
V.

Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

1 MD obecně Z Obecně 

Má-li dojít k integraci postupů pro vyvlastnění obsažených pro dopravní stavby v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o urychlení 

výstavby“) do nového zákona o vyvlastnění, nemáme proti této integraci výhrad za podmínky, že do nového zákona o vyvlastnění budou 

vtěleny všechny instituty a principy týkající se problematiky vyvlastnění, které jsou nyní upraveny v zákoně o urychlení výstavby, a k 

případným odchylkám (změny, vypuštění) bude přistoupeno pouze po dohodě s Ministerstvem dopravy. 

Vysvětleno

Věcný záměr přebítá instituty ze zákona č. 416/2009 Sb.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

2 MD část B

bod 3.4

Z K části B – čl. 3.4 

Na str. 28 věcného záměru je uvedeno, že „Jde-li o vyvlastnění pro stavby dopravní a energetické infrastruktury, musí se vyvlastnitel 

prokazatelně snažit jednat s vyvlastňovaným, a to minimálně posledních 30 dnů před podáním žádosti o vyvlastnění. Obecná úprava 

nebrání vyvlastniteli v tom, aby s vyvlastňovaným kdykoli před podáním žádosti jednal, ale nestanoví mu takovou povinnost.“ .

S výše uvedeným výkladem § 3 odst. 6 zákona o urychlení výstavby (konkrétně slovního spojení „nejméně 30 dnů před podáním žádosti o 

vyvlastnění “) Ministerstvo dopravy nesouhlasí, jelikož zastává zcela opačný výklad. 

Příslušný úkon, k němuž má být ve stanovené lhůtě za použití výrazu „nejméně“ přistoupeno, nemá být totiž učiněn v období bezprostředně 

předcházejícím skutečnosti či události, na nějž je počátek běhu lhůty navázán, ale právě naopak ve vzdálenějším časovém období. O 

návrhu tak musí vyvlastnitel jednat 30 a více dnů před podáním žádosti, a nikoliv, jak uvádí předkladatel ve věcném záměru, méně než 30 

dní před podáním žádosti. V obdobném smyslu s výrazem „nejméně“ pracují i jiné právní předpisy, např. § 112 odst. 1 stavebního zákona, 

§ 114c odst. 6 nebo § 142a odst. 1 občanského soudního řádu.

Rovněž je v této věci možné poukázat na účel § 3 odst. 6 zákona o urychlení výstavby, jímž je jasně stanovit splnění podmínky nedosáhnutí 

dohody mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným a nikoliv řešit prodlevy vyvlastnitelů mezi podáním žádosti o vyvlastnění a posledním 

pokusem o dohodu. S ohledem na skutečnost, že investoři (vyvlastnitelé) mají zpravidla zájem na rychlém vyřízení majetkoprávní přípravy, 

nelze očekávat, že by zákonodárce stanovoval lhůtu k ochraně vyvlastňovaného v případě otálení vyvlastnitele. Navíc lhůtu z pohledu 

vyvlastnitele nepřiměřeně krátkou.

S ohledem na shora uvedené proto požadujeme úpravu předmětné části věcného záměru.

Akceptováno

Předkladatel se ztotožňuje s výkladem připomínkového místa, text 

byl upřesněn tak, aby o jeho výklad nebyly spory.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

3 MD část C

bod 1.1

Z K části C – čl. 1.1 

Ve vztahu k právu vyvlastňovaného na „vrácení převedených práv“ v případě, kdy nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 3 let 

od uzavření smlouvy (str. 35 věcného záměru), požadujeme, aby pro dopravní stavby byla zachována lhůta 5 let tak, jak je dnes stanovena 

v § 3a zákona o urychlení výstavby. 

Stejně tak požadujeme zachovat delší lhůty obsažené v § 3c zákona o urychlení výstavby („Dojde-li u pozemku nebo stavby potřebných k 

uskutečnění stavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací nebo energetické infrastruktury k vyvlastnění, nesmí 

být lhůta, v níž je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění, uvedená v rozhodnutí o vyvlastnění, delší než 4 roky od 

právní moci rozhodnutí. Možnost prodloužení této lhůty podle zákona upravujícího vyvlastnění
9)

 tím není dotčena. “).

Akceptováno

Lhůta, v níž musí být realizace záměru zahájena, jinak vznikne 

vyvlastňovánému právo na vrácení převedných práv, bude u 

"obecných" záměrů činit 3 roky. Věcný záměr byl doplněn tak, aby v 

případě vybraných záměrů činila tato lhůta 5 let. Vybrané záměry 

budou stanoveny ve vazbě na stávající úpravu v zákoně č. 416/2009 

Sb. nebo na základě nového stavebního zákona, jehož příloha 

vyjmenovává vyhrazené stavby. Část 5.7. věcného záměru byla 

upravena tak, že rozhodnutí o vyvlastnění bude možné zrušit, 

nebude-li s uskutečňováním účelu vyvlastnění započato ve lhůtě ne 

delší než 2 roky u obecných záměrů, 4 roky u vybraných záměrů.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

4 MD část C

bod 1.2

Z K části C – čl. 1.2 

Na str. 36 věcného záměru (doručování do zahraničí) se uvádí, že „Specifickou otázkou je jazyk, ve kterém má být zahraniční osobě návrh 

předložen. Pokud je zřejmé, že vyvlastňovaný nerozumí českému jazyku, nelze na něj, s ohledem na povahu vyvlastnění, přenášet 

povinnost zajistit si jeho překlad. V takovém případě by měl být návrh vyvlastňovanému zaslán v překladu do jazyka, kterému rozumí. Toto 

však není třeba v návrhu nového zákona výslovně upravovat, výklad je vhodné zahrnout do důvodové zprávy. “.

Zásadně nesouhlasíme s povinností vyvlastnitele předkládat návrh v jazyce, kterému vyvlastňovaný s trvalým pobytem v zahraničí rozumí. 

Požadujeme, aby tato část byla z věcného záměru vypuštěna.

Důvodem je, že pokud osoba vlastní majetek na území České republiky, má povinnost o něj pečovat a řádně ho spravovat, pod což lze i 

subsumovat komunikaci s úřady v úředním jazyce státu, v němž se předmětná věc nachází (srov. v této věci též § 16 správního řádu). V 

intencích České republiky tedy prostřednictvím českého jazyka. 

Akceptováno

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

Vypořádání zásadních připomínek uplatněných v meziresortním připomínkovém řízení k věcnému záměru zákona o vyvlastnění
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

5 MD část C

bod 1.4

Z K části C – čl. 1.4 

Považujeme rovněž za klíčové, aby bylo minimálně pro dopravní stavby zachováno pravidlo zakotvené v § 3 odst. 6 zákona o urychlení 

výstavby, ve kterém jsou stanoveny podmínky, za kterých se má za to, že s vyvlastňovaným nebylo možné dosáhnout dohody. Tato právní 

úprava byla do zákona vtělena právě v návaznosti na judikaturu, kterou též cituje předkladatel věcného záměru. 

Požadujeme tedy, aby nový zákon o vyvlastnění stanovil jasné pravidlo, kdy je splněna podmínka nemožnosti získat potřebná práva 

dohodou, a to tehdy, pokud byl vyvlastňovanému doručen návrh na uzavření smlouvy o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, která jsou 

předmětem vyvlastnění, smlouva nebyla ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení návrhu uzavřena, přestože se vyvlastnitel nejméně 30 dnů před 

podáním žádosti o vyvlastnění pokusil s vyvlastňovaným o návrhu smlouvy jednat.

Nesouhlasíme proto s premisou, která je uvedena na str. 37 věcného záměru, kde se uvádí, že „Podle jejich názoru  (pozn. názoru soudů) 

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 vynaložil veškeré úsilí k uzavření smlouvy, které bylo možno po něm požadovat. 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 budou specifikovány přesnější požadavky na obsah jednání, které plynou z judikatury správní soudů. “. 

Tato premisa by znamenala, že by záleželo na úvaze vyvlastňovacích úřadů, resp. na prokázání vyvlastňovatelem, zda vynaložil, nebo 

nevynaložil veškeré úsilí k uzavření smlouvy, kterou po něm bylo možné požadovat. 

Důvodem, proč Ministerstvo dopravy trvá na zachování současného znění § 3 odst. 6 zákona o urychlení výstavby, je, že před vložením 

tohoto ustanovení do zákona o urychlení výstavby docházelo k neustálému zpochybňování splnění podmínky vyvlastňovaným nebo 

vyvlastňovacím úřadem, tedy zda bylo pro uzavření dohody učiněno vše, co lze rozumně očekávat, což vedlo v praxi jak k neúměrnému 

prodlužování celého vyvlastňovacího řízení, tak jednotlivé vyvlastňovací úřady k posouzení splnění této podmínky přistupovaly rozdílně. 

Vysvětleno

Věcný záměr byl upraven. Podmínka, aby "vyvlastnitel prokázal 

veškeré úsilí k uzavření smlouvy, které bylo možné po něm 

požadovat", byla vypuštěna. Věcný záměr však nadále předpokládá 

změnu oproti současné úpravě, která může být vykládána i tak, že 

vyvlastnitel je povinen nabídnout smlouvu vyvlastňovanému a poté, 

aniž by na návrhy protistrany reagoval, může po uplynutí lhůty 

požádat o vyvlastnění. Tato úprava 1) nemotivuje vyvlastnitele k 

tomu, aby s vyvlastňovaným jednal (tj. hledal kompromis), 2) je již 

dnes vykládána správními soudy tak, že vyvlastnitel musí prokázat 

snahu o uzavření dohody. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru (do 

věcného záměru byly doplněny další dva jeho rozsudky), že již za 

současné právní úpravy musí vyvlastňovací úřady posoudit, zda 

vyvlastnitel usiloval o dohodu skutečně, a nikoliv pouze předstíraně 

(formálně). Věcný záměr byl upřesněn o případy, dovozené 

judikaturou, kdy nelze úsilí vyvlastnitele o uzavření dohody považovat 

za dostatečné. Nová právní úprava vyvlastnění stanoví obecnou 

podmínku, aby vyvlastnitel o uzavření dohody dostatečně usiloval, a 

demonstrativní případy, kdy úsilí vyvlastnitele za dostatečné 

považovat nelze. Prostor pro jednání mezi vyvlastnitelem a 

vyvlastňovaným je ohraničen lhůtou 90 dnů. Nedojde-li během této 

doby k dohodě, ač o její uzavření vyvlastnitel usiloval, bude moci 

požádat o zahájení vyvlastňovacího řízení. K žádosti přiloží podklady, 

jimiž musí svůj zájem o uzavření dohody prokázat.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

6 MD část C

bod 5.3

Z K části C – čl. 5.3 

Věcný záměr (str. 47) předpokládá, že součástí žádosti o vyvlastnění vždy musí být „vyvlastňovací titul“ tak, jako je tomu dosud, tj. „doklad 

o povolení stavby minimálně ve fázi územního rozhodnutí vydaný na základě zvláštního právního předpisu, pokud vyvlastňovací úřad 

současně není stavebním úřadem“. 

Nejedná se o doslovnou citaci současného § 18 odst. 3 písm. b) zákona o vyvlastnění, který stanoví, že k žádosti vyvlastnitel připojí 

„územní rozhodnutí, vyžaduje-li jeho vydání pro daný účel vyvlastnění zvláštní právní předpis nebo společné povolení podle zvláštního 

právního předpisu a není-li stavební úřad, který je vydal, současně vyvlastňovacím úřadem “. Ze současné právní úpravy nicméně 

jednoznačně plyne, že pro úspěšné vyvlastnění musí existovat vyvlastňovací titul.

Věcný záměr zákona o vyvlastnění není efektivně provázán s rekodifikací stavebního práva, kde se předjímá vydávání pouze jednoho 

rozhodnutí o povolení stavby. V praxi dopravních staveb by to tak znamenalo možnost zahájit vyvlastňovací řízení až po nabytí právní moci 

vyvlastňovacího titulu v podobě „rozhodnutí o povolení stavby“, jehož platnost je časově omezena a nedává tak dostatečný prostor pro 

dokončení potřebného množství vyvlastňovacích řízení a následnou realizaci stavby. Navíc není logické, aby majetkoprávní příprava, 

včetně samotného vyvlastnění, nemohla být zahájena před nabytím právní moci „rozhodnutí o povolení stavby“.

Považujeme za nezbytné vyřešit problematiku zajišťování majetkoprávní přípravy staveb dopravní, resp. obecně liniové, infrastruktury v 

souvislosti se zavedením jednostupňového povolovacího řízení. Situace, kdy stavba bude moci být umístěna a povolena pouze v jediném 

řízení, by znamenala, že teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby dopravní infrastruktury by investor mohl přistoupit k 

zahájení majetkoprávní přípravy, neboť do doby vydání rozhodnutí o povolení stavby nemá investor žádný jiný veřejnoprávní titul k 

získávání potřebných práv k pozemkům a stavbám. 

Požadujeme proto, aby byl tento problém vyvolaný rekodifikací stavebního práva komplexně vyřešen, neboť jinak nedojde ke společensky 

očekávanému urychlení výstavby dopravních staveb. 

Vysvětleno

Navrhované spojování povolovacího a vyvlastňovacího řízení je dle 

našeho názoru velmi složitě aplikovatelné.  Platí zde stále zásada 

subsidiarity vyvlastnění, tedy vyvlastňovat pouze v nezbytném 

rozsahu, pokud nelze potřebných práv dosáhnout jinak. Rozsah 

vyvlastnění je jasně dán až nezpochybnitelným povolením stavby, 

které bude pravomocné. Povolení stavby je tedy předběžnou otázkou 

pro vyvlastnění. 

Přes výše uvedené, vzhledem ke schválené novele zákona 416/2009 

Sb., lze připustit spojení výše uvedených řízení pro liniové stavby 

upravené tímto zákonem. Jedná se zde o další speciální úpravu 

oproti obecné úpravě vyvlastnění. MMR počítá v rámci prací na 

paragrafovém znění s prověřením právních možností souběhu obou 

řízení obecně.           

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

7 MD část C

bod 5.4

Z K části C – čl. 5.4 

V případě obstarávání znaleckého posudku až v průběhu řízení požadujeme, aby byly stanoveny termíny pro jeho předložení. 

Z předmětného článku není totiž zřejmé, v jakých termínech je potřeba činit potřebné úkony okolo posudku, a kdy má vyvlastňovací úřad 

ustanovit znalce, aby mohl být na základě žádosti vyvlastňovacího úřadu tento posudek vyhotoven.

Akceptováno

Upraveno ve věcném záměru. 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. Na vyjádření se 

ke znaleckému posudku vyvlastnitele se použijí obecná ustanovení 

správního řádu.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

8 MD část C

bod 5.1

Z K části C – čl. 5.1 

V rámci RIA zpracovatel uvedl problémy, jež při konzultacích identifikovaly vyvlastňovací úřady. Z hlediska soustavy vyvlastňovacích úřadů 

to byl např. nedostatek pracovníků, nárazové podávání žádostí, méně častá agenda (str. 21 zprávy RIA). Ze závěrů některých 

vyvlastňovacích úřadů vyplývá, že agendu vedly v posledních letech pouze nárazově ve vztahu k určité veřejně prospěšné stavbě, tzn. 

musely právní úpravu po několikaleté pauze v podstatě nově nastudovat. 

Zcela evidentně je tedy problematické v rámci vyvlastňovacích úřadů na úrovni obcí s rozšířenou působností specializovat nebo profilovat 

úřední osoby na tento typ řízení, který je i v předložených materiálech několikrát označován za velmi náročný. Nelze pominout ani případné 

dopady tohoto řízení na účastníky. 

Navzdory uvedenému i skutečnosti, že se na str. 75 zprávy RIA hovoří o „začlenění vyvlastňovacích úřadů do státní stavební správy a jejich 

posunu na krajskou, příp. ústřední úroveň“, je na str. 45 věcného záměru navržena následující soustava vyvlastňovacích úřadů:

- obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát hlavního města Prahy, magistrát územně členěného statutárního města),

- krajské úřady (v závislosti na výsledku rekodifikace stavebního zákona krajské stavební úřady),

- Ministerstvo pro místní rozvoj (v závislosti na výsledku rekodifikace stavebního zákona Nejvyšší stavební úřad).

I nadále tedy zůstává neřešený problém s jistou ojedinělostí a malou frekvencí vyvlastňovacích řízení.

S ohledem na specifika agendy a výše uvedené problémy požadujeme proto pouze dvoustupňovou strukturu vyvlastňovacích úřadů, a to v 

závislosti na výsledku rekodifikace stavebního zákona takto: 

- krajský stavební úřad,

- Nejvyšší stavební úřad. 

Akceptováno 

jinak 

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena. Vyvlastňovací úřady 

jsou navrženy v této soustavě :

• krajské stavební úřady,

• Specializovaný stavební úřad

• Nejvyšší stavební úřad.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

9 MD část C

bod 

5.8.1

Z K části C – čl. 5.8.1 

Na str. 50 věcného záměru preferujeme variantu 2, tedy aby vyvlastňovacím úřadem byl krajský úřad nebo krajský stavební úřad. 

Odvolacím orgánem by pak byl ústřední orgán ve věcech vyvlastnění.

Variantu 1 považujeme za nežádoucí vzhledem k nedávným změnám v příslušnosti provedené zákonem č. 169/2018 Sb., v němž se 

stanovilo, že v řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury, je příslušným orgánem krajský úřad kraje, na jehož 

území se má stavba uskutečnit. Na území hlavního města Prahy pak Magistrát hlavního města Prahy.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

10 MD část C

bod 5.9

Z K části C – čl. 5.9 

Požadujeme zachovat institut mezitímního rozhodnutí minimálně pro současný rozsah staveb. 

Preferovali bychom ovšem co nejširší rozšíření okruhu případů, pro které je mezitímní rozhodnutí přípustné, a to mj. v souvislosti s 

problematikou určení výše náhrady za stěhovací náklady, kde se institut mezitímního rozhodnutí jako vhodný zmiňuje i ve zprávě RIA, 

ačkoliv tato zároveň zobecnění principu mezitímního rozhodnutí pro všechny stavby odmítla. 

Vysvětleno

Institut mezitimního rozhodnutí, tak jak byl schválen v liniovém 

zákoně v žádném případě nepopíráme. Akceptujeme speciální 

úpravu. K dnešnímu dni však neuvažuje zavedení instirutu 

mezitimního rozhodnutí do obecné úpravy vyvlastnění. Pokud by byla 

odsouhlasena varianta včlenění vyvlastnění pro stavby dle liniového 

zákona do zákona o vyvlastnění bude institut mezitimního 

rozhhodnutí převzat.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

11 MD část C

bod 7

Z K části C – čl. 7 

Požadujeme zachovat princip cenotvorby pro dohody o majetkoprávním vypořádání před samotným zahájením vyvlastnění, a to minimálně 

pro dopravní stavby tak, jak je tato problematika dnes upravena v zákoně o urychlení výstavby. 

Z nového zákona o vyvlastnění musí též zcela jasně plynout, že celková náhrada v případě dohody o vypořádání před zahájením řízení o 

vyvlastnění bude vždy vyšší než v případě, kdy k vypořádání došlo v rámci řízení o vyvlastnění na základě autoritativního rozhodnutí 

vyvlastňovacího úřadu, a to i při zohlednění všech dalších náhrad, které je možné v tomto vyvlastňovacím řízení přiznat. 

Vysvětleno

Navrhovná úprava bude zachována jako speciální úprava,  nebude 

součástí  obecné právní úpravy vyvlastnění. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

12 MD část C

bod 7.1

Z K části C – čl. 7.1 

V otázce náhrad za vyvlastnění nesouhlasíme s návrhem, aby (v ojedinělých případech) bylo umožněno navýšit náhradu nad cenu obvyklou 

přímo vyvlastňovacím úřadem. 

Ocenění by mělo zůstat v rukou znalců, a to včetně případného hodnocení újmy tak, aby vyvlastňovací orgán v rozhodnutí vycházel pouze 

na základě znalcem zpracovaných podkladů. Veškerá dodatečná navýšení ceny (zvláštní obliba, zohlednění délky života v místě atp.) musí 

být číselně vyjádřena a pevně zakotvena v právním předpisu.

Navrženým postupem by jinak lehce mohlo dojít k situaci, že by za nemovitou věc ve stejné lokalitě obdržel vlastník, který přistoupil k 

prodeji, nižší náhradu než vyvlastňovaný ve vyvlastňovacím řízení.

Neakceptová

no

 Vyvlastňovací úřad při svém rozhodování vychází z doložených 

znaleckých posudků, možnost případného navyšování ceny je v 

souladu s ochranou vlastnických práv stanovanou Listinou 

základních práv a svobod.Vyvlastňovací úřad jako správní orgán je 

povinen přihlédnout ke všem okolnostem daného konkrétního 

případu. Podmínky pro případné navyšování včetně vyčíslení budou 

konkrétně stanoveny v návrhu zákona o vyvlastnění.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

13 MD část C

bod 7.1

Z K části C – čl. 7.1 

U náhrad za vyvlastnění nesouhlasíme s pasáží "Základním východiskem pro určení náhrady za vyvlastnění je rozsah majetkové újmy, 

která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění. ". 

Požadujeme, aby tato premisa byla lépe a podrobněji specifikována. Nesouhlasíme ovšem s tím, aby si vyvlastňovací úřady mohly tuto 

otázku samy posoudit. Požadujeme, aby při posuzování majetkové újmy vycházely vyvlastňovací úřady ze znaleckých posudků, případně ji 

posuzovaly podle jasně daných pravidel zakotvených v právních předpisech.

Vysvětleno

Vyvlastňovací úřady budou i nadále povinny vycházet z doložených 

znaleckých posudků a z přijaté právní úpravy, obsahující přesně 

stanovené podmínky.Posouzení újmy bude z tohoto vycházet, nejdná 

se zde o správní uvážení vyvlastňovacího úřadu. 
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

14 MD část C

bod 7.5

Z K části C – čl. 7.5 

Zakotvení práva na naturální náhradu vnímáme vzhledem ke stávajícímu stavu za velmi problematické. Státní pozemkový úřad velmi 

neochotně poskytuje pozemky pro účely směny pozemků. V mnoha katastrálních územích Státní pozemkový úřad ani nedisponuje 

dostatkem státní půdy. 

Upřednostňujeme tedy finanční vyrovnání před směnou pozemků. V případě, kdy je nutné přistoupit ke směně, požadujeme, aby se tato 

směna řídila pravidly plynoucími ze zákona o urychlení výstavby. 

Vysvětleno

Ve věcném záměru je uvedeno, že nový zákon o vyvlastnění by měl 

směnu pozemků podporovat. Věcný záměr tedy neupravuje zavedení 

povinnosti směnit požadovaný pozemek za jiný pozemek 

vyvlastnitele. Věcný záměr byl upraven tak, aby bylo patrné, že 

možnost směny není dána při jednáních o omezení vlastnického 

práva vyvlastňovaného.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

15 MD část C

bod 7.7

Z K části C – čl. 7.7 

Požadujeme, aby platnost znaleckých posudků byla 3 roky (jak je navrženo v projednávaném sněmovním tisku č. 673), a nikoliv, jak 

předkladatel navrhuje, pouze 1 rok. 

Stejně tak požadujeme zachovat oprávnění na vyhotovení znaleckého posudku pro rozsáhlejší území, jak je navrženo (doplnění § 3b odst. 

2) v aktuálně projednávaném návrhu novely zákona o urychlení výstavby (sněmovní tisk 673).

Akceptováno

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

16 MD část C

bod 8

Z K části C – čl. 8 

V současné době při aplikaci zákona o urychlení výstavby se vztahuje na mezitímní rozhodnutí zkrácená lhůta na podání žaloby i pro 

rozhodování soudů (§ 2 odst. 2 a odst. 4 zákona o urychlení výstavby). 

Požadujeme zachování těchto principů pro vyhrazené stavby i v nové úpravě, a to především z důvodu urychlení výstavby staveb dopravní 

infrastruktury.
Neakceptová

no

Bylo vyhověno připomínkám požadujícím sjednocení lhůt pro podání 

žalob na 30 dnů a další krácení lhůty se s ohledem na řádnou 

přípravu na soudní ochranu nepředpokládá. V současné době 

přetíženosti soudů se rovněž neplánuje do zákona o vyvlastnění 

stanovit povinnost soudům rozhodovat v zákonem zkrácené lhůtě ani 

u jednoduchých případů, ani složitých staveb. Jedná se o lhůtu svou 

povahou pořádkovou. .§ 2  odst. 2 ve spojení s § 1 zákona č. 

416/2009 Sb. bude aplikovatelný pouze na postupy při přípravě, 

umisťování a povolování staveb dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Ve věcech 

týkajících se řízení o vyvlastnění bude stanovena lhůta 30 dnů pro 

všechny typy staveb. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

17 MD část C

bod 9

Z K části C – čl. 9 

V článku 9. (str. 64 věcného záměru) požadujeme odstranit zmínku o předjímaném zrušení zákona o urychlení výstavby, k němuž nemá 

dojít. 

Ke zrušení zákona o urychlení výstavby nedochází ani v rámci probíhající rekodifikace stavebního práva.

Akceptováno

Text VZ bude upraven.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

30 MF část C

bod 7.1

Z V Materiálu části C, v bodu 7.1 se uvádí, že: „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 s majetkem státu.)“ Za situace, 

kdy by navrhovaná úprava rovněž měla za následek novelizaci zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v 

právních vztazích, je nezbytné, aby byla tato novelizace projednána s Ministerstvem financí.

Vysvětleno

Pokud by návrh nového zákona o vyvlastnění vyvolat úpravy jiných 

zákonů, bude toto projednáno s gestory těchto zákonů, tedy i s MF.
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

33 MF část D Z K části D Materiálu, pokud jde o promítnutí navrhované úpravy do právního řádu, požadujeme, aby byl zpracován jednak návrh vlastního 

vyvlastňovacího zákona a jednak tzv. doprovodný zákon, který by obsahoval novely dalších zákonů vyvolané přijetím nové úpravy. 

Spojování vlastní úpravy (v tomto případě vyvlastnění) a doprovodných novel komplikuje a znepřehledňuje jak název zákona, tak jeho 

systematiku.

Akceptováno

Požadovaný text bude dopněn do VZ.
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

34 MF část H Z V Materiálu, části H, se uvádí, že předkládaný návrh nemá vliv na státní rozpočet ani další veřejné rozpočty, což je v rozporu s RIA, str. 2, 

bod 3.1, kde se uvádí, že navrhovaná úprava bude mít dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.

