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Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, tvoří ústavně právní 

východisko institutu vyvlastnění; čl. 11 odst. 4 Listiny stanoví, že vyvlastnění nebo nucené omezení 

vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Vyvlastnění se nepřímo 

týká také čl. 2 odst. 2, dále čl. 4 a zejména ve vztahu k soudnímu přezkumu také čl. 36 Listiny. Platná a účinná 

právní úprava vyvlastnění respektuje závazky České republiky plynoucí z Evropské úmluvy na ochranu 

lidských práv a základních svobod a čl. 1 jejího dodatkového protokolu č. 1 a z čl. 17 Listiny práv Evropské 

unie. 

         

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon  

o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, upravuje odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva 

odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva 

odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného 

zvláštním zákonem. Dále stanoví pravidla pro poskytnutí náhrady za vyvlastnění; výkon státní správy na úseku 

vyvlastnění, okruh účastníků vyvlastňovacího řízení, postup vyvlastňovacích úřadů, náležitosti rozhodnutí  

o vyvlastnění, přezkoumání rozhodnutí o vyvlastnění soudy a jejich příslušnost; upravuje zrušení odnětí nebo 

omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě  

a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli. Představuje obecnou procesní právní úpravu vyvlastnění. 

K provedení zákona nejsou vydány žádné právní předpisy. Zákon neobsahuje zmocnění k jejich vydání. 

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, upravuje obecná pravidla správního 

řízení, ze kterých se dále vychází. Jedná se zejména o obecné zásady správního řízení, které se promítají do 

postupu všech správních orgánů. Správní řád dále upravuje stanovení příslušnosti správního orgánu a postup 

rozhodování o podjatosti. Obsahuje úpravu vedení řízení, v jakém jazyce se jedná, jak má vypadat správní spis, 

jakým způsobem se doručuje. Určuje pravidla pro zastupování účastníků řízení, obecné náležitosti podání, 

pravidla počítání času. Dále také přesně určuje okamžik zahájení řízení o žádosti a obsahuje instituty, které se 

v řízení uplatní – ústní jednání, dokazování, možnost přerušení řízení, podmínky zastavení řízení, obecné 

náležitosti rozhodnutí. Dále také upravuje odvolací řízení včetně odvolací lhůty a obsahuje i úpravu 

mimořádných opravných prostředků. Správní řád je tedy kompletním procesním předpisem, který se použije 

vždy, pokud zvláštní zákon nestanoví jiný postup. 

 

Vedle této základní právní úpravy, která představuje v podstatě obecnou úpravu vyvlastnění, se touto 

problematikou zabývají také další zákony především z oblasti veřejného práva: 

 

• zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury  

a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, upravuje mimo jiné 

podmínky pro získávání práv k pozemkům, potřebných pro uskutečnění, staveb dopravní, vodní  

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací vymezených v § 1 odst. 2 až 5  

a projekty společného zájmu energetické infrastruktury podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické 

sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009  

a (ES) č. 715/2009; zákon upravuje některé odchylky od procesních i hmotných ustanovení obecné úpravy 

v zákoně o vyvlastnění; 

 

• zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

v § 45 a následujících vyvlastnění ve zkráceném řízení; za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu 

lze výjimečně vyvlastnit ve zkráceném řízení nezbytné nemovité a movité věci a práva k nim pro účely 

zajišťování obrany státu, nelze-li je získat jinak. Vyvlastnění lze uskutečnit pouze za náhradu. 

 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
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předpisů, upravuje účely pro vyvlastnění v § 170 odst. 1 písm. a) až d). Vyvlastnit lze například práva  

k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby dopravní a technické 

infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, jsou-

li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci. Technickou infrastrukturou se rozumí také 

vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod (§ 2 odst. 1 písm. k) bod 2 stavebního zákona). 

Podle odstavce 2 lze právo k pozemku nebo stavbě odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro 

nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. 

 

• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  Podle § 17 odst. 2 

tohoto zákona lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo 

odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, 

úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, 

příslušenství nebo staveb souvisejících. Zákon výslovně umožňuje vyvlastnit vlastnické právo k pozemku 

nejen pro uskutečnění účelu vyvlastnění, ale také dodatečně v případech, kdy byla dálnice, silnice nebo 

místní komunikace již zřízena na cizím pozemku; 

 

• zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 5 odst. 2 lze  

k uskutečnění stavby dráhy odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo 

odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě; 

 

• zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, který v § 3 odst. 2 

stanoví, že pro provádění stavby sloužící k vyvedení výkonu z výrobny elektřiny zřizované a provozované 

ve veřejném zájmu a liniové stavby nezbytné k jejímu řádnému provozu nebo stavby, která je součástí 

přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu, rozvodného tepelného 

zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení, lze vlastnické právo 

ke stavbě, pozemku a zařízení vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění. Dále v ustanoveních § 24 odst. 4,  

§ 25 odst. 4, § 57 odst. 2, § 58 odst. 2, § 59 odst. 2, § 60 odst. 2 a § 76 odst. 7 zákon umožňuje 

provozovatelům přenosové a distribuční soustavy v elektroenergetice, výrobcům plynu, provozovatelům 

přepravní a distribuční soustavy v plynárenství, provozovatelům zásobníků plynu a držitelům licence na 

rozvod tepelné energie, popřípadě vlastníkům rozvodného tepelného zařízení dosáhnout zřízení věcného 

břemene k cizím nemovitostem umožňujícího zřízení a provozování uvedené technické infrastruktury, za 

splnění podmínek podle zákona o vyvlastnění; 

 

• zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění zákona č.  131/2015 Sb., který  

v § 3 odst. 11 umožňuje provozovatelům skladovacího zařízení, produktovodu nebo ropovodu dosáhnout 

zřízení věcného břemene k cizím nemovitostem umožňujícího zřízení a provozování uvedené technické 

infrastruktury za splnění podmínek podle zákona o vyvlastnění; 

 

• zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 104 odst. 4 zákona, 

nedojde-li s vlastníkem dotčené nemovitosti k uzavření písemné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti podle odstavce 3 nebo prokáže-li podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, že vlastník 

dotčené nemovitosti není znám nebo není určen anebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo 

nečinný nebo je-li vlastnictví nemovitosti sporné, či vlastník v dispozici s ní omezen, rozhodne o návrhu 

podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť na zřízení služebnosti vyvlastňovací úřad podle 

zvláštního právního předpisu. Platí to i v případě, kdy je stavba, pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována 

nebo již byla zřízena a zřízení služebnosti nezmařil podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť; zákon 
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rovněž připouští výslovně i dodatečné vyvlastnění; 

 

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Podle § 11 odst. 4, je-li povolené nakládání s vodami nezbytně třeba ve veřejném zájmu  

a oprávněný své povolení nevyužívá zcela nebo zčásti, může mu vodoprávní úřad uložit povinnost umožnit 

využití jeho vodního díla nebo zařízení k povolenému nakládání s vodami jinou, vodoprávním úřadem 

určenou fyzickou nebo právnickou osobou, na dobu nezbytně nutnou nebo do doby rozhodnutí o jeho 

vyvlastnění nebo omezení vlastnického práva, a to za přiměřenou náhradu.   Podle § 55a odst. 3 zákona 

lze práva k pozemkům a stavbám potřebným pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb na ochranu před 

povodněmi, odejmout nebo omezit postupem podle zákona o vyvlastnění; 

 

• zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Podle§ 1 odst. 2 zákona se 

vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu zřizují a provozují ve veřejném zájmu. Pokud je toto vodní 

dílo zároveň vymezeno ve vydané územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšná stavba, lze práva 

potřebná pro její realizaci vyvlastnit;  

 

• zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, který v § 15 odst. 3 stanoví, 

že zanedbává-li vlastník nemovité kulturní památky, která není státním majetkem, trvale své povinnosti  

a ohrožuje tím její zachování nebo užívá-li kulturní památku v rozporu s jejím kulturně politickým 

významem, památkovou hodnotou nebo technickým stavem, může se ve společenském zájmu, nedojde-li 

k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu, výjimečně kulturní památka na návrh obecního úřadu obce  

s rozšířenou působností rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu vyvlastnit. V případě vyvlastnění nemovité 

národní kulturní památky zahajuje řízení o vyvlastnění vyvlastňovací úřad na návrh krajského úřadu; podle 

§ 17 odst. 2 lze pozemky a stavby vyvlastnit také tehdy, je-li nezbytné k vytvoření ochranného pásma 

získat některé pozemky nebo stavby, popřípadě provést jejich odstranění (staveb) a nedojde-li k dohodě  

s vlastníkem;  

 

• zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, který v § 7 upravuje poskytnutí 

náhrady za vyvlastnění v případě, že má být vyvlastněno sportovní zařízení (budova, pozemek, jejich 

soubor nebo jiné objekty zřízené nebo vyhrazené k provozování sportu), lze vlastníku sportovního zařízení 

poskytnout náhradu ve formě věcného plnění ve srovnatelném rozsahu a kvalitě; 

 

• zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských městech a o změně některých souvisejících zákonů 

(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který v § 33 odst. 2 stanoví, že pokud vlastník nemovitosti 

brání: 

a) vyhledávání přírodního léčivého zdroje,  

b) využívání nebo ochraně přírodního léčivého zdroje a ochraně zdroje přírodní minerální vody, lze 

vlastnická práva omezit nebo nemovitost vyvlastnit; 

 

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, který  

v § 60 odst. 1 uvádí, že v případech stanovených zvláštním právním předpisem lze vyvlastnit nemovitost 

či práva k ní za účelem ochrany přírody a krajiny; konkrétní účel vyvlastnění ponechává na zvláštních 

předpisech; 

 

• zákon č. 62/ 1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, který v § 14 odst. 2 zajišťuje 

pro osoby provádějící ve veřejném zájmu geologické práce spojené se zásahem  

do pozemku vstup na cizí pozemky formou rozhodnutí krajského úřadu, který povinnost strpět provedení 
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těchto prací vlastníkovi nebo nájemci nařídí, nedošlo-li k uzavření dohody; v řízení postupuje krajský úřad 

podle zákona o vyvlastnění; 

 

• zákon č.  128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; podle  

§ 132 odst. 1 lze věc svěřenou z vlastnictví statutárního města odejmout městskému obvodu nebo městské 

části za účelem, pro který lze majetek vyvlastnit podle zvláštního právního předpisu nebo se souhlasem 

městského obvodu nebo městské části; zákon o obcích také stanoví (zejména v § 61 a v § 109 – 111) 

pravidla pro činnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které jsou dnes (a podle věcného záměru 

budou i nadále) vyvlastňovacími úřady; 

 

• zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 67 – 70 

pravidla pro činnost krajských úřadů, které jsou dnes (a podle věcného záměru budou i nadále) 

vyvlastňovacími úřady prvního stupně nebo úřady nadřízenými; 

 

• zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů; podle § 19 odst. 1 lze 

svěřenou správu majetku hlavního města Prahy městské části odejmout za účelem, pro který lze majetek 

vyvlastnit podle zvláštního právního předpisu nebo se souhlasem městské části; zákon o hlavním městě 

Praze také stanoví v § 81 pravidla pro činnost Magistrátu hlavního města Prahy, který je dnes (a podle 

věcného záměru bude i nadále) vyvlastňovacím úřadem; 

 

• zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 

působností, ve znění účinném do 31. 12. 2020; v příloze č. 2 tohoto zákona je uveden seznam obcí 

s rozšířenou působností, tj. těch, jejichž obecní úřad je dnes (a podle věcného záměru bude i nadále) 

vyvlastňovacím úřadem; s účinností od 1. 1. 2021 bude seznam obcí s rozšířenou působností stanoven  

v § 3 zákona č. 51/2020 Sb. Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů 

(zákon o územně správním členění státu); 

 

• zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů; podle 

§ 23 odst. 1 písm. k) se k nemovitosti zapisuje poznámka o žádosti o vyvlastnění práv k pozemkům  

a stavbám podané u příslušného vyvlastňovacího úřadu; 

 

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; podle § 1038 občanského zákoníku lze ve veřejném zájmu, 

který nelze uspokojit jinak, a na základě zákona vlastnické právo omezit nebo věc vyvlastnit.  Podle  

§ 1039 občanského zákoníku za omezení vlastnického práva nebo vyvlastnění věci náleží vlastníkovi plná 

náhrada odpovídající míře, v jaké byl jeho majetek těmito opatřeními dotčen; 

 

• zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné upravuje 

pravomoc a příslušnost soudů jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví a postup soudů, 

účastníků řízení a dalších osob ve správním soudnictví; 

 

• zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, část pátá upravující řízení ve 

věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem – § 244 až 250 se vztahuje též na řízení o žalobě  

o projednání náhrady za vyvlastnění v občanském soudním řízení; 

 

• zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, upravuje mimo jiné 

řízení o úschovách; 

 

• zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), ve znění pozdějších předpisů; upravuje způsoby oceňování věcných práv (vlastnického, 
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věcného břemene, práva stavby), definuje cenu obvyklou nebo cenu zjištěnou, které se používají při určení 

náhrady za vyvlastnění; 

 

• zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů; od 1. 1. 2021 zákon  

č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech; 

 

• zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů; upravuje způsoby a podmínky hospodaření s majetkem České republiky (dále jen 

"stát"), vystupování státu v právních vztazích, jakož i postavení, zřizování a zánik organizačních složek 

státu; 

 

• zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, který v § 14 odst. 1 stanoví, že Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním 

orgánem státní správy mimo jiné ve věcech vyvlastnění. 

 

 

B. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI, 

ZAHRNUJÍCÍ ROZBOR SKUTEČNÉHO STAVU 
 

 

1. Právní úprava od října 1976 – prosinec 2006 
 

Před přijetím zákona o vyvlastnění představoval obecnou právní úpravu vyvlastnění zákon č. 50/1976 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který v § 108 – 116 

upravoval jak tituly pro vyvlastnění zaměřené na potřeby výstavby a organizace území, tak vyvlastňovací 

řízení, pokud vykazovalo některé odchylky od zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Náhradu 

za vyvlastnění upravovala vyhláška č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů  

a práv k nim. Orgánem příslušným k vyvlastňovacímu řízení byl obecný stavební úřad bez ohledu na to, zda 

jím byl okresní úřad nebo obecní úřad; po zrušení okresních úřadů (dnem 1. 1. 2003) obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, pověřený obecní úřad, nebo obecní úřad obce se základní působností. 

 

Úprava vyvlastnění obsažená ve stavebním zákoně vycházela z koncepce přijaté v polovině 70. let dvacátého 

století, a jako taková odpovídala potřebám centrálního řízení a plánování hospodářství.  Po roce 1989 doznala 

původní úprava vyvlastnění ve stavebním zákoně změny, které měly za cíl odstranit hlavní disproporce vůči 

novým politickým a hospodářským podmínkám. Po zhodnocení zkušeností a poznatků získaných z aplikace 

stavebního zákona jako celku v letech 1992 – 2001 byla nově formulována koncepce obsahu příští právní 

úpravy stavebního práva, s tím, že jeho součástí již nebude úprava vyvlastnění. Vyvlastnění svým posláním  

a významem netvořilo organickou součást stavebního zákona, a proto problematika vyvlastnění vyžadovala 

samostatnou právní úpravu.  

 

 

2. Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č.167/2012 Sb., zákona č. 405/2012 

Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 169/2018 Sb. 
 

Věcný záměr platného zákona o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám schválila vláda usnesením ze dne  

3. 4. 2002 č. 327 a další legislativní práce, které probíhaly souběžně s pracemi na novém stavebním zákoně, 

vedly k přijetí zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

(zákon o vyvlastnění), který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007; zároveň nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů 
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souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.  Poté co zákon o vyvlastnění nabyl 

účinnosti, byl novelizován zákonem č. 167/2012 Sb., zákonem č. 405/2012 Sb., zákonem č. 49/2016 Sb., 

zákonem č. 225/2017 Sb., zákonem č. 169/2018 Sb. a zákonem č.  403/2020 Sb.  

 

Novela zákona o vyvlastnění připravovaná v letech 2015 – 2016 nebyla vládou projednána, takže platné  

a účinné znění zákona o vyvlastnění neodráží změny, ke kterým došlo v souvislosti s přijetím zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

Zákon o vyvlastnění bude s účinností od 1. 1. 2021 změněn zákonem č.  403/2020 Sb., kterým se mění zákon 

č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací, a další související zákony.  

 

Zákon o vyvlastnění upravuje podmínky pro vyvlastnění; prokazování skutečnosti, že potřebná práva 

k pozemku nebo stavbě nemohl vyvlastnitel získat dohodou; rozhodování o právech třetích osob, která 

vyvlastněním zanikají; způsob stanovení náhrady za vyvlastnění; vyvlastňovací řízení; okruh jeho účastníků; 

náležitosti rozhodnutí o vyvlastnění; podmínky pro zrušení rozhodnutí o vyvlastnění a soudní přezkum 

rozhodnutí o vyvlastnění.   

 

Jednotlivé účely, pro které lze vyvlastnit, stanoví jiné zákony (viz část A.), a to podle potřeb společnosti, jejichž 

naplnění je veřejným zájmem a odůvodňuje zásah do vlastnického práva. Zároveň musí být splněny podmínky 

stanovené zákonem o vyvlastnění, popřípadě zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, nebo 

zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. Uvedené legislativní řešení problematiky 

vyvlastnění je třeba zachovat.  Konečně to vyplývá i ze závěrů (RIA), která žádnou změnu – shromáždění 

účelů vyvlastnění do jednoho zákona – nenavrhuje. 

 

Zákon o vyvlastnění vychází z ústavněprávního rámce daného čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, 

podle kterého je vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva možné ve veřejném zájmu, a to na 

základě zákona a za náhradu. Zákon zároveň splňuje závazky České republiky plynoucí z čl. 1 Dodatkového 

protokolu č. 1 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 17 Listiny práv Evropské unie, které lze shrnout do 

požadavků, aby zabavení majetku bylo stanoveno zákonem, sledovalo cíle obecného (veřejného) zájmu a bylo 

přiměřené sledovanému cíli a aby odškodnění, které je přiměřené hodnotě dotčeného majetku, bylo vyplaceno 

v přiměřené lhůtě. 

 

Zákon o vyvlastnění v části první vymezuje předmět úpravy a základní pojmy: 

předmět úpravy: 

• podmínky odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu  

k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému 

břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním 

zákonem, který je ve veřejném zájmu; 

• podmínky poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího 

věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě; 

• podmínky zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému 

břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli. 

 

Zákon rozumí 

• vyvlastněním v souladu se zažitou praxí nejen odnětí, ale též omezení vlastnického práva; pod uvedený 

pojem zahrnuje také odnětí (zrušení) práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke 

stavbě, popřípadě omezení tohoto práva pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním 
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zákonem; 

• vyvlastňovaným toho, kdo je vlastníkem vyvlastňovaného pozemku nebo stavby nebo kdo  

k nim má právo odpovídající věcnému břemenu; bylo-li vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku, 

jichž se vyvlastnění týká, převedeno k zajištění splnění závazku, je vyvlastňovaným také povinný ze 

zajišťovacího převodu práva, který k zajištění svého závazku vlastnické právo převedl na 

oprávněného; 

• vyvlastnitelem toho, kdo se domáhá, aby na něj přešlo vlastnické právo k vyvlastňovanému pozemku 

nebo stavbě, aby v jeho prospěch bylo k pozemku nebo stavbě zřízeno věcné břemeno nebo aby k nim 

bylo zrušeno nebo omezeno právo vyvlastňovaného odpovídající věcnému břemenu; 

• vyvlastňovacím řízením o odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího 

věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, o přechodu vlastnického práva nebo o nabytí práva 

odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě a o poskytnutí náhrady za odnětí 

nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke 

stavbě; 

• zástavním věřitelem toho, kdo má pohledávku zajištěnou zástavním právem na vyvlastňovaném 

pozemku nebo stavbě; 

• podzástavním věřitelem toho, kdo má pohledávku zajištěnou zastavením pohledávky zajištěné 

zástavním právem na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě; 

• vlastnickým právem také spoluvlastnictví více vlastníků; 

• nájmem též podnájem. 

 

Ustanovení upravující předmět zákona a vymezující základní pojmy nereflektuje změny, které vnesl do 

právního řádu zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, např. úpravou bytového spoluvlastnictví. 

Vyvlastněním zákon rozumí odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, avšak 

jednotka podle občanského zákoníku (§ 1159), popřípadě podle (již zrušeného) zákona o vlastnictví bytů  

č. 72/1994 Sb. stavbou není. V souvislosti s předmětem vyvlastnění se nezmiňuje právo stavby jako věcné 

právo k cizí věci umožňující jeho držiteli zřídit stavbu na cizím pozemku. Pro jeho zřízení, zrušení či omezení 

nelze analogicky použít úpravu vyvlastnění týkající se věcného břemene.  S tím souvisejí poznámky pod čarou 

odkazující na ustanovení, již zrušeného zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. I když poznámka pod 

čarou nemá normativní povahu, ztěžuje to orientaci v právní úpravě při její aplikaci v praxi.  RIA v části 4. 

písm. F jako jeden za závěrů uvádí, že je třeba reagovat na některé změny, zejména na nová věcná práva, která 

vnesl do soukromého práva občanský zákoník (a také s ohledem na superficiální zásadu).  

 

Základní podmínky pro vyvlastnění upravené v části druhé § 3 až 5 zákona o vyvlastnění není třeba měnit, 

odpovídají ústavním požadavkům vyjádřeným v Listině, Listině práv EU (čl. 17) i čl. 1 Dodatkového protokolu 

č. 1 Evropské úmluvy o lidských právech. 

 

Vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na 

dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Veřejný zájem na 

vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení. Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva 

potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem. Například povolení 

nezbytné cesty přes pozemek souseda soudem podle § 1029 a násl. občanského zákoníku, nebo zřízení 

služebnosti stezky, resp. služebnosti cesty (§ 1274 a 1276), místo vyvlastnění pro nezbytný přístup k pozemku 

nebo ke stavbě podle § 170 odst. 2 stavebního zákona. Tato koncepce, která nucené zásahy do vlastnického 

práva připouští jako poslední možnost pro zajištění realizace záměru, na kterém je veřejný zájem, se v praxi 

osvědčila a je třeba zachovat ji i v novém zákoně o vyvlastnění. 

 

Sleduje-li se vyvlastněním provedení změny ve využití nebo v prostorovém uspořádání území, včetně 

umísťování staveb a jejich změn lze je provést, jen jestliže jsou v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
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Vyvlastnění lze provést jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného 

zvláštním zákonem. Rozšíření vyvlastnění nad nezbytný rozsah lze provést na žádost vyvlastňovaného tehdy, 

není-li možné pozemek, stavbu nebo jejich část nedotčené vyvlastněním přímo, užívat bez vyvlastňovaného 

pozemku, stavby nebo jejich částí či věcného břemene buď vůbec, nebo jen s nepřiměřenými obtížemi. Není-

li v důsledku vyvlastnění možné užívat pozemek, stavbu nebo jejich část nebo vykonávat právo odpovídající 

věcnému břemenu či právo stavby buď vůbec, nebo jen s nepřiměřenými obtížemi, lze na ně rozšířit 

vyvlastnění, jestliže o to vyvlastňovaný požádá, i když to není nezbytné k dosažení daného účelu. 

 

Vyvlastnění je přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve stanovené lhůtě 90 dnů uzavřít smlouvu  

o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem 

nebo o zrušení práv k pozemku nebo ke stavbě tomuto účelu bránících (dále také jen „získání potřebných práv 

k pozemku nebo ke stavbě“). Lhůta k uzavření smlouvy s vyvlastňovaným počíná běžet dnem následujícím po 

doručení návrhu na uzavření smlouvy vyvlastňovanému. Pokud se doručuje do ciziny, platí, že dnem doručení 

je třicátý den ode dne, kdy vyvlastnitel odeslal návrh na uzavření smlouvy prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb.  Ustanovení bylo doplněno zákonem č. 403/2020 Sb., který má nabýt účinnosti dnem  

1. 1. 2021.  

 

Smlouva o získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě musí založit právo vyvlastňovaného na vrácení 

převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 3 let od uzavření smlouvy. 

 

Zákon upravuje povinné přílohy návrhu smlouvy o získání potřebných práv, jimiž jsou znalecký posudek, 

podle kterého byla vyvlastňovanému navržena cena za získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě, 

informace o účelu vyvlastnění a upozornění, že nedojde-li k uzavření smlouvy, je možné získat potřebná práva 

vyvlastněním. Pokud je předmětem smlouvy část pozemku, je nedílnou součástí návrhu smlouvy geometrický 

plán tuto část pozemku vymezující. 

 

Smyslem těchto příloh je poskytnutí relevantní informace vyvlastňovanému i proto, aby mohl v řízení účinně 

hájit svá práva a právem chráněné zájmy, aby si mohl připravit své podklady pro stanovení jiné ceny 

vyvlastňovaných práv, zajistit si odbornou pomoc pro případné vyvlastňovací řízení apod. Poskytnutí takové 

informace by mělo být i pro budoucí právní úpravu zachováno.   

 

Nově, podle zmíněné poslední novely zákona o vyvlastnění, bude vyvlastnitel povinen k návrhu na uzavření 

smlouvy přiložit také informaci o možnosti vyvlastňovaného předložit vyvlastňovacímu úřadu podle  

§ 20 odst. 1 zákona znalecký posudek.  Náhrada za vyvlastnění bude pak stanovena na základě znaleckého 

posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej předloží vyvlastňovacímu úřadu do 30 dnů ode 

dne, kdy mu bylo doručeno uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení.  Pokud tak vyvlastňovaný neučiní, 

bude náhrada stanovena na základě znaleckého posudku přiloženého vyvlastnitelem k návrhu na uzavření 

smlouvy. Povinnost vyvlastnitele hradit náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku stanovená  

v § 20 odst. 4 zákona o vyvlastnění není novelou dotčena. 

 

Doložení předchozího pokusu o uzavření smlouvy o získání práv s vyvlastňovaným se nevyžaduje, není-li 

vyvlastňovaný znám, není-li znám jeho pobyt, nebo nepodařilo-li se mu doručit na adresu zapsanou do katastru 

nemovitostí, nebo je-li vyvlastňovaný omezen ve smluvní volnosti právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo 

rozhodnutím jiného orgánu veřejné moci nebo věcně právním zákazem zcizení nebo zatížení, kterým mu bylo 

zakázáno nakládat s vyvlastňovaným právem. Jsou-li pozemek nebo stavba ve spoluvlastnictví 

vyvlastňovaného a vyvlastnitele, lze vyvlastnění provést v rozsahu spoluvlastnického podílu vyvlastňovaného. 

 

Zákon neobsahuje žádné ustanovení, které by výslovně dovolovalo vyvlastňovat pro již realizovaný účel (např. 

stavbu), tedy vyvlastňovat dodatečně. Zákon vychází, stejně jako předcházející obecné právní úpravy 
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vyvlastnění, z toho, že vyvlastnitel musí práva potřebná k uskutečnění účelu vyvlastnění získat předem, 

přičemž realizací účelu není míněno získání potřebného povolení orgánu veřejné správy.  Některé z platných 

zákonů upravujících účely vyvlastnění uvedené v části A. však dodatečné vyvlastnění připouštějí (zákon  

o pozemních komunikacích, zákon o elektronických komunikacích). 

 

2.1. Získání práv k realizaci účelu vyvlastnění dohodou 

 

Právní úprava nevyžaduje zásadní přepracování, nýbrž spíše upřesnění. Její určitou slabinou však je, že 

nemotivuje vyvlastnitele ke skutečnému jednání s vyvlastňovaným a nevyjadřuje se k možnosti uzavírat 

smlouvy o směně. Povinnost vyvlastnitele „konstruktivně jednat“, tedy reagovat na protinávrhy 

vyvlastňovaného a hledat oboustranně přijatelný kompromis, dovodily správní soudy (např. rozsudek 

Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2014, č. j. 7 As 174/2014-44), stávající právní úprava však tuto 

povinnost výslovně nezavádí a k jejímu uplatnění v praxi proto dochází zejména v důsledku názoru správních 

soudů. Stejně tak není stanovena povinnost vyvlastnitele přistoupit na dohodu o směně pozemků, pokud tomu 

nic nebrání (viz zmíněný rozsudek Nejvyššího správního soudu). 

 

Vyvlastnění je přípustné, pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít smlouvu o získání práv  

k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem. Lhůta  

k uzavření smlouvy s vyvlastňovaným počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu na uzavření 

smlouvy vyvlastňovanému. Zákon sice označuje smluvní strany jako vyvlastnitele a vyvlastňovaného, je-li 

však smlouva uzavřena, vůbec k vyvlastnění nedojde.  Jednání mezi těmito subjekty předcházející uzavření 

smlouvy zákon podrobněji neupravuje, nijak neomezuje iniciativu vyvlastnitele, nestanoví formu jednání, resp. 

vyjednávání – písemná, ústní, kolik pokusů o dohodu má vyvlastnitel učinit, neuvádí ani výši ceny, která má 

být vyvlastňovanému nabídnuta. Praxe je pestrá a nelze všechny okolnosti právem předvídat. Zákon nijak 

nestanoví délku doby, po kterou má vyvlastnitel s vyvlastňovaným o získání práv k pozemku nebo stavbě 

potřebných k tomu, aby mohl realizovat účel vyvlastnění, vyjednávat. Nevedou-li jednání k cíli, pak nastupuje 

zákonem předepsaný postup, při kterém se prokazuje, že lze přikročit k nucenému přechodu práv. Pokud se 

vyvlastniteli nepodaří uzavřít smlouvu o získání potřebných práv do 90 dnů od doručení návrhu na uzavření 

smlouvy, je vyvlastnění přípustné, nikoli povinné. Počátek běhu lhůty je vázán na doručení návrhu na uzavření 

smlouvy (kupní, směnné, o zřízení věcného břemene). Smlouvu však mohou vyvlastnitel s vyvlastňovaným 

uzavřít kdykoli po uplynutí této lhůty, dokonce i v průběhu vyvlastňovacího řízení. 

