vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 35/1984 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích.
Přehled všech právních předpisů postihujících oblast pozemních komunikací

vydaných v období let 1946 – 1992 je uveden v příloze č. 3 této práce na s. 161 - 163.26

1.2.

Druhy (rozčlenění) silnic a cest
Z přehledu právní úpravy silnic a cest je patrná velká roztříštěnost právní a

věcná v této oblasti, o níž bude podrobněji pohovořeno v této kapitole. I přes tuto
rozsáhlou právní úpravu a zřejmé rozlišování mezi pojmy silnice a cesta nedošlo ani
v jednom z právních předpisů platných na území Rakousko – Uherska k vytvoření
právní definice termínu silnice a cesty. V praxi byla pak i vzhledem ke své mluvnické
ontogenezi silnice považována za výsledek umělého výtvoru vytvořeného podle
technicko normativních předpisů (silnice=zesílená cesta), zatímco cesta vznikla bez
zvláštního přičinění lidí, myšleno bez jejího cílevědomého vytvoření, samotným
užíváním pozemku pro potřeby komunikační. Tento přístup se však zjevně neuplatnil na
Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde byly i zemské silnice označovány jako zemské
cesty. Pouze právní úprava zák. čl. I/1890 uherského zákonodárství obsahovala definici
státních silnic, když je v § 1 odst. 1, o cestách státních, definuje jako komunikace, které
mají význam a důležitost pro stát. Cestou v nejširším slova smyslu se rozuměla dráha,
jež byla na základě lidského rozhodnutí určena k tomu, aby po ní probíhala přeprava.
Z hlediska veřejné správy pak byly cesty rozčleněny podrobněji, neboť takové rozlišení
souviselo jak s výkonem a působností policejní správy, tak i s určením, které subjekty
odpovídají za stavbu, údržbu a správu jednotlivých druhů pozemních komunikací. Tato
všeobecná roztříštěnost právní úpravy nebyla pro jednotné Československo vhodná,
neboť blokovala potřebu vytvoření jednotné silniční sítě.
Na území Čech byly v okamžiku vzniku Československého státu pozemní
komunikace rozděleny takto:
a) silnice státní,
26

http://www.wolterskluwer.cz/cz/aspi.
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b) silnice zemské
-

ty, o kterých to zákon prohlásí v souvislosti s jejich významem pro obchod
v zemi (§ 2 zák. č. 46/1864 čes. z. z.),

c) silnice okresní
-

dopravně politické určení chybí,

-

ty, které jako okresní určeny již jsou nebo je okresní zastupitelstvo za
okresní prohlásí (§ 3 zák. č. 46/1864 čes. z. z.),

d) silnice a cesty obecní
-

ty, které nenáležejí do vyšší třídy silniční a nejsou ani jměním soukromým
sloužící obecnému obchodu (§ 4 zák. č. 46/1864 čes. z. z.);

na území Moravy takto:
a) silnice státní,
b) silnice okresní I. a II. třídy
-

silnice I . třídy - ty, které mají důležitost pro obchod větší části země nebo
slouží pro spojení více osad (zák. č. 38/1877 mor. z. z.),

-

silnice II. třídy – ty, které zůstávají jako vedlejší, podružné, napojující
jednotlivé osady nebo více osad na silnice státní, okresní silnice I. třídy nebo
na příjezdné silnice k železničním stanicím (zák. č. 20/1886 mor. z. z.),

c) silnice a cesty obecní
-

ty, které nenáležejí do vyšší třídy silniční a slouží dopravnímu spojení uvnitř
obce nebo ke spojení se sousedními obcemi (zák. č. 38/1877 mor. z. z.);

na území Slezska takto:
a) silnice státní,
b) silnice okresní I. a II. třídy
-

silnice I. třídy – ty, které jsou důležité pro veřejný obchod, zejména
napojující několik silničních okresů (zák. č. 33/1898 slez. z. z.),

-

silnice II. třídy ty, které slouží ke spojení jednotlivých osad nebo obcí nebo
k jejich napojení na silnice vyšší důležitosti nebo na železniční stanice (zák.
č. 33/1898 slez. z. z.),

c) silnice a cesty obecní
-

ty, které nenáležejí do vyšší třídy silniční a slouží dopravnímu spojení uvnitř
obce nebo ke spojení se sousedními obcemi (zák. č. 33/1898 slez. z. z.),
20

d) veřejné cesty interesentů
-

ty, které pro jejich povahu může každý v osadě užívat, které však pro
veřejný všeobecný obchod mají jen menší důležitost a slouží z větší části
potřebám jednotlivých osob nebo pro jednotlivé části obce (zák. č. 33/1898
slez. z. z.);

na území Slovenska a Podkarpatské Rusi takto:
a) silnice státní,
b) cesty municipální (zemské nebo župní),
c) cesty příjezdové
-

ty, které tvoří příjezdy ke dráhám a ty, které napojují nádraží a železniční
stanice na nejbližší veřejné komunikace (zák. čl. I/1890),

d) cesty vicinální
-

ty, které slouží ke zprostředkování dopravy mezi více obcemi (zák. čl.
I/1890),

e) cesty obecní
-

ty, které slouží dopravním zájmům na území jedné obce (zák. čl. I/1890),

f) cesty interesentů
-

ty, které slouží veřejné dopravě (zák. čl. I/1890).27,28

Návrh vládní novely silničního zákona z roku 1938 vymezil pojem veřejné cesty
jako pozemkovou plochu, určenou k chůzi, k jízdě s vozidly bez kolejnic, k jízdě na
zvířatech, ke hnaní a vodění zvířat nebo jen k některému z těchto druhů dopravy. Silnici
pak návrh silničního zákona definoval jako cestu, která je tak upravena a zpravidla tak
udržována, aby byla sjízdná obvyklými vozy. Norma také výslovně vymezila v obecné
rovině a příkladmým výčtem součásti a příslušenství cest a silnic. Návrh zákona
rozlišoval tyto třídy silnic a cest podle osoby jejich správce:
a) silnice státní,
b) silnice zemské,
c) silnice okresní,
27

Srov. Hácha, E., Weyr, F., Laštovka, L., Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého, svazek
IV, heslo silnice a cesty veřejné, s. 205 – 227. Polygrafia, Brno 1938.
28

Srov. Veselý, F. X.: Všeobecný slovník právní, díl čtvrtý, heslo silnice a cesty, s. 388 - 396. V komisi
knihkupectví F. Topiče, Praha 1899.
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d) silnice a cesty obecní,
e) silnice a cesty zájemnické,
dle toho jaký dopravní zájem uspokojovaly. Silnice příjezdné, napojující veřejné
přístavy, letiště a železniční stanice měly být stavěny jako silnice obecní nebo okresní.29
V souvislosti s přijetím zákona č. 147/1949 Sb., ze dne 11. května 1949, jímž se
vydávají některé předpisy o veřejných silnicích, byly převzaty jako státní silnice silnice
státní, zemské a okresní a dále vicinální silnice (cesty), určené podle nařízení Slovenské
národní rady ze dne 7. února 1946, č. 9 Sb. n. SNR, o vicinálních cestách, a jiné veřejné
silnice nebo cesty, popřípadě jejich úseky, pokud jich bylo podle rozhodnutí
ministerstva techniky vydaného v dohodě s ministerstvy národní obrany a dopravy
třeba k dosažení souvislosti sítě státních silnic. Právní předpis dále nehovoří přímo o
obecních silnicích či cestách, nicméně stanoví, že pokud by nebylo některé ze silnic
uvedené ve výše uvedeném výčtu zapotřebí pro účelné uspořádání sítě státních silnic,
ministerstvo techniky může tyto silnice (cesty) po případě jejich úsek po slyšení
zúčastněného krajského, okresního a místního národního výboru vyloučit z uvedené sítě
a odevzdat, nedojde-li k jiné úpravě dohodou, bez náhrady do vlastnictví, správy a
udržování obci, v jejímž území silnice (cesta) nebo její úsek vede.
Nová právní úprava tak již nerozlišovala silnice státní, zemské a okresní, nýbrž
považovala silniční síť za jeden celek státních silnic, mimo nějž vyřadila silnice a cesty
obecní, případně cesty příjezdní a zájemnické. Celkem takto bylo v Československé
republice zahrnuto do státní silniční sítě 9. 100 km silnic I. třídy, 15. 700 km silnic II.
třídy a 47. 000 km silnic III. třídy. Silnice I. třídy představovaly s menšími odchylkami
dosavadní státní a zemské silnice, silnice II. třídy okresní silnice převzaté státem do
správy a udržování v době protektorátu vládním nařízením č. 174/1941 Sb., o převzetí
okresních silnic protektorátem Čechy a Morava do správy a udržování, jako okresní
silnice I. řádu (tzv. Landstrassen) a významné vicinální silnice na Slovensku, silnice III.

29

Viz. digitální depozitář Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky dostupný na

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1378_03.htm.

22

třídy pak zahrnovaly dosavadní ostatní okresní silnice v českých zemích a zbylé
vicinální silnice a cesty na Slovensku.30
S přijetím zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, byl převzat
systém kategorizace pozemních komunikací, který platí s malými odchylkami až do
současnosti a dopravní cesty rozděluje podle jednotlivých kategorií a tříd na:
a) dálnice – směrově rozdělené komunikace s mimoúrovňovým křížením se všemi
ostatními komunikacemi;
b) silnice
-

rychlostní, které jsou přístupné pouze pro rychlou dálkovou dopravu,

-

I. třídy, které mají význam pro mezinárodní, celostátní nebo republikovou
dopravu,

-

II. třídy, které mají význam pro dopravu mezi kraji nebo mezi okresy,

-

III. třídy, které mají místní význam pro účelné doplnění silniční sítě;

c) místní komunikace – obecně přístupné a užívané silnice, cesty a prostranství,
které slouží místní dopravě a jsou zařazeny do sítě místních komunikací;
d) účelové komunikace – ty, které slouží spojení jednotlivých výrobních závodů
nebo jednotlivých objektů a nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi
anebo komunikačním účelům v uzavřených prostorech nebo objektech.

1.3.

Otázka veřejnosti cest
Silniční zákony platné od roku 1918 na území Československa bez ohledu na

svoji roztříštěnost vždy upravovaly výhradně oblast cest veřejných nikoliv soukromých.
Každá cesta, která nebyla cestou veřejnou, podléhala principům soukromého práva a její
právní režim se řídil obecnou úpravou občanského práva o věcech nemovitých.
Zvláštním typem soukromých cest byly cesty z nouze, upravené zákonem ze dne 7.
července 1896, č. 14 ř. z., ve smyslu dnešní právní úpravy se jednalo o institut nezbytné
cesty. Pro posouzení otázky, zda je cesta veřejná či nikoliv, nebylo relevantní, komu
náleží pozemek nebo půda, po kterých dotyčná silnice vede. Právní skutečnost
veřejnosti cest vyplývala z ustanovení § 287 obecného občanského zákoníku, které
30

Srov. důvodová zpráva k zákonu č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných
silnicích dostupná na http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0265_00.htm.
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zahrnulo silnice mezi veřejné statky, jejichž základním znakem bylo s nimi spojené
právo totiž, že je „všichni občané smějí používat“. Ačkoliv veřejným statkem ve smyslu
§ 287 obecného občanského zákoníku byl míněn statek státní, právní teorie rozšiřovala
jeho smysl také na statek obecní, zemský a okresní (Janovský, Teorie veřejného
vlastnictví, s. 61 a násl., Janovský, Obecné užívání, s. 991 a násl.). Tyto veřejné statky,
které bývaly považovány také za správní jmění, potřeboval stát a jiné subjekty veřejné
správy ke své činnosti jako hmotné prostředky. Proto byly také označovány jako věci
veřejné, neboť svou podstatou sloužily určitému veřejnému účelu.
Veřejnost cesty (zahrnujíc v sobě i pojem silnice) měla vzniknout jejím
věnováním obecnému užívání (viz. § 2 - § 4, § 14, § 16 zák. č. 46/1864 čes. z. z., § 2,
§ 3, § 5, § 6 zák. č. 38/1877 mor. z. z., § 2 - § 4, § 6 - § 8 zák. č. 33/1898 slez. z. z., § 2,
§ 10, § 36, § 47 uher. zák. čl. I/1890). U cest vyšších kategorií nečinil akt věnování
obecnému užívání větší interpretační potíže, neboť se jednalo o věnovací akt
vrchnostenské povahy, otázka jejich veřejnosti tak nebyla činěna spornou, problémy
nastávaly v této souvislosti u kategorie veřejných cest v soukromém vlastnictví
užívaných od nepaměti na základě vyvratitelné právní domněnky tzv. nepamětným
promlčením (praescriptio immemorialis). Podle právní teorie nebránilo vzniku veřejné
cesty soukromé vlastnictví pozemku, na němž byla zřízena.31 Pozemek, na němž byla
uznána veřejná obecní cesta, tak i nadále zůstal v soukromém vlastnictví,
soukromoprávní dispozice vlastníka pozemku však byly omezeny veřejným účelem
cesty spočívajícím v jejím obecném užívání (Nález NSS ze dne 5. 12. 1928, č.
32883/28: „Komunikace je veřejnou, když je věnována veřejnému užívání (usus
publicus). Je – li tento předpoklad splněn, je již lhostejno, kdo je jejím vlastníkem.“32).
Tato právní konstrukce je postavena na tzv. věnování cesty obecnému obchodu.
Toto věnování mohlo být deklarováno buď jasně projeveným úmyslem přenechat
pozemek všeobecnému obchodu, například výslovným prohlášením vlastníka pozemku,
nebo vědomým a dobrovolným trpěním takového všeobecného obchodu. První
podmínkou vzniku veřejné komunikace tedy byl věnovací akt, přičemž se vycházelo
z právní domněnky věnování u cest užívaných od nepaměti. Druhou podmínkou byla
31

Srov. Veselý, F. X.: Všeobecný slovník právní, díl čtvrtý, heslo silnice a cesty, s. 388 – 396. V komisi

knihkupectví F. Topiče, Praha 1899.
32

Pramen Boh. A 7611/1928.
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existence všeobecného obchodu na takové cestě a její nezbytnost pro takový všeobecný
obchod z hlediska nutné komunikační potřeby.33 (Nález NSS ze dne 21. 9. 1932, č.
10729/32: „Pozemek, který je ve vlastnictví soukromém, lze uznati za veřejnou cestu jen
tehdy, byl – li pozemek věnováním buď výslovným, nebo z konkludentních činů vlastníka
poznatelným určen k obecnému užívání a slouží- li toto užívání k trvalému ukojení nutné
potřeby komunikační“34). Podmínka věnování cest veřejnému užívání byla „conditio
sine qua non“ její veřejnosti. Pouhá veřejná přístupnost ani užívání od nepaměti ještě
nevytvářely bez dalšího právní režim jejího veřejného užívání. V případě, že věnovací
akt nebyl učiněn výslovně, pak dle rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu
nastupovala domněnka věnování za situace, kdy cesta sloužila k trvalému uspokojení
nutné komunikační potřeby a sloužila všeobecnému obchodu. Obsah a rozsah obecného
užívání se odvíjel od dvou základních skutečností – první byla skutečnost právní –
věnovací akt, druhou byla skutečnost faktická – stavebně technický a dopravní stav
silnice nebo cesty. Některé veřejné cesty případně jejich části tak byly věnovány jen
chůzi, jiné chůzi a jízdě, popřípadě jízdě jen určitými vozidly. Právní úprava a ochrana
obecného užívání byla součástí veřejného práva.35, 36
Právní otázku, zda se v případě určitého užívání jedná o obecné užívání, řešily
v rámci své působnosti správní úřady. V případě pochybností o veřejnosti cesty
rozhodovala v této věci obec formou deklaratorního aktu (roz. Spr. S. dv. ze dne 20. 10.
1887, č. 2775, sb. Budwinski č. 3715). Řízení ve sporu o veřejnost cesty vedl obecní
úřad, který zpravidla na základě místního ohledání a výslechů pamětníků navržených
spornými stranami, rozhodl usnesením obecního výboru resp. zastupitelstva (Nález NSS
ze dne 21. 4. 1925, č. 8266/25: „Obec byla příslušna vydat deklaratorní rozhodnutí o
povaze cesty, pokud cesta se používá všeobecně, volně a neodvisle k účelům
komunikačním a je – li z veřejných důvodů nezbytně nutná.“37). V řízení muselo být
33

Srov. Laštovka, K.: Příspěvek k výkladu českých zákonů silničních, s. 313 – 325, s. 377 – 381. Správní

obzor, I. ročník, Praha 1909.
34

Pramen Boh. A 10017/32.
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Srov. Hácha, E., Weyr, F., Laštovka, L., Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého, svazek

IV, heslo silnice a cesty veřejné, s. 205 – 227. Polygrafia, Brno 1938.
36

Srov. Pošvář, J.: Správní právo – výtah ze zvláštní části, sv. čís. 17, kap. XII Správa dopravy, s. 170 –

171. Nákladem ČSAS Právník v Brně, Brno 1947.
37
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umožněno vyjádřit stranám svá stanoviska k naplnění práva na účinnou obhajobu.
Označení pozemků v katastrálních mapách ani zápisy v pozemkové knize či seznamu
veřejných statků nebyly pro posouzení věci bez dalšího rozhodující. Pravomocné
usnesení bylo účinné i vůči všem pozdějším vlastníkům dotčeného pozemku. Proti
usnesení obecního zastupitelstva mohl podat odvolání každý, kdo se jím cítil být dotčen
na svých právech, tedy zejména vlastník pozemku, přes nějž sporná cesta vedla, dotčená
obec a sousední obce, na jejichž komunikační síť posuzovaná cesta navazovala. O
odvolání rozhodovala okresní správní komise resp. okresní úřad, v třetí instanci zemský
úřad, proti jehož rozhodnutí mohla být podána stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.
Ostatní osoby v postavení uživatelů cesty nebyly účastníky řízení o prohlášení
cesty za neveřejnou, ledaže by jim svědčilo zvláštní užívací právo s cestou spojené
(Nález NSS ze dne 20. 12. 1935, č. 7192/34: „Pouhý uživatel cesty nemá legitimaci
bránit se proti výroku, prohlašujícímu, že určitá cesta není veřejnou, nepropůjčuje mu ji
ani okolnost, že jeho užívání je většího rozsahu nežli uživatelů jiných, leč že by bylo
tvrzeno zvláštní užívací právo, přesahující míru obecného užívání a lišící se svou právní
povahou od tohoto užívání. Stejně jako není účastníkem řízení o zrušení veřejné
cesty.38).
Jednotlivec se tedy nemohl z důvodu, že užívá jako druzí určitého pozemku jako
cesty, domáhat proti vůli obce výroku, že jde o cestu veřejnou (Nález NSS ze dne 14.
12. 1921, č. 16765/2139). Takové obecné užívání nebylo považováno se výkon
subjektivního práva, z tohoto závěru pak bylo také dovozováno, že občané nemají
veřejný nárok na zřízení, přeložení nebo změnu parametrů veřejné cesty a nemohou ani
zasahovat do rozhodovacího procesu, týkajícího se zrušení cesty. Tuto zásadu prolomil
Nejvyšší správní soud ve svém Nálezu ze dne 28. 4. 1926, č. 8876/26, Boh. A
5613/1926, když připustil, že účastníky řízení o zrušení veřejné cesty mohou být
adjacenti (pomezníci), a to majitelé budov ležících u veřejné komunikace, ale pouze za
situace, kdy by existoval speciální správní akt, který by zakládal veřejné právo na její
užívání (např. podmínka ve stavebním konsensu, veřejná smlouva mezi obcemi, že zřídí
společnou cestu a zrušit ji mohou pouze usnesením všech obcí). Nejvyšší správní soud
v citovaném rozhodnutí rovněž dovodil, že takoví adjacenti jsou aktivně legitimováni
38
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k podání stížnosti ve správním řízení, pokud rozhodnutí o zrušení cesty ohrožuje jejich
materiální zájmy v podobě neúměrných nákladů spojených s vybudováním náhradního
komunikačního spojení za zrušenou cestu, a to z pozice poplatníků obce v postavení
jejích občanů. Jinak však právo adjacentní mělo dávat jen dočasnou příležitost využití
věci veřejné oproti vzdálenějším majitelům nemovitostí. Zvláštní užívání jdoucí nad
rámec užívání obecného bylo určováno individuálním poměrem mezi uživatelem a
pánem věci správním aktem. Tato zvláštní užívací práva měla veřejnoprávní charakter a
od roku 1910 (Budw. A 7431) vídeňský správní soud zastával právní názor, že ke
vzniku zvláštních užívacích práv k veřejným cestám dochází na základě správního
rozhodnutí silničního úřadu bez vlivu vlastníka pozemku.40 V souvislosti s omezením
práva obecného užívání hovoří právní teorie ještě o tzv. partikulárním právu na užívání
veřejné věci, které je spojeno se zvláštním prospěchem jednotlivého subjektu. Takové
partikulární právo mělo trvalý charakter a nejčastěji sloužilo veřejným ústavům či
korporacím se svolením vlastníka věci veřejné. Příkladem takového intenzívního
využívání veřejné věci na základě partikulárního práva bylo položení drážních kolejí do
vozovky silnice, uložení sítí do silničního tělesa apod.41
Také z právní úpravy návrhu silničního zákona z roku 1938 a jeho důvodové
zprávy je zřejmé, že spory o veřejnost cest nebyly ničím neobvyklým. V důvodové
zprávě k zákonu se dokonce uvádí, že se jednalo o spory „časté a vleklé“. V této
souvislosti se předkladatel zákona pokusil postavit právní vztahy vzniklé z otázky
veřejnosti cest najisto, když zakotvil vyvratitelnou právní domněnku veřejnosti u již
existujících cest na právní presumpci, že silnice nebo cesta byla v době vyhlášení
zákona ve veřejném užívání. Z tohoto pravidla vymezil výjimky, a to jednak u
komunikací, které byly veřejnému užívání odevzdány pouze dočasně („až do odvolání“)
a dále u těch, které sloužily pouze jedné osobě nebo omezenému okruhu osob. Pro
posouzení otázky veřejnosti cest v budoucnu vzniklých byla v zákoně vymezena pevná
kritéria, když bylo vyžadováno, aby silnice nebo cesta byla veřejnému užívání výslovně
věnována. Věnování mohlo být omezeno časově nebo jen na určitý druh dopravy,
s věnováním pak musel vyslovit souhlas silniční úřad, a to s ohledem na jeho účelnost a
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veřejný zájem na užívání, aby bylo zamezeno věnování cest, které sloužily ryze
soukromým zájmům. Věnovací akt se vyžadoval již jako součást žádosti o vydání
povolení ke stavbě, mohl být však učiněn i později, u silnic a cest již realizovaných.
Řešení sporů o veřejnost cest bylo svěřeno okresním a nikoliv silničním úřadům, neboť
zákonná úprava předpokládala vtělenou právní domněnkou, že o veřejnosti není sporu, a
tedy nespadala do působnosti silničního zákona.42
Rozpor mezi právem veřejného (obecného) užívání cesty a soukromým
vlastnictvím pozemku, který tvoří zároveň veřejný statek, vyústil ve vytvoření třech
různých právních teorií, které řešily vzájemný poměr vlastnictví a správy samotné cesty
nebo vztah vlastníka silnice k vlastníku pozemku, na němž se taková pozemní
komunikace nacházela. Mohlo se jednat o stejnou osobu, ale také o osoby rozdílné.
Takto vzniklé teorie hledaly odpovědi na otázky – jaký je obsah vlastnického práva jako
soukromoprávního vztahu k pozemku za situace, kdy je takové vlastnictví omezeno
obecným užíváním cesty. Jaká pravomoc náleží vlastníku cesty a jejímu správci
v případě, že je cesta užívána mimo meze obvyklých poměrů obecného užívání. Jak se
změní obsah vlastnického práva k pozemku, na němž je cesta a tato přestane být cestou
veřejnou.

1.3.1. Směr civilistický
Směr civilistický v pojetí, jak byl zastáván Randou a Hoetzelem pohlíží na
veřejnou cestu jako na res in commercio, přičemž soukromé vlastnictví je zde omezeno
v takové míře, že vlastníku zůstává jen nuda proprietas. Charakteristickým znakem
vlastnictví je jeho univerzálnost, proto zůstává zachováno. Soukromé vlastnictví státu
nebo veřejnoprávní korporace je však vymezeno účelovým určením věci veřejné, službě
veřejné dopravě a přepravě. Směr civilistický připouští vznik soukromých práv třetích
osob odvozených od vlastníka věci za podmínky, že v důsledku jejich vzniku nedojde
k omezení obecného užívání, a to jak práv přesahující obvyklou míru užívání veřejné
cesty tak i partikulárních práv (např. uložení vodovodu), která obě vyžadují svolení
vlastníka cesty. Jde o smíšený právní institut, který nese znaky jak soukromoprávní tak i
42
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veřejnoprávní. O veřejném užívání cesty rozhodují a její obecné užívání chrání správní
úřady. Soudy pak v této souvislosti pouze posuzují, zda určitý způsob užívání cesty není
již zahrnut v jejím obecném užívání nebo rozhodují vlastnické spory k vlastnímu
pozemku. Soukromé vlastnictví podle tohoto směru plně ožívá, pokud veřejná cesta
přestane sloužit obecnému užívání.43, 44

1.3.2. Směr publicistický
Směr publicistický prakticky vylučuje možnost uplatnění soukromoprávních
institutů v případě veřejného statku. Právní poměry věci odevzdané veřejnému užívání
jsou zcela pokryty jejím veřejným užíváním jako jediným možným, mají tedy ryze
veřejnoprávní charakter. Všechny sporné otázky podle tohoto směru řeší veřejná správa.
Janovský tvrdí, že publicistické pojetí poskytuje zásadní právní konstrukci, spočívající
v závěru, že právní poměry věci veřejné jsou zcela veřejnoprávní povahy, dispozice
s veřejnou věcí, ochrana a úprava obecného užívání, povolení k užívání nad rámec
obecného užívání a založení zvláštních užívacích práv neplynou z titulu soukromého
vlastnictví, ale jsou upraveny veřejnoprávními instituty.45
Ke vzniku posledního směru vedly nevyřešené otázky této teorie – proč stát a
obce získávají vlastnická práva k pozemku před tím, než cesta vznikne. Jak to, že se
cesta stane předmětem soukromého vlastnictví po zániku funkce veřejného užívání. Jak
to, že stát užívá plody veřejné cesty – dřevo, ovoce silničních stromů apod. (Janovský,
Obecné užívání, s. 997).46
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1.3.3. Teorie veřejného vlastnictví
Teorie veřejného vlastnictví zastávaná v Německu O. Mayerem pracuje s fikcí
vlastnictví, které je pojímáno veřejnoprávně a vylučuje soukromé zájmy. Za věci ve
veřejném vlastnictví jsou považovány ty, které užívá stát nebo veřejnoprávní korporace
k plnění veřejného účelu. „Panství práva soukromého nad věcí veřejnou přestává tam,
kde začíná věnování věci veřejné službě“ (Vavřínek, F.: Stručný přehled zřízení
správního, II. vyd., s. 62).
Cesta či silnice je zde chápána extra commercium soukromoprávní sféry,
veřejnoprávní commercialita je uznávána a to ryze k veřejnoprávnímu účelu. Otázku,
jak je možné, že se cesta stane předmětem soukromého vlastnictví po zániku funkce
veřejného užívání, tato teorie sice neodstranila, je však zřejmým přínosem z hlediska
vzniku zvláštních užívacích práv k veřejné věci. Otázka vlastnictví veřejných cest
nebyla řešena ani v občanském zákoníku ani v silničních normách. Silniční zákony sice
rozdělují jednotlivé druhy silnic podle jejich dopravního významu a cest a určují jejich
stavebníky a správce, ale nikde nehovoří expressis verbis o vlastnictví k veřejným
cestám. Právní postupy upravující získání pozemku pro stavbu silnice ve
vyvlastňovacím řízení, nevylučují zároveň teorii konstrukce veřejného vlastnictví,
neboť předchozí získání soukromého vlastnictví je předpokladem odevzdání věci
veřejnému účelu. Také přeřazení silnice z kategorie nižší do vyšší nebo naopak
nespojuje právo s otázkami vlastnictví. A tato otázka není konečně řešena ani
v souvislosti se zrušením cesty. Jediná oblast právních vztahů, která je spojena
s otázkou vlastnictví cesty, je oblast pravomoci nad pozemkem jako veřejnou cestou
v případě, že má být užíván nad míru obecného užívání. Zatímco obecné užívání
samotné patří bezesporu do sféry veřejnoprávního užívání, užívání nad jeho míru – je
již v určitých případech považováno za oblast vztahů soukromoprávních a setkáváme se
s ním ve stavebních předpisech. Například podle § 84 stavebního řádu pražského (zák.
č. 40/1866 čes. z. z.) bylo zapotřebí k realizaci stavby přes stavební čáru jak zvláštního
povolení stavebního úřadu, tak i souhlasu vlastníka pozemku. V ostatních případech se
souhlas vlastníka pozemku nevyžadoval a rozhodování o zvláštním užívání veřejného
statku spadá do sféry veřejnoprávní, což je typickým znakem publicistického směru.
O. Mayer připouštěl, že stát nebo jemu podřízená veřejná korporace může být
vlastníkem veřejného statku ve smyslu civilního práva, ale jeho postavení se v takové
30

právní situaci výrazně odlišuje od postavení jiného soukromého vlastníka, neboť
v takovém případě jde o spojení soukromého vlastnictví s veřejnou mocí. Takové
spojení je tak určující (pronikavé), že v podstatě soukromé vlastnictví zcela zastírá,
veřejnoprávní korporace zde vystupuje jako subjekt veřejné správy s vrchnostenskou
mocí. V této souvislosti nelze tedy vůbec uvažovat o využití takových institutů
soukromého práva pro veřejný statek, kterými je možné veřejné vlastnictví zatížit nebo
omezit, např. zřízením služebnosti, institutem vydržení nebo zákonným omezením
vlastnictví, nicméně dosavadní soukromá práva mohou v určitých mezích trvat i nadále.
Následkem toho je, že právní vztahy nositele práva v pozici veřejného vlastníka vůči
ostatním vlastníkům nejsou rovnocenné, nýbrž tento vystupuje z pozice vrchnostenské
moci. První podmínkou takové právní situace je, aby věc patřila nositeli veřejné moci,
druhou podmínkou, aby byla určena k veřejné službě a byla všeobecně přístupná.
Splněním obou těchto podmínek vzniká veřejné vlastnictví. Veřejné vlastnictví je samo
veřejnou správou nikoliv jejím prostředkem. Právní poměry veřejné věci jsou tak ve
smyslu této teorie veřejnoprávní povahy, dispozice s veřejnou věcí, její ochrana, úprava
obecného užívání a zvláštního užívání nad míru přiměřenou obvyklým poměrům plynou
z titulu této veřejné správy. Věc veřejná není sice vyloučena z právního obchodu, lze
s ní však disponovat pouze ve formách veřejného práva a pro soukromé osoby mohou
vznikat ve vztahu k ní jen práva veřejná, dosavadní soukromá práva pak nemohou tyto
subjekty před soudy uplatňovat za situace, kdyby to bylo na újmu veřejného poslání
věci. Pokud nositel veřejné moci není vlastníkem, ale svědčí mu pouze práva ze
služebnosti nebo je dokonce pouhým držitelem věci, pak je zapotřebí na tuto situaci
pohlížet jako na veřejnou služebnost nebo veřejnou držbu. Obecné užívání pak
O. Mayer považuje za projev přirozené lidské svobody nikoliv za subjektivní právo,
zvláštní užívání je pak možné pouze na základě udělení (propůjčení) zvláštních
užívacích práv.
Také správní soudnictví se ve své rozhodovací praxi přiklánělo spíše
k publicistickému směru, veřejný zájem na zachování obecného užívání veřejných
statků tak zřejmě v právní teorii i praxi převyšoval nad zájmem soukromoprávní
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ochrany vlastníka pozemku. V případě střetu dvou zájmů chráněných veřejnými
předpisy pak rozhodoval veřejný zájem vyšší intenzity.47, 48
Podle návrhu silničního zákona z roku 1938 veřejnost cest a silnic měla být
založena jednak ze zákona, neboť veřejnými silnicemi a cestami se měly stát ty, které
v okamžiku jeho vyhlášení sloužily veřejnosti, jednak výslovným věnováním
k veřejnému užívání jejich stavebníky a vlastníky silničního nebo cestního pozemku,
učiněným u příslušného silničního úřadu a s jeho souhlasem. V případě sporu o
veřejnost silnice nebo cesty měl ve věci meritorně rozhodnout okresní úřad.49

1.4.

Zřizování silnic a jejich vznik a zánik
Ministerstvo veřejných věcí vykonávalo působnost ve věci státních silnic. O

stavbě nové zemské silnice nebo o převzetí již zřízené silnice do kategorie zemských
silnic se rozhodovalo výhradně zákonem. Prohlásit zřízenou silnici za okresní nebo
rozhodovat o stavbě nové okresní silnice příslušelo okresnímu zastupitelstvu. Podle
§ 36 zák. ze dne 31. května 1866, č. 41 čes. z. z.: „Okresnímu zastupitelstvu přísluší
právo ve prospěch okresního spojení obchodního prohlásiti silnici obecní za silnici
okresní, kterýmž prohlášením prvějším přejde silnice zcela v udržování nákladem
okresním“ (Nález NSS ze dne 28. 4. 1926, č. 8804/26: „Podle § 3 českého zemského
zákona č. 46 z roku 1864 jsou okresními silnicemi ony silnice, které již jako takové
existují, nebo které prohlásí okresní zastupitelstvo případně zemský výbor podle § 16
citovaného zákona za silnice okresní. V daném případě, jak z obsahu správních spisů
shora podaného plyne, byla stavba silnice, o niž tu jde, zahájena a také provedena
výlučně obcí a nelze tudíž důvodně usouditi na to, že by tu šlo o silnici od původu
okresní. Rovněž nelze ze správních spisů shledati, že by silnice ta byla prohlášena podle
§ 16 citovaného zákona orgány shora uvedenými za silnici okresní. Jediné, co lze
konstatovati ze spisového materiálu je, že se okresní správní komise usnesla dne 12. 5.
47
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1924 převzít silnici k údržbě poté, co bude dokončena. Takové usnesení ovšem nemůže
nahradit rozhodnutí podle § 16 českého zemského zákona č. 46 z roku 1864.“50).
Obdobně o zřízení nové obecní silnice nebo cesty nebo jejím převzetí rozhodovalo
obecní zastupitelstvo, obec se musela dle § 14 odst. 2 zák. č. 46/1864 čes. z. z. usnést,
„má – li se nějaká cesta nebo silnice jako cesta nebo silnice udržovati nebo nově
zříditi“ (Nález NSS ze dne 26. 9. 1922, č. 13121/22: „Zákonná ustanovení o stavbě
obecních silnic jsou dána ust. § 28 čís. 3 obecního zřízení, ust. § 12 zákona č. 46 ze dne
12. 8. 1864 z. z. a § 35 zákona č. 41 z 31. 5. 1866 z. z., z nichž plyne, že obcím přísluší
péče o udržování cest, stavěti obecní silnice a že o stavbě silnice obecní usnáší se
obecní zastupitelstvo samostatně, podle místních potřeb a poměrů.“51).
V případě zemských a okresních silnic jejich zřízení nejdříve projednal
s dotčenými zeměpanskými úřady a vojenskými úřady zemský potažmo okresní výbor.
Zřizování a stavbu silnic počítaje v to také jejich rekonstrukce, přeložky či rozšíření,
upravovaly technické a normativní předpisy. Pojem vzniku veřejné silnice nesouvisí jen
s její stavbou, ale i se zařazením nebo přeřazením dopravní cesty z jedné kategorie do
kategorie jiné. Takové přeřazení probíhalo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v rámci
šetření (správního řízení) podle silničních předpisů a na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi z moci úřední postupem podle zák. čl. I/1890. Osud silnice nebo cesty pak
sledovaly také její součásti a příslušenství – např. mosty a další umělé stavby ležící
v jejím tahu (běhu). Vzhledem ke své důležitosti nebo finanční náročnosti jejich
výstavby však mohly být tyto součásti stavby zařazeny i do vyšší kategorie silnice.
Zřizování sjezdů (můstků) pro připojení sousedních nemovitostí přes silniční příkopy
upravovaly právní předpisy platné pro oblast silniční policie. Tyto právní předpisy
stanovily (§ 3 zák. č. 5/1875 mor. z. z., § 7 zák. č. 5/1878 slez. z. z. a § 136 zák. čl.
I/1890), že zřizování a udržování těchto můstků připadá k tíži adjacentů (vlastníků
sousedních pozemků, tzv. přilehlíků), ledaže by šlo o stavbu nové nebo přestavbu
stávající silnice, kdy zřízení těchto můstků postihovalo zřizovatele této silnice. Také
k zániku veřejné komunikace se vyžadovalo zvláštního formálního aktu. Samotná
skutečnost, že veřejná komunikace ztratila svůj dopravní význam nebo přestala sloužit
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Pramen Boh. A 5612/1926.
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Pramen Boh. A 1526/1922.
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svému účelu, nevedla ještě k jejímu zániku v právním slova smyslu. K tomu bylo
zapotřebí
-

zrušení veřejné komunikace, t.j. její vyloučení z obecného užívání pro
veřejnou dopravu; nebo

-

vyloučení ze sítě silnic (cest) a přeřazení do vyšší nebo nižší kategorie silnic
(cest).