Akceptováno

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

35 MF RIA

část 3

bod 3.1

Z V RIA, str. 2, část 3, bod 3.1, chybí kvalifikovaný odhad nákladů na změnu institucionální struktury vyvlastňovacích úřadů. Nelze posoudit 

dopad na státní rozpočet (veřejné rozpočty). Není rozlišeno a uvedeno, že tyto výdaje jsou výdaje vynaložené s výkonem přenesené 

působnosti, a tudíž se pravděpodobně netýkají ostatních veřejných rozpočtů.

Akceptováno

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

38 MK část C

bod 7

Z K bodu 7 – Náhrady (str. 57 až 64)

Ministerstvo kultury se domnívá, že by měla být v případě právního titulu vyvlastnění, popsaného v § 15 odst. 3 zákona o státní památkové 

péči (nedostatečná péče o kulturní památku), zvážena specifická úprava náhrady za vyvlastněnou kulturní památku. Ačkoli si je 

Ministerstvo kultury vědomo toho, že obdobně jako odstranění stavby je i vyvlastnění v tomto případě sanačním opatřením, nikoliv sankcí, 

resp. správním trestem (srov. usnesení Ústavního soudu ČR I. ÚS 1956/19 ze dne 12. 5. 2020), nelze v tomto případě dle Ministerstva 

kultury považovat za postup v souladu s dobrými mravy, aby vlastník kulturní památky, který dlouhodobě zanedbával či dokonce aktivně 

poškozoval svou kulturní památku, obdržel náhradu ve výši ceny obvyklé. Takový postup by tak vůbec nereflektoval skutečnost, že 

vyvlastnitel je povinen následně místo vyvlastněného sanovat ze svých prostředků dlouhodobé zanedbání péče o kulturní památku. 

Faktické dlouhodobé porušování povinností podle zákona o státní památkové péči by vedlo k tomu, že by vlastník měl obdržet náhradu ve 

výši ceny obvyklé, aniž by bylo bráno 

v potaz, že dlouhodobě porušoval své zákonné povinnosti a že ostatní vlastníci kulturních památek v souladu se zákonem o státní 

památkové péči nesou náklady řádné péče o kulturní památky primárně sami. Nelegální postup by tak paradoxně mohl představovat pro 

vlastníka finančně výhodnější řešení. 

V tomto směru považuje Ministerstvo kultury za inspirativní postup, který byl zvolen v případě vyvlastnění zámeckého areálu 

Reinhardsbrunn ve Spolkové republice Německo. Tento postup je mj. popsán v rozsudku Krajského soudu v Meiningenu (Landgericht 

Meiningen) č. j. (2) BLK O 2/18 ze dne 11. 12. 2019, byť tento rozsudek ještě není konečným v dané věci a celou kauzou se nyní zabývá 

Oberlandesgericht Jena. Tuto kauzu zmiňuje jen 

ve velmi obecných rysech materiál RIA na str. 35. V této souvislosti je třeba uvést, že obecná úprava (tedy nikoli durynský památkový 

zákon) umožnila s ohledem na stav daného areálu zvolit takovou formu náhrady za vyvlastnění dlouhodobě poškozované kulturní památky, 

která byla vyjádřena hodnotou 1 eura. Taková možnost stanovení náhrady by (obdobně jako ve spolkové zemi Durynsko) měla upravovat 

obecná právní úprava a nikoli úprava v zákoně 

o státní památkové péči, tj. by měla být výslovně popsána v zákoně o vyvlastnění. 

Ministerstvo kultury se současně domnívá, že se tento postup nemusí týkat pouze zájmů státní památkové péče, tj. důvodem vyvlastnění 

může být právě i skutečnost, že vlastník dotčené nemovitosti dlouhodobým nepečováním (srov. povinnost vlastníka stavby podle 

§ 154 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.) nebo dokonce svou aktivní činností ohrožuje v rozporu s právními předpisy veřejný zájem 

na ochraně tohoto veřejného zájmu, a ochranu takového veřejného zájmu lze pak realizovat výlučně cestou vyvlastnění.

Akceptováno

Text VZ doplněn na základě dohody s připomínkovým místem. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

40 MK RIA

bod E

Z Ke kapitole E – Náhrady při vyvlastnění (str. 52 až 57)

Ministerstvo kultury navrhuje do této kapitoly zahrnout i problematiku uvedenou 

ve výše zmíněné připomínce k věcnému záměru zákona o vyvlastnění, tj. k části C – k bodu 7 (Náhrady).

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

43 MPO obecně Z Obecná připomínka

Věcný záměr není dostatečně ambiciózní. Vzhledem k tomu, že se má jednat o zcela nový a očekávaně revoluční právní předpis, nepřináší 

žádná nová zásadní pravidla či právní instituty pro urychlení procesu vyvlastnění, ba naopak, spíše vyvlastnitelům (a tedy podpoře 

veřejného zájmu) dosavadní postavení ztěžuje (viz zejména zásadní zpřísnění prokazování nedosažení dohody s vyvlastňovaným).

vzato na 

vědomí

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

44 MPO obecně Z K celému věcnému záměru

Požadujeme umožnit spojení řízení o vyvlastnění se stavebním řízením, nebo alespoň umožnit paralelní vedení těchto (samostatných) 

řízení.

Odůvodnění

Dlouhé očekávání a volání po spojení řízení o vyvlastnění se stavebním řízením nebylo opět naplněno a vyslyšeno. Zákon o vyvlastnění 

dokonce ani neumožňuje tato dvě řízení vést paralelně. Požadujeme zapracovat do věcného záměru, jelikož nám není znám žádný 

praktický důvod, pro který by tento režim neměl být do českého právního řádu zaveden. Akceptováno 

částečně

Navrhované spojování povolovacího a vyvlastňovacího řízení je dle 

našeho názoru velmi složitě aplikovatelné.  Platí zde stále zásada 

subsidiarity vyvlastnění, tedy vyvlastňovat pouze v nezbytném 

rozsahu, pokud nelze potřebných práv dosáhnout jinak. Rozsah 

vyvlastnění je jasně dán až nezpochybnitelným povolením stavby, 

které bude pravomocné. Povolení stavby je tedy předběžnou otázkou 

pro vyvlastnění. 

Přes výše uvedené, vzhledem ke schválené novele zákona 416/2009 

Sb., lze připustit spojení výše uvedených řízení pro  stavby upravené 

liniovým zákonem. Jedná se zde o další speciální úpravu oproti 

obecné úpravě vyvlastnění. Věcný záměr nového zákona o 

vyvlastnění předpokládá zachování speciální úpravy vyvlastnění pro  

stavby podle liniového zákona, počítá se pouze s jejich přesunutím 

do zákona o vyvlastnění a současně se počítá v rámci prací na 

paragrafovém znění s prověřením právních možností souběhu obou 

řízení obecně. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

45 MPO obecně 

k částem 

B, C a D

Z K části B bod 3.12 (3. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací, str. 26)

K části C bod 5.8. (5.8. Vyvlastňovací řízení pro vybrané druhy staveb – viz zákon č. 416/2009 Sb.)

K části C bodu 9 (Přechodné ustanovení, str. 64)

K části D (ZPŮSOB PROMÍTNUTÍ NAVRHOVANÉHO VĚCNÉHO ŘEŠENÍ DO PRÁVNÍHO ŘÁDU)

Vypustit text s vypuštěním speciální úpravy vyvlastnění ze zákona č. 416/2009 Sb.), resp. zachovat speciální úpravu v zákoně č. 416/2009 

Sb.

Vypustit bod 5.8.

Vypustit z Přechodného ustanovení text „(např. zákona č. 416/2009 Sb.)“.

Vypustit text „Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších 

předpisů tak, že nebude obsahovat ustanovení o vyvlastnění.“. Navrhované znění po úpravě:

B.

3.12. V praxi přináší problém již samotná existence zákona č. 416/2009 Sb. a roztříštěnost právní úpravy, která z tohoto vyplývá. V zákoně 

č. 416/2009 Sb. je obtížná orientace, není napsán systematicky podle druhů řízení, na které se vztahuje, a z tohoto důvodu často dochází k 

pochybení při jeho aplikaci. Zde je řešením speciální úpravu vyvlastnění z tohoto zákona úplně vypustit a instituty, které mají být 

zachovány, včlenit přímo do nového zákona o vyvlastnění.

C.

9. 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 (např. zákona č. 416/2009 Sb.) a případná 

změna příslušnosti správních orgánů.

5.8. Vyvlastňovací řízení pro vybrané druhy staveb – viz zákon č. 416/2009 Sb.

Určité odlišnosti pro vybrané 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. Takováto roztříštěnost není žádoucí, úprava 

Vysvětleno

Zákon č. 416/2009 Sb., bude zachován. Z důvodu sjednocení právní 

úpravy a její přehlednosti je žádoucí, aby jeden právní předpis 

upravoval komplexně problematiku procesu vyvlastnění, a to včetně 

procesních odchylek pro stavby podle liniového zákona, proto MMR 

navrhuje, že část týkající se problematiky procesu vyvlastnění bude z 

tohoto zákona přesunuta do nového zákona o vyvlastnění. Stávající 

platná úprava, tj. speciální úprava pro stavby podle liniového zákona 

však bude zachována a beze zbytku převzata, a to včetně právní 

úpravy institutu mezitímního rozhodnutí. Věcný záměr bude v tomto 

ohledu upraven včetně vypuštění zmínky o zrušení tohoto zákona a 

bude obsahovat variantní řešení výše uvedeného, tj. varianta 

přesunutí vyvlastnění do zákona o vyvlastnění a varianta zachování 

vyvlastnění v liniovém zákoně.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

48 MPO část C

bod 1

Z K části C bodu 1

V části C bodu 1 v koncepci zákona o vyvlastnění konkretizovat nový účel vyvlastnění v rámci horního zákona, tj. do textu doplnit text „,tj. v 

horním zákoně zavést možnost vyvlastnění nemovitostí dotčených využíváním výhradních ložisek nerostů pro účely jejich exploatace“.

      Navrhované znění po úpravě

K případné úpravě jednotlivých zákonů dojde po dohodě s jejich gestory. Jako příklad je   možné uvést úpravu účelu vyvlastnění v 

památkovém zákoně nebo navrácení institutu   vyvlastnění do horního zákona, tj. v horním zákoně zavést možnost vyvlastnění nemovitostí 

dotčených využíváním výhradních ložisek nerostů pro účely jejich exploatace.

Odůvodnění: 

Předkladatel věcného záměru se v RIA zmiňuje o absenci možnosti vyvlastnění nemovitostí v horním zákoně na straně 14. V části C 

věcného záměru Východiska nové právní úpravy se sice hovoří o zavedení nového účelu vyvlastnění v rámci horního zákona, avšak pouze 

v obecné rovině. Nicméně vzhledem k informacím uvedeným v RIA požadujeme konkretizaci účelu vyvlastnění v horním zákoně pro 

následné paragrafové znění nového zákona o vyvlastnění.

Vysvětleno

Účely vyvlastnění nebudou součástí nového zákona o vyvlastnění, 

tyto jsou upraveny v jednotlivých speciálních zákonech v gesci 

dotčených resortů. V případě potřeby doplnění účelu vyvlastnění do 

speciálního zákona, bude toto řešeno resortem, do jehož gesce 

konkrétní zákon spadá. V případě horního zákona je třeba 

projednání dané záležitosti MPO s Báňským úřadem. Pokud 

vyvstane potřeba zakotvení účelu vyvlastnění do horního zákona, 

bude novela horního zákona řešena v rámci návrhu nového zákona o 

vyvlastnění, a to formou změnového zákona. Účel vyvlastnění v 

rámci horního zákona si může gestor vyřešit již dnes bez ohledu na 

věcný záměr zákona o vyvlastnění.RIA i VZ v tomto smyslu 

upraveny.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

51 MPO část C

bod 1.1

Z K části C Bod 1.1. Lhůta pro navrácení práv vyvlastňovanému (str. 35)

Níže uvedenou větu požadujeme upravit takto: 

„Nový zákon založí vyvlastňovanému právo na vrácení práv, nezahájí-li vyvlastnitel realizaci záměru do 3 4  let od uzavření smlouvy.“

Odůvodnění:

Pokud je deklarovaným záměrem předkladatele skutečně sjednocovat procesy týkající se vyvlastnění do jednoho zákona, tak je třeba 

respektovat lhůtu uvedenou v § 3c současného znění zákona č. 416/2009 Sb., a to s ohledem na dlouhou dobu přípravy u liniových staveb. 

Akceptováno 

jinak 

Návrh věcného záměru nevylučuje speciální úpravu pro získání 

porřebných práv k pozemkům a stavbám vyvlastnitelem, počítá však 

s tím, že obecná i speciální úprava bude soustředěna  do jednoho 

právního předpisu. Prodloužení lhůty jako obecné pravidlo proto není 

potřebné. Lze je zachovat ve speciální úpravě. Lhůta, v níž musí být 

realizace záměru zahájena, jinak vznikne vyvlastňovánému právo na 

vrácení převedných práv, bude u "obecných" záměrů činit 3 roky. 

Věcný záměr byl doplněn tak, aby v případě vybraných záměrů činila 

tato lhůta 5 let. Vybrané záměry budou stanoveny ve vazbě na 

stávající úpravu v zákoně č. 416/2009 Sb. nebo na základě nového 

stavebního zákona, jehož příloha vyjmenovává vyhrazené stavby. 

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

str. 8/73
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

52 MPO část C

bod 1.2

Z K části C bod 1.2 (strana 36) 

…(Tam, kde není možné prostřednictvím provozovatele poštovních služeb prokázat doručení do vlastních rukou, bude platit pravidlo doby 

dojití dle § 573 občanského zákoníku.)

Požadujeme zjednodušit a jednoznačně nastavit pravidla pro doručování do ciziny.

Odůvodnění

Doručování do ciziny musí mít jednotná pravidla. Jak bude prokazováno „tam, kde není možné prokázat doručení“? Šlo by       o nejasné 

pravidlo, které by způsobovalo zpochybňování doručování ze strany vyvlastnitele. Nutnost rozlišování, kde v cizině je možné a kde není 

možné prokazovat doručení, by bylo nedůvodným a značně komplikovaným pravidlem, které by přineslo pouze aplikační problémy a 

ohrožení úspěšného vyvlastnění. Je třeba si uvědomit, že se v tomto případě jedná o doručování soukromoprávní, u kterého je v případě 

doručování do ciziny možné povolit zjednodušený režim, když doručováno bude následně veřejnoprávně (v rámci řízení o vyvlastnění) 

vyvlastňovacím úřadem, který musí pro doručování do ciziny zajistit přísné podmínky doručování, k čemuž však má, na rozdíl od 

vyvlastnitelů, silná a efektivní zákonná oprávnění. Tak či tak, doručování do ciziny bude i ze strany vyvlastňovacího úřadu časově velice 

náročné, a proto by mělo být soukromoprávní doručování v takových případech co nejvíce ulehčeno.

Akceptováno

Věcný záměr byl upraven. Bude-li doručováno do ciziny, bude 

stanovena vyvratitelná domněnka - "má se za to, že dnem doručení 

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

smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb".

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

53 MPO část C

bod 1.2

Z K části C bod 1.2 (strana 36) 

…(V takovém případě by měl být návrh vyvlastňovanému zaslán v překladu do jazyka, kterému rozumí.)

Žádáme nepožadovat navrhování cizojazyčných smluv.

Odůvodnění

Stejně jako řízení o vyvlastnění, které se vede v úředním jazyce (v češtině), by měl být činěn i soukromoprávní úkon vyvlastnitele. Jde o 

příliš striktní požadavek kladoucí na vyvlastnitele neodůvodněnou zátěž (vždyť případná dohoda může být učiněna např. i v rámci řízení o 

vyvlastnění). Rovněž nebude vždy zjistitelné, jakému jazyku osoba rozumí. Toto pravidlo může být také využito jako obstrukce 

vyvlastňovaného spočívající v rozporování, který jazyk je pro něj srozumitelný. Textace návrhu je rovněž matoucí v tom, zda jde o pravidlo, 

které je vyžadováno již v současné době, nebo má jít teprve o pravidlo nového zákona        o vyvlastnění.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

54 MPO část C

bod 1.3

Z K části C bod 1.3 Obsah jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným (strana 37) 

Níže uvedenou část textu požadujeme upravit takto:

„Nová právní úprava by měla výslovně stanovit, že podmínka nemožnosti získat práva dohodou bude splněna, pokud vyvlastnitel prokáže, 

že vynaložil veškeré úsilí k uzavření smlouvy, které bylo možno po něm požadovat. V návrhu nového zákona musí být jednoznačně a 

objektivně stanovena kritéria, za nichž je splněna podmínka vynaložení veškerého úsilí ze strany vyvlastnitele, protože nelze připustit, aby v 

rámci řízení o vyvlastnění byl prostor pro jakékoliv pochyby a subjektivní názory vyvlastňovacího úřadu. Obsah vzájemné komunikace s 

vyvlastňovaným přiloží vyvlastnitel k návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení.

Odůvodnění:

Jde o novou podmínku pro vyvlastnění, která se na první pohled může jevit jako opodstatněná, ale při praktickém naplňování může 

způsobit významnou komplikaci s negativním dopadem na délku vyvlastňovacího řízení. Přitom jedním z deklarovaných cílů předloženého 

věcného záměru podle RIA je pravý opak, a to urychlení uvedeného procesu. Pro faktické uplatnění uvedené podmínky je zcela nezbytné 

nadefinování přesných, jednoznačných a objektivních kritérií, za nichž je splněno prokázání „vynaložení veškerého úsilí“ ze strany 

vyvlastnitele, přímo v zákoně, aby při hodnocení v rámci řízení o vyvlastnění nebyla možnost uplatnit subjektivní názory vyvlastňovacího 

úřadu co je a co již není možné po vyvlastniteli požadovat a zda byla uvedená podmínka naplněna. Jinak by se vytvořil široký prostor pro 

posuzování činnosti vyvlastňovaného a interpretaci závěrů o tom, zda vyvlastnitel vyvinul veškerou možnou snahu či snahu „spíše“ 

nedostatečnou, což by celý proces mohlo zpochybnit. 

Vysvětleno

Věcný záměr byl upraven. Podmínka, aby "vyvlastnitel prokázal 

veškeré úsilí k uzavření smlouvy, které bylo možné po něm 

požadovat", byla vypuštěna. Věcný záměr však nadále předpokládá 

změnu oproti současné úpravě, která může být vykládána i tak, že 

vyvlastnitel je povinen nabídnout smlouvu vyvlastňovanému a poté, 

aniž by na návrhy protistrany reagoval, může po uplynutí lhůty 

požádat o vyvlastnění. Tato úprava 1) nemotivuje vyvlastnitele k 

tomu, aby s vyvlastňovaným jednal (tj. hledal kompromis), 2) je již 

dnes vykládána správními soudy tak, že vyvlastnitel musí prokázat 

snahu o uzavření dohody. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru (do 

věcného záměru byly doplněny další dva jeho rozsudky), že již za 

současné právní úpravy musí vyvlastňovací úřady posoudit, zda 

vyvlastnitel usiloval o dohodu skutečně, a nikoliv pouze předstíraně 

(formálně). Věcný záměr byl upřesněn o případy, dovozené 

judikaturou, kdy nelze úsilí vyvlastnitele o uzavření dohody považovat 

za dostatečné. Nová právní úprava vyvlastnění stanoví obecnou 

podmínku, aby vyvlastnitel o uzavření dohody dostatečně usiloval, a 

demonstrativní případy, kdy úsilí vyvlastnitele za dostatečné 

považovat nelze. Prostor pro jednání mezi vyvlastnitelem a 

vyvlastňovaným je ohraničen lhůtou 90 dnů. Nedojde-li během této 

doby k dohodě, ač o její uzavření vyvlastnitel usiloval, bude moci 

požádat o zahájení vyvlastňovacího řízení. K žádosti přiloží podklady, 

jimiž musí svůj zájem o uzavření dohody prokázat.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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Připomínk

ové místo
K části
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připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

55 MPO část C

bod 1.3

Z K části C bod kapitola 1.3 (strana 37) 

…(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.)

Požadujeme neukládat vyvlastniteli povinnost směny pozemků, obzvláště v kombinaci s výjimkami založenými na obecných a nejasných 

formulacích „vážné důvody“.

Odůvodnění

Tato podmínka vyvlastnění je nedůvodně komplikovaná a využívá nejasné pojmy. Jaké důvody budou dostatečně „vážné“, aby umožnily 

vyvlastniteli požadavek vyvlastňovaného odmítnout? Jelikož půjde o novou legislativu, není možné se ponaučit z podobných omylů 

způsobených zaváděním abstraktních pojmů, nebo je obhajovat a spoléhat na to, že je snad vyjasní judikatura, která se vytvoří za mnoho 

let až poté, co mezitím tato úprava způsobí paralýzu řízení o vyvlastnění. I kdyby měl vyvlastnitel k dispozici nemovitost, o kterou má zájem 

vyvlastňovaný, vyvlastnitel nemůže být nucen, aby se nemovitosti proti své vůli zbavil (z vyvlastnitele se tak obrazně stává naopak 

vyvlastňovaný). Důvody neakceptace směny jsou nepodstatné, výsledkem má být jednoduše nedohoda. Směňované pozemky budou mít 

také většinou zcela jiné hodnoty. Pokud má nový zákon o vyvlastnění zaručovat spravedlivé náhrady, pak si za tuto spravedlivou náhradu 

může vyvlastněný obdobnou nemovitost pořídit sám.

Vysvětleno

Ve věcném záměru je uvedeno, že nový zákon o vyvlastnění by měl 

směnu pozemků podporovat. Věcný záměr tedy neupravuje zavedení 

povinnosti směnit požadovaný pozemek za jiný pozemek 

vyvlastnitele.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

57 MPO část C

bod 1.4

Z K části C bod 1.4 (strana 38) 

…doklad o tom, že tento návrh byl vyvlastňovanému doručen (tento doklad nebude nutný v případech, kdy byl návrh odeslán 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, neboť se uplatní vyvratitelná domněnka doručení 3. či 15. den po odeslání dle § 573 

občanského zákoníku, dokud se neprokáže opak)…

Požadujeme spojovat prokázání v případě soukromoprávního doručení s fikci, která je v tomto případě vhodnější. 

Odůvodnění

V případě soukromoprávního doručování platí, že doručeno je dne, kdy se zásilka dostala do sféry jeho adresáta. Proto by zřejmě nemělo 

jít o doručení až po uplynutí počtu dní, které jsou použity pro domněnku dojití, ale např. již první den uložení u provozovatele poštovních 

služeb, jelikož to je již den, kdy se se zásilkou mohl adresát seznámit a tedy den, od kterého by měly plynout zákonné lhůty. Uplynutí úložné 

doby totiž není předpokladem pro doručení soukromoprávní, ale veřejnoprávní (podle procesních právních předpisů). Je třeba upozornit na 

to, že existují právní výklady § 573, které uvádějí, že nejde o domněnku doručení, ale dojití, která tedy nemá nic společného se stanovením 

dne „doručení“. Pokud by měl mít nový zákon o vyvlastnění jasné pravidlo domněnky doručení, pak by bylo vhodnější, aby toto pravidlo 

výslovně stanovil sám a nikoli domněnkou doručení, ale fikcí doručení (viz např. v současné době navrhovaná novela zákona o urychlení 

výstavby – fikce doručení do ciziny 15 dní ode dne odeslání doporučenou zásilkou). 

Akceptováno

Pokud jde o vnitrostátní doručování, stanoví věcný záměr, že návrh 

smlouvy musí dojít do sféry adresáta (vyvlastňovaného). Toto 

pravidlo plyne z obecné úpravy doručování soukromoprávních úkonů 

(§ 570 občanského zákoníku) a bude mu podléhat i doručování 

návrhu smlouvy vyvlastňovanému. Pokud jde o doručování do ciziny, 

byl věcný záměr upraven. Byl vypuštěn odkaz na § 573 občanského 

zákoníku a byla stanovena vyvratitelná domněnka - "má se za to, že 

dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy vyvlastnitel odeslal návrh 

na uzavření smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb". V případě pochybností o doručení bude ustanoven 

opatrovník, jehož činnost by byla ukončena v momentě zahájení 

aktivity vyvlastňovaného. Fikce doručení je nevyvratitelná a byla by 

proto nepřiměřeně přísná vůči vyvlastňovanému, který je slabší 

stranou jednání. Neumožňovala by mu totiž prokázat skutečný den, 

kdy návrh obdržel, pokud by se lišil ode dne stanoveného fikcí.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

59 MPO část C

bod 2.2

Z K části C bod 2.2. Veřejný zájem (str. 41)

Níže uvedenou větu požadujeme vypustit:

„Nelze přistoupit na to, že vydáním povolení ke stavbě, pro kterou zákon stanoví účel vyvlastnění, je již prokázán veřejný zájem nezbytný 

pro vyvlastnění práv potřebných pro uskutečnění této stavby.“ 

Odůvodnění:

Ve stejném bodě v posledním odstavci na str. 42 je uvedena následující věta, která je s výše uvedenou větou v rozporu: „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 “. Tvrzení uvedené v této větě je zcela logické, takže není na vyvlastňovacím úřadě, aby v případech, kdy je veřejný 

zájem určen nebo vyplývá přímo ze zákona, zkoumal, zda je či není veřejný zájem prokázán.

Vysvětleno

Jde o dvě různé situace,  Při povolování stavby se zkoumá, zda jsou 

naplněny podmínky dané stavebním zákonem a chráněny veřejné 

zájmy chráněné stavebním a dalšími zákony, které by mohly být 

záměrem dotčeny. Samotné povolení realizace stavby není 

důkazem, že veřejný zájem na dosažení účelu vyvlastnění převažuje 

nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného (§ 3 odst. 1 

zákona).   Zákon o vyvlastnění výslovně v § 4 stanoví, že zájem na 

vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení.  Z judikatury 

správních soudů pak vyplynul závěr, že v případech, kdy veřejný 

zájem na realizaci určitého záměru je  deklarován  přímo zákonem, 

není třeba jej ve vyvlastňovacím řízení dokazovat, což je logické. Ale 

takové pravidlo není v každém zákoně upravujícím účel vyvlastnění 

výslovně stanoveno. Pak nezbude, než prokázat veřejný zájem na 

vyvlastnění ve vyvastňovacím řízení (Např. § 170 odst. 2 stavebníhio 

zákona- vyvlastnění pro vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, 

řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo ke stavbě).

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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60 MPO část C

bod 3

Z K části C bod 3. Podmínky vyvlastnění (str. 44)

Níže uvedenou jednu z podmínek vyvlastnění požadujeme upravit následovně:

„provedení vyvlastnění musí  nesmí být v rozporu souladu  s cíli a úkoly územního plánování;“ .