 

Nicméně neuzavření dohody má jiné důsledky než v případě, že k takové situaci dojde mezi dvěma subjekty 

v oblasti soukromého práva – může být zahájen postup k nucenému získání potřebných práv k pozemku nebo 

stavbě.  Protože neúspěšné jednání vyvlastnitele s vyvlastňovaným tvoří „povinnou předehru“ vyvlastňovacího 

řízení, nelze na právní úpravu této fáze úplně rezignovat. 

 

Splnění podmínky (doručení návrhu na uzavření smlouvy vyvlastňovanému) se nevyžaduje, 

• není-li vyvlastňovaný znám, není-li znám jeho pobyt, nebo nepodařilo-li se mu doručit na známou 

adresu, nebo 

• je-li vyvlastňovaný omezen ve smluvní volnosti právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo 

rozhodnutím jiného orgánu veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo  

k pozemku nebo ke stavbě na někoho jiného. 

 

Je-li vyvlastňovaný pozemek nebo stavba ve spoluvlastnictví více osob, považují se podmínky pro vyvlastnění 

za splněné, pokud některá z rozhodných skutečností (viz text výše text za odrážkami) nastane alespoň  

u jednoho ze spoluvlastníků, pokud má vyvlastněním dojít k omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě zřízením věcného břemene (služebnosti).  Ustanovení § 1132 občanského zákoníku totiž k rozhodnutí, 

na jehož základě má být společná věc zatížena, vyžaduje souhlas všech spoluvlastníků. V takovém případě 

stačí, aby jeden z nich například nebyl znám nebo byl omezen ve smluvní volnosti a dohoda o převodu nebo 
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zatížení nemovitosti ve spoluvlastnictví více osob je vyloučena; vyvlastnitel tak nemusí dále pokračovat v 

jednání.  

 

Je-li vyvlastňovaný pozemek nebo stavba ve spoluvlastnictví více osob a uvedená rozhodná skutečnost 

(skutečnosti) nastane pouze u některého ze spoluvlastníků, může vyvlastnitel získat spoluvlastnické podíly 

ostatních dohodou a zbývající potřebný spoluvlastnický podíl cestou vyvlastnění podle § 5 odst. 6 zákona.    

Možnost získat spoluvlastnický podíl usnadnila novela občanského zákoníku, která nově formulovala 

ustanovení § 1124 a 1125 a upustila, až na výjimky tam uvedené, od zákonného předkupního práva ke 

spoluvlastnickému podílu. Zákon č. 163/2020 Sb., nabyl účinnosti 1. 7. 2020. 

 

Zákon o urychlení výstavby, ve znění zákona č. 169/2018 Sb., stanoví, že získávají-li se práva ke stavbě nebo 

pozemku potřebná pro uskutečnění stavby dopravní, energetické infrastruktury nebo infrastruktury 

elektronických komunikací převodem spoluvlastnického podílu, předkupní právo spoluvlastníka k tomuto 

podílu vzniklé ze zákona nebo zřízené smlouvou se neuplatní. To znamená, že se nepočítá ani s výjimkami 

upravenými v občanském zákoníku.  Uvedené řešení je třeba v nové právní úpravě pro uvedené infrastrukturní 

stavby zachovat, a to i pokud by byla úprava přenesena do nového zákona o vyvlastnění.   

 

Při vyvlastnění se smluvní nebo zákonné předkupní právo neuplatní (§ 19 odst. 3). 

 

Možnosti vyvlastnitele zjišťovat údaje potřebné pro komunikaci s vyvlastňovaným jsou omezené, jelikož není 

vyvlastňovacím úřadem, nemá oprávnění využívat údaje ze základního registru obyvatel, z informačního 

systému evidence obyvatel ani z informačního systému cizinců. Protože povinnými údaji zapisovanými do 

katastru nemovitostí, který je veřejným seznamem, jsou u fyzické osoby adresa místa trvalého pobytu, a nemá-

li ji, adresa bydliště, u právnické osoby se zapisuje sídlo, měl by vyvlastnitel mít možnost pro jednání 

s vyvlastňovaným užívat tyto údaje.  

 

Jako problém, který vyvolává nutnost vést vyvlastňovací řízení namísto uzavření dohody, jsou zmiňovány 

exekuce. Využití stávajícího ustanovení § 44a odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech  

a exekuční činnosti (exekuční řád), tj. uzavření smlouvy s povinným se souhlasem exekutora, je z praktického 

hlediska komplikované. Jiné řešení nemůže být předmětem zákona o vyvlastnění, ale vyžadovalo by novelu 

ustanovení § 44a odst. 1 exekučního řádu spočívající v rozšíření výjimek z omezení nakládání s majetkem 

povinného, přičemž by získané prostředky z náhrady za vyvlastnění byly využity k úhradě vymáhané 

pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce a nákladů oprávněného. 

 

Smlouva s vyvlastnitelem o získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě musí podle zákona  

o vyvlastnění založit právo vyvlastňovaného na vrácení převedených práv, pokud nebude zahájeno 

uskutečňování účelu převodu (realizace záměru, na kterém je veřejný zájem) do 3 let od uzavření smlouvy.  

Vyvlastňovaný, kterému byla práva k pozemku nebo stavbě vyvlastněna, má za stejných okolností nárok na 

vrácení těchto práv (§ 26 a 27 zákona). Nebylo by spravedlivé, kdyby takový nárok neměl ten, kdo svá práva 

k pozemku nebo ke stavbě poskytl (omezil) dobrovolně v přesvědčení, že jde o realizaci účelu ve veřejném 

zájmu. Tuto úpravu je třeba zachovat. 

 

2.2. Práva třetích osob 

 

Platná právní úprava se zabývá právy třetích osob v části třetí zákona o vyvlastnění. V § 6 stanoví,  

že vyvlastněním spočívajícím v odnětí vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě zanikají všechna práva 

třetích osob k vyvlastněnému pozemku nebo stavbě, není-li dále stanoveno jinak. Jinak stanoví § 7 odst. 1  

o právu nájmu bytu, nebytového prostoru, stavby nebo pozemku, které vyvlastněním nezaniká. Vyvlastnitel 

může sám jejich nájem vypovědět z důvodů uvedených v občanském zákoníku nebo proto, že jejich dalšímu 

užívání brání účel vyvlastnění.  Tato úprava není v rozporu s platným občanským zákoníkem. Ten však, na 
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rozdíl od občanského zákoníku účinného do 31. 12. 2013, již právo nájemce na bytovou náhradu nestanoví, 

přesto na něj v tomto smyslu § 7 odst. 2 odkazuje. Je nezbytné uvést znění zákona o vyvlastnění do souladu 

s občanským zákoníkem a překonané ustanovení vypustit. 

 

Platná právní úprava neřeší všechna práva váznoucí na vyvlastňovaném vlastnickém právu, která vyvlastněním 

zanikají; zabývá se, jak uvedeno, nájemním právem, právem zástavním, podzástavním a zajišťovacím 

převodem práva. Oprávněným z těchto věcných práv přiznává postavení účastníků řízení a upravuje způsob 

poskytnutí náhrady, a to z náhrady pro vyvlastňovaného. Protože jde mezi oprávněným z takového práva  

a vyvlastňovaným o soukromoprávní vztah mezi věřitelem a dlužníkem, neřeší jej vyvlastňovací úřad. Zda 

vyvlastňovací úřad v rozhodnutí o vyvlastnění rozhodne o náhradě pro vyvlastňovaného a určí zároveň, jakou 

část z této náhrady má vyvlastnitel poskytnout osobám věřitelů, záleží na tom, zda se o těchto záležitostech 

tyto subjekty dohodnou a dohodu opatřenou ověřenými podpisy předloží vyvlastňovacímu úřadu. Pokud se tak 

nestane, je náhrada složena do úschovy soudu. Náhradu za tato zaniklá věcná práva řeší § 14 odst. 2 zákona  

o vyvlastnění. 

 

Podle platné právní úpravy se při vyvlastnění neuplatní smluvní ani zákonné předkupní právo 

k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě. Toto pravidlo však nedopadá na případy, kdy bude předmětem 

předkupního práva právo stavby, ani na případy, kdy bude budoucí výměnek vložen vlastníkem nemovité věci 

ještě před jejím převodem do katastru nemovitostí, jak to umožňuje § 2708 občanského zákoníku. Je žádoucí, 

aby předkupní právo nebylo uplatňováno ani na právo stavby a aby se neuplatnil ani budoucí výměnek zapsaný 

do katastru nemovitostí jako věcné právo. 

 

V rámci vyvlastnění se problematika věcných břemen jako věcných práv k cizí věci projevuje zásadně ve dvou 

polohách. Na jedné straně je věcné břemeno přímo předmětem vyvlastnění. Vyvlastnění se provádí za účelem 

omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene nebo se již existující věcné břemeno zrušuje k dosažení 

účelu vyvlastnění, popřípadě se věcné břemeno mění tak, že se rozšiřuje proto, aby mohl být realizován účel 

vyvlastnění. Na druhé straně je zásah do věcných břemen – jejich zánik – pouze důsledkem vyvlastnění těch 

pozemků nebo staveb, na kterých tato práva váznou.  Zákon o vyvlastnění řeší vyvlastnění, tedy odnětí nebo 

omezení věcných břemen; náhrada za vyvlastnění věcného břemene se určuje podle § 16 b zákona č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). Podle platné právní 

úpravy nezanikají věcná břemena, u nichž veřejný zájem vyžaduje, aby i po vyvlastnění pozemek nebo stavbu 

dále zatěžovala. Vyvlastňovací úřad podle § 24 odst. 3 písm. b) zákona o vyvlastnění rozhodne, která práva 

spojená s pozemkem, stavbou nebo jejich částí vyvlastněním nezaniknou. 

 

V této části zákona nejen poznámky pod čarou, které nemají normativní charakter, ale i samotný text odkazuje 

na ustanovení předchozího občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Platný občanský 

zákoník již nájemci právo na bytovou náhradu nezakládá. Zákon nezmiňuje ani ukončení pachtu, případně 

pachtu závodu, které nelze beze zbytku zahrnout pod ukončení nájmu pozemku nebo stavby. Úprava práv 

třetích osob neodráží nové právní instituty založené platným občanským zákoníkem, jako je právo stavby, 

pacht, budoucí práva, kterými může být vyvlastněné právo zatíženo (budoucí výměnek nebo budoucí zástavní 

právo podle § 1341 a 2708 občanského zákoníku). 

 

Princip, že předmětem vyvlastnění – vyvlastňovacího řízení – nejsou práva třetích osob, která na vyvlastňované 

věci (věci v právním smyslu) váznou, ale že tato práva zanikají (právní mocí rozhodnutí o vyvlastnění), však 

není třeba v zásadě měnit. To nevylučuje jiné řešení u některých práv váznoucích na vyvlastňované věci, 

Neznamená to vyloučení tzv. třetích osob z okruhu účastníků řízení ani to, že jim nemůže být poskytnuta 

náhrada za zanikající právo, popřípadě též náhrada stěhovacích nákladů, nákladů za změnu místa podnikání  

a dalších nákladů, které účelně vynaloží následkem a v souvislosti se zánikem práva. S tím počítala již novela 

zákona o vyvlastnění připravovaná v roce 2016, která však nebyla ve vládě projednávána. 
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Podle zákona č. 403/2020 Sb., kterým byl § 6 zákona o vyvlastnění novelizován, mají vyvlastněním 

spočívajícím v odnětí vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě zanikat nejen všechna práva třetích osob 

k těmto nemovitostem, ale také účinky nařízení výkonů rozhodnutí a exekučních příkazů v rozsahu týkajícím 

se vyvlastňovaného pozemku nebo stavby, nestanoví-li zákon dále jinak. 

 

2.3. Náhrady 

 

2.3.1. Náhrada za vyvlastnění 

Stávající právní úprava zákona o vyvlastnění upravuje problematiku náhrad při vyvlastnění systematicky  

v části čtvrté. Zákon o vyvlastnění dále v části páté upravuje náhradu za omezení nakládání s nemovitou věcí 

po zahájení vyvlastňovacího řízení a v části sedmé upravuje moderační právo soudu k úpravě výše náhrady za 

účelem spravedlivé náhrady s přihlédnutím k mimořádným okolnostem dané věci. Z řad některých odborníků 

je úprava považována za nesystematickou. Náhrada za vyvlastnění by měla být v každém případě vždy 

spravedlivá a přiměřená. Tento požadavek odpovídá dikci ustanovení čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv  

a svobod.  Zákon ukládá, aby náhrada za vyvlastňovaná (odnímaná, rušená či omezovaná) práva k pozemkům 

a stavbám byla stanovena takovým způsobem a v takové výši, aby odpovídala majetkové újmě, která se  

u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění. 

 

2.3.2. Náhrada pro vyvlastňovaného 

Současná právní úprava za hlavní způsob kompenzace majetkové újmy způsobené vyvlastněním považuje 

náhradu v penězích. Vyvlastňovanému přísluší náhrada ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby včetně 

jejich příslušenství, došlo-li k odnětí vlastnického práva k nim. Náhrada ve výši ceny práva odpovídajícího 

věcnému břemenu přísluší vyvlastňovanému, došlo-li k omezení jeho vlastnického práva k pozemku nebo 

stavbě zřízením věcného břemene nebo došlo-li k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu. Stanoví-li se náhrada na základě ocenění, musí být ocenění provedeno podle oceňovacího předpisu 

účinného v době rozhodování o vyvlastnění.  

 

V případě, že obvyklá cena pozemku nebo stavby by byla nižší než cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, 

náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu. Pro účely stanovení 

náhrady se cena pozemku nebo stavby určí vždy podle jejich skutečného stavu ke dni podání žádosti  

o vyvlastnění; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem 

vyvlastnění. Z časového hlediska je pro stanovení náhrady za vyvlastňovaný pozemek nebo stavbu rozhodný 

jejich skutečný stav ke dni podání žádosti o vyvlastnění, tedy ke dni, kterým je zahájeno vyvlastňovací řízení. 

Nepřihlédne se k tomu, že se například na základě územního rozhodnutí z pozemku „nestavebního“ stal 

stavební pozemek nebo naopak. Náhrada v penězích je vždy uskutečnitelná a dává vyvlastňovanému volnost, 

jak naložit se získanými penězi, i když není vyloučeno, že v konkrétním případě neumožní vyvlastňovanému 

získat srovnatelnou nemovitou věc. Zákon proto dává právo soudu, aby v případech, kdy bude rozhodovat  

o náhradě za vyvlastnění, přihlédl k dalším hlediskům a náhradu zvýšil (§ 28 odst. 3). 

 

Zákon nevylučuje naturální náhradu, která může mít podobu směny pozemku nebo poskytnutí náhradní stavby, 

záleží však na dohodě mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným. Pokud k takové dohodě dojde, není dotčeno 

právo vyvlastňovaného na vyrovnání rozdílu v ceně vyvlastňovaného pozemku nebo stavby a náhradního 

pozemku nebo stavby. 

 

Vyvlastňovanému náleží též náhrada stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání  

a dalších obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním. 

Je povinností vyvlastňovaného, aby tyto náklady ve vyvlastňovacím řízení prokázal, a to i pomocí znaleckého 

posudku. 

 

Problémy v praxi způsobuje, že o náhradě stěhovacích nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží 
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následkem a v souvislosti s vyvlastněním, má být rozhodnuto v rozhodnutí o vyvlastnění, ačkoli některé takové 

náklady mohou vznikat a vznikají teprve poté, co toto rozhodnutí nabude právní moci. Řešením, které 

předpokládala neuskutečněná novela zákona o vyvlastnění z roku 2016, by byla možnost usnesením vyloučit 

řízení o náhradě těchto nákladů z vyvlastňovacího řízení a rozhodnout o náhradě nákladů samostatně. Ke 

stejnému závěru dochází RIA v části 2 – 3 písm. E. 

 

Náhrady je vyvlastnitel povinen poskytnout jednorázově v penězích a ve lhůtě stanovené v rozhodnutí  

o vyvlastnění, která nesmí být delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí. Pokud osoba oprávněná k náhradě 

není známa, není znám její pobyt nebo je v prodlení, složí vyvlastnitel náhradu ve lhůtě pro poskytnutí náhrady 

do úschovy u soudu. Zemřela-li oprávněná osoba a není-li možné náhradu v průběhu dědického řízení vyplatit 

správci dědictví a ani dědicům, složí ji vyvlastnitel ve stanovené lhůtě u soudu příslušného k projednání 

dědictví nebo u soudního komisaře pověřeného provést úkony v řízení o dědictví po zemřelé oprávněné osobě. 

 

2.3.3. Náhrada pro třetí osoby 

Vyvlastnitel je povinen poskytnout náhradu nejen vyvlastňovanému, ale také oprávněnému z věcného 

břemene, které vyvlastněním zaniklo, a to ve výši ceny tohoto práva. V tomto případě není oprávněný 

z věcného břemene vyvlastňovaným, ale je v postavení třetí osoby. Zákon výslovně neřeší zánik práva stavby 

váznoucího na vyvlastňovaném pozemku, neřeší tedy ani náhradu za zánik tohoto práva.  

 

Je třeba upravit také náhrady stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání  

a dalších obdobných nákladů účelně vynaložených následkem a v souvislosti se zánikem práv třetích osob, 

která vázla na vyvlastňovaném pozemku či stavbě. S tím stávající zákon o vyvlastnění nepočítá. 

 

Vyvlastňovací zákon v souvislosti s náhradami za vyvlastnění počítá s případy, kdy na pozemku nebo stavbě 

váznou věcná práva, která vyvlastněním zanikají, a z náhrady pro vyvlastňovaného mají být zástavnímu 

věřiteli, podzástavnímu věřiteli, popřípadě také oprávněnému ze zajišťovacího převodu práva uhrazeny 

vyvlastňovaným dosud nesplacené pohledávky. Vyvlastňovací úřad v takovém případě rozhodne o náhradě pro 

vyvlastňovaného a určí, jakou část z této náhrady vyvlastnitel poskytne uvedeným osobám na základě 

předložené dohody o rozdělení náhrady s úředně ověřenými podpisy smluvních stran. V rozsahu poskytnutého 

plnění se vyvlastnitel zprostí své povinnosti vůči vyvlastňovanému. Nebude-li dohoda předložena, uloží 

vyvlastňovací úřad vyvlastniteli, aby složil náhradu do úschovy soudu, v jehož obvodu je pozemek nebo 

stavba. Nebude-li v průběhu řízení předložena dohoda mezi vyvlastňovaným a dalšími oprávněnými osobami 

o rozdělení náhrady, vyvlastňovací úřad jako správní orgán nebude o rozvržení náhrady mezi tyto osoby 

rozhodovat, ale uloží vyvlastniteli, aby náhradu složil do soudní úschovy. Zákon jen navazuje na principy 

úpravy obsažené např. v zákoně č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

a jemu předcházejících úpravách (např. zákon č. 100/1921 Sb., o stavebním ruchu). 

 

V ustanoveních zákona o vyvlastnění upravujících poskytování náhrady jsou však užívány pojmy, které už 

stávající občanský zákoník nezná (např. „správce dědictví“ namísto „správce pozůstalosti“). Zákon  

o vyvlastnění nepočítá ani s vykonavatelem závěti jako s osobou, které může být rovněž náhrada vyplacena  

(§ 1677 občanského zákoníku). Poznámky pod čarou související s ukládáním náhrady do úschovy u soudu 

odkazují na již zrušená ustanovení občanského soudního řádu místo na zákon č.  292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních. 

 

2.4. Znalecký posudek 

 

Zákon výslovně požaduje, aby podkladem pro stanovení náhrady byl znalecký posudek. Přitom dává přednost 

znaleckému posudku vyhotovenému na žádost vyvlastňovaného, popřípadě na základě znaleckého posudku 

vyhotoveného na žádost vyvlastnitele, pokud s tím vyvlastňovaný vyslovil souhlas.  Pokud se takový znalecký 

posudek nepodařilo obstarat, zejména proto, že vyvlastňovaný není ochoten participovat na nuceném zásahu 
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do svého majetku, stanoví se náhrada na základě posudku znalce ustanoveného vyvlastňovacím úřadem. 

  

Dnem 1. 1. 2021 nabývá účinnosti novela zákona o vyvlastnění č. 403/2020 Sb., které mění § 20 odst. 1 zákona 

tak, že se náhrada za vyvlastnění stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost 

vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný předloží vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu 

bylo doručeno uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení (o této možnosti bude vyvlastňovaný poučen 

v informaci připojené k návrhu smlouvy o získání potřebných práv). Pokud vyvlastňovaný této možnosti 

nevyužije, stanoví se náhrada na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele, který byl 

připojen k návrhu smlouvy podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona.  

 

Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí vyvlastnitel. Vyvlastnitel hradí také náklady na 

vyhotovení znaleckého posudku, kterým by vyvlastňovaný prokazoval újmu, která mu vznikla v souvislosti 

s vyvlastněním (stěhování, přeložení živnosti apod.). Pokud vyvlastňovaný neumožní znalci ustanovenému 

vyvlastňovacím úřadem prohlídku pozemku nebo stavby potřebnou k vypracování posudku, jestliže mu znalec 

prokazatelně oznámil dobu prohlídky alespoň 3 týdny předem, nemůže vznášet námitky proti ocenění 

uvedenému ve znaleckém posudku zpracovaného podle údajů, které se znalec opatřil jinak. 

 

Rozbor problematiky náhrady za vyvlastnění, jejího výpočtu a opatřování znaleckého posudku jsou podrobně 

dokumentovány a popsány v RIA v části 2 – 3 písm. E. Eliminace duplicitních vynucených výdajů 

vyvlastnitelů za znalecké posudky je podporovaná varianta v RIA (viz část 4 písm. F). 

 

2.5. Vyvlastňovací řízení 

 

2.5.1. Příslušnost 

Vedení vyvlastňovacího řízení bylo svěřeno vyvlastňovacím úřadům, jimiž jsou obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, Magistrát hlavního města Prahy, magistrát územně členěného statutárního města. Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy a zastupitelstvo územně členěného statutárního města nemohou působnost 

vyvlastňovacího úřadu přenést statutem na městské části nebo městské obvody. Vyvlastňovací řízení tedy 

neprovádějí státní orgány, vyvlastňovacími úřady jsou orgány obcí a krajů. Působnost podle tohoto zákona 

vykonávají vyvlastňovací úřady jako přenesenou působnost, nikoli jako správu svých vlastních záležitostí – 

samostatnou působnost.  

 

Zákon podrobně upravuje postupy bránící vzniku pochybností o tzv. systémové podjatosti. Je-li v postavení 

vyvlastnitele, vyvlastňovaného nebo jiného účastníka řízení obec (resp. hlavní město Praha), jejíž obecní úřad 

(resp. Magistrát hl. m. Prahy) je příslušným vyvlastňovacím úřadem, pak musí v takových případech nadřízený 

správní orgán (resp. ústřední správní úřad ve věcech vyvlastnění) usnesením pověřit jiný vyvlastňovací úřad 

k provedení řízení. Totéž platí v případech, kdy by v postavení účastníka řízení byl kraj, jehož krajský úřad je 

odvolacím orgánem. Současná právní úprava neobsahuje některé konkrétní postupy v situacích, které 

vyplynuly z aplikační praxe. Jedná se např. o otázku, v jaké fázi požádat ústřední orgán o stanovení odvolacího 

orgánu za situace, kdy je zřejmé, že obecně stanovený odvolací orgán nebude moci případné odvolání projednat 

(např. kraj, jehož krajský úřad by měl odvolání projednávat, je současně vyvlastnitelem). Má krajský úřad 

požádat o stanovení odvolacího orgánu ihned po zahájení vyvlastňovacího řízení, nebo až poté, co bude 

případné odvolání podáno? Pokud jde o místní příslušnost, vede vyvlastňovací řízení ten vyvlastňovací úřad, 

v jehož správním obvodu se pozemek nebo stavba dotčené vyvlastněním nacházejí. V případě, že takové 

pozemky nebo stavby leží ve správním obvodu dvou či více vyvlastňovacích úřadů, rozhodne společně 

nadřízený – krajský úřad, popřípadě Ministerstvo pro místní rozvoj, který z nich povede řízení. Jiné řešení 

připravil pro vybrané dopravní stavby zákon o urychlení výstavby. 

 

2.5.2. Účastníky vyvlastňovacího řízení jsou 

• vyvlastnitel a vyvlastňovaný; 
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• zástavní věřitel, podzástavní věřitel a oprávněný z práva odpovídajícího věcnému břemenu 

váznoucímu na pozemku nebo stavbě, jichž se vyvlastnění týká; 

• bylo-li vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku, jichž se vyvlastnění týká, převedeno k zajištění 

splnění závazku, je účastníkem vyvlastňovacího řízení také oprávněný z tohoto zajišťovacího převodu 

práva; povinný ze zajišťovacího převodu práva, který k zajištění svého závazku převedl vlastnické 

právo na oprávněného, je v postavení vyvlastňovaného; 

• jsou-li pozemek nebo stavba, jichž se vyvlastnění týká, předmětem neskončeného dědického řízení, 

nebo zemřel-li některý z účastníků vyvlastňovacího řízení, jsou účastníky vyvlastňovacího řízení 

správce dědictví nebo, nepatří-li dotčený majetek do správy dědictví, dědici zůstavitele, popřípadě stát, 

má-li mu dědictví připadnout podle zvláštního právního předpisu. 

 

Účastníkům, kteří nejsou známi, jejichž pobyt není znám, nebo kterým se nepodařilo doručit na známou adresu, 

vyvlastňovací úřad ustanoví opatrovníka. Nestanoví-li zákon o vyvlastnění jinak, postupuje se ve 

vyvlastňovacím řízení podle správního řádu (§ 1 odst. 2 správního řádu).  Je třeba připomenout, že podle § 28 

správního řádu bude v pochybnostech za účastníka považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se 

neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, proti kterému se sice 

lze odvolat, ale odvolání nemá odkladný účinek.   

 

Ustanovení § 17 zákona se neopírá o platný občanský zákoník, používá pojmy „starého“ občanského zákoníku, 

odkazuje na tento zrušený předpis v poznámkách pod čarou, např. pokud jde o neskončené dědické řízení, resp. 

neukončené řízení o pozůstalosti, což bude třeba, včetně postavení osoby spravující pozůstalost, v nové právní 

úpravě upřesnit. Do okruhu účastníků řízení zákon nezahrnuje oprávněného z práva stavby, ačkoli by toto 

postavení, včetně nároku na náhradu, mít měl, pokud toto právo zanikne, resp. stavba, která je součástí tohoto 

práva bude vyvlastněna. Zanikne-li právo stavby, měla by zaniknout i akcesorická práva (zástavní, 

podzástavní), která případně na právu stavby váznou. Do okruhu účastníků vyvlastňovacího řízení dále nejsou 

zahrnuty osoby, jejichž budoucí věcné právo k vyvlastněním dotčenému pozemku nebo stavbě zapsané 

v katastru nemovitostí (budoucí výměnek, budoucí zástavní právo - § 1341 a 2708 platného občanského 

zákoníku) zanikne. 

 

2.5.3. Průběh vyvlastňovacího řízení 

Vyvlastňovací řízení lze zahájit pouze na žádost vyvlastnitele, která musí kromě obecných náležitostí takového 

podání (§ 37 a 45 správního řádu) obsahovat údaje a přílohy stanovené v § 18 zákona o vyvlastnění. 

Vyvlastňovací úřad uvědomí o zahájení vyvlastňovacího řízení nejen jeho účastníky, ale i příslušný katastrální 

úřad, který zapíše o zahájeném řízení poznámku, týká-li se nemovitosti, která je v něm evidována. Uvědomění 

o zahájení řízení se doručuje účastníkům řízení do vlastních rukou. Po doručení uvědomění o zahájení 

vyvlastňovacího řízení nesmí vyvlastňovaný nakládat s pozemkem nebo stavbou, a to v rozsahu, kterého se 

vyvlastnění týká, převést je, pronajmout nebo jinak zatížit. Právní úkony, kterými vyvlastňovaný poruší tuto 

povinnost, jsou neplatné; to neplatí v případě smluv uzavíraných s vyvlastnitelem nebo s jeho souhlasem. Při 

vyvlastnění se neuplatní smluvní ani zákonná předkupní práva k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě.  

O tomto následku musí být vyvlastňovaný poučen v uvědomění o zahájení řízení. Naplnění účelu tohoto 

ustanovení vyžaduje, aby vyvlastňovací úřad uvědomil vyvlastňovaného o zahájení vyvlastňovacího řízení bez 

zbytečných odkladů. Prokáže-li vyvlastňovaný, že mu v důsledku tohoto omezení v nakládání s pozemkem 

nebo stavbou vznikla újma, je vyvlastnitel povinen mu náhradu v prokázané výší újmy poskytnout. Nejde  

o součást náhrady za vyvlastnění podle § 10 odst. 2 zákona, tedy o náklady, které vznikly 

vyvlastňovanému následkem a v souvislosti s vyvlastněním. 

 

2.5.4. Přerušení a zastavení vyvlastňovacího řízení 

Pokud nemá žádost náležitosti stanovené zákonem nebo k ní nejsou přiloženy předepsané podklady, postupuje 

vyvlastňovací úřad podle správního řádu (zákon o vyvlastnění žádnou speciální úpravu takové situace neřeší). 

Vyzve žadatele k odstranění nedostatků podání, stanoví pro to přiměřenou lhůtu a řízení může současně 
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usnesením přerušit [§ 64 odst. 1 písm. a) správního řádu]. Nebudou-li v určené lhůtě nedostatky odstraněny,  

a brání-li to pokračování v řízení, vyvlastňovací úřad usnesením řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního 

řádu zastaví.   

