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Důvodová zpráva 

A. Část obecná  

a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované 

právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy jako celku 

Města a obce vzniklé ke dni 24. 11. 1990 nabyly velkou část svého nemovitého majetku 

na základě § 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky 

do vlastnictví obcí. Zákon č. 172/1991 Sb. nabyl účinnosti dnem 24. 5. 1991. Ze strany obcí, 

tvůrců zákona a orgánů moci výkonné bylo předmětné ustanovení
1)

 od počátku vykládáno tak, 

že podle § 1 odst. 1 cit. zákona do vlastnictví obcí přecházely z vlastnictví státu ty věci, u 

nichž do dne vzniku obecního zřízení náleželo právo hospodaření vybraným národním 

výborům a poté v období od vzniku obecního zřízení až ke dni 24. 5. 1991 k tomuto majetku 

příslušné obce kontinuálně vykonávaly právo obdobné právu hospodaření.  

Podle § 1 odst. 2 cit. zákona pak dále na obce z vlastnictví státu přecházely i ty věci, 

k nimž v uvedeném mezidobí obce právo obdobné právu hospodaření nově nabyly, což bylo 

z výše uvedených důvodů vyjádřeno podmínkou, že obce s tímto majetkem začaly po 23. 11. 

1990 „hospodařit způsobem obdobným právu hospodaření“ a takto s ním hospodařily i ke dni 

24. 5. 1991. Fakticky to znamenalo, že k přechodu vlastnického práva k majetku stačily pouze 

dvě podmínky: V prvém případě existence původního práva hospodaření národního výboru, 

které poté muselo u obce až do nabytí účinnosti zákona „pokračovat“ jako obdoba práva 

hospodaření, a ve druhém případě získání majetku „do obdoby“ práva hospodaření již přímo 

obcí a trvání této obdoby práva hospodaření až do nabytí účinnosti zákona. V tomto smyslu 

MF dosavadní státní organizace i obce metodicky důsledně usměrňovalo.  

Odlišně od tohoto přístupu však podmínku hospodaření začaly vykládat soudy. Podmínku 

hospodaření soudy vyložily jako opozici k formálnímu právu hospodaření. Tedy pro to, aby 

pojem hospodaření byl naplněn, bylo podle soudů nutné ze strany obcí s věcmi fakticky 

                                                        

1) § 1 zákona č. 172/1991 Sb.: 

„§ 1 

(1) Do vlastnictví obcí dnem účinnosti tohoto zákona přecházejí věci z vlastnictví České republiky, k 

nimž ke dni 23. listopadu 1990 příslušelo právo hospodaření národním výborům, jejichž práva a závazky 

přešly na obce a v hlavním městě Praze též na městské části, pokud obce a v hlavním městě Praze též městské 

části s těmito věcmi ke dni účinnosti tohoto zákona hospodařily.  

(2) Do vlastnictví obcí dnem účinnosti tohoto zákona přecházejí dále věci z vlastnictví České republiky, 

s nimiž začaly obce a v hlavním městě Praze též městské části hospodařit po 23. listopadu 1990 způsobem 

obdobným právu hospodaření, jestliže s nimi takto hospodařily ke dni účinnosti tohoto zákona.  

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na věci, které sloužily k plnění úkolů drobných provozoven 

národních výborů.“. 
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hospodařit. Obsah pojmu hospodaření byl soudy dovozen mimo jiné z vyhlášky č. 119/1988 

Sb., o hospodaření s národním majetkem, ukládající povinnost hospodařit s národním 

majetkem s péčí řádného hospodáře, nejen tedy tento majetek evidovat, ale také pečovat o 

jeho údržbu, chránit ho a využívat.   

Tento extenzivní výklad pojmu hospodaření by vedl k závěru, že veškerý jiný majetek, 

než ten, který byl spojen s výkonem státní správy a který má být dnes ve vlastnictví obcí dle § 

1 odst. 1 zák. č. 172/1991 Sb., nikdy nepřešel na obce, přestože šlo o majetek, u kterého 

dosud bylo doložení splnění zákonných podmínek v principu nejméně sporné. I když tedy 

obce tento majetek mají většinou již více jak 20 let zapsaný v katastru nemovitostí na svém 

listu vlastnictví, může stát tento stav s oporou v judikatuře soudů kdykoli zpochybnit a 

domoci se určení svého vlastnictví. Nelze přitom přehlédnout, že soudy později začaly 

promítat podmínku faktického hospodaření i do dalších ustanovení zákona č. 172/1991 Sb., 

podle nichž majetek ze státu na obce přecházel, což vedlo ke zpochybnění přechodu majetku 

na obce i v dalších dosud jasných situacích. 