Odůvodnění:

Jak zejména u obcí, které nemají zpracován územní plán prokázat v případě vyvlastnění soulad s cíli a úkoly územního plánování? Proto 

po vzoru § 1 odst. 4 stávajícího zákona č. 416/2009 Sb., podle něhož se za energetickou infrastrukturu považují energetické stavby a 

zařízení, pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje a se zásadami územního rozvoje navrhujeme, aby provedení 

vyvlastnění nebylo v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Neakceptová

no

Cíle a úkoly územního plánování jsou stanoveny v § 18 a 19 

stavebního zákona. Pokud obce nemají územní plán, pak se soulad 

s nimi posuzuje na základě platné politiky územního rozvoje, která je 

závazná pro zpracování zásad územního rozvoje a pro rozhodování 

v území a podle zásad územního rozvoje, které jsou rovněž závazné 

pro rozhodování v území. A posouzení, zda  je záměr  přípustný z 

hlediska souladu s politikou územního rozvoje, se zásadami 

územního rozvoje, se záměry a cíli územního plánování  je 

předmětem závazného stanoviska orgánu územního plánování podle 

§ 96b stavebního zákona. Konečně i  nový stavební zákon 

(sněmovní tist č. 1008) v § 143 jako jeden z obecných  požadavků na 

umísťování staveb stanoví, že: "Stavby se umísťují v souladu s 

územně plánovací dokumentací, a nebyla-li vydána, s cíli a úkoly 

územního plánován.".

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

62 MPO část C

bod 4

Z K části C bod 4 Vyvlastnění s využitím mezitímního rozhodnutí (str. 33)

Stávající text požadujeme vypustit a nahradit ho následujícím zněním:

V novém zákoně rozšířit možnost využití vydání mezitímního rozhodnutí i na další druhy staveb zejména stavby technické infrastruktury, 

které jsou zřizované ve veřejném zájmu nejenom ty, které jsou uvedeny v příloze zákona 416/2009 Sb. podle platné právní úpravy nebo pro 

vybrané stavby uvedené v příloze nového stavebního zákona, přičemž by existovaly dva způsoby:

a) mezitímní rozhodnutí s vyloučením možnosti odvolání podle platné právní úpravy § 4a zákona č. 416/2009 Sb. – tento postup by platil 

pouze pro vybrané stavby uvedené v příloze nového stavebního zákona,

b) mezitímní rozhodnutí s možnosti odvolání podle návrhu nového § 4b novely zákona č. 416/2009 Sb., kde se to navrhuje pro ostatní 

Vysvětleno

Nový zákon o vyvlastnění bude akceptovat odlišnosti úpravy pro  

stavby obsažené v liniovém zákoně.   Rozhodnutí pro vše stavby. 

Text VZ byl upraven po dohodě s připomínkovým místem.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

63 MPO část C

bod 5.1

Z K části C bod 5.1 Příslušnost (Vyvlastňovací řízení) (strana 45) 

Níže uvedené znění odstavce požadujeme upravit následovně:

„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, bude příslušným vyvlastňovacím úřadem ten správní orgán, který povolil stavbu. rozhodne společně nadřízený 

orgán o tom, kdo vyvlastňovací řízení provede, usnesením. “

Odůvodnění:

Požadujeme uvedený text dát do souladu s větou z prvního odstavce na str. 45, která zní: „Příslušným vyvlastňovacím úřadem bude ten 

správní orgán, který povolil stavbu – za předpokladu, že se jedná o stavební záměr .“ Jde o analogii principu zakotveného v § 2e odst. 2 

zákona č. 416/2009 Sb., v němž se uvádí: „Má-li se stavba dopravní infrastruktury uskutečnit na území více krajů, povede řízení ten z 

úřadů podle odstavce 1, u kterého byla podána žádost. “ 

Toto pravidlo je v rozporu s rychlostí a hospodárností správního řízení, jelikož pro banální otázku předepisuje správní činnost jinému 

správnímu orgánu (z praxe jsou známy případy i prodlení v rozhodování nadřízeného úřadu v řádu měsíců). Uvedený případ je naopak 

možné řešit jednoduchým pravidlem, kdy o příslušnosti rozhodne samotný žadatel podle toho, ke kterému úřadu svoji žádost podá (viz 

současná úprava zákona o urychlení výstavby pro stavby dopravní infrastruktury a v současné době projednávaný návrh na jeho novelizaci 

rozšiřující toto pravidlo i na stavby energetické infrastruktury).

Vysvětleno

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena. Platí princip, že 

příslušným vyvlastňovacím úřadem bude ten, který stavbu povolil. 

Pokud stavbu nepovolí stavební úřad, příslušnost vyvlastňovacího 

úřadu se určí dle obecné místní příslušnosti. Volba příslušnosti 

nemůže ležet na pouze na vyvlastniteli. Je třeba si uvědomit, že 

vyvlastněním dochází k výraznému zásahu do ústavně chráněných 

práv. Při určení vyvlastňovacího úřadu nadřízeným orgánem je protor 

pro dostatečné vyhodnocení toho, jaké řešení je komfortní také s 

ohledem ns zájmy vyvlastňovaného.
Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

66 MPO část C

bod 5.3

Z K části C bod 5.3 Zahájení řízení (strana 47) 

Požadujeme vypustit následující bod z výčtu dokladů, které by měl žadatel o vyvlastnění připojit k žádosti:

• „výpis Centrální evidence exekucí v případě, že je z katastru nemovitostí zřejmé vedení exekuce nebo soudního výkonu rozhodnutí“.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že je tato evidence veřejně dostupná, měl by si výpis obstarávat vyvlastňovací úřad nikoliv žadatel, protože se tento 

princip zcela běžně uplatňuje i v jiných právních předpisech. 
Akceptováno 

jinak 

Byly upraveny přílohy žádosti. V tomto bodě takto: vyvlastnitel 

předloží doklad o tom, že vyvlastnitel nebyl povinen vyvinout snahu o 

uzavření smlouvy s vyvlastňovaným, včetně dokladu o tom, že 

předmětná věc není postižena jinou exekucí. Není možné ukládat 

vyvlastniteli povinnost prokázat nesplnění podmínek §44a (tj. S 

písemným souhlasem exekutora, oprávněného a všech přihlášených 

věřitelů může povinný k úhradě vymáhané pohledávky, jejího 

příslušenství, nákladů exekuce či nákladů oprávněného zpeněžit 

majetek nebo jednotlivé součásti majetku, nejsou-li postiženy jinou 

exekucí16a), nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě 

znaleckého posudku splatnou při podpisu smlouvy k rukám 

exekutora.). Je evidentní, že splnění podmínek je silně zatěžující, 

např. počet věřitelů může být velký. 

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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67 MPO část C

bod 5.3

Z K části C bod 5.3. Zahájení řízení (str. 47)

Ve výčtu dokladů, který by měl žadatel o vyvlastnění připojit k žádosti je mimo jiné uveden následující, jenž požadujeme upravit tak, aby 

bylo zřejmé, co se přikládá v případě vyvlastnění stavby, která nepodléhá žádnému povolení stavebního úřadu:

„doklad o povolení stavby minimálně ve fázi územního rozhodnutí vydaný na základě zvláštního právního předpisu, pokud vyvlastňovací 

úřad současně není stavebním úřadem,“.

Odůvodnění:

Protože se zcela běžně realizují stavby, které nepodléhají územnímu rozhodnutí a nevyžadují ani jiné povolení ze strany stavebního úřadu 

jako je například výměna vedení technické infrastruktury podle § 79 odst. 2 písm. s současného stavebního zákona, u nichž je třeba také 

řešit majetkoprávní záležitosti, je nezbytné umožnit vyvlastnění i pro tento druh staveb zřizovaných ve veřejném zájmu. Pro ně je pak nutno 

určit co má být přiloženo k žádosti namísto výše předepsaného dokladu. 

Akceptováno

VZ bude doplněn o rozsah pozemků (malých)

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

70 MPO část C

bod 5.4

Z K části C bod 5.4 Obstarání znaleckého posudku (strana 47) 

Následující text navrhujeme upravit takto:

„Náhrada za vyvlastnění se určí na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný 

předloží vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému doručeno uvědomění o zahájení vyvlastňovacího 

řízení, v opačném případě se náhrada stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele , jestliže s tím 

vyvlastňovaný vyslovil souhlas .“

Odůvodnění:

Námi předložený návrh na úpravu textu vychází z návrhu novely stávajícího vyvlastňovacího zákona, která v rámci novely zákona  č. 

416/2009 Sb. v současné době prochází legislativním procesem. Návrh nemění dosavadní pravidlo, které stanoví, že náhrada za 

vyvlastnění se prioritně stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného. Pro urychlení vyvlastňovacího 

řízení se však navrhuje, aby takový posudek musel vyvlastňovaný předložit ve lhůtě do 30 dní ode dne, kdy mu bylo doručeno uvědomění o 

zahájení řízení. Pokud tak neučiní, stanoví se náhrada na základě znaleckého posudku vyvlastnitele.

Akceptováno 

jinak 

Upraveno ve věcném záměru. 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.Vyvlastňovaný 

obdrží výzvu k doložení posudku společně s uvědoměním o zahájení 

řízení.
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

71 MPO část C

bod 5.5

Z K části C bod 5.5. Průběh řízení (str. 47- 48)

Do textu k tomuto bodu požadujeme doplnit následující text:

„Ústní jednání nařídí vyvlastňovací úřad tak, aby se konalo nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od odeslání uvědomění o zahájení 

vyvlastňovacího řízení. O ústním jednání uvědomí účastníky řízení nejméně 15 dnů před jeho konáním. 

Dospěje-li vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou splněny, do 30 dnů ode dne konání ústního jednání rozhodne 

samostatnými výroky o vyvlastnění práv k pozemku nebo ke stavbě a o náhradě za vyvlastnění, “

Odůvodnění:

Pro urychlení řízení o vyvlastnění je žádoucí, aby byly v novém zákoně o vyvlastnění jednoznačně stanoveny lhůty pro některé procesní 

postupy. To ze své povahy přispívá k zamezení případné nečinnosti správního orgánu a vyvlastniteli umožňuje efektivně využívat správních 

prostředků pro ochranu před nečinností správního orgánu. Lhůty uvedené v našem návrhu vychází z návrhu novely stávajícího 

vyvlastňovacího zákona, která v rámci novely zákona č. 416/2009 Sb. v současné době prochází legislativním procesem.

Akceptováno 

jinak 

VZ upraven - tento postup bude aplikován na vybrané stavby.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

72 MPO část C

bod 5.6

Z K části C bod 5.6 Rozhodnutí (strana 49) 

Následující větu požadujeme z textu tohoto bodu vypustit:

„V odvolacím řízení nemůže být snížena náhrada za vyvlastnění.“

Odůvodnění:

Předložený návrh nelze akceptovat, protože v rámci odvolání může být napadena výše náhrady jako příliš vysoká (např. založená na 

vadném posudku) a v takovém případě musí být umožněno rozhodnout v odvolacím řízení i o snížení náhrady.

Neakceptová

no

Pokud nastane situace, jakou připomínkové místo popisuje, jedná se 

o vadu rozhodnutí, pro kterou je nutné napadené rozhodnutí zrušit. 

Prvostupňový orgán poté rozhodne v souladu s právním názorem 

odvolacího orgánu. Jiný postup by znamenal rozpor s obecnou 

úpravouu správního řádu.Nelze akceptovat možnost snižování 

náhrady v rámci odvolacího řízení a to z důvovu právní jistoty 

vyvlastňovaného. Pokud by prvoinstatční orgán rozhodl na základě 

vadného znaleckého posudku, odvolací orgán by takové rozhodnutí 

zrušil a správní orgán, který rozhodnutí vydal je povinen řídit se 

správním názorem odvolacího orgánu.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

73 MPO část C

bod 5.9

Z K části C bod 5.9 Mezitimní rozhodnutí (strana 50 - 51)

Celý text k tomuto bodu požadujeme přepracovat ve smyslu našeho požadavku uvedeného v naší konkrétní připomínce č. 4. (část C bod 1) 

tak, aby byly umožněny následující dva postupy: 

• mezitímní rozhodnutí s vyloučením možnosti odvolání,

• mezitímní rozhodnutí s možnosti odvolání. 

Vysvětleno

Institut mezitimního rozhodnutí, tak jak byl schválen v liniovém 

zákoně v žádném případě nepopíráme. Akceptujeme speciální 

úpravu. K dnešnímu dni však neuvažuje zavedení instirutu 

mezitimního rozhodnutí do obecné úpravy vyvlastnění. Pokud by byla 

odsouhlasena varianta včlenění vyvlastnění pro stavby dle liniového 

zákona do zákona o vyvlastnění bude institut mezitimního 

rozhhodnutí převzat.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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74 MPO část C

bod 5.9

Z K části C bod 5.9 Mezitimní rozhodnutí (strana 50) 

….Mezitímní rozhodnutí bude možné vydat pouze za předpokladu, že budou splněny podmínky pro vyvlastnění a bude přetrvávat spor o 

náhradu za vyvlastnění, který může proces vyvlastnění výrazně prodloužit a zkomplikovat.

Požadujeme vyjasnit podmínky pro vydání mezitímního rozhodnutí.

Odůvodnění

Pro využití možnosti požádat o vydání mezitímního rozhodnutí je zcela irelevantní, zda existuje mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným „spor 

o náhradu za vyvlastnění“. Spor o výši náhrady se také často projeví až v průběhu řízení o vyvlastnění, zatímco návrh o vydání mezitímního 

rozhodnutí se podává při zahájení řízení o vyvlastnění, kdy výskyt takového sporu nemůže být znám. Jistě mohou nastat i případy, kdy se v 

průběhu řízení o vyvlastnění spor o výši náhrady neprojeví, překvapivě však spor o výši náhrady vyjde najevo až v rámci podaného 

odvolání proti výši náhrady (může jít i o účelové jednání vyvlastňovaného). Ve věcném záměru je zřejmě zákonná textace § 4a odst. 1 

současného zákona o urychlení výstavby („… podmínky pro vyvlastnění jsou s výjimkou určení výše náhrady za vyvlastnění splněny,…“ ) 

nesprávně interpretována, jelikož význam a interpretace uvedené ve věcném záměru, nebyly zřejmě ani součástí odůvodnění poslaneckého 

návrhu, který toto ustanovení do zákona o urychlení navrhl.

Vysvětleno

Institut mezitimního rozhodnutí, tak jak byl schválen v liniovém 

zákoně v žádném případě nepopíráme. Akceptujeme speciální 

úpravu. K dnešnímu dni však neuvažuje zavedení instirutu 

mezitimního rozhodnutí do obecné úpravy vyvlastnění. Pokud by byla 

odsouhlasena varianta včlenění vyvlastnění pro stavby dle liniového 

zákona do zákona o vyvlastnění bude institut mezitimního 

rozhhodnutí převzat.
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

76 MPO část C

bod 6.1

Z K části C bod 6.1 (strana 53) 

…(Samozřejmě by vyloučení povinnosti vyvinout snahu o uzavření smlouvy nemělo bránit pokusu o její uzavření, smlouva by měla být 

stále preferovaným způsobem.)

Požadujeme stanovit výjimku z povinnosti dosažení dohody v případě exekuce (výkon rozhodnutí) vyvlastňovaného.

Odůvodnění

V případě, že je vyvlastňovaná věc zatížena exekucí či výkonem rozhodnutí je naopak třeba, aby zákon o vyvlastnění výslovně stanovil (tak 

jak lze v současné době podřadit pod případy uvedené v § 5 odst. 5 písm. b) zákona o vyvlastnění), že prokázání nemožnosti získat práva 

dohodou se v těchto případech nevyžaduje. Je třeba si uvědomit, že vyvlastnění je prováděno ve veřejném zájmu a trvání na snaze o 

dosažení dohody v takovém případě (za každou cenu), kdy je uzavření dohody vysoce nepravděpodobné a právně téměř nemožné, je 

neodůvodněnou obstrukcí ze strany autora zákona o vyvlastnění.

Vysvětleno

Věcný návrh počítá se zachováním současné situace - v případě 

exekuce nebude požadována potřeba vyvinout snahu o uzavření 

smlouvy, to ovšem neznamená, že by pokus o získání dohody byl 

výslovně zakázán. Vyvlastnitel se i tak může pokusit o uzavření 

dohody.V exekuci obecně bude možné uzavřít dohodu. Nepůjde to 

pouze při mnohosti exekucí. Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

77 MPO část C

bod 7.2

Z K části C bodu 7.2 (7.2 Návrhy řešení – náhrada za vyvlastnění – věcná břemena) (str. 58)

Následující text k tomuto bodu požadujeme upravit takto:

„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 konkrétní technickou infrastrukturou. V praxi má  může nastat situace, že pozemek bez věcného 

břemene má 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. Současně však dochází i k opačným situacím, kdy u pozemků určených pro ukládání technické 

infrastruktury (typicky pozemní komunikace), součet hodnoty všech věcných břemen váznoucích na pozemku převyšuje hodnotu 

samotného pozemku.“

Odůvodnění:

Navrhujeme text bodu 7.2 formulačně upravit tak, aby z něho bylo zřejmé, že problém nespočívá pouze v nízkých náhradách za věcná 

břemena, ale že naopak nastávají situace, kdy naopak hodnota věcných břemen je neadekvátně vysoká co do míry omezení vlastníka 

pozemku.

Neakceptová

no

S daným tvrzením nelze souhlasit, dle našeho názoru jde především 

o nízké náhrady za věcná břemena, což je pro vyvlastňovaného 

demotivující.  Důvodem této úpravy není, aby vyvlastnitel platil méně, 

ale aby vyvlastňovaný dostal (spravedlivě) více. Pokud však lepší 

úpravou předpisů o oceňování dojde k tomu, že vyvlastnitel nebude 

platit za zřizování služebností více, než za celý pozemek, je to 

rovněž v pořádku.
Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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Č.
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místa

78 MPO část C

bod 7.2

Z K části C bodu 7.2 (7.2 Návrhy řešení – náhrada za vyvlastnění – věcná břemena)

V bodě 7.2 se slova „rekodifikace zákona“ nahrazuje slovy „Přijetí novely č. 237/2020 Sb., k zákonu“ a dále se na konec odstavce doplňuje 

věta „Současně však dochází i k opačným situacím, kdy u pozemků určených pro ukládání technické infrastruktury (typicky pozemní 

komunikace), součet hodnoty všech věcných břemen váznoucích na pozemku převyšuje hodnotu samotného pozemku.“. 

Navrhované znění po úpravě:

Rekodifikace zákona Přijetí novely č. 237/2020 Sb. k zákonu  o oceňování majetku (přijetí odlišného postupu pro oceňování věcných 

břemen), společně se zákonem o znalcích (zavedení závazných metodik a kvalitativních a kvantitativních postupů), by přineslo pozitivní 

dopad na vyvlastňovací řízení zejména v podobě zvýšení právní jistoty a spravedlnosti náhrad. Současně však dochází i k opačným 

situacím, kdy u pozemků určených pro ukládání technické infrastruktury (typicky pozemní komunikace), součet hodnoty všech 

věcných břemen váznoucích na pozemku převyšuje hodnotu samotného pozemku.

Odůvodnění

Navrhujeme text bodu 7.2 formulačně upravit tak, aby reflektoval přijetí novely č. 237/2020Sb. k zákonu č. 151/1997Sb., o oceňování 

majetku. V současnosti se totiž nachází v mezirezortním připomínkovém řízení novela oceňovací vyhlášky, která již zohledňuje při výpočtu 

cen pro věcná břemena pro technickou infrastrukturu míru omezení vlastníka pozemku, a to v závislosti na druhu pozemku a typu technické 

infrastruktury.  

Vzato na 

vědomí

Věcný záměr vychází z platné právní úpravy. Pokud bude Vámi 

avizovaná novela přijata, bude toto zohledněno v rámci 

paragrafového znění nového zákona o vyvlastnění.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

79 MPO část C

bod 8

Z K části C bod 8 (strana 64) 

…(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. Lhůta pro podání žaloby činí 

dva měsíce od doručení rozhodnutí o vyvlastnění. 

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 30-ti denní lhůtu pro podání žaloby.)

Požadujeme sjednotit lhůty pro podání žalob proti oběma výrokům rozhodnutí o vyvlastnění.

Odůvodnění

Nedává smysl, aby pro podání žaloby proti výroku o vyvlastnění      a žaloby proti výroku o náhradě byly stanoveny odlišné lhůty. Obě lhůty 

by měly být stanoveny v délce 30 dní. Odlišné lhůty jsou matoucí a způsobují zbytečné procesní odchylky vedoucí k procesním omylům 

vyvlastnitelů a vyvlastňovaných.

Akceptováno

Věcný záměr byl upraven.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 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.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

81 MSpr část C

bod 1.4

Z K části C.1.4 („Prokazování nemožnosti získat potřebná práva dohodou“)

Podle návrhu nemá být nutné, aby vyvlastnitel ke své žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení přikládal informaci o neúspěšném jednání s 

vyvlastňovaným, pakliže je vyvlastňovaný „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 opatrovníka, s nímž může vyvlastnitel jednat o dohodě.“  (s. 36). Upozorňujeme, 

že existence opatrovníka není jediným důvodem, kdy vyvlastnitel může jednat o dohodě 

i v případě, kdy je sám vyvlastňovaný omezen ve smluvní volnosti. Obdobně může v případě, kdy je vlastníkem vyvlastňované věci nezletilá 

osoba, vést vyvlastnitel jednaní o dohodě s rodiči této nezletilé osoby, případně pak s poručníkem osoby omezené na svéprávnosti. 

Požadujeme proto přeformulovat uvedené ustanovení tak, aby výjimka z uvedeného pravidla platila na všechny případy, kdy lze o uzavření 

smlouvy jednat s právními zástupci vyvlastňovaného, jenž je omezen ve smluvní volnosti.

Akceptováno

Věcný záměr byl upraven tak, aby připouštěl možnost vyvlastnitele 

jednat s osobou, která zastupuje vyvlastňovaného omezeného ve 

smluvní volnosti, tj. s ustanoveným nebo zákonným zástupcem.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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83 MSpr část C

bod 4

Z K části C.4 („Práva třetích osob“)

(i) Předkladatel v návrhu uvádí, že „[p]rincip, 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), není třeba měnit “ (s. 

16 návrhu). V návaznosti na to v části věnované právům třetích osob se uvádí, že bude zachována konstrukce, podle které po vyvlastnění 

zůstanou zachována pouze ta práva třetích osoba, 

jež jsou potřebná s ohledem na veřejný zájem (např. služebnost inženýrských sítí). Ačkoli chápeme jisté výhody tohoto principu pro 

vyvlastňovací řízení, nejsme přesvědčeni o jeho vhodnosti. Zánik těchto práv může představovat citelný zásah do práv třetích osob a přitom 

nemusí být vždy nezbytně zapotřebí, aby vyvlastněním zanikla. Stávající úprava, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje veřejný zájem, 

neumožňuje tato práva zachovat. Domníváme se, že by i ve vztahu k právům třetích osob mělo být v určité míře váženo, zda je jejich 

zachování možné s ohledem na realizaci účelu vyvlastnění. Toto flexibilnější řešení by umožňovalo lépe reagovat na specifika rozličných 

věcných práv, která přinesl nový občanský zákoník (viz např. § 2897 občanského zákoníku). 

Uvedenou otázku je zvlášť třeba vyřešit ve vztahu k právu stavby, které by podle dosavadní koncepce jakožto právo třetí osoby k 

vyvlastňované věci mělo důsledkem vyvlastnění zaniknout. Podle občanského zákoníku je však stavba vyhovující právu stavby jeho 

součástí. Prakticky by tedy došlo k vyvlastnění této stavby, aniž by byla předmětem vyvlastnění a aniž by bylo postupováno podle relevantní 

zákonné úpravy.

Požadujeme proto, aby předkladatel v rámci návrhu věcného záměru analyzoval rovněž možné alternativy současné právní úpravy, jež jsou 

šetrnější k právům třetích osob, a výsledek v návrhu věcného záměru podrobněji zdůvodnil.

(ii) Návrh věcného záměru předpokládá, že v případě, že proti vyvlastňovanému bude vedeno exekuční řízení, bude oznámení o zahájení 

vyvlastňovacího řízení zasíláno rovněž soudnímu exekutorovi, který po doručení tohoto oznámení nebude moci zveřejnit dražební vyhlášku, 

resp. pokud již bude dražba vyhlášena, soudní exekutor uveřejní oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení, které znemožní provést 

dražbu (s. 47 a 48 návrhu). Z návrhu dále plyne, že nová právní úprava bude řešit rovněž věcná práva třetích osob, jako je např. zástavní 

právo, předkupní právo, pacht nebo služebnost bytu (viz s. 44 návrhu).

V této souvislosti podotýkáme, že § 336a odst. 2 občanského soudního řádu v souvislosti s právy třetích osob v řízení o výkonu rozhodnutí 

prodejem movité věci umožňuje, aby soud za splnění zákonem stanovených podmínek již v usnesení o ceně, které je vydáno před vydáním 

Akceptováno

Ve věcném záměru byla upravena kapitola týkající se zániku práv 

třetích osob váznoucích na předmětu vyvlastnění.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

87 MSpr část C

bod 5.8

Z K části C.5.8 („Vyvlastňovací řízení pro vybrané druhy staveb“)

Předložený návrh věcného záměru zákona předpokládá, že nový vyvlastňovací zákon bude upravovat rovněž proces vyvlastnění staveb, v 

jejichž případě se dnes aplikuje zákon 

č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění 

pozdějších předpisů. Návrh v tomto ohledu konstatuje, že by úprava vyvlastnění měla „vyplývat z jednoho zákona, kde by měly být 

upraveny konkrétní odlišnosti pro vybrané stavby “ (s. 50 návrhu). Není ovšem zřejmé, jaké konkrétní odchylky od obecné úpravy 

vyvlastňovacího řízení by měly být pro uvedené stavby v novém zákoně o vyvlastnění obsaženy. Není tedy jasné, zda by tyto odchylky měly 

odpovídat úpravě, jež je v současné době obsažena v zákoně o urychlení výstavby, či zda by mělo dojít k dalším procesním či dokonce i 

hmotněprávním odchylkám od obecné úpravy, ani v čem by případně měla podstata těchto odchylek spočívat. Požadujeme proto v tomto 

ohledu návrh věcného záměru upřesnit.

Vysvětleno

Ve věcném záměru jsou uvedeny odlišnosti týkající se vybraných 

staveb - jedná se např. o příslušnost, možnost vydání mezitimního 

rozhodnutí. Dále byly upraveny lhůty pro konání ústního jednání.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

88 MSpr část C

bod 5.9

Z K části C.5.9 („Mezitímní rozhodnutí“)

Návrh věcného záměru předpokládá, že bude do nového vyvlastňovacího zákona přejata úprava mezitímního rozhodnutí, jež je dnes 

obsažena v § 4a zákona o urychlení výstavby. Konstatujeme, že z návrhu není patrné, zda by měl být uvedený institut aplikován pouze v 

případě vyvlastňovacího řízení, jehož předmětem je stavba, na niž se dle současné právní úpravy vztahuje zákon o urychlení výstavby, či 

zda bude možné tento institut použít i ve vztahu k jiným stavbám. Návrh věcného záměru v tomto ohledu toliko neurčitě konstatuje, že je 

daný institut možné převzít „pouze pro vybrané stavby “ (s. 50 návrhu). 