 

Zákon o vyvlastnění upravuje speciální důvody pro přerušení a zastavení řízení.  Vyvlastňovací úřad řízení 

přeruší, jestliže o stejném pozemku, stavbě nebo věcném břemenu již probíhá jiné vyvlastňovací řízení, a to až 

do doby, než bude dříve zahájené řízení pravomocně skončeno. K zastavení řízení přikročí, pokud již bylo 

v jiném řízení pravomocně rozhodnuto o vyvlastnění vůči stejnému pozemku, stavbě nebo věcném břemenu 

způsobem, jenž vylučuje provést navrhované vyvlastnění, a dále, pokud v průběhu řízení došlo k dohodě  

o získání práv k pozemku nebo stavbě potřebných k uskutečnění účelu vyvlastnění. V tomto případě se proti 

zastavení řízení nelze odvolat. 

Bude-li vyvlastňovací řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí žádosti, je vyvlastnitel povinen nahradit 

vyvlastňovanému škodu a jinou újmu, která mu vznikla v souvislosti s podáním žádosti, ledaže by ke škodě 

nebo jiné újmě došlo i jinak. Náhrada škody nebo jiné újmy není součástí náhrady za vyvlastnění podle § 10 

odst. 2 zákona, a nebude proto o ní rozhodovat vyvlastňovací úřad. Vyvlastňovaný se bude muset obrátit na 

obecný soud, pokud se s vyvlastnitelem nedohodne. 

 

Je-li předmětem vyvlastnění nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí, vyvlastňovací úřad oznámí zastavení 

vyvlastňovacího řízení katastrálnímu úřadu ke zrušení poznámky bezodkladně po nabytí právní moci 

rozhodnutí o zastavení řízení. Zákon užívá pro tento procesní právní akt termín „rozhodnutí“, ačkoli nejde  

o rozhodnutí ve věci a správní řád označuje procesní „rozhodnutí“ jako usnesení (§ 76 správního řádu). 

Usnesení o zastavení řízení, může být samostatně přezkoumáno v přezkumném řízení (§ 94 odst. 3 správního 

řádu). 

 

2.5.5. Ústní jednání 

Ústní jednání je ve vyvlastňovacím řízení povinné. Vyvlastňovací úřad je nařídí tak, aby o něm byli účastníci 

řízení a další osoby, jejichž přítomnosti je třeba, uvědoměni nejméně 30 dnů přede dnem, kdy se má konat. 

Vyvlastňovací řízení je ovládáno koncentrační zásadou. Námitky proti vyvlastnění a důkazy k jejich prokázání 

proto mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání; k později uplatněným námitkám a důkazům se 

nepřihlíží a zmeškání lhůty pro podání námitek nelze prominout. O tomto následku musí být účastníci poučeni 

v uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení. Bylo by samozřejmě logické, aby se účastníkům oznamovalo 

zahájení řízení (zde uvědomění o zahájení řízení) se stanoveným ústním jednáním až v momentu, kdy budou 

podklady pro rozhodnutí doplněny tak, aby se s nimi mohli účastníci seznámit a účinně hájit svá práva a 

oprávněné zájmy, tedy například až poté, co po výzvě a přerušení řízení bude spis doplněn. To ovšem není 

v souladu se zájmem na tom, aby co nejdříve bylo, zejména vyvlastňovanému, doručeno uvědomění o zahájení 

vyvlastňovacího řízení a do katastru nemovitostí byla zapsána příslušná poznámka, aby nemohlo docházet 

k převodům, pronajímání či jinému zatěžování předmětného pozemku nebo stavby, resp. aby právní jednání 

v těchto záležitostech byla neplatná. Pokud bude nezbytné odstraňovat nedostatky žádosti, vyzývat 

vyvlastňovaného k jejímu doplnění a přerušovat vyvlastňovací řízení, bude zřejmě nutné nejprve uvědomit 

účastníky o zahájení vyvlastňovacího řízení a teprve po shromáždění podkladů stanovit ústní jednání. 

 

2.6. Rozhodnutí ve věci 

 

Nedojde-li k zastavení vyvlastňovacího řízení, rozhodne v jeho závěru vyvlastňovací úřad ve věci samé. Lhůtu 

pro vydání rozhodnutí zákon o vyvlastnění nestanoví, platí proto ustanovení § 71 správního řádu. 

 

Nebude-li v řízení prokázáno, že jsou splněny podmínky pro vyvlastnění (§ 3 až 5 zákona), vyvlastňovací úřad 

žádost o vyvlastnění zamítne. Je-li předmětem vyvlastnění nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí, 

vyvlastňovací úřad oznámí zamítnutí žádosti katastrálnímu úřadu ke zrušení poznámky bezodkladně po nabytí 

právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vyvlastnění.  Ustanovení § 23 odst. 4 o povinnosti vyvlastnitele 
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nahradit vyvlastňovanému škodu nebo jinou újmu, která mu vznikla v souvislosti s podáním žádosti, se použije 

obdobně. O náhradě škody by nerozhodoval vyvlastňovací úřad, nýbrž obecný soud, na který by se musel 

vyvlastňovaný obrátit. 

 

Dospěje-li vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky pro vyvlastnění byly splněny, rozhodne dle § 24 odst. 3 

o: 

▪ zrušení nebo omezení věcného břemene váznoucího na pozemku či stavbě, 

▪ zřízení věcného břemene ve prospěch vyvlastnitele a jeho obsahu, 

▪ odnětí vlastnického práva vyvlastňovaného k pozemku/stavbě a jeho přechodu na vyvlastnitele, 

▪ je-li na tom veřejný zájem, o právech spojených s pozemkem či stavbou, která vyvlastněním nezaniknou, 

▪ lhůtě ne delší než 2 roky od právní moci rozhodnutí, v níž musí vyvlastnitel realizaci účelu vyvlastnění 

zahájit; tuto lhůtu může vyvlastňovací úřad jednou prodloužit (na žádost vyvlastnitele, v případech 

hodných zvláštního zřetele a nejdéle o 2 roky). 

 

Podle § 24 odst. 4 rozhodne vyvlastňovací úřad o: 

▪ náhradě pro vyvlastňovaného či oprávněného z věcného břemene a povinnosti vyvlastnitele zaplatit tuto 

náhradu ve lhůtě ne delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí, 

▪ pozemku či stavbě, které připadnou vyvlastňovanému (pokud se na tom s vyvlastnitelem dohodli), 

vyrovnání rozdílu v ceně vyvlastněného a náhradního pozemku/stavby a lhůtě k poskytnutí plnění ne delší 

než 60 dnů od právní moci rozhodnutí, 

▪ částce, kterou vyvlastnitel poskytne zástavnímu či podzástavnímu věřiteli a oprávněnému ze zajišťovacího 

převodu práva na úhradu splatných zajištěných pohledávek, pokud se na tom tyto strany dohodly, nebo  

o povinnosti vyvlastnitele složit náhradu do soudní úschovy, 

▪ povinnosti vyvlastnitele nahradit vyvlastňovanému náklady na vyhotovení znaleckého posudku a lhůtě 

k poskytnutí náhrady ne delší než 60 dnů od právní moci rozhodnutí. 

 

Rozhodnutí o zastavení řízení a rozhodnutí o žádosti o vyvlastnění nelze oznámit ústním vyhlášením. Musí být 

účastníkům oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou (§ 72 odst. 1 správního 

řádu). 

 

2.7. Odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění a jeho účinky 

 

Včas podané a přípustné odvolání směřující proti některému z výroků o vyvlastnění podle § 24 odst. 3 má 

odkladný účinek i na ostatní výroky rozhodnutí (rozhodnutí o náhradě). Odkladný účinek takového odvolání 

nelze vyloučit. Vyvlastňovací úřad nemůže použít ustanovení správního řádu § 85 odst. 2 správního řádu  

a rozhodnout o vyloučení odkladného účinku odvolání s odůvodněním, že si to naléhavě vyžaduje veřejný 

zájem. Výrok o vyvlastnění je výrokem podmiňujícím. 

 

Včas podané a přípustné odvolání směřující pouze proti některému z výroků o náhradě podle § 24 odst. 4 nemá 

odkladný účinek na ostatní výroky rozhodnutí. 

 

Vyvlastnitel zaplatí stanovenou náhradu vyvlastňovanému, popřípadě třetím osobám, do 60 dnů od právní 

moci výroků o vyvlastnění; náhrada může být složena u soudu v případě, že oprávněný z náhrady neposkytne 

vyvlastniteli potřebnou součinnost. Nesplnění této povinnosti vyvlastnitelem může být důvodem pro zrušení 

vyvlastnění. 

 

Odvolací orgán nesmí v odvolacím řízení změnit výrok o náhradě v neprospěch vyvlastňovaného ani třetích 

osob. Bude-li pravomocně stanovena náhrada vyšší, vyvlastnitel vyrovná rozdíl nejpozději do 30 dnů od právní 

moci rozhodnutí. 
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Pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění zašle vyvlastňovací úřad k zápisu do katastru nemovitostí příslušnému 

katastrálnímu úřadu spolu s vyrozuměním o tom, která věcná práva k vyvlastněným nemovitostem zapsaná  

v katastru nemovitostí zanikla. Zákon o vyvlastnění ukládá vyvlastňovacímu úřadu tuto povinnost, ačkoli podle 

stávajícího katastrálního zákona, tj. zákona č. 256/2013 Sb. účinného od 1. 1. 2014, už nelze vkladové řízení 

zahájit na základě doručeného rozhodnutí orgánu veřejné správy o vyvlastnění. Vklad přitom v tomto případě 

nemá konstitutivní charakter, vyvlastněné právo přejde na vyvlastnitele právní mocí vyvlastňovacího 

rozhodnutí, nikoli povolením vkladu. Podrobný popis vyvlastňovacího řízení včetně náležitostí žádosti, 

průběhu řízení vydání a náležitostí jednotlivých výroků rozhodnutí o vyvlastnění a možností přezkoumání 

rozhodnutí obsahuje RIA v části 2 – 3 písm. F. 

 

2.8. Rozhodování soudů 

 

Na rozdělení výrokové části rozhodnutí o vyvlastnění navazuje úprava projednání vyvlastnění v řízení před 

soudem. Výroky o vyvlastnění práv k pozemku nebo ke stavbě (§ 24 odst. 3) přezkoumá správní soud v řízení 

o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu podle soudního řádu správního. Výroky o náhradě za vyvlastnění 

(§ 24 odst. 4) projedná na základě žaloby podané do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o vyvlastnění 

v občanském soudním řízení krajský soud; lhůtu nelze prominout. Obecný soud nepřezkoumává správnost  

a zákonnost rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu, pokud jde o náhradu, ale na základě podané žaloby o náhradě 

rozhodne. 

 

Současný stav příslušnosti soudů ve věcech vyvlastnění a náhrady za ně, kdy k přezkoumání žaloby  

o vyvlastnění jsou příslušné soudy ve správním soudnictví a k žalobám o náhradě za vyvlastnění soudy 

v občanském soudním řízení, byl nastolen k 1. 2. 2013 zákonem č. 405/2012 Sb. Touto novelou zákona  

o vyvlastnění se právní úprava vrátila ke stavu před 1. 1. 2007, k tzv. duálnímu modelu soudního přezkumu. 

 

Otázka, zda rozhodnutí o vyvlastnění bude přezkoumáváno správními soudy podle zákona č. 150/2002 Sb., 

soudní řád správní, nebo naopak v režimu zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, prošla určitým 

vývojem, který ovlivnily změny právní úpravy i soudní rozhodnutí. 

 

Již v roce 2003 převládl názor, že rozhodnutí o vyvlastnění zasahuje do vlastnického práva, že se jedná  

o rozhodnutí v soukromoprávní věci, a takové věci projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním 

řízení podle nové části páté občanského soudního řádu. Tato úprava podle názoru Nejvyššího správního soudu 

vysloveného v rozsudku z 19. 11. 2003, čj. 3 As 8/2003 poskytuje soukromým právům větší ochranu, „neboť 

soud pouze neprovádí přezkum správního rozhodnutí s možností v případě zjištěné nezákonnosti pouze takové 

rozhodnutí zrušit a věc vrátit správnímu orgánu k novému projednání, ale je povolán k tomu, aby v případě, 

kdy dospěje k závěru, že o věci mělo být rozhodnuto jinak, než rozhodl správní orgán, sám o věci rozhodl 

a nahradil tak rozhodnutí správního orgánu. Na rozdíl od jedné řádné a jedné mimořádné soudní instance 

v rámci správního soudnictví mají účastníci řízení k dispozici dvě řádné a jednu mimořádnou soudní instanci, 

které rozhodují v plné jurisdikci, tedy vyšší stupeň soudní ochrany.“  Rozhodnutí o vyvlastnění proto 

nepodléhalo přezkumu ve správním soudnictví, ale soudu v občanském soudním řízení. 

 

Zastávanou praxi změnil rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v usnesení z 12. 10. 2004,  

č. j. 4 As 47/2003-125, ve kterém se zabýval předmětem soudního řízení a došel k závěru, že pro určení toho, 

zda se určitá věc bude projednávat a budou o ní rozhodovat soudy v civilním nebo ve správní soudnictví, je 

rozhodující soukromoprávní nebo veřejnoprávní povaha zásahu do vlastnického práva, nikoliv právní povaha 

samotného vlastnického práva. Veřejnoprávní metoda právní regulace se uplatňuje u samotného vyvlastnění 

nebo nuceného omezení vlastnického práva, kde vyvlastňovaný a stavební úřad nejsou v rovném postavení, 

nevstupují do právního vztahu dobrovolně na základě oboustranně shodné vůle, ale stavební úřad vydává 

jednostranné rozhodnutí nezávislé na vůli vyvlastňovaného. Takové rozhodnutí je veřejnoprávní záležitostí,  

a proto jsou k jeho přezkumu příslušné soudy ve správním soudnictví. Naopak náhrada za zřízení věcného 
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břemene nebo vyvlastnění je soukromoprávní otázkou, kterou by tak měly posuzovat soudy v občanském 

soudním řízení.  „Na rozdíl od samotného vyvlastnění v tomto vztahu totiž již nevystupuje stát reprezentovaný 

stavebním úřadem, ale pouze expropriát a expropriant, přičemž tyto subjekty mají v náhradovém vztahu rovné 

postavení. Účelem náhradového vztahu je dosažení základního smyslu soukromého práva, tj. znovuobnovení 

narušené rovnováhy zúčastněných zájmů, tj. v tomto případě opětovné nastolení majetkové rovnováhy mezi 

soukromými subjekty. “ Zvláštní senát, zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých 

kompetenčních sporů, se vyjádřil shodně v usnesení z 5. 5. 2005 č. j. Konf 81/2004-12. 

 

Tuto názorovou shodu narušil nový zákon o vyvlastnění. Počínaje účinností zákona o vyvlastnění, tj. ode dne 

1. 1. 2007, zanikla příslušnost správních soudů k přezkumu zákonnosti rozhodnutí o vyvlastnění ve správním 

soudnictví. K řízení „ve věci vyvlastnění“ byly nadále příslušné soudy v občanském soudním řízení, a to soudy 

krajské, které přitom procesně postupovaly podle části páté občanského soudního řádu. 

 

Tato nová právní úprava byla kritizovaná jako nevhodná a brzy se stala předmětem kompetenčních sporů. 

Zvláštní senát respektoval novou právní úpravu a potvrdil příslušnost soudů v občanském soudním řízení ve 

věci vyvlastnění (např. usnesení z 8. 6. 2007, č. j. Konf 4/2007-6, usnesení z 21. 5. 2008, č. j. Konf 34/2007-

15). Názor zvláštního senátu potvrdil i Ústavní soud, který zamítl návrh na zrušení částí § 28 zákona  

o vyvlastnění nálezem ze 7. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS, 26/08 neboť je shledal ústavně konformní. „Kritériem 

přezkumu zákona Ústavním soudem je jeho soulad s ústavou, nikoliv to, zda odpovídá stanovisku doktríny. 

To, že se zákonodárce odchýlí při tvorbě úpravy některého právního institutu od toho, jak na něj již ustáleně 

pohlíží právní praxe, nezakládá bez dalšího rozpor takové úpravy s ústavním pořádkem. Jiný výklad by 

odporoval postavení a poslání soudní moci a nepřípustně by ovlivnil rovnováhu vztahů mezi zákonodárnou 

mocí a justicí.“ 

 

Bez ohledu na uvedené byl § 28 zákona o vyvlastnění k 1. 2. 2013 opět změněn, a to zákonem č. 405/2012 Sb. 

Na základě této novely došlo opět k výrazné změně příslušnosti soudů k rozhodování o vyvlastnění, došlo 

k návratu k duálnímu modelu soudního přezkumu, který tu byl již před rokem 2007 a je vyzkoušený. 

K přezkoumání žaloby o vyvlastnění jsou od té doby znovu příslušné soudy ve správním soudnictví  

a k žalobám o náhradu za vyvlastnění soudy v občanském soudním řízení. 

 

V § 28 zákon stanoví kritéria pro určení náhrady soudem mající umožnit soudu zohlednění všech okolností 

tak, aby mohl dospět ke spravedlivé náhradě. V odůvodněných případech může stanovit částku vyšší  

s přihlédnutím k mimořádným vlastnostem vyvlastňovaného pozemku nebo stavby, popřípadě k mimořádným 

okolnostem věci.  Zároveň je ale stanovena maximální výše částek, o které může být náhrada zvýšena. Je-li 

podána správní žaloba proti výrokům o vyvlastnění a správní soud tyto výroky zruší, pozbývá platnosti také 

výrok o náhradě. 

 

2.9. Zrušení vyvlastnění 

 

Vyvlastňovací úřad na žádost vyvlastňovaného rozhodne, že se provedené vyvlastnění zrušuje, pokud nastaly 

skutečnosti uvedené v §26 odst. 1 zákona. Zákon neříká, že za těchto okolností vyvlastňovací úřad „může 

rozhodnout“, ale že „rozhodne“. Lhůtu pro podání žádosti zákon nestanoví. Vyvlastňovací úřad proto zkoumá, 

a to pouze na žádost vyvlastňovaného, nikoli z moci úřední nebo na žádost či podnět jiné osoby, zda jsou 

splněny podmínky, na které zákon zrušení vyvlastnění váže: 

1. vyvlastnitel nezaplatil vyvlastňovanému náhradu za vyvlastnění do uplynutí 30 dnů ode dne uplynutí 

lhůty určené v rozhodnutí; jestliže lhůta podle § 24 odst. 4 písm. a) nebo b) činí nejvýše 60 dnů  

a vyvlastnitel nezaplatí náhradu ani do 90 dnů (60 + 30) nebo 

2. vyvlastnitel nezahájil uskutečňování účelu vyvlastnění ve lhůtě určené podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo 

prodloužené podle § 25 odst. 6 (2 + 2 roky),   

3. popřípadě bylo-li ještě před uplynutím této lhůty zrušeno nebo pozbylo platnosti územní rozhodnutí 
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určující využití pozemku nebo stavby pro daný účel. 

 

Vyvlastnění je účelově zaměřeno a násilný zásah do vlastnického práva vyvlastňovaného je povolen pouze pro 

realizaci toho účelu, pro který bylo vyvlastněno, a to ve veřejném zájmu. Vlastnické právo je chráněno Listinou 

jako jedno ze základních práv. S vyvlastněnými právy k pozemkům nebo stavbám není vyvlastnitel oprávněn 

nakládat libovolným způsobem nebo tato práva nevyužívat vůbec, popřípadě s neodůvodněnými průtahy. Na 

druhé straně záleží pouze na vyvlastňovaném, zda se rozhodne žádost o zrušení vyvlastnění podat. 

 

Vyvlastňovaný nabývá práva, která mu byla odňata nebo omezena, znovu dnem právní moci rozhodnutí  

o zrušení vyvlastnění. Účinky spojené s vyvlastněním jako zrušení práv třetích osob, která vázla na 

vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě anebo zrušení nájmu, však zůstávají zachovány.   

 

Vyvlastňovaný je povinen vrátit vyvlastniteli náhrady, které mu byly vyplaceny, to znamená náhradu za 

vyvlastněná práva a náhradu nákladů, které mu v souvislosti s vyvlastněním vznikly – ve druhém případě 

pouze ve výši, která dosud nebyla vynaložena, a to do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o zrušení vyvlastnění. 

 

Byla-li vyvlastňovanému poskytnuta jako náhrada jiná stavba nebo pozemek, přechází dnem právní moci 

rozhodnutí o zrušení vyvlastnění zpět do vlastnictví vyvlastnitele. 

 

 

3. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 
 

Zákon účinný ode dne 27. 11. 2009 řešil speciálně povolování staveb dopravní infrastruktury a vyvlastnění 

nemovitostí nezbytných pro její výstavbu. Přijatý zákon měl napomoci k řešení problémů opakovaně se 

vyskytujících při povolování staveb významných pozemních komunikací a vedoucích ke zpomalování 

povolovacích procesů a řízení. Novelou provedenou zákonem č. 209/2011 Sb. byl režim zákona rozšířen také 

na infrastrukturu vodní a energetickou, později také na infrastrukturu elektronických komunikací (zákon  

č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací a o změně některých souvisejících zákonů). 

 

Zákon rozumí: 

1. dopravní infrastrukturou 

a) stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související, 

b) stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související, 

c) další stavby dopravní infrastruktury nebo stavby s nimi související umisťované v plochách nebo 

koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo 

d) v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 

nebo stavby s nimi související. 

 

2. vodní infrastrukturou 

a) stavbu vodního díla umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice 

územního rozvoje a stavby s ní související, 

b) stavbu vodního díla budované ve veřejném zájmu na ochranu před povodněmi, k prevenci nebo 

zmírnění následků sucha, jakož i k jiným účelům podle vodního zákona a ve veřejném zájmu,  

a stavby s ní související. 

 

3. energetickou infrastrukturou 

a) stavby a zařízení elektrizační soustavy, 

b) stavby a zařízení plynárenské soustavy, 
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c) stavby a zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, 

d) stavby a zařízení ropovodů a produktovodů, 

zřizované a provozované ve veřejném zájmu, pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje  

a se zásadami územního rozvoje. 

 

4. vybranými stavbami energetické infrastruktury 

a) stavby a zařízení přenosové soustavy v elektroenergetice, 

b) výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více, 

c) stavby a zařízení přepravní soustavy v plynárenství, 

d) zásobníky plynu, 

e) stavby a zařízení ropovodů a produktovodů, 

f) stavby a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV včetně transformovny 110 kV, 

g) stavby a zařízení vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy. 

 

5. infrastrukturou elektronických komunikací 

a) komunikační vedení veřejné komunikační sítě a související komunikační zařízení, včetně jejich 

elektrických přípojek. 

 

Zákon o urychlení výstavby upravuje odchylně od zákona o vyvlastnění zejména následující záležitosti: 

 

3.1. Příslušnost k vedení vyvlastňovacího řízení 

 

K vedení vyvlastňovacího řízení pro dopravní infrastrukturu je v prvním stupni příslušný krajský úřad kraje, 

na jehož území se má stavba uskutečnit (v Praze Magistrát hlavního města Prahy); nachází-li se stavba na 

území více krajů, vede vyvlastňovací řízení ten krajský úřad (MHMP), u kterého byla podána žádost. 

Odvolacím a přezkumným orgánem pro rozhodnutí o vyvlastnění pro dopravní infrastrukturu ve vlastnictví 

státu (dálnice, silnice I. tř., celostátní dráhy) je Ministerstvo dopravy, v ostatních případech Ministerstvo pro 

místní rozvoj. Příslušným stavebním úřadem k vedení společného řízení o povolení stavby dálnice a řízení  

o vydání mezitímního rozhodnutí o vyvlastnění je Ministerstvo dopravy. Příslušným k vedení společného 

územního a stavebního řízení nebo společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí vybraných staveb energetické infrastruktury podle § 1 odst. 4 písm. a) až e) zákona č. 416/2009 Sb., 

je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zbývající vybrané stavby energetické infrastruktury, uvedené v § 1 odst. 

4 písm. f) a g) č. 416/2009 Sb., jsou v režimu stavebního zákona v kompetenci obecného stavebního úřadu. 

K vydání mezitímního rozhodnutí na stavby energetické infrastruktury je příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností. 

 

3.2. Prokazování nemožnosti dosažení dohody s vyvlastňovaným 

 

Postačí doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě na 

a) na adresu, kterou vlastník nemovitosti předem písemně sdělil, nebo 

b) na adresu místa trvalého pobytu vlastníka nemovitosti nebo jeho adresu bydliště v cizině nebo na 

adresu evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o fyzickou osobu, nebo 

c) na adresu sídla evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o právnickou osobu, 

 

a tím vyvlastnitel prokáže, že se pokusil získat potřebná práva dohodou, pokud se mu v 60tidenní lhůtě, která 

uplyne od doručení na uvedené adresy, nepodaří smlouvu uzavřít. Na stejnou adresu se doručuje oznámení o 

účelu vyvlastnění. Splnění těchto podmínek se nevyžaduje, pokud se vyvlastňovaný na uvedených adresách 

nezdržuje, odstěhoval se nebo v místě adresy není znám. Doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv 

má účinky i vůči všem právním nástupcům vyvlastňovaného, ačkoli tyto osoby vůbec nemusely takovou 

informaci znát. 
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3.3. Obsah návrhu smlouvy 

 

Návrh smlouvy o získání potřebných práv k pozemku zasílaný vyvlastnitelem vyvlastňovanému může 

obsahovat požadavek, aby tento pozemek nebo stavba nebyl zatížen právy, která zanikají vyvlastněním. 

Získávají-li se práva ke stavbě nebo pozemku potřebná pro uskutečnění stavby dopravní, energetické 

infrastruktury nebo infrastruktury elektronických komunikací převodem spoluvlastnického podílu, předkupní 

právo spoluvlastníka k tomuto podílu vzniklé ze zákona nebo zřízené smlouvou se neuplatní. Podle obecné 

úpravy se předkupní právo vzniklé za zákona nebo smluvně neuplatní až ve vyvlastňovacím řízení.  

 

3.4. Povinnost jednat s vyvlastňovaným 

 

Jde-li o vyvlastnění pro stavby dopravní a energetické infrastruktury, musí se vyvlastnitel prokazatelně snažit 

jednat s vyvlastňovaným, a to nejméně 30 dnů před podáním žádosti o vyvlastnění. Obecná úprava nebrání 

vyvlastniteli v tom, aby s vyvlastňovaným kdykoli před podáním žádosti jednal, předpokládá, že tak činí, ale 

nestanoví mu takovou povinnost. 

 

3.5. Lhůta pro navrácení práv převedených smlouvou 

 

Byla-li práva převedena smlouvou za účelem realizace infrastruktury dopravní, energetické a infrastruktury 

elektronických komunikací lhůta pro navrácení práv činí 5 let od uzavření smlouvy.  Obecná úprava stanoví, 

bez ohledu na účel, lhůtu 3 roky. 

 

3.6. Stanovení kupní ceny 

 

V případě dopravní infrastruktury je dle § 3b zákona kupní cena: 

▪ určena znaleckým posudkem a vynásobena 8 (běžný pozemek), 

▪ určena znaleckým posudkem a vynásobena 1,15 a 1,5 (stavební pozemek či stavba). 

 

Znaleckým posudkem je určena obvyklá cena pozemku či stavby včetně všech jejich součástí a příslušenství. 

Ocenění se provede podle předpisů účinných ke dni odeslání návrhu kupní smlouvy a podle skutečného stavu 

k tomuto dni. Nepřihlíží se k tomu, jak jsou pozemek či stavba zhodnoceny nebo znehodnoceny v souvislosti 

s plánovanou dopravní infrastrukturou, ani k navýšení obvyklé ceny jiného pozemku či stavby výše zmíněnými 

koeficienty. 

 

Znaleckým posudkem, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny, je stanovena obvyklá cena pozemku 

nebo stavby včetně všech jejich součástí a příslušenství. Nelze-li stanovit cenu ve výši obvyklé ceny pozemku 

nebo stavby, stanoví znalecký posudek cenu ve výši jejich zjištěné ceny. V takovém případě musí být ve 

znaleckém posudku zdůvodněna nemožnost stanovení ceny ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby. 

Ocenění se provede podle oceňovacího předpisu a cena pozemku nebo stavby se určí vždy podle jejich 

skutečného stavu ke dni určení ceny ve znaleckém posudku; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo 

znehodnocení v souvislosti s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury. Při ocenění se 

rovněž nepřihlédne k navýšení obvyklé ceny jiného pozemku nebo stavby výše zmíněnými koeficienty. 

Oprávněný investor může nechat vyhotovit jediný znalecký posudek pro více pozemků nebo staveb určených 

pro stavbu dopravní infrastruktury, který pokryje celé území dotčené stavbou nebo některou jeho část. 

 

Cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí nejdříve ke dni 

- odeslání návrhu kupní smlouvy, nebo 

- nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl záměr povolen v řízeních podle stavebního zákona, 

podle toho, který z uvedených dnů nastane dříve. 
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Cena pozemku, s výjimkou pozemků stavebních, určená v takto vyhotovených znaleckých posudcích, se pro 

splnění povinnosti vyvlastnitele nejprve učinit návrh na získání potřebných práv dohodou, považuje za cenu 

ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby po dobu 3 let ode dne, ke kterému byla ve znaleckém posudku 

určena. 

  

Získávají-li se práva smlouvou o zřízení, změně nebo zrušení věcného břemene či práva stavby, činí úplata  

10 000 Kč. Nesouhlasí-li s ní vyvlastňovaný, postupuje se přiměřeně jako u kupní ceny. Získávají-li se práva 

za úplatu od právnické osoby zřízené zákonem či státem, vůči níž je stát ovládající osobou, použije se pro 

ocenění obdobně pravidlo pro věcná břemena. Pravidlo o kupní ceně se nepoužije. 