Stávající judikatura soudů vztahující se k výkladu pojmu hospodaření tak 

v nezanedbatelném rozsahu přímo ohrožuje majetek obcí. Obce především v řadě případů 

nejsou s to prokázat, že s majetkem, který na ně měl přejít dle § 1 zák. č. 172/1991 Sb., ke dni 

24. 5. 1991 hospodařily. Jejich důkazní pozici přirozeně zhoršuje běh času, skartační lhůty 

apod. Obdobně negativní dopady má i skutečnost, že držba vlastnického práva k pozemkům 

ze strany obcí založená na jiném výkladu zákona, než ke kterému dospěly soudy, není soudy 

pojímána jako oprávněná, a proto vydržení majetku podle rozhodnutí soudů nebylo možné.  

Tato interpretace se ovšem neslučuje s původním záměrem a chápáním zákonodárce, 

což je ostatně zřejmé i z obsahu vystoupení, která v zákonodárném sboru zaznívala při 

projednávání předlohy zákona. Výkladem podmínky hospodaření, jak je zastáván soudy, je již 

v dnešní době dotčena řada obcí a měst, včetně Prahy a zejména Brna, kde většina těchto 

případů je propojena s nároky bytových družstev na bezúplatný převod státních pozemků 

zastavěných bytovými domy ve vlastnictví těchto družstev a pozemků s bytovými domy 

sousedících, které družstva uplatňují podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

Případy z praxe ukazují, že žaloby jsou ze strany Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v převážné většině podávány na základě 

podnětů a žádostí bytových družstev, které v případě prokázání nesplnění podmínek zákona 

č. 172/1991 Sb. a potvrzení vlastnictví České republiky k těmto pozemkům nárokují následně 

po ÚZSVM bezúplatný převod pozemků dle ustanovení § 60a zák. č. 219/2000 Sb. Vyskytují 

se ovšem i případy, kdy jsou podněty podávány fyzickými i právnickými osobami. 

Důvod proč ÚZSVM začal podávat žaloby je dán převládající judikaturou. ÚZSVM 

byl v minulosti účastníkem několika řízení, kdy návrhy na zahájení soudních sporů 

o vlastnictví pozemků podávaly přímo bytová družstva a na straně žalované bylo město (obec) 

a Česká republika – ÚZSVM. Následně bylo soudem určováno, že vlastníkem pozemků je 

skutečně stát a ÚZSVM byla ukládána povinnost hradit žalobci náklady řízení. Tento postup 

trval zhruba do roku 2011, kdy na základě ústavní stížnosti podané Statutárním městem Brno 
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se soud usnesením v řízení sp. zn. III. ÚS 1399/11 přiklonil k nálezu Ústavního soudu IV. ÚS 

185/96, který vyslovil názor, že „Pro přechod některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí 

podle zákona č. 172/1991 Sb. musí být splněny kumulativně tři podmínky stanovené v § 1 odst. 

1 – musí tedy jít o majetek, který ve stanovené době náležel České republice, ke stanovenému 

dni k němu měl právo hospodaření právní předchůdce obce a konečně, že s tímto majetkem 

tento předchůdce také hospodařil. Pojem právo hospodaření je pojmem, který byl 

v hospodářském zákoníku a ve vyhlášce č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, 

použit v obdobném významu, jako původní pojem správa. Proto i pojem hospodaření, který 

sice není právem definován, je třeba odvodit z citovaných předpisů, kde se organizacím 

ukládá hospodařit s národním majetkem s péčí řádného hospodáře, nejen tedy tento majetek 

evidovat, ale také pečovat o jeho údržbu, chránit ho a využívat. Pokud organizace majetek 

k plnění svých úkolů nepotřebovala a neužívala jej, tendovala právní úprava k tomu, aby byl 

neprodleně nařízen převod práva hospodaření, přičemž umožňovala též dočasné užívání jinou 

organizací nebo i občany.“. Z výše uvedeného vyplývá, že těmito rozhodnutími Ústavního 

soudu byla potvrzena nutnost faktického hospodaření s nemovitými věcmi jako nezbytného 

předpokladu pro přechod vlastnictví ze státu na obec.  