Návrh dále předpokládá, že obdobně jako v případě stávající právní úpravy nebude možné podat proti mezitímnímu rozhodnutí odvolání, 

pročež bude možné proti němu brojit „pouze“ žalobou proti rozhodnutí správního orgánu, přičemž postup by byl obdobný, jako je v 

současné době podle § 4a odst. 3 zákona o urychlení výstavby. Oproti současné právní úpravě, 

jež předpokládá obligatorní vydání mezitímního rozhodnutí v případě, že je předmětem vyvlastňovacího řízení stavba podle zákona o 

urychlení výstavby, návrh předpokládá, že by nově bylo možné mezitímní rozhodnutí vydat pouze na základě žádosti vyvlastnitele (srov. 

s. 50 návrhu). Takovouto konstrukci pokládáme obecně za nevhodnou, jelikož by skutečnost, že je správní řízení jedno, resp. dvou 

instanční, neodviselo na objektivních, zákonem předem stanovených skutečnostech, nýbrž na žádosti jednoho z účastníků řízení. Odviselo 

by totiž od rozhodnutí jednoho z účastníků řízení, zda bude probíhat klasické dvouinstanční řízení, či zda bude využit institut mezitímního 

rozhodnutí, díky čemuž bude správní řízení pouze jednoinstanční. 

Požadujeme proto v návrhu buď spojit vydání mezitímního rozhodnutí s objektivními důvody, tedy nepodmiňovat jeho vydání žádostí 

vyvlastnitele, nebo stanovit, že i proti mezitímnímu rozhodnutí lze podat odvolání podle správního řádu.

Vysvětleno

Předpokládáme zachování mezitímního rozhodnut pouze pro 

stavby,na něž se dle současné právní úpravy vztahuje zákon o 

urychlení výstavby. Pro tyto stavby by se vydávalo vždy, bez ohledu 

na žádost vyvlastnitele. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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91 MSpr část G Z K části G 

Konstatujeme, že provedené zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána, obsahuje toliko obecné vyjádření k požadavkům plynoucím z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, resp. z čl. 1 

Dodatkového protokolu k této Úmluvě. Považujeme přitom za nezbytné, aby bylo uvedené zhodnocení dopracováno ve vztahu ke dvěma 

dílčím otázkám:

Za prvé, ve vztahu k rozsahu poskytovaných náhrad platí, že třebaže je podle Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) tato 

otázka ponechána do značné míry na prostoru pro uvážení jednotlivých států, platí, že s výjimkou hospodářských a sociálních reforem 

celospolečenského rozměru je přijatelná pouze taková náhrada, která odpovídá tržní ceně vyvlastňované věci v době odnětí vlastnického 

práva, nebo která je k takové ceně v rozumném poměru (viz rozsudek velkého senátu ESLP ve věci Vistiņš  a Perepjolkins  proti Lotyšsku , 

č. 71243/01, ze dne 25. října 2012, § 111).

Je proto otázka, zda zvažovaná varianta poskytování paušální náhrady namísto ceny obvyklé 

či zjištěné, je-li vyšší než cena obvyklá, může tomuto požadavku vyhovovat. Bez dalších upřesnění, co by taková paušální náhrada mohla 

představovat, tudíž nelze paušální náhradu požadovat za slučitelnou s požadavky plynoucími z judikatury ESLP. 

Předkladatel by měl dále posoudit, zda zvolené řešení umožňuje alespoň v některých případech, kde tyto aspekty hrají větší roli, vzít v 

potaz jednak osobní a sociální poměry vyvlastňované osoby, včetně její dobré víry (rozsudek ESLP ve věci Pyrantienė  proti  Litvě , č. 

45092/07, 

ze dne 12. listopadu 2013), jednak znehodnocení nevyvlastněné části majetku, jež je někdy natolik výrazné, že může vyžadovat zvláštní 

náhradu (rozsudek ESLP ve věci Bistrović proti Chorvatsku , č. 25774/05, ze dne 31. května 2007, § 40–42).

V neposlední řadě je klíčové stanovit hodnotu vyvlastňované věci ke dni odnětí vlastnického práva, jež zpravidla nastává až právní mocí 

správního rozhodnutí o vyvlastnění. Problémy 

v této oblasti mohou vyvstat tam, kde by prodleva mezi určením ceny a právní mocí rozhodnutí byla taková, že by se hodnota 

vyvlastňovaného majetku výrazněji změnila. Tím není dotčeno zvýšení náhrady o naběhlé úroky. Samostatnou kompenzaci může 

vyžadovat i déletrvající stav nejistoty, kdy je vyvlastňovaný blokován v plném užívání svého vlastnického práva.

Za druhé, ve vztahu k posouzení procesních aspektů vyvlastňovacího řízení upozorňujeme, 

že právní úprava musí skýtat možnost nechat účinně přezkoumat všechny podstatné aspekty zásahu do vlastnického práva nezávislým 

Akceptováno

část G doplněna a následně odsouhlasena MSPr.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

93 MV obecně Z Z předloženého materiálu není zřejmé, proč by měl být připraven zcela nový zákon, resp. proč vlastně nepostačuje pouze novelizace 

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

o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, směřovaná k zajištění aproximace vůči novému občanskému zákoníku a jím používané 

soukromoprávní terminologii.

Vysvětleno

Příprava věcného záměru o vyvlastnění a jeho předložení vládě je 

součástí Plánu legislativních prací vlády na rok 2020. S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

94 MV obecně Z Předkladatel v návrhu věcného záměru vyvlastňovacího zákona nepřichází s konkrétním řešením popsaných problému, pouze je obecně 

konstatována jejich existence, aniž by byly předestřeny alespoň určité pokusy o jejich řešení (byť variantní), což lze demonstrovat např. na 

zmiňované problematičnosti opatřování znaleckých posudků, kdy znalci odmítají tuto činnost vykonávat, či na problémech spojených s 

paralelně probíhajícím dědickým řízením.

Vysvětleno

Problematika znalcú i dědického řízení je obsažena ve VZ.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

95 MV obecně Z Věcný záměr si klade za cíl sjednocení stávající roztříštěné právní úpravy vyvlastnění. Jak bude přitom vyřešeno vyvlastňovací řízení pro 

vybrané druhy staveb (viz zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů) není nikde popsáno, ačkoliv má být vyvlastnění sloučeno do jednoho zákona. 

Navrhujeme doplnění této oblasti do věcného záměru.
Vysvětleno

Toto je ve věcném záměru uvedeno. Vyvlastnění bude upraveno 

jedním zákonem, případné odlišnosti pro vybrané druhy staveb 

budou upraveny ve stejném zákoně v jeho speciální části. Vedle toho 

je přípustná i varianta, že zákon č. 416/2009 Sb. bude zachován v 

jeho současné podobě a úprava vyvlasntění v něm upravená nebude 

do nového zákona o vyvlasntění přenesena. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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96 MV obecně Z Věcný záměr zákona o vyvlastnění na řadě míst odkazuje na rekodifikaci stavebního práva (například ohledně určení budoucích 

vyvlastňovacích úřadů apod.), přičemž návrh nového stavebního zákona byl již vládou projednán a schválen. Uvítali bychom tedy, aby byly 

příslušné pasáže věcného záměru zákona o vyvlastnění zpracovány tak, aby odpovídaly vládou schválenému stavebnímu zákonu.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

97 MV obecně Z Považujeme rovněž za vhodné projednat předmětné podstatné změny právní úpravy vyvlastnění na Radě vlády pro veřejnou správu 

(RVVS).

Neakceptová

no

Nejedná se o povinnou konzultaci

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

107 MV RIA Z K hodnocení dopadu regulace (RIA):

Hodnocení dopadů je velmi popisné a podrobné při hodnocení stávajícího stavu. Dopady nové právní úpravy, zejména ekonomické dopady, 

však v textu téměř absentují, což snižuje vypovídající hodnotu RIA. Hodnocení dopadů neobsahuje žádné ekonomické dopady věcného 

záměru zákona na orgány státní správy (budoucí státní stavební správa) ani na obce s rozšířenou působností či kraje (pokud nebude 

odvolacím stupněm státní krajský stavební úřad), přitom obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají být vyvlastňovacím úřadem 

přinejmenším u nestavebních záměrů. RIA mimo jiné nezmiňuje, o kolik se má zvýšit příspěvek na výkon státní správy v souvislosti s 

navrhovaným zvýšením role obcí s rozšířenou působností v této oblasti. Požadujeme v tomto smyslu RIU doplnit.
Akceptováno 

jinak 

RIA bude doplněna dle ST 1008,1009. Vyvlastňovacím úřadem bude 

kraj a specializovaný stavební úřad.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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111 MZe obecně Z Upozorňujeme na to, že přijetí tohoto připravovaného nového právního předpisu nevyplývá z požadavků Evropské komise, tj. nejedná se o 

povinnou implementaci (transpozici) do právního řádu České republiky. Aplikace nové právní úpravy totiž může mít závažné finanční 

dopady na podnikatelskou sféru i na státní rozpočet, a to u projektů spolufinancovaných z dotací z Evropské unie (například pokud jde o 

lhůty udržitelnosti projektů a důsledky jejich nedodržení). Z těchto důvodů požadujeme, aby hodnocení dopadů regulace (RIA) i obsah 

věcného záměru byl doplněn o kapitolu, která by obsahovala stručný přehled o postupech v jiných členských zemích Evropské unie, kde je 

vlastnictví silně chráněno, ale přesto dochází k vyvlastňování potřebných pozemků v obecném zájmu. 

Vysvětleno

Protože je právní úprava v každé členské zemi jiná, mohl by být 

stručný přehled velmi zavádějící. Proto i vzhledem k citlivosti řešené 

problematiky (vyvlastnění představuje závažný zásah do vlastnických 

práv) nepovažujeme za vhodné stručnou analýzu do RIA zařazovat. 

Postupy v jiných členských zemích by musely být podrobeny detailní 

právní analýze, aby z nich bylo možné vyvodit objektivní závěr. 

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

112 MZe obecně Z Věcný záměr zachovává kontinuitu s dosavadní právní úpravou v tom, že předmětem vyvlastnění nejsou práva třetích osob, ale že tato 

práva zanikají právní mocí rozhodnutí o vyvlastnění.

Takovou zásadou se však dostává do rozporu se záměrem, vysloveným již v předposledním odstavci předkládací zprávy, totiž že jedním z 

důvodů přijetí nové právní úpravy je potřeba reflektovat změny a nové instituty, jež přinesl stávající občanský zákoník (tj. zákon č. 89/2012 

Sb. v platném znění). Právě to totiž věcný záměr nového zákona bohužel nedělá, a dokonce se tím zřejmě dostává do rozporu s ústavním 

pořádkem. Z tohoto hlediska se pak Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem (část E) jeví jako do jisté míry 

zavádějící.

Nový občanský zákoník nově zavedl kategorii nehmotných věcí (respektive ji po řadě let od zrušení obecného zákoníku občanského znovu 

zavedl). Podle ustanovení § 496 odst. 2 občanského zákoníku jsou nehmotnými věcmi (mimo jiné) i práva, jejichž povaha to připouští.

Podle § 988 odst. 1 občanského zákoníku přitom držet (a vydržením nabýt) lze právo, jež lze převést na jiného a které připouští trvalý nebo 

opakovaný výkon. Protože například služebnost se podle § 1260 odst. 1 občanského zákoníku nabývá mimo jiné i vydržením, může být 

předmětem držby (vydržet lze jen něco, co lze po stanovenou dobu držet).

To ale znamená, že taková práva jsou věcmi, což navíc občanský zákoník v ustanovení § 498 odst. 1 říká výslovně. Podle něj jsou totiž 

nemovitými věcmi pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim (takovými věcnými práva 

jsou nejen věcná břemena, ale také třeba zástavní právo apod.), kromě toho zákon prohlašuje výslovně za nemovitou věc také právo 

stavby (v § 1242 občanského zákoníku).

Pokud by tedy nový zákon, stanovil, že věcná práva třetích osob zanikají právní mocí rozhodnutí o vyvlastnění, znamenalo by to, že určité 

nemovité věci zanikají právní mocí rozhodnutí o jiné nemovité věci (patřící navíc jiné osobě), což by bylo ve flagrantním rozporu s 

ustanovením čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, podle něhož lze vlastnické právo omezit nebo odejmout jen vyvlastněním 

podle zákona a za náhradu. Nejde tedy o zachování osvědčeného principu, ale o rozpor s ústavním pořádkem, který nová úprava nehodlá 

Vysvětleno

Věcný záměr reaguje na přijetí zákona č. 89/2012 Sb. Kapitola 

týkající se práv třetích osob byla upravena. Naznačovaná 

neústavnost postupu, když zanikají věcná práva třetích osob 

váznoucí na předmětu vyvlastnění nebyla nikdy konstatována ani 

soudy, kterým přísluší rozhodnutí správních orgánů přezkoumávat.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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113 MZe obecně Z Máme za to, že mezitímní rozhodnutí pro vybrané stavby představuje správné řešení pro urychlení výstavby těchto staveb. Doporučujeme 

však i v těchto případech stanovit povinnost vyvlastnitele prokázat v rámci vyvlastňovacího řízení významný veřejný zájem na realizaci 

těchto staveb, pokud bude chtít využít institutu mezitímního rozhodnutí. Zákon by měl stanovit typový okruh staveb, u kterých je institut 

možné využít, v konkrétním případě by však podle našeho názoru mělo být rozhodováno individuálně.

Vysvětleno

Věcný záměr zcela jednoznačně uvádí, že mezitímní rozhodnutí dle 

zákona č. 416/2009 Sb. se bude vztahovat pouze na vybrané stavby 

a rovněž stanoví i konrétní podmínky pro jeho vydání.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

114 MZe obecně Z S ohledem na realitu správního soudnictví v České republice doporučujeme, aby v rámci soudního přezkumu mezitímního rozhodnutí bylo 

zákonem stanoveno, že správní soud projedná a rozhodne o žalobě proti výrokům o vyvlastnění přednostně a s nejvyšším urychlením, 

nikoliv v zákonem pevně stanovené lhůtě. Vycházíme z textu § 56 odst. 3 s.ř.s., podle něhož správní soud projednává a rozhoduje 

přednostně v tomto ustanovení vyjmenované typy žalob a dále i další věci, stanoví-li tak zvláštní zákon. Textace zákona by mohla doslovně 

přebírat textaci § 32 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. Tímto způsobem by mělo být zajištěno, že i 

Nejvyšší správní soud rozhodne o případně podané kasační stížnosti ve zrychleném režimu.

Vysvětleno

Věcný záměr nepředpokládá stanovení lhůt pro vydání rozhodnutí 

soudy. Není ani uvažováno o stanovení přednostního projednání 

věcí, když toto by pozbylo významu vzhledem k již existujícím jiným 

zákonům, které přednostní projednání věci stanoví.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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115 MZe obecně Z Do přehledu právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže, požadujeme doplnit 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.  

Odůvodnění:

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů se vodovody a kanalizace 

pro veřejnou potřebu zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

Navrhovaný věcný návrh zákona o vyvlastnění by měl zahrnovat stejný princip, jako je tomu, mimo jiné, v případě uvedeného 

energetického zákona.

V praxi možné nedohody mezi investory vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a vlastníky pozemků jsou a mohou být výrazným 

reálným rizikem v ohrožení rozvoje této vodohospodářské infastruktury zabezpečující základní lidské potřeby zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou a čištění odpadních vod.

Uplatnění tohoto institutu je v sektoru vodovodů a kanalizací nezbytné, jedná se zejména o posílení práv vlastníků vodovodů a kanalizací, 

tj. zejména měst a obcí či společností založených městy a obcemi, v zajištění povolení umístění liniových staveb vodovodních řadů a 

kanalizačních stok do pozemků jiných vlastníků zejména potřeb v rozvoji nadřazených vodárenských a kanalizačních systémů, tj. 

vodárenských soustav a skupinových vodovodů, jakož to potřeb získání pozemků pro umístění nových objektů vodojemů, čerpacích stanic 

Vysvětleno

Zákon o vodovodech a kanalizacích byl zařezen do přehledu 

právních předpisů. Současně je ale nutné upozornit, že zákon o 

vodovodech a kanalizacích neobsahuje titul pro vyvlastnění za 

účelem budování vodovodů a kanalizací. To, že zákon stanoví, že se 

jedná o činnost ve veřejném zájmu, ještě neznamená, že lze pro 

tento účel vyvlastňovat. Zákon o vodovodech a kanalizacích 

neobsahuje vyvlastňovací titul, ten ja pakk nutné dovozovat z § 170 

stavebního zákona. Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

120 ČÚZK část C

bod 4

Z K bodu 4 Práva třetích osob

V prvním odstavci bodu 4 návrhu jsou „pro informaci“ uvedena práva, která připadají v úvahu k řešení v nové právní úpravě. Upozorňuji, že 

se nejedná o všechna práva, která v této souvislosti připadají do úvahy. Rovněž upozorňují, že v poslední větě prvního odstavce bodu 4 

návrhu se uvádí, že v procesu vyvlastnění budou zohledněna „níže uvedená práva“, níže však žádná práva uvedena nejsou.

Z druhého odstavce bodu 4 návrhu plyne, že v případě, že vyvlastňovaným právem je vlastnické právo k pozemku, mají vyvlastněním 

stejně jako doposud zaniknout všechna práva třetích osob, kterými je vyvlastňovaný pozemek zatížen, nestanoví-li zákon jinak. Jako 

případy, kdy zákon stanoví jinak, je pak uváděna situace, kdy jsou práva třetích osob potřebná ve veřejném zájmu (např. služebnosti 

inženýrských sítí ), a situace, kdy tato práva budou vypořádána vyvlastnitelem následně (např. kvalifikovaný důvod výpovědi nájmu ). Nově 

by však měl zákon stanovit jinak i pro právo stavby, které by mělo být vždy samostatným předmětem vyvlastnění – pokud tedy vyvlastnitel 

chce získat pozemek, který je zatížený právem stavby, měl by žádat jak o vyvlastnění pozemku, tak o vyvlastnění práva stavby jako 

samostatné nemovité věci. To mimo jiné i z toto důvodu, aby měl vlastník práva stavby možnost jednat s vyvlastnitelem a případně právo 

stavby na vyvlastnitele dobrovolně převést, a také aby měl možnost žádat o zrušení jeho vyvlastnění. Není totiž žádný důvod, proč by 

Akceptováno

Ve věcném záměru byla upravena kapitola týkající se zániku práv 

třetích osob váznoucích na předmětu vyvlastnění.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

121 ČÚZK část C

bod 5.5

Z K bodu 5.5 Průběh řízení

Na konec prvního odstavce požaduji doplnit, že v oznámení katastrálnímu úřadu budou nemovitosti, kterých se zahájené vyvlastňovací 

řízení týká, označeny údaji podle § 8 katastrálního zákona.
Vysvětleno

Údaje uvedené v § 8 katastrálního zákona se neliší od údajů, které 

jsou v oznámení o zahájení řízení uvedeny. Vyvlastňovací úřad v 

oznámení o zahájení řízení uvádí předmět řízení a identifikuje ho 

údaji shodnými v § 8 katastrálního zákona.Do věcného záměru je 

možné uvést, že předmět vyvlastnění musí být řádně identifikován

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

122 ČÚZK část C

bod 5.6

Z K bodu 5.6 Rozhodnutí

V posledním odstavci bodu 5.6 návrhu se uvádí, že dosud nepravomocné rozhodnutí o vyvlastnění se zašle na vědomí příslušnému 

katastrálnímu úřadu. Není přitom zřejmé, z jakého důvodu by tento zcela zbytečný administrativní úkon měl být prováděn, proto požaduji 

jeho vypuštění.

Dále se pak uvádí, že po nabytí právní moci se rozhodnutí o vyvlastnění s doložkou právní moci zašle katastrálnímu úřadu, který práva, 

která vznikla vyvlastniteli na základě rozhodnutí o vyvlastnění (a stejně tak práva, která vyvlastněním zanikla), zapíše v řízení zahájeném 

podle § 14 odst. 2 katastrálního zákona, přičemž v tomto ohledu bude muset být změněn katastrální zákon. Tento požadavek na změnu 

katastrálního zákona však není ničím odůvodněn a je nezbytné ho odmítnout. Existuje totiž celá řada důvodů, proč by nesystémová výjimka 

obsažená v § 14 odst. 2 katastrálního zákona neměla být dále rozšiřována. 

Zahájení vkladového řízení bez toho, aby zde byla osoba, která svým návrhem určí jeho předmět a která bude oprávněna s předmětem 

řízení dále disponovat ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu (například bude oprávněna tento návrh vzít zpět a dosáhnout 

procesně jednoduchého a rychlého ukončení řízení ) je značně problematické, jak ukazuje více než šestiletá praxe katastrálních úřadů. Bez 

určení toho, o čem má katastrální úřad rozhodovat, je v některých případech velmi obtížné vyhodnotit, zda bylo rozhodnuto v celém 

rozsahu, ve kterém rozhodováno mělo být. Návrh na vklad má nezastupitelnou roli nejen v tom, že určuje předmět řízení, ale zároveň 

poskytuje i určité interpretační vodítko v případě, že předloženou listinu je třeba vykládat nad rámec čistě jazykového výkladu. V případě 

řízení zahájených podle § 14 odst. 2 katastrálního zákona je problematická i skutečnost, že správní řád zná pouze řízení zahájená na návrh 

(řízení o žádosti ) a řízení zahájená z moci úřední, přičemž zahájení vkladového řízení podle § 14 odst. 2 katastrálního zákona pod žádnou 

z těchto variant podřadit nelze. To vede k celé řadě dalších potíží procesního charakteru – např. není zřejmé, z jakých důvodů může být 

takto zahájené vkladové řízení přerušeno či zastaveno, když řada důvodů pro přerušení a zastavení řízení je vázána právě na to, že jde 

buďto o řízení o žádosti nebo řízení z moci úřední. Požaduji proto poslední odstavec bodu 5.6 nahradit následujícím textem:

„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 a potvrzení vyvlastňovacího úřadu o tom, 

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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ové místo
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připomínkového 
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125 ČÚZK část C

bod 5.7

Z K bodu 5.7 Zrušení rozhodnutí o vyvlastnění

K obsahovým náležitostem rozhodnutí o zrušení vyvlastnění

Považuji za nezbytné již v záměru zákona o vyvlastnění uvést, že práva, která vyvlastňovaný nabývá dnem právní moci rozhodnutí o 

zrušení vyvlastnění, musí být v tomto rozhodnutí specifikována, a nemovitosti, k nimž se tato práva obnovují, musí být označeny aktuálními 

údaji katastru – v mezidobí od vyvlastnění do jeho zrušení totiž mohlo buďto v důsledku činnosti vyvlastnitele (rozdělení či sloučení 

pozemků na základě geometrického plánu ) či v důsledku procesů předvídaných katastrálním či jiným zvláštním zákonem (revize, obnova 

katastrálního operátu ) dojít ke změně číslování parcel, případně i k jejich zániku do jiných parcel. Proto musí být výslovně stanoveno, že 

nemovitosti, k nimž jsou zrušením vyvlastnění obnovována práva, musí být označeny aktuálními údaji katastru nemovitostí v souladu s 

ustanovením § 8 katastrálního zákona, a případně také odděleny geometrickým plánem, pokud je nezbytné obnovit jejich původní hranice. 

Rovněž je nezbytné stanovit, co se stane v případě, že v mezidobí došlo k pozemkovým úpravám a v důsledku provedené směny tak již 

Vysvětleno

Tato problematika je řešena obecnými zásadami správního řízení a 

obecnou právní úpravou - správní orgány jsou povinny postupovat v 

souladu se skutkovým a právním stavem ke dni vydání rozhodnutí, 

tudíž i případné nové označení pozemků bude v rozhodnutí 

korespondovat s novým stavem. Ve věcném záměru je uvedeno, že 

dnem právní moci rozhodnutí o zrušení vyvlastnění nabývá 

vyvlastňovaný práva, která mu byla odňata nebo omezena. S 

ohledem na určitost výroku rozhodnutí je samozřejmé, že konkrétní 

práva a dotčené nemovitosti musí být v rozhodnutí řádně 

identifikována, tudíž i případné nové označení pozemků bude v 

rozhodnutí korespondovat s novým stavem a rovněž tak budou v 

rozhodnutí řádně identifikována všechna práva. Takovéto upřesnění 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

126 ČÚZK část C

bod 6

Z K bodu 6 Souběh exekuce a vyvlastnění

V bodě 6 záměru je řešen souběh exekučního řízení a procesu vyvlastnění. Chybí však jakýkoliv návrh řešení souběhu procesu vyvlastnění 

s jinými řízeními a postupy orgánů veřejné moci – zejména s procesem pozemkových úprav, soudním sporem o vlastnictví vyvlastňované 

nemovitosti, insolvenčním řízením, zajištěním věci nebo majetku ve věcech trestních atd. I na tyto situace je v návrhu nezbytné pamatovat.
Vysvětleno

Konkrétní postupy a podmínky souběhu vyvlastnění s jinými řízeními 

budou řešeny v rámci paragrafového znění nového zákona o 

vyvlastnění ve spolupráci s MSpr.
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

128 ČBÚ obecně Z K materiálu obecně

ČBÚ se v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 20 července 2020 č. 757, o dalším postupu státu při prosazování zájmů státu při ochraně 

a využívání ložisek nerostných surovin České republiky, připojuje k požadavku MPO (srov. str. 41 - 43 zprávy RIA k předloženému 

materiálu) na znovuzavedení možnosti vyvlastnění nemovitostí dotčených dobýváním výhradních ložisek nerostů pro účely stanovení 

dobývacího prostoru, resp. povolení hornické činnosti do zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). 

Předmětem meziresortní dohody by mělo být, zda uvedené doplnění účelu vyvlastnění do horního zákona bude provedeno společně s 

návrhem nového zákona o vyvlastnění, nebo samostatnou novelou horního zákona, která bude komplexně reagovat na úkoly uložené 

citovaným usnesením vlády.