 

Zmíněné postupy se uplatní na smírné získání práv: 

▪ je-li nabyvatelem ČR nebo právnická osoba zřízená zákonem či státem, vůči níž je stát ovládající osobou, 

▪ jde-li o zřízení, změnu nebo zrušení věcného břemene či práva stavby za účelem provedení přeložky 

inženýrské sítě v souvislosti se stavbou dálnice nebo silnice I. třídy, 

a lze je uplatnit i na práva k pozemku či stavbě, která nejsou pro realizaci dopravní infrastruktury nezbytná, 

pokud by po převodu práv pozemek či stavbu nebylo možné užívat vůbec nebo s nepřiměřenými obtížemi. 

 

3.7.  Směnná smlouva pro stavby dopravní infrastruktury 

 

 Pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury lze směnnou smlouvou získat potřebná práva pouze výměnou 

za práva k pozemku ve vlastnictví České republiky nebo právnické osoby zřízené zákonem nebo zřízené nebo 

založené státem, vůči níž je stát ovládající osobou. Obecná úprava subjekty směnné smlouvy nijak neomezuje. 

 

3.8. Lhůta pro zahájení stavby 

 

U stavby dopravní infrastruktury, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací nesmí 

být lhůta stanovená pro zahájení uskutečňování účelu vyvlastnění delší než 4 roky od právní moci rozhodnutí 

o vyvlastnění; na žádost vyvlastnitele lze tuto lhůtu jedenkrát prodloužit maximálně o 2 roky. Zejména  

u liniových infrastrukturních staveb se dvouletá lhůta pro zahájení prací na jejich realizaci jevila jako krátká, 

proto byla prodloužena na 4 roky zákonem č. 405/2012 Sb. účinným od 1. 2. 2013.  

 

3.9. Účinky odvolání 

 

Nesměřuje-li odvolání proti výrokům o vyvlastnění uvedeným v § 24 odst. 3 písm. a) a b) zákona o vyvlastnění, 

nabývají tyto výroky právní moci. To znamená, že na vyvlastnitele přešla práva potřebná pro uskutečnění účelu 

vyvlastnění (vlastnické právo nebo právo věcného břemene, kterým bylo vlastnické právo vyvlastňovaného 

omezeno). V obecné úpravě, pokud jsou napadeny pouze výroky o náhradě, nenabývají výroky o vyvlastnění 

právní moci, nýbrž vykonatelnosti. 

 

3.10. Soudní ochrana 

 

Lhůty pro podání žalob k soudům k přezkoumání nebo nahrazení rozhodnutí o vyvlastnění jsou zkráceny na 

polovinu. O žalobách rozhodne soud ve lhůtě 90 dnů. Uvedená speciální úprava platí i pro řízení o opravných 

prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě. Dále platí, že při rozhodování o žalobách proti rozhodnutí  

o vyvlastnění rozhodne soud vždy o všech žalobních bodech. 

 

3.11. Vyvlastnění mezitímním rozhodnutím 

 

Použití tohoto instrumentu bylo vázáno na dopravní infrastrukturu, a to pouze pro konkrétní záměry stanovené 

v příloze zákona o urychlení výstavby (stavby dálnic, silnic, drah, infrastruktury pro vodní a pro leteckou 
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dopravu vymezené v zásadách územního rozvoje a konkrétně uvedené v příloze k zákonu).   

 

Úprava byla do zákona vnesena zákonem č. 169/2018 Sb., který nabyl účinnosti dne 31. 8. 2018. Dojde-li 

vyvlastňovací úřad ve vyvlastňovacím řízení, které se týká práva k pozemku nebo ke stavbě potřebného  

k uskutečnění uvedených staveb, k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou splněny, vydá rozhodnutí, kterým 

uvedená práva vyvlastní – mezitímní rozhodnutí, ale nerozhoduje zároveň o náhradě. Proti mezitímnímu 

rozhodnutí se nelze odvolat, je možné pouze podat správní žalobu.  

 

 Do 60 dnů od právní moci mezitímního rozhodnutí zaplatí vyvlastnitel vyvlastňovanému zálohu na náhradu 

za vyvlastnění ve výši stanovené znaleckým posudkem, který připojil k návrhu smlouvy o získání práv  

k pozemku nebo ke stavbě. Teprve na základě rozhodnutí ve zbytku věci mezi nimi dojde k definitivnímu 

finančnímu vyrovnání. Stavba však může být zahájena ihned po právní moci mezitímního rozhodnutí. Je-li 

náhrada za vyvlastnění stanovená v rozhodnutí o zbytku věci vyšší než zaplacená záloha na náhradu za 

vyvlastnění, vyvlastnitel vyrovná rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní moci rozhodnutí o zbytku věci. Je-li 

náhrada za vyvlastnění stanovená v rozhodnutí o zbytku věci nižší než zaplacená záloha na náhradu za 

vyvlastnění, vyvlastňovaný vrátí rozdíl nejpozději do 60 dnů od právní moci rozhodnutí o zbytku věci.  

 

 

Senátoři Parlamentu České republiky podali dne 18. 10. 2018 Ústavnímu soudu návrh na zrušení části 

ustanovení § 1 odst. 1, stanovení § 2f a ustanovení § 4a zákona č. 416/2009 Sb., ve znění zákona č. 169/2018 

Sb., které upravuje mezitímní rozhodnutí, a s ním související přílohy k tomu zákonu. Řízení u Ústavního soudu 

je vedeno pod spisovou značkou Pl. ÚS 39/18. Ústavní soud o návrhu dosud nerozhodl.  

 

Zákonem č. 403/2020 Sb. účinným od 1. 1. 2021, který novelizuje zákon č. 416/2020 Sb., byl režim vyvlastnění 

mezitímním rozhodnutím rozšířen na další stavby dopravní infrastruktury a také na stavby energetické e vodní 

infrastruktury doplněné do přílohy. Jde například o nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín nebo nový jaderný 

zdroj v lokalitě Dukovany z vodní infrastruktury je to například vodní dílo Nové Heřmínovy nebo vodní dílo 

Senomaty.  Možnost vyvlastnit s použitím mezitímního rozhodnutí byla rozšířena také na další stavby 

energetické infrastruktury neuvedené v příloze, avšak v těchto případech bude odvolání proti mezitímnímu 

rozhodnutí přípustné (§ 4b).  

Oprávněný investor může společně s žádostí o vydání rozhodnutí podle stavebního zákona, kterým se umisťuje 

stavba dopravní infrastruktury (například stavba dálnice, silnice I. třídy nebo celostátní dráhy) požádat 

příslušný stavební úřad o vydání mezitímního rozhodnutí o vyvlastnění práv potřebných k realizaci těchto 

staveb. Stavební úřad pak vede vyvlastňovací řízení společně s řízením o umístění nebo povolení stavby, jehož 

výsledkem může být společné rozhodnutí, kterým se stavba povolí a zároveň se mezitímním rozhodnutím práva 

potřebné při její realizaci vyvlastní.   Spojit řízení o povolení stavby s vyvlastněním práv potřebných pro její 

realizaci se umožňuje také pro stavbu energetické infrastruktury (stavby a zařízení přenosové soustavy nebo 

výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více). Rozdíl je např. též v úpravě znaleckého 

posudku a v určování ceny pozemku nebo stavby. 

 

3.12. Ukončení nájmu a pachtu 

 

Pokud uskutečnění stavby dopravní, vodní nebo energetické infrastruktury brání nájem nebo pacht vztahující 

se k pozemku nebo stavbě ve vlastnictví stavebníka, je stavebník oprávněn nájem nebo pacht vypovědět bez 

ohledu na sjednanou dobu trvání nájmu nebo pachtu. Nájem nebo pacht skončí uplynutím výpovědní doby, 

která je 3 měsíce, bez ohledu na konec pachtovního roku. Nájemce nebo pachtýř má nárok na náhradu škody 

způsobené ukončením nájmu nebo pachtu. Obecná úprava výpovědní dobu pro ukončení nájmu nestanoví 

vůbec, o pachtu se nezmiňuje. 

 

3.13. Shrnutí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBWRGSSLP)



28 

 

V praxi přináší problém samotná existence zákona č. 416/2009 Sb. resp. roztříštěnost právní úpravy, kterou 

trpí. V zákoně č. 416/2009 Sb. je obtížná orientace. Některá ustanovení týkající se vyvlastnění se vztahují 

pouze na dopravní infrastrukturu, jiná na dopravní, vodní a energetickou infrastrukturu, další zahrnují také 

infrastrukturu elektronických komunikací.  Mezitímní rozhodnutí může být užito pro vyvlastnění práv 

potřebných k uskutečnění staveb dopravní infrastruktury uvedených v příloze k zákonu; po novele (zák.  

č. 403/2020 Sb.) také k uskutečnění staveb energetické a vodní infrastruktury do přílohy doplněných.  V těchto 

případech jde o mezitímní rozhodnutí o vyvlastnění, proti kterému je odvolání nepřípustné (§ 4a odst. odst. 2) 

a vyvlastňovaný může přímo podat pouze žalobu ke správnímu soudu (§ 4a).  Pro ostatní stavby energetické 

infrastruktury může být využito mezitímní rozhodnutí rovněž, avšak v těchto případech je již odvolání 

přípustné (§ 4b).  Novela přinesla další specifickou úpravu umožňující vést společné řízení o povolení stavby 

a mezitímní rozhodnutí o vyvlastnění týkající se vymezených staveb dopravní infrastruktury a infrastruktury 

energetické. Ale i v těchto případech jsou rozdíly týkající se znaleckého posudku.  

 

 

4. Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

Speciální ustanovení o vyvlastnění by mohla být aktivována pouze za stavu ohrožení státu nebo za válečného 

stavu. Ustanovení § 45 až 51, která upravují tzv. zkrácené řízení o vyvlastnění, umožňují výjimečně vyvlastnit 

nezbytné nemovité a movité věci a práva k nim pro účely zajišťování obrany České republiky, nelze-li je získat 

jinak; vyvlastnění lze uskutečnit pouze za náhradu. V těchto případech může návrh na vyvlastnění ve 

zkráceném řízení podat jen správní úřad. 

 

Není-li navrhovatelem Ministerstvo obrany, je nezbytnou náležitostí návrhu potvrzení ministerstva o tom, že 

jde o vyvlastnění k účelům zajišťování obrany státu. 

 

Příslušným k vyvlastnění nemovitosti ve zkráceném řízení je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož 

obvodu se nemovitost nachází. Nachází-li se nemovitost ve správním obvodu několika těchto obecních úřadů, 

podá se návrh Ministerstvu vnitra, které určí, který obecní úřad obce s rozšířenou působností vyvlastnění 

uskuteční. 

 

Příslušným k vyvlastnění movité věci ve zkráceném řízení je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož 

obvodu má vlastník movité věci místo trvalého pobytu nebo právnická osoba sídlo. 

 

Řízení se zahajuje podáním návrhu na vyvlastnění příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností.  Rozhodnutí se musí vydat do 7 dnů ode dne zahájení tohoto řízení. Rozhodnutí obsahuje výrok, 

odůvodnění, rozhodnutí o náhradě za vyvlastnění a poučení o odvolání. Odůvodnění neobsahuje utajované 

informace a údaje, kterými může dojít k ohrožení ochrany utajovaných informací. 

 

Účastníci řízení se mohou proti vyvlastňovacímu rozhodnutí odvolat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Při 

řízení o odvolání se použije správní řád. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek, o tom musí být 

účastníci řízení poučeni. 

 

Náhrady za vyvlastnění vyplácí Ministerstvo financí na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, který jej podá do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o vyvlastnění. Nárok na náhradu se 

nepromlčuje. 

 

Byla-li předmětem vyvlastnění nemovitost, obecní úřad obce s rozšířenou působností podá návrh na zápis do 

katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. 
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5. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

Občanský zákoník upravuje vyvlastnění v ustanoveních § 1038 a 1039 tak, že vlastnické právo lze omezit nebo 

věc vyvlastnit ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak, a jen na základě zákona. Za omezení 

vlastnického práva nebo vyvlastnění věci náleží vlastníkovi plná náhrada odpovídající míře, v jaké byl jeho 

majetek těmito opatřeními dotčen. Podle občanského zákoníku se náhrada poskytuje v penězích, lze ji však 

poskytnout i jiným způsobem, pokud si to strany ujednají. 

 

Na rozdíl od čl. 11 Listiny, která hovoří o vlastnickém právu a o omezení nebo vyvlastnění vlastnického práva, 

občanský zákoník hovoří o vyvlastnění věci (věci v právním smyslu) a o omezení vlastnického práva. 

Občanský zákoník představuje v návaznosti na Listinu zákonný rámec podmínek vyvlastnění. 

 

 

C. VÝCHODISKA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 
 

1. Koncepce zákona o vyvlastnění 

Zachování současné koncepce, kdy zákon o vyvlastnění bude obecným vyvlastňovacím předpisem upravujícím 

předmět vyvlastnění, podmínky vyvlastnění, principy náhrady, vyvlastňovací řízení, rozhodnutí o vyvlastnění, 

ale účely vyvlastnění budou nadále upravovány v jednotlivých zákonech. Z této koncepce v současné době 

existuje výjimka zejména v podobě zákona č. 416/2009 Sb., který některé podstatné podobnosti vyvlastnění 

upravuje pro některé druhy staveb odlišně od zákona o vyvlastnění. Jednou z koncepčních variant řešení je 

včlenění úpravy vyvlastnění obsažené nyní v zákoně č. 416/2009 Sb. do speciální části nového zákona o 

vyvlastnění; druhou variantou je pak zachování současného stavu, kdy vedle obecného nového zákona o 

vyvlastnění budou některé instituty upraveny speciálně zákonem č. 416/2009 Sb. Bude-li zvolena varianta 

včlenění úpravy vyvlastnění obsažené v zákoně č. 416/2009 Sb. do speciální části nového zákona o 

vyvlastnění, dojde k úplnému převzetí všech institutů upravených v zákoně č. 416/2009 Sb. a k zachování 

jejich rozsahu. Zároveň bude v rámci přípravy paragrafového znění zákona zváženo, zda je vhodné některé 

z institutů dle předchozí věty rozšířit, popřípadě rozšířit jejich rozsah, aby se vztahovaly na další stavby vedle 

staveb dle zákona č. 416/2009 Sb. 

 

K případné úpravě jednotlivých dalších zákonů dojde po dohodě s jejich gestory. Předmětem dohody může být 

samozřejmě pouze to, zda úprava účelů vyvlastnění v jiných zákonech bude provedena společně s návrhem 

nového zákona o vyvlastnění, neboť vyjma zákona č. 416/2009 Sb. a zákona č. 222/1999 Sb. nejsou 

podrobnosti procesu vyvlastnění upraveny v žádném právním předpise, a případné rozšiřování této úpravy do 

dalších právních předpisech se nejeví jako vhodné.  Bude na příslušných ministerstvech a ústředních orgánech, 

zda zvolí možnost úpravy příslušných zákonů v návaznosti na přijetí nového zákona o vyvlastnění, nebo budou 

právní úpravu připravovat samostatně, v souladu s potřebami rozvoje jim svěřených odvětví řešení stěžejních 

otázek společenské problematiky v okruhu jejich působnosti. (§ 22 a 24 zákona č. 2/1969 Sb.).   

 

Občas se vyskytující požadavky na stanovení všech účelů vyvlastnění do jednoho právního předpisu je nutné 

odmítnout. Historie vývoje tohoto institutu na území dnešní České republiky a již zákony přijímané od druhé 

poloviny 19. století svědčí o tom, že konkrétní tituly pro vyvlastnění se měnily v závislosti na řešení stěžejních 

otázek jednotlivých odvětví, na přijímaných koncepcích, na ekonomických, politických, sociálních záměrech, 

jejichž naplnění bylo uznáváno jako veřejný zájem. Jen pro příklad lze uvést vyvlastnění pro železnice, 

vyvlastnění k účelům veřejných silnic, vyvlastnění pro telegrafy, vyvlastnění ve prospěch všeužitečného 

železničního podniku, vyvlastnění za účelem stavby vodních cest, vyvlastnění ve prospěch stavebního ruchu 

za účelem řešení bytové krize po první světové válce, vyvlastnění podle zákonů o pozemkové reformě, ale také 

zákony umožňující vyvlastnění pro vojenské, resp. válečné účely. Institut vyvlastnění sloužil vždy 
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k uskutečnění záměru (stavby, opatření nestavební povahy) ve veřejném zájmu, zájmu společnosti, obecného 

dobra.  Konečně o tom svědčí ustanovení § 365 obecného zákoníku občanského, které   tzv. historických 

zemích Rakouského císařství, tedy také na území dnešní České republiky, vytvořilo obecný právní základ pro 

vyvlastnění: „Vyžaduje-li toho obecné dobro, musí člen státu za přiměřené odškodné odstoupiti i úplné 

vlastnictví.“. 

 

Institut vyvlastnění proto nemůže sloužit k vymáhání pohledávek, které mají stát nebo územní samosprávné 

celky např. za vlastníky staveb, namísto nichž zajistily odstranění nepovolené stavby nebo provedení nutných 

zabezpečovacích prací stavebním podnikatelem. 

 

2. Sjednocení právní úpravy 

Sjednocení právní úpravy vyvlastnění práv potřebných k uskutečňování účelů ve veřejném zájmu; zvláštní 

úpravu (např. důkaz o nemožnosti dosáhnout dohody, výpočet náhrady, odchylky v řízení atd.) použít pouze 

v odůvodněných případech. Alternativou ke sjednocení je zachování speciální úpravy v zákoně č. 416/2009 

Sb., která se bude aplikovat pro vyjmenované stavby. 

 

Jednou variantou řešení je tedy upravení vyvlastnění jedním zákonem, kde by zvláštní úprava byla soustředěna 

do samostatné části (hlavy) zákona. Pro tuto variantu hovoří jednak skutečnost, že bude jednodušší se v právní 

úpravě orientovat a bude snazší pochopit souvislosti jednotlivých ustanovení zákona, jednak by při případných 

novelách mohla být lépe posuzována celá materie jako celek a zásahy do zákona by mohly být komplexněji 

posuzovány ve všech souvislostech. Druhou variantou je zachování zvláštní úpravy vyvlastnění v zákoně č. 

416/2009 Sb. Argumentem pro tuto možnost je specifičnost vyjmenovaných staveb, pro něž je proces, 

podmínky a některé principy vyvlastnění vhodné upravit odlišně od obecné úpravy v samostatném zákoně. 

Samostatná úprava v zákoně o zajišťování obrany státu pak není problémem, protože by jí bylo možné použít 

skutečně pouze za zákonem upravených krizových stavů, jejichž vyhlášení by snad bylo zcela výjimečné. 

 

3. Předmět vyvlastnění 

Zachování osvědčeného principu, že předmětem vyvlastnění – vyvlastňovacího řízení – nejsou práva třetích 

osob, která na vyvlastňované věci váznou, ale že tato práva zanikají (právní mocí rozhodnutí o vyvlastnění). 

 

Předmětem vyvlastnění jsou ta práva k pozemkům, stavbám nebo jednotkám (vlastnické právo, věcné 

břemeno, právo stavby), která svědčí vyvlastňovanému a která potřebuje vyvlastnitel získat, popřípadě zrušit 

či omezit, aby mohl realizovat záměr – účel ve veřejném zájmu. Jiná práva, která k realizaci účelu nepotřebuje, 

zanikají, pokud zákon nestanoví jinak. Nezanikají ta práva, která nebrání realizaci účelu vyvlastnění (např. 

služebnosti inženýrských sítí) nebo práva, která přecházejí na vyvlastnitele (nájem, pacht, popřípadě další 

práva); pro jejich ukončení bude platit samostatný režim. 

 

4. Vyvlastnění s využitím mezitímního rozhodnutí 

Možnost vydání mezitímního rozhodnutí připustit pouze u některých staveb, které se stanoví na základě nového 

stavebního zákona (příloha zákona, která vyjmenovává vybrané stavby) nebo ve vazbě na stávající úpravu 

v zákoně č. 416/2009 Sb. Druhou možností je institut mezitímního rozhodnutí pro vyjmenované druhy staveb 

do nového zákona o vyvlastnění nepřenášet a ponechat jej v zákoně č. 416/2009 Sb. 

 

RIA variantu mezitímního rozhodnutí dle zákona 416/2009 Sb. jako obecnou úpravu pro všechny stavby bez 

ohledu na jejich druh či účel vylučuje. Dle obecné úpravy správního řádu je však již v současné době vydání 

mezitímního rozhodnutí přípustné pro jakékoli vyvlastňovací řízení bez ohledu na druh vyvlastňované stavby, 

nicméně v praxi není mezitímního rozhodnutí dle správního řádu využíváno.  

 

5. Dodatečné vyvlastnění 

Dodatečné vyvlastnění připustit jako výjimečný postup, a to pouze v případech výslovně uvedených v zákoně 
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upravujícím účel vyvlastnění (jako např. § 17 zákona o pozemních komunikacích).  

 

Pro takové řešení svědčí to, že pokud mělo být vyvlastnění provedeno dodatečně, vždy to zákon výslovně 

připouštěl, například ustanovení § 22 zákona č. 87/1958 Sb.: „Vyžaduje-li to uskutečnění úkolů státního plánu 

rozvoje národního hospodářství, může stavební úřad rozhodnout, že na nemovitosti mohou být prováděny před 

jejím vyvlastněním nezbytné přípravné práce, zároveň stanoví jejich rozsah.“. Zákon č. 50/1976 Sb. rovněž 

počítal s vyvlastněním předem, nikoli až poté. Potvrzují to přechodná ustanovení uvedená v § 141 odst. 4 

zákona: „Dodatečně lze vyvlastnit pozemky, které byly použity před účinností tohoto zákona pro účely, pro něž 

by mohly být podle tohoto zákona vyvlastněny a u nichž dosud nedošlo k majetkoprávnímu vypořádání. Návrh 

na vyvlastnění práv k takovým nemovitostem musí podat organizace, která pozemky užívá, do 31. prosince 

1977.“. 

 

6. Konkrétní návrhy na novou právní úpravu jsou zpracovány do těchto okruhů: 

1. Jednání před zahájením vyvlastňovacího řízení 

2. Předmět a pojem vyvlastnění 

3. Podmínky vyvlastnění 

4. Práva třetích osob 

5. Vyvlastňovací řízení 

6. Souběh exekučního řízení a vyvlastnění 

7. Náhrady za vyvlastnění 

8. Soudní přezkum 

9. Přechodná ustanovení 

 

 

1. Jednání před zahájením vyvlastňovacího řízení 

 
1.1. Návrh vyvlastnitele na získání potřebných práv dohodou 

 
I podle nové právní úpravy by měla jednání o získání potřebných práv zahajovat osoba, která o získání práva 

usiluje, tedy vyvlastnitel. Není vyloučena ani opačná situace, že oprávněný sám osloví investora s nabídkou 

na odkup práv k pozemkům, stavbám či jednotkám. Tímto jednáním oprávněného však nebude proces 

vyvlastnění zahájen a je vhodné ponechat taková jednání mimo regulaci nového zákona o vyvlastnění. 

Prvním krokem v procesu uzavírání smlouvy (tzv. kontraktace), který bude z hlediska zákona o vyvlastnění 

relevantní, bude tedy i nadále návrh, který vyvlastnitel zašle vyvlastňovanému a jímž navrhne např. uzavření 

kupní smlouvy, smlouvy o zřízení/zániku služebnosti nebo smlouvy o zřízení/zániku práva stavby. Zákon by 

měl výslovně stanovit, že se musí jednat o smlouvu, která dlouhodobě vyřeší majetkové vztahy mezi 

vyvlastnitelem a vyvlastňovaným, což splňují např. smlouvy kupní či o smlouvy zřízení služebnosti nebo práva 

stavby, a naopak nesplňují smlouvy o smlouvě budoucí a zpravidla ani smlouvy nájemní (viz rozsudky NSS 

ze dne 13. 6. 2018, č. j. 3 As 299/2016-72, a KS v Brně ze dne 21. 12. 2016, č. j. 29 A 4/2015-70). 

 

Bude-li pozemek či stavba ve spoluvlastnictví více osob, zašle vyvlastnitel návrh všem spoluvlastníkům. Jde-

li o zatížení pozemku věcným břemenem či právem stavby, musí být nový zákon o vyvlastnění v souladu 

s obecnou právní úpravou spoluvlastnictví, mj. tedy i s ustanovením § 1132 občanského zákoníku, podle něhož 

k rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena, je třeba souhlasu všech spoluvlastníků. 

V podrobnostech viz RIA, část 2 – 3 písm. D. 

 

Při jednání o smírném řešení je vyvlastňovaný zatížen vědomím, že vyvlastňovací úřad je oprávněn rozhodnout 

o odnětí či omezení jeho práva i proti jeho vůli a že při splnění zákonných podmínek k tomuto výsledku 

nevyhnutelně dojde. Touto skutečností je významně znevýhodněn. Je proto třeba jej ve většině případů 

považovat za slabší stranu jednání. Výjimkou jsou případy, kdy o vyvlastnění usiluje např. vlastník soukromé 
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nemovitosti, který požaduje zřízení přístupové cesty na pozemku ve vlastnictví obce. 

Zásada tzv. smluvní volnosti, která je v procesu uzavírání smluv typická, musí být kvůli ochraně slabší strany 

(vyvlastňovaného) omezena požadavkem, aby nabídnutá částka vycházela buď ze znaleckého posudku 

vypracovaného „soudním“ znalcem, nebo ocenění vypracovaného osobou, která je oprávněna k oceňování 

majetku jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů (tzv. odhadce). Nový zákon  

o vyvlastnění by měl výslovně stanovit, že v prvním návrhu musí být cena navržena nejméně ve výši ceny 

obvyklé (pokud její použití nezakazuje vyvlastniteli zvláštní právní předpis), určené znaleckým posudkem 

nebo oceněním. Vzhledem k případům, kdy se vlastník pozemku či stavby rozhodne se znalcem či odhadcem 

nespolupracovat a vstup na pozemek či do stavby jim neumožnit, musí být výslovně stanoveno, že v takovém 

případě znalec či odhadce vypracují posudek či ocenění podle údajů, které lze opatřit jinak. 

 

Znalecký posudek či ocenění přiloží vyvlastnitel k návrhu smlouvy, aby se s nimi mohl vyvlastňovaný 

seznámit. Jinak než znaleckým posudkem nebo oceněním není možné stanovit výši nabízené částky objektivně, 

nezaujatě a na základě odborných znalostí. Náhrada, kterou vyvlastnitel nabídne, musí být spravedlivá a musí 

vyjadřovat skutečnou hodnotu omezovaného či odnímaného práva. Takovou náhradu může vyčíslit pouze 

odborně způsobilá nestranná třetí osoba. Subjektivní představy vyvlastňovaného o částce, za kterou se svých 

práv dobrovolně zřekne, mají místo v dalším průběhu jednání. 

 

K návrhu smlouvy musí vyvlastnitel připojit 1) informaci o účelu vyvlastnění, tedy o konkrétním záměru, který 

nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku, stavbě nebo jednotce od vyvlastňovaného,  

a 2) poučení, že v případě neuzavření smlouvy je možné získat tato práva vyvlastněním.  

 

Pokud by měla být předmětem smlouvy pouze část pozemku, musí vyvlastnitel k návrhu smlouvy přiložit 

rovněž geometrický plán, který tuto část pozemku vymezí. 

 

Nový zákon založí vyvlastňovanému právo na vrácení práv, nezahájí-li vyvlastnitel realizaci záměru do 3 let 

od uzavření smlouvy. V případě některých záměrů bude tato lhůta činit 5 let. Tyto záměry budou stanoveny 

ve vazbě na stávající úpravu v zákoně č. 416/2009 Sb. nebo na základě nového stavebního zákona, jehož 

příloha vyjmenovává vybrané stavby. Oproti dnešnímu právnímu stavu, kdy toto právo plyne až  

z uzavřené smlouvy, je vhodnějším řešením založit vyvlastňovanému právo přímo zákonem a vyvlastniteli 

stanovit povinnost, aby v návrhu smlouvy (v tom případě se bude jednat pouze o informativní, nikoliv 

podstatnou náležitost smlouvy) nebo spolu s návrhem smlouvy vyvlastňovaného o tomto právu informoval. 

Absence této informace ve smlouvě nezpůsobí ani relativní, ani absolutní neplatnost smlouvy. Pokud však 

vyvlastnitel tuto informaci nesdělí, nebude jeho návrh na uzavření smlouvy kompletní, a nebude proto splňovat 

předpoklady marného pokusu o získání práv smírnou cestou. Pro vyvlastňovaného má tato informace význam, 

neboť ne každý vyvlastňovaný se seznámí se svým právem na vrácení práv přímo z textu zákona. 

 

Nový zákon opustí formulaci „vrácení převedených práv“ a „účel převodu“. Souhlasí-li vlastník pozemku např. 

se zřízením služebnosti, nejedná se o „převod práv“ a při zahájení realizace nelze hovořit o zahájení „účelu 

převodu“. Přesto by měl mít vlastník i v takovém případě nárok na zrušení služebnosti („vrácení práv“), 

nebude-li realizace účelu vyvlastnění včas zahájena. Vhodnější jsou proto např. formulace „právo 

vyvlastňovaného na uvedení v předešlý stav“ či „uvedení ve stav před uzavřením smlouvy“ a „uskutečňování 

účelu vyvlastnění“ či „uskutečňování účelu smlouvy“. 

 

Již za současné právní úpravy dospěla praxe k tomu, že aby vyvlastnitel tomuto následku předešel, nemusí 

nutně zahájit realizaci záměru na pozemcích či stavbách (popř. jednotkách) vyvlastňovaného (srov. rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2013, sp. zn. 21 Cdo 1999/2012). Bude-li záměr součástí většího celku 

povoleného jedním úkonem dle stavebního zákona (územním rozhodnutím, stavebním povolením nebo 

společným povolením atd.), bude realizace účelu vyvlastnění zahájena provedením jakýchkoliv prací, které 

stavební úřad povolil a které jsou součástí tohoto záměru. Nová právní úprava nebude na tomto řešení nic 
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měnit. 