Zrušení cesty je nutné vykládat jako zrušení v právním slova smyslu, nikoliv
faktický zánik. Zrušena mohla být i jen část silničního tahu např. v souvislosti s jeho
přeložkou do nové trasy. Rozhodnutí o zrušení silnice nebo cesty učiněné
samosprávnými orgány, musely schválit také orgány politické správy, které v této
souvislosti dohlížely na to, aby silnice nebo cesty nebyly rušeny jen důvodů finančních
– velké finanční zátěže pro jejich správce, ačkoliv jsou dopravně významné. Zrušení
silnice muselo být projednáno z hlediska vojenských potřeb. Zemská silnice mohla být
zrušena jedině zákonem, o zrušení okresní silnice rozhodovalo zemské zastupitelstvo se
souhlasem zemského úřadu a o zrušení obecní silnice rozhodovalo okresní
zastupitelstvo se souhlasem okresního úřadu (§ 20 čes. sil. zák. a § 99 odst. 1 org. zák.).
Přeřazení silnice cesty nebo silnice jednoznačně řešil uherský zák. čl. I/1890,
který stanovil, že o této skutečnosti se rozhoduje výhradně správním aktem. Silniční
normy české, moravské a slezské upravovaly tento postup ve dvou krocích – vydáním
dvou formálních aktů na sobě nezávislými silničními orgány. Prvním krokem bylo
vyřazení (vyloučení) silnice nebo cesty z dosavadní silniční sítě a druhým krokem její
zařazení (vřazení) do nové silniční sítě.52
Vzhledem k roztříštěnosti právních předpisů platících pro území Československa
po roce 1918, snažil se zákon o organizaci politické zprávy sjednotit právní poměry
zemských a okresních silnic na svém území. Ustanovením § 30 zákona č. 125/1927 Sb.
z. a n., o organisaci politické správy (obdobně ustanovením § 31 zákona č. 126/1920 Sb.
z. a n., o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé)53, bylo uloženo
zemskému zastupitelstvu pečovat o dopravní zájmy země a jejího obyvatelstva, pokud
jde o úkoly, které svým rozsahem přesahují zájmy a potřeby jednotlivých obcí a okresů
52

Srov. Hácha, E., Weyr, F., Laštovka, L., Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého, svazek
IV, heslo silnice a cesty veřejné a heslo samospráva, s. 205 – 227, s. 70 - 71. Polygrafia, Brno 1938.
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Viz. blíže s. 85 o vzájemném poměru obou právních předpisů.
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a dotýkají se zájmů větší části země, přitom však nedosahují významu celostátního.
Podle § 75 zákona (obdobně § 78 zákona č. 126/1920 Sb. z. a n.) pak do působnosti
okresního zastupitelstva náležely ty vnitřní záležitosti, které byly společné k prospěchu
celého okresu a jeho obyvatel nebo přesahovaly zájem či možnosti jednotlivých obcí a
současně si je nevyhradilo k řešení zemské zastupitelstvo. Odstavec 3 II. hlavy zák. č.
125/1927 Sb. z. a n. pak ponechával v platnosti všechna ustanovení právních předpisů,
která zák. č. 125/1927 Sb. z. a n. případně vládním nařízením vydaným k jeho
provedení, neodporovala.
Vzhledem k tomu, že zemské zákonodárství zaniklo, bylo rozhodováno o
zemských silnicích a o rušení okresních silnic I. třídy zákony schválenými Národním
shromážděním Československého státu (např. zákon č. 158/1924 Sb. z. a n., o zrušení
části okresních silnic I. třídy).
V roce 1935 byla délka veřejných silnic mimo silnice a cesty obecní
v Československé republice 69. 818 km. Státní silnice pak z této souhrnné délky činily
8. 669 km (12, 42%), zemská silnice v Čechách 27 km (0, 03%), zemské silnice na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi 6. 608 km (9, 47%), okresní silnice v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku 47. 008 km (67, 30 %), vicinální cesty na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi 7. 610 km (10, 78 %). O souhrnné délce obecních silnic a cest
neexistovaly přesné záznamy, jejich celková délka se předpokládala kolem 80. 000
km.54
Návrh silničního zákona z roku 1938 obsahoval ustanovení, podle nichž mohlo
dojít z důvodu účelnějšího uspořádání silniční sítě s ohledem na dopravní význam
silnice k převzetí a přetřídění silnic okresních, obecních a zájemnických do správy a
udržování země, a pokud byly i ve vlastnictví jejich správců, také do vlastnictví země.
Obdobně mohlo dojít k přechodu a přetřídění silnic a cest z nižších tříd do vyšších a
naopak, a to vždy s ohledem na změnu dopravního významu silnice nebo cesty. Na
přechodu se měly dohodnout příslušné silniční správy, nedošlo – li k dohodě,
schvalovalo přechod zastupitelstvo obce, okresu či země v závislosti na třídě silnice
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Viz. důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o veřejných silnicích a cestách a silniční a cestní
policii dostupná na http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1378_03.htm.
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nebo cesty. O podmínkách převodu rozhodoval zemský nebo okresní úřad. V případě
převzetí nestátní silnice do třídy státních silnic rozhodovalo o převzetí do správy a
udržování, případně do vlastnictví státu, po předchozí dohodě ministerstvo veřejných
prací s ministerstvy vnitra, financí a národní obrany. O převzetí a jeho podmínkách se
měla dohodnout správa státních silnic s příslušnou silniční správou, nedošlo – li
k dohodě, rozhodlo o podmínkách převzetí ministerstvo veřejných prací po předchozí
dohodě s dotčenými ministerstvy.
Podmínkou převodu mohlo být také poskytnutí příspěvku dosavadní silniční
správou na úhradu nákladů spojených s nutnou přestavbou silnice za účelem dosažení
parametrů silnice vyšší třídy, popř. i nižší třídy, pokud byla ve špatném stavebně
technickém stavu. Pokud takto měla být přebírána silnice zamýtěná, bylo předpokladem
přechodu vyplacení náhrady neumořené části pořizovacího nákladu. Pozbyla – li cesta
nebo silnice významu pro dopravu, mělo o jejím zrušení rozhodnout podle návrhu
silničního zákona z roku 1938 ministerstvo veřejných prací po dohodě se zúčastněnými
ministerstvy v případě státní silnice, zemské zastupitelstvo s přivolením ministerstva
veřejných prací v případě zemské silnice, okresní zastupitelstvo s přivolením zemského
úřadu v případě okresní silnice a obecní zastupitelstvo s přivolením okresního úřadu
v případě obecní silnice nebo cesty. Zrušení zájemnické silnice nebo cesty vyžadovalo
souhlas příslušného okresního úřadu. Zrušení silnice nebo cesty mělo být vyhlášeno
okresním úřadem v dotčených obcích.
Ve svých přechodných ustanoveních pak návrh silničního zákona stanovil, že do
třech let od jeho účinnosti bude rozhodnuto, které ze silnic zemských na Slovensku a
Podkarpatské Rusi mají být převzaty do sítě státních silnic po vypršení této lhůty a které
mají být převzaty v dalších pěti letech vzhledem k jejich dopravní důležitosti. Obdobně
mělo být určeno, které z okresních silnic v Čechách a na Moravě budou převzaty do
třídy zemských silnic a které ze zemských silnic na Slovensku a Podkarpatské Rusi
budou přeřazeny z třídy zemských silnic do sítě silnic okresních. V přechodných
ustanoveních předloha zákona dále stanovila, že příjezdné silnice budou přetříděny do
sítě okresních silnic, pokud se na jejich dosavadní správě podílela země, okres či obec,
případně získají statut zájemnické silnice či cesty, pokud byly spravovány výhradně
železničním, obchodním či průmyslovým podnikem nebo poříční správou. Vicinální
silnice v zemích Slovenska a Podkarpatské Rusi se měly stát dnem účinnosti zákona
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silnicemi okresními ve správě a udržování okresů, které je mohly následně předat
v případě malého dopravního významu obcím.55
Spolu s přijetím zákona č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o
veřejných silnicích, se staly státními silnicemi ty, o nichž to zákon výslovně stanovil:
a) silnice, které byly dne 29. září 1938 silnicemi státními, zemskými nebo
okresními anebo byly jako takové silnice postaveny nebo rozestavěny po
uvedeném dni,
b) silnice, které budou po 30. červnu 1949 postaveny jako státní silnice,
c) vicinální silnice (cesty), určené podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 7.
února 1946, č. 9 Sb. n. SNR, o vicinálních cestách, a
d) jiné veřejné silnice nebo cesty, po případě jejich úseky, pokud je jich podle
rozhodnutí ministerstva techniky vydaného v dohodě s ministerstvy národní
obrany a dopravy třeba k dosažení souvislosti sítě státních silnic.
Podle tohoto silničního zákona se státní silnice dále dělily na třídy podle
důležitosti, kterou měly pro dopravu. Do jednotlivých tříd zařazovalo státní silnice
vyhláškou v Úředním listě ministerstvo techniky po dohodě s ministerstvy národní
obrany a dopravy po slyšení příslušných krajských a okresních národních výborů.
Silnice, které nebyly ve vlastnictví a správě státu ve smyslu případů podle písm. a) – c)
výše uvedených, převzal stát po slyšení dosavadního vlastníka, popřípadě správce, bez
náhrady do svého vlastnictví, správy a udržování dnem, který určilo ministerstvo
techniky v Úředním listě. Podmínky, za nichž mohly být takto silnice převzaty, byly
stanoveny pod písm. d), jednalo se takto o ty silnice a cesty nebo jejich úseky, jichž
bylo zapotřebí k dosažení souvislosti sítě státních silnic. K vyřazení silnic ze státní
silniční sítě docházelo podle tohoto právního předpisu stejným procesem a za obdobně
stanovených podmínek – silnice a cesty uvedené pod písm. a) – c) mohlo ministerstvo
techniky po dohodě s ministerstvy národní obrany a dopravy a po slyšení příslušných
krajských, okresních a místních národních výborů vyloučit ze sítě státních silnic a
odevzdat bez náhrady do vlastnictví, udržování a správy obci, v jejímž území silnice
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Viz. digitální depozitář Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky dostupný na
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(cesta) nebo její úsek byl. Jednalo se o takové silnice (cesty) nebo jejich úseky, jichž
nebylo zapotřebí pro účelné uspořádání sítě státních silnic. Rozhodnutí ministerstva
techniky se vyhlásilo v obci způsobem v místě obvyklým.
Podle zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, vykonávaly
působnost orgánů státní správy silniční správní úřady. Ústředním orgánům státní správy
ve věcech dopravy příslušelo mimo jiné rozhodovat o zařazení nově budovaných silnic
do silniční sítě, o jejich přeřazování případně vyřazování z této sítě, jakož i o
přeřazování místních komunikací a účelových komunikací do této sítě. Tuto působnost
ve věcech silnic vykonávalo ministerstvo dopravy a od roku 1971 do roku 1992
ministerstvo vnitra. Federální ministerstvo dopravy pak rozhodovalo jako příslušný
orgán státní správy ve věcech dálnic o zařazení dálnice do dálniční sítě. Dálnice a
silnice byly tedy zařazovány, přeřazovány a vyřazovány v rámci příslušné kategorie
formou správního rozhodnutí. Podmínkou pro zařazení místní nebo účelové
komunikace anebo jejich části do silniční sítě bylo, že jich je třeba k účelnému
uspořádání této sítě, zejména k dosažení její souvislosti anebo k připojení obce na
silniční síť. Rozhodnutí vydával ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy po
projednání s dotčenými národními výbory všech stupňů, popřípadě s dosavadním
vlastníkem (uživatelem) komunikace. Obdobně k vyřazení pozemní komunikace ze
silniční sítě docházelo, jestliže jí nebylo třeba k účelnému uspořádání této sítě, zejména
v důsledku jiné investiční výstavby anebo změny dopravních poměrů. Rozhodnutí
vydával opět ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy po projednání s dotčenými
národními výbory všech stupňů a s orgány vojenské správy.
Odlišná byla právní situace v případě místních komunikací. Část místních
komunikací získala svůj statut přímo ze zákona a jeho prováděcí vyhlášky, když bylo
stanoveno, že síť místních komunikací pro území obce tvoří obecně přístupné a užívané
pozemní komunikace, nezařazené do silniční sítě, které
a) byly na území zastavěném nebo určeném k souvislému zastavění,
b) vzájemně spojovaly dvě obce (sídliště), popřípadě části obce (sídliště u závodů)
nebo osady a byly pro toto spojení dopravně významné,
c) spojovaly obec se železniční stanicí, železniční zastávkou, letištěm nebo
přístavem, pokud jako účelové komunikace nesloužily převážně provozu nebo
správě těchto zařízení,
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d) spojovaly obec se hřbitovem.
V pozici silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací pak místní
národní výbor mohl zařadit do sítě místních komunikací účelové komunikace, které
e) spojovaly obec se silnicí nebo s místní komunikací anebo
f) zpřístupňovaly veřejnosti veřejná památková místa nebo rekreační oblasti (např.
rybníky, turistické hotely, autocampingová zařízení, rozhledny).
Při rozhodování o zařazení účelové komunikace do sítě místních komunikací
vycházel místní národní výbor ze stavu, jaký tu byl v době vydání rozhodnutí, když byl
povinen posoudit účelnost zařazení podle místních poměrů, zejména podle toho, kdo
komunikaci udržoval, do jaké míry byla veřejně užívána a jak byla pro toto užívání
komunikačně potřebná. Místní národní výbor naopak vyřadil místní komunikaci nebo
její část ze sítě místních komunikací za podmínky, že jí nebylo třeba k účelnému
uspořádání této sítě, zejména v důsledku jiné investiční výstavby nebo změny
dopravních poměrů anebo pokud sloužila výlučně jako účelová komunikace.

1.5.

Stavba silnic a cest

1.5.1. Expropriace
Vyvlastnění upravovalo ustanovení § 364 - § 365 o. o. z., podle kterého byl
každý občan za přiměřenou náhradu povinen postoupit státu své vlastnictví, výslovně
takto: „jedná – li se o blaho veřejné nebo o národohospodářské zájmy zvláště důležité,
musí (člen státu) mnohé oběti přinésti tím, že netoliko omezení svého vlastnictví strpěti,
nýbrž dokonce toto proti náležitému odškodnění postoupiti jest povinen“ Expropriace
však nebyla omezena jen na nevyhnutelné případy, nýbrž i na případy, které sloužily
všeobecnému prospěchu, všeobecné potřebě a v jednotlivých odvětvích (např. ve
vodním právu) dokonce i důležité soukromé zájmy postačovaly k odůvodněné
expropriaci. Ve smyslu § 305 o. o. z. bylo nutné při vyvlastnění vzít za základ pro
výpočet vyvlastňovací náhrady cenu věci s ohledem na její hospodářské využití, nikoliv
se zřetelem na zvláštní oblibu.
Obecné předpoklady vyvlastnění byly stanoveny takto:
1. Expropriace byla možná jen na základě a v mezích zákona. Dle čl. 5 zák. ze dne
21. prosince. 1867, č. 142 ř. z., bylo vlastnictví nedotknutelné a omezit je nebo
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zcela odejmout bylo možné jen „v těch případech a v té způsobě, jak zákon
ustanovuje“.
2. Vyvlastnění bylo přípustné pouze za účelem uspokojení všeobecného prospěchu
nebo odvrácení všeobecné škody, pokud vlastnické právo nebylo možné získat
dohodou nebo „jen s velkými překážkami a oběťmi“.
3. Vyvlastnění bylo možné jen za úplnou náhradu. Náhrada musela obsahovat
všechny ocenitelné hodnoty, které pro vyvlastňovaného předmět vyvlastnění
v době expropriace znamenal, to znamená, že kromě náhrady ceny za samotný
předmět vyvlastnění byly do vyvlastňovací náhrady zahrnuty také zvýšené
náklady spojené se stěhováním, náhrada za zmařené podnikání, náhrada za
snížení hodnoty souvisejícího majetku. Základní zásadou spojenou s poskytnutím
náhrady v expropriačním řízení bylo, aby si vlastník mohl za poskytnutou
náhradu zaopatřit stejnou majetkovou hodnotu, která mu byla vyvlastňovacím
aktem odňata. Tato zásada se neuplatňovala pouze ve vztahu k samotnému
vlastníku, ale také k ostatním osobám oprávněným z věcných práv spojených
s vyvlastňovanou nemovitostí, dále k nájemcům a pachtýřům. Výše náhrad se
odvíjela od „všeobecné odhadní ceny“, kterou měl předmět vyvlastnění
v okamžiku expropriace.
4. Vyvlastnění probíhalo v rámci zvláštního expropriačního řízení.
5. Vyvlastnění

podléhaly

všechny

pozemky

s příslušenstvím

s výjimkami

stanovenými výslovně zákonem.
6. Expropriát mohl žádat, aby byl vyvlastněn celý majetek za situace, kdy mu
částečným vyvlastněním hrozila prokazatelně škoda.
Předmětem expropriace tedy mohlo být jak vlastnictví, tak věcné právo k cizí
věci. Předmětem vyvlastnění nebyla práva obligační.56 Podle všeobecného předpisu
obecného občanského zákoníku bylo možné v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
vyvlastnit jen pro silnice státní. Pro ostatní druhy silnic vyvlastňovací předpisy nebyly
vydány, což se v praxi obcházelo tím, že se použily vyvlastňovací předpisy pro státní
silnice, pro Čechy byla pro tento postup výslovná opora v § 15 a § 25 zákona č. 41/1866
čes. z. z.
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V roce 1918 v Československé republice v oblasti vyvlastňovacích předpisů pro
stavbu silnic dále platily:
-

dekret dvorní kanceláře ze dne 2. května 1818, č. 42 sb. zák. pol., o
vyvlastňování pozemků pro zakládání silnic;

-

dekret dvorní kanceláře ze dne 11. října 1821, č. 151 sb. zák. pol., a ze dne 17.
května 1844, č. 142 čes. prov. sb. zák., o způsobu odškodnění za zabrání
štěrkoviště k účelům silničním a odškodnění za pozemky (místa), kterých bude
použito k uložení stavebního a násypového materiálu;

-

nařízení gubernia pro Čechy ze dne 15. října 1829, č. 181 čes. prov. sb. zák., o
postupu při otevření, provozování a užívání kamenných lomů a štěrkovišť pro
stavbu silnic;

-

dekret dvorní kanceláře ze dne 26. září 1835, č. 158 sb. zák. pol., o zřizování a
udržování průjezdních tratí státních silnic;

-

dekret dvorní kanceláře ze dne 17. května 1844, č. 142 čes. prov. sb. zák., o
způsobu odškodnění za zabrání štěrkovišť k účelům silničním a odškodnění za
pozemky (místa), kterých bude použito k uložení stavebního a násypového
materiálu;

-

dekret dvorní kanceláře ze dne 25. června 1844, č. 116 čes. prov. sb. zák., o
vyvlastnění lesních pozemků pro stavbu silnic.
Platné předpisy tehdy umožňovaly, jak je patrno, pro stavbu silnice také

vyvlastnění štěrkovišť a lomů. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi bylo vyvlastnění
pro veřejné silnice upraveno komplexně podle jednotného zákonného článku XLI/1881,
o vyvlastnění.57
Stavba silnic, jak již výše uvedeno, byla jedním z explicitně stanovených
případů, pro které bylo možné vést vyvlastňovací řízení, a to především pro stavbu
státních silnic. Vyvlastňovací řízení vedl politický úřad, který rozhodoval, zda je
v projednávané věci vyvlastnění přípustné či nikoliv. Tímto výrokem končila jeho
působnost a tento výrok byl ve smyslu § 424 o. o. z. dostatečným titulem pro nabytí
vlastnictví pro vyvlastňovatele. Co týká výše vyvlastňovací náhrady, pokoušel se
politický úřad o dosažení dohody mezi vyvlastňovatelem a vyvlastňovaným a pokud
57
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k ní nedošlo, vyvlastňovaného odkázal na soud. Ve vyvlastňovacím řízení se především
posuzovalo, zda tu jsou splněny zákonné podmínky expropriace a zda byl veřejný zájem
(veřejné blaho) dostatečně prokázán. K tomu se vyžadovalo předložení podrobného
projektu, který mohl být v rámci řízení i odborně a znalecky posouzen a s nímž se mohli
všichni účastníci řízení seznámit a vznést své námitky ve stanovené lhůtě. Nutnost
vyvlastnění soukromých pozemků pro stavbu silnice musel na základě námitky
vyvlastněného zkoumat vyvlastňující úřad (Nález NSS ze dne 11. 2. 1929, č. 15415/27:
„Vlastník pozemku je povinen za účelem zřízení okresní silnice, jejíž projekt byl před
tím již moravským zemským výborem schválen, postoupit své pozemky do vlastnictví
obce za náhradu, kterou stanoví soud, nebude – li o výši její docíleno shody (§ 10
zákona z 30. 9. 1877 č. 38 zemského zákona moravského). Nelze se brániti proti
vyvlastnění s námitkou, že znemožní expropriátovi další hospodaření, v důsledku čehož
utrpí škodu. Vyvlastněný je ovšem oprávněn domáhat se z tohoto důvodu vyššího
odškodného.“58) Za předpokladu, že byly všechny takové námitky náležitě vypořádány,
mohl být přijat závěr, že vyvlastnění je nutné a přípustné. Následně se vyvlastňovací
úřad pokusil o dosažení konsensu mezi účastníky řízení tak, aby došlo k dohodě bez
nutnosti vydat ve věci expropriační nález. Stanovení odhadní ceny vyvlastňované
nemovitosti probíhalo za přítomnosti jejího vlastníka a zástupce státu dvěma odhadci,
z nichž jednoho ustanovovala silniční správa a jednoho volil vlastník vyvlastňovaného
pozemku. Náhrada se poskytovala v podobě kapitálu nebo případně roční renty po dobu
užívání, v případě že předmět vyvlastnění nebyl ve vlastnictví expropriáta nýbrž v jeho
dočasném užívání (lomy a štěrkovny). Pokud k dohodě nedošlo, vynesl správní úřad
expropriační nález, vyvlastňovaný měl v této souvislosti zachováno právo obrátit na
soud za účelem stanovení výše vyvlastňovací náhrady, a to ve lhůtě 90 dní ode dne
právní moci expropriačního nálezu.
Dalším případem, pro který mohlo být vedeno vyvlastňovací řízení, byla
expropriace při rozšíření ulic a regulaci silnic podle stavebního řádu pro království
České ze dne 8. 1. 1889 a pro Prahu z r. 1886. Podle Randy se však nejednalo o
vyvlastnění v pravém smyslu slova, neboť bylo podmíněno tím, že pozemku bylo užito
pro stavbu. Podle ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 40/1886 čes. z. z. ze dne 10. dubna
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1886, jímž se vydává stavební řád pro královské hlavní město Prahu etc., v případech,
kdy nedošlo k bezplatnému postoupení pozemku měl být učiněn pokus o stanovení ceny
a výměry postupovaného pozemku dohodou. Pokud k dohodě nedošlo, rozhodl zemský
politický úřad stejně jako v případě vyvlastnění pro stavbu silnic o vyvlastnění vydáním
vyvlastňovacího nálezu. Za situace, kdy po vydání vyvlastňovacího nálezu nebylo
možné stanovit cenu za vyvlastňovaný pozemek dohodou, byla určena soudním
odhadem. Jestliže došlo k zaplacení takto stanovené ceny případně jejímu složení u
soudu, nebylo již možné bránit vyvlastnění na základě vyvlastňovacího nálezu, a to ani
podáním žaloby u občanskoprávního soudu proti výši vyvlastňovací náhrady. 59
Ve smyslu zákona č. 63/1935 Sb. z. a n., o vyvlastnění k účelům obrany státu,
bylo možné v období mobilizace, ve válce a za mimořádného opatření podle § 27
branného zákona provést vyvlastnění k účelům obrany státu, zejména pak k účelům
opevnění nebo jiných vojenských staveb (objektů) anebo válečného vystrojení
opevněných míst, dále k účelům letišť, železnic, silnic a jiných komunikací,
telegrafních, telefonních a radioelektrických zařízení, k účelům vybudování podniků
důležitých pro obranu státu, k jiné podpoře nebo zabezpečení válečných operací apod.
Účel vyvlastnění potvrzovalo ve smyslu tohoto zákona ministerstvo obrany popřípadě
ministerstvo obrany ve shodě s příslušným odborným ministerstvem. Náhrada se
poskytovala zpravidla v hotovosti ve výši obecné ceny nemovitosti (věcného práva)
v okamžiku zahájení vyvlastňovacího řízení, ke zvláštní oblibě či budoucímu možnému
zhodnocení se při stanovení ceny nepřihlíželo. Nemovitosti bylo možné užívat za
podmínek stanovených zákonem i před zahájením vyvlastňovacího řízení z důvodu
realizace přípravných prací. Vyvlastňovací řízení vedl okresní úřad.60
Vyvlastnění pro silniční stavby upravoval také vládní návrh silničního zákona
z roku 1938. Tato zákonná předloha rozšířila rozsah vyvlastňovacích důvodů také na
nemovitosti, jichž je zapotřebí k zajištění bezpečnosti dopravy a pozemky nutné
k dobývání štěrku, kamene, písku a jiných zemin a ke skládce zemin nebo stavebních
hmot, jejichž získání by jinak bylo spojeno s nepřiměřeně vysokými náklady. Za
59
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předpokladu, že cesta měla být věnována veřejnému užívání, bylo bez dalšího možné
vlastnické právo vlastníka silničního nebo cestního pozemku odejmout. Za vyvlastnění
příslušela přiměřená náhrada, která se stanovovala i s přihlédnutím ke snížení hodnoty
zbylého majetku. Náhrada se vyplácela v hotovosti, jako náhradu bylo možné přiznat i
jiné vhodné nemovitosti či věcná práva, a to i bez souhlasu vyvlastňovaného. Zahájení
vyvlastňovacího řízení se poznamenávalo ve veřejných knihách, aby bylo známo i
případným

pozdějším

nabyvatelům

vyvlastňovaných

nemovitostí.

Výsledkem

vyvlastňovacího řízení byl vyvlastňovací výměr, v němž byla stanovena lhůta
k zahájení stavebních prací na stavbě, pro niž bylo vlastnické právo vyvlastněno nebo
omezeno. Silniční úřad mohl v prvním kroku rozhodnout pouze o vyvlastnění a
stanovení vyvlastňovací náhrady mohlo být až dalším neprodleným krokem v řízení.
Právo držby pro vyvlastnitele bylo realizováno po právní moci vyvlastňovacího výměru
a zaplacení stanovené náhrady.61
Vyvlastněním se dále zabývalo opatření stálého výboru č. 291/1938 Sb. z. a n.,
o vyvlastnění a některých jiných opatřeních k účelům hospodářského přebudování státu
nebo dočasného hospodářského zajištění nezaměstnaných osob. Podle tohoto opatření
se postupovalo také při vyvlastnění pro stavby v oboru komunikačním – např. silnice.
Opatření zakotvovalo možnost užití vyvlastňovaných nemovitostí ještě před zahájením
vlastního vyvlastňovacího řízení a vydáním vyvlastňovacího výměru. O takovém
oprávnění k užívání nemovitostí rozhodoval okresní úřad na návrh státu nebo jiné
osoby, která připravovala nebo prováděla některou ze staveb, pro niž bylo vyvlastnění
přípustné. Za situace, kdy navrhovatelem nebyl stát, musel být návrh doložen
potvrzením ministerstva vnitra po dohodě s jiným věcně příslušným ministerstvem, že
se jedná o stavbu, pro kterou je možné nemovitost vyvlastnit. Oprávnění k užívání
nemovitosti před vydáním vyvlastňovacího výměru bylo vydáváno na dobu 6 měsíců,
v odůvodněných případech jej bylo možné prodloužit. Za takové užívání příslušela
vlastníku náhrada, kterou stanovil okresní úřad podle užitku, který nemovitost
poskytovala v posledních 3 letech a náhrada škody, došlo – li ke škodě na nemovitosti.
Nárok na náhradu za užívání nemovitosti a za její poškození bylo možné uplatnit u
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okresního úřadu ve lhůtě 6 měsíců od skončení užívání, jednalo se o lhůtu prekluzivní.
Vlastní vyvlastňovací řízení vedl okresní úřad. Opatření stálého výboru č. 291/1938 Sb.
z. a n. stanovilo, že námitky uplatňující soukromá práva nemohou být vyvlastnění na
překážku. Odvolání proti vyvlastňovacímu výměru nemělo odkladného účinku.
Vyvlastňovací náhradu stanovil okresní úřad. V případě částečného vyvlastnění se
přihlíželo také k tomu, oč se snížením výměry zmenšila hodnota zbývající části
nemovitostí. V případě dočasného odnětí vlastnického práva, mohla být náhrada
přiznána také v opakujících se ročních platbách, jinak byla splatná jednorázově do 8
týdnů od právní moci rozhodnutí. Náhrada mohla být poskytnuta také směnou za jinou
nemovitost v majetku navrhovatele, pokud a) to vyvlastňovaný požadoval a pro
navrhovatele byla zbytná, nebo b) to nabídl navrhovatel a jednalo se o rovnocennou
náhradu. V případě, že stavba, pro kterou byl vydán vyvlastňovací výměr, nebyla
uskutečněna ve stanovené lhůtě, mohl vlastník nebo jeho právní nástupce žádat o
vrácení svých vlastnických práv, a to v propadné tříměsíční lhůtě od konce doby
stanovené pro zahájení stavby.
Pro realizaci stavby průběžné automobilové silnice Vratislav – Brno – Vídeň
vydala vláda nařízení č. 309/1938 Sb. z. a n., o některých opatřeních souvisejících se
zřízením průběžné automobilové silnice Vratislav – Brno – Vídeň, v němž stanovila
odchylky od předchozího právního předpisu, z nichž nejvýznamnější byla skutečnost, že
byla vyloučena možnost podání jakýchkoliv námitek proti stavebnímu projektu a dále,
že schválením trasy bylo možné považovat stavbu za právoplatně povolenou, přičemž
schvalujícím silničním úřadem bylo ministerstvo veřejných prací.
Zvláštní institut omezení vlastnického práva obsahovalo vládní nařízení č.
242/1939 Sb. z. a n., o chování v silniční dopravě (dopravní řád silniční), jehož § 3 odst.
5 umožňoval umístění dopravních značek a zařízení mimo veřejné silnice, pokud to
jinak nebylo technicky možné, i na soukromých pozemcích. Postiženému bylo možné
poskytnout odškodnění, vznikla – li mu tímto opatřením škoda a nebylo – li slušné po
něm žádat, aby ji nesl sám. Zákon č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích,
který vládní nařízení zrušil, již možnost poskytnutí náhrady vyloučil, když stanovil, že
vlastníci a jiné osoby, které užívají nemovitostí při veřejných silnicích, jsou povinni bez
úplaty dovolit na těchto nemovitostech umístění a udržování dopravních značek a
zařízení a trpět i jiná omezení směřující k dosažení účelu těchto značek a zařízení.
45

Stejný přístup k řešení této právní otázky byl zachován i v následující právní úpravě a v
podstatě trvá dodnes.
V poválečném období bylo vyvlastnění upraveno zákonem č. 280/1949 Sb., o
územním plánování a výstavbě obcí, a jeho prováděcím právním předpisem, vládním
nařízením č. 93/1950 Sb., o výstavbě obcí. Právní úprava umožňovala vyvlastnit
nemovitosti a práva, kterých bylo třeba k uskutečnění jednotného hospodářského plánu
anebo podrobného nebo zastavovacího plánu, jakož i k provedení asanace, pokud
nedošlo k dohodě. U národního majetku docházelo k převodu převodem správy. Účelu
vyvlastnění bylo možné dosáhnout přechodem vlastnického práva k nemovitostem,
zřízením služebnosti nebo jiných věcných práv k nemovitostem, strpěním opatření,
která omezují výkon vlastnického práva nebo jiného práva na nemovitosti nebo
postoupením, zrušením nebo omezením jiného věcného práva než vlastnického.
Vyvlastnění bylo možné uskutečnit, jak již bylo výše uvedeno, jen v souladu
s jednotným hospodářským plánem, a to podle územních nebo zastavovacích plánů
anebo upravovacích plánů, splnění této podmínky se však nevyžadovalo za podmínky,
že šlo o veřejná zařízení přípustná mimo stavební obvod, jakož i o jinou stavbu než
pozemní, v takovém případě bylo vyvlastnění možné i bez územních, zastavovacích
nebo upravovacích plánů. O vyvlastnění rozhodoval okresní národní výbor. Za situace,
kdy ve vyvlastňovacím výměru vyvlastňovací úřad nerozhodl o náhradě, stanovil pouze
výši jistoty a o náhradě rozhodl zvlášť, přitom jistoty se použilo k úhradě náhrady za
vyvlastnění. Náhrada za vyvlastnění a za zaniklá práva se vyplácela zpravidla
dlouhodobě v ročních splátkách, první splátka byla splatná do jednoho měsíce od právní
moci rozhodnutí o náhradě. Z důvodů zvláštního zřetele hodných, zejména byl – li
dosavadní vlastník drobným zemědělcem, bylo lze rozhodnout, že náhrada se vyplatí
jednorázově ve lhůtě třech měsíců od jejího určení. Náhradu bylo možné poskytnout na
vyvlastnitelův návrh také ve formě jiného vhodného pozemku. Náhrada se určovala se
zřetelem na obecnou cenu zemědělské půdy, zvětšenou o hodnotu investic. Nebyl – li
vyvlastňovaný spokojený s pravomocným rozhodnutím o náhradě, rozhodl o ní na jeho
návrh v nesporném řízení soud, v jehož obvodu se nacházela vyvlastňovaná nemovitost.
Lhůta pro podání návrhu soudu byla 30 dní. Záměr, pro který byla nemovitost
vyvlastněna nebo odňato právo, bylo možné začít uskutečňovat po právní moci
vyvlastňovacího výměru a vyplacení první splátky. V případě, že uskutečňování
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záměru, pro který k vyvlastnění došlo, nebylo zahájeno v termínu stanoveném
v rozhodnutí, bylo možné na žádost vyvlastňovaného, podanou do třech měsíců od
uplynutí takto stanovené lhůty, vyvlastňovací výměr zrušit zcela nebo zčásti. V takovém
případě měl vyvlastňovaný nárok na náhradu škody, která mu vyvlastňovacím řízením
vznikla a vyvlastnitel nárok na vrácení poskytnuté náhrady i s jejími užitky.
Vyvlastněním se zřizovalo právo stavby, přičemž v řízení na místě, které proběhlo
v rámci vyvlastňovacího řízení, okresní národní výbor mohl stanovit, kdy a které
přípravné práce smí žadatel o vyvlastnění na vyvlastňovaném pozemku provádět.
Následující právní úprava expropriace zákonem č. 87/1958 Sb., o stavebním
řádu, zachovala základní zákonné podmínky pro vyvlastnění v nezměněné podobě.
Vyvlastnění se připouštělo jen, pokud nebylo možné dosáhnout účelu vyvlastnění jinak
a nebylo – li možné získat nemovitosti nebo práva dohodou. Vyvlastnění bylo možné
jen ve shodě s cíli a záměry územního plánu v nezbytném rozsahu a s co nejmenším
omezením práv třetích osob. Zákon výslovně stanovil, že vyvlastněním zanikají všechna
práva třetích osob, pokud rozhodnutí nestanoví něco jiného. O vyvlastnění a náhradě za
vyvlastnění rozhodoval stavební úřad. Náhradu vyplácel vyvlastnitel a nově byla
vyplácena jednorázově. Pokud nebyl zahájen záměr, pro nějž bylo rozhodnutí o
vyvlastnění vydáno, ve stanovené lhůtě, nejdéle však do dvou let od právní moci
rozhodnutí o vyvlastnění, mohl požádat vyvlastňovaný o vrácení odejmutých práv, a to
do třech měsíců ode dne uplynutí takto stanovené lhůty.
Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, obsahoval výslovný odkaz,
že při vyvlastnění se postupuje podle obecných předpisů o stavebním řízení. Zákon
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), již obsahoval
podrobnější úpravu expropriace především z hlediska procesních pravidel samotného
správního řízení. Ve znění platném do 30. 6. 1992 bylo stále uvedeno, že vyvlastnit je
možné pro uskutečnění stavby, která je úkolem státního plánu rozvoje národního
hospodářství. Vlastnické právo k dotčeným nemovitostem přecházelo vždy na stát.
Soulad s cíli a záměry územního plánování se prokazoval především územním
rozhodnutím. Vyvlastnění se provádělo jen v nezbytném rozsahu, proto mohla být
vyvlastněna i jen část nemovitostí nebo omezena práva jen zčásti, nebránil – li účel
vyvlastnění užívání zbytku. Pokud by další užívání bylo možné jen s nepřiměřenými
obtížemi, přistoupilo se k celkovému vyvlastnění, pokud o to vyvlastňovaný požádal.
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Ve věci řízení o vyvlastnění byl stavební úřad povinen nařídit ústní jednání, u liniových
staveb tak mohl učinit veřejnou vyhláškou. V řízení se uplatňovala koncentrační zásada,
když účastníci mohli uplatnit své námitky nejpozději při ústním jednání, které muselo
být nařízeno nejméně 15 dnů předem. K později uplatněným námitkám nebo
k námitkám, které mohly být uplatněny v územním řízení, se nepřihlíželo, o tom museli
být účastníci výslovně poučeni. V ostatních ustanoveních se právní úprava od předchozí
nelišila s výjimkou toho, že lhůta pro uskutečňování účelu vyvlastnění mohla být
prodloužena v případě stavby, která byla úkolem státního plánu rozvoje národního
hospodářství, nejdéle však o jeden rok nad zákonem stanovenou dvouletou maximální
lhůtu.
Vyvlastňovací náhrada za odnětí nebo omezení práva osobního užívání pozemku
byla ve smyslu § 3 vyhlášky č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb,
pozemků, porostů a práv k nim, stanovena ve výši úhrady, která byla zaplacena při
zřízení tohoto práva s přihlédnutím k účelně vynaloženým nákladům na trvalé zlepšení
pozemku (stavby a porosty), přitom náhrada za účelně vynaložené náklady na trvalé
zlepšení byla poskytována i za pozemek nebo jeho část, k nimž bylo právo osobního
užívání zřízeno bezplatně. Pokud bylo s vyvlastňovaným pozemkem nebo stavbou nebo
právem osobního užívání spojeno právo odpovídající věcnému břemenu, na kterém
záviselo řádné užívání jiné stavby nebo pozemku, poskytla se náhrada ve výši
odpovídající nákladům, které bude nutné vynaložit na zajištění řádného užívání
pozemku nebo stavby.
Od 1. 7. 1992 bylo novelou stavebního zákona, zákonem č. 262/1992 Sb., již
zavedeno, že vyvlastnit lze jen ve veřejném zájmu pro veřejně prospěšné stavby, takové
veřejně prospěšné stavby musely být vymezeny v závazné části územně plánovací
dokumentace. Náhrada byla zákonem stanovena jako obvyklá cena pozemku nebo
stavby včetně všech jejich součástí a příslušenství resp. ve výši ceny práva
odpovídajícího věcnému břemenu, došlo-li k omezení vlastnického práva k pozemku
nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo došlo-li k odnětí nebo omezení práva
odpovídajícího věcnému břemenu.
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1.5.2. Knihovní oddělení pozemků pro silnice a cesty
Základy novodobého katastru nemovitostí byly založeny nejvyšším patentem
rakouského císaře Františka I. ze dne 23. prosince 1817, o dani pozemkové a vyměření
půdy. Jeho základem byl přesný soupis a geodetické vyměření veškeré půdy, tzv.
stabilní katastr. Z měřičského operátu stabilního katastru je dodnes odvozena i většina
platných katastrálních map na území České republiky. V letech 1869 – 1881 proběhla
tzv. reambulace (jednorázové doplnění) stabilního katastru. Reambulace map stabilního
katastru ukázala, že katastr může být brzy znehodnocen, nebude – li zajištěn systém
jeho nepřetržitého doplňování a údržby, k tomu byl přijat zákon ze dne 23. května 1883
č. 83, ř. z., o evidenci katastru daně pozemkové, který nařídil, že katastr se musí
udržovat v souladu se skutečným faktickým a právním stavem.62 Tento právní předpis
řešil změnu charakteru užívání pozemku především vzhledem k vyměření pozemkové
daně. Hlavním účelem katastru bylo, aby se katastr daně pozemkové a katastr
nemovitostí shodovaly a odpovídaly faktickému stavu.
Knihovní oddělení pozemků pro silnice a cesty bylo upraveno zákonem ze dne
11. května 1894, č. 126 ř. z., o knihovním oddělování pozemků pro veřejné silnice nebo
cesty, dále pro stavbu k vedení nebo hrazení vody ve veřejném zájmu podniknutou.
Tato právní úprava poskytovala možnost požádat knihovní soud o knihovní oddělení
části pozemku za účelem budoucího zřízení, přeložení, rozšíření nebo i udržování
veřejné cesty od knihovního celku, zatíženého věcnými právy. Žádost musela
obligatorně obsahovat přesnou identifikaci pozemku resp. jeho oddělované části včetně
oddělovacích geometrických plánů, údaj o původní kultuře a výměře, listiny prokazující
nabytí vlastnictví k pozemku, situační plány včetně jejich úředního potvrzení,
prokazujícího, že oddělované pozemky budou využity pro stanovený účel. Namísto
vyzývacího řízení podle zákona ze dne 6. února 1869, č. 18 ř. z., soud po posouzení
dříve uvedených podmínek zahájil zvláštní typ řízení. Prvním krokem tohoto řízení bylo
uvedení poznámky u knihovního celku, z něhož měly být části pozemků odděleny,
zároveň byla k veřejnému nahlédnutí vyložena kopie situačního plánu. Knihovní
věřitelé byli ke vznesení námitek vyzváni ediktem. Současně muselo být povinně
nařízeno jednání ve věci, k němuž byli jak dotčení vlastníci tak knihovní věřitelé
62

Srov. Stručná historie pozemkových evidencí dostupná na http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Okatastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx. Nahlíženo 19. 10. 2016.
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předvoláni písemností doručenou do vlastních rukou a zároveň jim byl zaslán zákres
s přesně identifikovaným předmětem odtržení. Knihovní věřitelé, kteří se domnívali, že
cena oddělované části pozemku převyšuje obnos 50 zl. nebo ti, kteří se domnívali, že
odtržením bude ohroženo jejich knihovní právo, museli tuto námitku písemně vznést
nejpozději do nařízeného jednání ve věci. Zmeškání lhůty pro podání námitek mělo
propadný charakter a navrácení v předešlý stav nebylo umožněno. Námitky následně
soud projednal a vydal o nich po jejich důkladném posouzení rozhodnutí, zda a do jaké
míry jsou odůvodněné. V případě, že soud uznal námitku jako odůvodněnou, došlo
k zastavení požadovaného oddělení pozemku. Zaplacením dluhu se námitka stala
bezúčinnou, přičemž věřitelé v projednávaném případě museli přijmout splátku i před
splatností pohledávky. Tím nebylo dotčeno jejich právo na náhradu škody, která vznikla
předčasným splacením úvěru. V případě, že námitky nebyly podány nebo byly
vypořádány, soud provedl požadované knihovní oddělení požadovaných pozemků, tzn.
usnesením povolil podle prohlášení, ohlašovacího listu a výkazu výměr, resp.
geometrického plánu, zápisy do pozemkové knihy. Došel – li sám soud k závěru, že
cena oddělovaného pozemku přesahuje částku 50 zl., žádost zamítl i bez vznesené
námitky, o této skutečnosti pak vyrozuměl jak žadatele, tak i vlastníka dotčeného
knihovního celku. Proti rozhodnutí soudu o námitkách bylo možné podat odvolání
(rekurs), druhoinstanční rozhodnutí bylo rozhodnutím konečným. 63
Zákon č. 177/1927 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální
zákon), stanovil v § 15, že předmětem ověřování skutečného stavu v krajině a tím i
předmětem měření jsou také silniční díla. Úřady, osoby nebo korporace, které prováděly
stavby silnic, byly povinny hlásit katastrálnímu úřadu změny v oblasti silničního
hospodářství a předávat mu polohopisné plány provedených staveb s údaji, jež byly
zapisovány v seznamech silnic. Obecní úřady byly v této souvislosti dle ustanovení § 55
písm. b) katastrálního zákona povinny předávat katastrálnímu měřičskému úřadu
každoročně vždy do konce roku seznamy všech nově zasazených, zrušených nebo
přemístěných mezníků na hranicích veřejných cest a dále seznamy dokončených staveb
silnic na území obce za uplynulý rok, pokud dosud nebyly předmětem úředního řízení u
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Srov. Veselý, F. X.: Všeobecný slovník právní, díl čtvrtý, heslo silnice a cesty, s. 392 – 393. V komisi

knihkupectví F. Topiče, Praha 1899.
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katastrálního úřadu. Podle § 73 citovaného právního předpisu byl pak katastrální úřad
povinen opatřit všechna data potřebná pro příslušné seznamy silnic týkající se nově
založených nebo změněných silnic. Podle prováděcího právního předpisu, vládního
nařízení č. 64/1930 Sb. z. a n., jímž byl proveden zákon o pozemkovém katastru, tvořily
seznamy silnic součást vedlejší části pozemkového katastru. V seznamech silnic měly
být ve smyslu této právní úpravy takto uvedeny silnice podle jejich pojmenování (např.
Berounsko - Haselbašská) a druhu (státní, zemská, okresní, obecní), dále katastrálního
území, kterým procházely, parcelního čísla, pozemnostních archů, držitelů a dále zde
měly být uvedeny výměry a podstatné údaje o rozměrech stavby, výškových poměrech
a dopravní důležitosti silnic. Prováděcí nařízení dále stanovilo, že k ohlašovacím listům
knihovních soudů o držebnostních změnách v důsledku přeložení, rozšíření nebo
udržování veřejných silnic a cest připojil katastrální úřad zpravidla výkaz výměr
změněných parcel nebo jejich dílů. Ve skutečnosti však evidence cest a silnic nebyla
vedena v takové podrobnosti, jak určoval právní rámec. Ve vedlejších knihách
pozemkového katastru byly vedeny tzv. veřejné statky, v nichž byly vedle veřejných
prostor, vodních děl a vod evidovány také silnice a cesty, které byly identifikovány
parcelním číslem pozemků, na nichž byly postaveny, knihovním tělem, knihovní
vložkou, katastrální obcí a soudním okresem. Název silnice, její důležitost ani podstatné
údaje o stavbě se nezapisovaly, lze však zjistit, zda se jednalo o cestu nebo silnici, dále,
zda šlo o silnici okresní, zemskou či státní, případně, že došlo k určitému datu
k přestavbě cesty na silnici. Cesta nebo silnice byla vedena zpravidla jako tzv.
„řemenová parcela“, tzn., že byla složena z řady na sebe navazujících pozemků,
vykoupených od jejich původních majitelů. Součástí pozemkových knih byl „parcelní
protokol“, který zaznamenával také výměru jednotlivých parcel tvořících řemenovou
parcelu a jejich výtěžnost (bonitu).64 Praxe povolování zápisů knihovními soudy na
základě ohlašovacích listů trvala po celou dobu vedení pozemkových knih. V roce 1956
byla zavedena na základě usnesení vlády č. 192 z 25. 1. 1956, jednotná evidence půdy a
pozemkový katastr byl opuštěn a nadále přestal být udržován. Podstatou jednotné
evidence půdy byla evidence užívacích práv bez ohledu na vlastnické vztahy.
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Konzultace (včetně poskytnutí listinných podkladů) s Jiřím Jantačem, vedoucím oddělení dokumentace
katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice.
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Zákon č. 126/1894 ř. z., o knihovním oddělování pozemků pro veřejné silnice a
cesty, dále pro stavbu ke svádění nebo hrazení vody podniknutou ve veřejném zájmu,
byl zrušen zákonem č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, zákon č. 177/1927 Sb. z. a
n., o pozemkovém katastru a jeho vedení, včetně jeho prováděcího předpisu byl zrušen
zákonem č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii. Po přijetí těchto zrušovacích právních
předpisů již dále nebyly pozemkové knihy vedeny, přestože bylo od jednotné evidence
půdy nakonec ustoupeno. Pozemní komunikace tak byly v nově zavedené evidenci
nemovitostí seznatelné pouze ze zapisovaného druhu pozemku - ostatní plocha, silnice a
ostatní plocha, ostatní komunikace. Vzhledem k tomu, že však nejednalo o závazný údaj
evidence nemovitostí, neměly tyto údaje věrohodnou vypovídací schopnost a nebyly
právně závazné.65

1.5.3. Stavební předpisy
1.5.3.1.

Stavba silnic

V roce 1791 došlo na základě úplné reformy silničního hospodářství ke zrušení
dosavadního pachtování silnic a výstavba a dohled nad nimi byly vráceny zcela zpět
pod státní správu spolu se současným zřízením zemského silničního ředitelství v
Čechách v roce 1794, jehož prvním ředitelem byl Josef Born, předkladatel reformy.
S jeho vznikem je spojena řada technických norem a finančních a správních předpisů.
Zemské silniční ředitelství převzalo také funkci speciálního schvalovacího úřadu, neboť
mu musely být předkládány jako ústřednímu technickému úřadu plány na výstavbu
všech silnic. Od roku 1799 byla zavedena povinnost ohlašovat stavbu všech i
soukromých silnic a požadovat její úřední schválení a od roku 1804 nesměl nikdo bez
výslovného svolení dvorské kanceláře a dvorské válečné rady postavit jakoukoliv silnici
v zemi.66 Stavební předpisy pro stavbu státních silnic obsahovaly císařské patenty o
říšských silnicích ze dne 8. února 1772, ze dne 9. dubna 1776 a ze dne 17. března. 1778
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Srov. Bumba. J.: České katastry od 11. do 21. století, s. 51 – 58, s. 71 – 76, s. 86 – 91, s. 99 - 102.

