
 

STANOVISKO VLÁDY  

k návrhu poslanců Lukáše Pletichy, Petra Gazdíka, Radka Vondráčka a dalších 

na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu  

některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí,  

ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 837) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 7. července 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České 

republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, a  zaujala k němu nesouhlasné 

stanovisko z těchto důvodů: 

 

1. Navrhovaná právní úprava (ustanovení § 8a odst. 1 a 2) zakládá pravou retroaktivitu 

zákona, neboť zakládá vlastnické oprávnění obcí k  nemovitým věcem ke dni, 

který předcházel dni případného nabytí účinnosti předloženého návrhu zákona. Takový 

postup lze hodnotit jako rozporný s principem právního státu, zakotveným v Ústavě 

České republiky, když nelze jednoznačně konstatovat existenci důvodů, které 

by v daném případě ospravedlňovaly porušení zmíněného principu. 

2. Z hlediska principů práva a zákonnosti je nepřijatelné, že prostřednictvím navržených 

úprav mají být zhojeny i případy, kdy do katastru nemovitostí bylo zapsáno vlastnické 

právo obci, aniž byly naplněny důvody (podmínky) pro takový zápis podle příslušných 

ustanovení zákona upravujícího přechod některých věcí z majetku České republiky 

do vlastnictví obcí.  

3. Navrhovaná právní úprava odporuje čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, 

podle kterého vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu, 

neboť návrh zákona poskytuje neodůvodněně silnější ochranu (domnělého) vlastnického 

práva na úkor ochrany vlastnického práva jiných subjektů. 

4. Vláda je toho názoru, že stávající právní úprava a navazující rozhodnutí Ústavního 

soudu (sp. zn. IV. ÚS 185/96 a III. ÚS 1399/11) vytvořily dostatečný prostor pro řešení 

přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNABMDQ5ER)



 2 

5. Vláda rovněž konstatuje, že navrhovaná právní úprava vykazuje i nedostatky legislativně 

technického charakteru (např. v  rozporu s  ustálenými legislativně technickými pravidly 

návrh zákona není formulován stylisticky a terminologicky bezvadně, některé jeho 

formulace umožňují různý výklad). 
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