 

Nová právní úprava zavede povinnost zaslat návrh primárně do datové schránky, má-li ji vyvlastňovaný  

a vyvlastnitel zřízenou a má-li vyvlastňovaný povoleno přijímání soukromých zpráv. Pokud vyvlastňovaný 

datovou schránku nemá, bude vyvlastnitel povinen zaslat návrh fyzickým osobám na adresu evidovanou v 

katastru nemovitostí a právnickým osobám na adresu evidovanou v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku 

(např. spolkový rejstřík, rejstřík společenství vlastníků jednotek, rejstřík školských právnických osob atd.). 

Toto pořadí zákon stanoví obligatorně - 1. datová schránka, 2. adresa evidovaná v katastru nemovitostí  

či veřejném rejstříku právnických osob. 

 

Vyvlastnitel je odpovědný za prokazatelné odeslání návrhu vyvlastňovanému. Návrh smlouvy musí dojít do 

sféry adresáta (vyvlastňovaného). Teprve tak je vyvlastňovanému dána objektivní možnost seznámit se 

s obsahem návrhu a úkon doručení návrhu na uzavření smlouvy je perfektní. Povinnost prokazatelného 

doručení návrhu již sama vede k závěru, že nejčastěji bude využíváno doručování prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou adresáta na adresu evidovanou v katastru nemovitostí  

a právnickým osobám na adresu evidovanou v obchodním rejstříku. S ohledem na rozvoj elektronické 

komunikace by však nová právní úprava měla zavést také povinnost zaslat návrh přednostně do datové 

schránky, mají-li ji vyvlastňovaný a vyvlastnitel zřízenou a má-li vyvlastňovaný povoleno přijímání 

soukromých zpráv. V případě existence datových schránek by měla být přednostně volena tato forma 

doručování návrhu. 

 

 

1.2. Doručování do zahraničí 

 
Doručování do zahraničí je komplikovanější a je možné pouze cestou provozovatele poštovních služeb. 

Provozovatelé poštovních služeb v zahraničí, však nemusí být vždy schopni písemnosti určené do vlastních 

rukou doručit. Nicméně v souladu s principem ochrany zájmů vyvlastňovaného a zejména s ohledem na 

důsledky vyvlastňovacího řízení (v kontextu čl. 11 Listiny základních práv a svobod) by se měl vyvlastnitel  

o doručení návrhu vždy pokusit a toto úřadu doložit. Tam, kde není možné prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb prokázat doručení do vlastních rukou, se uplatní vyvratitelná domněnka. V případě cizího 

státu jde o domněnku („má se za to“), že zásilka došla třicátý den po odeslání. Pokud vyvlastnitel prokazatelně, 

avšak bezúspěšně, učinil pokus o doručení návrhu do zahraničí, splnil tím i podmínku nemožnosti získat 

potřebná práva dohodou. Vyvlastňovací úřad pak bude povinen pokusit se vyvlastňovanému doručit do ciziny 

oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení. Pokud by se vyvlastňovacímu úřadu nepodařilo písemnost 

doručit, je třeba postupovat cestou ustanovení opatrovníka (§ 22 správního řádu). 

 

I nadále nelze vyloučit situace, kdy se přes veškerou snahu nepodaří návrh vyvlastňovanému z objektivních 

důvodů doručit. Mělo by proto platit, že v mimořádných případech, kdy vyvlastňovaný není znám, není znám 

jeho pobyt, nebo nepodařilo-li se mu doručit na zákonem stanovenou adresu, nebude to překážka vyvlastnění. 

 

1.3. Obsah jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným 

 
Doručením návrhu vyvlastňovanému je zahájeno jednání o uzavření smlouvy. Vyvlastňovaný se může 

rozhodnout, zda návrh přijme, odmítne (výslovně či tím, že na něj neodpoví), nebo začne s vyvlastnitelem 

jednat a sdělí mu své vlastní představy o podobě smlouvy. 

 

Z hlediska pravidel kontraktačního procesu daných občanským zákoníkem se odpověď vyvlastňovaného 

obsahující změny původního návrhu považuje za novou nabídku a představuje odmítnutí původního návrhu. 

Tato situace může být za stávající právní úpravy vyložena tak, že se vyvlastniteli nepodařilo získat práva 

dohodou, neboť vyvlastňovaný jeho návrh odmítl a nahradil jej novým návrhem, s čímž stávající zákon  
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o vyvlastnění nepočítá a další jednání vyvlastnitele neupravuje. Stávající právní úprava tak nemotivuje 

vyvlastnitele k tomu, aby s vyvlastňovaným jednal ve smyslu hledání oboustranně přijatelného kompromisu. 

 

▪ Správní soudy (viz např. rozsudky NSS ze dne 10. 8. 2016, č. j. 3 As 180/2014-64, ze dne 23. 10. 2014,  

č. j. 7 As 174/2014-44, a ze dne 11. 7. 2013, č. j. 7 As 2/2013-39) takový výklad odmítly. Podle jejich 

názoru odpoví-li vyvlastňovaný na první návrh a sdělí-li své vlastní představy, které jsou reálné, musí 

s ním vyvlastnitel dále jednat. Nebude-li pokračovat v jednání, neprokáže, že je splněna podmínka 

nemožnosti získat práva dohodou. Tyto závěry soudů by se měly projevit na legislativní úrovni. Nová 

právní úprava by měla výslovně stanovit, že podmínka nemožnosti získat práva dohodou bude splněna, 

pokud vyvlastnitel prokáže, že o uzavření smlouvy dostatečně usiloval.  

 

Obsah vzájemné komunikace s vyvlastňovaným přiloží vyvlastnitel k návrhu na zahájení vyvlastňovacího 

řízení. Bude tak možné zjistit, jak moc se obě strany o nalezení kompromisu snažily a zda byla snaha 

vyvlastnitele o získání práv dohodou reálná či pouze formální anebo dokonce předstíraná. V důvodové zprávě 

k novému zákonu mohou být požadavky na obsah jednání, které plynou z judikatury správních soudů, 

specifikovány ještě podrobněji. 

Na druhou stranu soudy vymezily, že pokud vyvlastňovaný jasně uvádí, že nemá zájem přistoupit na žádné 

nabízené řešení a uzavřít s vyvlastnitelem dohodu, nelze po vyvlastniteli požadovat zbytečné vynakládání 

prostředků na jednání s vyvlastňovaným (srov. rozsudek NSS ze dne 11. 7. 2013, č. j. 7 As 2/2013-39). Mělo 

by proto platit, že pokud vyvlastňovaný jasně sdělí svůj nezájem uzavřít s vyvlastnitelem dohodu a jednat  

o jejích variantách, nemusí se vyvlastnitel dál pokoušet s vyvlastňovaným jednat. 

 

Lhůtu 90 dnů plynoucí od druhého dne po doručení návrhu na uzavření dohody do zahájení vyvlastňovacího 

řízení by bylo vhodné zachovat ve stávající délce. Kratší lhůta nepostačí k tomu, aby vyvlastňovaný zvážil 

svůj další postup, nechal si své pozemky, stavby, jednotky či práva sám ocenit, vyhledal nové místo (sídlo) pro 

své podnikání, vytipoval v součinnosti s vyvlastnitelem pozemky vhodné pro směnu atd. V případě zahrnutí 

právní úpravy obsažené v současné době v zákoně č. 416/2009 Sb. do speciální části nového zákona o 

vyvlastnění, bude kratší lhůta v délce 60 dnů ponechána pro vybrané stavby, na něž se vztahuje § 3 odst. 6 

zákona č. 416/2009 Sb., a to v souladu s principem, že úprava vyvlastnění obsažená v zákoně č. 416/2009 Sb. 

nebude novým zákonem o vyvlastnění nahrazována nebo redukována. 

 

Nový zákon by měl podporovat řešení směnou pozemků, staveb či jednotek, pokud o to vyvlastňovaný projeví 

zájem. Podmínkou bude, aby vyvlastňovaný tento zájem výslovně projevil a byl schopen označit konkrétní 

pozemek, stavbu či jednotku ve vlastnictví vyvlastnitele. Vyvlastniteli pak nesmí v uskutečnění směny bránit 

vážné důvody. Možnost směny nebude dána při jednáních o omezení vlastnického práva vyvlastňovaného,  

tj. při jednáních o zřízení práva stavby a věcného břemene. Pro vybrané stavby dle zákona č. 416/2009 Sb. 

bude pak platit způsob splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění uvedený v jeho § 3 odst. 6, jak je tomu dnes. 

Pokud by byla odsouhlasena varianta zahrnutí právní úpravy obsažené v současné době v zákoně č. 416/2009 

Sb. do speciální části nového zákona o vyvlastnění, bude zváženo rozšíření tohoto způsobu splnění podmínky 

přípustnosti vyvlastnění přípustnosti i na další druhy staveb zřizované ve veřejném zájmu, jako jsou např. 

kanalizace. 

 
 

 

1.4. Prokazování nemožnosti získat potřebná práva dohodou  

 
Jelikož jednou z podmínek pro vydání vyvlastňovacího rozhodnutí bude i nadále subsidiarita vyvlastnění ve 

vztahu k nemožnosti získat potřebná práva dohodou, bude navrhovatel povinen prokázat, že uzavření této 

dohody není možné. Již žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení musí proto obsahovat náležitosti, jimiž 

vyvlastnitel prokáže, že se o uzavření dohody s vyvlastňovaným neúspěšně pokusil. Nový zákon musí přesně 
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stanovit, jaké náležitosti to budou, přičemž náležitosti budou zjednodušené pro vybrané stavby, na něž se nyní 

vztahuje § 3 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb., a to v souladu s principem, že úprava vyvlastnění obsažená v 

zákoně č. 416/2009 Sb. nebude novým zákonem o vyvlastnění nahrazována nebo redukována.  Jiné náležitosti, 

v zákoně neuvedené, není vyvlastňovací úřad oprávněn požadovat. 

 

Stávající právní úprava vymezuje tyto náležitosti dostatečně, v novém zákoně je však ještě prostor k jejich 

upřesnění. Mělo by být výslovně stanoveno, že vyvlastnitel přiloží k žádosti návrh na uzavření smlouvy, 

doklad o jeho odeslání vyvlastňovanému, doklad o tom, že tento návrh došel do sféry vyvlastňovaného (pokud 

vyvlastnitel v případě doručování do ciziny tento doklad prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

neobdržel, uplatní se vyvratitelná domněnka doručení třicátý den po odeslání) nebo o tom, že jej vyvlastňovaný 

odmítl převzít, následnou reakci vyvlastňovaného (odmítnutí/přijetí/protinávrh) a doklady o komunikaci, která 

poté mezi oběma stranami probíhala. Obsah žádosti, resp. její rozsah, tím může podstatně narůst. 

Vyvlastňovací úřad však bude mít přesné informace o tom, jak kontraktační proces probíhal, o tom, jak 

vyvlastnitel o získání práv dohodou usiloval, a tím pádem i o tom, zda je podmínka nemožnosti získat práva 

dohodou splněna. 

 

Prohlášení o tom, že se mu ve stanovené lhůtě nepodařilo získat potřebná práva dohodou, učiní vyvlastnitel 

pouze v případě, že vyvlastňovaný na jeho návrh vůbec nereagoval. 

 

Nová právní úprava musí stanovit, v jakých výjimečných případech nebude nutné, aby vyvlastnitel ke své 

žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení přikládal informaci o neúspěšném jednání s vyvlastňovaným. 

V určitých případech nebude možné dosáhnout dohody ze zcela objektivních důvodů, a nepůjde tedy  

o překážku vyvlastnění, pokud vyvlastňovaný: 

• není znám, např. proto, že v katastru nemovitostí není evidován údaj o osobě vlastníka či oprávněného 

z jiného věcného práva, nebo osoba evidovaná v katastru nemovitostí již nežije, anebo je zde zapsána 

osoba, kterou nelze identifikovat-v takovém případě nemá vyvlastnitel s kým jednat; 

• není znám jeho pobyt-v takovém případě nemá vyvlastnitel, jak s vyvlastňovaným jednat; 

• nepodařilo se mu doručit na zákonem stanovenou adresu-v takovém případě nemá vyvlastnitel, jak 

s vyvlastňovaným jednat; 

• je omezen ve smluvní volnosti právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím jiného 

orgánu veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo k pozemku, ke stavbě nebo 

k jednotce na někoho jiného. Z tohoto pravidla je ale nutno stanovit výjimku, má-li vyvlastňovaný 

ustanoveného nebo zákonného zástupce (např. rodiče, opatrovníka či poručníka), s nímž může 

vyvlastnitel jednat o dohodě. Tato podmínka bude konkretizována ve vztahu k vyvlastňovanému, proti 

němuž je veden soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce (viz dále). 

 

 

2. Předmět vyvlastnění 

2.1. Změny předmětu vyvlastnění v nové úpravě 

 
• umožnit omezení vlastnického práva vyvlastňovaného zřízením práva stavby k pozemkům jako 

věcného práva k cizí věci (§ 1240 až 1256 občanského zákoníku) nebo zrušit či omezit právo 

stavby vyvlastňovaného 

 

Zřízení práva stavby vyvlastněním je vhodné zejména v případech, kdy účel vyvlastnění – stavba 

realizovaná ve veřejném zájmu, je pouze dočasná s kratší dobou trvání.  

 

V případě omezení práva stavby svědčící vyvlastňovanému by šlo o shodnou úpravu s omezením nebo 

zrušením věcného břemene. 
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Právo stavby je věcným právem k cizí věci, je věcí nehmotnou a věcí nemovitou (§ 1242 občanského 

zákoníku); může být založeno smlouvou, vydržením, anebo, stanoví-li tak zákon, rozhodnutím orgánu 

veřejné moci (§ 1242 odst. 1 občanského zákoníku). Právo stavby zřízené smlouvou vzniká zápisem 

do veřejného seznamu, zápisu podléhá i právo stavby vzniklé rozhodnutím orgánu veřejné moci  

(§ 1243 odst. 2 občanského zákoníku); v tom případě však nemá vklad konstitutivní povahu. 

 

Právo stavby umožňuje provést stavbu na pozemku jiné osobě než vlastníkovi. Přitom se stavba 

realizovaná na základě tohoto práva nestává součástí pozemku, není však ani samostatnou věcí 

v právním smyslu, nýbrž je součástí práva stavby; zároveň podléhá ustanovení o nemovitých věcech. 

Pokud by bylo právo stavby zřizováno ke stavbě již existující, oddělí se v okamžiku vzniku práva 

stavby stavba od pozemku, přestane být jeho součástí a stane se součástí práva stavby a sleduje jeho 

osud, není samostatnou právní věcí. Nelze ji prodat, nelze k ní zřídit např. zástavní právo apod. Převést 

lze pouze právo stavby, zatížit lze také pouze právo stavby, předmětem dědictví je také právo stavby. 

Vyvlastňováno by bylo také právo stavby. Právo stavby lze zřídit jen jako dočasné, nejdéle na dobu 99 

let (lze prodloužit), může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, který není pro stavbu zapotřebí, 

ale slouží k jejímu lepšímu užívání. Je-li stavba realizována v souladu s právem stavby, má stavebník 

stejná práva jako vlastník stavby. Ocenění práva stavby řeší zákon o oceňování majetku (zákon  

č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 

• umožnit omezení nebo odnětí vlastnického práva k jednotce podle zákona o vlastnictví bytů a jednotce 

podle občanského zákoníku 

 

Jednotka, bez ohledu na to, podle jakého zákona vznikla a existuje (občanský zákoník, zákon  

o vlastnictví bytů), není stavbou ani součástí pozemku, takže by měla být uvedena jako samostatný 

předmět vyvlastnění, i když lze očekávat, že v praxi bude docházet k vyvlastnění jednotky/jednotek 

spíše výjimečně. 

 

V souvislosti s úpravou bytového spoluvlastnictví jako zvláštního druhu spoluvlastnických vztahů 

vymezuje občanský zákoník také pojem jednotka. Ust. § 1159 odst. 1 OZ stanoví: „Jednotka zahrnuje 

byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité 

věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.“. Byt i podíl na společných 

částech domu, případně i pozemku, tvoří jeden předmět (objekt) vlastnictví. Z odstavce 2 téhož 

ustanovení plyne, že co je stanoveno o bytu, platí také pro nebytový prostor. 

 

Zároveň občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 řeší v přechodných ustanoveních (§ 3063) vztah 

k vlastnictví bytů a nebytových jednotek vzniklých podle zákona o vlastnictví bytů, který byl zároveň 

občanským zákoníkem zrušen, tak, že tyto jednotky zůstávají zachovány. Zákon o vlastnictví bytů si 

v § 2 písm. h) pro své účely definoval jednotku jako „byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt 

nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu podle tohoto zákona“. Podle § 5 odst. 4 

zákona o vlastnictví bytů vznikem vlastnictví jednotek nebo rozestavěných jednotek vzniká 

spoluvlastnictví společných částí domu. Společné části domu jsou v podílovém spoluvlastnictví 

vlastníků jednotek. S převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky přechází spoluvlastnictví ke 

společným částem domu. To znamená, že vlastnictví bytu jako jednotky je odděleno od vlastnického 

podílu na společných částech domu jako vlastnictví dvou objektů. Pokud jde o výkon vlastnického 

práva, platí přechodné ustanovení § 3028 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého, není-li dále 

stanoveno jinak, řídí se ustanovením tohoto zákona i právní poměry týkající se mimo jiné práv 

věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. 

 

Jednotky jsou běžně předmětem právních jednání (koupě, prodej, darování), mohou být děděny, 
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zatíženy jinými věcnými právy, mohou být předmětem exekuce, tudíž ani vyvlastňovací řízení, jehož 

předmětem by byla jednotka, by zřejmě nevyžadovalo žádnou zvláštní úpravu. 

 

• nadále užívat pojem „věcné břemeno“ zahrnující služebnosti a reálná břemena ve smyslu § 1257 -  

§ 1308 občanského zákoníku 

 

Občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, nepřinesl takové změny, které by vyžadovaly 

zásadně jiné řešení problematiky věcných břemen, včetně dalšího užívání pojmu věcné břemeno. 

Občanský zákoník tento pojem zachoval v nadpisu oddílu 2 dílu 5 hlavy II části třetí a v § 633, 767, 

1151, 1152 a 1696 i s ohledem na to, že jde o pojem v legislativě ustálený a na to, že zejména právní 

předpisy veřejného práva s pojmem věcné břemeno pracují. 

 

Tradiční civilistika řadí mezi věcná břemena služebnosti a břemena reálná a stejně je tomu i v platném 

občanském zákoníku, který se věcnými břemeny zabývá v ustanovení § 1257 – 1308. Služebnost je 

institutem, díky němuž je jedna osoba oprávněna užívat či požívat věc, kterou nevlastní. Jde tedy  

o omezení vlastnického práva vlastníka věci (osoba povinná) vůči osobě oprávněné. Obecně se 

služebnosti dělí na osobní a pozemkové. Služebnost osobní znamená oprávnění individuálně určené 

osoby užívat či požívat cizí věc, naproti tomu služebnost pozemková na konkrétní osobu vázána není, 

může tedy trvat podstatně déle. Pozemek, na který je navázáno oprávnění vyplývající ze vztahu 

služebnosti, se nazývá pozemkem panujícím. Podstatou tohoto právního vztahu je povinnost majitele 

zatížené věci strpět konání ze strany oprávněného nebo se něčeho zdržet. V souvislosti se zřizováním 

věcných břemen vyvlastněním se můžeme setkat s oběma druhy tohoto věcného práva. Jako 

pozemková služebnost je například vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby 

nebo příjezd k pozemku nebo stavbě (§ 170 odst. 2 stavebního zákona). Naopak služebnosti osobní 

jsou zřizovány například podle energetického zákona, v ustanoveních § 24 odst. 4, § 25 odst. 4, § 57 

odst. 2, § 58 odst. 2, § 59 odst. 2, § 60 odst. 2 a § 76 odst. 7 zákon umožňuje provozovatelům přenosové 

a distribuční soustavy v elektroenergetice, výrobcům plynu, provozovatelům přepravní a distribuční 

soustavy v plynárenství, provozovatelům zásobníků plynu a držitelům licence na rozvod tepelné 

energie, popřípadě vlastníkům rozvodného tepelného zařízení dosáhnout zřízení věcného břemene 

k cizím nemovitostem umožňujícího zřízení a provozování uvedené technické infrastruktury, za 

splnění podmínek podle zákona o vyvlastnění. 

 

2.2. Veřejný zájem 

 
Právní úpravu není třeba měnit. 

 

Veřejný zájem (obecné dobro, zájem společnosti) je neurčitým právním pojmem, který není v právním řádu 

definován a je třeba jej vždy naplnit vlastní právní úvahou na základě skutečností toho kterého případu. Určité 

vymezení podává judikatura soudů a také odborná literatura. Za veřejný zájem je třeba považovat zájem obecně 

prospěšný, což neznamená jen zájem státu nebo samosprávných územních celků, ale konkrétní prospěch může 

mít i jednotlivec (fyzická nebo právnická osoba), například vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné 

užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. Evropský soud pro lidská práva dospěl k závěru, že 

odejmutí majetku, pokud se tím sleduje legitimní sociální, ekonomická nebo jiná politika státu, lze považovat 

za odejmutí majetku ve veřejném zájmu, byť v tomto konkrétním případě měl prospěch „pouze“ jednotlivec. 

 

Veřejný zájem tedy nelze definovat, ale musí se vždy dohledat pro konkrétní účel daný právním předpisem  

a vykládat v jeho souvislostech. Zásadní pro naplnění konkrétního veřejného zájmu bude především smysl  

a účel příslušné zákonné úpravy, ze které bude dovozován.  Proto je třeba odmítnout požadavek, aby se všechny 

účely vyvlastnění (záměry, na jejichž uskutečnění je veřejný zájem) stanovily v zákoně o vyvlastnění. Veřejný 

zájem také nelze stanovit jednou pro vždy, protože potřeby, jejichž naplnění je pro společnost v danou dobu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBWRGSSLP)



38 

zásadní, se mění. To je konečně snadno zjistitelné, pokud se podíváme na historický vývoj vyvlastnění na 

území dnešní České republiky od druhé poloviny 19. století.  

 

Vydáním povolení ke stavbě, pro kterou zákon stanoví účel vyvlastnění, je deklarován veřejný zájem nezbytný 

pro vyvlastnění práv potřebných pro uskutečnění této stavby.  V územním, stavebním či společném řízení 

zjišťuje a hájí stavební úřad v součinnosti s dotčenými orgány veřejné zájmy chráněné řadou zákonů z toho 

hlediska, zda navrhovaná stavba může být podle žádosti stavebníka umístěna  

a realizována.  Nezkoumá se převaha veřejného zájmu, tj., zda v konkrétním případě jde o tak zásadní potřebu 

společnosti, tak silný veřejný zájem na realizaci tohoto záměru, v daném místě a čase, že to odůvodňuje nucený 

zásah do vlastnického práva, které je základním lidským právem a že veřejný zájem na dosažení účelu 

vyvlastnění převažuje nad zachováním dosavadních práv vlastníka. Prokázání převahy veřejného zájmu nad 

vlastnickým právem vyvlastňovaného je předmětem vyvlastňovacího řízení 

 

Závěry relevantní judikatury, byly shrnuty následovně: 

 

• Veřejným zájmem je v obecné rovině také zajištění přístupu k pozemku ve vlastnictví konkrétních 

osob, nicméně omezení práv třetích osob vyvlastněním se nelze domáhat v situaci, kdy žadatel  

o vyvlastnění své nemovitosti vědomě nabyl bez přístupu k nim nebo tento přístup vlastním zaviněním 

pozbyl.   

• Zřízení přístupu k pozemkům, ke kterým lze zřídit nezbytnou cestu, nenaplňuje podmínku veřejného 

zájmu na vyvlastnění, a navíc lze potřebného práva dosáhnout jiným způsobem. Z toho důvodu tak 

nelze použít úpravu zákona o vyvlastnění, naopak je potřeba domáhat se věci soukromoprávním 

institutem nezbytné cesty (§ 1029 až 1036 občanského zákoníku).   

• Dle závěrů NSS je přípustné vyvlastnit pozemek i v případě, kdy již na něm stavba stojí (nebude tedy 

teprve v budoucnu budována). 

• Veřejný zájem není dán také v situaci, kdy účel vyvlastnění není v souladu s vydanou územně 

plánovací dokumentací.   

• Veřejný zájem nemůže převážit nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného, pakliže je možné 

účelu vyvlastnění docílit jinou variantou řešení. 

• Vyplývá-li určitý veřejný zájem přímo ze zákona, jak je tomu mimo jiné i u staveb zřízených podle 

energetického zákona, není jeho dokazování předmětem vyvlastňovacího řízení. I v takovém případě 

však musí být v řízení prokázána převaha tohoto veřejného zájmu na dosažení požadovaného účelu 

nad zachováním. 

 

2.3. Pozemek 

 
Pro účely vyvlastnění se bude vycházet z katastrálního zákona, podle kterého se v katastru evidují pozemky 

v podobě parcel, přičemž parcelou je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální 

mapě a označen parcelním číslem. Pozemek je pak vymezen jako část zemského povrchu oddělená od 

sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí 

stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje  

a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou 

schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu 

zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití 

pozemků. Některé pozemky, které nejsou dosud zobrazeny v katastrální mapě, jsou v katastru evidovány 

zjednodušeným způsobem s využitím bývalého pozemkového katastru, pozemkových knih a navazujících 

operátů přídělového a scelovacího řízení a evidence nemovitostí; nejde však o početné případy. 
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2.4. Stavba jako věc v právním smyslu 

 
Pojem stavba, který užívá zákon o vyvlastnění, je a bude třeba chápat jako věc v právním smyslu. 

Tuto skutečnost není třeba výslovně v zákoně stanovit. 

 

V právních předpisech se stavba vyskytuje ve dvou pojetích, a to stavebně-právním a soukromoprávním.  Podle 

§ 2 odst. 3 stavebního zákona se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály  

a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu 

jejího trvání. Z hlediska předpisů stavebního práva není rozhodné, zda ono stavební dílo je samostatnou věcí 

v právním smyslu nebo součástí jiné věci v právním smyslu.   

 

Právní předpisy soukromého práva pojem stavba nedefinují, i když jej používají. To se týká nejen platného 

občanského zákoníku, ale platí to i pro dříve platnou právní úpravu podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, který věc v právním smyslu výslovně neupravoval, ale judikatura s tímto pojmem operovala. Pro 

ilustraci lze uvést například rozsudek Nejvyššího soudu z 28. 1. 1998, sp. zn. 3 Cdon 1395/9. Uvádí se v něm 

mimo jiné, že: „v případě, že občanskoprávní předpisy používají pojem „stavba“, nelze obsah tohoto pojmu 

vykládat jen podle stavebních předpisů“, dále, že „stavební předpisy chápou pojem „stavba“ dynamicky, tedy 

jako činnost, směřující k uskutečnění díla (někdy ovšem i jako toto dílo samotné)“, a že pro účely občanského 

práva je pojem „stavba“ nutné vykládat staticky, jako věc v právním smyslu“. Právní názor k této záležitosti 

zaujal Nejvyšší soud i v rozsudku ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 22 Cdo 52/2002, s tím, že „stavbou 

v občanskoprávním smyslu se rozumí výsledek stavební činnosti tak, jak tuto činnost chápe stavební zákon  

a jeho prováděcí předpisy, pokud výsledkem této činnosti je věc v právním smyslu, tedy způsobilý předmět 

občanskoprávních vztahů, nikoli součást jiné věci“. Dále, pokud jde o vznik stavby jako věci, je v rozsudku 

Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 1. 1994 sp. zn. 3 Cdo 95/92, publikovaném v Právních rozhledech č. 4/1994, 

zastáván názor, že pro posouzení okamžiku vzniku stavby jako věci je rozhodný okamžik, v němž je stavba 

vybudována minimálně do takového stadia, od něhož všechny další stavební práce směřují již k dokončení 

takto druhově i individuálně určené věci. Tímto minimálním okamžikem je u nadzemních staveb, kterou je  

i posuzovaná budova, stav, kdy je již jednoznačně a nezaměnitelným způsobem patrno alespoň dispoziční 

řešení prvního nadzemního podlaží. 

 

Stavebně-právní a občanskoprávní pojetí stavby není tedy totožné, když z charakteru soukromoprávních 

vztahů je zřejmé, že jejich předmětem může být jen stavba, která je věcí v právním smyslu (§ 489 občanského 

zákoníku). Stavba, jež není věcí v právním smyslu, není samostatnou věcí, a proto nemůže mít vlastní právní 

osud. To znamená, že pouze stavba jako věc v právním smyslu může být předmětem právního jednání 

předcházejícího podání žádosti o vyvlastnění. Takže zřejmě není dost dobře možné, aby se pro vyvlastňovací 

řízení stavba proměnila z věci v právním smyslu podle občanského zákoníku na stavební dílo podle stavebního 

zákona. To je významné zejména u rozestavěné, stavebně nedokončené stavby.   

 

2.5. Další základní pojmy 

 
Budou zachovány dosavadní definice pojmů vyvlastňovaný, vyvlastnitel, vyvlastňovací řízení dle § 2 písm. b) 

až d) zákona o vyvlastnění. Ostatní pojmy definované občanským zákoníkem budou užívány v souladu  

s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zástavní věřitel, podzástavní věřitel, svěřenský fond, 

svěřenský správce, pacht). 