Grada, Praha 2007.
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Srov. Roubík, F.: Silnice v Čechách a jejich vývoj, s. 40 - 44. Nákladem Společnosti přátel

starožitností, Praha 1938.

52

a dále dekret dvorní kanceláře ze dne 26. srpna 1803, č. 28 sb. zák. pol., kterým se
stanoví šířka hlavních silnic a dekret dvorní kanceláře ze dne 19. července. 1843, č. 21
čes. prov. sb. zák., o zřizování silničního tělesa.
Zvláštní vrchnostenské povolovací řízení, šlo – li o stavbu nebo přestavbu
veřejných silnic a cest, se vyžadovalo pouze na Slovensku a Podkarpatské Rusi na
základě zákonného článku I/1890 podle § 55 – § 69. Silniční zákony platné
v historických zemích takovou právní úpravu neobsahovaly. Zde se schvalovací proces
zužoval pouze na schválení směru, případně na vyvlastňovací proces. Z hlediska
stavebně technického uspořádání a dopravně technických parametrů nové silnice a cesty
nebylo žádné veřejnosprávní řízení, v němž by byl zkoumán veřejný zájem na způsobu
provedení stavby či námitky dotčených subjektů, legislativou vyžadováno. Pouze
v souvislosti s žádostí o státní nebo zemskou subvenci na stavbu silnice nebo mostu,
bylo požadováno ze strany státních resp. zemských samosprávných orgánů schválení
projektu po stránce technické, která byla posuzována vzhledem k absenci podrobné
zákonné úpravy (s výjimkou Čech) na základě všeobecných technických zásad nebo
vlastních předpisů, které často nebyly všeobecně souladné. Tento stav vedl k situacím,
kdy projekt vypracovaný jedním subvenčním úřadem nebyl druhým subvenčním
úřadem schválen. 67
Zákon ze dne 31. května 1866, č. 41 čes. zem. z., o technicko – hospodářské
správě veřejných silnic, které nejsou erární, stanovil v § 38 a násl. tyto technické
podmínky pro stavbu zemských silnic:
-

šířka hráze silnice bez silničního příkopu měla být 20 až 24 stop v závislosti na
důležitosti silnice pro obchodní spojení;

-

šířka štětu byla předepsána na 14 až 16 stop šířky a 9 – 10 palců průměrné
výšky;

-

štěrkování bylo předepsáno ve stejné šířce se štětem o síle 4 – 5 palců, poslední
vrstvou krytu byl písek a drobnozrnné kamení o mocnosti 1 – 2 palce;

-

předepsaná šířka silničního příkopu byla 18 palců, se sklonem příkopových
svahů 35 až 45 stupňů;
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-

vypouklý oblouk byl u silnic o šířce 20 stop stanoven 5 – 6 palců a silnic o šířce
24 stop 6 – 8 palců;

-

podélný spád silnice nesměl na sáh délky činit více než 4 palce, větší podélný
sklon bylo možné připustit jen u horských silnic nebo vzhledem k dané
geomorfologii terénu.
Pro stavbu okresních silnic platily podle stejného právního předpisu tyto

normové parametry:
-

šířka hráze silnice včetně banketu bez silničního příkopu měla být 18 až 21 stop
v závislosti na důležitosti silnice pro obchodní spojení;

-

šířka štětu byla předepsána na 12 až 15 stop šířky a 6 – 9 palců průměrné výšky,
silnice se zakládala do obrubných kamenů;

-

štěrkování bylo předepsáno ve stejné šířce se štětem o síle 3 – 4 palců, poslední
vrstvou krytu byl písek a drobnozrnné kamení o mocnosti 1 palce;

-

předepsaná šířka silničního příkopu byla 15 palců, se sklonem příkopových
svahů 35 až 45 stupňů;

-

vypouklý oblouk byl u silnic o šířce 18 stop stanoven 4 – 5 palců a silnic o šířce
21 stop 5 - 6 palců (vypouklost 2% - 3%);

-

podélný spád silnice nesměl na sáh délky činit více než 4 ½ palce, větší podélný
sklon bylo možné připustit jen vzhledem k dané geomorfologii terénu tam, kde
bylo přepravováno méně těžké zboží.
Pokud se jevilo štětování cesty vzhledem k dopravnímu zatížení příliš nákladné,

zákon připouštěl použít místo štětu jen makadam (štěrk). V takovém případě byla síla
štěrku stanovena pro zemské silnice 10 – 12 palců a pro okresní silnice 8 – 10 palců,
taková makadamová cesta měla být dále opatřena „nákrajními“ kameny, které bránily
rozsýpání štěrku do stran. Na makadam byl dále navrstven režný písek, který se
důkladně válcoval za deště nebo po umělém zavlažení, dokud se patřičně neutáhl do
pevné vozové dráhy. V průjezdních úsecích silnic, kam nebylo možné z důvodu
stávajícího uličního profilu možné umístit silniční příkopy, musely být namísto toho
vystavěny dlážděné strouhy. Pokud bylo předpokládáno silné zatížení dopravou, mohla
být silnice vystavěna s dlažebnou vozovkou, u níž se predikovala životnost 25 let.
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Tam, kde výška násypového tělesa silnice ohrožovala bezpečnost vozů, musely
být umístěny patníky o výšce 3 ½ až 4 stopy ve vzdálenosti 5 – 8 stop od sebe, na
hrázích rybníků, podél strží a příkrých svahů pak 3 – 5 stop od sebe nebo zde byla
umístěna zábradlí.
Kolaudaci stavby prováděl buď technický pracovník zemského výboru, nebo
okresní výbor ustanovil odbornou nezávislou osobu, která posoudila, zda stavba byla
realizována v souladu s technickými předpisy stanovenými zákonem a zda je z hlediska
svého užívání bezpečná, o tom byl vyhotoven protokol.
Stavba silnic v Čechách tak byla upravena přímo zákonem. Na Moravě a ve
Slezsku silniční zákony předepisovaly pouze šířku jízdní dráhy okresních silnic I. a II.
třídy. Zákonný čl. I/1890 pak neobsahoval žádná technická ustanovení o zakládání
nových cest. Na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a Podkarpatské Rusi tak byly
podrobné technické předpisy ke stavbě silnic vydávány cestou nařizovací či cestou
směrnic. 68, 69, 70
Vládní nařízení č. 144/1927 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o silničním
fondu č. 116/1927 Sb. z. a n., v § 1 rozlišovalo dvě základní stavební činnosti při
realizaci silničních staveb – za prvé to byly přeložky a rekonstrukce silničních úseků, v
podstatě se jednalo homogenizace a rektifikace normově nevyhovujících silničních
úseků („které svým spádem a směrem jsou na překážku rychlé dopravě, rozšíření,
zvýšení a vydláždění silnic v obloucích a točkách, odstranění místních zúžení silnic,
rozšíření a zesílení mostů a propustků“). Druhým typem stavebních prací při realizaci
nových silničních staveb bylo nahrazení úrovňových křižovatek silnic se železnicemi
nadjezdy nebo podjezdy, odstranění překážek v rozhledech a realizace bezpečnostních
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Srov. Hácha, E., Weyr, F., Laštovka, L., Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého, svazek
IV, heslo silnice a cesty veřejné, s. 205 – 227. Polygrafia, Brno 1938.
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Např.. Salák, P., Tauchen J.: Říšská sbírka zákonů 1848 – 1918. Masarykova univerzita, Brno 2009.
Moravská sbírka 1907, Vyhláška c. k. moravského místodržitelství ze dne 17. 6. 1907, č. 64 mor. z. z.,
kterou se vydává nové naučení o technickém řízení při stavbě a udržování okresních silnic I. a II. třídy,
dále instrukce pro cestmistry a předpis pro cestaře (pohrabáče) dostupná
na
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html.
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Srov. Pošvář, J.: Správní právo – výtah ze zvláštní části, sv. čís. 17, kap. XII Správa dopravy, s 170 –
171. Nákladem ČSAS Právník v Brně, Brno 1947.
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zařízení na zvlášť ohrožených místech (zřízení pevných zábradlí a jiných
bezpečnostních opatření).
Přípravná projektová dokumentace před zahájením stavebních prací obsahovala:
a) Při úpravách vozovek:
-

podrobný situační plán v katastrálním nebo větším měřítku s přesným
označením vzdáleností (se staničením - „kilometrováním“);

-

podélný profil silnice se zakreslenou nynější a příští niveletou a s odvodněním
silnice;

-

podrobný kotovaný návrh příští úpravy silnice v příčném řezu;

-

sbírku charakteristických nynějších příčných profilů silnice;

-

technickou zprávu s údaji: o průměrné normální a mimořádné denní dopravě na
upravovaném úseku, o hlavních druzích dopravy (vozy tažené zvířaty, osobní
automobily, autobusy a nákladní automobily) a o průměrném počtu a průměrné
váze jednotlivých druhů vozidel. V této zprávě musel být též podrobně popsán
způsob provedení navržené úpravy, postup prací a uvedena doba provádění prací
a způsob dalšího udržování upravené silnice;

-

podrobný rozpočet stavebního nákladu s cenovým rozborem.
Při jednoduchých úpravách silnic, jako bylo obyčejné válcování či povrchové

úpravy silnic, mohlo být upuštěno od požadavku na situační plán, podélné a příčné řezy
a podrobný návrh úpravy. Technickou zprávu a rozpočet bylo však třeba upravit
způsobem vpředu popsaným.
b) Při návrzích na ostatní stavby, přestavby, úpravy, opatření a zařízení:
-

projekty, rozpočty a jiné pomůcky upravené předepsaným nebo obvyklým
způsobem.
Podle návrhu silničního zákona z roku 1938 projektová a veřejnosprávní činnost

při realizaci stavby silnice zahrnovala tyto fáze:
a) Přípravné práce – silniční úřad vydal v této fázi povolení ke vstupu na cizí
nemovitosti, pokud to vyžadoval charakter přípravných prací. Vydané povolení
opravňovalo k provedení technických a měřičských prací potřebných k přípravě
projektu.
b) Vyhotovení a předložení stavebního projektu – tento měl být předložen za
účelem vydání stavebního povolení ve dvojím vyhotovení včetně písemného
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prohlášení o věnování stavby silnice veřejnému užívání. Projekt byl oprávněn
vypracovat oprávněný odborník, anebo úřední orgány s potřebnou odbornou
kvalifikací a musel být podepsán projektantem a stavebníkem. V případě
projektu zájemnické cesty, musel žadatel o vydání stavebního povolení předložit
také doklad o tom, že je zajištěna úhrada pořizovacích a udržovacích nákladů.
c) Stavební řízení - vedené silničním úřadem, při němž mělo být nařizováno místní
jednání, k němuž byli zváni stavebník, projektant, úřední znalec, dotčené obce,
dotčené orgány veřejné správy a osoby projektem přímo dotčené. Ve stavebním
řízení se uplatňovala zásada koncentrace řízení.
d) Vydání stavebního povolení – po provedeném místním jednání vydal silniční
úřad stavební povolení, v němž rovněž rozhodl o veřejnoprávních námitkách.
S námitkami soukromoprávního charakteru odkázal silniční úřad dotčené osoby
k jejich řešení soukromoprávní cestou. Stavební povolení mělo být vyhlášeno ve
všech obcích, jejichž území bylo stavbou dotčeno.
e) Vydání schvalovacího výměru – poté, co bylo silničnímu úřadu oznámeno
dokončení stavby, mělo být ověřeno i za účasti úředního znalce, že stavba byla
provedena podle vydaného stavebního povolení a o tom měl být vydán
schvalovací výměr. Den skutečného odevzdání silnice nebo cesty veřejnému
užívání pak ohlásila příslušná silniční správa obvyklým způsobem v obcích a
úředním listě, v němž uveřejňovaly své vyhlášky okresní úřady, jejichž územím
silnice vedla.
Vládní návrh silničního zákona rovněž předpokládal v souvislosti s projektovou
činností při stavbě silnic vydání prováděcích právních předpisů o stavbě, přestavbě a
úpravě silnic formou nařízení, která by stanovila technické parametry jednotlivých tříd
silnic vzhledem k jejich důležitosti a předpokládanému dopravnímu zatížení.71
Obecný záměr výstavby dálnice byl podle vládního nařízení č. 372/1938 Sb. z. a
n., o stavbě dálnic, o zřízení generálního ředitelství stavby dálnic a jeho organisaci,
71
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schvalován vládním usnesením, na tomto základě generální ředitelství stavby dálnic
vypracovalo podrobný projekt. Stavební řízení bylo velmi zjednodušené a náleželo do
působnosti zemského úřadu, který vedl veřejné projednání projektu za účasti
vodoprávního a drážního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy, které hájily
zájmy zdravotní, zemědělské, památkové péče a národohospodářské. Účastníky
veřejného projednání (místního šetření) byly také obce, jejichž území byla stavbou
dotčena. V řízení byla uplatňována koncentrační zásada, která umožňovala vznášet
námitky nejpozději při místním šetření, které muselo být oznámeno s nejméně 15
denním předstihem veřejnou vyhláškou. Nařízení dále stanovilo, že námitky hájící
soukromá práva nemohou být překážkou vydání stavebního povolení. O námitkách
rozhodovalo ministerstvo veřejných prací. Ve vyvlastňovacím řízení nebyly námitky
proti projektu dálnice povoleny. Dokončení stavby schvaloval ministr veřejných prací
schvalovacím výměrem po místním šetření, při němž bylo ověřeno, že dálnice může
sloužit veřejnému užívání. Nařízením zřízené generální ředitelství dálnic bylo provozně
dále členěno na stavební ředitelství a stavební správy, jejichž sídla a obvody určil
ministr veřejných prací po dohodě s ministrem vnitra.
Vládním nařízením č. 28/1952 Sb., o projektové a rozpočtové dokumentaci
investic, byla upravena nezbytná podmínka pro provádění investic dle pětiletých
hospodářských plánů, kterou byla příprava plánovací, projektové a rozpočtové
dokumentace. Projektová příprava byla třístupňová a členila se na úvodní projekt,
technický projekt a prováděcí projekt. Projektovým pracím předcházelo zpracování tzv.
investičního úkolu, které zahrnovalo vypracování úplných podkladů potřebných
k zahájení projektových prací. Investiční úkol zpracovával zpravidla investor, projekt
příslušná projektová organizace. Investiční úkol včetně úvodního projektu a
orientačního rozpočtu nákladů podléhal podle výše předpokládaných nákladů schválení
vládou, ministry nebo radou krajského národního výboru případně zmocněnými
vedoucími jim podléhajících útvarů. Technické projekty pak schvalovali jednotliví
ministři a nižší složky výkonné moci. Nařízení zároveň zřídilo vládní výbor pro
výstavbu. Zákonné opatření č. 44/1956 Sb., o dokumentaci investiční výstavby, které na
nařízení navazovalo, upravovalo plánovací a projektovou přípravu staveb prováděných
ve vlastní režii organizací socialistického sektoru. Tento právní předpis byl zrušen
zákonem č. 42/1959 Sb., o dokumentaci staveb, který dokumentaci staveb dělil na
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přípravnou dokumentaci, jež zahrnovala investiční úkol a případně výhledovou studii, a
projektovou dokumentaci, která se skládala ze zadávacího projektu a prováděcího
projektu. Způsob schvalování projektů stanovil Státní výbor pro výstavbu prováděcím
právním předpisem. Zadávací projekt byl zároveň předkládán příslušnému stavebnímu
úřadu k vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby. Rozsah a obsah dokumentace byl do
roku 1992 ještě opakovaně právními předpisy upravován, zejména s ohledem na její
podrobnost, když dokumentace staveb zahrnovala v průběhu doby kromě investičního
záměru a přípravné dokumentace také vlastní projektovou dokumentaci, dokumentaci
skutečného provedení stavby a zprávu o závěrečném vyhodnocení stavby.
Na počátku prací na silničním plánu, které byly zahájeny v roce 1952, platily pro
navrhování silnic tzv. normální profily silnice, schválené výnosem ministerstva dopravy
č. j. 4/4 – II/5 v roce 1945. Prvky silniční konstrukce stanovily směrnice pro
vypracování silničních návrhů vydané Československou silniční společností a schválené
ministerstvem techniky výnosem č. j. 6/42 – II/4 ze dne 25. 8. 1948, podrobněji danou
oblast upravovaly direktivní výnosy, vzorové listy a dílčí směrnice. V období
zpracovávání návrhu silničního plánu Kancelář pro státní silniční plán připravila zcela
novou normu pro navrhování silnic umísťovaných do území, která nebyla určena
k souvislému zastavění. Norma řešila technické parametry silnic z hlediska jejich
příčného a podélného profilu, směrového a prostorového vedení trasy a začlenění do
krajiny. Ačkoliv se jednalo o normu směrnou a nikoliv závaznou, byla projektanty
respektována bezvýhradně. Byla vydána pod označením ČSN 73 6101 a platila od 1.
ledna 1957, později v letech 1962 a 1985 byla revidována. Z této normy se vycházelo
také při projektování dálnice s určitými odchylkami, které schvalovalo ministerstvo
dopravy. Vzhledem k tomu, že takové odchylky byly stále častější, bylo zřejmé, že
normu bude nutné v části týkající se projektování dálnic revidovat formou technických
podmínek. Technické podmínky pro projektování dálnic vznikaly v letech 1969 – 1972
a v konečné podobě je ministerstvo dopravy vydalo v dubnu 1973 jako Zásady pro
projektování dálnic, které platily společně s normou ČSN 73 6101 a byly závazné.
Technické podmínky zaváděly dvě základní kategorie dálnice D 26, 5 s návrhovými
rychlostmi 120, 100 a 80 km/hod a D 24, 5 s návrhovými rychlostmi 100 a 80 km/hod.
Kromě těchto dokumentů upravovaly projektování dálnic jednotlivé směrnice a vzorové

59

listy.72 Zákonem č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, byly
závazné státní technické normy pro projektování silnic a dálnic zezávazněny přímo
zákonem.
Z hlediska stavebního řízení byl ve smyslu zákona č. 280/1949 Sb., o územním
plánování a výstavbě obcí, a prováděcích právních předpisů základním předpokladem
realizace stavby soulad stavby s jednotným hospodářským plánem a územním a
zastavovacím plánem. Stavební úřad měl za úkol dozírat, aby stavby byly prováděny
řádně, odborně a podle stavebních projektů závazných pro provedení stavby. Účastníky
stavebního řízení byly vždy místní národní výbory a osoby, jejichž práva by mohla být
stavbou dotčena. K žádosti o vydání souhlasu s provedením stavby byl stavebnímu
úřadu předkládán dvojmo stavební projekt a vyjádření místního národního výboru a
účastníků řízení spolu s vypořádáním jejich námitek. Stavebním úřadem první instance
byl místní národní výbor, měl – li řádně vybudovanou stavební službu jinak okresní
národní výbor. Ve smyslu zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, bylo možné stavby
a stavební práce provádět jen podle předepsané a rozpočtové dokumentace a podle
rozhodnutí o přípustnosti stavby. Před vydáním rozhodnutí o přípustnosti stavby
provedl stavební úřad místní šetření, od něhož bylo možné upustit, pokud byly dobře
známy poměry na místě a dovoloval – li to druh, způsob a rozsah stavby. U staveb, u
nichž byla dokumentace schvalována podle předpisů o dokumentaci investiční
výstavby, vydal stavební úřad nejdříve rozhodnutí o námitkách účastníků řízení a po
právní moci tohoto rozhodnutí rozhodl o přípustnosti stavby. Zákon č. 135/1961 Sb., o
pozemních komunikacích, již obsahoval ustanovení vztahující se ke stavebnímu řízení,
když velmi stroze upravil, že k zahájení stavby (novostavby, přestavby) silnice a
v rozsahu vymezeném prováděcím předpisem též k jejím úpravám, je zapotřebí
rozhodnutí o přípustnosti stavby, které vydává okresní národní výbor; přitom se použije
ustanovení zákona o stavebním řádu. Pro vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby bylo
stanoveno jako zákonná podmínka, že je zapotřebí dbát na ochranu orné půdy a lesního
fondu, jakož i ochranu ostatních obecných zájmů.
Prováděcí vyhláška k silničnímu zákonu č. 136/1961 Sb. v § 20 definovala
případy, kdy se vyžadovalo vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby takto: „Rozhodnutí
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o přípustnosti stavby vyžadují kromě novostaveb a přestaveb silnic, místních
komunikací a mostů též jejich úpravy, při nichž je šířka zásahů do sousedních pozemků
větší než 1 m na jedné straně nebo výškový rozdíl nové trasy oproti původní činí více
než 0,5 m, a to v obou případech v souvislé délce alespoň 50 m; sem spadají i úpravy,
při nichž se mění podjezdná výška na mimoúrovňových křižovatkách s jinými
komunikacemi nebo vedeními o více než 0,1 m. Zjistí-li národní výbor, že s ohledem na
povahu prací, obecný zájem nebo oprávněné zájmy jiných osob (organizací) je
zapotřebí vydat rozhodnutí o přípustnosti stavby i u menších úprav, opatří si nutnou
dokumentaci pro zahájení stavebního řízení. Úpravy silnic a místních komunikací v
souvisle zastavěném území obcí vyžadují projednání s vlastníky (uživateli) sousedních
nemovitostí, jestliže se při nich zasahuje do sousedních pozemků nebo mění výškové
uspořádání trasy na krajnicích o více než 10 cm oproti původnímu stavu; projednání
vyžadují vždy úpravy, jimiž se jakýmkoliv způsobem mění výškové uspořádání trasy na
krajnicích s přímo přilehlou zástavbou nebo s přímo přilehlými chodníky.“
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pak již zavedl
klasické dvojstupňové správní řízení ve věci staveb včetně staveb dopravních, když
prvním krokem bylo vydání územního rozhodnutí k umístění stavby v území a druhým
krokem vydání vlastního stavebního povolení. Novela zákona č. 135/1961 Sb.,
silničního zákona, zákon č. 27/1984 Sb. pak do silničního zákona zavedla institut
speciálního stavebního úřadu, který pro dálnice vykonávalo federální ministerstvo
dopravy a pro silnice, místní a účelové komunikace okresní národní výbory.

1.5.3.2.

Ochrana silnic

Vzdálenost staveb od veřejných silnic byla korigována v rakousko – uherském
právním systému ve stavebních řádech, v § 44 stavebního řádu pro Čechy, § 46
stavebního řádu pro Moravu (zde např. 4, 7 m), § 43 stavebního řádu pro Brno, § 27
stavebního řádu pro Slezsko.73 V postavení silniční policie dohlíželi na dodržování
ustanovení stavebních řádů, jimiž byly předepsány minimální vzdálenosti staveb od
silnic, cestmistři a cestáři (pohrabáči), kteří byli v postavení veřejné stráže povinni
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policii dostupná na http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t1378_03.htm.
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ohlásit místně příslušnému obecnímu představenstvu nebo politickému úřadu a
cestmistr také silničnímu výboru každé jejich porušení.74
Vládní předloha silničního zákona z roku 1938 vymezila silniční ochranná
pásma s ohledem na to, zda – li jde o silnici se silnou dopravou, o tom rozhodoval
silniční úřad. Ochranná pásma vznikla v okamžiku vydání pravomocného stavebního
povolení pro stavbu silnice a činila obvykle 5 m a 7, 5 m pro silnice se silnou dopravou
s možnostmi jejich korekce na základě zákonných podmínek. Maximální vzdálenost
ochranného pásma byla takto 24 m od osy pozemní komunikace a musela být vyhlášena
vládním nařízením u zvlášť dopravně významných silnic. Zákon stanovil informační
povinnost silničnímu úřadu vůči obecným stavebním úřadům spočívající v tom, že
došlo k vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu silnice. Neschválená
předloha zákona již také stanovila povinnost vlastníkům sousedních pozemků v okolí
silnic a cest zdržet se zásahů, které by snížily bezpečnost dopravy a údržbu silnic a cest
a povinnost odstraňovat větve a stromy zasahující do silničního profilu. Dále byla takto
stanovena bez náhrady také povinnost strpět umísťování zásněžek a ochranných plotů a
provedení prací k zabezpečení silničního tělesa na pozemcích kolem silnice.75
Opatření stálého výboru Národního shromáždění ze dne 16. listopadu
č. 291/1938 Sb. z. a n., o vyvlastnění a o některých jiných opatřeních k účelům
hospodářského

přebudování

státu

nebo

dočasného

hospodářského

zajištění

nezaměstnaných osob, stanovilo v § 14 a násl. minimální přípustné vzdálenosti nových
staveb, přístaveb, přestaveb a hrazení od silnic již existujících nebo těch, které byly
stavebně povoleny, a to 7, 5 m od vnější hrany příkopu silnice se silnou dopravou, jinak
alespoň 5 m. V zatáčkách, křižovatkách nebo při zaústění silnic měla být tato vzdálenost
ještě větší s ohledem na zachování dobrých rozhledových poměrů. Pokud plán polohy
(územní plán) stanovil vzdálenosti větší, platily limity stanovené plánem polohy. O tom,
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zda se jedná o silnici se silnou dopravou, rozhodoval silniční úřad, který se zároveň
vyjadřoval také ve stavebních řízeních k takto povolovaným stavbám v průjezdních
úsecích silnic a ze zákonných limitů byl oprávněn v odůvodněných případech udělit
výjimky. Pokud nedošlo ohledně vzdálenosti nově umísťované stavby od silnice
k dohodě se silniční správou, rozhodl silniční úřad, jehož rozhodnutí bylo podmínkou
vydání stavebního povolení pro umísťovanou stavbu, přístavbu nebo hrazení. Mimo
průjezdní trati (úseky) mohlo být vládním nařízením stanoveno, že tyto vzdálenosti
mohou být ještě větší, ne však více než 24 m od osy silnice. Průjezdná trať byla
opatřením definována jako část silnic, „podle nichž usedlosti spolu souvisí bez
značnějších mezer aspoň po jedné jejich straně“. Pro zvlášť dopravně významné silnice
mohla vláda nařízením stanovit stavební uzávěru pro určitý úsek silnice, takový úsek
musel být vymezen jednak délkou, jednak stanovenou minimální vzdáleností nových
staveb od jeho osy, přitom stanovená minimální vzdálenost nesměla přesáhnout 24 m od
osy komunikace. Stavební uzávěra byla takto vyhlašována na dobu 5 let a mohla být
přiměřeně prodloužena. Podle § 17 citovaného právního předpisu byly silničními úřady
v případě silnic státních a zemských zemský úřad a v případě ostatních silnic okresní
úřad, ve městech se zřízeným magistrátem náležela působnost silničního úřadu ve
věcech obecních silnic zemskému úřadu. V případě staveb, které byly stavebně
povoleny, ale nebyly zrealizovány přede dnem účinnosti opatření č. 291/1938 Sb., a
odporovaly svým umístěním tomuto opatření, musel k nim silniční úřad dodatečně
udělit souhlas. Pokud jej neudělil, náležel oprávněné osobě nárok na přiměřenou
náhradu vůči silniční správě, kterou stanovil, jestliže nedošlo k dohodě, silniční úřad.
Vládní nařízení č. 109/1942 ze dne 21. března 1942 Sb. z. a n., o změně
stavebních řádů (I. stavební novela), stanovilo v části IV ochranná pásma silnic
v extravilánech obcí („vně obvodu obce, zastavěného bez značnějších mezer“) pro
protektorátní silnice 25 m, pro okresní silnice a významné místní komunikace 18 m a
pro ostatní případy 6 m od osy silnice, v nichž bylo zakázáno provádět stavby, ohrady
nebo sjezdy. Silniční ochranná pásma byla pro každou jednotlivou silnici vyznačena
ve veřejných seznamech, které vždy obsahovaly informace o hranicích zastavěného
území a hranicích silničních pásem, jež stanovil pro protektorátní silnice zemský úřad a
pro ostatní silnice okresní úřad, v obou případech po slyšení obce. Seznamy byly
uloženy na příslušné obci dle jejího územního obvodu k nahlédnutí. Překážkou vydání
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stavebního povolení bylo podle této právní úpravy také přímé napojení stavby ležící vně
hranice silničního ochranného pásma. Nezastavěné území mělo být připojeno na
základě zastavovacího plánu tak, aby jednotlivé nemovitosti nebyly napojeny přímo na
silnici, ale prostřednictvím zvláštních místních cest, přímá napojení na silnici byla
omezena pouze na cesty zřizované ve veřejném zájmu. Výjimky ze stanovených
silničních ochranných pásem mohly být uděleny na základě taxativně uvedených
zákonných důvodů po slyšení dopravně policejního úřadu a silniční správy.
Vládním nařízením č. 93/1950 Sb., o výstavbě obcí, byla zřízena silniční
ochranná pásma v území, které územním nebo zastavovacím plánem není určeno
k souvislému zastavění, ve vzdálenosti 6 až 25 m od osy vozovky silnic s přihlédnutím
k jejich důležitosti. V takto vymezených ochranných pásmech bylo zakázáno umísťovat
stavby, ploty a jiná podobná zařízení, hustě vysazovat stromy a křoviny, zřizovat vjezdy
na jednotlivé pozemky a provádět takové územní úpravy, kterými by se podstatněji
měnila úroveň povrchu půdy vůči úrovni silniční vozovky. Výjimky z ochranných
pásem povoloval pro státní silnice I. a II. třídy krajský národní výbor, pro ostatní silnice
okresní národní výbor, a to vždy po dohodě s vojenskou správou. Vyžadovala – li to
bezpečnost silničního provozu, mohl okresní úřad se souhlasem vojenské správy nařídit
vlastníku, aby odstranil stavby, ploty a jiná zařízení nebo porosty, které umístil přede
dnem účinnosti zákona v ochranných pásmech silnic v okolí křižovatky silnic nebo na
vnitřní straně oblouku o poloměru 500 m nebo menším nebo odstranil jiné úpravy
pozemku, které provedl ve vztahu k niveletě vozovky. V odůvodněných případech bylo
lze poskytnout za takto uplatněný postup náhradu analogicky jako při poskytování
náhrady při vyvlastnění.
K ochraně silnic byla zřízena zákonem č. 135/1961 Sb., o pozemních
komunikacích, silniční ochranná pásma mimo území zastavěné a zastavitelné, které
určoval v mezích prováděcích předpisů okresní národní výbor. Ochranu plánované
stavby silnic zajišťoval stejný státní orgán stavební uzávěrou v šíři ochranných
silničních pásem dle územně plánovací dokumentace. Ochranná pásma činila u dálnic
100 m od osy přilehlé vozovky dálnice, 25 m od osy vozovky silnic I. a II. třídy a
místních komunikací I. třídy, 18 m od osy vozovky silnic III. třídy a 15 m od osy
vozovky místních komunikací II. třídy a bylo v nich zakázáno umísťovat stavby a jiné
objekty, stavby zde již umístěné rekonstruovat, provádět terénní úpravy o 0, 5 m nad
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nebo pod úroveň vozovky komunikace, zřizovat bez povolení přípojky cest nebo vjezdy
na sousední nemovitosti, v okolí křižovatek a na vnitřní straně oblouku o poloměru 500
m a menším vysazovat a obnovovat stromy a pěstovat zemědělské plodiny, které by
rušily rozhled potřebný pro bezpečnou dopravu. Výjimky ze zákonných omezení
uděloval v odůvodněných případech, pokud nebyla ohrožena bezpečnost silničního
provozu, příslušný orgán státní správy. Za náhradu bylo rovněž možné nařídit vlastníku
(uživateli) nemovitosti, aby v silničním ochranném pásmu byla odstraněna stavba (bez
náhrady stromy nebo jiné porosty), které byla platně povolena před tím, než bylo
ochranné pásmo zřízeno. Výši náhrady určoval okresní národní výbor. Novým
prováděcím předpisem k zákonu č. 135/1961 Sb., prováděcí vyhláškou č. 35/1984 Sb.,
byla silniční ochranná pásma stanovena nově 100 m od osy přilehlého jízdního pásu
dálnice a rychlostní silnice, 50 m od osy vozovky silnice I. třídy, 25 m od osy vozovky
II. třídy a rychlostní místní komunikace, 20 m od osy vozovky silnice III. třídy a 15 m
od osy vozovky místní komunikace I. a II. třídy.

1.5.4. Inženýrská a investorská činnost při realizaci silničních staveb
Právní úprava obsažená v jednotlivých silničních předpisech platných na území
Rakouska – Uherska rozlišuje mezi subjekty oprávněnými rozhodnout, zda se bude
stavba realizovat, subjekty zajišťujícími následnou správu a údržbu realizovaných cest76
a subjekty, které jsou povinny uhradit náklady spojené se stavbou či udržováním silnice
a cesty77 – ne vždy se totiž jedná o osoby totožné. Zřízení nové silnice nebo její
přestavbu a následné náklady spojené s její údržbou nehradili pouze její zřizovatelé a
správci, ale za určitých okolností byli na tyto náklady povinni přispět v rámci tzv.
přispívací povinnosti také ti, kteří měli na zřízení silnice zvláštní zájem nebo na jejichž
žádost byla silnice budována nákladnějším způsobem či ji užívali nad míru přiměřenou
obvyklým poměrům - v režimu tzv. zvláštního užívání dopravní cesty. 78
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Viz. podrobněji s. 76 a násl.
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Viz. podrobněji s. 112 a násl.
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IV, heslo silnice a cesty veřejné, s. 205 – 227. Polygrafia, Brno 1938.
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Ve smyslu platné právní úpravy obsažené v silničních zákonech o stavbě obecní
silnice rozhodovalo obecní zastupitelstvo. V případě, že nová obecní silnice
představovala důležité dopravní spojení, neboť napojovala několik obcí a území
s důležitým tržním a průmyslovým významem a obce se nedohodly na směrovém
vedení nové silnice, případně o poměrné výši příspěvků na její výstavbu a správu,
předložily věc k rozhodnutí okresnímu výboru, který takové konkurenční jednání vedl.
Proti rozhodnutí vydanému okresním výborem mohly dotčené obce podat do 30 dnů
stížnost k zemskému výboru. Za situace, že obecní silnice byly dopravně významné
natolik, že byly důležité pro „obchodní kontakty“, bylo možné požádat o subvenci na
jejich výstavbu zemský výbor.
Zřízení a udržování okresních silnic v Čechách hradila okresní konkurence,
složená z jednotlivých obcí okresu a dalších osob, jimž zřízení silnice přineslo
hospodářský užitek. O výši jednotlivých příspěvků zainteresovaných subjektů
rozhodovalo okresní zastupitelstvo, na zřízení okresní silnice mohla být poskytnuta i
zemská subvence, pokud silnice byla určena pro dálkovou dopravu nebo měla
hospodářský přínos významný pro celou zemi (dle § 2 zák. ze dne 31. května 1866, č.
41 čes. z. z. „dotace úplné nebo částečné z důchodů zemských dostati se má jenom těm
silnicím, po kterých se převáží zboží mnoho a daleko, nebo které pro obchodní spojení
celé země jsou zvláště důležité“). Na Moravě a ve Slezsku se okresní silnice zřizovaly
konkurencí silničního okresu případně za podpory zemské. Na Slovensku a
Podkarpatské Rusi kategorie okresních silnic neexistovala, tzv. vicinální silnice se
stavěly za podpory zainteresovaných subjektů. Okresní silnice se stavěly s ohledem na
veřejnou potřebu a strategický rozvoj území. Předtím, než byla zahájena stavba okresní
silnice, projednalo okresní zastupitelstvo s příslušným zeměpanským úřadem směrové
vedení stavby. Pokud tento s navrženým směrovým vedením souhlasil, příslušelo
okresnímu zastupitelstvu stanovit „stavební čáru“ a stavební plán silnice a zároveň určit
pořadí výstavby jednotlivých úseků. V případě, že se nová silnice napojovala na jinou
okresní silnici v sousedním okresu, dohodla se obě zastupitelstva na místě vzniku nové
křižovatky. Za situace, kdy k dohodě o místu napojení nedošlo, rozhodl ve věci zemský
výbor. Stejný postup se uplatňoval také, pokud nová silnice protínala území více okresů
a okresní zastupitelstva se nemohla shodnout na jejím směrovém vedení, případně se
nedohodla na výši příspěvků zúčastněných okresů na výstavbu a následnou správu.
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V působnosti zemského výboru bylo také rozhodnout o nesouhlasu obce s výší
příspěvku, kterou jí určilo okresní zastupitelstvo na výstavbu nové silnice v rámci
ustanovených nákladů okresní konkurence. V případě, že některá obec požadovala, aby
byla napojena novou silnicí na silniční síť, ačkoliv pro všeobecný obchod nebylo takové
napojení důležité, musela zaplatit větší příspěvek, jehož výše se odvíjela od zvýšených
stavebních nákladů na stavbu vzniklých v důsledku změny trasování. Do doby vzniku
okresů se na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi dříve uvedený
postup uplatňoval obdobně v systému místní silniční a cestní správy.
V případě, kdy zemský výbor poskytl subvenci na silniční stavbu obecní nebo
okresní silnice, vyhrazoval si právo revidovat stavební plán, provádět dozor nad stavbou
a jejím uvedením do provozu. Speciální právní úpravu měly tzv. příjezdné silnice a
cesty, které se stavěly v kategorii silnic okresních nebo obecních.79
Náklady na zřízení zemských silnic hradil zemský fond, eventuálně za přispění
okresů, které ze zemské silnice profitovaly. Stavby zemských silnic vedl zemský výbor
prostřednictvím svých techniků, případně tuto funkci převedl na příslušný okresní
výbor. Tyto orgány pak měly na starosti také technickou a hospodářskou správu
komunikací.
Náklady na stavby státních (erárních) silnic platil stát, agenda stavby a přestavby
státních silnic spadala pod ministerstvo veřejných prací.
V roce 1935 byly technicky na nejvyšší úrovni státní silnice, které byly opatřeny
z 61 % bezprašnými vozovkami, z toho polovina lehkými a polovina středními a
těžkými vozovkami, u zemských a okresních silnic byla situace významně horší,
odhadovalo se, že asi jen 7, 5 % z nich je opatřeno novodobými (asfaltovými resp.
cementobetonovými) vozovkami. Ostatní silnice byl štěrkové nebo válcované.80
Podle návrhu silničního zákona z roku 1938 o stavbě nové státní silnice nebo
přestavbě dosavadní rozhodovalo ministerstvo veřejných prací po dohodě se
zúčastněnými ministerstvy, obdobně o výstavbě či přestavbě zemské, okresní či obecní
silnice, rozhodovalo příslušné zemské, okresní či obecní zastupitelstvo ve smyslu
79
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zákona o organizaci politické správy. V případě, že silnice měla být vystavěna případně
přestavěna na území dvou nebo více zemí, dvou nebo více okresů a dvou nebo více obcí
a nedošlo by k dohodě o směru a způsobu provedení stavby mezi příslušnými
zastupitelstvy, rozhodlo v případě zemské silnice ministerstvo veřejných prací
po dohodě s ministerstvem vnitra, v případě okresní silnice zemský úřad po slyšení
zemského výboru a v případě obecní silnice okresní úřad po slyšení okresního výboru.
Pokud zúčastněná korporace neodpověděla na návrh druhého zúčastněného subjektu,
v němž byl uveden zamýšlený směr, způsob a doba provedení stavby a rozvrh úhrady
stavebního a udržovacího nákladu, do 6 měsíců od jeho obdržení, mělo se za to, že
k dohodě nedošlo. Návrh silničního zákona zakotvoval povinnost uloženou obcím stavět
obecní nezbytné silnice a cesty ve svém obvodu. Takovou povinnost jim mohl též
nařídit silniční úřad a to s přihlédnutím k jejich finančním poměrům. Zákon také
předpokládal vytvoření strategického dokumentu v oblasti silničního hospodářství, a to
státního silničního plánu.81
Podle vládního nařízení č. 13/1949 Sb., o technických referátech krajských
národních výborů, plnil krajský technický referát mimo jiné úkoly spočívající
v obstarání staveb silnic a mostů a péči o jejich sjízdnost, správu a údržbu. Ve smyslu
zákona č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích, byl
investorem staveb silnic stát, přičemž prováděcí právní předpis, nařízení ministra
techniky č. 2/1950 Sb., o působnosti národních výborů při stavbě, správě a udržování
státních silnic, svěřilo krajským národním výborům v souvislosti se stavbou silnic
sestavování návrhů plánů silničních a mostních staveb a kontrolu plnění schváleného
plánu a dále sestavování návrhů finančního plánu a plánu hmotného zásobování v oboru
silničních a mostních staveb a kontrolu jeho plnění. V oblasti investiční působnosti pak
krajské národní výbory podle tohoto nařízení navrhovaly silniční a mostní stavby,
prováděly vyúčtování stavebních investičních prací prováděných ve vlastní režii,
zadávaly investiční práce a dohlížely nad jejich prováděním a konečně i přejímaly
výsledky investičních akcí. K zajištění těchto úkolů byly při krajských národních
výborech zřizovány technické referáty, přičemž bylo vládním nařízením č. 13/1949 Sb.
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stanoveno, že technické referáty v Praze, Brně a Bratislavě obstarávají pro místně
příslušné krajské národní výbory studie a generální projekty silnic mezinárodního a
dálkového významu a dále generální projekty a odborný dozor nad výstavbou mostů
velkého rozpětí na silnicích.
První poválečnou organizací zřízenou za účelem plánování a rozvoje silniční sítě
byla Kancelář pro státní silniční plán, založená dne 1. července 1952 při ministerstvu
stavebního průmyslu, z jehož působnosti přešla brzy po svém založení pod působnost
ministerstva dopravy. Státní silniční plán pro léta 1956 – 1975, který tato organizace
připravila, předpokládal jednak zvýšení procenta bezprašných vozovek na 2/3
z celkového objemu celé silniční sítě a dále odstranění dopravně závadových úseků,
napojení všech obcí silnicemi III. tříd a dokončení staveb mostů poškozených nebo
zcela zničených ve válečném období. Silniční plán počítal také s přestavbou dopravně
významných silnic, a to dálkových silnic, silnic I. tříd a vybraných silnic II. tříd.
Předpokládaný objem finančních prostředků potřebných k zajištění cílů silničního plánu
byl 54 miliard korun. Po jeho odsouhlasení Úřadem předsednictva vlády, Státním
plánovacím úřadem a příslušnými ministerstvy jej nakonec schválila vláda na podzim
roku 1955 jako Státní silniční plán republiky československé. Kancelář pro státní
silniční plán po svém vzniku aprobovala nadkrajovou agendu, měla na starosti
zpracování studií a projekčních úkolů a dále přípravu a schvalování dokumentace pro
stavby silnic mezinárodního a národního významu a stavby mostů složitých konstrukcí
s velkým rozpětím. Takto na ni přešla agenda, kterou vykonávali specialisté u zemských
národních výborů v Praze, v Brně a Bratislavě. Po dokončení státního silničního plánu
se kancelář transformovala k 1. lednu 1956 na Dopravní výhledové a rozvojové
středisko pod ministerstvem dopravy a následně v roce 1960 na Středisko pro rozvoj
silnic a dálnic Praha, které se jako strategický útvar zabývalo koncepcí rozvoje silnic a
dálnic. Součástí všech těchto organizací byla vždy skupina odborníků v oblasti
dopravního řešení měst, která poskytovala pomoc jednotlivým národním výborům.82
Výstavba a přestavba pozemních komunikací podle zákona č. 135/1961 Sb., o
pozemních komunikacích, byla prováděna podle státního plánu rozvoje silničního
hospodářství. Výstavbu a přestavbu silnic plánovaly národní výbory, dálnice náležela
do působnosti ministerstva dopravy a spojů a přestavbu účelových komunikací
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plánovaly ty organizace, jimž tyto komunikace sloužily. Přímou investorskou činnost
pro dálnice ve smyslu prováděcí vyhlášky k silničnímu zákonu vykonávalo ministerstvo
dopravy a spojů, popřípadě jemu přímo podřízená organizace. Investorskou činnost pro
silnice I. třídy vykonávaly krajské národní výbory a investorskou činnost pro silnice II.
a III. třídy okresní národní výbory. Ve Slovenské socialistické republice tato působnost
příslušela v případě silnic I. a II. třídy ministerstvu dopravy, pošt a telekomunikací a
v případě silnic III. třídy okresním národním výborům. Investorskou činnost pro místní
komunikace zajišťovaly místní národní výbory. Prováděcí vyhláška k silničnímu zákonu
dále stanovila, že pokud akce výstavby, přestavby nebo úpravy silnice nebo místní
komunikace probíhá v územních obvodech více národních výborů, vykonávají
investorskou činnost zúčastněné národní výbory v úzké spolupráci.
Vzhledem k rychlému nárůstu automobilismu, který prokázalo kontrolní sčítání
dopravy v roce 1956, vznikl na základě usnesení vlády nový smělý koncepční plán,
který měl dimenzovat silniční síť na stav predikovaný pro rok 2000. Usnesením vlády č.
286 z 10. dubna 1963 však byla nakonec schválena okleštěná podoba tohoto plánu – „ O
koncepci dlouhodobého rozvoje silniční sítě a místních komunikací“. I když v
Dopravním výhledovém a rozvojovém středisku pracoval samostatný dálniční odbor
vzhledem k narůstajícímu objemu prací v souvislosti s přípravou dálnic, bylo nakonec
středisko k 1. 7. 1967 rozděleno a došlo ke zřízení Ředitelství dálnic, jehož cílem bylo
zajišťovat projekční, investorskou, správní a údržbovou činnost při výstavbě a provozu
dálnic v ČSSR. Podle zákona o československé federaci byl tento podnik od 1. 4. 1968
rozdělen. Na území České republiky fungovalo dále pod ministerstvem dopravy, resp.
od roku 1971 ministerstvem vnitra, Ředitelství dálnic Praha s dislokovaným
pracovištěm v Brně a na území Slovenské republiky vzniklo Riaditeľstvo diaľnic
Bratislava pod ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací. Dopravní výhledové a
plánovací středisko se následně v roce 1972 transformovalo na Ústav silničního
hospodářství Praha, který byl řízen Správou pro dopravu Ministerstva vnitra ČSR, a
v roce 1990 se pak z ústavu stala Správa silničního fondu České republiky řízená
Ministerstvem dopravy České republiky. Plánování a rozvoj silniční sítě v České
republice včetně řízení a kontroly výkonu údržby a investic měla na starosti Správa
silničního fondu České republiky, vlastní odbornou a investiční činnost na silniční síti
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vykonávaly regionální silniční investorské útvary Praha, České Budějovice, Plzeň,
Liberec, Pardubice, Brno a Ostrava.83