Po vydání usnesení Ústavního soudu pod sp. zn. III: ÚS 1399/11 se ÚZSVM rozhodl, 

že bude do budoucna sám aktivně podávat žaloby a to z důvodu zabránění situace, kdy je stát 

sice rozsudkem potvrzen jako vlastník pozemků, ale současně je mu uloženo hradit náklady 

řízení. 

Navržené řešení má vlastnictví obcí tam, kde jsou obce dosud zapsány v katastru 

nemovitostí jako vlastník na základě přechodových titulů dle zákona  

č. 172/1991 Sb., v nezbytném rozsahu a z důvodu dosažení žádoucí právní jistoty stabilizovat, 

a to jak do budoucna, tak i zpětně pro období počínající dnem, kdy účinky přechodu 

vlastnictví dle zákona nastaly. Určení vlastnictví v závislosti na stavu zápisu v katastru 

nemovitostí přitom v platném právu není ojedinělé (srov. např. § 28b zákona č. 229/1991 Sb., 

§ 18 odst. 2 zákona č. 428/2012 Sb., či § 8 odst. 1 samotného zákona č. 172/1991 Sb., ve 

znění zákona č. 173/2012 Sb.).  

Navržená formulace by měla pro případy majetku, na který bude dopadat, vyloučit 

jakékoli další přezkoumávání konkrétních zákonných podmínek, které zákon č. 172/1991 Sb. 

pro přechod majetku do vlastnictví obcí stanovil, a vlastnictví obcí zpětně spojit pouze s již 

provedeným zápisem do katastru nemovitostí, přičemž pro daný účel bude relevantní pouze 

takový zápis, který byl na návrh obce proveden do 31. 3. 2013. Z okruhu těchto případů je 

totiž záměrně vyloučena poslední fáze možného přechodu majetku státu na obce dle 

uvedeného zákona, a to podle jeho § 2c, ve znění zákona č. 173/2012 Sb., protože zde již byl 

přechod vlastnictví vázán na předchozí individuální výběr způsobilého majetku provedený 

vládou.  

Pokud jde o počátek takto plošně konstituovaného resp. potvrzeného vlastnictví obcí, 

novela ani v tomto ohledu do původní úpravy cíleně žádnou konkretizací dat nezasahuje 

a pouze obecně tento okamžik spojuje s datem nastavení účinků jednotlivých přechodových 

titulů, tak jak jsou zákonem resp. jeho novelami (s výjimkou poslední – viz výše) upraveny. 
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Je tedy nutno počítat s tím, že tato novela neodstraní možné interpretační nejasnosti vztahující 

se k určení dne, kterým ke změně vlastnictví došlo. 

Navržená úprava sice vykazuje určité retroaktivní prvky, současně však respektuje, 

pokud by v takto zpětně řešeném období došlo k nabytí vlastnictví jinou osobou. Návrh 

obsahuje nezbytnou výluku ve vztahu k případům, kde již soud pravomocně rozhodl anebo 

řízení ještě probíhá. 

b) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, rozpočty krajů a obcí a na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady a dopady na životní prostředí  

     Navrhovaná legislativní řešení by již z podstaty neměla vyvolávat nároky vůči veřejným 

rozpočtům a naopak by měla mít ve vztahu k nim výrazně úsporný efekt v důsledku 

odstranění hlavních důvodů pro jejich zatěžování zejména náklady četných soudních řízení i 

zbytečných administrativních postupů. 