 

 

3. Podmínky vyvlastnění 

 

Základní podmínky, za kterých lze práva k pozemkům, stavbám nebo jednotkám vyvlastnit, by se neměly 
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zásadně měnit, a zákon by měl stanovit, že: 

• připouští vyvlastnění jen pro účel stanovený zvláštním zákonem (účel vyvlastnění);  

• veřejný zájem na dosažení účelu musí převažovat nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného; 

• veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení; 

• vyvlastnit lze pouze za náhradu; 

• lze-li práva k pozemku, stavbě nebo jednotce potřebná pro uskutečnění účelu získat dohodou nebo 

jiným způsobem, nelze je vyvlastnit; získání potřebných práv k pozemku, ke stavbě nebo k jednotce 

dohodou má přednost před vyvlastněním jako nuceným zásahem do práv vyvlastňovaného; 

• provedení vyvlastnění musí být v souladu s cíli a úkoly územního plánování; 

• vyvlastnit lze jen v rozsahu nezbytném k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem. 

 

 

4. Práva třetích osob 

 

Pro informaci je možno uvést práva třetích osob, která připadají v úvahu k řešení v nové právní úpravě: právo 

stavby - § 1240, služebnost nezbytné cesty - § 1029, služebnost inženýrské sítě (právo mít na cizím pozemku 

vedení) - § 1267, služebnost „opora cizí stavby“ (povinnost snášet tíži sousední stavby) - § 1269, služebnost 

okapu (právo svádět dešťovou vodu na cizí nemovitost) - § 1270, služebnost „svodu dešťové vody“ (právo 

nechat si na pozemek svádět vodu ze sousední střechy) - § 1271, služebnost práva na vodu (právo odebírat ze 

sousedního pozemku vodu) - § 1272, služebnost rozlivu (právo svést na cizí pozemek vodu při povodni  

a udržovat na cizím pozemku potřebné zařízení) - § 1273, služebnost stezky (právo chodit přes cizí pozemek) 

- § 1274, služebnost průhonu (právo hnát po cizím pozemku zvířata) - § 1275, služebnost cesty (právo jezdit 

přes cizí pozemek) - § 1276, služebnost pastvy (právo pást na cizím pozemku zvířata) - § 1278, služebnost 

„užívací právo“ (právo užívat cizí věc) - § 1283, služebnost „požívací právo“ (právo brát z cizí věci plody) -  

§ 1285, služebnost bytu (právo užívat cizí byt) - § 1297, služebnosti nepojmenované, reálná břemena (dočasný 

vlastník věci je povinen něco konat ve prospěch oprávněného) - § 1303, budoucí výměnek - § 2707, zástavní 

právo - § 1309, podzástavní právo - § 1390, předkupní právo - § 2140, výhrada práva zpětné koupě - § 2135, 

výhrada práva zpětného prodeje - § 2139, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku - § 2897, zákaz 

zcizení nebo zatížení věci - § 1761, nájem - § 2201 a pacht - § 2332. Jedná se pouze o možná práva třetích 

osob, která vycházejí z právní úpravy uvedené v občanském zákoníku. V procesu vyvlastnění budou 

zohledněna níže uvedená práva. 

 

Právy třetích osob mohou být zatížena všechna vyvlastňovaná práva, tedy nejen právo vlastnické, ale také 

věcné břemeno nebo právo stavby. Pokud se tato věcná práva k cizí věci vyvlastněním odnímají (ruší), 

zaniknou všechna práva třetích osob, kterými jsou tato práva zatížena, nestanoví-li zákon jinak. Práva zanikají 

za náhradu. Náhrada bude poskytnuta na základě znaleckého posudku opatřovaného v obdobném režimu jako 

u náhrady za vyvlastnění. 

 

Nezaniká právo stavby, které bude předmětem vyvlastnění. Vyvlastňovací úřad na základě námitky účastníka 

řízení bude oprávněn rozhodnout, která práva třetích osob nezaniknou, a to s ohledem na možnost realizace 

účelu vyvlastnění, tj. pokud tomu nebudou bránit. Zákon rovněž stanoví případy, ve kterých práva třetích osob 

vyvlastněním nezaniknou, a to buď z důvodu jejich další „potřebnosti“ ve veřejném zájmu (např. služebnosti 

inženýrských sítí) nebo s tím, že budou vypořádána vyvlastnitelem následně (např. kvalifikovaný důvod 

výpovědi nájmu). 

 

 

5. Vyvlastňovací řízení 
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5.1 Příslušnost 

 
Na řízení o vyvlastnění se bude obecně vztahovat správní řád, zákon o vyvlastnění by tedy měl obsahovat 

odchylky, zvláštnosti a upřesnění, které ze správního řádu nevyplývají. 

 

Vyvlastňovací řízení se bude zahajovat výlučně na žádost. Vzhledem k ustanovení správního řádu o tom, že 

řízení je zahájeno okamžikem, kdy je žádost doručena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, je 

nejprve nutné určit správní orgán, který bude mít postavení vyvlastňovacího úřadu. Příslušným vyvlastňovacím 

úřadem bude ten správní orgán, který povolil stavbu – za předpokladu, že se jedná o stavební záměr.  

U nestavebních záměrů bude příslušným vyvlastňovacím úřadem vždy krajský stavební úřad. Vyvlastňovací 

úřady jsou navrženy v této soustavě: 

• krajské stavební úřady, 

• Specializovaný stavební úřad, 

• Nejvyšší stavební úřad. 

 

Vzhledem k charakteru vyvlastňovacího řízení, které se týká především pozemků a staveb, bude místně 

příslušný vyvlastňovací úřad ten, v jehož správním obvodu se pozemky nebo stavby nacházejí. V případě, že 

se tyto budou nacházet ve správním obvodu více vyvlastňovacích úřadů, rozhodne společně nadřízený orgán 

o tom, kdo vyvlastňovací řízení provede, usnesením. 

Krajské stavební úřady a Specializovaný stavební úřad budou prvostupňovými správními orgány, Nejvyšší 

stavební úřad bude odvolacím orgánem. 

 

5.2.  Účastníci řízení 

 
Účastníci vyvlastňovacího řízení jsou v prvé řadě vyvlastnitel a vyvlastňovaný. Dále jsou to další osoby – 

zástavní a podzástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene, oprávněný z práva stavby, oprávněný ze 

zajišťovacího převodu práva a další osoby, jejichž práva vyvlastněním zanikají (pokud se vyvlastněním 

odnímají věcná práva k cizí věci, zaniknou až na výjimky všechna práva třetích osob, kterým jsou tato práva 

zatížena – tyto další osoby jsou tedy účastníky řízení).  

 

Časté jsou situace, kdy pozemky nebo stavby, jichž se vyvlastnění týká, popřípadě věcná práv k nim, jsou 

předmětem neskončeného řízení o pozůstalosti. V těchto případech a dále tehdy, zemřel-li některý z účastníků 

vyvlastňovacího řízení, je účastníkem vyvlastňovacího řízení ten, kdo spravuje pozůstalost. Podle § 1677 

občanského zákoníku jsou to až do potvrzení nabytí dědictví správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti, 

pokud je zůstavitel povolal. Pokud nepovolal žádného z nich, spravuje pozůstalost dědic. Tyto osoby by pak 

v řízení byly považovány za vyvlastňovaného, pokud by bylo právo, které je předmětem dědictví, odnímáno 

proto, aby vyvlastnitel mohl uskutečnit účel vyvlastnění, nebo by byly v postavení třetí osoby, pokud by právo, 

které je předmětem dědictví, v důsledku vyvlastnění zaniklo. 

 

Pokud účastník řízení není znám, není znám jeho pobyt, nebo se mu nedaří doručovat, určí vyvlastňovací úřad 

opatrovníka. Opatrovník by měl být určen do 60 dnů od zahájení řízení, aby bylo možné vést vyvlastňovací 

řízení. Opatrovník se určí i v případě zemřelého vlastníka, pokud ještě nejsou známi dědicové, protože 

v takovém případě je vyvlastňovaný neznámou osobou. 

 

5.3.  Zahájení řízení 

 
Vyvlastňovací řízení lze zahájit pouze na žádost. 

 

Obecné náležitosti žádosti stanoví správní řád. Další náležitosti budou vycházet z vyvlastňovacího zákona,  

a to zejména: 
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• označení pozemku nebo stavby, jichž se vyvlastnění týká, 

• označení práv třetích osob, která vyvlastněním zanikají, 

• doložení splnění podmínek vyvlastnění, 

• údaje o tom, jakého vyvlastnění se vyvlastnitel domáhá – omezení či odnětí, 

• údaje o tom, v jaké lhůtě a jakým způsobem dojde k uskutečňování účelu vyvlastnění. 

 

K žádosti vyvlastnitel připojí: 

• katastrální mapu a další mapové a grafické podklady, 

• v případě, že se vyvlastňuje část pozemku, připojí se též geometrický plán, 

• doklad o povolení stavby minimálně ve fázi územního rozhodnutí vydaný na základě zvláštního 

právního předpisu, pokud vyvlastňovací úřad současně není stavebním úřadem, popřípadě pasport 

stavby ověřený stavebním úřadem, pokud je stavebním zákonem takové povolení vyžadováno, 

• doklady o doložení splnění podmínek vyvlastnění včetně prohlášení o tom, že se nepodařilo potřebná 

práva získat dohodou, 

• ocenění práv třetích osob, která vyvlastněním zanikají, 

• doklad o tom, že vyvlastnitel nebyl povinen vyvinout snahu o uzavření smlouvy s vyvlastňovaným, 

včetně dokladu o tom, že předmětná věc je postižena jinou exekucí 

• ocenění, které bylo podkladem pro vyvlastnitelovu snahu získat potřebná práva dohodou. 

 

5.4. Obstarání znaleckého posudku 

 
Náhradu za vyvlastnění je možné stanovit pouze na základě znaleckého posudku. Je tak nutné stanovit pravidla 

pro jeho vyhotovení. K žádosti vyvlastnitel nebude muset předkládat znalecký posudek, ale pouze ocenění  

a teprve v průběhu řízení bude obstarán znalecký posudek pro určení náhrady za vyvlastnění. Tímto se sníží 

náklady na vyhotovení znaleckého posudku vyvlastnitelem, o kterém je předpoklad, že stejně nebude 

rozhodující pro určení náhrady za vyvlastnění ve vyvlastňovacím řízení, protože vyvlastňovaný nebude s jeho 

obsahem spokojen. 

 

Náhrada za vyvlastnění se určí na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, nebo 

na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele, jestliže s tím vyvlastňovaný vyslovil 

souhlas. Pokud nedojde k vyhotovení znaleckého posudku na žádost vyvlastňovaného ani vyvlastnitele, 

stanoví se náhrada na základě posudku znalce, kterého ustanoví vyvlastňovací úřad. Náklady na pořízení 

znaleckého posudku bude hradit vyvlastnitel, a to v jakémkoli z výše uvedených případů. V případě námitek 

proti ocenění v předloženém posudku obstará revizní posudek vyvlastňovací úřad sám; náklady revizního 

posudku hradí vyvlastňovací úřad. 

 

Vyvlastňovací úřad v řízení zjišťuje, zda dojde k předložení znaleckého posudku vyhotoveného na žádost 

vyvlastňovaného. Pokud bude v řízení tento předkládán, musí být znalecký posudek předložen 

vyvlastňovacímu úřadu do 30 dnů ode dne, kdy byl k jeho předložení vyvlastňovaný vyzván. 

 

5.5. Průběh řízení 

 
Obecně se bude postupovat podle správního řádu. Dále je o zahájení vyvlastňovací řízení nutné uvědomit 

příslušný katastrální úřad k zapsání poznámky. Oznámení o zahájení řízení musí obsahovat řádnou identifikaci 

předmětu vyvlastnění – uvedení údajů obdobných jako v ustanovení § 8 katastrálního zákona. 

 

Oznámení o zahájení řízení se účastníkům řízení doručuje do vlastních rukou. Po doručení oznámení o zahájení 

řízení nesmí vyvlastňovaný nakládat s pozemkem, se stavbou nebo s jednotkou v takovém rozsahu, který se 

týká vyvlastnění. Takové právní úkony jsou neplatné. O tomto následku musí být vyvlastňovaný poučen. 
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Vyvlastňovaný však může uzavřít smlouvu o získání potřebných práv s vyvlastnitelem nebo s jeho souhlasem. 

 

Při vyvlastnění se neuplatní zákonná ani smluvní předkupní práva. O tomto musí být vyvlastňovaný rovněž 

poučen. 

 

V případě, že proti vyvlastňovanému směřuje soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce, zašle se oznámení  

o zahájení řízení rovněž soudnímu exekutorovi, resp. soudu, který vede výkon rozhodnutí, který po doručení 

oznámení nemůže zveřejnit dražební vyhlášku, nebo pokud již byla dražba vyhlášena, uveřejní oznámení  

o zahájení vyvlastňovacího řízení (stejným způsobem, jako se uveřejňuje dražební vyhláška), které 

znemožňuje provést dražbu (k tomu dále viz kapitola 6). 

 

Za omezení, která vyvlastňovanému takto vzniknou, mu vyvlastnitel poskytne náhradu ve výši prokázané 

újmy. V tomto případě se bude jednat o čistě soukromoprávní nárok, o kterém nebudou rozhodovat správní 

orgány. 

 

Po dobu vyvlastňovacího řízení se staví běh lhůty platnosti veřejnoprávního povolení, kterým je činnost či 

stavba povolována. 

 

Obecně se bude postupovat podle správního řádu, vyvlastňovací řízení však bude ovládáno koncentrační 

zásadou. Všechny námitky a důkazy proti vyvlastnění mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání, 

jinak se k nim nepřihlíží. O tomto musí být účastníci poučeni nejpozději v oznámení o konání ústního jednání. 

 

Ústní jednání je a zůstane ve vyvlastňovacím řízení povinné. Vzhledem ke koncentrační zásadě by o něm 

účastníci řízení měli být informování alespoň 30 dnů předem. 

 

Zmeškání lhůty pro uplatnění námitek pak nelze prominout. 

 

Řízení o vyvlastnění bude možné také přerušit. Kromě důvodů uvedených ve správním řádu se řízení přeruší 

také do doby, než bude ukončené dříve zahájené vyvlastňovací řízení o stejném pozemku, stavbě nebo 

jednotce. O přerušení řízení se rozhodne formou usnesení. 

 

Kromě důvodů stanovených ve správním řádu bude možné vyvlastňovací řízení také zastavit, a to formou 

usnesení, v následujících případech: 

• v průběhu řízení došlo k získání potřebných práv dohodou; proti takovému usnesení se nebude možné 

odvolat, 

• v jiném řízení již došlo k vyvlastnění stejného pozemku nebo stavby způsobem, jenž vylučuje provést 

navrhované vyvlastnění. 

 

5.6. Rozhodnutí 

 
Pokud v řízení nebude prokázáno splnění podmínek pro vyvlastnění, vyvlastňovací úřad žádost zamítne a po 

právní moci rozhodnutí o tom vyrozumí příslušný katastrální úřad za účelem vymazání poznámky. 

 

V případě splnění všech předpokladů pro vydání kladného rozhodnutí o vyvlastnění vyvlastňovací úřad vydá 

rozhodnutí o vyvlastnění, které bude obsahovat zejména: 

1. výrok o vyvlastnění: 

a) rozhodnutí o odnětí vlastnického práva či jeho omezení nebo o zrušení či omezení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku, ke stavbě nebo k jednotce nebo práva stavby, 

b) rozhodnutí, která práva spojená s pozemkem, se stavbou nebo s jednotkou vyvlastněním 

nezaniknou, 
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c) určení, v jaké lhůtě je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění – lhůtu je 

možné na žádost vyvlastnitele prodloužit, a to pouze jednou z důvodu hodného zvláštního 

zřetele. 

 

2. výrok o náhradě: 

a) stanovení náhrady za vyvlastnění a stanovení lhůty pro zaplacení náhrady; pokud byl 

vyvlastňovanému určen opatrovník anebo pokud se vyvlastnění týká dosud neskončeného 

dědického řízení, složí se náhrada do úschovy příslušného soudu, 

b) v případě dohody o směně rozhodnutí o vyrovnání rozdílu v ceně, 

c) pokud jsou pozemek nebo stavba zatíženy právy třetích osob, rozhodnutí o tom, jaká část 

náhrady náleží těmto osobám, avšak pouze za předpokladu doložení kvalifikované dohody, 

jinak se náhrada složí do úschovy u příslušného soudu. 

 

Rozhodnutí o vyvlastnění lze napadnout odvoláním. 

 

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí je rozděleno do jednotlivých výroků, je možné napadnout odvoláním i jen 

jednotlivé výroky. Pokud bude napaden pouze výrok o náhradě, nabyde výrok o vyvlastnění právní moci. 

Pokud bude napaden pouze výrok o vyvlastnění, má odvolání odkladný účinek i na výrok o náhradě. 

 

V odvolacím řízení nemůže být snížena náhrada za vyvlastnění. 

 

Rozhodnutí o vyvlastnění se nedoručuje ústním vyhlášením ani veřejnou vyhláškou. 

 

Pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění se zašle na vědomí rovněž příslušnému katastrálnímu úřadu za účelem 

výmazu poznámky o probíhajícím vyvlastňovacím řízení. Práva, která vyvlastněním vzniknou nebo zaniknou, 

budou do katastru nemovitostí zapsána, resp. vymazána na základě návrhu na vklad podaného vyvlastnitelem, 

ke kterému vyvlastnitel doloží pravomocné rozhodnutí  

o vyvlastnění, ze kterého bude zřejmé, která práva třetích osob váznoucích na předmětu vyvlastnění zanikla. 

 

5.7. Zrušení rozhodnutí o vyvlastnění 

 
Rozhodnutí o vyvlastnění bude možné za určitých okolností zrušit: 

• Vyvlastnitel ve stanovené lhůtě nezaplatí určenou náhradu za vyvlastnění. V takovém případě 

vyvlastňovaný o tomto informuje vyvlastňovací úřad, který vyvlastnitele upozorní na to, že nebude-li 

náhrada uhrazena ani do 30 dnů od obdržení tohoto upozornění, bude rozhodnuto o zrušení 

vyvlastnění. Důvodné nebude zrušení rozhodnutí za situace, kdy žádost o zrušení rozhodnutí  

o vyvlastnění byla podána až po přijetí plnění, byť opožděného, resp. jeho složení do soudní úschovy. 

• Pokud nebude započato s uskutečňováním účelu vyvlastnění ve stanovené lhůtě, popřípadě ještě před 

uplynutím této lhůty dojde ke zrušení povolení vydaného podle zvláštních předpisů. 

 

Rozhodnout o zrušení rozhodnutí o vyvlastnění je možné pouze na základě žádosti vyvlastňovaného. 

Vyvlastňovaný je pak povinen vrátit poskytnuté náhrady do 30 dnů od nabytí právní moci. V řízení musí 

vyvlastňovaný prokázat, že je schopen náhrady za vyvlastnění vrátit. Dnem právní moci rozhodnutí o zrušení 

rozhodnutí o vyvlastnění nabývá vyvlastňovaný práva, která mu byla odňata nebo omezena. Ostatní účinky 

vyvlastnění však zůstávají zachovány. 

 

V rozhodnutí o zrušení vyvlastnění je nutné uvést práva, která vyvlastňovaný znovu nabývá zrušením 

rozhodnutí o vyvlastnění a rovněž uvést, jakého předmětu se tato práva týkají, a to s ohledem na aktuální údaje 

uvedené v katastru nemovitostí. 

Lhůta, ve které musí být započato s uskutečňováním účelu vyvlastnění, bude stanovena obecně na 2 roky,  
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u staveb infrastruktury dle zákona 416/2009 Sb. na 4 roky. 

 

V rámci rozhodnutí o vyvlastnění nebo po skončení vyvlastňovacího řízení mohou být vyvlastňovanému 

přiznány další náklady, které mu v souvislosti s vyvlastněním vzniknou, samostatným rozhodnutím. Jedná se 

o náklady, jejichž výši nelze dopředu přesně určit, např. stěhovací náklady. O přiznání těchto nákladů bude 

rozhodnuto, až bude známa jejich výše, a to pouze na žádost vyvlastňovaného. Soudní přezkum tohoto 

rozhodnutí bude stejný jako v režimu přezkoumání náhrady za vyvlastnění. 

 

5.8. Vyvlastňovací řízení pro některé druhy staveb – viz zákon č. 416/2009 Sb. 

 
Určité odlišnosti pro některé druhy staveb vyplývají nyní ze zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 

předpisů. Přestože v obecné rovině není roztříštěnost právní úpravy žádoucí, odlišnosti pro vyjmenované druhy 

staveb dle zákona č. 416/2009 Sb. jsou podstatné a je vhodné mít je na zřeteli, a proto je v tomto bodě 

navrhováno variantní řešení vyvlastnění pro uvedené druhy staveb.  

VARIANTA 1 

Bude zcela zachována stávající úprava zákona č. 416/2009 Sb. Obecně se bude postupovat podle zákona o 

vyvlastnění, speciální postupy a podmínky budou vyplývat ze stávajícího zákona č. 416/2009 Sb. 

VARIANTA 2 

Úprava vyvlastnění bude vyplývat z jednoho právního předpisu, ze zákona o vyvlastnění. Ze zákona č. 

416/2009 Sb. budou vyjmuty speciální postupy a podmínky pro vyvlastnění a tato úprava se přenese do nového 

zákona o vyvlastnění, do jeho speciální části. Vzhledem k charakteru staveb dle zákona č. 416/2009 Sb. budou 

stávající postupy z tohoto zákona převzaty, nedojde k jejich rušení nebo omezení. To znamená, že veškeré 

instituty zakotvené v zákoně č. 416/2009 Sb. budou ve stávajícím rozsahu zachovány; dle požadavků 

dotčených resortů a poznatků z aplikační praxe mohou být v rámci přípravy nového zákona Bude-li zvolena 

varianta včlenění úpravy vyvlastnění obsažené v zákoně č. 416/2009 Sb. do speciální části nového zákona o 

vyvlastnění, dojde k úplnému převzetí všech institutů upravených v zákoně č. 416/2009 Sb. a k zachování 

jejich rozsahu. Zároveň bude v rámci přípravy paragrafového znění zákona zváženo, zda je vhodné některé 

z institutů dle předchozí věty rozšířit, popřípadě rozšířit jejich rozsah, aby se vztahovaly na další stavby vedle 

staveb dle zákona č. 416/2009 Sb. 

.  

 

Popis VARIANTY 2 

 

V případě přijetí VARIANTY 2 bude v prvé řadě nutné stanovit kategorie vybraných staveb a pro ně pak 

speciální postupy ve vyvlastňovacím řízení. Kategorie vybraných staveb budou stanoveny na základě nového 

stavebního zákona (příloha zákona, která vyjmenovává vybrané stavby) nebo ve vazbě na stávající úpravu 

v zákoně č. 416/2009 Sb. 

 

Speciální postup by se pak týkal i stanovení lhůt v řízení pro úkony vyvlastňovacího úřadu. Ústní jednání by 

nařídil vyvlastňovací úřad tak, aby se konalo nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od doručení oznámení o zahájení 

vyvlastňovacího řízení. O ústním jednání by uvědomil účastníky řízení nejméně 15 dnů před jeho konáním.  

Dospěl-li vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou splněny, do 30 dnů ode dne konání 

ústního jednání by rozhodnul ve vyvlastňovacím řízení. 

 
Co se týče věcné příslušnosti vyvlastňovacích úřadů v případě vyvlastnění vybraných staveb, je navrhováno, 
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aby vyvlastňovacím úřadem byl specializovaný stavební úřad. Odvolacím orgánem by byl Nejvyšší stavební 

úřad. 

 
Do nového zákona o vyvlastnění by rovněž byl převzat institut mezitímního rozhodnutí, jak je upraven 

v zákoně č. 416/2009 Sb., a vztahoval by se na všechny stavby dle zákona 416/2009 Sb. a jeho speciální úprava 

na vybrané stavby. Vedle mezitímního rozhodnutí dle zákona 416/2009 Sb. bude možné (stejně jako dnes) užít 

institut mezitímního rozhodnutí dle obecné úpravy správního řádu, a to pro jakékoli stavby bez ohledu na jejich 

druh.  

 

Mezitímní rozhodnutí dle zákona č. 416/2009 Sb. je nástrojem, který vede k urychlení vyvlastnění. Mezitímní 

rozhodnutí by bylo možné vydat pouze za předpokladu, že byly splněny podmínky pro vyvlastnění a přetrvával 

by spor o náhradu za vyvlastnění. Mezitímní rozhodnutí tak urychluje postup při vyvlastnění a současně 

zachová vyvlastňovanému ochranu jeho zaručených ústavních práv tím, že mezitímní rozhodnutí by bylo 

možné vydat pouze na základě zákonem stanovených podmínek a současně by byla vyvlastňovanému 

zachována možnost, aby byl postup správních orgánů přezkoumán příslušným soudem. 

Vyvlastňovací úřad by tedy vydal za určitých podmínek mezitímní rozhodnutí, anebo by vyvlastňovací řízení 

pro vybrané druhy staveb bylo jednostupňové. 

 

Institut mezitímního rozhodnutí pro kategorii „vybraných staveb“ je možné převzít ze současné právní 

úpravy, pro něž je nutné stanovit podmínky pro jeho vydání: 

• týká se stavby vymezené v zásadách územního rozvoje nebo územním rozvojovém plánu, 

• jedná se o stavbu vybrané infrastruktury, 

• podmínky pro vyvlastnění jsou splněny, přetrvává spor o náhradu, 

• rozhodnutí bude obsahovat všechny náležitosti výroku o vyvlastnění. 

 

Odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí by nebylo přípustné. 

 

Přezkoumání by bylo možné pouze na základě podané žaloby, přičemž soud by o žalobě rozhodnul do 60 dnů 

a tato lhůta by se uplatnila i u rozhodování o opravných prostředcích. 

 

Vzhledem k tomu, že mezitímním rozhodnutím by nebylo rozhodováno o náhradě, musela by být tato 

vyvlastniteli poskytnuta jako záloha, a to do 60 dnů od právní moci mezitímního rozhodnutí. Pokud by byla 

podána žaloba k soudu, uhradila by se záloha na vyvlastnění do 60 dnů od právní moci rozhodnutí soudu, 

kterým by byla žaloba zamítnuta, obdobně i pokud by byl podán opravný prostředek proti soudnímu 

rozhodnutí. 

 

Pokud by byla podána žaloba k soudu, vydal by vyvlastňovací úřad rozhodnutí ve zbytku věci až poté, kdy by 

byla věc u soudu skončena včetně řízení o opravném prostředku. 

 

Byla-li by poté stanovena náhrada za vyvlastnění vyšší než zaplacená záloha, vyvlastnitel by uhradil zbylou 

část do 60 dnů od právní moci rozhodnutí ve zbytku věci. Obdobně byla-li by stanovena náhrada za vyvlastnění 

nižší než zaplacená záloha, vyvlastňovaný by vrátil rozdíl do 60 dnů od právní moci rozhodnutí ve zbytku věci. 

 

Institut mezitímního rozhodnutí, pro stavby dle zákona č. 416/2009, proti němuž je přípustné odvolání 

(viz. § 4b zákona č. 416/2009 Sb.) bude převzat do speciální části nového zákona o vyvlastněné. Současně 

bude zváženo jeho případné rozšíření i na další druhy staveb. 

 

Na základě přijaté novely zákona č. 416/2009 Sb., (zákon č. 403/2020 Sb.) jako speciální úpravy vyvstal 

požadavek na souběh řízení vyvlastňovacího a povolovacího. Navrhované spojování povolovacího a 
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vyvlastňovacího řízení je velmi složitě aplikovatelné.  Platí zde stále zásada subsidiarity vyvlastnění, tedy 

vyvlastňovat pouze v nezbytném rozsahu, pokud nelze potřebných práv dosáhnout jinak. Rozsah vyvlastnění 

je možné s konečnou platností určit až nezpochybnitelným povolením stavby, které bude pravomocné. 

Povolení stavby je tedy předběžnou otázkou pro vyvlastnění.  

 

V rámci prací na paragrafovém znění je nutno počítat s prověřením právních možností souběhu obou řízení 

obecně.  Současně s výše uvedenou problematikou se jeví jako potřebné prověření možnosti stanovení účelu 

vyvlastnění ve vazbě na rozhodnutí o dělení a scelování pozemků, resp. na komplexní pozemkové úpravy u 

liniových (minimálně dopravních) staveb pro případy ještě pravomocně neumístěných resp. nepovolených 

staveb. V případě, že by se ověření možnosti využití výše zmíněných titulů pro vyvlastnění ukázalo jako 

nevhodné, bude nutné najít alternativní řešení pro možnost provádění vyvlastnění v případě liniových staveb 

před získáním rozhodnutí o povolení záměru (právní stav po rekodifikaci stavebního práva). Opětovně zde 

vyvstává otázka nezbytného rozsahu vyvlastnění jako zákonné podmínky oproti výkupu pozemků dohodou 

v jakémkoliv rozsahu.  

 

6. Souběh exekuce a vyvlastnění 

 

Zákon musí dořešit vliv probíhajícího exekučního řízení na proces vyvlastnění. Tato řízení se mohou dostávat,  

a v řadě případů i dostávají, do střetu. Každé z řízení má však jiný cíl. Zatímco cílem exekučního řízení je co 

nejrychlejší a pokud možno co nejvyšší uspokojení pohledávky oprávněného za povinným, cílem 

vyvlastňovacího řízení je co nejdříve a nejefektivněji nabýt vyvlastňovanou nemovitou věc do vlastnictví 

vyvlastnitele. Ke střetu těchto cílů poté dochází v situacích, kdy je nemovitá věc, která má být vyvlastněna, 

postižena exekucí nebo je vůči ní veden soudní výkon rozhodnutí. 

 

Je tedy třeba vyřešit vztah těchto řízení, kdy obě omezují vlastnické právo osoby k nemovité věci a obě mohou 

skončit jeho odnětím, vždy však z jiného důvodu (v jednom případě v důsledku protiprávního jednání 

vyvlastňovaného, v druhém případě pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže převažuje 

veřejný zájem). 