1.5.5. Silniční vegetace
Stromořadí kolem veřejných silnic byla vysazována jako důležitý orientační
prvek při jízdě v noci a za nepříznivých klimatických podmínek (mlha, vánice) a jako
ochranný prvek zpevňující hráze rybníků, břehy potoků a řek a srázů, současně chránící
povozy před sjetím. Vedle toho se stromořadí připisoval význam krajinotvorného prvku,
který zároveň vytvářením stínu zpříjemňoval chodcům, vozkům i zvířatům v horkých
dnech dlouhou jízdu. Stromy však byly v neposlední řadě považovány také za dobrý
zdroj příjmů a byly tedy vysazovány i z důvodů hospodářských, neboť poskytovaly
ovoce a dříví. V Čechách bylo vysazování stromů upraveno zák. č. 72/1884 čes. z. z., na
Moravě § 9 moravského silničního zákona (pouze pro okresní silnice) a nejvyššími
reskripty ze dne 21. března 1740, ze dne 29. srpna 1752 a ze dne 24. září 1763, o
vysazování stromů na silnicích na Moravě, ve Slezsku zák. č. 34/1896 slez. z. z., na
Slovensku a Podkarpatské Rusi § 46 - § 49 zák. čl. XII/1884, o polním hospodářství a
polní policii ve znění prováděcího právního předpisu – prov. nař. uh. min. zemědělství
ze dne 17. října. 1894, č. 48. 000 (§ 46 a § 49). Cílem bylo v této souvislosti vysázení
alejí nebo alespoň jednoduchých stromořadí podél všech silnic s výjimkou lesních
úseků. Povinnost výsadby a následné péče o stromořadí na silničním banketu byla
uložena obcím, a to jak u silnic státních tak i nestátních, náhradou za to jim byl užitek
ze sklizené úrody a z dřevní hmoty. Povinností výsadby stromů za silničním příkopem
byli stiženi všichni vlastníci pozemků sousedících se silnicí (tzv. pomezníci). Ke splnění
této povinnosti je mohla obec donutit pod hrozbou uložení sankce pokuty, resp. obec
mohla stromy vysadit i proti vůli těchto vlastníků. Kompenzací za vzniklou újmu byl
pro vlastníky dotčených pozemků opět užitek z obcí vysázených stromů. Stromy se
sázely ve vzdálenosti 4 sáhů od sebe za silničními příkopy jednostranně nebo
oboustranně, upřednostňovány byly v závislosti na podnebí a nadmořské výšce ovocné
a morušové stromy, neboť přinášely větší hospodářský užitek. Pokud alej vedla po
hranici katastru dvou obcí, každá z obcí vysázela alej po jedné straně silnice. Podle § 10
83
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slez. zák. č. 34/1896 slez. z. z. byl okresní výbor oprávněn převzít povinnosti uložené
obcím ve věci vysazování alejí a jejich údržby podél okresních silnic a ponechat si zisk
z toho plynoucí.84
Návrh silničního zákona z roku 1938 předpokládal vysazování stromořadí za
silničním příkopem v extravilánu obcí mimo rozhledy, zatáčky a železniční přejezdy.
Stromy měly být také vysazovány na hrázích a vyšších násypech, podél roklí, řek a
rybníků z důvodu bezpečnosti dopravy a v těchto případech výjimečně i na banketech
silnic užších než 7 m. Stromořadí za příkopem byli povinni vysazovat vlastníci nebo
uživatelé přilehlých pozemků na svůj náklad, a to na pozemku vlastním i silničním, za
to jim připadal veškerý užitek z těchto stromů. Přijetím tohoto principu odpadla nutnost
vyvlastňovat pozemky za účelem sázení stromořadí jako součásti silničního pozemku.
Pokud silniční úřad přikázal z veřejného zájmu, aby stromy na cizích pozemcích
vysadila silniční správa, náleželo vlastníku pozemku jednorázové odškodnění, užitek ze
stromů připadl zcela silniční správě. Zpravidla měly být vysazovány stromy ovocné.
O kácení stromořadí včetně památných stromů rozhodoval silniční úřad.85
Zákon č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích,
se silniční vegetací nezabýval. Prováděcím nařízením č. 2/1950 Sb., o působnosti
národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic bylo v souvislosti se
silniční vegetací uloženo okresnímu národnímu výboru pečovat o stromoví při silnicích.
Následující právní úprava zákonem č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích,
obsahovala ustanovení § 14, které proklamativně stanovilo, že okresní národní výbory
pečují o to, aby na silničních pomocných pozemcích byly vysazovány a pěstovány
stromy a keře, zejména ovocné stromy; přitom bylo zapotřebí dbát, aby nebyla ohrožena
bezpečnost silničního provozu nebo neúměrně ztíženo užití těchto pozemků k účelům
správy silnic, k umísťování nadzemních a podzemních vedení všeho druhu či
obhospodařování sousedních zemědělských pozemků. Prováděcí vyhláška k silničnímu
zákonu pak obsahovala základní zásady pro výsadbu silničního stromoví, když
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preferovala výsadbu ovocných stromů před okrasnými a přikazovala vysazování stromů
na silniční pomocné pozemky, nikoliv však na krajnice. Okresní národní výbor mohl
v souvislosti s péčí o silniční ovocné stromoví rozhodnout o jeho bezplatném odevzdání
do užívání socialistickým zemědělským závodům. V případě, že k takovému postupu
nedošlo, pečovaly o ně v extravilánu organizace silničního hospodářství a v průjezdních
úsecích organizace určené místním národním výborem. Nová prováděcí vyhláška
k silničnímu zákonu č. 35/1984 Sb. již od preference ovocného silničního stromoví
ustoupila. Za silniční zeleň považovala také traviny, květinovou výsadbu a keře.
Ošetřování zeleně bylo svěřeno správci komunikace. Prioritně sledovaným zájmem při
volbě druhu a místa výsadby opět zůstávala bezpečnost silničního provozu, zejména
nesměly být narušeny rozhledové poměry a ztížena údržba komunikace.

1.5.6. Vztah silničních předpisů a předpisů stavebních, vodoprávních a
železničních
K vzájemnému průniku předpisů upravujících stavbu silnice a obecných
stavebních předpisů (stavebních řádů) docházelo v případě výstavby průjezdních úseků
silnic (tzv. průběžných tratí či průtahů), neboť zde silnice tvořily součást uličního
profilu či veřejného prostranství. Ustanovení, které předpisy jsou v takovém případě
předpisy speciálními, samotná právní úprava neobsahovala a ponechávala to na
rozhodnutí praxi a judikatuře. Pokud byla tato otázka řešena z hlediska teleologického,
bylo zřejmé, že v případě obecních komunikací, měly tyto sloužit jako součást jednotné
uliční sítě a přizpůsobit se potřebám a zájmům obce. U veřejných silnic s vyšším
dopravním významem (okresních, zemských a státních) bylo však nutné upřednostnit
jejich dopravní funkci. Tyto závěry se promítaly především do oblasti územního
plánování – tedy do stavebních předpisů o plánech polohy (regulačních plánech).
V případě obecních komunikací obec rozhodovala jak o vytváření sítě obecních
komunikací, tak i o otázkách polohových plánů a tyto tak byly vytvářeny souladně.
Stavební předpisy v takovém případě tedy určovaly polohu a směrové a podélné vedení
obecních komunikací. V případě ostatních kategorií veřejných komunikací byly obce
dle stavebních řádů povinny při vytváření svého polohopisného plánu respektovat
vedení silničního tahu v širších souvislostech a stavební čáru umísťovat v takové
vzdálenosti od silničního tělesa, aby byla umožněna bezkonfliktní realizace těchto
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silnic. V praxi se pak stávalo, že pokud polohopisný plán realizaci stavby silnice
neumožňoval, byla tato stavba upřednostněna a silničními orgány umožněna bez ohledu
na regulaci obce. Zájmy silniční tak nabyly vrchu nad regulačními zájmy obce a
pozemky bylo umožněno vyvlastnit podle silničních předpisů.
V historických zemích spadalo svádění vod z veřejných silnic a obecních cest do
pravomoci silničního úřadu. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi podléhaly silniční
projekty včetně odvodnění zák. čl. I/1890 za současně uložené podmínky, že přitom
musí být brán zřetel na ustanovení zák. čl. XXIII/1885, o vodním právu (Nález NSS č.
476/42 ze dne 21. 4. 1943): „Otázku, zda je obec povinna odstranit škodlivý stav vzniklý
tím, že odtok vody v rigolech obecní cesty byl zhoršen z důvodu jejich špatného stavu, je
nutno řešit podle zákonů silničních a nikoliv podle zákona vodního.“86)
Rozsáhlejší právní úprava vzájemného vztahu vodních děl a veřejných
komunikací byla obsažena v § 17 min. nař. č. 90/1903 ř. z., který stanovil, že v případě,
že výstavbou vodního díla dojde k přerušení stávající veřejné silnice, musí být tato
nahrazena na náklady stavebního fondu vodních drah. Pokud by následný provoz takto
nově vybudované silnice nebo cesty vyžadoval z hlediska údržby vyšší provozní
náklady, byla je povinna hradit správa vodních drah.
Obdobnou právní úpravu obsahoval také § 10 lit. c) železničního zákona
koncesního. Podle tohoto ustanovení byl železniční podnik povinen zřídit komunikace,
které byly porušeny stavbou železnice, přičemž došlo – li v důsledku toho ke zvýšení
provozních nákladů na udržovací práce dotčené komunikace, měl její správce nárok na
náhradu jejich poměrné části. Pokud byly v této souvislosti postaveny zcela nové
stavební objekty, stal se jejich správcem železniční podnik.87
Co se týká ukládání dalších sítí zejména vodovodů, kanalizace, telegrafického a
telefonního vedení do pozemních komunikací, neexistovala v této souvislosti žádná
speciální zákonná ustanovení, která by umožňovala ukládání těchto zařízení ze zákona.
Uložení vedení do cest a silnic, ať již erárních či nestátních bylo možné jen
s předchozím souhlasem příslušného orgánu státní správy a vlastníka pozemní
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komunikace88 (viz. užívání partikulární, resp. zvláštní pozemní komunikace nad meze
obecného užívání)89.
Zákon č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích,
výslovná ustanovení o styku státních silnic s jinými zařízeními neobsahoval, prováděcí
právní předpis, nařízení č. 2/1950 Sb., o působnosti národních výborů při stavbě, správě
a udržování státních silnic, v této souvislosti zmocňoval okresní národní výbory k
povolování a evidenci cizích zařízení v silničním tělese.
Styk

s jinými

komunikacemi,

vedeními

všeho

druhu,

vodami,

vodohospodářskými a jinými díly a s územím, v němž jsou dobývány nerosty,
upravoval zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, který je připouštěl
z nezbytných důvodů technických a obecného zájmu. Právní předpis dále stanovil, že
křížení silnice s drahami se zřizuje výlučně mimo úroveň kolejí a stará úrovňová křížení
musí být takto nahrazena. Výjimku z tohoto ustanovení povoloval okresní národní
výbor po dohodě s dopravním inspektorátem a se souhlasem ministerstva dopravy resp.
od roku 1971 ministerstva vnitra. Došlo – li ke zrušení silnice v důsledku jiné investiční
výstavby, byl investor této stavby povinen zajistit výstavbu náhradního spojení
odpovídajícího dopravním potřebám. Ukládání sítí a vedení nebylo umožněno do
silničního tělesa, tato musela být umístěna do silničních pomocných pozemků. Novelou
silničního zákona zákonem č. 27/1984 Sb., byl tento zákaz modifikován tak, že takové
uložení sítí a vedení bylo možné při výstavbě sídlišť v chodnících a zelených pásech a
v případě kanalizace také v samotném tělese silnice. Vodovodní vedení pak mohlo být
v zastavěném území uloženo v silničním tělese, pokud neexistovalo jiné technické
řešení bez neúměrně vysokých nákladů, ostatní vedení a sítě bylo možné umístit
do chodníků a podélných zelených pásů. Mimo zastavěné území mohly sítě a vedení
křížit pozemní komunikaci příčně a do silničního pomocného pozemku mohly být
uloženy podélně pouze se souhlasem silničního správního úřadu. Ve smyslu těchto
ustanovení zákona měl být také postupně odstraněn v rámci plánovaných rekonstrukcí
dosavadní stav odporující platné právní úpravě. Prováděcí vyhláška k silničnímu zákonu
88
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č. 35/1984 Sb. také nově stanovila povinnosti drážnímu podniku v souvislosti
s křížením dráhy a silnice nebo místní komunikace, a to tak, že drážní podnik byl
povinen udržovat v řádném stavu silnici nebo místní komunikaci na přejezdu bez závor
ve vzdálenosti 2, 5 m od osy krajní koleje, na přejezdu se závorami v úseku mezi
závorami. Další povinnosti souvisely se stavebními úpravami přejezdu v tom smyslu, že
měl být zajištěn plynulý nájezd vozidel a dále měl být přejezd opatřen chodníky, aby
chodci nemuseli vstupovat na vozovku.

1.6.

Správa silnic a cest
Péče o obecní silnice a cesty byla svěřena na základě zákonů o obecním zřízení

v rámci výkonu samostatné působnosti jednotlivým obcím (zákon č. 7/1864 čes. z. z.,
zákon č. 4/1864 mor. z. z. a zákon č. 17/1863 slez. z. z.), na Slovensku a Podkarpatské
Rusi pak na základě zák. čl. I/1890 municipiím a obcím resp. skupinám obcí. Podle
zákonů o obecních zřízeních „péče o zachování obecních silnic, cest, míst a mostů, též o
bezpečné a snadné ježdění po silnicích….“ byla jedním z nejdůležitějších úkolů obcí
rámci výkonu samostatné působnosti. O obecní silnice a cesty se staralo obecní
představenstvo (po přijetí zákona č. 76/1919 Sb., kterým se měnil a doplňoval rakouský
zákon o obecním zřízení obecní rada) podle pokynů obecního výboru resp. po novele
zákona o obecním zřízení obecního zastupitelstva, přitom bylo ze zákona povinno
udržovat je „ve stavu dobře sjízdném a bezpečném“, z toho bylo odpovědné obecnímu
výboru (zastupitelstvu). Osvětlování průjezdních úseků silnic a cest spadalo do
povinnosti obcí z hlediska výkonu působnosti místní policie.90 Dohled nad udržováním
obecních komunikací vykonával okresní výbor. Náklady na údržbu obecních silnic a
cest byly součástí obecního rozpočtu. Péče o udržování silnice zahrnovala všechny
práce, jichž bylo třeba, aby silnice byly ve stavu takovém, aby se jich dalo podle jejich
určení bezpečně užívat (roz. NSS ze dne 30. 9. 1929, č. 18718/29: „Technická správa se
vztahuje na formální a materiální konstrukci tělesa silničního a na trvalé udržování
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dobrého stavu stavebního včetně údržby silnice spočívající v odstraňování překážek a
sněhu.“91).
Veřejnoprávní korporací jako mezistupeň mezi obcemi a zeměmi byly na
základě čl. XVII. obecního zřízení říšského z roku 1862 okresy. Do vlastní pravomoci
okresní samosprávy patřila mimo jiné silniční správa.92 V čele samosprávného okresu
stálo okresní zastupitelstvo, okresní výbor a okresní starosta. Za správu okresních silnic
v Čechách odpovídal okresní výbor okresnímu zastupitelstvu. Způsoby udržování
zemských silnic se vztahovaly také na silnice okresní. Okresní výbor předkládal
okresnímu zastupitelstvu návrh rozpočtu na udržování okresních silnic společně
s podrobným ročním vyúčtování uplynulého zúčtovacího období. Na Moravě a ve
Slezsku zemská vláda jmenovala před vznikem okresů silniční výbor, jenž odpovídal za
správu silnic v rámci silničního konkurenčního okresu. Na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi tuto funkci zastávaly ve vztahu k vicinálním cestám vicinální cestní výbory,
jmenované župním úřadem resp. okresním úřadem (podle zákona č. 385/1922 Sb. z. a
n., o přesunech působnosti administrativních úřadů na Slovensku, u vicinálních cest,
které vedly na území jednoho okresu).
Náklady na udržování okresních silnic (vicinálních cest) se hradily z okresních
(vicinálních) fondů (§ 7 a § 8 čes. sil. zák., § 6 mor. sil. zák. a § 12 slez. sil. zák.).
Dalšími zdroji financování byly zemské subvence a poplatky plynoucí z příspěvkové a
konkurenční povinnosti. Ve smyslu § 5 čes. sil. zák. pak mohlo okresní zastupitelstvo
schválit, že bude hradit náklady spojené s údržbou důležitého silničního objektu v tahu
obecní silnice.
Hospodářská a technická správa okresních silnic byla svěřena okresnímu výboru
podle § 22 zák. č. 41/1866 čes. z. z., § 26 mor. sil. zák. a § 25 slez. sil. zák., pokud
nebyla ve smyslu § 53 odst. 4 a § 91 org. zák. (zákon č. 126/1920 Sb. z. a n., o zřízení
župních a okresních úřadů v republice Československé ve znění zákona č. 125/1927 Sb.
z. a n., o organisaci politické správy) převzata státní správou. Zaměstnance pro správu
okresních silnic ustanovoval okresní výbor podle § 53 odst. 4 a § 91 org. zák.
91
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Údržbu spočívající v technickohospodářské správě zemských silnic měl na
starosti zemský výbor, případně ji předal příslušnému okresnímu výboru. Finanční
prostředky na údržbu zemských silnic přiděloval zemský výbor na podkladu nákladů
rozpočtovaných v minulých letech na účet berničního úřadu a zároveň stanovil způsob a
lhůty jejich výběru okresnímu výboru. Okresní výbor ustanovil jednoho nebo více
svých členů, kteří dostali správu silnic do péče, o důležitých věcech rozhodoval vždy
výbor. O uzavírání smluv na dodávky štěrku a realizaci stavebních prací a oprav silnic
rozhodoval okresní výbor a následně je postupoval ke kontrole zemskému výboru.
Zpráva o stavu zemských silnic se projednávala každé čtvrtletí na zasedání okresního
výboru, který rovněž podával návrhy ve věci zemských silnic a návrh ročního rozpočtu
na zabezpečení jejich údržby zemskému výboru. V případě potřeby jmenoval zemský
výbor technika se zkušenostmi v silničním stavitelství, který poskytoval odbornou
podporu členu okresního výboru, kterému byla svěřena péče o silnice (silniční referent).
Odbornou správu státních silnic vykonávalo ministerstvo veřejných prací
prostřednictvím svých silničních techniků, péči o řádnou údržbu státních silnic a dohled
nad nižší výkonnou službou cestmistrů a cestářů měly na starosti okresní úřady, nad
nimiž vykonávaly dozor zemské resp. župní úřady.
Po uplynutí každého správního roku okresní resp. vicinální výbory předkládaly
zemskému výboru komplexní zprávy o stavu státních, zemských (župních), vicinálních,
okresních a obecních silnic ve své územní působnosti za účelem vytváření úplné silniční
mapy a statistických dat a jako podklad pro vytváření státního a zemského rozpočtu.
Obce, jimiž procházely státní silnice, byly podle dvor. dekretu z 26. září 1835,
č. 158 sb. z. p., povinny za náhradu udržovat průtah silnic nebo samy přispívat na
náklady zvýšené tím, že silnice vedla intravilánem obce. V případě odklízení sněhu
z průjezdních úseků tak byly obce povinny činit ve smyslu zák. z 2. ledna 1877, č. 33
ř. z., a to až do vzdálenosti 8 km od obce bez náhrady.
Právní úprava zajišťování sjízdnosti z hlediska odklízení sněhu v extravilánu
byla opět velmi roztříštěná. V Čechách a na Moravě měly obce, kterým byla tato
povinnost uložena ve vztahu k silnicím státním, zemským i okresním, nárok na náhradu
vynaložených nákladů (zák. č. 33/1877 ř. z., § 11 čes. sil. zák. a § 11 mor. sil. zák.)
s výjimkou silnic II. třídy na Moravě, u nichž tato povinnost stíhala obce bez náhrady
(čl. VII zák. č. 20/1866 mor. z. z.). Naproti tomu § 123 uher. zák. čl. I/1890 ukládal
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odklízení sněhu na silnicích státních a zemských obcím bez náhrady. § 17 slez. sil. zák.
stanovil jako jediný, že tyto náklady nese pro okresní silnice silniční okres. 93 O výši
náhrad rozhodovalo v Čechách okresní zastupitelstvo (§ 11 čes. sil. zák.), na Moravě a
ve Slezsku silniční okres po dohodě s obcemi. Nedošlo – li k dohodě, byl příslušný o
výši náhrady rozhodnout zemský (župní) úřad.
Výkonnými osobami při správě silnic a cest byli cestmistři a cestáři, kteří byli
povinni nosit při výkonu své práce služební odznak. Cestmistr byl jmenován zemským
výborem a musel za tím účelem složit zkoušku odborné způsobilosti, byl podřízen
okresnímu silničnímu výboru a měl postavení podúředníka. Cestmistr řídil cestáře,
prováděl kontrolu silniční a cestní sítě, ukládal cestářům úkoly do služební knížky a
následně kontroloval jejich plnění. Měl také na starosti kontrolu jakosti dodávaného
štěrku. Zpravidla cestmistr bděl nad 100 km silniční sítě, kterou musel nejméně dvakrát
do měsíce celou zkontrolovat, o tom musel vést záznamy ve své služební knížce, kterou
předkládal vždy na konci měsíce předsedovi silničního výboru k nahlédnutí. Každou
zjištěnou byť „sebenepatrnější vadu“ musel bezodkladně ohlásit předsedovi okresního
silničního výboru. Cestmistr také vykonával službu silniční policie, k této činnosti
musel složit přísahu. Rovněž cestář měl stanovenu délku silnice, kterou měl v péči, ta
činila 2 – 3 km u dopravně zatížených silnic a 3 - 5 km u silnic ostatních. Bylo
stanoveno, že cestář je povinen pravidelně kontrolovat jemu přidělený úsek a shledané
poruchy cestmistrovi ihned oznámit, malé škody pak okamžitě sám napravit. Vše, co
silnici znečišťovalo, musel cestář ihned odstranit. Cestář měl několikrát ročně sekat
trávu v silničních příkopech a na silničních banketech a dále spravovat silnice za mokra
„šutrováním“ na podzim nebo zjara, bylo – li třeba pak i v létě. Jeho úkolem bylo také
zabránit ničení vozovky v důsledku vyjíždění kolejí prostřednictvím pokládání tzv.
výhybných kamenů, které se na vozovku umísťovaly tak, aby docházelo k neustálé
změně jízdní dráhy vozů, které pak musely jezdit hadovitě. Výhybné kameny byly
natřeny bílým vápnem a za soumraku musely být z vozovky odstraněny, druhý den byly
posunuty o pět metrů dále v podélném vedení silnice. Silniční výbor vykonával
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občasnou kontrolu celé okresní silniční sítě. V případě, že bylo shledáno, že je správa a
údržba dotované silnice nedostatečná, mohla být dotace odebrána.94
Ustanovení § 13 českého silničního zákona, § 24 moravského silničního zákona
a § 22 slezského silničního zákona zakotvovaly závazek údržby nestátních silnic a
mostů podle zvláštních právních titulů, kterými byly:
-

úřední výroky, které zakládaly trvalou konkurenční povinnost;

-

jiné zákony než zákony silniční, kterými jsou uloženy povinnosti k udržování
neerárních veřejných cest (např. § 33 vodního zák. č. 71/1870 čes. z. z., § 4 čes.
mýtného zák. č. 32/1867 čes. z. z.);

-

smlouvy, které zakládaly konkurenční povinnost a směřovaly k zajištění
veřejného zájmu, tedy že komunikace bude jako veřejná zřízena resp. udržována
např. závazek okresu, že převezme silnici vybudovanou obcí do sítě okresních
silnic, nebo závazek obce, že bude udržovat most ležící v katastru jiné obce.95
Prováděcí vládní nařízení k zákonu o silničním fondu č. 144/1927 Sb. z. a n.

diferencovalo mezi různými postupy zlepšení silnic. V rámci údržbových prací takto
definovalo zdokonalení vozovek, do kterého zahrnovalo doplnění tloušťky štěrkové
vrstvy, „rozmnožení válcování na větší úhrnnou délku nežli byla až dosud možná
v mezích pravidelného udržování“, opatřování povrchu štěrkových vozovek „povlaky“
k eliminaci jejich prašnosti, pokládání dlažeb, betonových, živičných a jiných
„novodobých“ vozovek. Za těžké vozovky byly považovány ty, které byly opatřeny
dlažbou z přírodních a umělých kamenů, betonové vozovky a živičné vozovky o
tloušťce alespoň 5 cm.
Vládní návrh silničního zákona z roku 1938 uložil povinnost údržby silnic a cest
ve sjízdném a schůdném stavu jejich správcům. V případě živelných pohrom zákon
povinoval všechny osoby ve věku od 18 do 60 let k ručním službám, držitele
dopravních prostředků ke službám dopravním a dále též k odevzdání nářadí, hmot a
94
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strpění použití nezastavěných pozemků všech jejich vlastníků a uživatelů, a to za
přiměřenou náhradu, bylo – li to zapotřebí k udržení cesty ve sjízdném a bezpečném
stavu. Nedošlo – li k dohodě o výši přiměřené náhrady, rozhodl o ní s konečnou
platností okresní úřad. Nezbytná prozatímní opatření byl povinen k zajištění ochrany
silnice nebo cesty nebo k zajištění bezpečnosti učinit starosta na náklady obce a zároveň
tuto skutečnost oznámit příslušné silniční správě, která byla povinna následně takto
vynaložené náklady refundovat. Nedošlo – li k dohodě ohledně jejich výše, rozhodl
silniční úřad.
Tento vládní návrh zákona rovněž v duchu předchozích právních předpisů
ukládal udržování průjezdních úseků silnic (průjezdných tratí), podél nichž na sebe
usedlosti navazovaly bez značnějších mezer alespoň po jedné straně, obcím takto:
„Obce jsou povinny udržovati na svůj náklad průjezdné trati v tomto rozsahu: čistiti je,
odvážeti bláto a prach s nich seškrábané a hlínu vybranou z příkopů, prohazovati a
odvážeti sníh, postarati se o místo skládky udržovacích hmot pro průjezdné trasy, …..“.
Obce byly dále povinny dle předlohy silničního zákona v průjezdních úsecích svým
nákladem udržovat dlažbu mimo průjezdní vozovku, chodníky a sdruženou kanalizaci.
Povinnost prohazování sněhu na silnicích stejně jako ostatní práce spojené s údržbou
průjezdních úseků, které obce konaly za silniční správu, jakož i údržba silnic
v extravilánu obcí, byly obcím uloženy konat za náhradu, jejíž výši stanovil silniční
úřad. Podrobnější předpisy o údržbě silnic měly být upraveny vládním nařízením.
Vládní předloha zákona tak upustila od příspěvkové povinnosti obcí na údržbu
průjezdních úseků s ohledem na obtíže při vyměřování výše příspěvku.96
Po přijetí zmocňovacího zákona č. 330/1938 Sb. z. a n. dne 15. 12. 1938
následovala postupná likvidace samosprávných orgánů. Na počátku roku 1939 bylo
rozpuštěno české a moravskoslezské zemské zastupitelstvo a dosavadní působnost
samosprávy začala přecházet na zemské správní komise a další státní úředníky (obecní
tajemníci).97 Vládním nařízením číslo 174/1941 Sb. ze dne 30. dubna 1941, o převzetí
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okresních silnic Protektorátem Čechy a Morava do správy a udržování, bylo převzato
vládou protektorátu do jeho správy a udržování 16. 000 km dosavadní sítě okresních
silnic, pracovníci zaměstnaní k zajištění správy a údržby silnic zůstali zaměstnanci
okresu, nicméně po odborné stránce se stali podřízenými protektorátní silniční správě.
Právní předpis dále vymínil výpůjčku zařízení k údržbě protektorátní silniční správě,
která hradila náklady spojené s provozními náklady a náklady na údržbu těchto zařízení
a převzaté silniční sítě. Vládním nařízením č. 13/1944 Sb. ze dne 12. ledna 1944,
o převzetí okresních cestmistrů a cestářů, byly převzaty také tyto profese do
protektorátních služeb.
Ve smyslu zákona č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o
veřejných silnicích, hradil stát náklady na udržování státních silnic, dosavadní
příspěvková a konkurenční povinnost na základě platných právních titulů zůstala
zachována. Zákon č. 147/1949 Sb. stanovil, že stavbu, správu a údržbu státních silnic
vykonává prostřednictvím okresních a krajských národních výborů a jejich odborné
vedení svěřil ministerstvu techniky. Vládním nařízením č. 2/1950 Sb., o působnosti
národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic, bylo podrobněji
upraveno, co se rozumí správou státních silnic a došlo k přesnému vymezení
kompetencí a působnosti mezi okresními a krajskými národními výbory. Okresnímu
národnímu výboru tak přináležela správa všech státních silnic v jeho obvodu, jakož i
jejich údržba, péče o řádný stav silnic a především o jejich dobrou sjízdnost, o
udržování a umísťování dopravních značek a péče o stromoví při silnicích. Krajskému
národnímu výboru byla svěřena činnost řídící, dozorčí a investiční. Zaměstnanci okresů,
na Slovensku zaměstnanci Fondu vicinálních cest, kteří byli ke dni 31. 12. 1949
zaměstnáni výhradně nebo dle uvážení také převážně ke správě a udržování silnic,
přešli, resp. mohli přejít dne 1. ledna 1950 do služeb státu. V poválečném období od
roku 1953 vykonávaly správu a údržbu státních silnic národní silniční podniky, které
vznikly z Krajských silničních služeb jako zařízení krajských národních výborů.
Hlavními správami státních silnic byly v Čechách ministerstvo dopravy a na Slovensku
povereníctvo pre dopravu, které řídily činnost jednotlivých silničních podniků a byly
zároveň příslušným ústředním orgánem státní správy v oblasti silničního hospodářství.
Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 30. 6.
1984 a jeho prováděcí předpisy svěřují péči o dálnice včetně jejich financování a dozor
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nad nimi ministerstvu dopravy a spojů, péči o silnice a financování jejich údržby
okresním národním výborům a péči o místní komunikace včetně financování jejich
údržby místním národním výborům, tato péče mohla být vykonávána buď přímo nebo
prostřednictvím podřízených hospodářských nebo rozpočtových organizací (tzv.
organizací silničního hospodářství), s nimiž v této oblasti úzce spolupracovalo
ministerstvo dopravy a spojů, resp. od roku 1971 ministerstvo vnitra.
Podle 27 odst. 4 resp. 5 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, okresní
národní výbor řídil nebo spravoval okresní správu silnic.
Správa účelových komunikací přináležela ze zákona organizacím, kterým tyto
komunikace sloužily, pokud jich bylo více, podle vzájemné míry spoluužívání.
S přijetím novely silničního zákona, zákona č. 27/1984 Sb., bylo do právní
normy včleněno ustanovení o správě národního majetku a bylo stanoveno, že:
Ke správě pozemních komunikací jsou příslušné
a) jde-li o dálnice, organizace k tomuto účelu zřízené federálním ministerstvem
dopravy a jím řízené,
b) jde-li o silnice, okresní národní výbory, popřípadě organizace k tomuto účelu jimi
zřízené,
c) jde-li o místní komunikace, místní národní výbory, popřípadě organizace jimi k
tomuto účelu zřízené,
d) jde-li o účelové komunikace, organizace, jimž zcela nebo převážně slouží.
Státní socialistické organizace a národní výbory, které byly příslušné ke správě
pozemních komunikací, byly povinny tento národní majetek udržovat ve stavu
odpovídajícím účelu, k němuž byl určen, a plnit povinnosti stanovené předpisy o správě
národního majetku. To platilo obdobně i pro jiné socialistické organizace než státní,
které měly účelové komunikace ve vlastnictví nebo v trvalém užívání.
V souvislosti se stálým nárůstem přípravných prací na výstavbě dálnic vzniklo
rozdělením Střediska pro rozvoj silnic a dálnic ke dni 1. 7. 1967 Ředitelství dálnic, které
mělo zajišťovat kromě investorské činnosti také správní a údržbovou činnost při
výstavbě a provozu dálnic v Československé socialistické republice. Ředitelství dálnic
bylo rozpočtovou organizací ministerstva dopravy. V souvislosti s majetkovou správou
a údržbou dálnic se stavěly areály cestmistrovství později přejmenované na Střediska
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správy a údržby dálnice. V roce 1992 se na území Československa nacházelo v provozu
389 km převážně čtyřpruhových dálnic.
Systém organizace správy silničního hospodářství se od roku 1971 prakticky
neměnil, dálnice spadaly pod federální ministerstvo dopravy, silnice pod ministerstvo
vnitra. Provoz dálnic řídilo Ředitelství dálnic Praha, se závodem v Brně, správu a
údržbu silniční sítě zajišťovaly správy a údržby silnic v jednotlivých okresech (předtím
okresní správy silnic), řízené okresními národními výbory.98
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2. Organizace státní správy a její rozhodovací pravomoc ve věcech
silnic a cest
Na základě recepčního zákona č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného
československého státu byly zachovány samosprávné, státní a župní úřady a další
instituce na úrovni zemí, okresů a zejména obcí, tímto postupem byla zachována
společenská stabilita nově vznikajícího státu. Z Rakouska - Uherska převzal
československý

právní

řád

i

charakteristickou

soustavu

místní

samosprávy

vybudovanou souběžně se státní správou, která byla vykonávána v přenesené
působnosti. Reorganizace státní správy a samosprávy byla provedena zákonem č.
126/1920 Sb. z. a n., o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé,
který však vešel v účinnost od 1. 1. 1923 pouze na Slovensku.99 Ve smyslu ustanovení
§ 8 tohoto zákona bylo ministerstvo vnitra po dohodě se zúčastněnými ministerstvy
oprávněno nařízením přenést působnost mezi okresními a župními úřady a okresními a
župními výbory navzájem, případně přenést působnost na příslušné ministerstvo, tak,
aby došlo v rámci Československé republiky ke zjednodušení a sjednocení správy.
K provedení tohoto ustanovení byla následně vydána na Slovensku nařízení, jež se
dotýkala také oblasti silničního hospodářství.100 Zákon č. 126/1920 Sb. z. a n., o zřízení
župních a okresních úřadů v republice Československé, byl novelizován zákonem č.
125/1927 Sb. z. a n., o organisaci politické správy (organizačním zákonem), a takto
vešel v účinnost také v historických zemích.
Podle § 5 odst. 1 organizačního zákona přešla vnitřní správa silnic a mostů
zemských dnem 1. prosince 1928 na zemské úřady. Ve smyslu ustanovení § 8 tohoto
právního předpisu bylo lze přenést nařízením působnost ke sjednocení a zjednodušení
správy ze zemských úřadů na okresní a naopak, ze zemských zastupitelstev a výborů na
okresní zastupitelstva a výbory a ze zemských výborů na ministerstva nebo naopak.
Podle § 53 odst. 4 organizačního zákona, pokud to vyžadoval důležitý veřejný zájem,
mohl příslušný ministr po dohodě s ministrem vnitra svěřit zcela nebo zčásti odbornou
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správu silnic po slyšení zemského zastupitelstva orgánu státní správy.101 Také
k provedení těchto ustanovení byla následně vydána řada nařízení týkajících se přesunu
působnosti v oblasti veřejných silnic.102
Zákon č. 125/1927 Sb. z. a n. rozdělil území československé republiky na čtyři
země, které spravoval zemský úřad v čele se zemským prezidentem a zemským
zastupitelstvem, zemský úřad byl nadřízen státním policejním úřadům v zemi, dohlížel
na činnost okresních úřadů a zastával působnost druhé instance ve veřejné správě. Podle
§ 5 a § 53 organizačního zákona správní funkce přešly na orgány státní správy ze
zákona bez intervence jakéhokoliv správního aktu (Nález NSS ze dne 11. 10. 1933, č.
15153/33)103. Hranice mezi mocí vrchnostenskou, vykonávanou zemským úřadem a
mocí samosprávnou (hospodářskou) vykonávanou zemským zastupitelstvem v čele se
zemským výborem, nebyla stejně jako v předchozím období ani v organizačním zákoně
v oblasti silniční správy pregnantně vymezena, stejná situace byla také na úrovni
okresů. Z nařizovacích přepisů vydaných k provedení § 8 organizačního zákona je
zřejmá snaha o jasné vymezení a oddělení kompetencí vrchnostenské státní správy a
samosprávy, když moc vrchnostenská byla svěřena politickým úřadům v oblasti
mýtného práva104, v oblasti rozhodování o zvláštním užívání silnic, v oblasti
rozhodování o odpovědnosti za škodu vzniklou při užívání silnic a cest v souvislosti se
zanedbáním jejich správy a údržby105, v oblasti rozhodování o výši příspěvků
zúčastněných subjektů v rámci plnění příspěvkové a konkurenční povinnosti a v rámci
konzervačního paušálu106, v oblasti rozhodování o změnách v síti obecních silnic a
cest107 a na Slovensku a v Podkarpatské Rusi též v oblasti povolování stavby silnic a
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cest108. Opatření stálého výboru Národního shromáždění ze dne 16. listopadu č.
291/1938 Sb. z. a n., o vyvlastnění a o některých jiných opatřeních k účelům
hospodářského