    Jelikož je cílem návrhu zajistit do budoucna stabilizaci stávajících vlastnických vztahů 

obcí, pak, nebude-li vlastnictví obcí možno napříště popřít judikovaným výkladem o 

nenaplnění podmínky faktického hospodaření na straně obcí (týká se právě § 1 cit. zákona, 

podle kterého na obce přešla rozhodující část majetku ), tak se na straně obcí zastaví možný 

úbytek majetku a naopak na straně státu bude zastaven možný přírůstek majetku často však 

vzápětí poznamenaný úbytkem v důsledku uplatnění nároku bytových družstev na bezúplatný 

převod pozemků státu do jejich vlastnictví dle § 60a zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

     Na straně státu se předmětné soudní spory týkají především těch organizačních složek 

státu, které hospodaří s nemovitým majetkem státu ve velkém rozsahu, a to zejména ÚZSVM 

(dále např. Státního pozemkového úřadu, Agentury ochrany přírody a krajiny). Právě 

ÚZSVM eviduje 172 soudních sporů za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015. Účetní hodnotu 

majetku, která je předmětem těchto sporů nelze jednoznačně určit, neboť tento majetek není 

dosud v evidenci ÚZSVM. Podle předběžních odhadů je přibližná účetní hodnota žalovaného 

majetku přibližně 319.363.182 Kč. 

     V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015 bylo pravomocně ukončeno 78 soudních sporů. 

Z tohoto počtu byla přiznána příslušnost ÚZSVM k hospodaření s majetkem v šedesáti šesti 

případech (v jednom případě pouze částečně). Hodnota majetku v těchto sporech je 

151.953.757,60 Kč. Ve dvanácti případech příslušnost hospodaření ÚZSVM přiznána nebyla. 

Náklady řízení, které byly požadované po ÚZSVM dosáhly 135.822 Kč v případech, kdy 

vystupoval ÚZSVM jako žalovaný. Účetní hodnota majetku, který byl v období od 1. 1. 2011 

do 31. 12. 2015 převedený podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb. je 887.752 Kč. Hodnota 

realizovaného majetku jiným způsobem než podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb. dosáhla 

115.000 Kč.  

     Vzhledem k tomu, že ÚZSVM ve většině případů dotčených navrhovanou novelou 

postupuje na návrh (žalobu), je v současné době obtížné jednoznačně uvést kolik soudních 
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sporů bude v těchto případech ještě zahájeno. Podle sdělení ÚZSVM je počet dalších 

nemovitých věcí, u nichž je předpoklad žaloby nejméně 602. Toto číslo však není konečné. Je 

třeba zdůraznit, že žaloby na tyto nemovité věci by v případě přijetí návrhu již nemohly být 

po 1. říjnu 2016 podány.  

      Doprovodným dopadem navrhované novely bude tím, že ubude soudních sporů o majetek 

mezi obcemi a státem, i odpadnutí s tím spojené administrativní a finanční zátěže na obou 

stranách. Stát tak sice přijde o možnost získat na úkor obcí majetek ovšem s často nulovým 

majetkovým efektem: Pokud je totiž ve sporu o vlastnictví pozemku obec neúspěšná a je 

naopak potvrzeno vlastnictví státu, pak se stává, že stát následně „vyhraný“ majetek pozbývá 

bez získání finančního ekvivalentu v důsledku uplatnění restitučního nároku oprávněné osoby 

(církve) nebo v důsledku uplatnění nároku oprávněné osoby (např. bytového družstva, 

vlastníka bytové nebo nebytové jednotky) na bezúplatný převod pozemku nebo jeho 

spoluvlastnického podílu podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb. Jak praxe potvrzuje, jsou 

většinou výsledky soudních sporů o určení vlastnictví státu proti obcím spjaty s uvedenými 

nároky oprávněných osob. 

     Navrhovaný zákon je ve vztahu k podnikatelskému a životnímu prostředí České republiky 

neutrální. Sociální otázky nejsou předmětem úpravy návrhu, proto se dopady do sociální 

oblasti neočekávají. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána, s předpisy Evropské unie a s ústavním pořádkem České 

republiky 

     Návrh je v souladu s mezinárodními smlouvami podle článku 10 Ústavy a s právem EU. 

Problematika návrhu (přechod majetku státu na obce) není v těchto předpisech upravena. 