Vysvětleno

Účel vyvlastnění stanovený v jiném právním předpise není 

předmětem připravované rekodifikace. Pokud je zde potřeba stanovit 

nový účel vyvlastnění, musí být toto iniciováno u příslušného 

ústředního orgánu, v jehož gesci je zákon, který má účel vyvlastnění 

nově stanovit nebo rozšířit.
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

131 ÚZSVM část A Z Str. 2 Věcného záměru: formální chyba u „ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky“.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

132 ÚZSVM část B Z Str. 21 Věcného záměru: formální chyba u užití zkratky „SŘ“, když v ostatních částech je užívána zkratka „správní řád“.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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připomínkového 

místa

180 Magistr

át hl.m. 

Prahy

část C

bod 5.1

Z k bodu 5 (Vyvlastňovací řízení):

k bodu 5.1:

- Požadujeme, aby soustava vyvlastňovacích úřadů zůstala nezměněna, tj. aby vyvlastňovacími úřady zůstaly obce s rozšířenou působností 

nebo aby vyvlastňovacím úřadem byl Nejvyšší stavební úřad s detašovanými pracovišti v jednotlivých krajích.

Tato připomínka je zásadní.

Odůvodnění:

Podle věcného záměru má být příslušným vyvlastňovacím úřadem ten správní orgán, který povolil stavbu, za předpokladu, že se jedná o 

stavební záměr. V případě nestavebních záměrů bude příslušným vyvlastňovacím úřadem vždy obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Navržená soustava vyvlastňovacích úřadů nereflektuje na již projednávanou rekodifikaci stavebního zákona, kdy povolovat stavby budou 

kromě Obcí III, též Obce II a I, a to na základě vydané vyhlášky, která je určí, a protože v návrhu věcného záměru je stanoveno, že 

příslušným vyvlastňovacím úřadem bude ten správní orgán, který stavbu povolil, což by mohl být pověřený obecní úřad, či obecní úřad, je 

zapotřebí na tento stav v navržené soustavě vyvlastňovacích úřadů zareagovat.  Rovněž tak nový stavební zákon navrhuje v případě 

nečinnosti stavebního úřadu 1. stupně po uplynutí zákonem stanovené lhůty automatickou delegaci věci k rozhodnutí na krajský stavební 

úřad, vyvlastňovací řízení navíc může být vedeno před vlastním povolením záměru. V praxi tak může docházet k tomu, že vyvlastnění a 

povolení stavby budou projednávat různé správní orgány, což bude v rozporu s myšlenkou věcného záměru.

Neakceptová

no

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena. Od řady 

připomínkových míst naopak vyplývá poznatek, který je uveden i v 

RIA, že se jedná o specifické řízení, jehož četnost není u ORP nijak 

rozšířena a tím dochází k větší chybovosti při rozhodování. 

Nejvhodnějším řešením je přenést tuto agendu na krajské stavební 

úřady, popř. specializovaný stavební úřad.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

181 Magistr

át hl.m. 

Prahy

část C

bod 5.1

Z - Dále požadujeme od rozlišování záměrů stavebních a nestavebních upustit. 

Tato připomínka je zásadní.

Odůvodnění:

V návrhu je rozlišováno dělení záměrů na stavební a nestavební, kdy z tohoto dělení se dále odvíjí příslušnost k vedení vyvlastňovacího 

řízení. Pro zavedení takového členění není, podle našeho názoru, v návrhu uveden žádný relevantní důvod, považujeme ho pro praxi za 

nežádoucí a navrhujeme proto od uvedeného členění upustit s tím, že věcná příslušnost k vedení vyvlastňovacího řízení bude stanovena 

jednotně pro stavební i nestavební záměry.

Akceptováno

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

183 Magistr

át hl.m. 

Prahy

část C

bod 5.4

Z k podbodu 5.4:

- Požadujeme, aby náklady za zpracování revizního posudku (v případě námitek proti předloženému ocenění) nesl vyvlastnitel. 

Tato připomínka je zásadní.

Odůvodnění:

Hlavním cílem věcného záměru je zrychlení procesu vyvlastnění, konkrétně zkrácení délky vyvlastňovacího řízení. Podle navržené úpravy 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. To má snížit 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 pak 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 pak bude hradit vyvlastnitel. V případě námitek proti ocenění ve 

výše uvedených posudcích obstará revizní posudek vyvlastňovací úřad sám, náklady revizního posudku hradí vyvlastňovací úřad. 

Nesouhlasíme s tím, aby náklady za zpracování revizního posudku (v případě námitek proti předloženému ocenění) nesl vyvlastňovací 

úřad. Navrhujeme proto, aby tyto náklady nesl vyvlastnitel.

Neakceptová

no

Revizní posudek hradí vyvlastňovací úřad z důvodu, že je potřebný 

pro jeho rozhodovování. Vyvlastnitel hradí náklady posudku, který si 

obstará sám a také v případě, kdy se stanovuje náhrada na základě 

znaleckého posudku znalce, kterého ustanovil vyvlastňovací úřad. 

Revizní posudek je zpracován pouze v případě nutnosti, kdy 

nepostačí stávající znalecké posudky

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

201 Středoč

eský 

kraj

obecně Z Žádáme o úpravu zákona v návaznosti na stanovení vyvlastňovacího úřadu.

Aktuálně platí, že místně příslušným vyvlastňovacím úřadem je krajský úřad, který má však povinnost se při vyvlastnění silnic II. a III. tříd 

dotázat MMR, zda není ve střetu zájmů. MMR obvykle rozhodne o tom, že ve střetu zájmu pravděpodobně je a předá spis jinému kraji (hl. 

m. Praze). Tento proces trvá obvykle 4 měsíce nad rámec vlastního vyvlastnění.

Navrhujeme proto do zákona (např. do § 15 nebo 16 současného znění zákona) uvést, že místně příslušným vyvlastňovacím úřadem pro 

silnice II. a III. tříd je příslušný krajský úřad, pod který tyto silnice územně spadají. Tento úřad tak NENÍ systémové podjatý.

Vysvětleno

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena. Vyvlastňovací úřady 

jsou navrženy v této soustavě:

• krajské stavební úřady,

• Specializovaný stavební úřad

• Nejvyšší stavební úřad.

Krajské stavební úřady a Specializovaný stavební úřad budou 

prvostupňovými správními orgány, Nejvyšší stavební úřad bude 

odvolacím orgánem.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

202 Králové

hradeck

ý kraj

část C

bod 5.6

Z K „5.6 rozhodnutí“: 

Není důvod, aby bylo nepravomocné rozhodnutí zasíláno katastrálnímu úřadu, jde      o nadbytečnou administrativní zátěž. Zasláno by mělo 

být až pravomocné rozhodnutí.

Vysvětleno

MMR tento problém vnímá a snažilo se ho ve věcném záměru 

napravit. Tato snaha ovšem narazila u ČÚZK, který změnu 

katastrálního zákona odmítá: Existuje totiž celá řada důvodů, proč by 

nesystémová výjimka obsažená v § 14 odst. 2 katastrálního zákona 

neměla být dále rozšiřována. 

Zahájení vkladového řízení bez toho, aby zde byla osoba, která svým 

návrhem určí jeho předmět a která bude oprávněna s předmětem 

řízení dále disponovat ve smyslu příslušných ustanovení správního 

řádu (například bude oprávněna tento návrh vzít zpět a dosáhnout 

procesně jednoduchého a rychlého ukončení řízení) je značně 

problematické, jak ukazuje více než šestiletá praxe katastrálních 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

203 Králové

hradeck

ý kraj

část C

bod 5

Z kap. 5 – Dodatečné vyvlastnění

Dodatečné vyvlastnění připustit pouze za předpokladu, že se jedná o situace vzniklé v minulosti před účinností zákona a za současného 

splnění podmínky, že např. u staveb či opatření se musí prokazatelně jednat o stavby či opatření, které byly realizovány na základě a v 

souladu  s tehdy vydanými povoleními vyžadovanými  platnou právní úpravou v době jejich vzniku. Institut dodatečného vyvlastnění nemůže 

v dnešní době sloužit k legalizaci či nápravě nezákonného stavu či černých staveb.

Vysvětleno

Dodatečné vyvlastnění je institut naprosto výjimečný a možný pouze 

za předpokladu, že ho zákon výslovně předpokládá. Z ničeho 

nevyplývá, že by institut dodatečného vyvlastnění měl sloužit k 

legalozaci černých staveb.Nikdy nebylo počítáno s tím, že by se mělo 

vyvlastňovat pro "černé"stavby. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

204 Králové

hradeck

ý kraj

část C

bod 1.1

Z kap. 6 bod.1. 1.

Náhrada musí být spravedlivá v tom směru, aby si za ni vyvlastňovaný mohl  v  daném  místě    

a čase pořídit srovnatelnou věc. Není-li tomu tak pak nelze hovořit o spravedlivé náhradě. Konstrukce ceny obvyklé v zákoně o oceňování 

majetku představuje slovní floskuli, která       ve znaleckém posudku je zpravidla reprezentována pouhou slovní proklamací, že cenu 

zjištěnou podle znaleckého posudku je možno v daném místě a čase považovat za cenu obvyklou.

akceptováno

Věcný záměr již v současné podobě na několika místech stanoví, že 

náhrada musí být spravedlivá, např. slovy "Náhrada, kterou 

vyvlastnitel nabídne, musí být spravedlivá", nebo "Náhrada za 

vyvlastnění by měla být v každém případě vždy spravedlivá". Takže 

je zřejmé, že připomínka byla nedůvodná, protože to, co 

připomínkové místo požaduje, je ve věcném záměru zpracované od 

počátku.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

205 Králové

hradeck

ý kraj

část C

bod 1.2

Z kap. 6 bod 1. 2. 

Při doručování do zahraničí je třeba dořešit otázku překladu jednak pro případy více jazyčných kantonů, kde je přípustné více jazyků v 

úředním styku a dále otázku, jak vyvlastňovací orgán zjistí, jakému jazyku vyvlastňovaný rozumí, v případě když nekomunikuje či 

nereaguje. Obdobně jaký postup bude aplikován při stanovení opatrovníka zejména            u kritérií jeho výběru – bude vyloučena možnost 

ustanovit někoho opatrovníkem v zahraničí     (bude se zkoumat jakému jazyku rozumí), nebo to bude osoba pouze z ČR.

Akceptováno

Povinnost předkládat návrh v cizím jazyce byla z věcného záměru 

vypuštěna. Postup při stanovení opatrovníka plyne z § 32 správního 

řádu a touto obecnou úpravou se budou vyvlastňovací úřady řídit. 

Věcný záměr nebude stanovovat speciální pravidla.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

206 Králové

hradeck

ý kraj

část C

bod 1.3

Z kap. 6  bod 1. 3

Jsme toho názoru, že při podání návrhu na vyvlastnění by měl navrhovatel prokázat, že nemá ve svém vlastnictví srovnatelný pozemek či 

stavbu, kterou by mohl vyvlastněnému nabídnout v rámci směny a pokud je vlastní přednostně tak učinit. Obdobně by měl prokázat, že 

nevlastní svůj pozemek a stavbu na kterém, či v které by účel vyvlastnění mohl sám realizovat.
Vysvětleno

Věcný záměr nebude upravovat povinnost vyvlastnitele, aby při 

podání žádosti o vyvlastnění prokázal, že nevlastní pozemek či 

stavbu, kterou by mohl vyvlastňovanému v rámci směny nabídnout, a 

dále aby prokázal, že nevlastní pozemek či stavbu, na nichž by mohl 

účel vyvlastnění realizovat. Přílohou žádosti o vyvlastnění budou 

podle věcného záměru (bod 5.3.) "doložení splnění podmínek 

vyvlastnění" a "doklady o doložení splnění podmínek vyvlastnění". 

Takto formulovaná náležitost žádosti je k dosažení cíle, k němuž 

připomínka směřuje, dostatečná. Pokud se vyvlastnitel s 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

207 Králové

hradeck

ý kraj

část C

bod 2

Z kap. 6 . bod 2

V případě práva stavby, které je zřizováno jako dočasné právo na dobu max. 99 let, musí platiti princip, že uplynutím doby na než bylo 

sjednáno či vymoženo právo stavby také zaniká důvod vyvlastnění a vyvlastněnému se vrací vlastnické právo, neboť odpadl veřejný zájem    

na vyvlastnění.

Vysvětleno

Skutečnosti, které nastanou po uplynutí doby, na niž je právo stavby 

sjednáno či vymoženo, upravuje obecně zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. Zde jsou v § 1240 a násl. upraveny i právní 

poměry osob po zániku práva stavby. Zákon o vyvlastnění žádnou 

zvláštní úpravu ve vztahu k občasnkému zákoníku v tomto ohledu 

obsahovat nemůže.
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

208 Králové

hradeck

ý kraj

část C

bod 2.2

Z kap. 6 bod  2. 2.

Veřejný zájem také nemůže být dohledáván tam, kde se jedná o opatření a stavby nepovolené, nebo stavby a opatření sice povolené, ale 

realizované v rozporu s vydanými povoleními.

Vysvětleno

Jedná se o otázku účelů vyvlastnění upravených v jiných zákonech; 

veřejný zájem se může měnit, se změnami  potřeb společnosti se 

zájmem na rozvoji knkrétních odvětví hospodářství, zajištění obrany  

a  s tím se může měnit i způsob prokazování veřejného zájmu. Nové 

úprava účelů vyvlastnění v návrhu nového stavebního zákona 

(sněmovní tisk č 1008) takto účely vyvlastnění formuluje  v § 170, 

kde stanoví: "Práva k pozemkům a stavbám lze odejmout nebo 

omezit, jsou-li vymezeny v územně plánovací dokumentaci a jde-li o  

a) uskutečnění veřejné prospěšné stavby, b) ...". V řízení o 

vyvlastnění navíc nestači prokázat veřejný zájem, ale je nutné také 

prokázat, že veřejný zájem na dosažení účelu vyvlastnění převažuje 

nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

209 Králové

hradeck

ý kraj

část C

bod 2.3

Z kap. 6  bod 2. 3.

V případě pozemků je nezbytné stanovit, že náhrada se poskytuje vyvlastněnému  za skutečnou výměru pozemku nikoliv za výměru 

uvedenou v katastru nemovitostí, která je orientační a nezávazná. Tento údaj je pouze orientační, neboť laicky řečeno katastrální mapa 

představuje zdeformovaný průměr zemského povrchu (šišatého geoidu) na vodorovnou promítací rovinu. Proto také plocha pozemku ve 

svažitém či členěném povrchu má větší výměru, než u pozemku v rovině, přesto v půdorysném průměru, resp. kat. mapě, budou mít 

stejnou podobu zákresu. Náhrada musí být spravedlivá podle skutečného stavu.

Vždyť při výpočtu daně z nemovitosti je povinen poplatník daně si vypočítat výši daně podle skutečné výměry.

Vysvětleno

Skutečná výměry pozemků je v katastru nemovitostí 

uvedena.Uplatněná zásadní připomínka nesměřuje k obsahu 

věcného záměru, jeho předmětem není upravovat novou koncepci 

stanovení výměr pozemků a ploch. Z údajů v katastru nemovitostí se  

běžně vychází i u právních vztahů. Připomínka by měla být uplatněná 

při změnách zákona o zeměměřictví nebo katastrálního zákona.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

210 Králové

hradeck

ý kraj

část C

bod 5.1

Z kap. 6  bod 5. 1. 

Nesouhlasíme s principem, že vyvlastňovacím úřadem bude ten správní orgán, který stavbu povolil. Je zbytečný návrat do starých časů. 

Obdobně zaváděný princip „nestavebních záměrů“ rozporujeme.
Akceptováno

Soustava vyvlastňovacích úřadu byla upravena.
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

211 Králové

hradeck

ý kraj

část C

bod 5.7

Z kap. 6. bod 5. 7. 

Důvodem pro zrušení rozhodnutí o vyvlastnění také musí být okolnost, že pominul či zanikl účel vyvlastnění, nebo dokonce sám veřejný 

zájem (změnou zákona, územně plánovací dokumentace , atd.).

Vysvětleno

Jedná se o okolnosti, které jsou důležité pro posouzení splnění 

podmínek vyvlastnění - avšak situace, která je zde předvídána, by 

nastala až po vydání rozhodnutí. V takovém případě by bylo možné 

uvažovat o mimořádných opravných prostředcíh dle správního řádu 

(např. obnova řízení), avšak rušit z těchto důvodů vyvlastnění se 

nejeví jako vhodné.Jednalo by se zcela jednoznačně o postup, který 

by byl v rozporu se zásadou "ne bis in idem" a byla by zde překážka 

věci rozhodnuté. Nelze o jedné věci rozhodovat dvakrát. Institut 

zrušení rozhodnutí o vyvlastnění je upraven v jistém smyslu jako 

sankce za to, že vyvlastnitel nesplní podmínky pravomocného 

rozhodnutí - že nezaplatí  stanovenou náhradu nebo že nezapočne s 

uskutečňováním účelu vyvlastnění. Rozhodně není účelem institutu 

rozhodnutí o zrušení vyvlastnění revize původního rozhodnutí o 

vyvlastnění a zkoumání, zda i po uplynutí doby jsou splněny 

podmínky pro vyvlastnění.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

212 Králové

hradeck

ý kraj

část C

bod 7.1

Z kap. 6  bod 7. 7. 1.

V případě náhrad se odkazujeme na připomínky uplatněné v předchozím textu, zejména  co se týká výměry pozemku a stanovení 

spravedlivé ceny. S paušální cenou nelze obecně souhlasit. V případě liniových staveb, lze u cen pozemků zvážit aplikaci cenové mapy po 

trase.

vzato na 

vědomí

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

213 Králové

hradeck

ý kraj

část C

bod 7.6

Z 7.6.

Aplikaci hromadného oceňování věcí nepovažujeme za přínosné.
vzato na 

vědomí

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

214 Jihomor

avský 

kraj

část C

bod 5

Z K části C. 5. Vyvlastňovací řízení, 5.1 Příslušnost

a) příslušnost

V označené kapitole návrhu je uvedeno, že příslušným vyvlastňovacím úřadem bude ten správní orgán, který povolil stavbu – za 

předpokladu, že se jedná o stavební záměr. 

Jak je uvedeno v následném textu návrhu, navržená soustava vyvlastňovacích úřadů toto postavení předpokládá v prvé řadě pro obecní 

úřady obcí s rozšířenou působností.

Návrh věcného záměru je v této části vnitřně rozporný, jestliže správními orgány příslušnými k „povolení stavby“ jsou dle stávající právní 

úpravy kromě obecních úřadů obcí s rozšířenou působností též obecní úřady obcí I. a II. typu.

Návrh věcného záměru tuto otázku neřeší ani s ohledem na probíhající rekodifikaci stavebního zákona, ačkoli na ni v případě krajských 

úřadů a ministerstva odkazuje.

b) výkon působnosti

Dle návrhu věcného záměru bude působnost vyvlastňovacího úřadu vykonávána jako přenesená. 

Tento koncept však neodpovídá stávající situaci výkonu veřejné správy, neboť působnost jako přenesená může být vykonávána pouze u 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, nikoli však na úrovni ministerstva.

Návrh věcného záměru ani zde nebere v úvahu probíhající rekodifikaci stavebního zákona, která předpokládá, že výkon přenesené 

působnosti zůstane pouze na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (případně též u dalších obecních úřadů obcí I. a II. typu) 

nikoli však na úrovni předpokládaných krajských stavebních úřadů a Nejvyššího stavebního úřadu (tzn. úřadů příslušných k povolení 

stavby, a tedy k vedení řízení o vyvlastnění). 

Navrhujeme, aby byl návrh věcného záměru zákona o vyvlastnění doplněn a předmětné sporné části ad a) a ad b) dořešeny.

Akceptováno

Soustava vyvlastňovacíh úřadů upravena.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

215 Jihomor

avský 

kraj

část C

bod 8

Z K části C. 8. Soudní přezkum

V části C. 8. týkající se východisek nové úpravy soudního přezkumu se zmiňuje záměr setrvat na duálním modelu a tento model se 

popisuje. Nejsou ale už vůbec zmíněny další pro soudní přezkum podstatné okolnosti, zejména vyplývající ze stávajícího zákona č. 

416/2009 Sb. (z něhož mají být vypuštěna ustanovení o vyvlastnění, viz část C. 9. D). Tj. například, zda bude záměrem i u vybraných druhů 

staveb (viz oddíl C. 5.8.) zachovat speciální pravidla pro soudní přezkum (zkrácení lhůty pro podání žaloby), případně jaká. 

Navrhujeme doplnění zmíněné pasáže v předmětném návrhu věcného záměru zákona o vyvlastnění v naznačených intencích.

Akceptováno 

jinak 

Věcný záměr byl doplněn. 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 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.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

216 Olomou

cký kraj

část C

bod 1.1

Z Část C Východiska nové právní úpravy, bod 1.1. Návrh vyvlastnitele na získání potřebných práv dohodou, strana 34: 

Předložený materiál navrhuje, aby v prvním návrhu, který vyvlastnitel zašle vyvlastňovanému, byla navržená cena nejméně ve výši ceny 

obvyklé, určené znaleckým posudkem nebo oceněním. 

Navrhujeme, aby cena navržená vyvlastnitelem v prvním návrhu byla stanovena vždy na základě znaleckého posudku, jako je tomu 

doposud.

Odůvodnění: Domníváme se, že by cena měla být vždy určena znaleckým posudkem, zpracovaným osobou (nebo znaleckým ústavem) 

jmenovanou ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu dle zákona č. 36/1967 Sb. ve smyslu pozdějších úprav a prováděcí 

vyhlášky. Naproti tomu ocenění může provést odhadce, který pracuje na základě živnostenského listu. Návrh věcného záměru zákona 

hovoří o tom, že v procesu vyvlastnění je vyvlastňovaný vždy slabší stranou, proto by již ve fázi jednání vyvlastnitele s vyvlastňovaným před 

podáním návrhu na vyvlastnění měla být vyvlastňovanému poskytnuta dostatečná ochrana. Přestože cena za zpracování  znaleckého 

posudku bude zpravidla vyšší než cena za zpracování ocenění, neměla by tato skutečnost hrát zásadní roli. V případě neúspěšného 

pokusu o dohodu je vyvlastnitel oprávněn podat návrh na vyvlastnění, tedy zásadní zásah do vlastnického práva, proto by měla jednání, 

která tomuto kroku předchází, být vedena na základě maximálně objektivních podkladů. Domníváme se, že pokud je cena obvyklá 

stanovena znaleckým posudkem, který je obecně vnímán jako vysoce kvalifikovaný podklad, na rozdíl od „pouhého” ocenění, je vyšší 

Neakceptová

no

Nová právní úprava je navržena tak, aby vyvlastnitel nemusel k 

návrhu dohody opatřovat znalecký posudek, neboť se může jednat, a 

často také jedná, o návrh zcela bagatelní. Dojde rovněž k 

odbřemenění soudních znalců. Náhrada navržená vyvlastňovanému 

se může pohybovat v řádu stovek korun. Náklady na opatření 

znaleckého posudku jsou pak výrazně (několikanásobně) vyšší. 

Ocenění pořízené osobou, která je oprávněna k oceňování majetku 

jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů, může 

být v takové situaci výrazně levnějším i rychlejším řešením. Jednání 

mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným probíhají dle zásady smluvní 

volnosti. Bude-li vyvlastňovaný trvat na tom, že ocenění vypracované 

osobou s živnostenským oprávněním pro něj není dostatečné a 

požaduje stanovit cenu na základě znaleckého posudku, mohou se 

na tom obě strany dohodnout. Znalecký posudek bude vždy 

obligatorně pořízen pro účely vydání vyvlastňovacího rozhodnutí.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

217 Olomou

cký kraj

část C

bod 1.1

Z Část C Východiska nové právní úpravy, bod 1.1. Návrh vyvlastnitele na získání potřebných práv dohodou, strana 34:

Materiál navrhuje, aby v nové právní úpravě nebyla zavedena povinnost uvádět v návrhu smlouvy informaci o účelu vyvlastnění, tedy o 

konkrétním záměru, který nelze uskutečnit bez získání potřebných práv k pozemku, stavbě nebo jednotce od vyvlastňovaného, neboť k 

jejímu splnění dochází z povahy věci. 

Navrhujeme, aby povinnost uvádět výše uvedené údaje v návrhu smlouvy byla v zákoně stanovena.

Odůvodnění: Věcný záměr neobsahuje zdůvodnění oné „povahy věci”. Domníváme se, že u tak zásadního dokumentu, kterým vyvlastnitel 

prokazuje splnění podmínek pro zahájení vyvlastňovacího řízení, by měly být zákonem výslovně upraveny jeho základní náležitosti, 

zejména když tak (konkrétně) nečiní jiný právní předpis.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

str. 26/73

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBWRGSUR7)



Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

218 Olomou

cký kraj

část C

bod 1.2

Z Část C Východiska nové právní úpravy, bod 1.2. Doručování do zahraničí, 

strana 36: 

Materiál uvádí, že doručování návrhu smlouvy do zahraničí je komplikovanější než v ČR a dále uvádí, že specifickou otázkou je jazyk, ve 

kterém má být zahraniční osobě návrh předložen. Pokud je zřejmé, že vyvlastňovaný nerozumí českému jazyku, nelze na něj, s ohledem 

na povahu vyvlastnění, přenášet povinnost zajistit si jeho překlad. V takovém případě by měl být návrh vyvlastňovanému zaslán v překladu 

do jazyka, kterému rozumí. Toto však není třeba v návrhu nového zákona výslovně upravovat, výklad je vhodné zahrnout do důvodové 

zprávy.

Navrhujeme buďto tuto myšlenku zcela opustit (neuvádět ji ani v důvodové zprávě) 

a pokud by měla zůstat, pak této otázce věnovat v důvodové zprávě dostatečnou pozornost, zejména způsobu, jakým vyvlastnitel může 

zjistit, zda vyvlastňovaný rozumí českému jazyku a příp. jak zjistí, kterému jazyku rozumí.

Odůvodnění: Toto řešení bude klást vysoké nároky na vyvlastnitele, který bude muset před vlastním zasláním návrhu smlouvy získat tyto 

informace o vyvlastňovaném. Upozorňujeme, že ani samotná skutečnost, že vyvlastňovaný má místo pobytu např. v Německu, neznamená, 

že rozumí zrovna německy apod. Navrhujeme proto, aby tato povinnost (úvaha) nebyla uvedena ani v důvodové zprávě, zejména s 

ohledem na skutečnost, že jednacím jazykem před správními orgány je český jazyk, a na to, zda může tyto informace vyvlastnitel o 

vyvlastňovaném vůbec zjistit.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

219 Olomou

cký kraj

část C

bod 1.3

Z Část C Východiska nové právní úpravy, bod 1.3. Obsah jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným, strana 37: 

Materiál stanoví, že podmínka nemožnosti získat práva dohodou bude splněna, pokud vyvlastnitel prokáže, že vynaložil veškeré úsilí k 

uzavření smlouvy, které bylo možno po něm požadovat.