přebudování

státu

nebo

dočasného

hospodářského

zajištění

nezaměstnaných osob, a vládní nařízení č. 109/1942 ze dne 21. března 1942 Sb. z. a n.,
o změně stavebních řádů (I. stavební novela), pak vymezily působnost politických úřadů
také v oblasti stanovení ochranných pásem silnic.109
Podle čl. II. zákona č. 125/1927 Sb. z. a n. vykonávaly úřady politické,
podřízené ministerstvu vnitra, policii, to znamená, že „bděly nad veřejným pořádkem,
klidem, bezpečností a veřejnou mravností a odvracely v tom směru všeliká nebezpečí i
odstraňovaly nastalé poruchy, ovšem pokud to nebylo uloženo jiným úřadům nebo
orgánům.“ Těmito jinými orgány byly zejména státní úřady policejní.
Výkon státní správy v oblasti dohledu nad tím, aby veřejné komunikace nebyly
poškozovány ani ničeny, byl normován s cílem zajistit na nich bezpečný a nerušený
provoz. Tato činnost policejní povahy byla předmětem výkonu státní moci
prostřednictvím silniční policie. Bezpečnostní správa se dělila na policii tzv.
bezpečnostní, tedy policii v užším slova smyslu a policii administrativní neboli správní.
Úkolem policie bylo přispívat k upevnění a posílení státního společenství a cílem bylo
zajistit obecné blaho i prostřednictvím vynucení. Silniční policie vykonávala dohled
nejen nad uživateli veřejných komunikací, ale také nad jejich správci.
Také v této oblasti nebyla právní úprava pro československé území jednotná,
nicméně smysl a cíl jednotlivých právních předpisů byl shodný, právní předpisy
zakazovaly veškeré jednání, ať již úmyslné nebo nedbalostní, které by vedlo
k poškození silnice včetně jejích součástí a příslušenství a jednání, jež ohrožovalo
účastníky silničního provozu. Dále právní předpisy regulovaly užívání silnic jiným než
obvyklým způsobem. Silniční korporace byly tedy zřizovány za účelem údržby silnic
v takové kvalitě, která zaručovala bezpečný a nerušený provoz z hlediska jejich
stavebně technického stavu, zatímco silniční policie byla zřízena za účelem ochrany
tohoto provozu. Za situace, kdy silniční korporace neodstranila překážku v provozu na
veřejné komunikaci z hlediska stavebně technického stavu, bylo povinností silniční
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policie zasáhnout a zakázat zde provoz do doby, než došlo k nápravě. Podle § 21 čes.
sil. zák. politické úřady měly právo a povinnost dohlížet na to, aby každý mohl bez
překážky veřejné silnice užívat a pokud zjistily závady ve sjízdnosti silnic, zajistit, aby
byly odstraněny tím, kdo je způsobil, případně samy zajistit kroky k odstranění
takových zjištěných závad, pokud by hrozilo nebezpečí z prodlení.
Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi byly právní předpisy týkající se silniční
policie soustředěny v § 104 – § 151 uher. zák. čl. I/1890 a její výkon byl svěřen
okresním úřadům resp. městům se zřízeným magistrátem. V historických zemích bylo
postavení obce v pozici silniční policie obsaženo v příslušných ustanoveních zákonů o
obecních zřízeních a její moc byla vymezena z hlediska jejího zájmu, území a
pravomocí (§ 28 čes. obec. zříz., § 27 mor. obec. zříz. a § 27 slez. obec. zříz.), přičemž
se jednalo o výkon přenesené působnosti. Rozsah pravomoci obce byl omezen tzv.
silničními policejními řády. K ochraně silničního policejního pořádku byla obec
oprávněna vydávat podle § 34 čes. obec. zříz., § 33 mor. obec. zříz a § 33 slez. obec.
zříz. nařízení spojená eventuálně s uložením sankce v případě jejich porušení, pokud
tato pravomoc nespadala do působnosti jiných orgánů. S nárůstem dopravy a jejího
hospodářského významu postupně vzrostla potřeba upravit povinnosti ukládané silniční
policií mimo hranice obcí jednotnou právní úpravou (především v souvislosti
s nárůstem motorové dopravy) na území celého státu (předpisy upravující jízdu na
velocipedech, silničních parostrojích, automobilech, motorových vlacích a motorových
kolech). Výkon silniční policie byl v Čechách, na Moravě a ve Slezsku svěřen starostovi
obce, na Slovensku a Podkarpatské Rusi okresním úřadům. Podle novely zákona o
obecním zřízení z roku 1919 (zák. č. 76/1919 Sb. z. a n.) se ze dvou členů rady a
starosty skládal trestní senát, který vyřizoval trestní agendu spadající do kompetence
obce. Pokud však byly přestupky v oblasti silniční policie oznámeny přímo okresnímu
politickému úřadu, byl tento na Moravě a ve Slezsku oprávněn je vyšetřit, vést trestní
řízení a uložit trest. Příjemcem pokuty byl ten, kdo ji uložil – stát, pokud byla uložena
okresním úřadem, obec, pokud byla uložena obcí.110 Při uplatňování hmotného práva
však byla činnost obcí při výkonu funkce silniční policie často shledávána jako laxní a
ukládané pokuty byly nízké, navíc byla také zatížena slabou znalostí hmotného práva
110
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obsaženého v relevantních právních předpisech. Vydávané trestní nálezy tak často
trpěly vadami, které měly za následek jejich zrušení nadřízenými orgány.111
Státní policejní úřady zřízené podle zákona č. 165/1920 Sb. z. a n., jímž se vláda
zmocňuje zřizovati státní policejní úřady, mohly převzít z působnosti obecní policie
bezpečnostní obor policie, který zahrnoval také policii dopravní, které bylo uloženo
pečovat o bezpečnou a snadnou dopravu na cestách. Státní policejní úřad mohl být
zřízen v obci, jejíž zastupitelstvo s tím projevilo souhlas (případně se jednalo o souhlas
nejméně poloviny zastupitelstev těch obcí, které tvořily policejní obvod, přičemž obce
nad 500 obyvatel musely projevit souhlas vždy), dále mohl být zřízen zákonem a také
za situace, kdy obec hrubě zanedbala péči o veřejnou bezpečnost, klid a pořádek nebo
přesahovalo – li plnění této povinnosti možnosti obce.112 Cílem ochrany byla též
eliminace jednání zasahujícího do práva obecného užívání veřejných cest (Nález NSS
ze dne 24. 11. 1925, č. 1855/25: „Přestupku podle § 126 zákonného článku I z roku
1890, jímž byl stěžovatel uznán vinným, dopouští se ten, kdo zaujme a přejinačí cestu,
neb jakoukoliv její část pro soukromou potřebu. Intencí zákona jest tu nepochybně, aby
chráněna byla veřejnost cesty, to jest možnost jejího používání veřejností.“113).
Místní policie dohlížela mimo jiné také na dodržování pravidel při jízdě na
silnicích a cestách. Existovala poměrně exaktně stanovená pravidla pro jízdu s vozy
(trestní zákon). Ustanovení trestní obsahovala například zákaz, že náklad na vozech
nesmí být širší než 9 vídeňských stop, zákaz zapřahovat více než dva koně k vozům o
dvou kolech a více než čtyř koňů k vozům o čtyřech kolech, zákaz nakládání více než
30 centů na vůz o dvou kolech a více než 60 centů na vůz o čtyřech kolech, používání
provazů nebo řetězů na kola, pokud není na silnicích náledí. Jednotlivá nařízení dále
zakazovala také znečišťování příkopů při silnicích podle § 8 guber. nař. ze dne 28.
května 1838, č. 22. 595, zavěšování se na vozy podle policejního nařízení ze dne 25.
června 1787, zavěšování menších vozů za větší podle gubernálního nařízení ze dne 20.
září 1823, čís. 48.538, ježdění po krajnicích silnice nebo přes hromádky štěrku na
111
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veřejných silnicích podle gubernálního nařízení ze dne 27. února 1829, čís. 3569, dále
ukládala povinnost vyhýbat se s povozem vpravo podle gubernálního nařízení ze dne
17. července 1824, čís. 17.724 a také zavírat při jízdě z kopce kola podle gubernálního
nařízení ze dne 18. dubna 1826, čís. 66.604, zakazovala jezdit bezprostředně kolem
domů podle ministerského nařízení ze dne 30. září 1857 a rychlou jízdu po dřevěných
nebo řetězových mostech podle místodržitelského nařízení ze dne 9. listopadu 1857, čís.
46.514. V případě, že se měl náklad o váze více než 130 centů převážet po státním
mostě, musela být tato skutečnost oznámena pět dní předem místně příslušnému
politickému úřadu ve smyslu místodržitelského nařízení ze dne 28. června 1863 čís. 33.
617 a dle místodržitelského nařízení ze dne 30. 9. 1857. Všeobecný trestní zákon,
vyhlášený císařským patentem ze dne 21. května 1852, č. 117, ř. z., zavedl v § 318
skutkovou podstatu přečinu spočívajícího ve svévolném porušení mostů, ale také jiné
stavby, kterou jsou opatřeny srázy při silnicích a cestách nebo mostech. Za takové
jednání mohl být pachatel potrestán vězením od jednoho do třech měsíců podle velikosti
vzniklé škody a svévole, s níž byl skutek spáchán.
Podle zák. č. 47/1866 čes. z. z., jímž byl vydán řád policie silničné pro
království České, bylo trestáno každé poškození silnice nebo jejích částí – výslovně
krajnic čili banketů, zdí zábradelních, patníků, zábradlí, stok, mostů, stromořadí na
silnici nebo podél silnice vysazených, ať již úmyslné nebo nedbalostní, vzniklé
opomenutím povinné péče. Pro užívání silnic a cest platila tato pravidla:
-

povozníci se vyhýbali vlevo a předjížděli vpravo, v horách se saně vyhýbaly
vpravo;

-

vozka měl být při jízdě na voze, pokud jel vůz s kopce, měl být brzděn a pokud
bylo spřežení řízeno pouze jednou opratí, měl jít vozka při jízdě s kopce podél
vozu;

-

řetězové závlečky mohly být používány pouze na náledí;

-

šíře nákladu nesměla přesahovat 9 stop;

-

nákladní povozy, které rozvážely náklad těžší než 50 centů a ty, do nichž byli
zapřaženi více než dva koně, musely být opatřeny loukotěmi o šíři 4 palců,
pokud byly používány pro náklad těžší než 80 centů či je táhli více než čtyři
koně, musely být opatřeny loukotěmi o šíři 6 palců;
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-

nezapřažené povozy nesměly být ponechány stát na silnici, ledaže tam zůstaly
v důsledku nehody, pak ale musely být pod dozorem a v noci osvětleny;

-

za tmavé noci musel být každý povoz opatřen svítilnou, viditelnou z daleka;

-

sjezdy, které napojovaly cesty, měly být opatřeny můstkem nebo vydlážděnou
strouhou, sjíždět z pole mimo ně se zakazovalo;

-

pasení dobytka na krajnicích a ve škarpách a silničních příkopech bylo
zakázáno.
Porušení výše uvedených povinností a zákazů bylo přestupkem podle

policejního řádu silničního a trestalo se pokutou. Pokud nemohl pokutovaný pokutu na
místě zaplatit, mohl být potrestán trestem vězení na 6 až 24 hodin. Funkci silniční
policie vykonávaly subjekty dříve v této kapitole uvedené. K dozoru a péči o silnici a
stromořadí byly též určeni zřízenci silniční (cestmistři a cestáři), orgány policie místní a
polní, finanční stráž a četnictvo. Každý, koho tyto osoby vykonávajíce dohled v pozici
silniční policie postihly, byl povinen je bez výjimky uposlechnout. Třetina pokuty
vybrané silničními zřízenci náležela osobě vykonávající funkci silniční policie, zbytek
byl odveden do chudinského fondu té obce, na jejímž území byl přestupek „na jisto
postaven“.114
Cestmistři a cestáři pověření výkonem funkce silniční policie byli povinni nosit
ve službě služební odznak (cestář na služební čepici). Každé zjištěné porušení silničního
policejního řádu byli povinni bezodkladně oznámit příslušnému obecnímu nebo
politickému úřadu a vyrozumět o něm silniční výbor. O takto ohlášeném přestupku
muselo být vydáno cestmistru nebo cestáři úřadem písemné potvrzení. Pokud takové
potvrzení přijal cestář, byl povinen jej předat cestmistrovi, který měl za úkol
zkontrolovat, zda byl závadný stav odstraněn a trest vykonán. Pokud k nápravě nedošlo,
byl cestmistr povinen oznámit tuto skutečnost okresnímu politickému úřadu. Zvláštní
pozornost měl cestmistr věnovat šíři loukotí povozů. Na konci každého kalendářního
roku byl okresní silniční výbor povinen předložit zemskému úřadu cestmistrův výkaz
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všech učiněných oznámení, včetně způsobu potrestání a uvedení subjektu, který trest
uložil.115
Podle vládní předlohy silničního zákona z roku 1938 již měl být státní dozor nad
silnicemi svěřen silničním úřadům, kterými byly pro síť státních a zemských silnic
zemský úřad, pro okresní silnice, cesty a silnice obecní a zájemnické okresní úřad.
Silniční úřady měly v kompetenci jednak dohled nad správným prováděním staveb a
údržbou silnic v souladu s vydaným povolením stavby, jednak dohlížely na to, aby
zjištěné závady ohrožující bezpečnost provozu byly neprodleně odstraněny. Ve věcech
povolení, prodloužení, zániku jakož i odnětí mýtného práva a mýtných poplatků
rozhodoval zemský úřad, s výjimkou jeho odnětí z důvodu veřejného zájmu, kdy
rozhodovalo ministerstvo veřejných prací. Okresní úřad pak dozíral na výkon mýtného
práva. Předloha silničního zákona předpokládala též vydání silničního policejního řádu
silniční a cestní policie, který měl platit i pro ulice a jiná veřejná prostranství. Silniční
policejní řád měl obsahovat předpisy k odvracení nebezpečí a škod, jež by mohly být
způsobeny na silnicích a cestách, předpisy k ochraně a úpravě dopravy, zejména též
upravující užívání silnic a cest k jízdě.
Vládní předloha zákona z roku 1938 rovněž obsahovala trestní ustanovení.
Trestání podle silničního policejního řádu bylo svěřeno okresním úřadům případně
státním policejním úřadům, pokud vykonávaly působnost ve věcech silniční dopravy,
jestliže nešlo o činy soudně trestné. Za přestupky proti silničnímu policejnímu řádu bylo
lze uložit pokutu do 2. 000 Kč nebo trest vězení (uzamčení) do 5 dnů, v případě zvláště
přitěžujících okolností pokutu až 5. 000 Kč a trest vězení až na 14 dní. Stejně mělo být
trestáno zaviněné poškození silnice nebo cesty a každé zaviněné rušení dopravy na nich.
Zákon také svěřil bezprostřední výkon dozoru nad dodržováním předpisů silničního
policejního řádu orgánům správy silnice nebo cesty, které obstarávaly nižší výkonnou
službu při správě silnice nebo cesty (cestmistrům, mostmistrům, cestářům) a orgánům
obcí. Ti měli při výkonu své služby bezodkladně ohlásit příslušným orgánům veřejné
115
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správy každý zjištěný přestupek. K výkonu bezprostředního dozoru musely tyto osoby u
okresního úřadu složit přísahu pro výkon služby silniční a cestní policie, tím byly
postaveny na roveň veřejné stráži, při výkonu služby se prokazovaly služební
legitimací.116
K zavedení pravostranného provozu se Československá republika zavázala
v rámci dodatku k Pařížské úmluvě v roce 1926 (Mezinárodní úmluva o jízdě
motorovými vozidly z 24. dubna 1926, Paříž, vyhlášená jako zákon č. 9/1931 Sb. z. a
n.). Tato úmluva byla Československou republikou ratifikována 20. 9. 1930 a dne 21. 9.
1931 se stala pro Československo mezinárodně závaznou, nicméně se splněním
závazku, který spočíval ve sjednocení strany provozu na pozemních komunikacích
signatářských zemí, se otálelo. Opatřením stálého výboru Národního shromáždění č.
275/1938 Sb. z. a n., o směru dopravy na veřejných silnicích a veřejných cestách, byla
s účinností od 1. května 1939 zavedena v Československu jízda vpravo. Toto opatření
bylo schváleno stálým výborem dne 10. listopadu 1938. V periodiku Hlas lidu z 14. 11.
1938, číslo 19 se k tomu uvádí: „Ministerská rada schválila návrh stálého
parlamentního výboru o zavedení jízdy vpravo na veřejných silnicích a cestách, a to od
1. května 1939. Je to proto, že již minulá vláda musila na tento požadavek ostatních
států přistoupiti, neboť všude kolem nás jezdí vpravo. Naši venkované mají mnohé
oprávněné námitky stran tohoto nového zákona, ukazují na nebezpečí, která jim
vzniknou zejména na úzkých silnicích, budou se muset všechny brzdy předělávat, i
koleje elektrických drah překládat — ale i zde nezbyde nic jiného, než se přizpůsobit,
poněvadž vpravo se jezdí dnes skoro v celém světě a při velké autostradě, která bude
stavěna přes celou naši republiku, jízda vpravo je nevyhnutelná.“117 Téměř půlroční
legisvakanční období opatření č. 275/1938 Sb. z. a n. sloužilo k zajištění změny
dopravního značení na pozemních komunikacích, když v § 8 odst. 1 bylo v této
souvislosti stanoveno, že s úpravami podle tohoto nařízení může být započato i dříve,
před jeho účinností. S ohledem na skutečnost, že území, které bylo Německu
postoupeno Mnichovskou dohodou, podléhalo německému právu, platilo zde pravidlo
pravostranné jízdy již po kapitulaci od října 1938, nicméně nebylo dosud dodržováno.
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Okupace však změnu urychlila, oficiálně byla změna směru jízdy nařízena od 6 hodin
17. března 1939, s výjimkou Prahy, kde nařízení platilo od 26. března 1939. O tom
svědčí vyhláška Policejního ředitelství v Českých Budějovicích vydaná na základě čl. 3.
odst. 1. zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb. z. a n., jež s okamžitou platností
mimo jiné stanovila, že „Až do vydání nového jízdního a uličního řádu zavádí se jízda
vpravo. Zejména ve městě nutno jezditi s náležitou opatrností.“. V článku zveřejněném
stejně jako citovaná vyhláška dne 21. 3. 1939 v periodiku Jihočeská jednota se uvádí:
„Jízda vpravo v Č. Budějovicích děje se bez nehod. Hned první den při příchodu
říšského vojska byla zavedena jízda vpravo. Při opatrnosti řidičů a kočí nestala se
dosud žádná nehoda. Je třeba, aby lidé ulici přecházející, více dbali na svou
bezpečnost, aby zbytečně ulicí nepřebíhali a dávali pozor na směr jízdy. Také jízda na
venkovských silnicích děje se vpravo. Nebyly dosud hlášeny žádné nehody. V Prase
bude jízda vpravo zahájena 26. března.“118 Přestupky proti opatření stálého výboru
Národního shromáždění č. 275/1938 Sb. z. a n. spadaly ve smyslu ustanovení § 5 do
působnosti okresních úřadů jako státních policejních úřadů, pokud vykonávaly
působnost ve věcech silniční dopravy a byly trestány uložením pokuty do 5. 000, --Kč
nebo vězením do 14 dnů. Opatření stálého výboru Národního shromáždění č. 275/1938
Sb. z. a n. bylo zrušeno zákonem č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích.
Vládní nařízení č. 242/1939 Sb. z. a n., o chování v silniční dopravě (dopravní
řád silniční) zřídilo dopravně policejní úřady, které v rámci výkonu veřejné správy
povolovaly podniky na veřejných silnicích nad míru obvyklého provozu, ukládaly tresty
pokuty a vězení za úmyslné nebo nedbalostní porušení nařízení. Dopravně policejní
úřady vznikly ve všech obcích, pro něž byly zřízeny státní policejní úřady s působností
v záležitostech silniční dopravy, jinak jimi byly okresní úřady. Zákon č. 56/1950 Sb.,
o provozu na veřejných silnicích svěřil řízení provozu na státních silnicích v první
instanci okresním národním výborům, které vydávaly také povolení ke zvláštnímu
užívání veřejných silnic nad obvyklou míru, případně způsobem, který ohrožoval
bezpečnost silničního provozu. Ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na jiných
silnicích než státních byly v první instanci příslušné místní národní výbory. Přímý dozor
nad silničním provozem vykonávaly orgány Sboru národní bezpečnosti, jež byly na
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základě vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích nahrazeny dopravními
inspektoráty, které byly zřízeny v sídlech okresních a krajských národních výborů.
Zákon č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích,
svěřil působnost správy nad státními silnicemi krajským a okresním národním výborům.
Prováděcím právním předpisem, nařízením č. 2/1950 Sb., o působnosti národních
výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic, okresní národní výbor mimo jiné
v rámci své správní činnosti vykonával dozor nad dodržováním předpisů na ochranu
silnic a povoloval a evidoval cizí zařízení v silničním tělese. Krajský národní výbor pak
ve smyslu tohoto nařízení stanovil technické podmínky pro přepravu mimořádně
těžkých a rozměrných břemen po silnicích a mostech a rozhodoval ve druhé stolici ve
věcech, v nichž rozhodl v prvé stolici okresní národní výbor. Ministerstvo techniky
podle zákona č. 147/1949 Sb. rozhodovalo o změnách v síti státních silnic.119
Porušování povinností v oblasti silničního hospodářství bylo stíháno podle
zákona č. 88/1950 Sb., trestního zákona správního, § 144 Ochrana silničního provozu,
odst. 2, v němž byly popsány skutkové podstaty přečinu spočívající v neoprávněném
užívání silnice způsobem přesahujícím obvyklou míru silničního provozu, v zanedbání
povinností při péči o řádný stav veřejného chodníku, v poškození veřejné silnice nebo
její součásti a dále v poškození, zakrytí, přemístění nebo odstranění silniční dopravní
značky. Za tyto skutky mohla být uložena pokuta do výše 12. 500, --Kč nebo trest
odnětí svobody až na jeden měsíc. Stejná výměra sankcí platila také pro dopravní
přestupky popsané v odstavci 1 stejného ustanovení. Přestupky stíhaly v první stolici
okresní národní výbory, nařízení vlády stanovilo, které z nich spadají do působnosti
obce. Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického
pořádku, již zavádí pojem přestupku a vymezuje v § 10 přestupky v silniční dopravě
včetně skutkových podstat přestupků na úseku silničního hospodářství, spočívající
v poškození, zakrytí nebo odstranění dopravní značky a dopravního zařízení a dále ve
způsobení závady ve sjízdnosti či schůdnosti, v poškození, znečištění nebo opotřebení
nad obvyklou míru veřejné komunikace nebo její součásti a příslušenství. Přestupky
projednávaly v první instancí národní výbory ve věcech, které spravovaly. Přestupky,
jimiž byla porušena pravidla silničního provozu, spadaly do působnosti oddělení
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Viz. též s. 37 - 38.
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Veřejné bezpečnosti. Zákonem ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích a zákonem SNR č.
372/1990 Sb., o priestupkoch, byl výčet skutkových podstat přestupků v oblasti
silničního hospodářství doplněn o nepovolené uzavření pozemní komunikace.
Příslušnost národních výborů k projednání přestupku byla dána okruhem věcí, které
spravovaly. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu i nadále spadaly
do působnosti Sboru národní bezpečnosti.
Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), svěřil
výkon státní správy ve věcech silnic a místních komunikací do kompetence ministerstvu
dopravy a spojů a národním výborům všech stupňů. Podrobněji výkon státní správy
upravila prováděcí vyhláška k silničnímu zákonu č. 136/1961 Sb. V silničním zákoně
z roku 1961 se ještě setkáváme s tím, že výkon státní správy a dozor nad pozemními
komunikacemi vykonávají kromě orgánů státní správy také pracovníci organizací
silničního hospodářství, kteří byli takto společně pověřeni výkonem dozoru nad
dálnicemi, silnicemi, popřípadě místními a účelovými komunikacemi, byli povinni vést
uživatele těchto komunikací k jejich ochraně a zachování pořádku na nich a byli též
oprávněni zjišťovat totožnost osob, které se dopustily jednání, jež ohrožovalo
komunikaci nebo provoz na ní. Při výkonu své funkce byli opatřeni služebním
odznakem (průkazem).
Městské (místní) národní výbory v rámci výkonu přenesené působnosti
povolovaly zvláštní užívání místních komunikací a určovaly jejich ochranná pásma,
prohlašovaly na návrh vlastníka účelové komunikace tuto komunikaci za neveřejnou,
vydávaly rozhodnutí o přípustnosti stavby resp. stavební povolení pro místní a účelové
komunikace a vydávaly rozhodnutí o zařazení a vyřazení místních komunikací do a ze
sítě místních komunikací. Místní národní výbory byly též příslušné k projednání
přestupků na místních a veřejných účelových komunikacích.
Z hlediska výkonu státní správy okresní národní výbory vydávaly rozhodnutí o
přípustnosti stavby silnic a dálnic a později v postavení speciálního stavebního úřadu
také stavební povolení a v jejich působnosti byla i všeobecná správa silnic a dozor nad
nimi, povolování uzavírek a nařizování objížděk na silnicích II. a III. tříd, vydávání
povolení o zvláštním užívání silnice nad obvyklou míru a povolování přeprav zvláště
těžkých nebo rozměrných předmětů po silnicích v rámci územního obvodu okresu.
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Okresní národní výbor také stanovoval ochranná pásma silnic, stavební uzávěru v šíři
ochranných pásem a nařizoval realizaci opatření k ochraně silnic.
Krajský národní výbor v oblasti výkonu státní správy vydával povolení k
přepravě zvláště těžkých nebo rozměrných předmětů po silnicích, přesahovala – li
doprava hranice jednoho okresu a rozhodnutí o uzavírce pro silnice I. tříd.
Ústřednímu orgánu státní správy ve věcech dopravy pak kromě stanovení zásad
silniční politiky a rozvoje silničního hospodářství, příslušelo rozhodovat o zařazení
místní nebo účelové komunikace do silniční sítě a o vyřazení silnice z této sítě, dále mu
příslušelo určovat silnice podle tříd včetně stanovení jejich návrhových prvků a vést
ústřední evidenci silnic a místních komunikací a ústřední pasport silnic.
Prováděcí vyhláška k silničnímu zákonu č. 136/1961 Sb. podrobněji řešila výkon
veřejné správy pozemních komunikací z hlediska plánování a rozvoje a vlastní správy a
dozorové činnosti. Plán rozvoje silnic a dálnic jako podklad pro územní plánování
vypracovávalo ministerstvo dopravy a spojů, plány rozvoje místních komunikací byly
zásadně součástmi územních plánů a jejich schvalování se řídilo předpisy o územním
plánování.
Novelou silničního zákona zákonem č. 27/1984 Sb. byla změněna působnost při
výkonu státní správy tak, že ji nadále vykonávaly pouze tzv. silniční správní orgány,
kterými byly federální ministerstvo dopravy, ústřední orgány státní správy ve věcech
dopravy republik a národní výbory všech stupňů. Federálnímu ministerstvu dopravy
příslušel výkon státní správy ve věcech dálnic. Ústřední orgány státní správy ve věcech
dopravy republik měly působnost v oblasti stanovování hlavních směrů silniční politiky
a rozvoje silničního hospodářství včetně organizační struktury a řízení; rozhodování o
zařazení nově budovaných silnic do silniční sítě, o jejich přeřazování případně
vyřazování z této sítě jakož i rozhodování o zařazování místních a účelových
komunikací do sítě silnic; určování tříd jednotlivým silničním tahům a dále také v
oblasti zajišťování podkladů pro povolování nadrozměrné mezikrajské přepravy.
Zákonem č. 58/1971 Sb., o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy
bylo určeno jako orgán státní správy ve věcech dopravy namísto dosavadního
ministerstva dopravy ministerstvo vnitra, s účinností zákona č. 60/1988 Sb., o změnách
v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
socialistické republiky, ministerstvo vnitra a životního prostředí (Ministerstvo dopravy
97

bylo znovu zřízeno zákonem ČNR č. 548/1992 Sb., o některých dalších opatřeních v
soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře
prezidenta České republiky, s účinností od 8. 12. 1992).
Krajským národním výborům příslušelo po novele povolovat přepravy zvlášť
těžkých nebo nadrozměrných předmětů a vozidel, pokud trasa přesahovala území
jednoho okresu nebo kraje, povolovat uzavírky nebo nařizovat objížďky na silnicích I.
třídy a rozhodovat o připojení pozemních komunikací na silnice I. třídy, o úpravách
nebo o zrušení těchto připojení, jakož i o zřízení nebo zrušení sjezdů ze silnice I. třídy
na sousední nemovitosti. Zbytkovým ustanovením byla vymezena kompetence
okresních národních výborů tak, že jim přísluší výkon státní správy ve věcech silnic,
pokud zákon nestanoví jinak. Místní národní výbory měly postavení silničního
správního úřadu ve věcech místních komunikací a účelových komunikací.
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3. Organizace územní samosprávy a její působnost ve věcech silnic a
cest
Po vzniku Československého státu byla zachována na základě recepčního
zákona rakousko - uherská soustava místní samosprávy budovaná souběžně
s vrchnostenskou mocí. O změně organizace správy na území Československé republiky
po roce 1918 je pojednáno v článku Organizace státní správy a její rozhodovací
pravomoc ve věcech silnic a cest.120 Podle říšského zákona obecního ze dne 5. března
1862, č. 18 ř. z. spadá do působnosti obcí vše „co se předkem a nejprve ku prospěchu
obce dotýče a v mezích jejich silami vlastními může býti opatřeno a provedeno“. „Tento
obor působnosti nazývá zákon samostatným čili přirozeným a staví jej v protivu
k působnosti přenesené, t. j. takové, která byla státem (právním řádem) na obec
přenesena“.121
Dozor nad výkonem správy státních silnic vykonávalo ministerstvo veřejných
prací. Jednotlivé korunní země byly samosprávnými celky v souladu s obsahem
zemských zřízení, zůstaly jim však pouze funkce správní (nikoliv již zákonodárné
převzaté státem), jež zabezpečovaly zemské výbory jako výkonné orgány, na Slovensku
a Podkarpatské Rusi zprvu župní výbory. Roztříštěnost právní úpravy v oblasti
silničního hospodářství se logicky promítala také do dispoziční moci silničních
korporací ve vztahu k jednotlivým kategoriím veřejných silnic. Zemské silnice
spravoval zemský výbor, okresní silnice okresní silniční výbor a obecní silnice obecní
představenstvo resp. od roku 1919 obecní rada; přijímat samosprávná rozhodnutí ve
věcech zemských silnic pak přináleželo zemskému zastupitelstvu, obdobně ve věcech
okresních silnic rozhodovalo v Čechách v oblasti okresní samosprávy zastupitelstvo
okresu a ve věcech obecních silnic obecní zastupitelstvo. V Čechách tak měla okresní
zastupitelstva plnou dispoziční moc nad okresními silnicemi na svém území a zemský
úřad rozhodoval v první instanci teprve tehdy, pokud silnice vedla za hranice okresu a
sousední okresy se nedohodly na jejím zřízení nebo na směrovém vedení. Obdobně
tomu bylo u silnic obecních, kde v první instanci rozhodoval v případě sporů okresní
úřad. Na Moravě a ve Slezsku zprvu výkonnou a rozhodovací funkci silničního
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Podrobněji viz. s. 85.
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Srov. Weyr, F.: Soustava československého práva státního, s. 240. Barvič & Novotný, Brno 1921.
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konkurenčního okresu zastával silniční výbor. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
spravovaly vicinální silnice vicinální výbory. Zpráva o stavu zemských silnic na území
okresu musela být projednávána na každé řádné schůzi okresního zastupitelstva
(shromáždění v případě silničních konkurenčních okresů). Okresní silniční výbor dále
působil ve funkci odborného dohledu nad udržováním obecních silnic (§ 1 zák. č.
41/1866 čes. z. z., § 37 mor. sil. zák. a § 35 slez. sil. zák. ve spojení s § 99 odst. 1 org.
zák. (zákon č. 126/1920 Sb. z. a n., o zřízení župních a okresních úřadů v republice
Československé ve znění zákona č. 125/1927 Sb. z. a n., o organisaci politické správy).
Podle § 5 čes. sil. zák. se okresní zastupitelstvo dále mohlo usnést, aby most nebo jiný
stavební objekt v tahu obecní silnice byl zřízen nákladem okresu, na Moravě a ve
Slezsku byla obdobně okresní zastupitelstva oprávněna povolit subvenci na stavbu nové
obecní silnice (§ 22 mor. sil. zák. a § 20 slez. sil. zák.).122
Zákonem č. 125/1927 Sb. z. a n., o organisaci politické správy, došlo
k modifikaci silničních zákonů z hlediska vymezení působnosti jednotlivých subjektů
samosprávy

v oblasti

silničního

hospodářství

v novém

politickém

upořádání.

Ustanovením § 9 odst. 1 tohoto právního předpisu byly zrušeny silniční okresy na
Moravě a ve Slezsku a župy na Slovensku a Podkarpatské Rusi a jejich jmění, fondy,
majetková práva a závazky přešly na okresy a země zřízené podle tohoto zákona.
Ustanovením § 30 zákona č. 125/1927 Sb. z. a n. bylo uloženo zemskému zastupitelstvu
pečovat o dopravní zájmy země a jejího obyvatelstva, pokud jde o úkoly, které svým
rozsahem přesahují zájmy a potřeby jednotlivých obcí a okresů a dotýkají se zájmů větší
části země, přitom však nedosahují významu celostátního. Podle § 75 tohoto zákona pak
do působnosti okresního zastupitelstva náležely ty vnitřní záležitosti, které byly
společné k prospěchu celého okresu a jeho obyvatel nebo přesahovaly zájem či
možnosti jednotlivých obcí a současně si je nevyhradilo k řešení zemské zastupitelstvo.
Odstavec 3 II. hlavy zákona č. 125/1927 Sb. z. a n. pak ponechával v platnosti všechna
ustanovení právních předpisů, která zákonu č. 125/1927 Sb. z. a n případně vládním
nařízením vydaným k jeho provedení neodporovala. Je skutečností, že § 30 a § 75
122

Srov. Hácha, E., Weyr, F., Laštovka, L., Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého,
svazek IV, heslo silnice a cesty veřejné a heslo samospráva, s. 205 – 227, s. 59 – 88. Polygrafia, Brno
1938.
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zákona č. 125/1927 Sb. z. a n. neurčovaly samy o sobě dopravní význam zemských a
okresních silnic, neboť sloužily spíše ke stanovení působnosti politické a hospodářské
správy v oblasti silničního hospodářství. V návaznosti na jednotlivá ustanovení
zemských silničních zákonů (např. § 2, § 3 zák. č. 46/1864 čes. z. z., § 2 zák. č. 38/1877
mor. z. z., § 2 zák. č. 33/1898 slez. z. z. a uher. zák. čl. I/1890), která přenášela
pravomoc o rozhodování jakého dopravního a hospodářského významu byla určitá
silnice či cesta do působnosti jednotlivých subjektů, pak dopravní význam přeneseně
skutečně určovaly. V případě zemských silnic pro území Slovenska a Podkarpatské
Rusi zákona č. 125/1927 Sb. z. a n. zák. čl. I/1890 doplnil, neboť zde musela být
organizace zemská zcela nově vytvořena. Naopak vzhledem k tomu, že ustanovení zák.
č. 38/1877 mor. z. z. a zák. č. 33/1898 slez. z. z. svěřovala v oblasti okresních silnic I.
třídy okresnímu shromáždění větší pravomoci než § 75 zákona č. 125/1927 Sb. z. a n.,
odporovala by tato ustanovení moravského a slezského silničního zákona zákonu č.
125/1927 Sb. z. a n., a proto zde musel být přijat výklad pojmu ku prospěchu celého
okresu versus silnice I . třídy - ty, které mají důležitost pro obchod větší části země
(moravský silniční zákon) resp. silnice I. třídy – ty, které jsou důležité pro veřejný
obchod, zejména napojující několik silničních okresů (slezský silniční zákon), značně
rozšiřující.123
Vládní předloha silničního zákona z roku 1938 svěřila správu státních silnic a
cest do působnosti ministerstva veřejných prací. Výkonnou správní službu správy
státních silnic obstarávaly zemské a okresní úřady a orgány jim podřízené. Správu
zemských silnic měly vykonávat ve smyslu zákona o organizaci politické správy
příslušné orgány zemských zastupitelstev, obdobně správu okresních silnic příslušné
orgány okresních zastupitelstev a správu obecních silnic a cest orgány pověřené dle
obecního zřízení. Správcem zájemnických cest a silnic byl ten, kdo je zřídil. Odbornou
a technickou službu měly dle předlohy silničního zákona vykonávat na náklad státní
správy zemské a okresní úřady, přičemž za tuto odbornou a technickou službu nebyla
považována nižší výkonná služba cestmistrů, mostmistrů a cestářů.124
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Podle zákona č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, a podle vládních nařízení o
organisaci výkonných orgánů národních výborů (č. 23/1954 Sb., č. 33/1958 Sb.) byly
zřizovány při národních výborech specializované útvary pro oblast silničního
hospodářství, na národní a krajské úrovni – referáty resp. správy dopravy později
odbory místního hospodářství a dopravy, při okresních národních výborech odbory
dopravy a průmyslu, později odbory místního hospodářství, dopravy a obchodu.
Správa a udržování státních silnic podle zákona č. 147/1949 Sb., jímž se
vydávají některé předpisy o veřejných silnicích, spadala do působnosti krajských a
okresních národních výborů, náklady na jejich udržování a správu hradil stát a dále ti,
kteří podle dosavadních předpisů nebo ujednání byli povinni silnici udržovat nebo
přispívat na její údržbu nebo poskytovat jakékoliv náhrady, zejména vzhledem ke
zvláštní úpravě silnice, k většímu rozsahu nebo mimořádnému způsobu jejího užívání
nebo z jiného podobného důvodu. Odborné vedení národních výborů ve věcech
silničního hospodářství bylo svěřeno ministerstvu techniky, které dále takto odborně
řídilo také krajské a okresní národní výbory. O správě a údržbě obecních silnic a cest
zákon hovořil pouze v souvislosti s jejich odevzdáním územně příslušné obci po
vyloučení ze státní silniční sítě.
Ve smyslu § 4 vládního nařízení č. 13/1949 Sb., o technických referátech
krajských národních výborů, převzaly dnem 1. února 1949 okresní národní výbory
okresní technickou správu, kterou doposud obstarávaly zemské národní výbory, na
Slovensku poverenectvo techniky a zemědělství.

Podle tohoto vládního nařízení

technické referáty krajských národních výborů v Praze, Brně a Bratislavě obstarávaly
pro místně příslušné krajské národní výbory studie a generální projekty silnic
mezinárodního a dálkového významu, generální projekty a dozor nad výstavbou mostů
velkého rozpětí na silnicích a navrhování a vedení skládacích ocelových mostů a správu
k tomu potřebného materiálu.
Nařízením č. 2/1950 Sb., o působnosti národních výborů při stavbě, správě a
udržování státních silnic, které bylo vydáno k provedení § 6 zákona č. 147/1949 Sb.,
jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích, byl vymezen rozsah správy
všech státních silnic v obvodech okresních a krajských národních výborů.
Okresní národní výbory měly na starosti především správu a údržbu silnic,
přičemž správou se rozumělo mimo jiné také hospodaření podle rozpočtu a hospodaření
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s úvěry, dozor nad dodržováním předpisů na ochranu silnic a zastupování státní silniční
správy na jednáních, při nichž byla tato správa stranou, pokud si zastupování nevyhradil
krajský národní výbor. Okresnímu národnímu výboru přináležela péče o řádný stav
silnic a především o jejich dobrou sjízdnost, o udržování a umísťování dopravních
značek a péče o stromoví při silnicích. Okresní národní výbory byly také oprávněny
podávat náměty, vyjádření a návrhy ve věcech silnic. Krajskému národnímu výboru pak
v rozsahu jeho územní působnosti přináležela kromě správy a údržby silnic také funkce
řídící, dozorčí a investiční. Ve věci údržby silnic krajské národní výbory dohlížely na
správu, údržbu a periodické prohlídky mostů a vykonávaly dozor nad bezpečností silnic.
V oblasti řídící krajské národní výbory organizovaly státní silniční službu,
spolupůsobily při řešení celostátní silniční sítě z hlediska územně plánovací
dokumentace krajů a při navrhování technických děl, sestavovaly plány silničních a
mostních staveb a následně kontrolovaly jejich plnění, sestavovaly finanční plány a
měly na starosti sestavování rozpočtů údržby silnic a mostů. V dozorčí oblasti pak
kontrolovaly zejména výkon silniční služby a hospodaření s úvěry okresních národních
výborů.
Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), svěřil
správu silnic a místních komunikací a dozor nad nimi národním výborům, které ji
mohly vykonávat buď přímo nebo anebo prostřednictvím jim podřízených
hospodářských nebo rozpočtových organizací (tzv. organizace silničního hospodářství).
Novela silničního zákona č. 27/1984 Sb. vymezila v § 3d tzv. správu národního majetku
a ponechala ji v nezměněné podobě. Správa dálnic a dozor nad nimi náležela podle
tohoto právního předpisu federálnímu ministerstvu dopravy, popřípadě organizaci jemu
podřízené.
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4. Postavení silničního fondu
Silniční fond byl zřízen zák. ze dne 14. 7. 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním
fondu, novelizovaným zák. č. 76/1931 Sb. z. a n. a zák. č. 114/1934 Sb. z. a n., při
ministerstvu veřejných prací.125 Silniční fond byl založen jako právnická osoba se
samostatnou právní subjektivitou, navenek jednající ministrem veřejných prací a
v případě zápůjček spolu s ním ministrem financí. Dle ustanovení § 2 byl silniční fond
zřízen za účelem zajišťování prostředků „na zlepšení silnic státních, na částečnou
úhradu nákladů spojených s udržováním, stavbou a přestavbou státních silnic a mostů,
na poskytování příspěvků na zlepšení těch tratí zemských, okresních a v zemi Slovenské
a Podkarpatoruské oněch silnic vicinálních, které mají mimořádný význam pro
dopravu, zvláště dálkovou, pak na zlepšení silnic obecních v obvodu měst, v nichž je
sídlo zemského úřadu, pokud jde o silnice stejného významu pro dopravu.“ Silniční
fond tedy opomíjel silnice lokálního významu a zaměřoval se výhradně na silnice pro
dálkovou dopravu. Finanční zdroje silničního fondu spočívaly v běžných příjmech a
zápůjčkách.126
Poradním sborem silničního fondu byla silniční rada, která měla kromě předsedy
dalších 28 členů a stejný počet náhradníků a byla jmenována ministrem veřejných prací
ze zástupců samosprávných celků (8 zástupců), Ústřední sociální pojišťovny (1
zástupce), zainteresovaných osob (6 zástupců z řad obchodních a živnostenských
komor, zemědělských rad a inženýrské komory, 7 zástupců ze zájmových svazů
průmyslových, obchodních a automobilních) a z odborníků (6 zástupců z řad vědeckých
a praktických odborníků) vždy na tři roky, a to i opakovaně. Členství v radě bylo čestné.
Rada se vyjadřovala ke každoročnímu i dlouhodobému podrobnému plánu ministerstva
veřejných prací pro zlepšení stavu silnic včetně návrhu na rozdělení finančních
prostředků na nestátní silnice a byla svolávána dle potřeby nejméně dvakrát do roka.
K přijetí platného usnesení rady se vyžadoval souhlas nadpoloviční většiny členů,
přičemž kvórum pro hlasování byla přítomnost alespoň poloviny členů rady.