Návrh pouze v reakci na vývoj judikatury, pokud jde o výklad splnění zákonných podmínek 

přechodu majetku České republiky na obce podle zákona č. 172/1991 Sb., vyjadřuje potřebu 

posílení právní jistoty obcí (a koneckonců i České republiky) jakožto subjektů přímo návrhem 

dotčených v tom, že majetek, který na základě zákona č. 172/1991 Sb. považovaly za svůj, 

takto jej nechaly zapsat do katastru nemovitostí (a každý mohl tudíž předpokládat pravdivost 

zápisů katastru nemovitostí), byl či je po právu jejich majetkem. Česká republika, která byla 

podle zákona č. 172/1991 Sb. zdrojem majetku pro tehdy nově vzniklé obce, tímto návrhem 

pro budoucno nezpochybnitelně potvrzuje účinky nabytí majetku obcemi podle jednotlivých, 

přechodových ustanovení zákona č. 172/1991 Sb. a samu sebe tak omezuje v možnosti 

uplatnění svého vlastnického práva proti obcím a je tudíž srozuměna s tím, že se vzdává 

možnosti soudní cestou zkoumat reálné naplnění všech zákonných podmínek pro přechod 

konkrétního majetku na obce. Návrh tak jen výslovně potvrzuje právo obcí vlastnit předmětný 

majetek, což je v souladu s čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Tím není obecně dotčena 

rovnost práv obcí nebo České republiky coby účastníků řízení před soudem (čl. 96 Ústavy). 

     Návrh tak vychází vstříc požadavku obcí a měst na právní jistotu, že mohly a mohou s 

majetkem, který byl původně ve vlastnictví České republiky a který byl na základě 

příslušných ustanovení zákona č. 172/1991 Sb. v katastru nemovitostí zaevidován jako jejich 

vlastnictví, hospodařit a nakládat s ním bez rizika, že jejich majetkoprávní dispozice s 
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konkrétním majetkem by mohla být v případném soudním sporu prohlášena za neplatnou z 

důvodu určení vlastnického práva České republiky. Účelem navrhovaného zákona je odstranit 

do budoucna možnost uvedeného rizika a dát proto také jednoznačný zákonný aplikační 

podklad pro rozhodovací praxi soudů.  

d) Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem zákona 

již v prvním čtení  

     Vzhledem k výše uvedenému, kdy je zřejmá potřeba urychlené úpravy a stabilizace 

majetkových práv, navrhujeme sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v 

prvém čtení podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

B. Část zvláštní 

K čl. I 

K odstavci 1 

     V původním znění § 8 zákona č. 172/1991 Sb. bylo obcím uloženo, aby do jednoho roku 

po nabytí vlastnictví k nemovitým věcem podle tohoto zákona podaly návrh příslušnému 

středisku geodézie na zápis těchto nemovitých věcí do evidence nemovitostí. Tuto evidenční 

povinnost se však obcím v praxi z různých důvodů nedařilo splnit. Nesplnění této povinnosti 

zákon s žádnými dopady na majetek obcí nespojoval, resp. nedodržení stanovené lhůty 

nesankcionoval, neboť se jednalo o lhůtu toliko pořádkovou. Ani po vzniku katastru 

nemovitostí se v tomto směru situace výrazně nezlepšila, nadále v mnoha případech 

přetrvával rozpor mezi stavem zápisů v katastru nemovitostí a skutečným stavem. K 

odstranění tohoto nežádoucího stavu přispěl zákon č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 

172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve 

znění pozdějších předpisů, když v § 8 odst. 1 nově stanovil, že pokud vlastnické právo, které 

na obec přešlo podle § 1, 2, 2a nebo § 2b zákona č. 172/1991 Sb., není dosud zapsáno v 

katastru nemovitostí, je obec povinna nejpozději do 31. března 2013 uplatnit návrh vůči 

katastrálnímu úřadu, nebo podat žalobu na určení vlastnického práva u soudu. Současně bylo 

stanoveno, že nesplní-li obec tuto svou povinnost, považuje se den 1. dubna 2013 za den 

přechodu vlastnického práva na stát. Cit. ustanovení tak již silně motivovalo obce k tomu, aby 

si do stanoveného, konečného data 31. března 2013 zajistily pořádek v zápisech svého ze 

zákona nabytého vlastnictví v katastru nemovitostí.  