Navrhujeme dopracování tak, aby bylo konkrétněji stanoveno, jak hodnotit, že kroky, které vyvlastnitel učinil za účelem uzavření smlouvy, 

lze hodnotit jako veškeré úsilí, které bylo možné po něm požadovat.

Odůvodnění: Domníváme se, že toto je jedna ze zcela zásadních podmínek pro možnost vyvlastnění. Jedná se tedy o okolnost, kterou 

bude vyvlastňovací úřad hodnotit při posuzování žádosti z pohledu, zda je vůbec způsobilá k vedení vyvlastňovacího řízení. Bylo by proto 

žádoucí, aby byla stanovena přesnější pravidla či podmínky, při jejichž splnění lze říci, že vyvlastnitel vyvinul veškeré úsilí, které bylo možné 

po něm požadovat.

Akceptováno 

jinak 

Věcný záměr byl upraven. Podmínka, aby "vyvlastnitel prokázal 

veškeré úsilí k uzavření smlouvy, které bylo možné po něm 

požadovat", byla vypuštěna. Věcný záměr však nadále předpokládá 

změnu oproti současné úpravě, která může být vykládána i tak, že 

vyvlastnitel je povinen nabídnout smlouvu vyvlastňovanému a poté, 

aniž by na návrhy protistrany reagoval, může po uplynutí lhůty 

požádat o vyvlastnění. Tato úprava 1) nemotivuje vyvlastnitele k 

tomu, aby s vyvlastňovaným jednal (tj. hledal kompromis), 2) je již 

dnes vykládána správními soudy tak, že vyvlastnitel musí prokázat 

snahu o uzavření dohody. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru (do 

věcného záměru byly doplněny další dva jeho rozsudky), že již za 

současné právní úpravy musí vyvlastňovací úřady posoudit, zda 

vyvlastnitel usiloval o dohodu skutečně, a nikoliv pouze předstíraně 

(formálně). Věcný záměr byl upřesněn o případy, dovozené 

judikaturou, kdy nelze úsilí vyvlastnitele o uzavření dohody považovat 

za dostatečné. Nová právní úprava vyvlastnění stanoví obecnou 

podmínku, aby vyvlastnitel o uzavření dohody dostatečně usiloval, a 

demonstrativní případy, kdy úsilí vyvlastnitele za dostatečné 

považovat nelze. Prostor pro jednání mezi vyvlastnitelem a 

vyvlastňovaným je ohraničen lhůtou 90 dnů. Nedojde-li během této 

doby k dohodě, ač o její uzavření vyvlastnitel usiloval, bude moci 

požádat o zahájení vyvlastňovacího řízení. K žádosti přiloží podklady, 

jimiž musí svůj zájem o uzavření dohody prokázat.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

str. 27/73
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

220 Olomou

cký kraj

část C

bod 5.1

Z Část C Východiska nové právní úpravy, bod 5.1. Příslušnost, strana 45: 

Materiál upravuje soustavu vyvlastňovacích úřadů. 

Navrhujeme upravit tvrzení, že vyvlastňovacím úřadem je ten správní orgán, který povolil stavbu – za předpokladu, že se jedná o stavební 

záměr, tak, aby bylo zřejmé, že vyvlastňovacím úřadem je v případě obecních úřadů vždy obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Odůvodnění: Pokud by nový vyvlastňovací zákon byl přijat bez ohledu na výsledek rekodifikace stavebního zákona (tedy by byl přijat, i když 

by zůstal v platnosti současný stavební zákon č. 183/2006 Sb.), bylo by výše uvedené nesprávné, jelikož úřadem, který povoluje stavbu, 

jsou i stavební úřady obcí I. a II. typu (a dále pak speciální či jiné stavební úřady). Obdobně to platí i pro případ přijetí nového stavebního 

zákona, který předpokládá, že stavební úřady v I. stupni budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností a dále podle § 29 odst. 3 písm. 

b) návrhu stavebního zákona  další obecní úřady stanovené prováděcím právním předpisem – ty by však již vyvlastňovacími úřady být 

neměly.

Neakceptová

no

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena. Vyvlastňovací úřady 

jsou navrženy v této soustavě :

• krajské stavební úřady,

• Specializovaný stavební úřad

• Nejvyšší stavební úřad.

Od řady připomínkových míst vyplývá poznatek, který je uveden i v 

RIA, že se jedná o specifické řízení, jehož četnost není u ORP nijak 

rozšířena a tím dochází k větší chybovosti při rozhodování. 

Nejvhodnějším řešením je přenést tuto agendu na krajské stavební 

úřady, popř. specializovaný stavební úřad. S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

221 Olomou

cký kraj

část C

bod 5.1

Z Část C Východiska nové právní úpravy, bod 5.1. Příslušnost, strana 45:

Materiál upravuje, kdo je odvolacím orgánem.

Navrhujeme doplnit, že odvolacím orgánem je rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj nebo v závislosti na výsledku rekodifikace stavebního 

zákona Nejvyšší stavební úřad.

Odůvodnění: Věcný záměr předpokládá, že vyvlastňovacím úřadem může být 

v 1. stupni také krajský úřad (nebo krajský stavební úřad), v takovém případě bude odvolacím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj 

(nebo Nejvyšší stavební úřad) jako nadřízený orgán.
Neakceptová

no

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena. Vyvlastňovací úřady 

jsou navrženy v této soustavě :

• krajské stavební úřady,

• Specializovaný stavební úřad

• Nejvyšší stavební úřad.

Krajské stavební úřady a Specializovaný stavební úřad budou 

prvostupňovými správními orgány, Nejvyšší stavební úřad bude 

odvolacím orgánem. V závislosti na výsledku rekodifikace stavebního 

zákona bude reagováno na případně změny. S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

222 Olomou

cký kraj

část C

bod 5.1

Z Část C Východiska nové právní úpravy, bod 5.1. Příslušnost, strana 46: 

Materiál dále upravuje určení okamžiku, kdy by mělo docházet ke změně příslušnosti odvolacího orgánu v případě, kdy je místně příslušný 

odvolací orgán vyloučen 

z rozhodování. 

Navrhujeme upravit, že ústřední správní orgán bude o určení odvolacího orgánu rozhodovat již před vydáním rozhodnutí.

Odůvodnění: Navrhované řešení nezohledňuje požadavky ustanovení § 68 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, který stanoví, že 

se v poučení účastníků mimo jiné uvede, který správní orgán o odvolání rozhoduje. Jelikož se předpokládá (a je tomu tak i nyní), že k 

vyloučení odvolacího orgánu (krajského úřadu) bude docházet přímo ze zákona (viz Varianta 1), bude již před vydáním rozhodnutí zřejmé, 

že místně příslušný krajský úřad nebude moci být odvolacím orgánem, v takovém případě by bylo poučení účastníků v rozhodnutí v 

případě, kdy by odvolací orgán nebyl ústředním správním úřadem určen dopředu, buď neúplné, nebo nesprávné.

Akceptováno 

jinak 

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena. Vyvlastňovací úřady 

jsou navrženy v této soustavě :

• krajské stavební úřady,

• Specializovaný stavební úřad

• Nejvyšší stavební úřad.

Od řady připomínkových míst vyplývá poznatek, který je uveden i v 

RIA, že se jedná o specifické řízení, jehož četnost není u ORP nijak 

rozšířena a tím dochází k větší chybovosti při rozhodování. 

Nejvhodnějším řešením je přenést tuto agendu na krajské stavební 

úřady, popř. specializovaný stavební úřad. Tím tedy odpadá i 

problém s určením odvolacího oránu, tím bude vždy Nejvyšší 

stavební úřad.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

str. 28/73
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

223 Olomou

cký kraj

část C

bod 5.4

Z Část C Východiska nové právní úpravy, bod 5.4. Obstarání znaleckého posudku, strana 47:

Materiál upravuje postup při obstarání znaleckého posudku.

Navrhujeme vypustit, že v případě námitek proti ocenění ve výše uvedených posudcích obstará revizní posudek vyvlastňovací úřad sám, 

náklady revizního posudku hradí vyvlastňovací úřad.

Odůvodnění: Navrhované řešení přináší zvýšené náklady pro vyvlastňovací úřady, kdy nově by musely hradit tzv. revizní znalecké posudky. 

Není také zřejmé, jakým způsobem by  vyvlastňovací úřad následně určil náhradu za vyvlastnění – zda by to bylo pouze podle revizního 

znaleckého posudku. Ten by bylo nutné pořizovat i v případě, kdy by první znalecký posudek (podle kterého by se jinak určila náhrada) 

vypracoval znalec určený vyvlastňovacím úřadem. Vyhotovení revizního znaleckého posudku navíc povede k prodloužení správního řízení.

Neakceptová

no

Revizní posudek hradí vyvlastňovací úřad z důvodu, že je potřebný 

pro jeho rozhodovování. Vyvlastnitel hradí náklady posudku, který si 

obstará sám a také v případě, kdy se stanovuje náhrada na základě 

znaleckého posudku znalce, kterého ustanovil vyvlastňovací úřad. 

Revizní posudek je zpracován pouze v případě nutnosti, kdy 

nepostačí stávající znalecké posudky
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

224 Olomou

cký kraj

část C

bod 5.6

Z Část C Východiska nové právní úpravy, bod 5.6. Rozhodnutí, strana 49:

Materiál dále upravuje postup vyvlastňovacího úřadu při vydání rozhodnutí, resp. při stanovení doby jeho platnosti a možnosti jejího 

prodloužení.

Navrhujeme doplnit důvodovou zprávu o příklady důvodů hodných zvláštního zřetele, které by odůvodňovaly prodloužení platnosti 

rozhodnutí.

Odůvodnění: Věcný záměr předpokládá, že rozhodnutí o vyvlastnění bude obsahovat, v jaké lhůtě je vyvlastnitel povinen zahájit 

uskutečňování účelu vyvlastnění s tím, že lhůtu je možné na žádost vyvlastnitele prodloužit, a to pouze jednou z důvodu hodného 

zvláštního zřetele. Podmínka, že je možné lhůtu prodloužit pouze z důvodu hodného zvláštního zřetele, je velmi obecná a těžko 

uchopitelná. Bylo by proto vhodné, aby důvodová zpráva obsahovala vysvětlení, které důvody je možné považovat za relevantní pro 

prodloužení lhůty.

Vysvětleno

U věcného záměru není důvodová zpráva zpracována. Materiál 

rovněž nezmiňuje dobu platnosti rozhodnutí o vyvlastnění.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

226 Jihočes

ký kraj

obecně Z Obecně

Celkově lze konstatovat, že většina navrhovaných úprav je žádoucí. Nelze však opominout skutečnost, že některé navrhované změny zvýší 

náročnost jak administrace věci, tak samotného rozhodování (např. další náhrady, způsob řešení souběhu exekuce a vyvlastnění), přitom 

na příslušných úřadech, a to často ani na krajských, není dostatečná personální kapacita – tento problém je konečně definován i v bodě 

1.2.2. Hodnocení dopadu regulace k věcnému záměru zákona o vyvlastnění. 

vzato na 

vědomí

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

227 Jihočes

ký kraj

obecně Z Předmět a pojem vyvlastnění 

Stávající právní úprava ani věcný návrh zákona o vyvlastnění neřeší způsob získání práv k pozemkům, které jsou předmětem dočasného 

záboru stavby. Pro některé případy (např. zřízení provizorní staveništní komunikace) by bylo možné použít nově zaváděný institut práva 

stavby, nicméně v situacích, kdy investor pozemek potřebuje právě a jedině pro uložení materiálu nebo realizaci stavebních prací (prostor 

pro pohyb stavebních strojů) bez současné realizace konkrétního stavebního objektu na dotčeném pozemku, není zde žádná vhodná 

právní úprava – běžně se v takových situacích uzavírají nájemní smlouvy. Vyhotovovat geometrické plány pro tyto situace je jednak časově 

náročné, jednak se jedná o neefektivní vynakládání finančních prostředků, neboť jde pouze o dočasné omezení vlastnického práva. V 

případě trvalého záboru musí dojít k trvalému majetkoprávnímu vypořádání stavby, proto je zavedenou praxí, že geometrické plány pro 

trvalý zábor jsou vyhotoveny již ve fázi projektové přípravy. Takové geometrické plány se však nevyhotovují pro dočasný zábor. Také touto 

problematickou otázkou by se měl věcný návrh zákona zabývat a uspokojivě ji pro praxi vyřešit, včetně způsobu stanovení náhrady.
Vysvětleno

Věcný záměr neřeší konkrétní účely vyvlastnění. Pokud by účelem 

vyvlastnění měl být i dočasný zábor, muselo by to jako účel 

vyvlastnění být uvedeno ve zvláštním zákoně.  Každé a zejména 

dočasné omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě nelze 

řešit  vyvlastněním. Pokud  se úprava podkladů pro uzavírání 

nájemních smluv jeví jako nevhodná (geometrické plány pro dočasný 

zábor) je třeba požadavky na její úpravu směřovat tímto 

směrem.Vyvlastněním rozumí stávající i navrhovaná koncepce  

odnětí vlastnického práva a jeho převedení na nového vlastníka 

nebo omezení vlastnického práva formou věcného 

břemene/služebnosti nebo nově navrhovaným zřízením práva stavby. 

Ve všech případech samozřejmě za náhradu, protože vyvlastnění 

není konfiskací. Není důvod zavádět jiný způsob omezení 

vlastnického práva ve vyvlastňovacím zákoně.  Konečně  pokud by 

byly splněnny všechny podmínky pro vyvlastnění, lze  omezit 

vlastnické právo dočasně i zřízením věcného břemene svědčícího 

osobě třeba oprávněného investora. Právo stavby je právem  cizí 

věci časově omezeným.  

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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228 Jihočes

ký kraj

obecně Z Předmět a pojem vyvlastnění

Věcný záměr zákona také opomíjí potíže, které vznikají v rámci projektové přípravy stavby za situace, kdy vlastník pozemku nechce 

umožnit provedení přípravných prací (geologické a hydrogeologické posudky, geodetické zaměření apod.); i v těchto případech by měla 

právní úprava umožnit strpět provedení těchto prací za náhradu v rámci omezení vlastnického práva.

Vysvětleno

Tuto problematiku již nyní upravuje zákon č. 416/2009 Sb.Llze jistě 

souhlasit s tím,  že stávající úprava v §  2f  zákona č. 416/2009 je 

nefunkční, a to proto, že neobsahuje žádný exekuční titul, na jehož 

základě by mohlo být splnění povinnosti exekučně vymoženo. 

Exekučním titulem, jak patrno z § 104 odst. 1 správního řádu,  je 

vykonatelné rozhodnutí, kterým by v tomto případě bylo umožnění 

provádět průzkumné ...  práce povinnému nařízeno. Pak by  bylo 

možné vstup na  pozemky zajistit exekucí - přímým vynucením 

povinnosti, dokonce třeba i za účasti Policie ČR. Nápravu je třeba 

učinit přímo v zákoně o urychlení výstavby. Není na připravovaném 

zákoně o vyvlastnění, aby tyto nedokonalosti odstraňoval a aby se  

pro vstupy na pozemky za uvedenými účely vedlo vyvlastňovací 

řízení, to znamená konstituovat  ve zvláštním zákoně nový titul pro 

vyvlastněn a vést v této věci vyvlastňovací řízení - se všemi jeho 

náležitostmi.  

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

229 Jihočes

ký kraj

část C

bod 1.1

Z 1.1. Návrh vyvlastnitele na získání potřebných práv dohodou

Do jisté míry problematický se nám jeví návrh na zavedení povinnosti směnit požadovaný pozemek za jiný pozemek ve vlastnictví 

vyvlastňovatele, který vyvlastňovaný označí. V poslední době se na každé dopravní stavbě objevují osoby, které spekulují na trhu s 

realitami – pozemky pod plánovanými dopravními stavbami odkoupí od původních vlastníků a následně požadují směnu těchto 

zemědělských pozemků za lukrativní stavební parcely, příp. pozemky v rekreačních oblastech apod. Zde by měla být zakotvena nějaká 

zásada přiměřenosti, souměřitelnosti apod., zároveň se musí jednat o pozemek pro vyvlastňovatele zbytný.

Vysvětleno

Ve věcném záměru je uvedeno, že nový zákon o vyvlastnění by měl 

směnu pozemků podporovat. Věcný záměr tedy neupravuje zavedení 

povinnosti směnit požadovaný pozemek za jiný pozemek 

vyvlastnitele.
Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

230 Jihočes

ký kraj

část C

bod 2.2

Z 2.2 Veřejný zájem

Požadujeme akcentovat, že k prokázání veřejného zájmu na vyvlastnění nestačí pouze označení záměru v územně plánovací dokumentaci 

jako stavby veřejně prospěšné (veřejně prospěšného opatření).

Vysvětleno

To není předmětem obecné úpravy vyvlastnění, je to otázka úpravy 

účelů vyvlastnění v jiných zákonech; veřejný zájem se může měnit, 

se změnami  potřeb společnosti se zájmem na rozvoji knkrétních 

odvětví hospodářství, zajištění obrany  a  s tím se může měnit i 

způsob prokazování veřejného zájmu. Nové úprava účelů vyvlastnění 

v návrhu nového stavebníhoí zákona (sněmovní tisk č 1008) takto 

účely vyvlastnění formuluje  v § 170, kde stanoví: "Práva k 

pozemkům a stavbám lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny v 

územně plánovací dokumentaci a jde-li o  a) uskutečnění veřejné 

prospěšné stavby, b) ...".

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

231 Jihočes

ký kraj

část C

bod 5.7

Z 5.7 Zrušení rozhodnutí o vyvlastnění

Požadujeme zvážit, zda nevyloučit možnost zrušení rozhodnutí v případě, že vyvlastněný podal návrh až po přijetí plnění, byť opožděného, 

resp. jeho složení do soudní úschovy. V praxi se lze setkat s tím, že vyvlastněný nesdělí číslo účtu a zároveň úmyslně nepřebírá náhradu 

zaslanou složenkou. Za nějakou dobu poté, co byly peníze složeny do soudní úschovy, pak žádá o zrušení vyvlastnění. 
Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

232 Jihočes

ký kraj

část C

bod 5.9

Z 5.9 Mezitímní rozhodnutí

Požadujeme přesnější vymezení termínu „přetrvávání sporu o náhradu“, konkrétně (s ohledem na skutečnost, že vyvlastnitel často žádá o 

mezitímní rozhodnutí při podání žádosti o vyvlastnění) výslovně určit, zda:

1. v řízení musí být zadán či vyvlastnitelem předložen znalecký posudek, a až v případě námitek proti jeho závěrům, které odůvodňují 

zadání jiného nebo revizního posudku, je možné rozhodnout mezitímním rozhodnutím,

2. je možné vydat mezitímní rozhodnutí bez znaleckého posudku 

(s výjimkou posudku vyvlastnitele přiloženého k žádosti) v případě, že se jedná o komplikovaný předmět ocenění (soubor budov, více 

vlastníků atd., kdy se předpokládá delší lhůta k předložení posudku) a již z průběhu jednání před podáním žádosti je zřejmé, že spory 

budou přetrvávat.

Vysvětleno

Aby bylo možné hovořit o sporu o náhradu, bude muset mít 

vyvlastňovací úřad podklady, na základě kterých bude zřejmé, o jaké 

náhradě pro vyvlastňovaného se jedná. Tedy znalecký posudek bude 

již mít vyvlastňovací úřad k dispozici.
Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

233 Jihočes

ký kraj

část C

bod 7.1

Z 7.1. Návrhy řešení – náhrada za vyvlastnění

Náhrada za vyvlastnění pro navrhovaný záměr by měla vždy reflektovat obvyklou cenu pozemků a staveb v okolí záměru, a to se 

zohledněním jejich možného využití v případě, kdy by nebylo území záměrem pro vyvlastnění dotčeno. Nepřipouštět bonusy.
vysvětleno

To, co připomínkové místo požaduje, již dnes vychází z oceňovacích 

předpisů. Dle § 2 odst. 2 zákona o oceňování majetku obvyklá cena 

vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen 

porovnáním. Při určení obvykléí ceny je tedy zákonnou poviností 

porovnar ceny v okolí předmětu vyvlastnění. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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234 Jihočes

ký kraj

část C

bod 7.4

Z 7.4 Návrhy řešení – náhrada dalších nákladů

Potřeba jasného určení, zda má vyvlastňovaný nárok na náhradu nákladů právního zastoupení, je zřejmá.  U nákladů na zajištění jiné 

nemovité věci je třeba přesně specifikovat, co pod tento pojem spadá. Náhrada za znehodnocení zbylé věci bude zřejmě dalším 

předmětem sporů. Není jasné, jaký bude její vztah k možnosti požádat o rozšíření vyvlastnění. Zároveň bude klást vyšší a jiné nároky na 

znalecké posudky.

Zakotvení práva na naturální plnění povede k prodloužení řízení, zejména s ohledem na komplikované a nepružné rozhodování všech 

organizací zřizovaných státem.

Vysvětleno

Veškeré uvedené náhrady budou včetně podmínek stanoveny v 

návrhu zákona.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

235 Jihočes

ký kraj

část C

bod 7.7

Z 7.7 Návrhy řešení – oblast znalců

Nesouhlas se znaleckým posudkem vyvlastnitele je třeba vázat na relevantní důvody, obvykle žádný vyvlastňovaný se znaleckým 

posudkem vyvlastnitele nesouhlasí.

vzato na 

vědomí

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

236 Jihočes

ký kraj

část C

bod 8

Z 8. Soudní přezkum

Za nešťastnou považujeme úpravu § 28 odst. 3 zákona o vyvlastnění, která umožňuje navýšení náhrady ze strany soudů – to v praxi vede k 

tomu, že jsou správní rozhodnutí o vyvlastnění napadána žalobami právě a jedině kvůli této možnosti – případy zde uvedené by měl podle 

našeho názoru zohlednit již znalec v rámci řízení o vyvlastnění.

Vzato na 

vědomí

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

237 Plzeňsk

ý kraj

obecně Z Navrhujeme svěřit krajským či krajským stavebním úřadům rozhodování v prvním stupni bezvýjimečně, a tedy obecní úřady obcí s 

rozšířenou působností (Magistrát hlavního města Prahy, magistrát územně členěného statutárního města) ze soustavy vyvlastňovacích 

úřadů úplně vyjmout. 

Odůvodnění: 

Návrh v podstatě zachovává současnou soustavu vyvlastňovacích úřadů. Dle věcného záměru (str. 45): 

„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 obecní úřad obce s rozšířenou působností.“ 

V případě, že by krajské či stavební krajské úřady  rozhodovaly v první instanci jen v některých případech (u staveb dopravní 

infrastruktury), pak by se obecní úřady obcí s rozšířenou působností musely (byť okrajově) zabývat agendou vyvlastnění i nadále. 

Přitom dle závěrečné zprávy (str. 21): 

„Konkrétní prozatím identifikované problémy v rámci konzultací jsou následující:

Vyvlastňovací úřady - nedostatečný počet pracovníků versus velké množství žádostí podaných nárazově; málo zkušeností – jde o 

vzácnější agendu, co se týče počtu řízení; minimum či absence metodických pokynů, odborné literatury nebo pořádaných školení na 

dané téma aj.“ 

A dle závěrečné zprávy (str. 67)  má v důsledku nové úpravy ve variantě 1 nastat: 

„Úprava institucionální struktury dle návrhu nového stavebního zákona; větší koncentrace vyvlastňovacích úřadů tak, aby bylo možné 

sdílet kapacity, zajistit odpovídající míru kvalifikace úředníků a jejich specializaci“.

Akceptováno

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

238 Ústecký 

kraj

obecně Z Nesouhlas s předloženým věcným záměrem vyvlastňovacího zákona, jelikož předložený materiál není novou právní úpravou, nejedná se o 

rekodifikaci zákona o vyvlastnění.  Předestřené problematiky stávajícího zákona o vyvlastnění navrhujeme řešit jeho novelou. 

Odůvodnění:

Východiska nové právní úpravy jsou uvedeny v části „C“ předloženého materiálu, zhodnocení stávající právní úpravy je shrnuto v části „B“. 

V obsahu těchto částí nelze nalézt zásadní novou koncepci řízení o vyvlastnění. Úvod stati „C“ je věnován koncepci zákona o vyvlastnění, 

kde je uvedeno, že bude zachována současná 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 

upraveny v jednotlivých zákonech. Je tedy zřejmé, že uvažovanou změnou se základní koncepce procesu vyvlastnění nezmění, pak tedy 

navrhovaná „rekodifikace“ postrádá prioritní podmínku pro přijetí nové právní úpravy. 

Předložený materiál hovoří o sjednocení právní úpravy a konstatuje, že potíže vytvářejí rozdíly mezi zákonem o vyvlastnění a zákonem č. 

416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Odstranění 

rozdílů mezi těmito právními předpisy je rozhodně žádoucí, nicméně toho lze dosáhnout jejich změnou.

V otázce předmětu vyvlastnění materiál jednoznačně preferuje zachování osvědčeného principu, že předmětem vyvlastnění nejsou práva 

třetích osob; pak tedy tato oblast změnu nevyžaduje.

Dále je nastolena otázka vyvlastnění s využitím mezitímního rozhodnutí a problematika dodatečného vyvlastnění. Vydání mezitímního 

rozhodnutí v průběhu vyvlastňovacího řízení v současné době umožňuje zákon o urychlení výstavby, a to v případě tzv. vyhrazených 

staveb. Nepovažuje za vyloučené, aby tento institut byl zakotven přímo do vyvlastňovacího zákona, pochopitelně s omezením jen pro určité 

stavby. Uvedená změna, kterou lze hodnotit pozitivně, je určitě řešitelná novelou zákona o vyvlastnění. 

Rovněž „dodatečné vyvlastnění“, tzn. řešení výjimečné situace spočívající ve vyvlastnění pozemku pod již realizovanou stavbou, lze vyřešit 

novelou stávajícího zákona o vyvlastnění.

V bodě 6) části „C“ jsou uvedeny Konkrétní návrhy na novou právní úpravu , které jsou rozděleny do 9 okruhů. Tyto okruhy jsou de facto 

průřezem procesu vyvlastnění, počínaje jednáním před zahájením vyvlastňovacího řízení až po soudní přezkum. Specifikovanými okruhy 

nejsou přinášeny žádné nové koncepce oproti stávající právní úpravě, důkazem čehož je následný popis, či rozbor jednotlivých okruhů. Z 

velké části je konstatována akceptace stávající úpravy, z části je navrženo zpřesnění, doplnění, úpravy; to se týká zejména jednání před 

zahájením vyvlastňovacího řízení včetně doručování, předmětu a pojmu vyvlastnění 

vzato na 

vědomí

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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239 Libereck

ý kraj

obecně Z Navržená soustava vyvlastňovacích úřadů nereflektuje současný stav ani rekodifikaci stavebního zákona, v tom smyslu, že stavby povolují 

obcí III, též obce II a I, v rámci rekodifikace na základě vydané vyhlášky Ministerstva vnitra, která je určí, a protože v návrhu věcného 

záměru je stanoveno, že příslušným vyvlastňovacím úřadem bude ten správní orgán, který stavbu povolil (str. 45 věcného záměru), což by 

mohl být pověřený obecní úřad, či obecní úřad, je zapotřebí na tento stav v současné i rekodifikací navržené soustavě vyvlastňovacích 

úřadů zareagovat

akceptováno

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena.

