
Vyznačení změn v textu platného znění zákona provedených novelou zákona č. 172/1991 

Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

§ 8 

 

(1) Pokud vlastnické právo, které na obec přešlo podle § 1, 2, 2a nebo § 2b tohoto zákona, 

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. Nesplní-li obec tuto svou povinnost, považuje se den 1. dubna 2013 za den přechodu 

vlastnického práva na stát. 

(2) Vlastnické právo obcí, nabyté podle § 2c, se do katastru nemovitostí zapíše na základě 

souhlasného prohlášení příslušné organizační složky státu nebo státní organizace a příslušné 

obce. Nedílnou součástí souhlasného prohlášení bude odkaz na příslušné usnesení vlády a pro 

pozemky, které je třeba zobrazit do katastrální mapy, příslušný geometrický plán.  

 

§ 8a 

(1) Pokud bylo vlastnické právo obce k majetku zapsáno do katastru nemovitostí podle § 1, 2, 

2a, 2b, 3, 5 nebo 6 tohoto zákona na návrh obce podaný do 31. března 2013, a to i v případě, 

že důvody podle uvedených ustanovení pro tento zápis nebyly naplněny, a tento zápis 

v katastru nemovitostí ke dni 1. října 2016 trvá, pak počínaje dnem 1. října 2016 platí, že ode 

dne, jímž uvedená ustanovení tohoto zákona zakládala právní účinky pro přechod vlastnictví 

tohoto majetku, je obec vlastníkem majetku, jehož se zápis v katastru nemovitostí týká, pokud 

k němu později nevzniklo vlastnické právo jiné osobě, a že dosavadní právní jednání týkající 

se tohoto majetku učiněná obcí jakožto vlastníkem od uvedeného dne, nevykazují-li jiné vady, 

jsou platná a účinná. 

(2) Pokud bylo vlastnické právo obce k majetku zapsáno do katastru nemovitostí podle § 1, 2, 

2a, 2b, 3, 5 nebo 6 tohoto zákona na návrh obce podaný do 31. března 2013, a to i v případě, 

že důvody podle uvedených ustanovení pro tento zápis nebyly naplněny, ale ke dni 1. října 

2016 již obec v důsledku naložení s tímto majetkem nebo jiné právní skutečnosti jako vlastník 

zapsána není, pak počínaje dnem 1. října 2016 platí, že ode dne, jímž uvedená ustanovení 

tohoto zákona zakládala právní účinky pro přechod tohoto majetku do vlastnictví obce, do 

dne, kdy nastaly právní účinky naložení s tímto majetkem nebo jiné právní skutečnosti, byla 

obec vlastníkem majetku, jehož se zápis v katastru nemovitostí týkal, pokud k němu mezitím 

nevzniklo vlastnické právo jiné osobě, a že právní jednání týkající se tohoto majetku učiněná 

obcí jakožto vlastníkem v uvedeném období, nevykazují-li jiné vady, jsou platná a účinná.  

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na majetek uvedený v těchto odstavcích, u něhož 

soud v řízení, ve kterém bylo určení vlastnického práva jeho předmětem nebo předběžnou 

otázkou, před 1. říjnem 2016 pravomocně rozhodl, anebo u něhož je ke dni 1. října 2016 

určení vlastnického práva předmětem nebo předběžnou otázkou v dosud neukončeném 

soudním řízení.“. 
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