125

Srov. Hácha, E., Weyr, F., Laštovka, L., Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého,
svazek IV, heslo silnice a cesty veřejné, s. 205 – 227. Polygrafia, Brno 1938.
126

Viz. podrobněji s. 115 a násl. a s. 118 a násl.
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Zákon o silničním fondu nebyl výslovně s výjimkou ustanovení § 8 – § 26,
kromě § 22 odst. 1 a § 25 odst. 2 (zákon č. 77/1935 Sb. z. a n. o dopravě motorovými
vozidly a jejich zdanění) derogován a stal se obsoletním právním předpisem. O způsobu
financování, jehož předmětem bylo zajištění dobrého stavebně technického stavu
silniční sítě a nové výstavby je podrobněji pohovořeno v části 6. Financování silničního
hospodářství na s. 112.127

127

Srov. Pošvář, J.: Správní právo – výtah ze zvláštní části, sv. čís. 17, kap. XII Správa dopravy, s. 170 –
171. Nákladem ČSAS Právník v Brně, Brno 1947.
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5. Odpovědnost obce a správce pozemní komunikace za škodu
5.1.

Přímá odpovědnost obce resp. správce pozemní komunikace
Přímá odpovědnost správců jednotlivých druhů pozemních komunikací za škodu

vzniklou při užívání silnic a cest v souvislosti se zanedbáním jejich správy a údržby
byla založena na soukromoprávním nároku a vyplývala z pozice správce silnice či cesty,
případně vznikala následkem porušení povinností ukládaných obcím v tomto postavení
právními předpisy i ve vztahu k vyšším kategoriím silnic (např. odklízení sněhu
v průjezdních úsecích apod.). Kromě této odpovědnosti však dle českého obecního
zřízení stíhala obec ještě odpovědnost z pozice výkonu funkce silniční policie, kterou je
nutné takto odlišovat a o níž je pohovořeno v další kapitole. Podle ust. § 28 obecního
zřízení byla obec povinna pečovat o udržování silnic, cest, náměstí a mostů, stejně jako
o bezpečný a snadný (plynulý) provoz na nich. Tato povinnost se vztahovala na všechny
cestní a uliční pozemky a zavazovala buď obec bezprostředně k tomu, aby sama
udržovala ulice nebo cesty v řádném (policejním předpisům odpovídajícím) stavu nebo
pokud byla tato povinnost uložena na základě speciálního právního titulu třetí osobě,
aby si splnění takové povinnosti vynutila prostředky veřejné moci. Zemský zákon český
o technicko - hospodářské správě veřejných silnic neerárních č. 41 ze dne 31. května
1866 čes. z. z. upravoval ex professo otázku, které subjekty postihuje tzv. břímě silniční
a co se rozumí „péčí o zachování silnic“ a stanovil, že okresní výbor obstarává správu
silnic okresních, zemský výbor správu silnic zemských. Stát pak nesl břímě silniční
v případě silnic státních. Dle ust. § 12 a § 13 konkurenčního zákona silničního č. 46 ze
dne 12. srpna 1864 čes. z. z. byla každá obec povinna stavěti a vydržovati obecní silnice
a cesty ve svém okrsku a opatřiti peníze nebo práce k tomu potřebné podle předpisů
obecního zákona. Ust. § 28 obecního zřízení předepisovalo, že obecní představenstvo je
povinno obecní silnice a cesty, jakož i všechny stavební předměty na nich udržovati ve
stavu dobře sjízdném a bezpečném (včetně odstraňování sněhu a jiných překážek). Péče
o bezpečnou a snadnou jízdu po silnicích, uložená obci, byla povinností uloženou obci
jako správci komunikací. Za škodu vzešlou z opomenutí této povinnosti ručila obec.
Rozhodnutí o uložení povinnosti k náhradě škody vydával okresní úřad po slyšení
zúčastněných stran. Pokud nedošlo ke shodě ohledně uplatněného nároku, byl možné
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nárok uplatnit prostřednictvím soudu.128 Otázka, zda došlo k zanedbání péče, se v této
souvislosti řešila i s ohledem na velikost a možnosti obce, jinak se míra odpovědnosti
posuzovala u malé obce a jinak u velkých měst (Nález NSS ze dne 12. 4. 1929, č.
7432/29: „Na řádný stav chodníků na malé venkovské vsi nelze klást stejné nároky jako
v městech s čilým pouličním ruchem, nicméně musí být vždy zajištěn minimálně takový
stav, aby nebyla ohrožena bezpečnost chodců, přitom se obec nemůže z odpovědnosti
vyvinit s poukazem na finanční náročnost udržování ulic a cest v řádném stavu.“129
nebo též Nález NSS ze dne 13. 2. 1931, č. 2282/31: „Podle § 1297 o. z. o. předpokládá
se u každého taková míra péče a pozornosti, jaké se lze nadíti u každého člověka
obyčejných schopností. Vyžaduje se tedy i u chodců po veřejných komunikacích, aby
dbali jistých opatrností, které s sebou nese používání těchto prostranství, to jest, aby si
„hleděli cesty“. Trvalé udržování veřejných komunikací má probíhat úměrně k jejím
poměrům a prostředkům (dle § 28 obecního zřízení stanoví, že samostatná působnost
obce obsahuje vše to, co se předkem a nejprve prospěchu obce dotýče a v mezích jejich
vlastními silami opatřeno a provedeno býti může). Požadavek dokonalejší úpravy
veřejné komunikace bude jistě na místě ve velkých městech, zejména v ulicích se
značnou frekvencí s hustým provozem. V projednávaném případě malé pohorské obce,
nelze žádati, aby měla ulice nedlážděné ale jen škvárované a aby se na nich nevyskytla
vyvýšenina vysoká několik cm (zde 3 cm), resp. aby takové místo bylo označeno
výstražnou svítilnou.“130).
Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), založil
kromě obecné občanskoprávní odpovědnosti za škodu také odpovědnost objektivní,
když stanovil, že organizace silničního hospodářství odpovídá za škody vzniklé
uživatelům silnice z nehody, jejíž příčinou byly závady ve sjízdnosti (např. výtluky,
výmoly, nebo hrboly v jinak dobrém povrchu silnice, nevhodně uložený udržovací
materiál, náledí, závěje, spadlé stromy nebo kameny), ledaže prokáže, že nebylo
v mezích možností tyto závady odstranit ani na ně předepsaným způsobem upozornit.
128

Srov. Hácha, E., Weyr, F., Laštovka, L., Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého,
svazek IV, heslo silnice a cesty veřejné a heslo samospráva, s. 205 – 227, s. 59 – 88. Polygrafia, Brno
1938.
129

Pramen Boh. A 7871/1929.

130

Pramen Boh. A 9067/1930.
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Takovým liberačním důvodem nemohla podle judikatury být okolnost, že závada nebyla
odstraněna z organizačně technických důvodů např. pro nedostatek údržbových vozidel.
Zákon naopak výslovně stanovil, že uživatelé silnice nemají nárok na náhradu škody,
která jim vznikla ze stavebního stavu silnice nebo z její povahy. Povinnost řádné údržby
chodníku k zajištění bezpečné chůze čištěním a posypáním náledí byla uložena již tímto
právním předpisem vlastníku nebo uživateli nemovitosti, která hraničila se silnicí nebo
místní komunikací v souvisle zastavěné části obce. Právní předpisy stanovily, že
chodníky přináleží do správy místních národních výborů. Po novelizaci silničního
zákona zákonem č. 27/1984 Sb. došlo k výslovnému zakotvení odpovědnosti za škodu
také ve vztahu k závadám ve schůdnosti na chodnících, která takto stíhala právě
vlastníky nebo uživatele mezujících nemovitostí v zastavěném území, pokud závady,
které vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem, nebyly bez průtahů odstraněny. Za
závady ve schůdnosti na přechodech pro chodce na místních komunikacích a
průjezdních úsecích silnic odpovídali správci místních komunikací, kteří se mohli
vyvinit na základě stejných liberačních důvodů, tedy pokud nebylo v mezích jejich
možností tyto závady odstranit ani na ně předepsaným způsobem upozornit. Lhůty a
způsob odstraňování závad ve sjízdnosti stanovil každoročně schvalovaný zimní
operační plán, který byl vypracován podle podzákonného právního předpisu, směrnice
Ministerstva dopravy ČSR pro zimní údržbu silnic, na Slovensku podle výnosu
Ministerstva vnitra SSR, o zimní údržbě pozemních komunikací na území Slovenské
socialistické republiky.

5.2.

Odpovědnost obce z pozice výkonu místní policie
Povinnost obce k náhradě škody z výkonu veřejné moci byla stanovena jedině

v zákonu o obecním zřízení v Čechách; § 37 (ručení obce) stíhal v tomto případě obec
za zanedbání povinné policejní péče při výkonu místní veřejné správy, následkem čehož
došlo ke škodě. Právní úprava obecního zřízení na Moravě a ve Slezsku v § 34 pouze
stanovila, že obecní zastupitelstvo odpovídá za opomenutí spočívající v tom, že nebyla
ustanovena určitá složka k výkonu policejní moci, ačkoliv je k tomu zavázáno. Touto
odpovědností se však rozuměla pouze odpovědnost k úřadům dohledu, které byly
oprávněny v takovém případě zakročit. Ustanovení § 37 českého obecního zřízení
ukládalo obci všeobecnou povinnost k náhradě škody, které vznikla v příčinné
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souvislosti se zanedbáním povinností při výkonu veřejné správy v její působnosti
(místní policie). Obec ručila v takovém případě za škodu vzniklou v důsledku její
nečinnosti v případech, kdy jí byla uložena povinnost zakročit, zde by tak tomu bylo
z titulu výkonu funkce silniční policie: „Vykonává – li obec místní policii, má nahraditi
veškerou škodu, která by někomu vzešla opomenutím povinností, které ukládá obci
zákonná místní policie“. Na újmy vzniklé jiným jednáním (např. nezákonné
rozhodování obce), se tato odpovědnost nevztahovala. Do roku 1913 byla ustanovení
§ 36 a § 37 vykládána restriktivně a obci byla ukládána povinnost k náhradě škody za
situace, kdy neuvolnila úhradu za náklady spojené se zřízením funkce místní policie a
tato zde v důsledku toho nefungovala. Pozdější praxe vycházející z plenárního usnesení
vídeňského správního soudu z 23. 6. 1913 (Budw. 9764 A), přijatá i Nejvyšším
správním soudem (Boh. A 5158/1925) od tohoto výkladu upustila a zaujala stanovisko,
že obec ručí i za škody vzniklé tím, že starosta a výkonné orgány místní policie
nesplnili svoji povinnost. Také pojem místní policie byl v této souvislosti vyložen šířeji
tak, že zahrnoval výkon všech činností uvedených v § 28 českého obecního zřízení bez
ohledu na to, zda bylo k jejímu výkonu v tom kterém konkrétním případě zapotřebí
organizovaného útvaru či složky nebo jen plnění konkrétních pracovních úkonů v rámci
úřadu obce. V některých případech pak obec mohla nést odpovědnost za škodu jak
z této pozice, tak i z pozice správce komunikace a bylo na osobě poškozené, jak svůj
nárok na náhradu škody formulovala a z jaké pozice odpovědnosti obce jej vznesla.
V případech, kdy škoda vznikla spoluzaviněním poškozeného nebo třetí osoby,
rozhodoval o míře vzájemné odpovědnosti jednotlivých odpovědných subjektů soud.
Z důvodu povinnosti preventivního předcházení škodám pak obec v této souvislosti
subsidiárně ručila i za situace, kdy se nepodařilo samotného pachatele určit.131 Soudy
v této souvislosti judikovaly, za jakých okolností obec v postavení silniční policie za
škodu neručí – např.: Jestliže z určení a stavebně technického stavu veřejné obecní
cesty, jakož i mostu v jejím průběhu, bylo zřejmé, že předmětná komunikace není
určena k jízdě těžkými nákladními automobily, nebyla obec povinna na toto
komunikační omezení zvlášť upozornit výstražnými tabulkami (Nález NSS ze dne 29.
1. 1938, č. 1194/35: „Výstražného opatření k omezení užívání na veřejných cestách je
131

Srov. Hácha, E., Weyr, F., Laštovka, L., Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého,
svazek IV, heslo silnice a cesty veřejné, s. 205 – 227. Polygrafia, Brno 1938.
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zapotřebí jen v takových případech, kde z povahy cesty, zejména z jejího určení a
technického vybudování není jejich omezené komunikační určení jasně patrno. Ukládati
obci povinnosti dále jdoucí, tedy žádati na ní např. aby i na veřejné pěšině, která již
svým vzhledem a technickým vybudováním jest určena výhradně pro komunikace pěší,
přesahovaly by míru povinností vyplývajících pro obec z kompetence místně
policejní.“132).
V případě, že byl pachatel zjištěn, subsidiární ručení obce odpadlo, neboť se
předpokládalo, že nárok bude uplatněn soukromoprávní cestou.133 K rozhodování o tom,
zda je obec odpovědná za škodu z titulu zanedbání povinností při výkonu místní policie,
byl příslušný politický úřad první instance. V případě, že tento orgán došel k závěru, že
obec nese odpovědnost a nedošlo – li k dohodě o výši náhrady škody, rozhodl o této
náhradě soud. Nález politického úřadu byl tedy omezen pouze na závěr, zda obec
porušila své povinnosti z titulu místní policie a zda je takové porušení v příčinné
souvislosti se vzniklou škodou (Nález NSS ze dne 26. 11. 1925, č. 7692/25: „Je
povinností obce jako úřadu bezpečnostního, aby veškeré cesty a silnice ležící v jejím
obvodu a sloužící veřejné dopravě, udržovala ve stavu zaručujícím jistotu chůze a
dopravy a za tím účelem dohlédala a jakmile shledá stav ohrožující bezpečnost dopravy
a chůze, aby jej odstranila, popřípadě žádala nápravu od činitelů, jež jsou k jejich
udržování povinni a dále, že ručí za veškerou škodu vzniklou v důsledku toho, že
neučinila příslušné kroky k odstranění závadného stavu, který jí byl znám. Politickým
úřadům (okresním) přísluší rozhodovat o povinnosti obce k náhradě škody a o právním
nároku na náhradu, zatímco soudy určují výši náhrady, pokud nebude dosaženo shody.
Pojem policie užitý v zákoně je třeba vykládat s ohledem na dobu jeho vzniku nejen jako
policii vrchnostenskou ale také v tomto případě jako tzv. „policii veřejné péče“ (místní
policie v § 37 obecního zřízení.“134).
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Povinnost obce k náhradě škody z výkonu veřejné moci při zanedbání povinné
policejní péče byla v období po 2. světové válce nahrazena přímou odpovědností osoby
dopouštějící se protiprávního jednání podle občanskoprávních předpisů.
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6. Financování silničního hospodářství
6.1.

Mýta a daně
Mýta se jako povinné poplatky za užívání silnic, mostů a říčních přívozů

vyvinula z regálního práva zeměpanského za účelem udržování silnic v dobrém
stavebně technickém stavu. Veřejné právo na obecné užívání silnic a cest spočívající
v obecném užívání nebylo dle právní teorie v rozporu s vybíráním poplatků – mýt, za
jejich užívání. Mýta jako veřejnoprávní dávky nemohla být vybírána bez výslovného
povolení veřejné moci a vybrané obnosy neměly přesáhnout náklady na zajištění údržby
komunikací, které byly mýtem zpoplatněny. Vybírání mýt za užívání silnic, mostů a
přívozů bylo upraveno četnými právními předpisy.
Základní rozdělení mýt bylo následující:
a) Mýta erární a mýta soukromá. Erární mýta byla vybírána u mostů, silnic a
převozů udržovaných státem. Do druhé skupiny patří všechna ostatní mýta, tzn.
mýta zemská, okresní a obecní i soukromá mýta v nejužším slova smyslu, která
vybíraly soukromé korporace a fondy.
b) Mýta ve vlastní správě a mýta pronajatá (propachtovaná), která oprávněný
z mýta přenechal na určitý čas za nájemné třetí osobě (pachtýři).
c) Mýto silniční, mostní a převozní podle předmětu, z něhož se vybíralo.
Mýtný systém měl své stinné stránky, které spočívaly ve zdržování provozu na
cestách a silnicích, ve vysokých nákladech na zajištění fungování mýtišť a v neposlední
řadě v nízké efektivitě, neboť vybrané prostředky nebyly dostatečné k pokrytí nákladů
na udržování silnice a cesty. Na konci devatenáctého století došlo vzhledem
k hospodářskému vývoji k přehodnocení dosavadního mýtného systému a jeho celkové
rekodifikaci. Roztříštěná právní úprava byla v této souvislosti sjednocena a
zpřehledněna v zákoně ze dne 26. srpna 1891, č. 140 ř. z., který upravuje mýtný systém
pro státní silnice (v případě erárních mýt došlo v této souvislosti ke zrušení mýt u mostů
na státních silnicích) a v zákoně ze dne 2. dubna 1867, č. 32 čes. z. z., o ukládání mýta
na veřejné silnice, které nejsou erární, který platil v Čechách. Na Moravě, ve Slezsku,
Slovensku a Podkarpatské Rusi byla mýta upravena v silničních zákonech. Ve slezském
silničním zákoně č. 33/1898 slez. z. z. bylo v § 15 vybírání silničního mýta přímo
zakázáno s výjimkou dosavadně platných soukromých mýt založených zvláštními
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právy. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi byla mýta přípustná jak na silnicích,
mostech, přívozech a plavebních mostech, tak i v podobě dlažebného za používání
dlažby ve městech a obcích. V Čechách bylo dlažebné ve smyslu § 28 zákonem č.
329/1921 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem
municipálním, považováno za místní poplatek a takto vybíráno až do 20. 12. 1940, kdy
byl § 28 novelizován zákonem č. 436/1940 Sb. z. a n. Zákonem ze dne 19. července
1902, č. 152 ř. z. došlo ke zrušení silničních a přívozních mýt na erárních silnicích a
předání erárních přívozů soukromým podnikům a autonomním korporacím.
Všechny zemské silnice podléhaly mýtu, z okresních silnic to byly jen ty, na
které země poskytovala stálý udržovací příspěvek. Na ostatních okresních a obecních
silnicích a cestách se mýto obvykle nevybíralo, jen výjimečně se uděloval souhlas
k takovému výběru za situace, kdy silnice měla vyšší dopravní důležitost nebo náklady
spojené s její údržbou byly vysoké, na žádost okresního zastupitelstva u okresních silnic
a obcí, které měly obecní silnici nebo cestu ve správě a udržování. Mosty zpravidla
vybírání mýtného nepodléhaly, pouze výjimečně opět na základě souhlasu zemského
úřadu po předchozím souhlasném vyjádření zemského výboru. V případě zavedení mýta
na mostě, mělo se posoudit, zda by v důsledku toho nemělo být sníženo mýto na zemské
silnici, v jejímž tahu se most nacházel. 135, 136
Mýto bylo lze vybírat na základě rozhodnutí vydaného v koncesním řízení
k jednotlivě podaným žádostem. Žádost mohli podat jednotlivci i právnické osoby
zejména samosprávné korporace, které silnici zřídily a udržovaly a u vicinálních cest
také vicinální silniční komise. Souhlas k takovému výběru uděloval zemský úřad po
předchozím souhlasném vyjádření zemského výboru v Čechách, na Moravě byla mýta
udělována formou zákona a na Slovensku a Podkarpatské Rusi vydával mýtné povolení
ministr. Součástí žádosti byl podrobný zákres směrového, podélného a šířkového profilu
silnice, která měla být zamýtěna, včetně vyznačení míst určených k vybírání mýta a
všech křižovatek a ve vzdálenosti 2 mil ležících osad. V poznámce mělo být dále
uvedeno, kolik je v navrhovaném úseku mostů a jak vysoké jsou udržovací náklady na
135
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silnici. Zemský úřad provedl prostřednictvím místně příslušného okresního úřadu místní
šetření a následně bylo posouzeno, zda má být mýto povoleno a za jakých podmínek.
Koncese vydané na dobu určitou bylo možné na základě znovu podané žádosti
opakovaně prodloužit.137
Mýta se vybírala na mýtištích (mýtnicích), označených závorou nebo tabulkou
s mýtnou sazbou. Mýto se vybralo za každé překročení mýtiště, jež byla od sebe
vzdálena zpravidla 8 km. Obec, ve které se nacházelo jedno nebo více mýtišt, se
nazývala mýtnou osadou, v případě, že mýtiště bylo na všech vjezdech do obce, jednalo
se o obec mýtem uzavřenou (zamýtěnou). Mýto se na zamýtěném úseku a v zamýtěné
osadě platilo jen jednou, a to při vstupu. Zatímco silniční mýto se platilo, jakmile byla
projeta mýtná závora bez ohledu na to, jak velký úsek zamýtěnou silnicí byl ujet, mostní
mýto se vybralo pouze za skutečný vstup na most. V případě, že se vozka placení mýta
vyhnul, mohla mu být vyměřena pokuta ve výši pětinásobku až desetinásobku mýtného
poplatku nebo trest vězení až na 48 hodin. Potvrzení za zaplacený mýtný poplatek se
nazývalo boleta (paleta) a výběrčí mýta byl povinen při výběru mýta být zdvořilý,
uživatele silnice co nejméně zdržovat, tedy být vždy připraven, mít u sebe drobné
peníze na vrácení a bolety, kterými potvrzoval zaplacení poplatku. Z povinností platit
mýto existovaly četné výjimky – např. pro cizí panovníky, velvyslance, vojenské osoby,
četnictvo, silniční správu, duchovní, ale také pro jízdy poštovní, dopravu státního
majetku, honitbu dobytku na pastvu a tak podobně.138 Osvobození od mýta platná pro
státní silnice se vztahovala rovněž na ostatní kategorie silnic.
Ačkoliv byly v Čechách stanoveny horní hranice sazby mýtného, praxe
rozšiřujícím výkladem zákona tyto sazby zvýšila (vzhledem k reálnému poklesu
hodnoty měny) a dále také rozšířila okruh zpoplatněného způsobu užívání silnic, mostů
a přívozů také na automobily a další vozidla v zákoně neuvedená. Neudržování omýtěné
komunikace mohlo vést k odnětí mýta. Majitel mýta mohl jej vybírat ve vlastní režii
nebo je mohl propachtovat. Mýto mohlo být i paušalizováno (hradil se tzv. úhrnečný
plat) za situace, kdy se na krátkém úseku silnice využívaného především pro potřeby
137

Srov. Hácha, E., Weyr, F., Laštovka, L., Hoetzel, J.: Slovník veřejného práva československého,
svazek IV, heslo mýta, s. 687 – 690. Polygrafia, Brno 1938.
138

Srov. Veselý, F. X.: Všeobecný slovník právní, díl druhý, heslo mýta, s. 411 – 415. V komisi
knihkupectví F. Topiče, Praha 1897.

114

velkého podniku, nevyplatilo stavět mýtnici a udržovat ji v provozu a dále také na
základě žádosti vlastníka podniku či uhelny, pokud by placení takového mýta pro ně
znamenalo velkou finanční zátěž. V případě, že nedošlo k dohodě o výši úhrnečného
platu mezi vlastníky takových závodů a silniční korporace, stanovil jeho výši zemský
výbor.139
Vzhledem k tomu, že byl mýtný systém poměrně složitý a mýta pozbývala na
významu v souvislosti s jejich postupným zánikem (povolená mýta nebyla obnovována
a nová nebyla povolena), byla namísto výběru mýt zavedena zákonem č. 116/1927 Sb.
z. a n., o silničním fondu140, nová forma finančního zajištění nákladů na údržbu silnic,
spočívající ve výběru daně z motorových vozidel. Tato daň byla upravena v § 8 a násl.
citovaného právního předpisu a vztahovala se na motorová vozidla používaná k dopravě
po veřejných cestách a místech včetně vlečných vozů. Osvobozena od placení byla
vozidla státní správy s výjimkou vozidel státních podniků, vozidla poštovní, požární a
zdravotnické služby a vozidla správců komunikací, vozidla osob chráněných dle
mezinárodního práva, traktory, pokud jezdily pouze po cestách spojujících
obhospodařované zemědělské pozemky a kola s pomocným motorkem (velomotory).
Poplatníkem byl vlastník vozidla, a pokud neměl bydliště na území Československa,
provozovatel vozidla. U motocyklů činila daň 150, --Kč a pro ostatní vozidla
s výjimkou autobusů byla stanovena podle válcového obsahu od 300, --Kč do
7. 500, --Kč. Pro autobusy, traktory a vlečné vozy se daň vypočítávala z hmotnosti
vozidla a činila za každých 100 kg 50, --Kč, u nákladních vozidel za každých 100 kg
35, --Kč. Tyto sazby platily pro vozidla opatřená pneumatikami, u vozidel opatřených
plnopryžovými obručemi se zvyšovaly o 50% a u vozidel opatřených obručemi
komorovými o 20%. Pro cizozemská vozidla byla daň stanovena pro jednotlivé
kategorie vozidel v závislosti na délce pobytu v tuzemsku. Daň byla splatná předem,
nejpozději do poloviny toho kterého kalendářního roku, za který byla hrazena. Řidič
vozidla byl povinen mít doklad prokazující zaplacení daně při jízdě u sebe. Dopravně
policejní značka pro nové vozidlo byla vydána až poté, co bylo prokázáno zaplacení
daně.
139
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Součástí příjmů silničního fondu byla také dávka z jízdného, kterou hradil
cestující za osobní dopravu autobusy mimo hranice obce a vybírali ji dopravci, kteří ji
následně odevzdávali státu.
Novelou zákona č. 116/1927 Sb. z. a n., zákonem č. 76/1931 Sb. z. a n., byla
jako další z běžných příjmů silničního fondu zařazena také daň z minerálních olejů, a to
výši 70% z celkového objemu vybraných finančních prostředků. Daň z minerálních
olejů byla upravena samostatným právním předpisem, zákonem č. 77/1931 Sb., o
spotřební dani z minerálních olejů, kterým byla zdaněna výroba a prodej jak
tuzemských, tak i dovozených minerálních olejů.
Vládní předloha silničního zákona z roku 1938 předpokládala urychlené
odstranění mýt ze silnic státních, zemských, okresních a silnic a cest obecních.
Dosavadní mýta státní, zemská, okresní a obecní měla zaniknout do jednoho roka od
účinnosti zákona. Ostatní mýta měla trvat jen po dobu platnosti těchto oprávnění, nová
mýtná práva měla být povolována jen na zájemnických silnicích a cestách, vždy na
dobu určitou. O vydání povolení rozhodoval mýtný úřad a bylo oznamováno vyhláškou
zemského úřadu. Mýtné poplatky nesměly být zdrojem zisku a sloužily pouze
k umoření zřizovacího nákladu a náhradě nákladů na údržbu a provoz. Mýto mohlo být
stanoveno jako jednorázový poplatek nebo jako paušál. Mýtné právo bylo udělováno
jako právo osobní a zanikalo smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.
Zaniknout mohlo dále uplynutím doby, tím, že by nebylo vykonáváno a odnětím
z důvodu veřejného zájmu nebo pro porušování podmínek, za nichž bylo uděleno.141
Zákon o silničním fondu byl v části týkající se daně z motorových vozidel a
dávky z jízdného za dopravu autobusy zrušen zákonem č. 77/1935 Sb. z. a n., o dopravě
motorovými vozidly, kterým došlo zároveň k mírnému snížení sazeb daně
z motorových vozidel.
Zákon č. 77/1935 Sb. z. a n., byl derogován zákonem č. 57/1950 Sb., o úpravě
podnikání v silniční dopravě, a zákon č. 77/1931 Sb. z. a n., o spotřební dani
z minerálních olejů byl zrušen zákonem č. 283/1948 Sb., o všeobecné dani (tzv. nákupní
141
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daň), a doposud vybírané daně a poplatky, které byly účelově vázány na stavbu a
údržbu silniční sítě byly zrušeny. Napříště se náklady spojené s údržbou a výstavbou
pozemních komunikací staly součástí kapitol státního rozpočtu.

6.2. Financování nákladů na stavbu, přestavbu, úpravu, udržování a správu
silnic a cest
Stavební a udržovací náklady byly v období po vzniku 1. republiky hrazeny u
státních silnic z příslušných kapitol státního rozpočtu, později silničního fondu a u
nestátních silnic z rozpočtů příslušných samosprávných korporací doplňovaných
státními podporami ze silničního fondu. Podkladem pro návrh rozpočtů byly technické
operáty a rozpočty na stavby, údržbu a práce na silnicích a mostech, které zpracovávaly
pro obecní a okresní silnice příslušné municipality a silniční správy a pro silnice zemské
a státní zemské (župní) úřady, případně ministerstvo veřejných prací na základě
podkladů a návrhů od okresního úřadu resp. zemského (župního) úřadu. V Čechách byl
systém podporování silničních staveb normativně upraven v § 9 zákona č. 46/1864 čes.
z. z. a § 30 – § 33 zákona č. 41/1866 čes. z. z. , které umožňovaly poskytnutí dotace na
stavbu a údržbu zvlášť důležitých nebo nákladných obecních nebo okresních silnic
z okresního nebo zemského fondu, obdobně ve Slezsku podle § 15 zákona č. 33/1898
slez. z. z.. Na Moravě byly poskytovány podpory nebo zápůjčky ze zemského fondu na
stavbu a údržbu okresních silnic, jejichž „úhrada přesahovala síly okresu“ podle § 15
zákona č. 38/1898 slez. z. z. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi byla stavba a údržba
podporována u župních (zemských) silnic státem a u vicinálních cest vicinálními
municipiemi ve smyslu § 23 a § 86 zákonného článku I/1890.142
Uherský zákonný článok byl novelizován zákonem č. 302/1921 Sb. z. a n.,
kterým se pozměňují některá ustanovení zákonného článku I z roku 1890, jednajícího o
veřejných silnicích a mýtech na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Novela měnila
ustanovení § 22, § 23 a § 28 zákonného článku a v této souvislosti upravila sestavování
rozpočtu pro stavbu, správu a udržování municipálních cest, a to jak v části výdajů tak
příjmů županem vždy nejdéle do 1. srpna toho kterého roku, kdy byl rozpočet předložen
ke schválení správnímu výboru. Následně byl rozpočet projednaný a upravený správním
142
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výborem do konečné podoby odevzdán zpět županovi, který jej zveřejnil po dobu 14 dní
k veřejnému nahlédnutí, aby se k němu mohly být vzneseny námitky. Takto vznesené
námitky byly následně předloženy k projednání s rozpočtem valnému shromáždění
municipálního

výboru.

V případě, že k pokrytí

výdajů

navrženého rozpočtu

nepostačovaly běžné příjmy, municipium rozvrhlo usnesením k úhradě výloh zvláštní
silniční přirážku jako určitou procentní přirážku k daním (státní dani pozemkové,
domovní dani, zárobkové dani, báňské dani a úrokové a rentové dani). Takto
stanovenou silniční přirážku mohl zvýšit nebo snížit ministr veřejných prací. Novela
dále upravovala způsob schvalování závěrečného účtu, který předkládal každoročně do
15. května župan správnímu výboru, valné shromáždění pak rozhodovalo o závěrečném
účtu nejpozději do 1. července téhož roku, kdy jej bylo povinno postoupit ministerstvu
veřejných prací. Maximální přípustná výše silniční přirážky činila 13% státních
předepsaných daní a nazývala se též „čestná daň“. Dle důvodové zprávy k zákonu byla
tato zvláštní silniční přirážka stanovena v poválečném období s ohledem na tristní stav
cestní sítě, nicméně i tak stačila v některých župách sotva na uhrazení výdajů silničního
personálu. Nedostatečné příjmy žup vykazující i miliónové schodky vylučovaly v
podstatě jakékoliv opravy či rekonstrukce silniční sítě, která v některých svých úsecích
podlehla úplné zkáze. Úhrada nákladů na údržbu a stavbu župních silnic šla k tíži
příjmů této župy, státní příspěvky byly poskytovány téměř výlučně na stavbu státních
silnic, na nestátní silnice pak jen zcela ve výjimečných případech, a to pouze na stavby
nových silnic ve zcela ojedinělých a zvláště odůvodněných případech. Novelou
uherského zákonného článku I/1890 tak byla zavedena stejná praxe ve financování
nestátních silnic a cest jako tomu bylo v ostatních zemích Československé republiky.
Zákon č. 126/1920 Sb. z. a n., o zřízení župních a okresních úřadů v republice
Československé, ve znění zákona č. 125/1927 Sb. z. a n., o organisaci politické správy,
dal základ novému uspořádání správy veřejných silnic a cest, materiální základy měly
být řešeny novým silničním zákonem tak, aby odpovídaly veřejnosprávní organizaci
státu dané zákonem o organizaci politické správy.
Vzhledem k tomu, že financování prací k zajištění kvalitního stavu silničního
fondu bylo vzhledem k narůstajícímu objemu dopravy stále obtížnější, bylo přistoupeno
k systémovému řešení a zákonem ze dne 14. 7. 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním
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fondu, novelizovaným zákonem č. 76/1931 Sb. z. a n. a zákonem č. 114/1934 Sb. z. a
n., byl zřízen silniční fond.
Finanční prostředky silničního fondu byly tvořeny jednak běžnými příjmy a
jednak zápůjčkami. Rozpočet silničního fondu byl součástí státního rozpočtu. Ministr
veřejných prací byl povinen jednou ročně informovat Národní shromáždění o stavu
fondu a jeho hospodaření. Běžnými prostředky fondu byly:
-

daň z motorových vozidel a polovina výtěžku daně z jízdného za městskou
hromadnou dopravu osob motorovými vozidly;

-

polovina poplatků za povolení k dovozu minerálních olejů a polovina cla
vybraného z dovozu minerálních olejů;

-

cla vybraná z dovozu pneumatik (duší a plášťů) a plných a komorových
pryžových obručí;

-

70 % spotřební daně z minerálních olejů.
Zápůjčky silničního fondu byly uzavírány formou státního úvěru a dluhopisy

k tomuto účelu vydané mohly být využívány k ukládání sirotčích peněz (§ 4). Běžné
příjmy silničního fondu se užívaly přednostně k umoření úroků a jistiny vydaných
dluhopisů a dále od roku 1931 ve výši 90 mil. Kč a od roku 1941 ve výši 100 mil. Kč
též na úhradu nákladů spojených s údržbou, stavbou a přestavbou státních silnic a
mostů. Zákon zároveň stanovil, že Ústřední sociální pojišťovna poskytne silničnímu
fondu na dobu deseti let v rovnoměrných částkách úvěr do výše 1 miliardy Kč, úročený
o 0, 5 % vyšším úrokovým bodem než činí běžná úroková míra, nejméně však 5 %.
Zápůjčka měla být umořena v 69 půlročních pozadu jdoucích splátkách. Úrok a úmor se
hradil z běžných příjmů fondu se státními garancemi.
Prováděcím právním předpisem k zákonu o silničním fondu bylo prováděcí
nařízení ze dne 15. 9. 1927 Sb. z. a n., č. 144, které též upravovalo, jaké mají náležitosti
žádosti o finanční příspěvek ze silničního fondu a dále způsob výpočtu daní, které byly
příjmem silničního fondu včetně případů, kdy vznikl nárok na osvobození od jejich
placení.
Prováděcí vládní nařízení k zákonu o silničním fondu č. 144/1927 Sb. z. a n.
takto stanovilo, že žádost o příspěvek ze silničního fondu se podává u příslušné okresní
politické správy případně zemské politické správy, pokud silnice přesahovala území
více okresů. Povinnou přílohou žádosti byly výkazy o finančním stavu samosprávné
119

korporace, jež žádost podávala (stav majetku a dluhů, daňová základna a výše přirážek
za poslední tři roky a rozpočet na běžný rok). Příspěvky ze silničního fondu na zlepšení
zemských, vicinálních, okresních a obecních silnic udělovalo na základě takto podané
žádosti

příslušné

silniční

správy

ministerstvo

veřejných

prací

po

dohodě

s ministerstvem financí po slyšení silniční rady. Povolovací výnos ministerstva
veřejných prací pak obsahoval tyto zákonné náležitosti:
-

stanovení výše příspěvku ze silničního fondu a podmínky pro jeho výplatu;

-

způsob provedení prací (ve vlastní režii nebo zadáním podnikateli);

-

stanovení doby, ve které práce musí být provedeny;

-

vliv státní správy na provádění a postup prací;

-

způsob vykonávání stavebního dozoru a kolaudace.
Příspěvky se poskytovaly přednostně na zlepšení nestátních silnic, které měly

být převzaty jako státní. Při poskytování příspěvku se dále přihlíželo k významu
příslušné silnice pro dopravu a zvláště dálkovou dopravu a k finančnímu zdraví
korporace, jež podala žádost. Příspěvek se poskytoval obvykle do výše 70 %
skutečných stavebních nákladů počítaje v to také náklady na pořízení projektové
dokumentace a výkup pozemků, výjimečně až do výše 90 % takových nákladů.
Podle vládní předlohy silničního zákona z roku 1938 náklady na stavbu,
přestavbu, úpravu, udržování a správu státních silnic měl hradit stát na základě
prostředků vyčleněných k tomuto účelu každoročně schvalovaným finančním zákonem,
pokud zákon nebo zvláštní smluvní závazky nestanovily jinak. Obdobně náklady
spojené se stavbou, údržbou a správou zemských silnic měla hradit země, náklady
spojené se stavbou, údržbou a správou okresních silnic okres a v případě obecních silnic
obec. Náklady spojené se stavbou a údržbou zájemnických silnic a cest měly být
hrazeny zájemníky. Ve smyslu tohoto návrhu pak stát mohl poskytnout zvláštní
příspěvek také na nestátní silnice, tedy silnice zemské, okresní a obecní, pokud se
jednalo o stavby hospodářsky významné, jednalo – li o stavby zvláště velké a nákladné,
nad meze finančních možností stavebníka nebo tyto silniční stavby měly zvláštní
význam pro zlepšení veřejné dopravy, zvláště dálkové.143
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Vládní nařízení č. 372/1938 Sb. z. a n., o stavbě dálnic, o zřízení generálního
ředitelství stavby dálnic a o jeho organisaci, stanovilo základní podmínky pro stavbu a
následnou údržbu dálnic jakož i podmínky zajištění financování její výstavby. Bylo
stanoveno, že na stavbu západovýchodní dálnice (D1) bude každoročně vkládána do
státního rozpočtu částka k realizaci stavby tak, aby tato stavba mohla být dokončena do
4 let. Tato investiční akce měla samostatně vedený účet, na němž bylo možné
nevyčerpané rozpočtové prostředky převádět také do dalšího kalendářního roku.
Ustanovení § 6 čes. sil. zák. zakotvovalo zvláštní přispívací povinnost na stavbu
a zachování zemských silnic a § 8 totéž pro silnice okresní. Tzv. mimořádná
konkurenční povinnost při stavbě nových nebo přestavbě stávajících okresních silnic
postihovala také jiné okresy na stavbě silnice přímo nezúčastněné, jakož i města, obce
nebo průmyslové, hornické a obchodní podniky, přičemž výše příspěvku se odvíjela od
míry užitku, který jim silnice přinesla. Na Moravě byla tato povinnost omezena pouze
na okresy a obce (§ 14 mor. sil. zák. a čl. V. zák. č. 20/1886 mor. z. z.). Zákon o
organizaci politické správy upravil konkurenční povinnost v § 32 a násl., podle nichž se
mohlo zemské zastupitelstvo usnést na vybírání poplatků, příspěvků, dávek a
naturálních plnění a kvalifikovanou dvou třetinovou většinou mohlo rozhodnout i o
tom, aby okresy poměrným dílem nesly náklady na zřízení zemské silnice, která jim
přináší ve smyslu zákona užitek. Příspěvek obcí, vlastníků pozemků a živnostníků na
nově budované zemské silnice pak upravoval § 36 zákona o organizaci politické správy
a pro okresní silnice § 77 zákona o organizaci politické správy. Tento přispívací princip
silničního zákonodárství se promítal také do financování systému následné správy a
údržby silnic a cest v případě tzv. silnic průjezdných (průjezdní úseky silnic) a byl
uplatňován vůči těm osobám, které měly zájem na zřízení silnice a jejím udržování
v dobrém stavu.144 Vyšší nároky jak na stavební práce tak i následnou údržbu spojenou
se zachováním dobrého a bezpečného stavebně technického stavu a sjízdnosti silnic
jakož i nákladnější způsob výstavby v intravilánu obce v důsledku zadláždění příkopů,
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zřízení odvodňovacího zařízení apod. tak nesly obce, v jejichž zájmu byly tyto práce
prováděny.145 Příspěvková zásada byla upravena v dekretech dvorní kanceláře:
-

dekret dvorní kanceláře ze dne 26. září 1835, č. 158 sb. zák. pol., o zřizování a
udržování průjezdních tratí státních silnic,

-

dekret dvorní kanceláře ze dne 24. listopadu 1836, č. 150 sb. zák. pol., o
příspěvcích obcí na udržování průjezdních tratí státních silnic;

a délku průjezdního úseku silnice stanovil:
-

dekret gubernia pro Čechy ze dne 19. června 1816, č. 122 Nádherného sb. pro
Čechy, o vymezení silničních průjezdních tratí obcemi,

-

§ 10 čes. sil. zák. pro silnice zemské a okresní,

-

§ 16 slez. sil. zák. a § 16 mor. sil. zák. pro silnice okresní,

-

§ 7 a § 14 zák. čl. I/1890.146
Rovněž prováděcí nařízení ze dne 15. 9. 1927 Sb. z. a n., č. 144, k zákonu o

silničním fondu, upravilo v § 2 příspěvkovou povinnost, a to za situace, že mělo dojít ke
zlepšení stavu silnic v průjezdních úsecích měst zvlášť nákladným způsobem např.
vydlážděním, nebo zřízením betonových, živičných a jiných novodobých vozovek.
V takovém případě muselo město zaplatit náležitý příspěvek, jinak práce v takto
požadovaném rozsahu nebyly provedeny.
V období po 1. světové válce, kdy výstavba silnic probíhala v režimu provádění
nouzových staveb silničních za účelem snížení nezaměstnanosti, byl schválen zákon č.
156/1919 Sb. z. a n., kterým se povoluje náklad na nouzové práce silniční. Tento právní
předpis snížil vzhledem ke špatné hospodářské situaci obcí a okresů velikost jejich
podílů na úhradě stavebních prací na 2/5 a zvýšil podporu státu až na 3/5 skutečných
stavebních nákladů. Přílohou zákona byly seznamy silnic v Čechách, na Moravě,
ve Slezsku a na Slovensku včetně předpokládaných částek na jejich dokončení.
Vládní předloha silničního zákona z roku 1938 rovněž ustanovení o přispívací
zásadě obsahovala, když stanovila, že takový příspěvek lze stanovit zemím, okresům,
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obcím nebo jiným zájemníkům, kteří budou mít ze stavby nebo přestavby zvláštní
prospěch, a to s přihlédnutím k jejich finančním poměrům. Příspěvky mohly být
peněžní nebo naturální (poskytnutí materiálu, postoupení pozemků apod.) Nedošlo – li
k dohodě mezi zúčastněnými osobami, měl rozhodnout o přispívací povinnosti silniční
úřad. V ostatním zákon odkázal ve vztahu k přispívací povinnosti na zákon o organizaci
politické správy. Zvláštní příspěvky pak předložený návrh zákona stanovil v návaznosti
na předchozí právní úpravu obcím za situace, kdy požadovaly, aby silnice byla
v průjezdním úseku vystavěna v kvalitě vyplývající ze zvláštních potřeb místního
obyvatelstva, např. vydlážděna též mimo vozovku, opatřena chodníky, kanalizací apod.
nebo byly vzneseny specifické požadavky na únosnost a šíři mostů nebo vozovky
vzhledem k místní přepravě.147
Zákon č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích,
obsahoval ve vztahu k příspěvkové povinnosti ustanovení o tom, že stát hradí náklady
na stavbu, správu a udržování státních silnic, pokud podle dosavadních předpisů nebo
podle ujednání není nebo nebude někdo jiný povinen silnici udržovat anebo přispívat na
její stavbu nebo udržování nebo poskytovat jakékoli náhrady, zejména vzhledem ke
zvláštní úpravě silnice, k většímu rozsahu nebo mimořádnému způsobu jejího užívání
nebo z jiného podobného důvodu. V pozdějších právních předpisech již příspěvková
povinnost upravena nebyla. Náklady na financování silničního hospodářství se staly po
přijetí zákona č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích,
součástí státního rozpočtu.