240 Libereck

ý kraj

obecně Z Není jasné proč je v návrhu věcného záměru  rozlišováno dělení záměrů na stavební 

a nestavební, kdy z tohoto dělení se dále odvíjí příslušnost k vedení vyvlastňovacího řízení 

(str. 45 věcného záměru – správní orgán, který stavbu povolil vs. ORP u nestavebních záměrů), jsme toho názoru, že toto členění není pro 

praxi žádoucí a navrhujeme od tohoto upustit 

Akceptováno

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena.

241 Libereck

ý kraj

obecně Z RIA uvádí jako jeden z problémů nízkou četnost řízení o vyvlastnění. Přitom jedním z klíčových aspektů kvalitního, rychlého a 

hospodárného rozhodování je, aby příslušné úřední osoby vykonávaly co nejvíce rutinních záležitostí a minimum nezvyklých, kde z logiky 

věci musí nastupovat studium právních předpisů, judikatury, shánění odborné literatury, zjišťování zkušeností z jiných správních orgánů 

apod., což řízení zdržuje. Postrádáme v RIA analýzu počtu případů vyvlastňovacích řízení na současných vyvlastňovacích úřadech (OÚ 

ORP) 

a určení jejich počtu v jednotlivých krajích. Podle výsledku této analýzy by zřejmě bylo záhodno zvážit, aby veškerá vyvlastňovací řízení 

vedly v prvním stupni krajské úřady 

(a Magistrát hl. m. Prahy), kde by bylo možno vytvořit pro vedení vyvlastňovacích řízení pracovní místo nebo několik míst, kde by se daní 

zaměstnanci věnovali pouze vedení vyvlastňovacích řízení. V případě, že i na úrovni krajů by byl počet řízení o vyvlastnění příliš nízký pro 

vytížení 1 pracovního místa, mělo by se uvažovat i o tom, že by veškerá vyvlastňovací řízení v prvním stupni vedlo např. Ministerstvo pro 

místní rozvoj, nebo Nejvyšší stavební úřad apod. To by zároveň o něco ulevilo přetíženým stavebním úřadům a mohlo 

o něco urychlit povolovací procesy podle stavebního zákona 

Akceptováno 

jinak 

V rámci zpracování RIA byly osloveny vyvlastňovací úřady s prosbou 

o vyplnění dotazníku a byla provedena rešerše dalších zdrojů. 

Veškeré informace a data, která se podařilo shromáždit, jsou 

uvedena v kapitole 1.2.1 Popis současného stavu, podkapitola 

Statistická data a dále. Z těchto dat vyplývá, že se jedná v průměru o 

jednotky případů za rok na úřad. Přesnější analýza by znamenala 

výraznější administrativní zatížení vyvlastňovacích úřadů, které jsou 

v současnosti jediným možným zdrojem takovýchto dat. Domníváme 

se tak, že pro fázi věcného záměru zákona je provedená analýza je 

dostačující. Vyvlastňovací řízení povedou krajské stavební úřady či 

specializovaný stavební úřad. 

242 Libereck

ý kraj

obecně Z V návaznosti na předchozí připomínku uvádíme, že ve věcném záměr absentuje úprava kvalifikačních požadavků na úředníka zajišťujícího 

agendu vyvlastňovacího řízení, kterou by 

z hlediska složitosti tohoto řízení hlavně v oblasti střetu vyvlastňovacího řízení a exekučního řízení měly zajišťovat výlučně osoby s 

právnickým vzděláním a nikoliv s technickým vzdělání, tedy část osob splňujících kvalifikační předpoklady stavebního zákona, jak to 

probíhá 

v současné praxi. Na toto by měla navazovat speciální ZOZ nebo jiná zkouška pro úředníky, kteří by tuto agendu vykonávali. Tak, jak je 

věcný záměr vyvlastňovacího řízení navržen není možné, a to hlavně z odbornostního hlediska, aby toto bylo zajišťováno úředníky 

stavebních úřadů, jak se toto v současné praxi bohužel děje. Tito úředníci většinou nemají právnické vzdělání, a nejsou schopni po odborné 

stránce ve věcném záměru uvedené vyvlastňovací řízení odborně zajistit. K tomu by pak měla směřovat i úprava ZOZ pro takové 

pracovníky, kdy by 

z této ZOZ stavebního řádu měla být zcela vypuštěna pasáž vyvlastnění (přičemž dosavadním držitelům ZOZ ze stavebního řádu a 

vyvlastnění by zůstala zachována). Ostatně i v rámci dnes vykonávaných ZOZ, je problematika vyvlastnění pouze okrajovou otázkou, což je 

škoda. Domníváme se tedy, že nastavením pravidel ohledně kvalifikačních požadavků na výkon agendy vyvlastnění spojené s odborným 

vzděláváním v rámci nové úpravy ZOZ, dojde k jejímu posílení a vytvoření podmínek pro zajištění její odbornosti 

Akceptováno 

jinak 

Do RIA bude doplněno, že při přípravě paragrafového znění zákona 

o vyvlastnění bude třeba řešit i kvalifikační požadavky na úředníka 

vykonávajícího agendu vyvlastňovacího úřadu.

243 Libereck

ý kraj

obecně Z Hlavním cílem věcného záměru má být zrychlení procesu vyvlastnění, konkrétně zkrácení trvání vyvlastňovacího řízení, tomuto 

nastavenému trendu však neodpovídá navržená úprava obstarávání znaleckého posudku, která předpokládá, aby navrhovatel (vyvlastnitel) 

doložil 

k návrhu na místo znaleckého posudku pouze ocenění (str. 47 věcného záměru). Není přitom pravdou, že vyvlastnitel ušetří náklady na 

jeho vypracování, když musí posudek stejně vypracovat a předložit vyvlastňovanému k návrhu smlouvy (str. 35 věcného záměru). 

V průběhu vyvlastňovacího řízení má být nutné obstarat znalecký posudek pro určení náhrady za vyvlastnění na žádost vyvlastňovaného 

nebo vyvlastnitele (nutný souhlas vyvlastňovaného), ale pokud nedojde k jeho vyhotovení, má vyvlastňovací úřad ustanovit znalce 

k vypracování znaleckého posudku na náklady vyvlastnitele. Pokud proti tomuto znaleckému posudku budou vzneseny námitky, má 

obstarat vyvlastňovací úřad revizní znalecký posudek na vlastní náklady. Takto nastavená koncepce jde podle našeho názoru proti smyslu 

zrychlení vyvlastňovacího řízení a to předkládáním zbytečně velkého počtu znaleckých posudků, a proto navrhujeme jejich počet 

vzato na 

vědomí

244 Libereck

ý kraj

obecně Z Za nedostatečně rozpracovanou považujeme část týkající se motivace vyvlastňovaného na str. 58 – 59 věcného záměru. Uzavření dohody 

by mělo být vždy jasnou prioritou, a proto správně nastavené motivační prostředky jsou klíčovou části zákona. K zahájení řízení o 

vyvlastnění by mělo docházet pokud možno jen výjimečně. To předpokládá jednak relativní velkorysost 

ve vztahu k vyvlastňovanému, a jednak aby vyvlastňovaný postupem času ztrácel reálnou naději na zvýšenou náhradu. Navrhujeme, aby 

byl stanoven určitý koeficient pro výši náhrady určené znaleckým posudkem před zahájením vyvlastňovacího řízení, např. by vyvlastňovaný 

obdržel dvojnásobek odhadní ceny. Pokud by došlo k zahájení vyvlastňovacího řízení 

a vyvlastňovaný by poté projevil ochotu uzavřít smlouvu, mohl by ještě obdržet např. 1,5 násobek odhadní ceny. Pokud by řízení o 

vyvlastnění skončilo až vydáním rozhodnutí, obdržel by vyvlastňovaný už jen odhadní cenu. Samozřejmě by bylo možné celý systém 

detailněji promyslet, odlišit koeficienty pro různé druhy záměrů nebo různé druhy pozemků apod., inspirací může být i úprava v zákoně č. 

416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 

a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací 

vzato na 

vědomí

str. 32/73
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Č.
Připomínk

ové místo
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připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 
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246 Moravsk

oslezsk

ý kraj

část C

bod 1.2

Z Ke kapitole 1. Jednání před zahájením vyvlastňovacího řízení, části 1.2 Doručování do zahraničí

Navrhujeme fikci doručení návrhu dohody postavit na datu prokazatelného odeslání dohody ve smyslu nově navrhovaného znění 

ust. § 5 zákona o vyvlastnění dle projednávaného vládního návrhu v části dvacáté druhé, jímž se mění zákona o urychlení výstavby, a 

další související zákony, který je nyní,  po vrácení Senátem Parlamentu ČR, předmětem projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu 

ČR. Novelizované znění ust. § 5 odst. 1 tam zní: „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.“

Odůvodnění:

Při doručování písemností prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do některých zemí, jako např. Velká Británie je velmi těžko 

dohledatelné, zda a kdy se písemnost (návrh dohody) dostala do sféry vlivu adresáta. Domníváme se, že odkaz na ust. § 573 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nám tuto situaci nevyřeší. Podle ust. § 573 

občanského zákoníku sice platí, že se má za to, že zásilka odeslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do jiného státu došla 

na místo určení patnáctý pracovní den po odeslání, ale v komentáři k tomuto ustanovení (JUDr. Petr Lavický, Ph.D. a spol., 2014, C. H. 

Beck) se uvádí, že tato vyvratitelná domněnka dojití projevu vůle však platí jen v situaci, kdy zásilka adresátovi prokazatelně došla. Dle 

názoru autorů komentáře se tak v žádném případě nejedná o domněnku dojití písemnosti, u které nemám najisto postaveno, že byla 

prokazatelně doručena, i když byla prokazatelně odeslána. Dle našeho názoru tak ust. § 573 občanského zákoníku řeší pouze situaci, kdy 

se adresát s obsahem zásilky prokazatelně seznámil, ale pouze není jasné, kterého dne zásilka adresátovi došla.

Jako vhodné se nám jeví přímé užití ust. § 5 zákona o vyvlastnění, jak je navrhováno v části dvacáté druhé vládního návrhu zákona, 

kterým se mění zákona o urychlení výstavby, a další související zákony, který je v současné době, po vrácení Senátem Parlamentu ČR, 

předmětem projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Fikce doručení je zde postavena na datu prokazatelného odeslání 

návrhu smlouvy. Novelizované znění ust. § 5 odst. 1 tam zní: „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“.

Akceptováno 

jinak 

Věcný záměr byl upraven. Bude-li doručováno do ciziny, bude 

stanovena vyvratitelná domněnka - "má se za to, že dnem doručení 

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

smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb".

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

247 Moravsk

oslezsk

ý kraj

část C

bod 1.2

Z Ke kapitole 1. Jednání před zahájením vyvlastňovacího řízení, části 1.2 Obsah jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným

Vzhledem k tomu, že se zde uvádí, že teprve následně v důvodové zprávě k novému zákonu budou specifikovány přesnější požadavky na 

obsah negociačního řízení, není možno se k této části věcného záměru vyjádřit.

Akceptováno

Věcný záměr byl upraven. Podmínka, aby "vyvlastnitel prokázal 

veškeré úsilí k uzavření smlouvy, které bylo možné po něm 

požadovat", byla vypuštěna. Věcný záměr však nadále předpokládá 

změnu oproti současné úpravě, která může být vykládána i tak, že 

vyvlastnitel je povinen nabídnout smlouvu vyvlastňovanému a poté, 

aniž by na návrhy protistrany reagoval, může po uplynutí lhůty 

požádat o vyvlastnění. Tato úprava 1) nemotivuje vyvlastnitele k 

tomu, aby s vyvlastňovaným jednal (tj. hledal kompromis), 2) je již 

dnes vykládána správními soudy tak, že vyvlastnitel musí prokázat 

snahu o uzavření dohody. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru (do 

věcného záměru byly doplněny další dva jeho rozsudky), že již za 

současné právní úpravy musí vyvlastňovací úřady posoudit, zda 

vyvlastnitel usiloval o dohodu skutečně, a nikoliv pouze předstíraně 

(formálně). Věcný záměr byl upřesněn o případy, dovozené 

judikaturou, kdy nelze úsilí vyvlastnitele o uzavření dohody považovat 

za dostatečné. Nová právní úprava vyvlastnění stanoví obecnou 

podmínku, aby vyvlastnitel o uzavření dohody dostatečně usiloval, a 

demonstrativní případy, kdy úsilí vyvlastnitele za dostatečné 

považovat nelze. Prostor pro jednání mezi vyvlastnitelem a 

vyvlastňovaným je ohraničen lhůtou 90 dnů. Nedojde-li během této 

doby k dohodě, ač o její uzavření vyvlastnitel usiloval, bude moci 

požádat o zahájení vyvlastňovacího řízení. K žádosti přiloží podklady, 

jimiž musí svůj zájem o uzavření dohody prokázat.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

248 Moravsk

oslezsk

ý kraj

část C

bod 2.1

Z Ke kapitole 2. Předmět a pojem vyvlastnění, části 2.1. Umožnit omezení vlastnického práva vyvlastňovaného zřízením práva 

stavby k pozemku jako věcného práva k cizí věci

Navrhujeme vypustit možnost omezit vlastnické právo pro zřízení práva stavby k pozemkům. 

Odůvodnění:

Praxe neukázala potřebu zavedení takového účelu vyvlastnění již z prostého důvodu, že se jedná o omezení vlastnického práva na dobu 

nejdéle 99 let. Pokud investor hodlá realizovat stavbu na cizím pozemku na základě práva stavby ve smyslu ust. § 1240 až 1256 

občanského zákoníku, má tak možnost učinit na základě dohody. Využití uvedených ustanovení občanského zákoníku je v praxi fakticky 

nulové.

Neakceptová

no

Nutnost využití tohoto institutu ukáže pouze budoucí praxe. To, že je 

předpovídáno, že institut nebude v praxi využíván, není důvodem pro 

vypuštění právní úpravy, která takovou možnost připouští.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 
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249 Moravsk

oslezsk

ý kraj

část C

bod 2.2

Z Ke kapitole 2. Předmět a pojem vyvlastnění, části 2.2. Veřejný zájem

Vzhledem k soudní judikatuře navrhujeme alespoň ve zvláštních zákonech nadále deklarovat veřejný zájem na zřizování a provozování 

staveb.

 

Odůvodnění:

Soudní judikatura nepožaduje další dokazování ve vztahu k prokazování veřejného zájmu, pokud je veřejný zájem deklarován ve zvláštním 

právním předpise. V navrhované novele energetického zákona byla vypuštěna deklarace veřejného zájmu na zřizování a provozování 

energetických zařízení ve smyslu stávajícího ust. § 3 odst. 2 energetického zákona, až k zásadní připomínce bylo přislíbeno zachování 

deklarace veřejného zájmu na zřizování a provozování vybraných energetických zařízení minimálně v současném rozsahu.

Vysvětleno

Jedná se o otázku účelů vyvlastnění upravených v jiných zákonech. 

To je třeba uplatnit  v  připomínkách ke konkrétnímu navrhovanému 

zákonu. Návrhy právní úpravy jsou v kompetenci příslušných 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní spráy ve věcech 

svěřených do jejich působnost (viz  §  22 až 24 kompetenčního 

zákona). Připravovaný zákon o vyvlastnění je běžným zákonem, 

nemůže stanovit závazná kritéria pro obsah právní úpravy budoucích 

zákonů přijímaných Parlamentem ČR, nejde o ústavní zákon.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

250 Moravsk

oslezsk

ý kraj

část C

bod 2.2

Z Ke kapitole 2. Předmět a pojem vyvlastnění, části 2.2. Veřejný zájem

Navrhujeme stanovit kritéria pro způsob poměřování převahy veřejného zájmu na dosažení vyvlastnění nad zachováním 

stávajícího stavu.

Odůvodnění:

Vyplývá-li veřejný zájem na vyvlastnění přímo ze zvláštního zákona, jako je tomu např. u energetického zákona, soudní judikatura 

nepožaduje jeho dokazování v průběhu vyvlastňovacího řízení. Jednoznačně však požaduje, aby v průběhu vyvlastňovacího řízení byla 

prokázána převaha tohoto veřejného zájmu na dosažení požadovaného účelu nad zachováním dosavadních práv. V praxi nečiní takové 

poměřování problém u dopravních staveb (usnesení vlády, zastupitelstev krajů a obcí, koncepční materiály), činí však velký problém v 

případě zřizování práva věcného břemene pro technickou infrastrukturu, zejména pak např. pro zřizování el. přípojek jako součástí 

distribuční sítě.
Vysvětleno

Vždy jde o  řešení  konkrétní situace a tak nelze kritéria stanovit 

zákonem. Mohou vyjít z judikatury, z rozhodování správních orgánů, 

vodítka mohou být zpracována v metodických materiálech nebo 

vysvětlována na konkrétních řešených případech. 

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

251 Moravsk

oslezsk

ý kraj

část C

bod 2.2

Z Ke kapitole 2. Předmět a pojem vyvlastnění, části 2.2. Veřejný zájem

Navrhujeme vypustit z věty druhé ust. § 3 odst. 1 zákona o vyvlastnění slova „nebo jiným způsobem“.

Vypuštění poslední části věty navrhujeme z důvodu, že pojem „jiný způsob“ není žádným právním předpisem ani komentářem či judikaturou 

specifikován a v praxi tak jeho výklad činí značné potíže. Jsme toho názoru, že                               pod pojem „dohoda“ lze podřadit 

všechny možnosti, které musí vyvlastnitel vyčerpat před podáním žádosti                        o vyvlastnění.

Vysvětleno

Věcný záměr se pojmu "jiný způsob" věnuje v části B na základě a 

nepochybně se jím lze zabývat v důvodové zprávě k paragrafovému 

znění nového zákona, bude-li v něm tento pojem uveden, Navíc  

důvodová zpráva k zákonu má pro jeho  budoucí interpretaci a 

aplikaci  větší význam, nežli text věcného záměru.  Ale  žádný výklad 

jakéhokoli pojmu ani příklad v tomto koncepčním materiálu a jak z 

uvedeného rozsudku NSS vidno, ani text zákona, nemůže bránit 

nezávislému soudu (NSS ani jinému soudu) v tom, aby si v 

konkrétním případě interpretoval pojmy uvedené v zákoně  jinak, 

nežli byly dosud v praxi  interpretovány a aplilovány.  Ustanovení § 3 

odst. 1 věta první účinného zákona o vyvlastnění  přeci zní: 

"Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo ke 

stavbvě získat  dohodou nebo jinýjm způsobem." Onen jiný způsob 

se tedy týká získání potřebných práv ke konkrétnímu pozemku  nebo 

stavbě, které  jsou předmětrem vyvlastnění.  MMR také v žádné 

metodice  neuvedlo, že toto  ustanovení zákona ukládá 

vyvlastňovacímu úřadu hledat  jiíný  způsob řešení záměru - umístění 

stavby mimo pozemky dosavadního vlastníka, což by znamenalo, že 

nepříslušný správní orgán - vyvlastňovací úřad - si v rámci 

vyvlastňovacího řízení činí úvahu ve věcech spadajících do 

působnosti orgánů územního plánování, resp. stavebních úřadů.  

Jiná věc by byla, například pokud by se v konkrétním případě 

navrhovalo vyvlastnění cizích pozemků a vyvlastnitel by měl vlastní 

pozemky, na kterých by mohl záměr realizovat, byť by užití cizího 

pozemku bylo pro něho snadnější,  Ani pak by nešlo o jiný způsob 

získání práv k vyvlastňovanému pozemku nebo ke stavbě, ale  o to, 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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252 Moravsk

oslezsk

ý kraj

část C

bod 5

Z K bodu 5, str. 33 – Dodatečné vyvlastnění

Pro tyto případy navrhujeme nahradit současné znění ust. § 18 odst. 3 písm. b) zákona 

o vyvlastnění následujícím zněním: „územní rozhodnutí, stavební povolení či jiné rozhodnutí, svědčící o povolení stavby, případně 

pasport stavby, ověřený stavebním úřadem.“

Odůvodnění:

Věcný záměr v tomto bodě vychází z toho, že dodatečně lze vyvlastnit (zřídit právo věcného břemene) pouze v případě, kdy takové řešení 

připouští zvláštní zákon, jako je tomu v případě ust. § 17 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“). Zde bychom chtěli upozornit na 

usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 20. 3.2007,č.j. 7 As 67/2005-43, od kterého se pak odvinula judikatura NSS v následných letech 

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

253 Moravsk

oslezsk

ý kraj

část C

bod 5.2

Z Ke kapitole 5. Vyvlastňovací řízení, části 5.2 Účastníci řízení

Vzhledem k tomu, že dle věcného záměru budou za vyvlastňované považováni všichni potencionální dědici, je nutno vyřešit, za jakých 

podmínek budou moci v průběhu vyvlastňovacího řízení uzavřít dohodu o převodu práv.

Odůvodnění:

Dle věcného záměru se za vyvlastňované (v případě neukončeného dědického řízení), nikoli jen za účastníky řízení považují všichni 

potencionální dědici. Vzhledem k tomu, že z ust. § 23 odst. 2 písm. b) zákona o vyvlastnění vyplývá, že v průběhu řízení může dojít mezi 

vyvlastňovanými a vyvlastnitelem k dohodě o získání práv k pozemku potřebných k uskutečnění účelu vyvlastnění, je nutno se zabývat tím, 

zda uzavření takové dohody je možné v návaznosti na ust. § 1680 odst. 1 občanského zákoníku, které zní: „Dědici, jehož dědické právo je 

již jasně prokázáno, může soud povolit i před skončením řízení o dědictví, aby s určitými pozůstalostními předměty volně nakládal, pokud je 

splnění poslední vůle zůstavitele zabezpečeno nebo souhlasí-li ostatní spoludědicové, nepominutelní dědicové a odkazovníci.“

Z dostupných komentářů k tomuto ustanovení nelze dovodit, zda soud může povolit i nakládání s nemovitostmi a nikoli pouze s movitými 

předměty.

Vysvětleno

Otázka toho, za jakých podmínek je možné uzavřít dohodu s 

vyvlastnitelem v případě neskončeného dědického řízení, je řešena 

občanským zákoníkem. Nejedná se o záležitost, která by měla být 

řešena zákonem o vyvlastnění.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

254 Moravsk

oslezsk

ý kraj

část C

bod 5.2

Z Ke kapitole 5. Vyvlastňovací řízení, části 5.2 Účastníci řízení

Navrhujeme sjednotit právní úpravu věcného záměru vyvlastňovacího zákona, týkající se ustanovení opatrovníka zemřelým osobám, které 

byly nebo by měly být účastníky vyvlastňovacího řízení, s právní úpravou zákona 

č. 416/2009 Sb., zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o urychlení výstavby”). 

Odůvodnění:

Věcný záměr stanoví, že 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 známí dědicové, protože v takovém případě je vyvlastňovaný neznámou 

osobou. V souvislosti s tím je zapotřebí reflektovat také existenci ust. § 2 odst. 6 zákona o urychlení výstavby, dle kterého platí, že „zemřela-

li osoba, která byla nebo by měla být účastníkem […] vyvlastňovacího řízení, a úřadu příslušnému k vedení tohoto řízení se do 60 dnů ode 

dne, kdy zjistil, že zemřela, nepodaří zjistit osoby, které by se v důsledku její smrti staly účastníky řízení, ustanoví jim opatrovníka; to 

neplatí, má-li být podle správního řádu namísto ustanovení opatrovníka písemnost doručena veřejnou vyhláškou“. 

Jelikož věcný záměr předpokládá, že nová právní úprava bude obsahovat vedle obecných postupů také speciální úpravu dle zákona o 

urychlení výstavby, je zapotřebí vyřešit situaci, kdy speciální zákon obsahuje pro stanovení opatrovníka účastníkům řízení přísnější 

podmínky než samotný zákon o vyvlastnění. Vyvlastňovací úřad má 

dle zákona o urychlení výstavby „zjistit osoby“, tedy aktivně činit úkony směřující k vyhledání potencionálních dědiců. Lhůta pro jeho 

ustanovení navíc běží až ode dne, kdy vyvlastňovací úřad zjistil, že osoba, která byla nebo měla být účastníkem řízení, zemřela. 

V souvislosti s tímto upozorňujeme rovněž na to, že v případě, kdy se paragrafové znění nového vyvlastňovacího zákona přikloní k úpravě 

dle zákona o urychlení výstavby, je zapotřebí konkretizovat, jaké úkony má vyvlastňovací úřad konat za účelem zjištění potencionálních 

dědiců, a jakou skutečnost má zohlednit jako dostatečnou pro určení těchto potencionálních dědiců (např. zahájení dědického řízení, popř. 

dodatečné projednání po rozhodnutí 

Vysvětleno

Nepředpokládá se úprava vyvlastnění v zákoně č. 416/2009 Sb. Z 

důvodu sjednocení právní úpravy a její přehlednosti je žádoucí, aby 

jeden právní předpis upravoval komplexně problematiku procesu 

vyvlastnění, a to včetně procesních odchylek pro stavby podle 

liniového zákona, proto MMR navrhuje, že část týkající se 

problematiky procesu vyvlastnění bude z tohoto zákona přesunuta do 

nového zákona o vyvlastnění. Stávající platná úprava, tj. speciální 

úprava pro stavby podle liniového zákona však bude zachována a 

beze zbytku převzata, a to včetně právní úpravy institutu mezitímního 

rozhodnutí. Věcný záměr bude v tomto ohledu upraven včetně 

vypuštění zmínky o zrušení tohoto zákona a bude obsahovat 

variantní řešení výše uvedeného, tj. varianta přesunutí vyvlastnění do 

zákona o vyvlastnění a varianta zachování vyvlastnění v liniovém 

zákoně.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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255 Moravsk

oslezsk

ý kraj

část C

bod 5.3

Z Ke kapitole 5. Vyvlastňovací řízení, části 5.3. Zahájení řízení

Navrhujeme, aby podkladem pro uzavření dohody byl nadále znalecký posudek a nikoli navrhované „ocenění“.