     Navrhované ustanovení § 8a tudíž pojímá zápisy vlastnického práva obcí provedené do 31. 

března 2013 jako relevantní pro vymezení majetku obcí, u kterého bude napříště vyloučeno 

přezkoumávání splnění konkrétních zákonných podmínek, které zákon č. 172/1991 Sb. pro 

přechod majetku do vlastnictví obcí stanovil. Z okruhu těchto případů je záměrně vyloučena 

poslední fáze možného přechodu majetku státu na obce, která byla realizována podle § 2c 

zákona č. 172/1991 Sb., ve znění zákona č. 173/2012 Sb., protože zde již byl přechod 

vlastnictví vázán na předchozí individuální výběr způsobilého majetku provedený vládou (zde 
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je pro odlišnost zákonných podmínek nabytí majetku obcemi od postupu podle § 1 zákona č. 

172/1991 Sb. vyloučena možnost aplikace judikovaného výkladu o nutnosti splnění podmínky 

faktického výkonu dosavadního práva obdobného právu hospodaření ze strany obce, jelikož 

období výkonu takového práva zde nemohlo nastat – majetek České republiky specifikovaný 

v seznamu schváleném vládou přešel do vlastnictví nabyvatelské obce přímo určeným dnem 

1. ledna 2014). 

     Podle odstavce prvního navrhovaného § 8a bude možnost přezkumu zákonných podmínek 

pro nabytí majetku obcí napříště vyloučena (konstrukcí nevyvratitelné právní domněnky 

vlastnictví obce) u toho majetku, který byl zapsán v katastru nemovitostí na návrh obce 

podaný do 31. března 2013 na základě přechodových titulů § 1, 2, 2a, 2b, 3, 5 nebo 6 zákona 

č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud tento zápis bude aktuálně trvat i k 

uvedenému dni (návrh uvažuje s datem 1. října 2016). 

K odstavci 2 

     Podle odstavce druhého navrhovaného § 8a bude obdobně vyloučena možnost přezkumu 

ve smyslu výše uvedeném také u majetku, který byl zapsán v katastru nemovitostí na návrh 

obce podaný do 31. března 2013 na základě výše citovaných přechodových titulů, i když k 

uvedenému dni již v katastru nemovitostí zápis vlastnictví obce není, protože v mezidobí od 

nabytí majetku obcí do uvedeného dne obec již majetek pozbyla v důsledku jeho zcizení. V 

zájmu nenapadnutelnosti platnosti v mezidobí provedených majetkoprávních dispozic se proto 

také stanoví, že počínaje uvedeným dnem platí, že ode dne, kterým citovaná přechodová 

ustanovení zakládala právní účinky pro přechod tohoto majetku do vlastnictví obce, do dne 

právní účinnosti majetkoprávní dispozice obce s předmětným majetkem (případně do dne 

právní účinnosti i jiné právní skutečnosti), jsou právní jednání týkající se předmětného 

majetku učiněná obcí jakožto vlastníkem v uvedeném mezidobí platná a účinná.  

K odstavci 3 

     Odstavec třetí navrhovaného § 8a pak v zájmu jednoznačnosti stanovuje výslovně výluku 

z dopadů předchozích dvou odstavců na majetek, ohledně kterého soud v řízení, ve kterém 

bylo určení vlastnického práva jeho předmětem nebo předběžnou otázkou, již před uvedeným 

dnem pravomocně rozhodl. Obdobná výluka se logicky a v zájmu respektování základního 

práva na ochranu vlastnictví a rovnost postavení účastníků řízení před soudem vztahuje také 

na majetek, ohledně kterého buď taková soudní řízení do uvedeného dne ještě pravomocně 

neskončila.  

K čl. II 

     Účinnost se navrhuje prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni 

vyhlášení zákona, a to vzhledem k zájmu na brzkém nabytí účinnosti, když ani příprava ze 

strany adresátů zákona a osvojení si problematiky řešené zákonem nevyžaduje delší 

legisvakanční lhůtu.     
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V Praze dne 3. 6. 2016 

 

Lukáš Pleticha v. r. 

Petr Gazdík v. r. 

Radek Vondráček v. r. 

Zbyněk Stanjura v. r. 

Jan Farský v. r. 

Martin Novotný v. r. 

Bohuslav Svoboda v. r. 

Marek Černoch v. r. 

Věra Kovářová v. r. 

František Laudát v. r. 
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