 

Při rekodifikaci je třeba brát v potaz, že v případě exekučního řízení či soudního výkonu rozhodnutí, pokud 

dochází k postižení nemovité věci, je omezení vlastnického práva zcela legitimní. Stejně tak je legitimní, pokud 

dojde v těchto řízeních zákonným způsobem k odnětí vlastnického práva. 

 

Dále je při rekodifikace třeba vzít v potaz, že do celého procesu vyvlastnění vstupuje další osoba, kterou je 

soudní exekutor či soud provádějící výkon rozhodnutí. Při postižení nemovité věci, která má být předmětem 

vyvlastnění, přechází část oprávnění k nakládání s nemovitou věcí na tyto subjekty, a to na úkor vlastníka. 

Tomu je v souladu s ust. § 335b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále také jen „OSŘ“) či v souladu 

s ust. § 47 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád (dále také jen „EŘ“) znemožněno nakládání 

s nemovitou věcí, nemůže ji tedy z vlastní vůle převést, ani ji zatížit. 

 

V neposlední řadě je třeba v rámci rekodifikace zajistit, aby důsledky vyvlastnění neměly negativní dopady na 

oprávněného z exekučního řízení. Je vždy třeba, aby v důsledku vyvlastnění nebylo ohroženo plnění, které by 

měl oprávněný z exekučního řízení obdržet, jinými slovy, aby vyvlastňovací řízení nebylo důvodem pro 

zkrácení práv oprávněného. 

 

6.1. Návrh řešení – vyloučení povinnosti pokusit se o uzavření smlouvy o získání práv k nemovité věci  

 
V rámci rekodifikace by měla být pro některé případy výslovně vyloučena potřeba vyvinout snahu o uzavření 

smlouvy o získání práv k nemovité věci. Vyloučení povinnosti vyvinout snahu o uzavření smlouvy v případech 

omezení dispozičních oprávnění vlastníka již obsahuje v § 5 odst. 5 písm. b) zákona č. 184/2006 Sb., o 
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vyvlastnění. Níže uvedený návrh by měl tuto úpravu zachovat a zpřesnit, aby došlo k usnadnění posuzování, 

v jakých případech je omezení vlastníka nemovité věci takové, že snaha o uzavření smlouvy nemůže být 

úspěšná, a není tedy třeba ji vůbec vyvíjet. Současné znění je obecné a zcela nereflektuje specifika omezení 

v případě exekučního řízení a soudního výkonu rozhodnutí. 

 

Jak plyne z Hodnocení dopadu regulace (RIA), jedním z problémů, který v případě souběhu exekučního  

a vyvlastňovacího řízení vyvlastnitelé spatřují, jsou obtíže a mnohdy i úplná nemožnost dohodnout se na 

uzavření smlouvy. Tato nemožnost uzavřít smlouvu plyne zejména z povahy exekučního řízení. Jak bylo 

uvedeno výše, povinný (vlastník nemovité věci) je vyloučen z možnosti dispozice s touto věcí. Jistou možnost, 

jak dospět k uzavření smlouvy, dává § 44a odst. 4 EŘ. Tato možnost je však zatížena několika podmínkami: 

1. Se zpeněžením nemovité věci musí vyslovit souhlas soudní exekutor. 

• Podmínka sama o sobě nemusí být problematická, když soudnímu exekutorovi jde především 

o vymožení pohledávky. 

 

2. Se zpeněžením nemovité věci musí vyslovit souhlas oprávněný v exekuci. 

• Podmínka opět nebývá zásadním problémem, jelikož nemovitá věc musí být zpeněžena 

minimálně za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem. 

 

3. Se zpeněžením nemovité věci musí vyslovit souhlas ostatní přihlášení věřitelé. 

• Zde již vzniká potenciální problém, jelikož řada přihlášených věřitelů může odmítnout udělit 

souhlas v očekávání, že výnos z případné exekuční dražby může být vyšší než z prodeje za 

obvyklou cenu stanovenou znaleckým posudkem.  

• Pokud jde o věřitele, jehož pohledávka by nebyla ani částečně při prodeji na základě smlouvy 

uspokojena, pro něj nemůže být výsledek exekuční dražby negativnější, ale naopak může 

znamenat, že dojde alespoň k částečnému uspokojení jeho pohledávky. V exekuční dražbě 

může výše příhozů ve výsledku překonat i cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

 

4. Vůči povinnému nesmí být vedeno více exekucí. 

• Jedná se jednoznačně o největší překážku uzavření dohody. Dle statistik exekutorské komory 

za rok 20191 je pouze jedna exekuce vedena na 223 013 osob. Více, než jedna exekuce je pak 

vedena na 560 040 osob, tedy přes 60 % osob v exekuci má více, než jednu exekuci a postup 

dle § 44a odst. 4 EŘ je v jejich případě vyloučen. Je třeba dodat, že mezi tyto exekuce se 

počítají i exekuce správní a daňové, které nejsou ve výše uvedené statistice promítnuty a reálný 

počet osob s více než jednou exekucí bude ještě vyšší. 

 

Dále je třeba doplnit, že soudní výkon rozhodnutí prodej mimo dražbu v případě nemovitých věcí vůbec 

neumožňuje. Dle § 326b OSŘ lze mimo dražbu prodat jen věci movité, které podléhají rychlé zkáze. V případě 

soudního výkonu rozhodnutí je tak uzavření dohody vyloučeno již z povahy věci. 

 

Samozřejmě by vyloučení povinnosti vyvinout snahu o uzavření smlouvy nemělo bránit pokusu o její uzavření, 

smlouva by měla být stále preferovaným způsobem.  

 

S ohledem na výše uvedené by však toto vyloučení mělo dopadat výslovně na situace, kdy je vůči povinnému 

veden soudní výkon rozhodnutí, nebo více než jedno exekuční řízení. Touto úpravou by došlo k vyloučení 

pochybností, v jakých případech není třeba o uzavření smlouvy vůbec usilovat. 

 

V případě, že je vedeno pouze jedno exekuční řízení, lze uvažovat o zkrácení lhůty, po kterou je třeba vyvíjet 

 
1 https://www.statistiky.ekcr.cz/docs/statisticky-list-V.pdf 
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snahu o uzavření smlouvy, když i toto jedno řízení představuje jisté omezení vyvlastňovaného a šance na 

uzavření dohody se snižuje. 

 

6.2. Návrh řešení – výplata náhrady za vyvlastnění 

 
Otázkou, kterou současný zákon o vyvlastnění vůbec neřeší, je otázka výplaty náhrady za vyvlastnění 

v případě, že je vyvlastněná nemovitá věc postižena exekučním příkazem nebo soudním výkonem rozhodnutí. 

Zákon v současném znění počítá s tím, že náhrada se může poskytnout buď vyvlastňovanému, ve specifických 

případech pak může být složena do úschovy soudu (§ 13 odst. 2 zákona o vyvlastnění). Zákon o vyvlastnění 

však již nereflektuje specifika exekučního řízení. Pokud by totiž bylo v průběhu exekučního řízení či soudního 

výkonu rozhodnutí vypláceno přímo vyvlastňovanému, může reálně dojít k ohrožení práv oprávněného. Pokud 

vyvlastnitel vyplácí náhradu, nemá možnost si ověřit, zda bankovní účet, na který je náhrada vyplácena, je již 

postižen exekučním příkazem nebo soudním výkonem rozhodnutí, a tedy zda je omezena dispozice 

s prostředky na tomto účtu ze strany vyvlastňovaného. Je zde tedy reálné riziko, že se bude jednat o účet, který 

nebyl postižen a vyvlastňovaný bude moci s těmito prostředky dříve, než k jeho postižení dojde, nakládat  

a dostat je mimo svou dispozici. Zároveň je také možné, že vyvlastňovaný pro účely výplaty náhrady vůbec 

neuvede svůj účet, ale účet jiné osoby, který není a nemůže být exekucí postižen. V nejhorším případě tak 

nastane situace, kdy vyvlastňovaný, povinný v exekučním řízení, přijde o vlastnické právo k postiženému 

majetku, který mohl být zpeněžen a z něhož mohla být uspokojena pohledávka oprávněného, zároveň se však 

tyto prostředky nikdy do dispozice oprávněného nedostanou a bude tak zcela zmařen účel exekučního řízení. 

 

Jako vhodným řešením se tak jeví, aby v rámci rekodifikace bylo stanoveno, že v případě průběhu exekučního 

řízení či soudního vykonávacího řízení, pokud je v těchto řízeních postižena vyvlastňovaná nemovitá věc, byla 

náhrada za vyvlastnění vyplácena přímo k rukám soudního exekutora, případně na účet soudu, který vede 

výkon rozhodnutí. Soudní exekutor či soud by v těchto specifických případech byli účastníkem 

vyvlastňovacího řízení sui generis, jelikož by jim byla ukládána v rámci řízení povinnost plnění převzít. 

 

Soudní exekutor by poté postupoval pouze v souladu s EŘ, došlo by tedy k rozúčtování získaného plnění, 

k vyplacení oprávněného, věřitelů, nákladů exekučního řízení a případný přeplatek by byl zaslán přímo 

vyvlastňovanému. Totožně by soud vedoucí výkon rozhodnutí postupoval v souladu s OSŘ. Rozvrh utržených 

prostředků by měl probíhat v souladu s § 337c OSŘ, když fakticky vyvlastnění nahrazuje dražbu nemovitostí 

a není tedy důvod se od této úpravy odchylovat. 

 

Výše navrženou úpravou by byla maximálně chráněna práva oprávněného, jelikož by byla vyloučena dispozice 

s prostředky ze strany vyvlastňovaného.  

 

Ochrana oprávněného je zajištěna také tím, že výše náhrady je určována znaleckým posudkem, díky čemuž 

může dojít k nárůstu částky, kterou oprávněný ve výsledku získá. V případě dražby v rámci exekučního řízení 

či soudního výkonu rozhodnutí se totiž vyvolávací cena stanovuje jako 2/3 ceny zjištěné znaleckým posudkem. 

Nedojde ani k negativnímu dopadu do sféry povinného, když v případě, že náhrada bude vyšší než pohledávky 

oprávněného či dalších věřitelů, tento rozdíl bude vyplacen přímo povinnému. Zároveň tato úprava neporuší 

základní práva povinného, jelikož omezení dispozice s majetkem je přímo spjato s exekučním řízením a je 

k němu legitimní důvod. Jinými slovy, v případě, že bude náhrada vyplacena soudnímu exekutorovi, nebude 

tímto krokem vyvlastňovaný dotčen více, než již byl dotčen samotným exekučním řízením. 

 

V rámci navrhované změny není též třeba řešit souběh více exekucí a s tím spojenou otázku, kterému 

exekutorovi by mělo být plnění vyplaceno. Tuto otázku upravuje zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví 

pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, který v § 14 stanovuje, že exekuci provádí 

ten exekutor, který je prvním v pořadí. Tomuto by též bylo vypláceno plnění. 
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Zároveň by navrhovaná úprava neměla negativní vliv na situace, kdy by následně došlo ke zrušení vyvlastnění. 

Zde by mohlo být postupováno v souladu aktuálním zákonem o vyvlastnění, tedy že by náhradu vracel přímo 

vyvlastněný, i když byla hrazena k rukám soudního exekutora. Prostředky totiž byly užity k uhrazení dluhů 

vyvlastňovaného, a je tedy jen logické, že je to vyvlastňovaný, kdo by případně měl náhradu vrátit. 

 

Navrhovaná změna by mohla mít negativní vliv na ostatní oprávněné a věřitele vyvlastňovaného, kteří by se 

v případě, že by probíhala dražba, mohli jako věřitelé do této dražby přihlásit a své pohledávky uplatnit. Mohlo 

by tak dojít k tomu, že soudní exekutor, který plnění obdrží, vyplatí dlužnou částku pouze oprávněnému ve 

„své“ exekuci a zbylé prostředky vyplatí povinnému. V rámci rekodifikace by tak soudnímu exekutorovi či 

soudu provádějícímu výkon rozhodnutí měla být stanovena obdobná povinnost, jakou v případě dražby 

stanovuje § 336b odst. 4 OSŘ. Soudní exekutor nebo soud by tedy měli potenciální věřitele upozornit (ideálně 

způsobem dostupným veřejnosti, tedy způsobem, jakým je zveřejněna dražební vyhláška), že probíhá 

vyvlastňovací řízení a aby své pohledávky přihlásili v souladu s § 336f OSŘ. Stanovení lhůty pro přihlášení je 

ke zvážení, měla by však skončit nejpozději v den, kdy má být náhrada za vyvlastnění vyplacena soudnímu 

exekutorovi. Jako vhodnější se však jeví stanovení lhůty pevným způsobem, tedy například 2 měsíce od 

zveřejnění výzvy. Stanovení lhůty jiným způsobem by mohlo vyvolat nejistotu o jejím skončení, jelikož by 

věřitelé neměli o vyvlastňovacím řízení dostatečné informace, aby byli schopni konec lhůty určit. 

 

Rekodifikace zákona by též v případě exekučního řízení a soudního výkonu rozhodnutí měla vyloučit možnost 

poskytnutí jiného pozemku nebo stavby osobě povinné (současný § 11 zákona o vyvlastnění) bez souhlasu 

oprávněného a soudního exekutora. Zaprvé jsou zde stejné překážky, jako v případě uzavření smlouvy o získání 

práv k nemovité věci, které jsou rozepsány v předchozí části. Druhým problémem je potenciální ohrožení 

oprávněného. Nová nemovitá věc by mohla mít nižší hodnotu či horší prodejnost, dojde též k prodloužení 

exekučního řízení. Nová nemovitá věc by musela být opět postižena, opět provedeno její ohodnocení  

a provedeny další kroky, které by následně mohly směřovat k dražbě. 

 

6.3. Návrh řešení – vyloučení dražebního jednání 

 
Ač tento návrh nepřímo plyne již z výše uvedeného, bylo by vhodné výslovně stanovit, že po dobu, kdy probíhá 

řízení o vyvlastnění, nesmí proběhnout dražba nemovité věci, která je vyvlastňována. 

 

Dražba by fakticky byla proti smyslu a účelu vyvlastňovacího řízení. Prvním rizikem je, že by mohl nemovitost 

vydražit někdo jiný než vyvlastnitel, a s touto osobou by následně musel vydražitel opět jednat či vůči ní zahájit 

vyvlastňovací řízení. Druhým rizikem je zneužití postavení vyvlastnitele v rámci dražebního jednání, kdy by 

mohla být příhozy uměle navyšována cena s motivací, že vyvlastnitel nemovitou věc nezbytně potřebuje  

a bude toto navyšování ceny reflektovat. 

 

6.4. Návrh řešení – úprava ukončení exekučního řízení v návaznosti na nabytí vlastnického práva 

vyvlastnitelem 

 
Není výslovně řešeno ukončení exekučního řízení v návaznosti na nabytí vlastnického práva vyvlastnitelem. 

Je vhodné stanovit, že složením náhrady za vyvlastnění do úschovy zanikají účinky exekučních příkazů, 

kterými byl postižen předmět vyvlastnění, resp. rozhodnutí o nařízení soudního výkonu rozhodnutí. 

 

 

7. Náhrady 

 
Náhrada za vyvlastnění by měla být v každém případě vždy spravedlivá a přiměřená s přihlédnutím 

k okolnostem konkrétního případu, které mohou odůvodňovat různou výši náhrady v různých případech. 

Zároveň musí být při stanovení náhrady dbáno, aby byla při jejím vyčíslení udržena spravedlivá rovnováha 
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mezi ochranou soukromého majetku a požadavky obecného zájmu.2 Náhrada za vyvlastnění má být rovněž 

stanovena ve výši, která má vyvlastňovanému zajistit, aby mu nevznikla majetková újma (s přihlédnutím 

k místu a času).3 Tyto požadavky odpovídají dikci čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Za náhradu 

za vyvlastnění je potřebné považovat také částku odpovídající kupní ceně v případě, kdy dojde k dohodě mezi 

vyvlastňovatelem  

a vyvlastňovaným o prodeji či směně pozemku. Vyvlastnění tak lze rozdělit na dvě možné fáze – dobrovolnou 

a nedobrovolnou fázi vyvlastnění. V rámci textu bude s těmito fázemi dále pracováno. Náhrada za vyvlastnění 

se má rovnat majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění. Zákon o vyvlastnění 

v § 10 stanovuje, že za vyvlastnění náleží náhrada ve výši obvyklé ceny, přičemž pro účely vyvlastnění  

a způsobu určení této náhrady se pracuje s pojmy cena obvyklá a cena zjištěná.  

 

Právní úprava by podle smyslu zákona měla garantovat poskytnutí náhrady za srovnatelnou nemovitou věc či 

právo v daném místě a čase s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. Při přípravě stávajícího zákona 

však nebyly vzaty v potaz některé níže uvedené skutečnosti, které v důsledku toho nejsou řešeny současnou 

úpravou správně a rekodifikací by tyto nedostatky měly být odstraněny.  

 

Základním cílem rekodifikace zákona o vyvlastnění by se tak mělo stát zvýšení právní jistoty, zvýšení motivace 

k uzavírání dohod a změna určování náhrad tam, kde náhrady neodpovídají újmě způsobené vyvlastněním. 

 

7.1. Návrhy řešení – náhrada za vyvlastnění 

 

Základním východiskem pro určení náhrady za vyvlastnění je rozsah majetkové újmy, která se  

u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění; je přitom nutné přihlédnout k okolnostem konkrétního 

případu. Současné právní předpisy stanoví, že náhrada bude stanovena na základě znaleckého posudku dle § 

20 a § 5 odst. 2 písm. a) zákona o vyvlastnění. Pro účely vyvlastnění se využívá cena obvyklá, jež se určuje 

dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 

Druhým možným určením je pak cena zjištěná, které se využívá v takovém případě, kdy je cena obvyklá nižší 

než cena zjištěná.  

 

Užití ceny zjištěné nemusí odpovídat dnešní situaci na trhu nemovitých věcí, přičemž cenou zjištěnou nelze 

zjistit majetkovou újmu povinného a jediným nositelem relevantních informací je v praxi, dle názoru řady 

odborníků, pouze cena obvyklá. V této souvislosti je nezbytné nezapomenout na skutečnost, že je připravován 

zákon o oceňování, který počítá s tržní cenou4 tam, kde není možné použít ceny obvyklé a zjištěné. Tato 

skutečnost by se měla promítnout také v rekodifikovaném zákoně o vyvlastnění. Právě tržní cena je tou, která 

představuje, až na zvlášť odůvodněné případy5, spravedlivou náhradu za způsobenou újmu (v souladu 

s judikaturou Ústavního soudu ČR6)  

a obvyklá cena se jí tak po znaleckém zjištění rovná či přibližuje.  

 

Současná právní úprava ceny obvyklé do jisté míry odpovídá nejvhodnějšímu možnému ocenění náhrady 

 
2 Rozsudek ESLP ve věci Jahn a ostatní proti Německu, č. 46720/99, ze dne 22. ledna 2004 
3 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp, zn. 21 Cdo 3380/2014, ze dne 8. března 2016 
4 „Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba 

směněny v tuzemsku ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku 

uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, 

uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního odstupu se rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají 

žádný́ vztah a jednají vzájemně nezávisle.“ 
5 Spravedlivá náhrada proto v konkrétním případě může být odlišná od ceny tržní, odůvodňuje-li to například 

stav předmětu vyvlastnění vzhledem k legitimnímu veřejnému zájmu na jeho ochraně (viz např. rozsudek 

Krajského soudu v Meiningenu (Landgericht Meiningen) č. j. (2) BLK O 2/18 ze dne 11. 12. 2019, nebo 

rozsudek ESLP ve věci Papachelas proti Řecku, č. 31423/96, ze dne 23. května 1999) 
6 I.ÚS 1904/14 
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vyvlastňovaného práva (s výjimkami). Samotná úprava však vykazuje několik nedostatků, které by měly být 

v rámci rekodifikace vyřešeny.  

 

Výše náhrady je v režimu zákona o vyvlastnění vždy individuálně určenou. Do jisté míry by bylo možné 

uvažovat o zavedení úpravy paušalizované náhrady v zákoně o vyvlastnění (po vzoru zákona č. 416/2009 Sb., 

o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a naturální náhrady). Výhodnost  

a spravedlivost paušální částky není ve všech případech jednoznačná, neboť je lehce zneužitelná. Od případné 

právní úpravy paušalizované úpravy tak nelze očekávat, že by významně snížila nutnost zpracovávání 

znaleckých posudků, zároveň by v určitých případech vedla ke spekulativním návrhům a postupům (vedoucím 

k rozdělování pozemků na pozemky zanedbatelného rozsahu s velkým počtem různých vlastníků). Na druhou 

stranu je potřebné říci, že by paušalizovaná náhrada mohla vést k úspoře finančních prostředků na straně 

vyvlastnitele (při snížení prostředků vynaložených na samotné vyvlastňovací řízení). V rámci rekodifikace by 

tak muselo dojít k nastavení jasných pravidel, přičemž je nutné počítat s tím, že by tato pravidla mohla 

v určitých případech vést k nespravedlivému určení náhrady. 

 

V případě přijetí úpravy paušalizovaných náhrad dojde ke zrychlení vyvlastňovacích řízení. Na druhou stranu 

je nutné počítat s tím, že v některých případech by mohlo docházet ke stanovování nespravedlivé náhrady za 

vyvlastnění. Paušalizované náhrady by měly být odstupňovány dle velikosti dané nemovité věci. Novou 

úpravou dojde ke zvýšení motivace k uzavírání dohod tam, kde náhrady ve vyvlastňovacím řízení neodpovídají 

újmě způsobené vyvlastněním. 

 

V případě nepřijetí této úpravy bude i pro pozemky s nejmenší rozlohou potřebné vést zdlouhavé vyvlastňovací 

řízení, kdy určená náhrada bude příliš nízká a výše nákladů na řízení bude tuto částku převyšovat.  

 

Současná právní úprava počítá s tím, že obvyklou cenu lze určit u všech nemovitých věcí. Tak tomu však 

v praxi není. U unikátních či atypických nemovitých věcí není možné obvyklou cenu určit vůbec, neboť na 

trhu chybí srovnatelná nemovitá věc. Tato skutečnost by se tak měla promítnout v rekodifikaci a znění zákona 

by umožnilo ocenit tyto unikátní a atypické nemovité věci odlišně tak, aby se náhrada rovnala majetkové újmě, 

která se u vyvlastňovaného v důsledku vyvlastnění projeví, vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního 

případu. 

 

Tato změna by se nejvíce dotkla samotného zákona o oceňování majetku, na který zákon o vyvlastnění pro 

účely určení obvyklé ceny odkazuje. Samotná právní úprava zákona o vyvlastnění by v rekodifikovaném znění 

musela obsahovat úpravu, jež by umožňovala namísto ceny obvyklé či zjištěné použít pro tento případ cenu 

jinou, vhodnější, případně by v ojedinělých případech umožňovala navýšit náhradu nad cenu obvyklou přímo 

vyvlastňovacímu orgánu. Bez této úpravy je ocenění těchto unikátních a atypických nemovitých věcí čistě 

otázkou znalců, jejichž ocenění se může výrazně lišit (s ohledem na nejednotnost v postupech a absenci 

závazných pravidel a dostatečných kvantitativních i kvalitativních informací). Ocenění v režimu současného 

znění zákona je však v těchto případech velmi obtížné a nemusí odpovídat „újmě, kterou vyvlastnění způsobí“.  

 

O shodném postupu by bylo vhodné uvažovat také v případě odnětí práv k objektům k bydlení a podnikání. 

Vyvlastnění těchto objektů představuje značný zásah nejen do ekonomického, ale zejména pak osobního  

a rodinného života. Řešení této problematiky by mohlo najít inspiraci ve slovenském zákoně, který již  

v dobrovolné fázi vyvlastnění (ve fázi jednání o dohodě) umožňuje nabídnout vlastníku pozemku náhradní 

bydlení formou pronájmu po určitou dobu, kdy tento pronájem hradí vyvlastnitel. Dále by se u těchto případů 

dalo de lege ferenda uvažovat o procentuálním navýšení náhrady. Zavedení úpravy k náhradnímu bydlení by 

na druhou stranu mohlo časově protáhnout dosavadní vyvlastňovací řízení. 

 

Přijetí této úpravy by muselo předcházet rozšíření kompetencí daných orgánů nejen z pohledu zákona  

o vyvlastnění, ale také z pohledu úpravy limitující nakládání těchto orgánů s majetkem (hospodaření 
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s majetkem státu). Pravidla pro nabývání objektů určených k náhradnímu bydlení, jež by sloužily pro výše 

uvedené pronájmy, by musela být nastavena ústavně komfortním způsobem tak, aby nedocházelo 

k upřednostňování jednoho vlastnického práva před druhým. Tato úprava by na jedné straně znamenala zvýšení 

finančních požadavků na vyvlastnitele, na druhou stranu by motivovala vlastníka pozemku k uzavření dohody, 

přičemž náhrada za vyvlastnění by více odpovídala reálně způsobené újmě. Zároveň by motivační bonus 

(bezplatný pronájem jiné nemovité věci, popř. jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., motivační procentuální 

bonus) působil pozitivně na náklady vynaložené na řízení o vyvlastnění (v užším slova smyslu).  

 

V neposlední řadě lze o výše uvedené kompenzaci myslet také při zohlednění délky života stráveného v místě, 

a to formou procentuálního navýšení ocenění.  

 

7.2. Návrhy řešení – náhrada za vyvlastnění – věcná břemena 

 

Úvodem je potřebné zmínit nesoulad terminologie současného zákona o vyvlastnění a obecné terminologie, 

kdy právní vztahy označované jako „věcná břemena“ odpovídají v obecné terminologii služebnostem.  

 

Při stanovení náhrady za omezení práv je v praxi dosahováno částek, které jsou několikanásobně nižší než 

náklady na určení náhrady. Zjištěná cena věcného břemene v praxi nevyjadřuje majetkovou újmu 

vyvlastňovaného (povinného z věcného břemene). Tomu je tak z důvodu tzv. výnosové metody, kdy se v potaz 

bere roční užitek z věcného břemene. Ten však v některých případech neodpovídá újmě spojené s omezením 

dané nemovité věci. V praxi má pozemek bez věcného břemene pro účely případného prodeje vyšší hodnotu  

a je snáze zcizitelný. Rozdíl mezi cenou pozemku se zatížením a bez něj může být v řádech desítkách procent.  

 

Nedostatek pravidel pro znalecké ocenění se netýká pouze oceňování pozemků a staveb, ale také oceňování 

věcných břemen. Podle Hodnocení dopadu regulace (RIA) je tato problematika jednou z nejčastějších překážek 

pro účelné a rychlé vyvlastňovací řízení.  

 

Rekodifikace zákona o oceňování majetku (přijetí odlišného postupu pro oceňování věcných břemen), 

společně se zákonem o znalcích (zavedení závazných metodik a kvalitativních a kvantitativních postupů), by 

přinesla pozitivní dopad na vyvlastňovací řízení zejména v podobě zvýšení právní jistoty a spravedlnosti 

náhrad. 

 

7.3. Návrhy řešení – motivační prostředky úpravy 

 

Cílem rekodifikace na poli stanovení náhrad by se v současné době měla stát zejména motivace vlastníků 

pozemků k uzavření dohod. Motivace k uzavření dohod je u vlastníků pozemků v současné době nižší nebo 

stejná jako pro vedení vyvlastňovacího řízení. Tento fakt je však značným nedostatkem a úskalím současné 

úpravy. Některé již úpravou zavedené motivační prostředky v praxi nedostatečně působí na vlastníky pozemků, 

pro něž neexistuje dostatečný apel k uzavření dohod v rámci dobrovolné fáze vyvlastnění. Tato skutečnost 

přináší značné náklady (administrativní, časové, finanční) na straně vyvlastnitele, kterým by bylo možné 

v praxi předcházet.  

 

Důvodem pro zavedení dalších motivačních prostředků či uvolnění limitů při uzavírání dohod, vedoucích 

k dobrovolnému vyřešení situace před zahájením řízení v užším slova smyslu, by mělo být snížení nákladů na 

vyvlastňovací řízení. Rekodifikace by se navíc mohla promítnout také ve snížení rizika nepřesného ocenění  

a tím i vyplacení náhrady, která nebude odpovídat způsobené újmě (čímž nebude dostatečná k zajištění 

srovnatelné náhradní věci).   

 

Vodítkem pro rekodifikaci by tak mělo být stanovení motivačních prostředků k náhradám dle jednotlivých 

účelů a kategorie vyvlastnitelů. Současně je potřebné vzít v potaz stávající koeficienty, které v některých 
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případech nepokrývají ani náklady spojené s uzavřením dohod.  Je tak zapotřebí tyto koeficienty v rámci 

rekodifikace změnit či zvýšit, aby pokryly způsobenou újmu a zároveň by motivovaly k uzavření smlouvy. 

Dalším prostředkem motivace by se mohlo stát zvýšení ceny obvyklé, stanovení minimální ceny věci (bude-li 

pro předem stanovené situace vyšší než cena obvyklá) či zavedení náhrad dalších nákladů i v dobrovolné fázi 

vyvlastňovacího řízení, jak je uvedeno níže.  

 

7.4. Návrhy řešení – náhrada dalších nákladů 

 

Současná právní úprava stanovuje, že vyvlastňovanému náleží také náhrada stěhovacích nákladů, nákladů 

spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží 

následkem a v souvislosti s vyvlastněním. Podle Hodnocení dopadu regulace (RIA) je účelem těchto náhrad 

zmírnění negativních dopadů, s čímž nejde nesouhlasit.  