6.3.

Konkurenční povinnost zřizování a udržování příjezdů
Nákladová konkurence byla zvláštním uskupením právnických osob, jež nebylo

nadáno vlastní právní subjektivitou. Nákladová konkurence zahrnovala subjekty, které
přispívaly na zřízení a udržování veřejných zařízení, neboť z nich měly zvláštní
prospěch. Podle dvor. dekretu z 4. ledna 1836, č. 113 Sb. z. s. císař nařídil, že se
147
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konkurenční příspěvky vybírají podle daňových předpisů včetně ustanovení o soudní
exekuci. Zpravidla taková konkurence znamenala, že určitý počet zainteresovaných
osob měl povinnost hradit zcela nebo zčásti náklady na zřízení a následnou údržbu
určitého díla nebo zařízení, z něhož jim plynul mimořádný prospěch. Tento systém byl
nazýván principem vyrovnávací spravedlnosti. Jednou z takových konkurencí byla
typicky konkurence silniční. Poměrná část úhrady nákladů pro jednotlivé subjekty
nebyla stanovena pevnou částkou, nýbrž se řídila mírou jejich užitku. Konkurenční
poplatky se vybíraly na základě veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi veřejnou
správou a konkurentem. Tyto smlouvy nevázaly konkurenty navzájem, veřejnoprávní
akt netvořil ius inter partes, nýbrž upravil jen právní poměry mezi státem a
konkurentem. Jejich obsahem byla určitá soustava pravidel, jimiž se účastníci ze
smlouvy zavázali v budoucnu řídit. Právní teorie v této souvislosti řešila otázku, zda si
konkurenti mimo rámec konkurenční povinnosti vymezený veřejnou smlouvou, mohou
vzájemné vztahy upravit odlišně od repatričního klíče a připustila závěr, že to je možné
formou soukromoprávních vztahů. Vůči veřejné správě by konkurenti platili podle
zákonného klíče, ale mezi sebou by mohli navzájem uplatnit regresy vyplývající z takto
uzavřených soukromoprávních vztahů.148 V Čechách ve smyslu zák. č. 38/1886 čes. z.
z. přispívala na zřízení a udržování tzv. příjezdů železniční správa, a to až do výše jedné
třetiny nákladů a dále pak též konkurenční okresy, města, průmyslová místa (závody
obchodní, důlní, hutní a lesní) a také obce, v jejichž obvodu byl příjezd nebo se jich
dotýkal a měly z jeho vybudování prospěch a dále ti, pro které měl příjezd zvláštní
význam, i když v jejich obvodu přímo neležel. Pokud nedošlo k dohodě o výši
příspěvku, rozhodl o něm konstitutivním rozhodnutím okresní úřad pro obecní silnice a
zemský úřad pro okresní silnice. Na Moravě byla konkurenční povinnost upravena zák.
č. 54/1887 mor. z. z. ve znění zák. č. 53/1895 mor. z. z. a byla uložena „podnikatelstvu
železných drah“, silničním okresům a statutárním městům, v jejichž obvodu příjezdná
silnice ležela. Pokud nedošlo ke vzájemné dohodě, byla stanovena zákonná povinnost
zaplatit třetinu nákladů ze strany železnice a dvě třetiny nákladů ze strany zúčastněných
silničních okresů a měst. Mimořádné příspěvky pak mohly být požadovány nejen po
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sousedních okresech, městech a obcích, ale také po průmyslových, obchodních, lesních
a horních podnicích a velkostatkářích, pokud měli z příjezdu zvláštní užitek. Takové
příjezdy, které vznikly společnou okresní konkurencí, udržovaly okresy nebo statutární
města. Případné spory řešil zemský úřad, který také na Moravě a ve

Slezsku

rozhodoval, zda bude silnice postavena jako okresní silnice I. nebo II. třídy. I slezská
právní úprava byla vystavěna na podobných principech. Podle zák. č. 12/1873 slez. z. z.
stíhala konkurenční povinnost na zřízení nové příjezdné silnice k železniční stanici
železnici, okresy, v jejichž obvodu leží, obce ležící v nejbližším okolí a těžký průmysl,
který měl zájem na napojení na železnici, a to tak, že třetinu nákladů hradila železniční
správa, třetinu okresy a třetina zbývala na obce a ostatní interesenty. O sporech mezi
konkurenty a výši příspěvků opět rozhodoval okresní úřad. Údržba takto vybudovaných
příjezdů byla svěřena těm subjektům, které byly povinny pečovat o kategorii a třídu, do
nichž byla příjezdná silnice zařazena. Náklady na stavbu a udržování výlučně
železničních příjezdů, sloužících výhradně železnici nebo soukromým osobám, nesly
tyto subjekty. O zřízení výlučně železničních příjezdů rozhodoval zemský úřad po
dohodě se zemským výborem, a pokud k dohodě nedošlo ministerstvo vnitra po dohodě
s ministerstvem obchodu. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi ve smyslu § 29 – § 35
zák. čl. I/1890 hradily náklady na stavbu, správu a udržování příjezdné cesty země,
železniční podnik, zainteresované obce a podniky. O vzájemném poměru výše
příspěvků od jednotlivých subjektů rozhodoval zemský (župní) úřad na základě
místního šetření, konaného ke zřízení stavby nové železniční stanice. Pokud se zřizoval
příjezd ke stávající železniční stanici, hradila třetinu nákladů země, třetinu železniční
podnik a třetinu zainteresované obce a osoby.149
Předloha silničního zákona z roku 1938 upravovala konkurenční povinnost jako
náklady na příjezdné silnice, které uložila hradit podle míry prospěchu ze silnice
zúčastněným okresům a obcím, podniku dráhy, vodních cest nebo letiště a dále
provozovatelům jiných podniků a osobám, které měly zvláštní prospěch z příjezdné
silnice. Konkurenční řízení o rozvržení stavebního nákladu měl provádět silniční úřad, a
pokud by v tomto řízení nedošlo ke vzájemné dohodě všech zúčastněných osob, měl
stanovit procentuální klíč ke stanovení konkurenční povinnosti. Konkurenční řízení
149
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mělo být na základě zmocňovacího ustanovení podrobněji upraveno vládním
nařízením.150
Zákon č. 147/1949 Sb., jímž se vydávací některé předpisy o veřejných silnicích,
v této souvislosti obsahoval již dříve v této práci zmiňované ustanovení, že zvláštní
dohody o příspěvkové povinnosti zejména vzhledem ke zvláštní úpravě silnice, k
většímu rozsahu nebo mimořádnému způsobu jejího užívání nebo z jiného podobného
důvodu, zůstávají v platnosti. Následná právní úprava již příspěvkovou povinnost
v silničním zákoně výslovně neupravovala, takové právní vztahy tak mohly vznikat
inter partes na základě soukromoprávních smluv.

6.4.

Konzervační paušál
Zvláštním příspěvkem ve vztahu k zajištění údržby silnic a cest byl tzv.

„konservační paušál“, který se vybíral v případě jejich zvláštního užívání přesahujícího
meze obecného užívání při přepravě nákladů.
V Čechách se úhrada konzervačního paušálu řídila § 3 zák. ze dne 2. dubna
1867, č. 32 čes. z. z., o ukládání mýta na veřejné silnice, které nejsou erární, a
uplatňovala se u okresních a obecních silnic. Povinnými osobami byly držitelé velkých
uhelen a průmyslových závodů s charakterem velkovýroby, které silnice takto užívaly.
Na Moravě byla relevantní právní úprava obsažena v § 14 a § 21 zák. č. 38/1877 mor.
z. z. a čl. V zák. č. 36/1886 mor. z. z. a kromě okresních a obecních silnic byly úhradě
konzervačního paušálu podrobeny také obecní cesty a mosty. Povinnými osobami zde
byly průmyslové, obchodní a horní podniky v případě okresních silnic, v případě
obecních silnic a cest a mostů povinnost hradit konzervační paušál stíhala také statkáře,
průmyslové, obchodní a hornické podniky a také podnikatele a právnické osoby, pokud
měli sídlo na území okresu. Slezský silniční zákon a uher. zák. čl. I/1890 tuto úpravu
neobsahoval. Konzervační paušál nebyl považován za běžný příjem silničních správ,
nýbrž za prostředek ochrany před mimořádným opotřebením silnic a cest. Jednotlivé
zákony formulovaly míru přesahující meze běžného užívání různě – v českém silničním
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zákoně jako „opotřebení na velkou škodu silnice“, v moravském silničním zákoně jako
„mimořádné užívání“ či užívání „neobyčejnou mírou“. Pojem škody je zde totožný
s pojmem opotřebení – tedy snížení kvality silnice. V souvislosti s konzervačním
paušálem pak nebylo rozhodné, zda přeprava nákladu probíhala vlastní autodopravou
nebo najatými dopravními prostředky a zda byla vykonávána z důvodů veřejných nebo
podnikatelských. 151
Podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu k vybírání konzervačního
paušálu mohlo dojít za následujících podmínek:
1. Podrobeny paušálu byly kromě uhelen a průmyslových závodů také cukrovary,
sklárny, velké pily, vápenky, cihelny, chemické továrny, pivovary, hutě, briketárny,
lihovary, škrobárny. Tyto provozy musely mít ráz velkovýroby.
2. Těmto podnikům musel být dovážen nebo odvážen náklad, přičemž nebylo
rozhodné, zda má podnik vlastní autodopravu či se jedná o dopravu jiného dopravce.
3. Konzervační paušál se vztahoval pouze na silnice okresní a obecní o délce zatížení
minimálně 1 km. Konzervační paušál se naopak nevztahoval na příjezdní silnice,
neboť na stavbě resp. udržování příjezdní silnice se podnik podílel v systému
dobrovolné konkurence, případně do ní mohl být dodatečně zařazen.
4. Konzervační paušál bylo lze vybírat pouze na nezamýtěných silnicích, případně na
silnicích zamýtěných, pokud byla mýtnice příliš vzdálená od dotčeného úseku a
dojetí do mýtnice by zbytečně zatěžovalo podnik i silnici.
5. Užívání silnice podnikem muselo probíhat nad míru přiměřenou obecnému užívání, a
to v takové míře, aby bylo způsobilé způsobit velkou škodu. Tato míra se posuzovala
různě i vzhledem k tomu v jaké kvalitě byla silnice vystavěna či zda se jednalo o
oblast zemědělskou či průmyslovou, dále s ohledem na to, zda přeprava nákladu byla
prováděna lehkými či těžkými vozy a podle šířky jejich loukotí a také podle ročního
období, kdy probíhala.152, 153
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6. Způsob výpočtu výše konzervačního paušálu právní předpisy neupravovaly, stanovil
ho správní orgán, přičemž bylo požadováno, aby byl způsob výpočtu
přezkoumatelný a logický ve vztahu k míře opotřebení silnice. V úvahu přicházely
dva základní způsoby výpočtu, vycházející z:
-

podílu dopravy povinného ve vztahu k celkovému objemu dopravy a celkovým
nákladům vynaloženým na zajištění údržby;

-

rozdílu nákladů na údržbu silničního tahu užívaného obvyklým způsobem a
silničního tahu užívaného mimořádným způsobem.154

7. Závěr, že pozemní komunikace je užívána nad míru přiměřenou obvyklému užívání,
se posuzoval měřítkem objemu dopravy povinného podniku ve vztahu k celkovému
objemu dopravy a dále vzhledem k charakteru dopravy. Na výši příspěvku se měli
povinní dohodnout se silniční korporací, taková dohoda měla veřejnoprávní
charakter, neboť sloužila k zabezpečení veřejného zájmu, kterým bylo zajištění
kvalitního stavebně technického stavu pozemních komunikací. Nedošlo – li
k dohodě, rozhodoval ve věci zemský úřad konstitutivním správním aktem podle § 4
zákona o organizaci politické správy. Podle závěrů Nejvyššího správního soudu,
účastníkem řízení o vyměření konzervačního paušálu byl také dotčený závod, který
musel mít možnost vyjádřit se v řízení k rozhodným skutečnostem a uplatnit důkazy
pro svá tvrzení, nemusel být však přítomen místnímu šetření. Podle citovaného
rozhodnutí měl okresní výbor v řízení postavení strany v řízení, když první instancí
byl zemský výbor.155, 156
Konzervační paušál byl jako mimořádný příspěvek rovněž podrobně upraven ve
vládním návrhu silničního zákona z roku 1938 za situace, kdy byla silnice trvale nebo
dočasně neobyčejnou měrou opotřebovávána nákladní nebo osobní dopravou podniku
dopravního anebo jinou dopravou nákladů. V takovém případě bylo lze žádat ze strany
silničního správce, aby silniční úřad uložil povinnost mimořádné příspěvkové
povinnosti na udržování, přestavbu nebo nákladnou úpravu silnice, pokud byly
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provedeny z důvodu jejího nadměrného opotřebení. Přispívací povinnost byla ukládána
s přihlédnutím k finančním poměrům tomu, v jehož prospěch byla přeprava konána a
nesměla převýšit rozdíl mezi náklady na běžnou údržbu a většími náklady na údržbu
silnice v důsledku jejího užívání neobyčejnou měrou. Dále bylo stanoveno, že kdo
přispěl na výstavbu takové silnice nebo její přestavbu, nebyl již povinen přispívat na její
údržbu. Pokud se mezi sebou nedohodl silniční správce a ten, jehož postihla
příspěvková povinnost, rozhodl o výši příspěvku silniční úřad. V případě dočasného
záměru užívání silnice nad míru přiměřenou obvyklým poměrům, mělo být toto
ohlášeno předem správci silnice, který mohl žádat silniční úřad o stanovení kauce na
případné následné související úpravy silnice.157
Dosavadní dohody, jejichž předmětem byla úhrada konzervačního paušálu za
mimořádný způsob užívání silnic, které byly převzaty jako státní, zůstaly ve smyslu § 7
zákona č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích,
v platnosti i po přijetí této právní úpravy. Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních
komunikacích (silniční zákon), obsahoval již výslovné ustanovení o používání silnic při
velkých stavbách, mezi které zařazoval stavby velkého vodohospodářského díla, sídliště
nebo rozsáhlého průmyslového závodu, a dále o používání silnic při jejich provozu.
V případě, že stavebně technický stav takto dotčených silnic neodpovídal v důsledku
stavby nebo provozu těchto zařízení v podstatné míře zvýšenému užívání, musely být
v projektové dokumentaci a rozpočtu plánované stavby zajištěny potřebné úpravy
dotčených silnic na náklady investora stavby po dohodě s okresním národním výborem
popřípadě krajským národním výborem. Po novelizaci zákonem č. 27/1984 Sb. byl
výčet staveb rozšířen obecně na všechny stavby a dále také na těžební práce a terénní
úpravy vyžadující stavební povolení popřípadě schválení podle zvláštních předpisů a
nadále se povinnost úprav takto dotčených pozemních komunikací, neodpovídajících
užívání v podstatné míře zvýšenému v důsledku realizace těchto staveb, vztahovala
kromě silnic také na místní komunikace. Dohoda o rozsahu vyvolaných úprav byla
157
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uzavírána přímo se správcem těchto pozemních komunikací, pokud k dohodě nedošlo,
rozhodl o rozsahu potřebných úprav příslušný silniční správní úřad. Investorem úprav
byl investor stavby případně její následný uživatel. Novela zároveň zakotvila povinnost
provedení takových úprav také v případě již existujících zdrojů generujících mimořádné
dopravní zatížení silnic nebo místních komunikací, jejichž stavebně technické vybavení
neodpovídalo předmětu činnosti organizace, která je užívala.
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7. Rozhodování Nejvyššího správního soudu ve věcech silnic a cest
Nejvyšší správní soud byl zřízen podle zákona ze dne 22. října 1875 č. 37, ř. z.,
tato právní úprava byla recipována zákonem č. 3/1918 Sb. z. a n., o nejvyšším správním
soudě a o řešení kompetenčních konfliktů. Působnost Nejvyššího správního soudu158
zanikla zákonem č. 65/1952 Sb., o prokuratuře, kterým byly zrušeny všechny předpisy o
správním soudu. V ústavním zákoně č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře, nebyla
působnost Nejvyššího správního soudu upravena, a tedy zanikl změnou právní úpravy,
která jej vynechala. Současný správní soud není nástupcem Nejvyššího správního soudu
působícího v Československém státě v letech 1918 – 1952 (dále jen „Nejvyšší správní
soud“), nicméně rozhodovací činnost prvorepublikového soudu se v jeho praxi odráží.159
K podání stížnosti k Nejvyšším správnímu soudu byl legitimován každý, kdo
tvrdil, že byl nezákonným rozhodnutím nebo opatřením správního úřadu zkrácen na
svých právech. Základním nezbytným předpokladem stížní legitimace bylo, aby došlo
k porušení veřejných subjektivních práv osoby. Dovolat se k Nejvyššímu správnímu
soudu bylo možné až po vyřízení věci „ve správním pořadu“ za podmínky, že nebyl
„zmeškán pořad správních stolic“. Z hlediska vymezení kompetencí soudů ustanovení
§ 1 odst. zákona č. 217/1925 Sb. z. a n., jímž se provádí § 105 ústavní listiny (zákona ze
dne 29. 2. 1920, č. 121 Sb. z. a n.) zakotvilo princip, že v případech, kdy správní orgány
rozhodují podle zvláštních zákonů vydaných v oblasti veřejnoprávních norem o
soukromoprávních nárocích, lze se domáhat u soudu ochrany až po vyčerpání všech
řádných opravných prostředků v rámci správního řízení. Soudní ochrany se mohla
domáhat také osoba dotčená výrokem a to určovací žalobou zápornou výroku, totiž že
výrok uznaný rozhodnutím správního orgánu je zcela nebo zčásti nezákonný. Žalobu na
určení nebo na plnění dále mohla podat také osoba, jejíž nárok byl správními orgány
zcela nebo zčásti zamítnut. Velmi zjednodušeně by se dalo konstatovat, že silniční
úřady byly oprávněny vydávat rozhodnutí o právních poměrech veřejnoprávní povahy,
jež byla přezkoumatelná z hlediska zákonnosti Nejvyšším správním soudem, zatímco do
soudní pravomoci obecných soudů spadalo rozhodování ve věcech soukromoprávní
158
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povahy, nicméně pokud byly právní vztahy v oblasti soukromého práva upraveny
normami veřejného práva, bylo možné domáhat se ochrany v rámci soudní ochrany až
po vyčerpání všech řádných opravných prostředků ve správním řízení. V případě, že
byla proti rozhodnutí správního úřadu podána stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu,
byla lhůta pro podání žaloby u řádného soudu zachována za situace, že taková stížnost
byla pro nepříslušnost Nejvyšším správním soudem odmítnuta. Tento postup potvrzoval
převažující směr publicistický, jak o něm bylo pohovořeno dříve160, a opíral se o
základní tezi, že veřejné užívání silnic a cest je projevem veřejného práva, nikoliv
právem soukromým.
Judikatura Nejvyššího správního soudu, týkající se silnic a cest, byla velmi
významným pramenem práva vzhledem k četné vágnosti ustanovení relevantních
právních předpisů. Ostatně tímto zdrojem se stala především v oblasti účelových
komunikací a místních komunikací také po roce 1989 v souvislosti se znovunastolením
institutu vlastnického práva se všemi atributy demokratické ochrany ve své klasické
podobě nikoliv zdeformované socialistickým pojímáním vlastnictví.
Rozhodovací praxe, řešící oblast tzv. silničního práva, se profilovala v těchto
zásadních právních otázkách:
-

Otázka veřejnosti a vzniku obecních komunikací – v této oblasti dospěla
judikatura k závěrům, že cesta je nutná pro obecnou (všeobecnou) komunikaci
v obci tehdy, není – li ji možné postrádat, aniž by tím veřejné komunikační
zájmy podstatně utrpěly. Jednalo se o skutkovou otázku, kterou bylo možné
posoudit pouze se zřetelem k místním poměrům.161 Judikatura dále řešila,
v jakém okamžiku se stane cesta cestou veřejnou, míněno obecní komunikací, a
dospěla k závěru, že se tak stane za podmínky, že je věnována všeobecné
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Viz. podrobněji s. 29.

Nález NSS ze dne 6. 9. 1921, č. 10934/21 (Boh. A 926/1921): „Obecní silnice a cesty
jsou charakterizovány svou nutností pro všeobecnou komunikaci, a tedy tímto se
prvořadě liší od veřejných cest interesentů, které pro všeobecnou komunikaci jsou jen
„podřadného významu“, i když zájmům určitých uživatelů cest takových slouží
převážnou měrou. Jde o skutkovou otázku, na níž může být dána odpověď pouze se
zřetelem k místním poměrům.“
161
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komunikaci a zároveň je obcí prohlášena či uznána za veřejnou (obecní) cestu.162
Předpokladem prohlášení či uznání cesty za veřejnou cestu obecní tedy bylo
jednak výslovné nebo konkludentní věnování veřejnému užívání vlastníkem
pozemku a přijetí tohoto věnování obcí, jednak trvalé užívání cesty a podstatné
veřejné komunikační zájmy obce.
-

Otázka účastenství uživatelů pozemních komunikací v řízení o zrušení veřejné
obecní cesty – v této právní otázce dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že
občané jako uživatelé obecní cesty jsou oprávněni uplatňovat své námitky ve
všech stupních správního řízení o vyloučení cesty z veřejného užívání z důvodu
jejího zrušení za situace, kdy tato cesta zajišťuje kvalifikované právo spočívající
ve zvláštním užívacím právu založeném správním aktem nebo jiným právním
titulem, nejsou však aktivně legitimování z titulu pouhého uživatele cesty.

Nález NSS ze dne 13. 1. 1933, č. 231/33 (Boh. A 10265/1933): Ust. § 4 českého
silničního zákona výslovně stanoví, že všechny silnice a cesty věnované veřejnému
provozu, které nenáležejí do kategorie silnic říšských, zemských a okresních ani netvoří
soukromé vlastnictví, jsou silnicemi a cestami obecními. Komunikace, která nemá ani
kvalifikace cesty obecní, zůstává komunikací soukromou. Tomu ovšem neodporuje
možnost, že může existovat také veřejná komunikace na soukromém pozemku. Jakmile
takováto veřejná komunikace na soukromém pozemku vznikne, stává se taková
komunikace, pokud nebyla prohlášena za pozemní komunikaci vyšší kategorie, obecní
komunikací, aniž je třeba, aby také pozemek, přes který cesta vede, přešel do vlastnictví
obce. K tomu, aby se nějaký pozemek stal veřejnou cestou, nestačí, aby vlastník
pozemku, snad po předchozí úpravě, přenechal jej veřejnosti k užívání, ale je zapotřebí
zvláštního úředního aktu, kterým se pozemek za veřejnou obecní komunikaci prohlašuje.
U komunikací obecních uznala sice praxe vzhledem k potřebám praktického života, že
veřejná obecní cesta může vzniknout také na základě titulu dlouholetého užívání,
dostatečným však není dlouholeté užívání jakékoliv, ale je vyžadováno kvalifikované
užívání, kterým vznikla pro veřejnost cesta nutná, nikoliv jen jakákoliv zkratka nebo
cesta sloužící jen několika málo jednotlivcům. Přitom se zároveň vyžaduje, aby orgány
obce o její existenci a způsobu užívání věděly a veřejné užívání trpěly. V souvislosti
s dříve uvedeným tedy není možné připustit, aby vlastník určitého pozemku zřídil
vlastním rozhodnutím veřejnou obecní cestu a tím zároveň uvalil na obec povinnost její
budoucí údržby. Pouze tam, kde vznikla cesta nutná, tedy ta, k jejímuž zřízení je obec
povinna, dá se z mlčení příslušných orgánů usuzovat, že se vznikem této cesty jako
veřejné obecní cesty souhlasí, v případě absence nutné komunikační potřeby se pak ke
vzniku veřejné obecní cesty vždy vyžaduje její převzetí kvalifikovaným aktem orgánů
obce.
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K účastenství ve správním řízení i podání takové žaloby proti zrušení obecní
cesty měly aktivní legitimaci vždy dotčené obce.163, 164, 165

Nález NSS ze dne 28. 4. 1926, č. 8876/26 (Boh. A 5613/1926): Cesta, jak jest
nesporno, je veřejnou cestou obecní. České zákonodárství silniční jedná o zrušování
veřejných cest jedině v § 20 zákona z 12. srpna 1864 č. 46 zemského zákona, jenž
omezuje se však na ustanovení, že ke zrušení obecní silnice, kterou se rozumějí také
veřejné obecní cesty je zapotřebí souhlasu okresního úřadu politického a okresního
zastupitelstva. Jinak není otázka zrušení veřejné obecní cesty upravena ani po stránce
materiální ani po stránce formální. Požadavkem schvalovací součinnosti nadřízeného
politického úřadu a samosprávného úřadu je ochráněn veřejný zájem na zachování
potřebných komunikací obecních. Pouhá účast na obecném užívání (usus communis)
veřejné cesty, jaká dle § 287 o. z. o. přísluší každému občanu, není subjektivním právem
a nedává účastníku ani nároku na zachování veřejné cesty jako veřejné, ani postavení
strany v řízení o zrušení veřejnosti. Právo být procesní stranou by mohl však pro sebe
reklamovat ten, komu by příslušelo k dotyčné cestě nějaké veřejné právo na její
kvalifikované užívání, které by pak také požívalo ochrany nejvyššího správního soudu
podle § 2 zákona o správním soudu. Avšak soud došel v tomto konkrétním případě
k závěru pouhého všeobecného zájmu na usus communis a zvláštního subjektivního
práva na kvalifikované užívání nenalezl, mohou se však vyskytovat případy, kdy
jednotlivec bez zvláštního subjektivního práva na kvalifikované užívání, má stupňovaný
zájem na zachování veřejné cesty vzhledem k tomu, že zrušení nebo změna dotýká se
přímo jeho majetku. Veřejné cesty jsou určeny nejen k tomu, aby sloužily obecné
komunikaci, ale také aby poskytovaly přístup k pozemkům mezi nimi ležícím a
„zajišťovaly jim příliv vzduchu a světla“. Ačkoliv tedy nelze přiznat takovým subjektům
materiální nárok na zachování veřejnosti cesty, nelze jim upírat procesní nárok v řízení
v tom smyslu, aby jejich námitky byly přijaty a zkoumány a právo cestou
administrativního rekursu vznést věc k posouzení a rozhodnutí vyšší správní stolici.
Jako občanům obce dále plyne právo stěžovatelům podat stížnost do všech správních
aktů obce, jimiž – byť nepřímo - mohou být dotčeni na svých materiálních zájmech jako
poplatníci obce. Mezi takové stížní důvody patří také, že obecním zastupitelstvem
usnesené zrušení cesty je neúčelné a že je materiálně ohrožuje, k čemuž zajisté byli
legitimováni.
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Nález NSS ze dne 16. 6. 1933, č. 8234/33 (Boh. A 10631/1933): Podle § 2 zákona o
správním soudě rozhoduje nejvyšší správní soud ve všech případech, kdy někdo tvrdí, že
byl nezákonným rozhodnutím nebo opatřením správního úřadu zkrácen na svých
právech. Základním nezbytným předpokladem stížní legitimace je, aby došlo k porušení
veřejných subjektivních práv osoby. Používání veřejných cest v důsledku obecného
užívání přísluší podle § 287 o. z. o. každému občanu. Taková pouhá účast na obecném
užívání (usus communis) nedává však účastníkům ani nárok na zachování veřejné cesty
ani postavení strany v řízení o zrušení cesty. Při tomto zásadním právním názoru
setrvává nejvyšší správní soud podle zásady argumento a majore ad minus, na tom, že
nelze přiznat účastníku, který používal cestu jen ex titulo usus communis, stížní
legitimaci proti rozhodnutí o omezení dosavadního neomezeného obecného užívání.
164
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165

-

Otázka vlastnictví pozemku jako veřejné cesty související s termínem veřejného
vlastnictví – tato právní otázka byla řešena se závěrem, že rozhodujícím
pojmovým znakem, zda cesta je veřejná, není vlastnické právo k ní, nýbrž její
věnování veřejné komunikační potřebě a existence obecného užívání takové
cesty, jež může nastat buď výslovným věnovacím aktem, nebo konkludentním
jednáním za současného splnění podmínky naléhavé potřeby komunikační.
Soukromé vlastnictví vlastníka pozemku pod pozemní komunikací je potlačeno
veřejným zájmem na jejím obecném užívání. Zajímavá je v této souvislosti
skutečnost, že v duchu této teorie nebylo považováno užívání soukromého
pozemku pro veřejné potřeby komunikační za užívání bez platného právního
důvodu a tyto pozemky nebyly dodatečně od jejich vlastníků vykupovány za
situace, kdy byly obcí převzaty jako obecní cesty, neboť se mělo za to, že je
jejich vlastníci veřejnému užívání věnovali.166 Dnešní soudní praxe nejenže
přiznává vlastníkům pod místními komunikacemi právo na výkup pozemku, ale
též právo na vydání bezdůvodného obohacení. Aktuální judikatura Ústavního
soudu pak zavazuje obce také k vydání bezdůvodného obohacení a nájemného
za užívání veřejně přístupných účelových komunikací. Od pokrokových
právních teorií počátku 20. století lze tak zaznamenat v rozhodovací praxi
dnešních soudů návrat k absolutistickému pojímání vlastnictví.167

-

Otázka k možnosti vydržení práva veřejného užívání obecní cesty – podle soudní
judikatury Nejvyššího správního soudu nelze na vydržení veřejnosti obecní cesty
vztahovat předpisy práva soukromého a vydržení služebnosti cesty.168

Viz. také s. 26 – 27.

166

Nález NSS ze dne 10. 6. 1936, č. 13553/36 (Boh. A 12443/1936): Podle § 4 zákona č.
46/1864 zemského zákona českého o veřejných neerárních silnicích a cestách jsou
obecními silnicemi a cestami všechny silnice a cesty věnované všeobecné dopravě, které
nenáležejí ani do kategorie silnic zemských ani okresních ani nejsou v soukromém
vlastnictví. Rozhodujícím pojmovým znakem, zda je cesta veřejná, není tedy vlastnické
právo k ní, nýbrž její věnování všeobecné komunikační potřebě, a to buď výslovným
věnovacím aktem, nebo konkludentním jednáním, tedy vědomým trpěním, že se cesty
jako veřejné fakticky užívá. Zápis určitého pozemku v knize pozemkové resp. v seznamu
veřejného statku jako cesty sám o sobě není proto ještě důkazem, že je to obecní cesta
veřejná. Má sice určitou důkazní hodnotu, nicméně rozhodujícím kritériem pro
veřejnost cesty je její skutečné užívání.
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Viz. Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2017, sp. zn. I ÚS 2117/17 – 1.
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Nález NSS ze dne 23. 10. 1946, č. 398/45 (Boh. A 1457/1946): Rozhodnutí obecního
zastupitelstva jako cestního úřadu, kterým se určitá cesta vedoucí po soukromém
pozemku, prohlašuje za veřejnou (obecní) cestu, je možné jen, jde – li o cestu, která
v době rozhodování slouží všeobecné veřejné dopravě, tedy na které se toho času
veřejná doprava skutečně děje. Při zjišťování veřejnosti cesty je tedy nutné, aby v době
rozhodování byly splněny její základní pojmové znaky – to jest, aby šlo v rozhodnou
dobu o trvalé, všeobecné a nerušené užívání příslušné plochy jako cesty dané nutnou
komunikační potřebou a aby cesta byla objektivně způsobilá být komunikačním
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Podle publikace Vybraná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech
administrativních (1918 – 1948) JUDr. Radka Ondruše jsou judikáty uváděné v této
části práce využitelné v současné aplikační právní praxi.169

prostředkem pro obecnou frekvenci. Na vydržení veřejnosti cesty nelze totiž vztahovat
předpisy práva soukromého o vydržení služebnosti cesty, nýbrž předpisy práva
veřejného, zejména tedy předpisy zákonů o veřejných silnicích a cestách (zákon č.
46/1864 z. z. č., zákon č. 41/1866 z. z. č.). V těchto zákonech pak není ustanovení o
vzniku obecní veřejné cesty po soukromém pozemku pouhým vydržením veřejnosti oné
cesty, nýbrž je třeba k tomuto vzniku cesty prohlášení obecního zastupitelstva jako
úřadu cestního.
169

Srov. Ondruš, R.: Vybraná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech administrativních (1918
– 1948), , s. 73 – 79. Linde, Praha 2001.
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Závěr
Silnice a cesty jsou z historického hlediska nositeli pokroku. V okamžiku, kdy
lidstvo počalo své chování normovat, dotkla se tato činnost také přepravní sítě cest a
silnic, neboť byly jednak důležitým hospodářským zdrojem příjmů, jednak měly též
svůj strategický význam společenský a vojenský. Tato regulace postihovala nejen
způsob a zajištění výstavby a následné správy silnic a cest, ale také oblast financování
této nákladné a zároveň potřebné lidské činnosti, způsob regulace provozu na silnicích a
cestách a chování jeho účastníků, postavení státu a veřejnoprávních korporací v oblasti
silničního a cestního hospodářství a v neposlední řadě také vymezení působnosti
vrchnostenské moci, počítaje v to také její složku vynucovací. V souvislosti s rozvojem
silniční sítě od 18. století dochází také na území Rakousko – Uherska k přijetí řady
právních předpisů postihujících tuto oblast. S ohledem na to, že tyto právní přepisy
ponechalo při vzniku Československého státu v platnosti recepční ustanovení zákona č.
11/1918 Sb. z. a n. o zřízení samostatného státu československého, zaměřila se tato
práce ve svém úvodu na nesnadný úkol sumarizovat jejich přehled, úkol o to obtížnější,
že s výjimkou nemnoha říšských zákonů, platily různé právní předpisy pro jednotlivé
státy Rakousko – Uherska, tedy pro Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a
Podkarpatskou Rus. Vzhledem k tomu, že se v období 1. republiky nepodařilo již
schválit v souvislosti s vojensko-historickými souvislostmi tzv. velkou silniční novelu,
která byla předložena Národnímu shromáždění Československého státu v srpnu 1938,
zůstaly tyto právní předpisy platnými ještě po roce 1945, přičemž mnohé z nich nebyly
nikdy derogovány a staly se právními předpisy obsoletními, neboť jejich využitelnost
v souvislosti s nastolením jiného společensko-ekonomického uspořádání zanikla.
Kromě výše jmenovaných oblastí práva svázaných s cestním a silničním
hospodářstvím a popisem jejich historicko-právního vývoje v období let 1918 – 1992 na
území Československa, se tato práce také zaměřila na terminologii a faktické vymezení
jednotlivých druhů silnic a cest v průběhu této doby a dále na otázky související s jejich
právním vznikem a zánikem, resp. zrušením. V neposlední řadě pak práce připomněla
právní teorie počátku 20. století a odbornou polemiku zastánců civilistického a
publicistického pojetí práva spojenou s otázkou veřejného vlastnictví, z níž se prosadil
především s ohledem na rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu, působícího
do roku 1952, směr publicistický, k němuž se však nynější právní teorie nevrátila. Tato
137

právní diskrepance pak v současné době přináší nebývalou zátěž současným vlastníkům
pozemních komunikací spojenou s výkupem pozemků a vydáváním bezdůvodného
obohacení za užívání pozemků bez právního důvodu pod silnicemi, které na území
našeho státu byly postaveny před dvěma stoletími a někdy i dříve, když podle dříve
uvedených právních teorií byly tyto pozemky považovány za pozemky věnované
veřejnému užívání.
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Seznam zkratek
dvor. dekret – dvorský dekret
sb. - sbírka
sb. z. s. – sbírka zákonů soudních
sb. z. pol. – sbírka zákonů politických
ř. z. – říšský zákoník
z. z. – zemský zákoník
čes. z. z. – český zemský zákoník
mor. z. z. – moravský zemský zákoník
slez. z. z. – slezský zemský zákoník
čes. sil. zák. – český silniční zákon
mor. sil. zák. – moravský silniční zákon
slez. sil. zákon – slezský silniční zákon
zák. čl. – zákonný článok
uher. zák. čl. – uherský zákonný článok
uh. z. – uherský zákoník
čes. obec . zříz. – české obecní zřízení
mor. obec. zříz. – moravské obecní zřízení
slez. obec. zříz. – slezské obecní zřízení
praž. staveb. řád – pražský stavební řád
čes. staveb. řád – český stavební řád
čes. věst. – český věstník
čes. prov. sb. zák.- česká prováděcí sbírka zákonů
Sb. z. a n. – Sbírka zákonů a nařízení
Úř. věst. čsl. – Úřední věstník československý
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Ú. n. – Úradné noviny
Z. V. – zemský věstník
Ú. l. – Úřední list
org. zák. – organizační zákon
Sb. – Sbírka
Sl. zb. – Slovenská zbierka
Sb. n. SNR – Sbírka nařízení Slovenské národní rady
rozh. – rozhodnutí
Boh. A – Bohuslav – rozhodnutí administrativní (sbírka rozhodnutí NSS)
NSS – Nejvyšší správní soud
Spr. s. dv. - Správní soudní dvůr
Budw. – Budwinski (sbírka rozhodnutí Spr. s. dv.)
o. o. z. – obecný občanský zákoník (ABGB)

140

Seznam použitých zdrojů
1. Seznam použité literatury
KUBŮ, František. ZAVŘEL, Petr. Zlatá stezka. Vyd. 1. České Budějovice:
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007, 230 s. ISBN 978 – 80 – 86260 –
82 – 2.
KVĚT, Radan. Základy nauky o starých stezkách. Brno: Moravské zemské muzeum:
Nadační fond sv. Hypolita, 2000, 25 s. ISBN 80 – 7028 – 153 -7.
ROUBÍK, František. Silnice v Čechách a jejich vývoj. Praha: Nákladem Společnosti
přátel starožitností, 1938, 113 s.
PRÁŠIL, Michal. Dálnice 1967 – 2007. Vyd. 2. Praha 2007, 131 s.
NEVŠÍMAL, Antonín. Poučky české samosprávy IV., Přehled policejních předpisů
platných pro silnice a veřejné cesty. Praha: nakladatel E. Weifurter, český
knihkupec v Praze, 1914.
HOFFMANN, Josef. DANEK, Josef. Rejstřík československého práva. Praha:
Československý kompas, 1936, 654 s.
HÁCHA, Emil. WEYR, František. LAŠTOVKA, Karel. HOETZEL, Jiří. Slovník
veřejného práva československého. Svazek IV. Brno: Polygrafia – Rudolf M.
Rohrer, 1938, 995 s.
BUDNÍK, Josef. Prozatímní státní zřízení Československé republiky. Praha:
Československý kompas, 1947, 112 s.
MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha:
Linde, 1997, 572 s. ISBN 80 – 7201 – 045 – X.
BÍLÝ, Jiří Libor. Právní dějiny na území České republiky. Praha: Linde, 2003, 474
s. ISBN 80 – 7201 – 429 -3.
KUKLÍK, Jan. Vývoj česko – slovenského práva 1945 – 1989. Praha: Linde, 2009,
727 s. ISBN 978 – 80 – 4201 – 741 - 6.
VESELÝ, František Xaver. Všeobecný slovník právní. Díl první. Praha: V komisi
knihkupectví F. Topiče, 1896, 640 s.
VESELÝ, František Xaver. Všeobecný slovník právní. Díl druhý. Praha: V komisi
knihkupectví F. Topiče, 1897, 827 s.
141