 

Tato úprava nečinní v praxi žádné větší problémy. V rámci rekodifikace by bylo vhodné do úpravy uvést i další 

nejběžnější náklady, které vyvlastňovanému mohou vznikat. Tato úprava by mohla přinést větší přehlednost 

pro vyvlastňovaného, který je v rámci vyvlastnění v pozici tzv. slabší strany. V praxi tak zůstávají sporné 

například náklady na zajištění jiné nemovité věci či náklady právního zastoupení, které umožňuje efektivní 

ochranu práv vyvlastňovaného, a to i přes to, že se jedná o stěžejní a značně vysoké náklady, které by 

vyvlastňovanému jinak nevznikly. Explicitním uvedením těchto nákladů v zákoně by došlo k posílení 

postavení vyvlastňovaného. 

 

Negativem současné úpravy a východiskem pro rekodifikaci je skutečnost, že náhrada nákladů je hrazena 

pouze v případě nedobrovolné fáze vyvlastnění (v rámci vyvlastňovacího řízení, tzn. při vyvlastnění v užším 

slova smyslu). Náhrada těchto nákladů v rámci dobrovolné fáze řízení je tak čistě otázkou jednání stran, kdy 

v rámci hospodaření s majetkem nemusí být příslušným orgánům umožněno cenu navyšovat. V praxi dochází 

k tomu, že tato náhrada není přiznávána systematicky a nemá tak motivační charakter. Vyvlastňovatel tak 

nedává vyvlastňovanému (vlastníku dané nemovité věci) dostatečný důvod pro vyjednání dohody namísto 

podstoupení finančně a časově náročného řízení o vyvlastnění.  

 

Přesunem nákladů do dobrovolné fáze vyvlastnění (z nedobrovolných nákladů řízení na dobrovolné motivační 

zvýšení kupní ceny) by sice nemuselo dojít k finanční úspoře (pakliže by se celková finanční částka shodovala), 

na druhou stranu by však došlo k časové úspoře, která má u řady záměrů podstatnější charakter (zejména ve 

chvílích, kdy musí k vyvlastnění dojít ve velmi krátkých časových intervalech).  

 

Současná právní úprava dále stanovuje, že vyvlastňovanému náleží také náhrada v prokázané výši újmy 

způsobené omezením dle § 19 odst. 3 zákona o vyvlastnění. Těmito omezeními se pak myslí zákaz nakládání 

s pozemkem nebo stavbou, a to v rozsahu, kterého se vyvlastnění týká, kdy vyvlastňovaný nesmí tyto nemovité 

věci převést, pronajmout nebo jinak zatížit. Tato úprava by v rámci rekodifikace zasloužila zpřesnění 

podmínek, neboť v praxi dochází ke spekulativním nárokům (nejčastěji v případě újmy způsobené nemožností 

pronájmu nemovité věci).  

 

Rekodifikací by dále mohlo být do zákona o vyvlastnění doplněno právo vyvlastňovacího úřadu vyloučit 

otázku náhrady dalších nákladů usnesením (ve smyslu § 10 odst. 2 a § 12 zákona o vyvlastnění) 

k samostatnému projednání. V praxi dochází často k obstrukcím, které maří účel řízení a zatěžuji orgány a celé 

řízení zejména po stránce administrativní a časové. Vyloučením otázky náhrady dalších nákladů 

k samostatnému projednání by tak mohlo dojít k plynulejšímu průběhu vyvlastňovacích řízení. Tento postup 

by byl vhodný také u náhrady nákladů na stěhování, které nelze předem vyčíslit. V praxi by tak bylo vhodné, 

pokud by zákon umožňoval vyloučit byť i jen část náhrady dalších nákladů. 

 

V neposlední řadě je potřebné zhodnotit okolnosti, které se v průběhu vyvlastnění berou či neberou v potaz. 
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Při stanovení ceny se nepřihlíží ke zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem 

vyvlastnění. Tento přístup má za cíl eliminovat spekulativní návrhy a obstrukce. Poněkud složitější situací je 

však stanovení náhrady způsobené znehodnocením věci. V praxi dochází k vyvlastnění pouze části nemovité 

věci (např. zahrady rodinného domu, pozemků určených k podnikání), což vede k znehodnocení zbylé části 

pozemku. Současná úprava umožňuje nahradit v rámci vyvlastnění újmu dle obvyklé ceny, a to pouze ve 

vztahu k vyvlastňované části pozemku. V potaz již však není brána zbylá část pozemku, které se vyvlastnění 

negativně dotýká i přes to, že sama není předmětem vyvlastňovacího řízení. Tato skutečnost by se však měla 

promítnout do znění zákona, a to s cílem spravedlivého řešení, neboť by byla poskytována náhrada za celkovou 

způsobenou újmu. Mezi náhrady při vyvlastnění by tak bylo vhodné zařadit i náhradu za znehodnocení zbylé 

části nemovité věci (v předem definovaných případech, např. v případě, kdy znehodnocení zbylé části 

představuje pro vyvlastňovaného zásah do jeho zdroje příjmů). Tato úprava by přinesla vyšší právní jistotu  

a odpovídala by újmě podle § 1039 občanského zákoníku. Na druhou stranu by se negativně promítla do 

finanční stránky vyvlastňovacích řízení.  

 

7.5. Návrhy řešení – forma náhrady 

 

Náhrada podle zákona o vyvlastnění je obecně poskytována v penězích. V praxi často dochází k naturální 

náhradě, a to při směně pozemků. Výhodou naturální náhrady je možnost zajištění srovnatelné nemovité věci 

(např. u zemědělských pozemků, kde je tato forma náhrady vhodnější a vítanější).  

 

Zakotvení práva na naturální náhradu by do jisté míry mohlo přinést větší právní jistotu, neboť současná 

judikatura hovoří o možnosti dovolat se směny pozemku v takovém případě, kdy existuje srovnatelný pozemek 

ve vlastnictví státu a nic nebrání tomu, aby byl směněn. Odmítnutí směny ve výše uvedeném případě může ve 

své podstatě vést k nesplnění podmínek samotného vyvlastňovacího řízení v užším slova smyslu, neboť 

nebude naplněna podmínka nemožnosti získat potřebná práva jinak.  

 

Na druhou stranu by tato úprava mohla přinést řadu sporů, neboť by se vyvlastňovaní dovolávali naturální 

náhrady, čímž by mohlo dojít k navýšení administrativních výdajů a prodloužení samotného procesu 

vyvlastnění. Zakotvení práva na naturální náhradu je však obsáhlejší problematikou, kdy největší překážku 

současné úpravy představuje limitace stanovení kupní ceny či nabývání určitých typů pozemků ze strany 

daného orgánu (nabývání a hospodaření s majetkem, který je potřebný k provozování činnosti orgánu s péčí 

řádného hospodáře).  

 

V rámci rekodifikace a zavedení práva na naturální plnění by mělo dojít také k zásahu do stávající úpravy 

nakládání s majetkem státem či zákonem stanovenými orgány, a to napříč celým právním řádem. 

Vyvlastňovaný se bude moci dovolat naturální náhrady, kdy v případě nemožnosti této náhrady dojde k náhradě 

v penězích. Negativum nové úpravy lze shledat v možnosti časových průtahů.  

 

V opačném případě, tedy v případě nezavedení práva na naturální plnění, nedojde ke zvýšení právní jistoty na 

straně vyvlastňovaných.  

 

V souvislosti se směnou pozemků je potřebné v rámci rekodifikace upřesnit vztah motivačního navýšení kupní 

ceny dle § 3b odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 

a naturální náhrady. V současné praxi nedochází k uplatňování motivačního navýšení kupní ceny v případě 

směny pozemků. To však vede k nevýhodnosti postupu pro vyvlastňovaného, který není motivován směnou, 

jež může být časově, administrativně i finančně přínosná. Jediným řešením se tak z důvodu neproveditelnosti 

směny u těchto nemovitých věcí stává vyvlastňovací řízení. 

 

7.6. Návrhy řešení – hromadné ocenění věci 
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Při oceňování újmy se pro účely vyvlastnění vyžaduje individuálního ocenění věci, přičemž je podstatným stav 

věci k okamžiku zahájení jednání s vlastníkem pozemku (vyvlastňovaným). V případě plošného vyvlastnění  

s vysokým počtem osob může být tento postup jednak administrativně, finančně a časově náročný, jednak 

může být, v určitých případech, terčem zpochybnění správnosti a spravedlnosti postupu. Vlastníkům 

obdobných nemovitých věcí potřebných pro stejný účel vyvlastnění by měla být nabídnuta obdobná cena, jež 

bude vztažena ke stejnému momentu. Toho by bylo možné docílit hromadným oceněním věci.  

 

Pakliže by tento postup byl v rámci rekodifikace vyřešen, mohlo by dojít jak ke snížení počtu sporných situací, 

tak snížení administrativní náročnosti celého vyvlastnění. Finanční ani časový přínos však není 

pravděpodobný, a to s ohledem na to, že náklady za znalce a čas, který by bylo potřebné k vytvoření ocenění 

vynaložit, by změnou nebyly (s výjimkou drobného rozdílu) zasaženy. Změna by tedy byla zejména 

administrativní (archivace, vyhotovení kopií apod.).  

 

Hromadné ocenění tak lze zavést v případě, kdy bude zaručeno, že bude dosaženo spravedlivého ocenění pro 

veškeré dotčené nemovité věci s přihlédnutím k okolnostem u každé z nich. Podobný přístup navrhuje také 

Ministerstvo dopravy u dopravních staveb. 

 

7.7. Návrhy řešení – oblast znalců 

 

Napříč celou úpravou prostupuje problematika znaleckých posudků. Stávající úprava nestanovuje platnost 

znaleckých posudků (z pohledu maximálního stáří dokumentu ke dni zahájení řízení). Úprava účinná do 31. 1. 

2013 stanovovala maximální stáří znaleckého posudku ke dni zahájení řízení na 90 dnů. Tato úprava však byla 

z důvodu časté nutnosti nových znaleckých posudků, které se obsahově shodovaly se znaleckým posudkem 

předchozím, a s tím souvisejících nákladů, vypuštěna.  

 

Platnost ocenění je v praxi časově omezena. V případě ceny zjištěné se jedná o omezení účinností cenového 

předpisu (jenž je pravidelně vydáván k 1. 1.), u ceny obvyklé se pak jedná o limitaci změnami na realitním 

trhu, přičemž se jak odbornou literaturou, tak judikaturou7, dovozuje platnost takového ocenění na jeden rok. 

Na tomto místě je zapotřebí vzít v potaz rychlý vývoj cen nemovitých věcí v posledních letech. Cena obvyklá, 

určená k počátku roku, se může v řádech desítek tisíců odlišovat od ocenění v průběhu dalšího kalendářního 

roku. 

 

Rekodifikací úpravy by mělo dojít k znovuzavedení maximální platnosti znaleckých posudků a v nich 

obsažených ocenění. S ohledem na ustálenou judikaturu by bylo vhodné zavést tříletou platnost takového 

ocenění, která by mohla vyrovnat případnou nespravedlnost a zároveň i snížit počet soudních přezkumů 

ocenění a náhrad za vyvlastnění.  

 

Obvyklá cena je v praxi stanovena vyvlastňovacím orgánem, a to na základě ocenění provedeného znalcem. 

Ocenění znalců se může lišit odborností a také tím, kdo je zadavatelem znaleckého posudku. K této skutečnosti 

však dochází průřezově napříč celým právním odvětvím, kdy strany každého řízení vybírají jako podklad 

k rozhodnutí ve věci vždy pro sebe nejpříznivější znalecký posudek.  

 

Právě nejednotnost postupů jednotlivých znalců vede v praxi k velkým rozdílům ve výsledném ocenění. Každý 

znalec využívá své vlastní výpočty, systémy, metodiky a cenové podklady (kvalitativní či kvantitativní).   

 

Odlišnosti v ocenění by bylo možné snížit zavedením závazných metodik a postupů, ať už kvalitativních či 

kvantitativních, které by však zasahovaly do právní úpravy na poli činnosti znalců (zákon č. 36/1967 Sb.,  

o znalcích a tlumočnících). Samotné zajištění znalce, který vypracovává znalecký posudek, může v praxi 

 
7 NS 22 Cdo 2437/2012, NS 22 Cdo 5180/2016 či NS 22 Cdo 4932/2015 
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způsobit značný problém. V případě přijetí závazných metodik a postupů je potřebné počítat s možnou hrozbou 

spočívající v ještě větším snížení počtu znalců a tím tak nežádoucímu prodloužení doby pro zpracování 

znaleckých posudků.  

 

V rámci rekodifikace budou vymezeny a upřesněny případy, u kterých bude potřebné vyhotovit nový znalecký 

posudek. Řešení může spočívat v omezení nutnosti vyhotovit nový znalecký posudek pouze na ty případy, kdy 

vyvlastňovaný bude výslovně nesouhlasit se znaleckým posudkem vyvlastnitele, případně na ty případy, kdy 

se nového znaleckého posudku aktivně dovolá. 

 

7.8. Návrhy řešení – chybějící úprava k právům stavby 

 

Současná zákonná úprava vyvlastnění zcela absentuje úpravou náhrad u práva stavby.  

 

Rekodifikací by tak měla být do zákona o vyvlastnění vtělena úprava k náhradě za zanikající právo stavby. Na 

tomto místě je zapotřebí upozornit na to, že se jedná o problematiku novou, která může způsobit problémy již 

při samotném ocenění. Náhrada by měla odpovídat ceně obvyklé, ne ceně zjištěné. Zprvu je tak potřebné 

očekávat, že ocenění se bude u jednotlivých znaleckých posudků lišit více než u ocenění za vyvlastnění 

pozemků (s ohledem na množství a kvalitu dostupných dat a údajů). V rámci rekodifikace by tak mělo dojít 

k zásahu do zákona o znalcích. 

 

 

8. Soudní přezkum 

 
Nová právní úprava projednání vyvlastnění v řízení před soudem předpokládá zachování současného stavu, 

tzn. duálního modelu soudní ochrany, obsaženého v zákoně s účinností od 1. 2. 2013. V něm je respektováno 

dělící kritérium pro určení, zda se konkrétní věc má projednávat a rozhodovat v civilním nebo ve správním 

soudnictví, a to v podobě soukromoprávní nebo veřejnoprávní povahy zásahu do vlastnického práva. 

Rozhodoval-li vyvlastňovací úřad o vyvlastnění, pak jedná ve veřejnoprávní věci, a je dána pravomoc 

správních soudů. Naopak pravomoc civilních soudů se vztahuje na spory o výši a případném rozdělení náhrady 

za odnětí nebo omezení vlastnického práva podle vydaného veřejnoprávního aktu.  

 

Nutnost rozlišovat mezi vlastním expropriačním aktem a následnou náhradou za vyvlastnění vyslovil poprvé 

rozšířený senát Nejvyššího správního soudu již v roce 2004, kdy u poskytování náhrady za vyvlastnění či 

zřízení věcného břemene neshledal veřejnoprávní povahu a vyslovil, že se jedná o otázku soukromoprávní. 

Mezi subjekty, kterých se poskytování náhrady týká, není nerovný vztah, a i z povahy vztahu mezi nimi jasně 

vyplývá, že by mělo při nesouhlasu s rozhodnutím o náhradě probíhat řízení před soudy v občanském soudním 

řízení. Náhrada za vyvlastnění není veřejnoprávní, ale soukromoprávní otázkou, v tomto vztahu totiž již 

nevystupuje stát reprezentovaný vyvlastňovacím úřadem, ale pouze expropriát a expropriant, přičemž tyto 

subjekty mají v náhradovém vztahu rovné postavení. Účelem náhradového vztahu je dosažení základního 

smyslu soukromého práva, tj. opětovné nastolení majetkové rovnováhy mezi soukromými subjekty.  Soukromé 

právo vyžaduje vyšší stupeň soudní ochrany, než jaký mu může být poskytnut ve správním soudnictví. Civilní 

soud rozhodující podle části páté OSŘ neprovádí pouze přezkum správního rozhodnutí s možností v případě 

zjištěné nezákonnosti pouze takové rozhodnutí zrušit a věc vrátit správnímu orgánu k novému projednání, ale 

je povolán k tomu, aby v případě, kdy dospěje k závěru, že o věci mělo být rozhodnuto jinak, než rozhodl 

správní orgán, sám o věci rozhodl a nahradil tak rozhodnutí správního orgánu. Na rozdíl od jedné řádné a jedné 

mimořádné soudní instance v rámci správního soudnictví mají účastníci řízení k dispozici dvě řádné a jednu 

mimořádnou soudní instanci, ve které rozhodují v plné jurisdikci, tedy vyšší stupeň soudní ochrany. 

 

Od účinnosti zákona o vyvlastnění, tedy od 1. 1. 2007, rozhodovaly v otázkách vyvlastnění výhradně obecné 

soudy. Tento režim, který trval do 1. 2. 2013, byl kritizován pro nedostatečně efektivní soudní kontrolu 
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správních orgánů projednávajících a rozhodujících otázky vyvlastnění, kterou je možno realizovat pouze 

cestou správního soudnictví, tedy rušením vadných rozhodnutí a vracením věcí k dalšímu projednání se 

závazným právním názorem.  Práva vyvlastňovaného jsou při vyvlastnění porušena státem při výkonu jeho 

„vrchnostenských“ oprávnění, přitom stát prostřednictvím vyvlastňovacího úřadu, který porušil subjektivní 

vlastnické právo, není účastníkem řízení před soudem rozhodujícím podle části páté OSŘ, ale jsou jimi ti, kdo 

byli účastníky v řízení před ním.  

 

Dále jednou ze základních podmínek vyvlastnění je převaha veřejného zájmu na dosažení účelu vyvlastnění 

nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného, přičemž tento veřejný zájem musí být prokázán ve 

vyvlastňovacím řízení (§ 3 odst. 1 a § 4 odst. 2 zákona o vyvlastnění).  

 

Z hlediska obsahu rozhodnutí obecných soudů je posouzení existence veřejného zájmu z důvodu nedostatku 

jejich kompetenčních oprávnění vyloučeno a z hlediska formy rozhodnutí je vyloučeno zrušení správního 

rozhodnutí, které porušení základního práva na vlastnictví způsobilo. V řízení podle části páté OSŘ nejde  

o přezkum správních rozhodnutí, nýbrž jde o zcela samostatné rozhodování civilních soudů o věcech, o nichž 

před tím rozhodovaly správní orgány. Správní orgány tak nejsou obecným soudem prostřednictvím kasace 

svých rozhodnutí přímo nuceny opravovat své právní názory při rozhodování obdobných kauz v budoucnu  

a své chyby mohou dále opakovat. Efektivnější soudní kontrolu v této oblasti tak zajišťuje správní soudnictví. 

 

Z uvedených důvodů proto zákonodárce od 1. 2. 2013 zvolil, či spíše se vrátil k duálnímu modelu soudního 

přezkumu rozhodnutí vyvlastňovacího orgánu rozdělující přezkum mezi soudní řád správní a část pátou OSŘ. 

Současně byly provedeny další úpravy sjednocující soudní přezkum obou částí téhož rozhodnutí u stejného 

(krajského) soudu, byť v různých procesních režimech. 

 

V případě nesouhlasu s výrokem o vyvlastnění se může účastník vyvlastňovacího řízení obrátit na soud 

s žalobou proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.  K řízení 

je příslušný krajský soud. Do budoucna se předpokládá zachování speciální úpravy dané zákonem  

o vyvlastnění, tj. zákonem přiznaného odkladného účinku žalobě podané vyvlastňovaným směřující proti 

odnětí nebo omezení vlastnického práva. 

 

Soudní přezkum výroku o náhradě za vyvlastnění naopak probíhá v režimu žaloby podle části páté zákona  

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Speciální právní úprava současného zákona o vyvlastnění, která stanoví 

výslovně příslušnost krajských soudů a zkrácenou 30denní lhůtu pro podání žaloby, bude převzata do nové 

právní úpravy, na rozdíl od stanovení konkrétních kritérií pro možnost navýšení náhrady za vyvlastnění 

soudem, a to s ohledem na novou úpravu náhrady za vyvlastnění. 

 

Zákonodárcem vyjádřená vůle upravit určitým způsobem soudní kontrolu na daném úseku, tj. znovunastolení 

duálního modelu soudního přezkumu, který tu byl již před rokem 2007 a znovu se uplatňuje od roku 2013 do 

současné doby, představuje model zajištění efektivní soudní ochrany, vyvlastňovanému poskytuje nejvyšší 

možný stupeň ochrany a není vyloučeno posouzení existence veřejného zájmu jako jedné ze základních 

podmínek vyvlastnění. Proto se počítá s jeho zachováním i do budoucna, a to ve všech případech rozhodování 

o vyvlastnění, bez ohledu na stanovení účelu vyvlastnění ve zvláštních zákonech. Institut vyvlastnění 

představuje zcela zásadní zásah do vlastnického práva, a je proto nutné, aby nedocházelo k neustálým změnám 

právní úpravy a tím i narušování právní jistoty účastníků řízení na soudní ochranu. 

 

V nové právní úpravě se předpokládá sjednocení lhůty pro podání žaloby proti jednotlivým výrokům 

rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu. Žalobu bude možné podat do jednoho měsíce poté, kdy bylo rozhodnutí 

žalobci oznámeno, bez ohledu na to, zda žaloba bude směřovat proti vyvlastnění nebo náhradě za vyvlastnění. 

Dále se navrhuje dát žalobci možnost rozšířit žalobu o další žalobní body, ale to pouze ve lhůtě dvou měsíců 

poté, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Žalobce tak musí podat žalobu do jednoho měsíce ode dne oznámení 
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rozhodnutí, přičemž do dvou měsíců musí být žaloba perfektní. Touto úpravou dojde na jedné straně ke 

sjednocení lhůt k podání žaloby, ale též bude poskytnutý dostatečný prostor pro seznámení se s obsahem 

rozhodnutí, sepsání a případné doplnění žaloby. 

 

Ve shodě s platnou úpravou zákona o urychlení výstavby a s projednávaným novým stavebním zákonem se  

v budoucím zákoně o vyvlastnění předpokládá stanovit pravidlo, že soud přezkoumá všechny přípustné žalobní 

body, nebrání-li tomu vady napadeného rozhodnutí nebo řízení, které předcházelo jeho vydání. Naopak se 

nepředpokládá převzít do obecné úpravy vyvlastnění pravidlo o rozhodování soudů ve lhůtě 90 dnů.  

 

Ve věci účastenství vyvlastnitele na soudním řízení zahájeném na návrh vyvlastňovaného bude po vzoru 

připravovaného nového stavebního zákona bude v rámci přípravy paragrafového znění nového zákona o 

vyvlastnění zvažována možnost, že vyvlastnitel bude automaticky osobou zúčastněnou v soudním řízení 

zahájeném na návrh vyvlastňovaného, aby byla zajištěna informovanost vyvlastnitele o probíhajícím soudním 

řízení, jehož výsledek může zasáhnout do jeho nabytých práv.  

 

9. Přechodná ustanovení 

 
Přechodná ustanovení jsou navrhována tak, aby se zahájená řízení dokončila podle dosavadních právních 

předpisů. Pozornost pak bude třeba věnovat zvláštnostem, které vzniknou např. v důsledku zásahu soudu nebo 

zrušení rozhodnutí na základě mimořádného opravného prostředku a současně je nutné stanovit, jak se 

v řízeních projeví zrušení právních předpisů a případná změna příslušnosti správních orgánů. 

 

 

D. ZPŮSOB PROMÍTNUTÍ NAVRHOVANÉHO VĚCNÉHO ŘEŠENÍ DO PRÁVNÍHO 

ŘÁDU 

 

Předpokládá se zrušení zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů. 

 

V závislosti na výběru varianty v kapitole C.5 Vyvlastňovací řízení může dojít ke změně zákona č. 416/2009 

Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů tak, že 

nebude obsahovat ustanovení o vyvlastnění. 

 

Změna dalších právních předpisů, pokud to vyplyne z projednávání návrhu věcného záměru. 

 

Zpracování prováděcích právních předpisů se zatím nepředpokládá. 

 

 

E. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S ÚSTAVNÍM 

POŘÁDKEM ČR 
 

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, zejména s čl. 2 odst. 3 Ústavy České 

republiky uveřejněné ve Sbírce zákonů České republiky pod č. 1/1993 Sb., (Státní moc slouží všem občanům 

a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.), čl. 2 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR pod č. 2/1993 Sb., (Státní moc lze uplatňovat jen v případech 

a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.) a s jejím čl. 4 odst. 1 (Povinnosti 

mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.). 

 

Navrhovaná právní úprava plně respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky včetně čl. 11 

odst. 4 Listiny základních práv a svobod (Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve 
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veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.). 

 

 

F. ZHODNOCENÍ SLUČITELNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 

NEBO OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE 
 

Navrhovaná právní úprava nemá implementační charakter, není v rozporu s předpisy EU, judikaturou soudních 

orgánů EU a obecnými zásadami práva EU. 

Problematika vyvlastnění, včetně náhrad (odškodnění), je v jednotlivých členských státech EU založena 

rozdílně samostatnými právními úpravami – není předmětem harmonizační úpravy EU. Respektování lidských 

práv a základních svobod je spolu s principy svobody, demokracie a právního státu podle čl. 6 odst. 1 Smlouvy 

o Evropské unii jedním ze základních principů, na nichž je celá Evropská unie založena. Respektování těchto 

zásad je podle čl. 49 Smlouvy o Evropské unii podmínkou členství v Evropské unii a při jejich nedodržování 

lze proti členskému státu použít sankce podle čl. 7 Smlouvy o Evropské unii. Kromě toho je ochrana 

vlastnického práva zakotvena i v Listině základních práv Evropské unie (čl. 17), která je součástí primárního 

práva EU. 

 

 

G. ZHODNOCENÍ SLUČITELNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI, JIMIŽ JE ČESKÁ REPUBLIKA VÁZÁNA 
 

Na daném úseku je ČR povinna respektovat také Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, 

konkrétně článek 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě lidských práv, kde se stanoví: „Každá fyzická nebo 

právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek. Nikdo nemůže být zbaven svého majetku, s výjimkou 

veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon a obecné zásady mezinárodního práva.“. Tyto požadavky 

jsou promítnuty do ústavního pořádku ČR. V zájmu podpoření spravedlivé rovnováhy mezi veřejným zájmem 

a ochranou práv jednotlivce, jak na ni upozorňuje judikatura Evropského soudu pro lidská práva (například 

aktuální rozsudek č. 24756/10 ve věci Couturon proti Francii), počítá předkládaný návrh s náhradou účelně 

vynaložených nákladů v souvislosti se zánikem věcného břemene nebo z práva stavby v důsledku vyvlastnění 

oprávněnému. 

 

Navrhovaná právní úprava respektuje i závěry vyslovené judikaturou Evropského soudu pro lidská práva 

ohledně rozsahu náhrady za vyvlastnění, která by měla v zásadě odpovídat tržní ceně vyvlastňované věci 

v době odnětí vlastnického práva (rozsudek č. 71243/01 ve věci Vistiņš a Perepjolkins proti Lotyšsku)  

a zohledňovat osobní a sociální poměry vyvlastňované osoby (rozsudek č. 45092/07 ve věci Pyrantienė proti 

Litvě) a míru znehodnocení nevyvlastněné části majetku (rozsudek č. 25774/05 ve věci Bistrović proti 

Chorvatsku). V tomto směru věcný záměr akcentuje problematičnost institutu paušální náhrady, který se jeví 

jako nevyhovující výše uvedené judikatuře. Spravedlnost výše náhrady je zajištěna mimo jiné i skutečností, že 

znalecký posudek bude sloužit pouze jako podklad pro určení výše náhrady s tím, že výše náhrady bude vždy 

stanovena až ke dni rozhodnutí o vyvlastnění. Také je specifikováno, v jaký případech bude vyvlastňovanému 

poskytována náhrada za proběhnuvší vyvlastňovací řízení, ve kterém bylo rozhodnuto o vyvlastnění, aby byla 

zohledněna nejistota vyvlastňovaného způsobená zahájením a průběhem vyvlastňovacího řízení.   

 

Věcný záměr je rovněž v souladu s požadavky Evropského soudu pro lidská práva vyslovenými v rozsudku  

č. 50824/99 ve věci Azas proti Řecku, podle kterého musí právní úprava skýtat možnost nechat účinně 

přezkoumat všechny podstatné aspekty zásahu do vlastnického práva nezávislým orgánem, nejlépe soudem, 

který musí v rozumné lhůtě posoudit a vyvážit veškeré konkrétní dotčené zájmy a rozhodnout o všech 

souvisejících otázkách, včetně nákladů řízení. Věcný záměr zachovává dosavadní systém soudního přezkumu 

(tedy částečný přezkum obecnými soudy a částečný přezkum správními soudy), který umožňuje všechny 
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podstatné aspekty zásahu do vlastnického práva náležitě posoudit. Kromě toho je za účelem ochrany 

oprávněných zájmů vyvlastňovaného a osob, jejichž práva zanikají, stanoveno, že jedinými nároky, které 

budou projednávány v samostatném řízení, budou nároky vzniklé až po rozhodnutí o vyvlastnění. Jeví se totiž 

jako vhodné, aby nároky, u kterých je to možné, byly projednávány přímo ve vyvlastňovacím řízení.  

 

 

H. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA 

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, 

VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY 

SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Předkládaný návrh nemá vliv na státní rozpočet ani na další veřejné rozpočty. To znamená, že s návrhem nejsou 

spojeny žádné výdaje ani úspory. Předkládaný návrh nepředstavuje žádné dopady na podnikatelské prostředí, 

spotřebitele, sociální dopady, dopady na životní prostředí, dopady na územní samosprávné celky, dopady ve 

vztahu k zákazu diskriminace ani dopady na výkon státní statistické služby. 

 

 

I. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE 

VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN 

 

Předkládaný návrh nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

 

 

J. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE 

VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Předkládaný návrh nemá přímý dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

 

 

K. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 
 

Předkládaný návrh nepředstavuje riziko korupce. 

 

 

L. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 
 

Předkládaný návrh nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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