VESELÝ, František Xaver. Všeobecný slovník právní. Díl čtvrtý. Praha: V komisi
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právních informací dostupné na: http://www.wolterskluwer.cz/cz/aspi.
Právní předpisy čerpány ze stránek Ȍsterreichische Nationalbibliothek, ALEX –
Historische Rechts und Gesetzestexte

dostupných na: http://alex.onb.ac.at/cgi-

content/alex-iv.pl.
Právní předpisy a informace z jednání Národního shromáždění republiky
Československé čerpány na stránkách Digitálního depozitáře Poslanecké sněmovny
parlamentu České republiky dostupného na: http://www.psp.cz/eknih.
Právní předpisy čerpány z internetového zdroje: Salák, P., Tauchen J.: Říšská sbírka
zákonů 1848 – 1918, Masarykova univerzita, Brno 2009, dostupného na:
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3. Seznam použitých právních předpisů
Všeobecný občanský zákoník (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die
gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie), vyhlášený
1. června 1811 císařským patentem č. 946 sb. z. s., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ze dne 16. dubna. 1864, č. 7 čes. z. z., o obecním zřízení, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon ze dne 12. srpna 1864, č. 46 čes. z. z., o tom, kdo jest povinen přispívati na
veřejné nestátní silnice a komu přísluší o nich rozhodovati.
Zákon ze dne 31. května 1866, č. 41 čes. z. z., o technicko – hospodářské správě
veřejných silnic, které nejsou erární.
Zákon ze dne 15. června 1866, č. 47 čes. z. z., jímž byl vydán řád policie silniční,
platný pro království České kromě hlavního města Prahy, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon ze dne 2. dubna 1867, č. 32 čes. z. z., o ukládání mýta na veřejné silnice,
které nejsou erární.
Zákon ze dne 22. října 1875, č. 36 ř. z.. o nejvyšším správním soudě, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon ze dne 2. prosince 1884, č. 72 čes. z. z., o vysazování a ochraně alejí nebo
jednoduchých stromořadí podél veřejných cest.
Zákon ze dne 10. dubna 1886, č. 40, čes. z. z., jímž se vydává stavební řád po
královské hlavní město Prahu etc.
Zákon ze dne 18. dubna 1886, č. 38 čes. z. z., o zřizování a udržování příjezdu
k drahám železným.
Zákon ze dne 11. května 1894, č. 126 ř. z., o knihovním oddělování pozemků pro
veřejné silnice nebo cesty, dále pro stavbu k vedení nebo hrazení vody ve veřejném
zájmu podniknutou.
Vyhláška c. k. moravského místodržitelství ze dne 17. června 1907, č. 64 mor. z. z.,
kterou se vydává nové naučení o technickém řízení při stavbě a udržování okresních
silnic I. a II. třídy, dále instrukce pro cestmistry a předpis pro cestaře (pohrabáče).
Zákon č. 3/1918 Sb. z. a n., o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních
konfliktů.
Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého.
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Nařízení ministra č. 10/1919 Ú. n., o opravě cest.
Zákon č. 156/1919 Sb. z. a n., kterým se povoluje náklad na nouzové práce silniční.
Zákon č. 126/1920 Sb. z. a n., o zřízení župních a okresních úřadů v republice
Československé ve znění zákona č. 125/1927 Sb. z. a n., o organisaci politické
správy.
Zákon č. 165/1920 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje zřizovati státní policejní
úřady, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení č. 229/1920 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě příslušnosti ve věcech
veřejných silnic a mýt.
Nařízení vlády č. 537/1920 Sb. z. a n., kterým se upravuje způsob vybírání poplatků
dlažebních a mýtních ve smyslu uherského zákonného čl. I/1890 na Slovensku a
v území Podkarpatské Rusi.
Zákon č. 302/1921 Sb. z. a n., kterým se pozměňují některá ustanovení zákonného
článku I z roku 1890, jednajícího o veřejných silnicích a mýtech na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi.
Zákon č. 329/1921 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a
měst s právem municipálním, ve znění pozdějších předpisů.
Nariadenie vlády republiky Československej č. 385/1922 Sb. z. a n., o presunoch
pôsobnosti administratívnych uradov na Slovensku.
Zákon č. 158/1924 Sb. z. a n., o zrušení části okresních silnic I. třídy.
Zákon č. 85/1926 Sb. z. a n., o působnosti ministerstva veřejných prací ve věcech
veřejných cest a mýt na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
Vládní nařízení č. 106/1926 Sb. z. a n., o částečném přenesení působnosti župního
úřadu v Mukačevě na úřady nižší instance.
Vládní nařízení č. 190/1926 Sb. z. a n., o přesunu působnosti administrativních
úřadů na Slovensku ve věci župních cest, dále cest (příjezdných), spojujících
železniční stanice s nejbližšími cestami státními, župními anebo obecními anebo
s obcemi a veřejných cest zřízených a udržovaných soukromníky, společnostmi a
společenstvy (družstvy).
Vládní nařízení č. 191/1926 Sb. z. a n., o úpravě výkonné služby pro veřejné státní
cesty na Slovensku.
Zákon č. 116/1927 Sb. z. a n., o silničním fondu, ve znění pozdějších předpisů.
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Vládní nařízení č. 144/1927 Sb. z. a n., prováděcí vládní nařízení k zákonu o
silničním fondu.
Zákon č. 177/1927 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení, ve znění
pozdějších předpisů.
Vládní nařízení č. 96/1928 Sb. z. a n.; o některých přesunech působnosti zemských
úřadů na úřady okresní, ve znění pozdějších předpisů.
Vládní nařízení č. 100/1928 Sb. z. a n., o úpravě výkonné služby pro veřejné státní
silnice v Podkarpatské Rusi.
Vládní nařízení č. 307/1928 Sb. z. a n., o úpravě služebních a platových poměrů
nižších orgánů silničních a mostních.
Vládní nařízení č. 187/1929 Sb. z. a n., o některých přesunech působnosti
ministerstev na úřady zemské.
Vládní nařízení č. 64/1930 Sb. z. a n., jímž byl proveden zákon o pozemkovém
katastru, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 9/1931 Sb. z. a n., Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze
dne 24. dubna 1926.
Zákon č. 63/1935 Sb. z. a n., o vyvlastnění k účelům obrany státu, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 77/1935 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly a jejich zdanění.
Zákon č. 78/1935 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani
z minerálních olejů.
Opatření stálého výboru č. 275/1938 Sb. z. a n., o směru dopravy na veřejných
silnicích a veřejných cestách.
Opatření stálého výboru č. 291/1938 Sb. z. a n., o vyvlastnění a o některých jiných
opatřeních

k

účelům

hospodářského

přebudování

státu

nebo

dočasného

hospodářského zajištění nezaměstnaných osob.
Vládní nařízení č. 309/1938 Sb. z. a n., o některých opatřeních souvisejících se
zřízením průběžné automobilové silnice Vratislav – Brno – Vídeň.
Ústavný zákon č. 330/1938 Sb. z. a n., o zmocnení ku zmenám ústavnej listiny a
ústavných zákonov republiky Česko- Slovenskej a o mimoriadnej moci
nariaďovacej, ve znění pozdějších předpisů.
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Vládní nařízení č. 372/1938 Sb. z. a n., o stavbě dálnic, o zřízení generálního
ředitelství stavby dálnic a jeho organisaci, ve znění pozdějších předpisů.
Vládní nařízení č. 242/1939 Sb. z. a. n., o chování v silniční dopravě (dopravní řád
silniční).
Ústavní dekret č. 2/1940, Úředního věstníku čsl., o prozatímním výkonu moci
zákonodárné, jediným ústavním a zákonodárným orgánem.
Vládní nařízení č. 174/1941 Sb. z. a n., o převzetí okresních silnic protektorátem
Čechy a Morava do správy a udržování.
Vládní nařízení č. 178/1941 Sb. z. a n., o vzdálenostech staveb a provozoven od
dálnic a ochranných lesích podél silnic.
Vládní nařízení č. 109/1942 Sb. z. a n., o změně stavebních řádů (1. stavební
novela).
Vyhláška č. 384/1943 Ú. n., o směru dopravy na veřejných silnicích.
Vládní nařízení č. 13/1944 Sb. z. a n., o převzetí okresních cestmistrů a cestářů, kteří
jsou zaměstnáni při správě a udržování okresních silnic převzatých podle vládního
nařízení ze dne 30. dubna 1941, Sb. č. 174, do protektorátních služeb.
Ústavní dekret č. 11/1944, Úředního věstníku čsl., o obnovení právního pořádku.
Vyhláška ministra vnitra č. 30/1945 Sb., o platnosti ústavního dekretu presidenta
republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úředního věstníku čsl., o obnovení právního
pořádku, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Slovenské národní rady č. 9/1946 Sb. n. SNR, o vicinálních cestách.
Ústavní zákon č. 57/1946 Sb., kterým se schvalují a prohlašují za zákony dekrety
prezidenta republiky.
Zákon č.195/1946, o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 283/1948 Sb., o všeobecné dani (tzv. nákupní daň), ve znění pozdějších
předpisů.
Vládní nařízení č. 13/1949 Sb., o technických referátech krajských národních
výborů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích.
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Zákon č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, ve znění pozdějších
předpisů.
Vládní nařízení č. 2/1950 Sb., o působnosti národních výborů při stavbě, správě a
udržování státních silnic.
Zákon č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní, ve znění pozdějších předpisů.
Vládní nařízení č. 93/1950 Sb., o výstavbě obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Vládní nařízení č. 28/1952 Sb., o projektové a rozpočtové dokumentaci investic, ve
znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 64/1952 Sb., o soudech a prokuratuře.
Zákon č. 65/1952 Sb., o prokuratuře.
Vládní nařízení č. 23/1954 Sb., o organisaci výkonných orgánů národních výborů,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 44/1956 Sb., o
dokumentaci investiční výstavby.
Vládní nařízení č. 33/1958 Sb., organizaci výkonných orgánů národních výborů, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu.
Zákon č. 42/1959 Sb., o dokumentaci staveb.
Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického
pořádku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích.
Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 69/1967, o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, ve znění pozdějších předpisů.

147

Zákon ČNR č. 58/1971 Sb., o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech
dopravy.
Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Federálního shromáždění č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981
Sb., o dokumentaci staveb.
Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 122/1984 Sb., o náhradách při
vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o
dokumentaci staveb.
Zákon č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 43/1990 Sb., o
projektové přípravě staveb.
Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon SNR č. 372/1990 Sb., o priestupkoch, , ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 142/1991

Sb., o československých technických normách, ve znění

pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 548/1992 Sb., o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních
orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České
republiky.
4. Seznam použité judikatury
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 9. 1921, č. 10934/21.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 1921, č. 16765/21.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 1922, č. 13121/22.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 1925, č. 8266/25.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 1925, č. 1855/25.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 1925, č. 7692/25.
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Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 1926, č. 8876/26.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 12. 1928, č. 32883/28.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 1929, č. 15415/27.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 1929, č. 7432/29.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 1929, č. 18718/29.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 1931, č. 2282/31.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 9. 1932, č. 10729/32.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 1. 1933, č. 231/33.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 1933, č. 8234/33.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 1933, č. 15153/33.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 1935, č. 7192/34.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 1936, č. 13553/36.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 1938, č. 1194/35
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 1943, č. 476/42.
Nález Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 1946, č. 398/45.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2007, č. j. 5 As 43/2006 – 36.
Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2017, sp. zn. I ÚS 2117/17 – 1.
5. Seznam ostatních zdrojů
Sbírka zákonů, č. 8. Zákony silničné. V Praze: Tisk a sklad Jindřicha Mercyho,
1869, 83 s.
Cesty a silnice neerární, jich stavba, správa a vydržování, ročník I, číslo 3. Sestavil
Edvard Srb. Roudnice nad Labem: Knihovna české samosprávy, redakce a
vydavatelství Jan Soběslavský, 1905, 192 s.
Listinné

podklady –

zápis

veřejného

statku

katastrální

obce

Borovany

poskytnuté Jiřím Jantačem, vedoucím oddělení dokumentace katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice.
Osobní konzultace s Jiřím Jantačem, vedoucím oddělení dokumentace katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice.
Listinné podklady – Úradné noviny, ročník I., Žilina 8. ledna 1919, č. 2 a Úradné
noviny, ročník XXV., Bratislava 4. září 1948, č. 48, poskytnuté Mgr. Petrem
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Houdkem, odborným pracovníkem digitálního archivu parlamentních dokumentů
Digitálního depozitáře Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.
E - mailová konzultace s Mgr. Petrem Houdkem, odborným pracovníkem
digitálního archivu parlamentních dokumentů. Digitálního depozitáře Poslanecké
sněmovny parlamentu České republiky
6. Časopisecké zdroje
LAŠTOVKA, Karel. Příspěvek k výkladu českých zákonů silničních. Správní obzor,
I. ročník, Praha 1909.
Používání obecních náměstí, ulic a silnic pro vedení státních telegrafů a telefonů a
erárních silnic pro vedení sítě obecních elektráren. Správní obzor, III. ročník, Praha
1911.
Bude se i u nás jezdit vpravo. Periodikum Hlas lidu, ročník 33, číslo 19, České
Budějovice 14. 11. 1938.
Periodikum Jihočeská jednota, ročník 1, výtisk 22, České Budějovice 21. 3. 1939.
LAŠTOVKA, Karel. O silničním konzervačním paušálu. Správní obzor, I. ročník,
Praha 1909.
Silniční konzervační paušál. Správní obzor, III. ročník, Praha 1911.
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Příloha č. 1
Přehled právních předpisů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku platných k roku
1918 týkajících se silnic a cest
a) v oblasti stavby, správy a údržby cestní a silniční sítě
-

nejvyšší reskripty ze dne 21. března 1740, ze dne 29. srpna 1752 a ze dne 24. září
1763, o vysazování stromů na silnicích na Moravě;

-

císařské patenty ze dne 8. února 1772, ze dne 9. dubna 1776 a ze dne 17. března
1778; o říšských silnicích;

-

dekret dvorní kanceláře ze dne 26. srpna 1803, č. 28 sb. zák. pol., kterým se
stanoví šířka hlavních silnic;

-

dekret dvorní kanceláře ze dne 26. července 1804, č. 29 sb. zák. pol. a ze dne 3.
října 1833, č. 145 sb. zák. pol., o slyšení vojenských úřadů při zakládání silnic;

-

dekret gubernia pro Čechy ze dne 19. června 1816, č. 122 Nádherného sb. pro
Čechy, o vymezení silničních průjezdních tratí obcemi;

-

dekret dvorní kanceláře ze dne 2. května 1818, č. 42 sb. zák. pol., o
vyvlastňování pozemků pro zakládání silnic;

-

dekret dvorní kanceláře ze dne 11. října 1821, č. 151 sb. zák. pol. a ze dne 17.
května 1844, č. 142 čes. prov. sb. zák., o způsobu odškodnění za zabrání
štěrkoviště k účelům silničním a odškodnění za pozemky (místa), kterých bude
použití k uložení stavebního a násypového materiálu;

-

nařízení gubernia pro Čechy ze dne 15. října 1829, č. 181 čes. prov. sb. zák., o
postupu při otevření, provozování a užívání kamenných lomů a štěrkovišť pro
stavbu silnic;

-

dekret dvorní kanceláře ze dne 26. září 1835, č. 158 sb. zák. pol., o zřizování a
udržování průjezdních tratí státních silnic;

-

dekret dvorní kanceláře ze dne 24. listopadu 1836, č. 150 sb. zák. pol., o
příspěvcích obcí na udržování průjezdních tratí státních silnic;

-

dekret dvorní kanceláře ze dne 19. července 1843, č. 21 čes. prov. sb. zák., o
zřizování silničního tělesa;

-

dekret dvorní kanceláře ze dne 17. května 1844, č. 142 čes. prov. sb. zák., o
způsobu odškodnění za zabrání štěrkovišť k účelům silničním a odškodnění za
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pozemky (místa), kterých bude použito k uložení stavebního a násypového
materiálu;
-

dekret dvorní kanceláře ze dne 25. června 1844, č. 116 čes. prov. sb. zák., o
vyvlastnění lesních pozemků pro stavbu silnic;

-

zákon ze dne 7. března 1862, č. 18 ř. z., o obecním zřízení;

-

zákon ze dne 15. listopadu 1863, č. 17 slez. z. z., o obecním zřízení, ve znění
zákona č. 76/1919 Sb. z. a n., kterým se měnil a doplňoval rakouský zákon o
obecním zřízení;

-

zákon ze dne 15. března 1864, č. 4 mor. z. z., o obecním zřízení, ve znění zákona
č. 76/1919 Sb. z. a n., kterým se měnil a doplňoval rakouský zákon o obecním
zřízení;

-

zákon ze dne 16. dubna 1864, č. 7 čes. z. z., o obecním zřízení, ve znění zákona
č. 76/1919 Sb. z. a n., kterým se měnil a doplňoval rakouský zákon o obecním
zřízení;

-

zákon ze dne 12. srpna 1864, č. 46 čes. z. z., o tom, kdo jest povinen přispívati na
veřejné nestátní silnice a komu přísluší o nich rozhodovati;

-

zákon ze dne 31. května 1866, č. 41 čes. z. z., o technicko – hospodářské správě
veřejných silnic, které nejsou erární;

-

zákon ze dne 2. dubna 1867, č. 32 čes. z. z., o ukládání mýta na silnice, které
nejsou erární;

-

zákon ze dne 19. ledna 1873, č. 12 slez. z. z., o stavbě a udržování příjezdných
silnic k nádražím a stanicím při železnicích;

-

zákon ze dne 2. ledna 1877, č. 33 ř. z., o odklízení sněhu na říšských silnicích, a
jej provádějící nařízení ministerstva vnitra a financí ze dne 5. května 1877, č. 34
ř. z.;

-

zákon ze dne 30. září 1877, č. 38 mor. z. z., o zakládání a spravování neerárních
veřejných silnic a cest na Moravě, ve znění zákonů ze dne 8. prosince 1881, č. 1
mor. z. z. z r. 1882, ze dne 17. ledna 1883, č. 30 mor. z. z., ze dne 9. prosince
1883, č. 1 mor. z. z. z r. 1884, ze dne 10. března 1887, č. 55 mor. z. z., ze dne 24.
června 1998, č. 60 mor. z. z., ze dne 20. prosince 1908, č. 1 mor. z. z. z r. 1909 a
ze dne 1. dubna 1921, č. 156/1921 Sb. z. a n.;
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-

instrukce o převzetí správy okresních silnic okresními výbory silničními
č. 11/1878 z. z.;

-

zákon ze dne 2. června 1883, č. 26 slez. z. z., stavební řád pro Slezsko;

-

zákon ze dne 2. prosince 1884, č. 72 čes. z. z., o vysazování a ochraně alejí nebo
jednoduchých stromořadí podél veřejných cest;

-

zákon ze dne 7. února 1886, č. 20 mor. z. z., o okresních silnicích II. třídy
(silnicích vedlejších, podružných);

-

zákon ze dne 10. dubna 1886, č. 40, čes. z. z., jímž se vydává stavební řád po
královské hlavní město Prahu etc.;

-

zákon ze dne 18. dubna 1886, č. 38 čes. z. z., o zřizování a udržování příjezdu
k drahám železným;

-

zákon ze dne 4. března 1887, č. 53 mor. z. z., o podpoře zřizování místních
(lokálních) drah železných z prostředků silničních okresů;

-

zákon ze dne 9. března 1887, č. 54 mor. z. z., o zřizování a vydržování
příjezdných silnic k nádražím a přijímacím stanicím železných drah, ve znění
zákona ze dne 15. května 1895, č. 53 mor. z. z.;

-

zákon ze dne 8. ledna 1889, č. 5 čes. z. z., stavební řád pro Čechy, vyjímajíc
obce, pro které platí stavební řád pro hlavní město Prahu;

-

zákon ze dne 26. srpna 1891 č. 140 ř. z., o erárních mostních, silničných a
převozných mýtech;

-

zákon ze dne 11. května 1894, č. 126 ř. z., o knihovním oddělování pozemků pro
veřejné silnice nebo cesty, dále pro stavbu k vedení nebo hrazení vody ve
veřejném zájmu podniknutou;

-

zákon ze dne 16. června 1894, č. 63 mor. z. z., stavební řád pro Brno, Olomouc,
Jihlavu a Znojmo a jejich místa předměstská;

-

zákon ze dne 16. června 1894, č. 64 mor. z. z., stavební řád pro Moravu,
vyjímajíc města Brno, Olomouc, Jihlavu a Znojmo;

-

zákon ze dne 28. dubna 1896, č. 34 slez. z. z., o sázení a hájení alejí neb
stromořadí při státních, okresních a obecních silnicích;

-

zákon ze dne 13. července 1898, č. 33 slez. z. z., o zakládání a udržování
veřejných nestátních silnic a cest, ve znění zákona ze dne 1. dubna 1921, č.
156/1921 Sb. z. a n.;
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zákon ze dne 19. července 1902, č. 152 ř. z., kterým se zrušují erární mýta

-

silničná a převozní;
nařízení ministeria železničného ze dne 28. srpna 1904, č. 97 ř. z., o mostech

-

železničních, o mostech přes dráhy a mostech silnic se železnými nebo
dřevěnými nosnými konstrukcemi;
vyhláška c. k. moravského místodržitelství ze dne 17. července 1907, č. 64 mor.

-

z. z., kterou se vydává nové naučení o technickém řízení při stavbě a udržování
okresních silnic I. a II. třídy, dále instrukce pro cestmistry a předpis pro cestaře
(pohrabáče);
b) v oblasti veřejné správy (silniční policie)
-

zákon ze dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., trestní zákon;

-

zákon ze dne 15. ledna 1855, č. 19 ř. z., trestní zákon vojenský;

-

zákon ze dne 15. června 1866, č. 47 čes. z. z., jímž byl vydán řád policie silniční,
platný pro království České kromě hlavního města Prahy, ve znění zákonů ze
dne 9. prosince 1869, č. 143 čes. z. z. , ze dne 18. června 1876, č. 63 čes. z. z. , a
zákona ze dne 12. ledna 1891, č. 7 čes. z. z.;

-

zákon ze dne 31. prosince 1874, č. 5 mor. z. z., kterým byl vydán řád policie
silniční pro veřejné nestátní silnice markrabství Moravského s vyloučením obou
hlavních města Brna a Olomouce, ve znění zákona ze dne 5. června 1892, č. 53
mor. z. z., o jízdě na velocipedech a ze dne 3. srpna 1908 č. 67 mor. z. z.;

-

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

-

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

-

zákon ze dne 26. listopadu 1878, č. 48 slez. z. z., a nařízení zemského
prezidenta ze dne 3. září 1879, slez. z. z., ze dne 7. září 1880, č. 23 slez. z. z., a
ze dne 21. března 1886, č. 20 slez. z. z., o úlevách při provádění §§ 20 a 21
slezského policejního řádu silničního;

-

nařízení č. 42.159/1879 B. M. (uherského ministra vnitra), o jízdě na kolech;

-

zákon ze dne 23. srpna 1880, č. 34 mor. z. z., o povinnosti označovat povozy
jménem jejich majitele;
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-

nařízení zemského prezidenta ze dne 3. listopadu 1881, č. 22 slez. z. z., o jízdě
s neobyčejným nákladem po mostech na státních silnicích;

-

zákon ze dne 9. ledna 1883, č. 3 čes. z. z., platný pro království České, jímž se
ustanovuje povinnost označovat povozy jménem jejich vlastníků, ve znění
zákona ze dne 25. listopadu 1884, č. 58 čes. z. z.;

-

vyhláška místodržitele ze dne 26. března 1884, č. 19 čes. z. z., o jízdě parními
pluhy po veřejných silnicích a cestách;

-

nařízení moravského zemského výboru v dohodě s místodržitelstvím ze dne 5.
listopadu 1885, č. 22 mor. z. z., týkající se dopravy neobyčejně těžkých břemen
přes dřevěné a železné mosty na říšských silnicích;

-

vyhláška místodržitele ze dne 21. června 1886, č. 54 čes. z. z., kterou byl
prohlášen prozatímní řád silniční policie, platný pro říšské silnice v královstvím
Českém, ve znění vyhlášek místodržitele ze dne 27. ledna 1892, č. 7 čes. z. z. a
ze dne 5. října 1898, č. 64 čes. z. z.;

-

nařízení moravského zemského výboru v dohodě s místodržitelstvím ze dne 5.
listopadu 1887, č. 95 mor. z. z., týkající se dopravy neobyčejně těžkých břemen
přes dřevěné a železné mosty na okresních a obecních silnicích;

-

nařízení obchodního ministerstva ve shodě s ministerstvem vnitra ze dne 30.
srpna 1890, č. 169 ř. z., jak se má chovati obecenstvo u přehrad železničních
zvonítkem opatřených, pak u přechodů místních drah, opatřených výstražnou
tabulkou „pozor vlak“;

-

vyhláška místodržitele ze dne 4. března 1892, č. 29 mor. z. z., kterou byl
prohlášen řád policie silniční, platný pro říšské silnice v markrabství
Moravském, ve znění vyhlášky místodržitele z dne 5. listopadu 1892, č. 83 mor.
z. z., o jízdě na velocipedu (kole);

-

zákon ze dne 10. června 1892, č. 43 slez. z. z., o jízdě na velocipedě (kole);

-

Nariadenie ministra vnútra ze dne 29. dubn 1910, č. 4 uh. z., o doprave
motorovými vozidlami na veřejných cestách.
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Příloha č. 2
Přehled právních předpisů přijatých v období let 1918 – 1945 v Československu
týkajících se silnic a cest:
-

nařízení ministra č. 10/1919 Ú. n., o opravě cest;

-

zákon č. 156/1919 Sb. z. a n., kterým se povoluje náklad na nouzové práce
silniční;

-

zákon č. 307/1919 Sb. z. a n., o zařazení cestmistrů, mostních a řidičů parních
válců do úřednických tříd platových a hodnostních;

-

oběžník zemské správy politické v Praze ze dne 25. 9. 1920, č. 6 – 1099/3 –
278.301, o jednotné úpravě používání osobních automobilů;

-

nařízení prezidenta zemské správy politické ze dne 17. 12. 1920, č. 11 mor. z. z.,
týkající se jízdy nákladními automobily;

-

zákon č. 126/1920 Sb. z. a n., o zřízení župních a okresních úřadů v republice
Československé ve znění zákona č. 125/1927 Sb. z. a n., o organisaci politické
správy;

-

nařízení č. 229/1920 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě příslušnosti ve věcech
veřejných silnic a mýt;

-

nařízení vlády č. 537/1920 Sb. z. a n., kterým se upravuje způsob vybírání
poplatků dlažebních a mýtních ve smyslu uherského zákonného čl. I/1890 na
Slovensku a v území Podkarpatské Rusi;

-

nařízení zemského prezidenta slezského ze dne 8. 6. 1921, č. II – 178/3 Sb. z. a
n., o jízdě nákladními automobily;

-

zákon č. 302/1921 Sb. z. a n., kterým se pozměňují některá ustanovení
zákonného článku I z roku 1890, jednajícího o veřejných silnicích a mýtech na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi;

-

nariadenie vlády republiky Československej č. 385/1922 Sb. z. a n., o presunoch
pôsobnosti administratívnych uradov na Slovensku;

-

zákon č. 158/1924 Sb. z. a n., o zrušení části okresních silnic I. třídy;

-

zákon č. 85/1926 Sb. z. a n., o působnosti ministerstva veřejných prací ve věcech
veřejných cest a mýt na Slovensku a v Podkarpatské Rusi;

156

-

vládní nařízení č. 106/1926 Sb. z. a n., o částečném přenesení působnosti
župního úřadu v Mukačevě na úřady nižší instance;

-

vládní nařízení č. 190/1926 Sb. z. a n., o přesunu působnosti administrativních
úřadů na Slovensku ve věci župních cest, dále cest (příjezdných), spojujících
železniční stanice s nejbližšími cestami státními, župními anebo obecními anebo
s obcemi a veřejných cest zřízených a udržovaných soukromníky, společnostmi
a společenstvy (družstvy);

-

vládní nařízení č. 191/1926 Sb. z. a n., o úpravě výkonné služby pro veřejné
státní cesty na Slovensku;

-

zákon č. 116/1927 Sb. z. a n., o silničním fondu, ve znění zákona č. 76/1931 Sb.
z. a n. a zákona č. 114/1934 Sb. z. a n.;

-

vládní nařízení č. 144/1927 Sb. z. a n., prováděcí vládní nařízení k zákonu o
silničním fondu;

-

zákon č. 177/1927 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení;

-

vládní nařízení č. 96/1928 Sb. z. a n., o některých přesunech působnosti
zemských úřadů na úřady okresní, ve znění vládního nařízení č. 186/1929 Sb. z.
a n., o některých přesunech působnosti zemských úřadů na úřady okresní;

-

vládní nařízení č. 100/1928 Sb. z. a n., o úpravě výkonné služby pro veřejné
státní silnice v Podkarpatské Rusi;

-

vládní nařízení č. 307/1928 Sb. z. a n., o úpravě služebních a platových poměrů
nižších orgánů silničních a mostních;

-

vládní nařízení č. 187/1929 Sb. z. a n., o některých přesunech působnosti
ministerstev na úřady zemské;

-

vládní nařízení č. 64/1930 Sb. z. a n., jímž byl proveden zákon o pozemkovém
katastru, ve znění zákonů č. 61/1941 Sb. a č. 30/1945 Sb.;

-

vládní nařízení č. 31/1930 ZV, o úpravě řízení při stíhání přestupků služebních
povinnosti zemskými cestáři;

-

zákon č. 9/1931 Sb. z. a n., Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze
dne 24. dubna 1926;

-

vládní nařízení č. 16/1931 ZV, o používání brzd u potahových povozů a
opatřování jich tabulkami s označením majitele povozu;

-

zákon č. 198/1932 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly;
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-

vládní nařízení č. 188/1933 ZV, o opatřování velocipédů vzadu odrazným
sklem;

-

vyhláška č. 1/1934 ZV, o odloučení agend vicinálních výborů od vlastní agendy
okresních úřadů a o úpravě otázky vedlejšího zaměstnání zaměstnanců politické
správy ve vicinálních výborech;

-

vyhláška zemského presidenta v Praze č. 9/1934 čes. věst., o jízdě na státních,
zemských a okresních silnicích ve správním obvodu země České;

-

vládní nařízení č. 70/1934 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů veřejných
hlavních a místních drah státních a státem spravovaných k veřejným pozemním
komunikacím;

-

vládní nařízení č. 158/1934 Sb. z. a n., o dočasném osvobození nových osobních
automobilů od daně z motorových vozidel;

-

zákon č. 63/1935 Sb. z. a n., o vyvlastnění k účelům obrany státu, ve znění
zákona č. 94/1950 Sb.;

-

zákon č. 77/1935 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly a jejich zdanění;

-

zákon č. 78/1935 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani
z minerálních olejů;

-

zákon č. 81/1935 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly;

-

vládní nařízení č. 203/1935 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon č. 81/1935 Sb. z.
a n., o jízdě motorovými vozidly;

-

vládní nařízení č. 203/1936 Sb. z. a n., o zvláštních nařízeních na silnicích a
cestách (VII. prováděcí nařízení k zákonu o obraně státu);

-

vládní nařízení č. 264/1937 Sb. z. a n., kterým se vyjímají některé kategorie
motorových vozidel z platnosti právních předpisů o prokázání způsobilosti řízení
motorového vozidla a mění se prováděcí nařízení k zákonu o jízdě motorovými
vozidly;

-

zákon č. 82/1938 Sb. z. a n., o dopravních značkách pro silniční dopravu;

-

vládní nařízení č. 100/1938 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon č. 82/1938 Sb.,
o dopravních značkách pro silniční dopravu;

-

opatření stálého výboru č. 275/1938 Sb. z. a n., o směru dopravy na veřejných
silnicích a veřejných cestách;
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-

opatření stálého výboru č. 291/1938 Sb. z. a n., o vyvlastnění a o některých
jiných opatřeních k účelům hospodářského přebudování státu nebo dočasného
hospodářského zajištění nezaměstnaných osob;

-

vládní nařízení č. 309/1938 Sb. z. a n., o některých opatřeních souvisejících se
zřízením průběžné automobilové silnice Vratislav – Brno – Vídeň;

-

vládní nařízení č. 372/1938 Sb. z. a n., o stavbě dálnic, o zřízení generálního
ředitelství stavby dálnic a jeho organisaci, ve znění vládního nařízení č.
189/1939 Sb.;

-

vládní nařízení č. 383/1938 Sb. z. a n., kterým se činí některá opatření pro
vedení státního hospodářství v roce 1939;

-

vládní nařízení č. 241/1939 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly, ve znění
vládního nařízení č. 286/1940 Sb.;

-

vládní nařízení č. 242/1939 Sb. z. a. n., o chování v silniční dopravě (dopravní
řád silniční);

-

vládní nařízení č. 243/1939 Sb. z. a n., o připuštění osob a vozidel k dopravě na
silnicích (řád o připuštění k silniční dopravě);

-

vyhláška ministerstva veřejných prací č. 90/1940 Sb. z. a n., kterou se určují
druhy automobilních pracovních strojů, jež jsou vyňaty z předpisů o
připouštěcím řízení pro motorová vozidla a jejich vlečné vozy, ve znění
vyhlášek ji měnících a doplňujících;

-

vládní nařízení č. 174/1941 Sb. z. a n., o převzetí okresních silnic protektorátem
Čechy a Morava do správy a udržování;

-

vládní nařízení č. 178/1941 Sb. z. a n., o vzdálenostech staveb a provozoven od
dálnic a ochranných lesích podél silnic;

-

vládní nařízení č. 179/1941 Sb. z. a n., o výměně řidičských průkazů pro
motorová vozidla;

-

vládní nařízení č. 415/1941 Sb. z. a n., o výcviku řidičů motorových vozidel;

-

vládní nařízení č. 84/1942 Sb.z. a n., o řízení motorových vozidel, hnaných
generátorovým plynem, a o přestavbě motorových vozidel na jiné druhy pohonu;
vládní nařízení č. 109/1942 Sb. z. a n., o změně stavebních řádů (1. stavební

-

novela);
-

nařízení č. 1/1943 Sb. z. a n., o čištění veřejných chodníků;
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-

vládní nařízení č. 226/1943 Sb. z. a n., o huštění obručí motorových vozidel a
jejich vlečných vozů;

-

vládní nařízení č. 319/1943 Sb. z. a n., jímž se uvádějí v účinnost některá
ustanovení řádu o připuštění k silniční dopravě pro vlečné vozy, které byly dány
po prvé do provozu před 1. říjnem 1940;

-

vyhláška č. 384/1943 Ú. n., o směru dopravy na veřejných silnicích;

-

vládní nařízení č. 12/1944 Sb. z. a n., o změně řádu o připuštění k silniční
dopravě;

-

vládní nařízení č. 13/1944 Sb. z. a n., o převzetí okresních cestmistrů a cestářů,
kteří jsou zaměstnáni při správě a udržování okresních silnic převzatých podle
vládního nařízení ze dne 30. dubna 1941, Sb. č. 174, do protektorátních služeb;

-

vyhláška ministra dopravy a techniky č. 34/1944 Sb. z. a n., kterou se provádí
vládní nařízení č. 12/1944 Sb., o změně řádu o připuštění k silniční dopravě;

-

vládní nařízení č. 50/1944 Sb. z. a n., o příslušnosti ve věcech připuštění k
silniční dopravě a chování v silniční dopravě;

-

vládní nařízení č. 147/1944 Sb. z. a n., o úlevách pro udílení povolení řídit
motorová vozidla, jichž se užívá k veřejné dopravě osob;

-

dekret presidenta republiky č. 76/1945 Sb. z. a n., o požadování dopravních
prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů.
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Příloha č. 3
Přehled právních předpisů postihujících oblast pozemních komunikací vydaných
v období let 1946 – 1992:
-

nařízení Slovenské národní rady č. 9/1946 Sb. n. SNR, o vicinálních cestách;

-

vládní nařízení č. 13/1949 Sb., o technických referátech krajských národních
výborů, ve znění vládního nařízení č. 116/1949 Sb.;

-

zákon č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích;

-

zákon č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, ve znění zákonů
č. 57/1953 Sb., č. 8/1956 Sb. a č. 84/1958 Sb.;

-

vyhláška č. 1199/1949 Ú. l. I. ministerstva techniky o převzetí a roztřídění silnic;

-

vládní nařízení č. 2/1950 Sb., o působnosti národních výborů při stavbě, správě a
udržování státních silnic;

-

zákon č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích, ve znění zákona č.
11/1951 Sb.;

-

zákon č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní, ve znění zákonů č. 102/1953 Sb. a č.
14/1957 Sb.;

-

vládní nařízení č. 93/1950 Sb., o výstavbě obcí, ve znění vládního nařízení č.
8/1956 Sb. a č. 84/1958 Sb.;

-

vyhláška ministerstva techniky č. 572/1950 Ú. l. l., o zastavovacím plánu, o
povinnostech místního národního výboru při výstavbě obce, o ochranných
pásmech a o vyvlastnění, ve znění vyhlášek č. 144/1959 Ú. l. a č. 153/1959 Ú. l.;

-

vládní nařízení č. 11/1951 Sb., jímž se provádí zákon o provozu na veřejných
silnicích;

-

vládní nařízení č. 28/1952 Sb., o projektové a rozpočtové dokumentaci investic,
ve znění vládních nařízení č. 8/1954 Sb. a č. 1/1956 Sb.;

-

vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění vládních nařízení
č. 13/1956 Sb. a č. 60/1961 Sb.;

-

zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 44/1956 Sb., o
dokumentaci investiční výstavby;

-

vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění
vyhlášek ministerstva vnitra č. 103/1978 Sb. a č. 34/1984 Sb.;
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-

zákon č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu;

-

zákon č. 42/1959 Sb., o dokumentaci staveb;

-

vyhláška ministerstva dopravy č. 141/1960 Sb., kterou se vydávají pravidla
silničního provozu;

-

vyhláška ministra zahraničních věcí č. 175/1960 Sb., o Evropské úmluvě o
silničních značkách;

-

zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického
pořádku, ve znění zákonů č. 71/1967 Sb., č. 150/1969 Sb., č. 44/1974 Sb., č.
50/1976 Sb., č. 153/1979 Sb., č. 49/1982 Sb., č. 133/1985 Sb., č. 65/1986 Sb. a
č. 20/1987 Sb.;

-

zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění
zákonů č. 27/1984 Sb. a č. 425/1990 Sb.;

-

vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích;

-

vyhláška ministerstva vnitra č. 80/1966 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve
znění vyhlášky č. 42/1971 Sb.;

-

vyhláška Státní komise pro techniku č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb;

-

směrnice Ministerstva dopravy ČSR ze dne 13. srpna 1970 pro zimní údržbu
silnic;

-

zákon ČNR č. 58/1971 Sb., o určení ústředního orgánu státní správy ve věcech
dopravy;

-

vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973
Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 152/1978 Sb.;

-

vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního
provozu ve znění vyhlášek č. 136/1978 Sb. a č. 70/1979 Sb.;

-

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákonů
č. 103/1990 Sb. a č. 262/1992 Sb.;

-

výnos Ministerstva vnitra SSR ze dne 11. listopadu 1976 o zimní údržbě
pozemních komunikací na území Slovenské socialistické republiky;

-

vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981
Sb., o dokumentaci staveb;
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-

vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 35/1984 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky federálního ministerstva
dopravy č. 425/1990 Sb.;

-

vyhláška federálního ministerstva financí č. 122/1984 Sb., o náhradách při
vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim;

-

výnos č. 8 013/1986 – 25 federálního ministerstva dopravy o údržbě dálnic,
silnic a místních komunikací;

-

vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb.,
o dokumentaci staveb;

-

vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na
pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) ve znění vyhlášek č.
federálního ministerstva vnitra 24/1990 Sb. a č. 533/1992 Sb.;

-

vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 43/1990 Sb.,
o projektové přípravě staveb;

-

zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích;

-

zákon SNR č. 372/1990 Sb., o priestupkoch;

-

zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění
zákona č. 632/1992 Sb.
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Právní úprava silnic a cest v Československu od roku 1918 do roku
1992
Abstrakt
Tato práce si klade za cíl zachytit a popsat historicko-právní rámec v oblasti
cestního a silničního práva v Československu v období od roku 1918 do roku 1992.
Normativní základy právní úpravy silnic a cest v Československu v roce 1918 přejal
Československý stát z právní úpravy rakousko – uherské. Do právního řádu
Československého státu byly tyto rakousko – uherské právní předpisy převzaty
recepčním ustanovením zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. ze dne 28. října 1918, o zřízení
samostatného státu československého. Obsahově práce čerpá jednak z primárních
zdrojů, příslušných právních předpisů, a dále také z historické odborné literatury.
Důležitým zdrojem poznání způsobu aplikace zkoumaného práva je prvorepubliková
judikatura Nejvyššího správního soudu. Překvapivým poznatkem této práce je
skutečnost, že v roce 1938 byla Ministerstvem veřejných prací předložena ke schválení
Národnímu shromáždění republiky Československé tzv. velká silniční novela. Tento
právní předpis s podrobností, která nebyla až do současné doby nikdy opakována,
soustředil doposud roztříštěnou úpravu čítající desítky norem do jediného právního
předpisu. Předloha tohoto zákona včetně důvodové zprávy se tak stala jedinečným
zdrojem informací o právních a faktických poměrech v této oblasti, ačkoliv vzhledem
k historicko-politickým událostem nikdy nevešla v platnost.
Lze shrnout, že oblast cestního a silničního práva byla v Československu
v období první republiky řešena s velkou podrobností, která do poválečné právní úpravy
nebyla převzata a právní předpisy přijaté po roce 1945 se vyznačují poměrně velkou
strohostí a mezerovitostí, která dodnes přináší faktické, výkladové a aplikační
problémy. Důležitý je také závěr, že teoretické východisko týkající se soukromého
vlastnictví pozemku pod pozemní komunikací a jeho „věnování“ veřejnému užívání,
nebylo současným právem aprobováno. Dnešní soudní praxe nejenže přiznává
vlastníkům pod veřejnými pozemními komunikacemi právo na výkup zastavěných
pozemků, ale též právo na vydání bezdůvodného obohacení, k němuž je povinen
vlastník pozemní komunikace. Od pokrokových právních teorií počátku 20. století lze
tak zaznamenat v rozhodovací praxi dnešních soudů návrat k absolutistickému pojímání
vlastnictví.
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Legal

regulations

regarding

paved

and

unpaved

roads

in

Czechoslovakia from 1918 to 1992
Abstract
The aim of this thesis is to map and describe the law-history framework of legal
regulations concerning paved and unpaved roads in the period from 1918 to 1992. The
state of Czechoslovakia adopted the normative basis for the legal regulation of paved
and unpaved roads from that of the Austro-Hungarian Empire in the year 1918. These
Austro-Hungarian legal regulations were accepted into the legal framework of the state
of Czechoslovakia by the receptional provisions of Law and Directive No 11/1918 Coll.
of March 28th 1918 on the founding of the independant state of Czechoslovakia. This
thesis draws from primary sources such as relevant legal regulations, as well as from
specialist historical literature. An important source of information on the method of
application of the laws focused upon is the jurisprudence of the law courts of the First
Czechoslovak Republic. A surprising finding of this thesis is the fact that in 1938, the
Ministry of Public Works put forward a so called Great Road Bill for approval by the
National Assembly of the Republic of Czechoslovakia. This law and its details, which
up to today has remained unrepeated, focused upon the unification of measures, which
had until that time been divided into tens of norms, into one legal regulation. The
forward to this law including the rationale set out in it became a unique source of
information on the legal and factual context of this field despite, due to the political
events of the time, never coming into effect.
It is possible to generalise that the field of law regarding paved and unpaved
roads in the Czechoslovakia of the First Republic was given great attention, that this
level of attention was not carried over into the legal regulation of the post-war period,
the laws passed after 1945 being characterised by significant austerity and
incompleteness leading to factual, interpretational, and applicational problems up to the
present day. Further, there is the important conclusion that the theoretical viewpoint
regarding the private land located under roads and its “dedication” to public use has not
been approbated. The current court practices do not only acknowledge the right of the
owner of land located under roads to buy the land, but also the right to the issuance of
unjust enrichment, to which the owner of the road is liable. It is, therefore, possible to
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identify a regression from the progressive legal theory of the early 20th century to an
absolutist interpretation of ownership in the decision-making practices of today’s courts.
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167