Odůvodnění:

Dle věcného záměru je podkladem pro prokázání snahy vyvlastnitele získat potřebná práva dohodou pouhé ocenění. Vzhledem k tomu, že 

věcný záměr nestanovuje kritéria pro zpracování takového ocenění, bude v následném vyvlastňovacím řízení vyvlastnitel k námitce 

vyvlastňovaných velmi problematicky zdůvodňovat, že v rámci negociačního řízení učinil vše pro uzavření dohody. Nahrazení znaleckého 

posudku oceněním dle našeho názoru rovněž povede ke zvýšení počtu zahájených vyvlastňovacích řízení, neboť potencionální 

vyvlastňovaní nebudou v „pouhém“ ocenění shledávat dostatečný podklad určující hodnotu jejich nemovitostí. Pokud by navíc v souvislosti 

s přijetím nového zákona o vyvlastnění nedošlo ve věcném záměru k deklarované změně  zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

a jejím vystupování v právních vztazích (konkrétně  jeho ust. § 12 odst. 4, v němž se uvádí, že při úplatném nabývání majetku lze cenu 

sjednat pouze do výše rovnající se ocenění tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu), hrozilo by v případě právnických osob, 

hospodařících s majetkem státu, že finanční částka navržená vlastníkům nemovitostí v kupní smlouvě by nedosahovala ani částky 

stanovené znaleckým posudkem.

Vysvětleno

Navrhovanou úpravou dochází ke snižování nákladů na pořizování 

znaleckých posudků. Pokud dojde k tomu, že je zahájeno 

vyvlastňovací řízení, je v něm stejně nutné zpracovat znalecký 

posudek, protože vyvlastňovaný nesouhlasí s posudkem 

předloženým vyvlastnitelem. Je nadbytečné nechávat zpracovávat 

znalecký posudek, o kterém je předpoklad, že stejně nebude moci 

být použit pro stanovení náhrady za vyvlastnění ve vylastňovacím 

řízení. Pokud bude i v průběhu vyvlastňovacího řízení nabídnuta 

vyšší cena, nebrání vyvlastňovanému nic v tom, aby i v řízení uzavřel 

s vyvlastnitelem dohodu.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

256 Moravsk

oslezsk

ý kraj

část C

bod 5.4

Z Ke kapitole 5. Vyvlastňovací řízení, části 5.4 Obstarání znaleckého posudku

Nesouhlasíme s úhradou nákladů na vypracování revizního posudku vyvlastňovacím úřadem.

Odůvodnění:

Věcný záměr vychází z toho, že v případě uplatnění námitek proti znaleckému posudku projednávanému v rámci vyvlastňovacího řízení (ať 

už byly uplatněny vyvlastnitelem či vyvlastňovanými) bude vždy vypracován revizní znalecký posudek, který obstará vyvlastňovací úřad, 

který rovněž uhradí náklady tohoto revizního posudku. Domníváme se, že ne vždy bude nutné vypracování revizního posudku, v mnohých 

případech postačí jeho dopracování. S takovou situací nepočítá ani RIA, stejně tak jako RIA nepočítá s úhradou znaleckého posudku, z 

něhož bude rozhodnutí vycházet, vyvlastňovacím úřadem. Vzhledem k tomu, že na základě revizního posudku bude v rozhodnutí 

stanovená náhrada za vyvlastnění, není důvodu, aby náklady na jeho zpracování šly k tíži správního orgánu. 

Vysvětleno

Revizní posudek hradí vyvlastňovací úřad z důvodu, že je potřebný 

pro jeho rozhodovování. Vyvlastnitel hradí náklady posudku, který si 

obstará sám a také v případě, kdy se stanovuje náhrada na základě 

znaleckého posudku znalce, kterého ustanovil vyvlastňovací úřad. 

Revizní posudek je zpracován pouze v případě nutnosti, kdy 

nepostačí stávající znalecké posudky
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

257 Moravsk

oslezsk

ý kraj

část C

bod 5.8

Z Ke kapitole 5. Vyvlastňovací řízení, části 5.8 Vyvlastňovací řízení pro vybrané druhy staveb – viz zákon č. 416/2009 Sb.

Zde se uvádí, že současná roztříštěnost právní úpravy vyvlastnění není žádoucí a nově by tak měla vyplývat z jednoho zákona, který by 

upravoval také konkrétní odlišnosti pro vybrané stavby. Jelikož není tento záměr nijak dále rozpracován, není možno se k této části dále 

vyjádřit. Současně však uvádíme, že s touto myšlenkou v obecné rovině souhlasíme.

Vysvětleno

Ve věcném záměru jsou uvedeny odlišnosti týkající se vybraných 

staveb - jedná se např. o příslušnost, možnost vydání mezitimního 

rozhodnutí. Dále byly upraveny lhůty pro konání ústního jednání.
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

276 NSSOU

D

část C Z 4. Dodatečné vyvlastnění

Zásadně nelze souhlasit s tím, aby bylo možno práva k pozemkům či stavbám vyvlastňovat poté, kdy již byly (bez právního titulu) k účelu 

vyvlastnění užity. Tyto případy by měly být řešeny „pořadem práva“ tedy jako jiné neoprávněné stavby na cizím pozemku podle občanského 

zákoníku.

Přinejmenším je zcela neadekvátní, aby i v těchto případech byla výše náhrady za vyvlastnění stanovována podle původního využití 

pozemku, bez zohlednění jeho případného zhodnocení již realizovaným záměrem.

Odkazy na právní úpravu z doby nesvobody a nerespektování základních lidských práv, včetně práva vlastnického, jsou zvláště v 

souvislosti s problematikou dodatečného vyvlastňování krajně nevhodné!

Akceptováno

Z textu v části B byl odkaz na předcházející právní úpravu vypuštěn.  

Zmínka o těchto předpisech (zákon č. 87/1958 S. nebo 50/1976 Sb.) 

však v  žádném případě neznamenala podporu dodatečného 

vyvlastňování, naopak měla ilustrovat, že i v  dobách nesvobody byl 

takový postup jen zcela výjimečný a připuštěn pouze dočasně., a 

proto s ním nepočítá ani platný zákon o vyvlastnění a není přípustný 

ani pro připravovanou právní úpravu. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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278 NSSOU

D

část C Z 6. Vyvlastňovací řízení

Při přípravě stavebního zákona byla uváděna informace, že krajské stavební úřady budou i vyvlastňovacími úřady. Nyní je i tato agenda 

ponechávána na úrovni úřadů obcí s rozšířenou působností. (?)

Lze souhlasit s tím, aby znalecký posudek ke stanovení náhrady za vyvlastnění opatřoval přímo vyvlastňovací úřad. Není však zřejmé, proč 

by měl náklady na pořízení (jakéhokoli, včetně revizního) znaleckého posudku hradit úřad a ne vyvlastnitel, v jehož zájmu se řízení vede. 

Obdobný model, kdy náhrada nezbytných nákladů řízení tíží žadatele, je i v jiných úpravách řízení o žádosti (např. § 115 odst. 14 vodního 

zákona).

Zásadně nesouhlasíme, aby náhrada za omezení práv vyvlastňovaného v průběhu vyvlastňovacího řízení, byla poskytována jen v 

případě, že k vyvlastnění nedojde! Skutečnost, že se řízení vede, není vyvlastňovaným zaviněna. Vyčlenění této náhrady z ostatních, o 

nichž rozhoduje vyvlastňovací úřad, je sporné. 

Zásadní: máme za to, že při navrhované podobě obecné právní úpravy vyvlastnění není další „zostření“ v podobě vyvlastňovacího řízení 

pro vybrané druhy staveb nezbytné a tedy ani žádoucí. Právě „velcí“ institucionální vyvlastnitelé musí být schopni řádné přípravy staveb 

včetně získání potřebných práv k pozemkům. Významným stavbám aj. záměrům má být ze strany vyvlastnitelů, jejich případných 

zřizovatelů i správních orgánů věnována taková pozornost, aby v zájmu přípravy těchto záměrů nemusela být omezována práva vlastníků 

nad rámec obecné úpravy. Příslušnost vyvlastňovacích úřadů samozřejmě lze stanovit speciální (ale srov. výše).

Akceptováno 

částečně

Akceptováno - Soustava vyvlastňovacíh úřadů upravena.

Vysvětleno - Revizní posudek hradí vyvlastňovací úřad z důvodu, že 

je potřebný pro jeho rozhodovování. Vyvlastnitel hradí náklady 

posudku, který si obstará sám a také v případě, kdy se stanovuje 

náhrada na základě znaleckého posudku znalce, kterého ustanovil 

vyvlastňovací úřad. Revizní posudek je zpracován pouze v případě 

nutnosti, kdy nepostačí stávající znalecké posudky

Akceptováno - Náhrada za omezení práv vyvlastňovaného v průběhu 

řízení není vázána pouze na situace, kdy k vyvlastnění nedojde. Ve 

věcném záměru bylo upraveno.

Vysvětleno - významné stavby technické infrastruktury jsou velmi 

speciálním druhem staveb, jejich příprava velmi náročná, zdlouhavá 

a specifická, proto je nutné pro vybrané druhy těchto staveb stanovit i 

odlišnosti ve vyvlastňovacím řízení.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

279 NSSOU

D

část C Z 7. Soudní přezkum

Oceňujeme, že se předkladatel nepodniká další z řady pokusů o nalezení jiné cesty soudního přezkumu rozhodnutí a vyvlastnění a 

zachovává stávající model. Ten byl skutečně dlouho a pracně hledán, opakované změny příslušnosti soudů přinesly mimo jiné značné 

transakční náklady a nepřispěly ani důvěře v reálnou (tedy i včasnou) soudní ochranu práv.

Jakkoliv to může být problematické z hlediska dosahování deklarovaného cíle na „rychlém vyvlastňování“, považujeme zásadně za 

nezbytné zachovat i stávající úpravu ex lege odkladného účinku žaloby proti vyvlastnění.

V otázce právní úpravy lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí o vyvlastnění by měla být využita konstrukce z vládního návrhu stavebního 

zákona (§ 305). 

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

280 KZPS obecně Z Obecným cílem předkládaného věcného záměru je „Ochrana veřejných zájmů; dosažení cílů stanovených v příslušných resortních 

koncepčních materiálech; zajištění udržitelného rozvoje či konkurenceschopnosti ČR“. 

Z pohledu těžebních organizací s takto formulovaným cílem souhlasíme. Nesouhlasíme s jeho promítnutím, resp. nepromítnutím do 

předloženého materiálu. Státní surovinová politika a Státní energetická koncepce nejsou resortními koncepčními materiály. Jde o 

koncepční materiály vlády ČR s celospolečenským dopadem, které jsou navíc ukotveny v zákonech. Vláda ČR v návaznosti na ně schválila 

řadu dokumentů k posílení vlivu státu na využití nerostného bohatství v jeho vlastnictví.

Ve světle výše uvedeného opakovaně žádáme, aby do návrhu věcného záměru zákona o vyvlastnění byla navrácena možnost omezit 

vlastnická práva k nemovitostem, pokud veřejný zájem na těžbě nerostu ve vlastnictví státu převažuje nad zájmem ochrany jiných 

veřejných zájmů nebo vlastnického práva fyzické nebo jiné osoby, včetně možnosti v krajním případě vyvlastnit nemovitost. Žádáme, aby 

byla doplněna část A věcného záměru o zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a část D. materiálu doplněna o zrušení zákona č. 498/2012 Sb.

Vysvětleno

Účel vyvlastnění stanovený v jiném právním předpise není 

předmětem připravované rekodifikace. Pokud je zde potřeba stanovit 

nový účel vyvlastnění, musí být toto iniciováno u příslušného 

ústředního orgánu, v jehož gesci je zákon, který má účel vyvlastnění 

nově stanovit nebo rozšířit.
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

281 KZPS obecně Z Nahrazení stávající vyvlastňovací zákona, tj. zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění), a současně též zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 

infrastruktury elektronických komunikací, novým zákonem, který odstraní současnou roztříštěnost právní úpravy vyvlastnění a její praktické 

nedostatky, je nepochybně žádoucí. 

Vzhledem k tomu, že vyvlastňovací zákon úzce navazuje na oblast stavebního práva, je ovšem třeba, aby jeho příprava byla koordinována 

s přípravou nového stavebního zákona, od něhož by se nový vyvlastňovací zákon měl odvíjet. Ve věcném záměru se nový stavební zákon 

opakovaně zmiňuje, ovšem o potřebě koordinace přípravy obou zákonů se v něm už nehovoří. Nejeví se přitom jako šťastné řešení, aby 

nový vyvlastňovací zákon, který má mimo jiné plně zohledňovat nový občanský zákoník, bylo nutné krátce po jeho přijetí výrazně 

novelizovat, protože nerespektuje jiný, pro vyvlastňovací zákon zcela stěžejní právní předpis. S přijetím nového stavebního zákona má 

zejména dojít k zásadní restrukturalizaci stavebních úřadů, které ve většině případů ve své působnosti mají i vyvlastňovací agendu. 

vzato na 

vědomí

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

str. 37/73

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBWRGSUR7)



Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

282 KZPS obecně Z K navrhované struktuře vyvlastňovacích úřadů se váže i další připomínka. Ve věcném záměru (bod 5.1, s. 46-47) se uvádí, že 

vyvlastňovacím úřadem bude v případě stavebních záměrů ten správní orgán, který povolil stavbu, v ostatních případech pak obecní úřady 

obcí s rozšířenou působností. RIA přitom kritizuje stav, kdy existuje velké množství vyvlastňovacích úřadů, z nichž řada má s vyvlastňovací 

agendou jen minimální zkušenosti (tato agenda představuje pouze malý zlomek jejich působnosti), z čehož plynou průtahy a pochybení. Byť 

RIA dává zákonodárci ke zvážení, zda ve všech případech nepřesunout příslušnost k vedení vyvlastňovacích řízení na krajské úřady, 

věcný záměr s touto možností vůbec nepočítá. Pokud by však vyvlastňovací řízení v prvním stupni standardně vedly krajské úřady (popř. 

krajské stavební úřady), nejenže by se vyřešil problém nedostatku zkušeností příslušných úředníků v dané oblasti, ale též by se tím 

minimalizoval počet případů podjatosti (byť lze tvrzení, že vznikem krajských stavebních úřadů bude eliminováno riziko možné systémové 

podjatosti, považovat za sporné). 

Pokud by v prvním stupni ve věci rozhodovaly krajské úřady (popř. krajské stavební úřady), o odvolání by rozhodovalo Ministerstvo pro 

místní rozvoj, popř. Nejvyšší stavební úřad. V takovém případě by nejspíše zcela odpadla potřeba, aby ústřední správní orgán v případě 

podjatosti odvolacího úřadu určoval, který úřad povede odvolací řízení. Možnosti podjatosti se totiž v případě Ministerstva pro místní rozvoj, 

popř. Nejvyššího stavebního úřadu, jeví jako zcela zanedbatelné, ne-li vyloučené. 

Vysvětleno

Soustava vyvlastňovacích úřadů upravena. Soustava 

vyvlastňovacích úřadů byla upravena. Vyvlastňovací úřady jsou 

navrženy v této soustavě:

• krajské stavební úřady,

• Specializovaný stavební úřad

• Nejvyšší stavební úřad.

Krajské stavební úřady a Specializovaný stavební úřad budou 

prvostupňovými správními orgány, Nejvyšší stavební úřad bude 

odvolacím orgánem.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

283 KZPS obecně Z Vzhledem k tomu, že nový vyvlastňovací zákon, shodně jako zákon stávající, neupravuje účely vyvlastnění (což je s ohledem na jeho 

převážně procesní charakter třeba považovat za správné řešení), jeví se jako vhodné současně novelizovat i některé právní předpisy, které 

stanovují, resp. měly by stanovovat účely vyvlastnění. Tento krok ostatně doporučuje i RIA. Konkrétně se jedná o zákony vztahující se k 

nerostnému bohatství České republiky. Skutečností je, že současný právní řád umožňuje provést vyvlastnění pro řadu účelů, jejichž 

důležitost je zjevně nepoměrně nižší ve srovnání s nezbytností zajištění surovinové a energetické soběstačnosti České republiky. Jde např. 

o vyvlastnění podle lázeňského zákona (které také představuje ochranu přírodních zdrojů státu, ovšem z hlediska společnosti nepoměrně 

méně významných, než je tomu u vyhrazených nerostů), či podle zákona o státní památkové péči (záchranu jednotlivé nemovité kulturní 

památky přitom svým významem zcela jistě se zájmem na ochraně nerostného bohatství srovnávat nelze). 

Do věcného záměru zákona by tedy mělo být doplněno, že nový vyvlastňovací zákon bude v částech, jejichž předmětem je novelizace 

souvisejících zákonů, řešit též:

a) vložení institutu vyvlastnění do zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, a to pro účely vyhledávání a průzkumu ložisek 

vyhrazených nerostů, a 

b) opětovné navrácení institutu vyvlastnění do zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), a to ve 

stejném rozsahu, jak jej horní zákon upravoval před jeho novelizací zákonem č. 498/2012 Sb. (tj. pro plnění úkolů stanovených organizaci 

horním zákonem).

Zmínka o případné úpravě jednotlivých zákonů po dohodě s jejich gestory (strana 33 věcného záměru) se v tomto směru jeví jako zcela 

nedostatečná.

Vysvětleno

Účely vyvlastnění nebudou součástí nového zákona o vyvlastnění, 

tyto jsou upraveny v jednotlivých speciálních zákonech v gesci 

dotčených resortů. V případě potřeby doplnění účelu vyvlastnění do 

speciálního zákona, bude toto řešeno resortem, do jehož gesce 

konkrétní zákon spadá. V případě horního zákona je třeba 

projednání dané záležitosti MPO s Báňským úřadem. Pokud 

vyvstane potřeba zakotvení účelu vyvlastnění do horního zákona, 

bude novela horního zákona řešena v rámci návrhu nového zákona o 

vyvlastnění, a to formou změnového zákona.Účel vyvlastnění v rámci 

horního zákona si může gestor vyřešit již dnes bez ohledu na věcný 

záměr zákona o vyvlastnění.
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

284 SP ČR část C

bod 2.2

Z K části C kapitole 2.2. (Veřejný zájem, str. 41)

Požadujeme vypustit text zpochybňující prokázání veřejného zájmu vydáním povolení ke stavbě.

Navrhované znění po úpravě:

 „Nelze přistoupit na to, že vydáním povolení ke stavbě, pro kterou zákon stanoví účel vyvlastnění, je již prokázán veřejný zájem nezbytný 

pro vyvlastnění práv potřebných pro uskutečnění této stavby.“

Odůvodnění:

Ve stejném bodě v posledním odstavci na str. 42 je uvedena následující věta, která je s výše uvedenou větou v rozporu: „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 “. 

Tvrzení uvedené v této větě je zcela logické, takže není na vyvlastňovacím úřadě, aby v případech, kdy je veřejný zájem určen nebo 

vyplývá přímo ze zákona, zkoumal, zda je či není veřejný zájem prokázán.

Vysvětleno

V rámci vyvlastňovacího řízení se nejedná o prokázání veřejného 

zájmu jako takového, ale o prokázání převahy veřejného zájmu nad 

zachováním vlatnického práva vyvlastňovaného. Text VZ byl 

upraven.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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284 KZPS část C

bod 4

Z V bodě 4. části C věcného záměru se vylučuje obecné využití mezitímního rozhodnutí o vyvlastnění pro všechny stavby (vhodnější by bylo 

použití pojmu „záměry“ – k tomu více níže v bodě VI.), po němž by následovalo samostatné rozhodnutí o výši náhrady. Věcný záměr toto 

připouští pouze u vybraných staveb (jak tomu je již v současnosti) s tím, že jako obecnou úpravu pro všechny stavby (záměry) toto RIA 

vylučuje. RIA však v tomto směru pouze bez bližšího odůvodnění zmiňuje, že je třeba respektovat právo vlastnit majetek jako jednoho ze 

základních lidských práv, pročež lze takto postupovat jen u opravdu důležitých staveb. 

Není přitom vůbec přihlédnuto k tomu, že již na základě mezitímního rozhodnutí má být vyvlastněnému poskytnuta záloha na náhradu ve 

výši stanovené znaleckým posudkem (viz bod 3.10 na straně 30; přesněji záloha ve výši odpovídající náhradě za vyvlastnění stanovené 

posudkem). 

Z hlediska vyvlastňovaného a zásahu do jeho práv navíc není rozdílu v tom, z jakého důvodu k vyvlastnění dochází. Již před vydáním 

mezitímního rozhodnutí musí být řádně posouzeno, zda lze právo omezit nebo odejmout. Pokud vyvlastňovaný bude brojit proti výši 

náhrady, pak při nemožnosti vydání mezitímního rozhodnutí oddálí samotné vyvlastnění nejvýše jen o několik týdnů. Není přitom zřejmé, 

proč by v některých případech měl být zásah do práva vyvlastňovaného v souladu s principy právního státu teprve po tomto oddálení a v 

jiných nikoli. 

Vysvětleno

Mezitímní rozhodnutí je problematický a zatím výjimečný  institut 

zavedený do zákona č. 416/2020 Sb., proti kterému byla podána 

senátory ústavní stížnos,í o které nebylo dosud rozhodnuto (řízení 

vedeno   u Ústavního soudu pod spisovou značkou ÚS 39/18/ PL), 

Dokud nebude rozhodnuto o tom, že mezitímní rozhodnutí, které 

připouští užívání pozemku vyvlastnitelem    přesto, že  

vyvlastňovanému nebyla poskytnuta náhrada v plné výši, ale pouze 

záloha,  je konformní s ústavními zásadami, nelze  mezitímní 

rozhodnutí zavádět jako obecnou úpravu.  Na tom nic nemění ani 

zákon č. 403/2020 Sb., který nabude účinnosti 1.1.2021, i když se 

připouští odvolání proti mezitímnímu rozhodnutí. Vůbec  už se tím 

neřeší náhrada třetím osobám, kterým zanikla práva váznoucí na 

vyvlastňovaném pozemku.  Vyvlastnění je závažným zásahem do 

majetkových práv vyvlastňovaného a i když se děje ve veřejném 

zájmu, měl by  právní stát poskytnout  právní záruky 

vyvlastňovanému.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

286 KZPS část C

bod 5.5

Z V bodě 5.5 věcného záměru se uvádí, že po dobu vyvlastňovacího řízení se staví běh lhůty platnosti rozhodnutí o povolení stavby. Účelem 

vyvlastnění však nemusí být jen stavba, ale i záměr jiného charakteru. Toto je třeba zohlednit, a to např. stanovením, že se staví běh lhůty 

platnosti rozhodnutí, kterým je povolena realizace záměru. 

Skutečností je, že i na řadě dalších míst věcného záměru by bylo vhodné používat namísto pojmu stavba pojem záměr. Zmínit lze zejména 

bod 4 na straně 34 a body 5.8. a 5.9. na stranách 51 a 52 (včetně nadpisu bodu 5.8.).

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

289 HK obecně Z Předkladatel věcného záměru zákona o vyvlastnění v koncepci samotného zákona představil změny, které jsou podle nás bohužel málo 

ambiciózní, a svým obsahem tak naplní spíše pouhou novelu zákona, nikoliv však představu nového zákona. 
vzato na 

vědomí

Nesouhlasíme s tím, že je návrh věcného záměru málo ambiciozní. 

VZ připouští i případný souběh řízení jako obecnou úpravu, což 

považujeme za dostatečně ambiciozní.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

290 HK obecně Z Do předkládací zprávy požadujeme doplnit, jaké konkrétní nástroje mají nově zajistit dosažení vytyčených cílů věcného záměru zákona o 

vyvlastnění, aby bylo možné relevantně zhodnotit jejich potenciál. Například totiž hlavnímu cíli, a to zrychlení procesu vyvlastnění, se věcný 

záměr věnuje pouze okrajově.

vzato na 

vědomí

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

291 HK obecně Z V návrhu věcného záměru nejsou uvedeny konkrétní vyvlastňovací tituly, je konstatován pouze stávající stav bez nějaké zásadní změny, 

což je nedostatečné. Ochrana vlastnictví je jedním ze základních principů a takto vágní a široké vymezení není zárukou jednoznačné 

ochrany vlastnických práv a nastavení předvídatelnosti vyvlastňovacích titulů a postupů. Pokud se má jednat o zcela nový právní předpis, 

nepřináší jeho věcný záměr žádná nová zásadní pravidla či právní instituty důležité pro urychlení procesu vyvlastnění, ba naopak v 

některých aspektech vyvlastnitelům situaci spíše ztěžuje (např. zásadním zpřísněním prokazování nedosažení dohody s vyvlastňovaným). 

Vysvětleno

Obsahem zákona o vyvlastnění nejsou jednotlivé účely vyvlastnění - 

tyto jsou upraveny ve zvláštních zákonech a tato kocepce zůstane 

zachována.
Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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292 HK obecně Z Zásadním problémem předloženého návrhu je absence jasného stanovení účelů vyvlastnění přímo ve věcném záměru, potažmo v zákoně 

o vyvlastnění. V RIA je sice uveden závěr, že je nutno rozšířit účely vyvlastnění pro zákony v gesci MŽP a MZE, důvodem je údajně 

zrychlení staveb, ale není zřejmé jakých. V zásadě celý předpis směřuje k vyvlastňování ve veřejném zájmu pro účely nějaké veřejně 

prospěšné a žádoucí stavební činnosti nebo jiných činností běžně povolovaných v rámci stavebního zákona a jeho postupů – vymezení 

území k těžbě, povolování staveb apod. Nestanovení konkrétních účelů vyvlastnění a pouze uvedená abstraktní nijak nespecifikovaná 

představa je zásadním problémem návrhu věcného záměru. Vysvětleno

Účely vyvlastnění nebudou součástí nového zákona o vyvlastnění, 

tyto jsou upraveny v jednotlivých speciálních zákonech v gesci 

dotčených resortů. V případě potřeby doplnění účelu vyvlastnění do 

speciálního zákona, bude toto řešeno resortem, do jehož gesce 

konkrétní zákon spadá. V případě horního zákona je třeba 

projednání dané záležitosti MPO s Báňským úřadem. Pokud 

vyvstane potřeba zakotvení účelu vyvlastnění do horního zákona, 

bude novela horního zákona řešena v rámci návrhu nového zákona o 

vyvlastnění, a to formou změnového zákona. Účel vyvlastnění v 

rámci horního zákona si může gestor vyřešit již dnes bez ohledu na 

věcný záměr zákona o vyvlastnění.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

293 HK obecně Z Velkou část v materiálu věcného záměru nastíněných „problémů“ považujeme za v praxi neexistující či jen skutečně dílčího významu. 

Problémy, které spatřujeme v souvislosti s vyvlastňovacím řízením, a kterými se materiál nezabývá, je umožnění zohlednění motivačního 

koeficientu u těch vlastníků či spoluvlastníků nemovitostí, kteří jsou vyvlastňováni takřka bez jejich zavinění (např. u omezení vlastnictví 

zřízením věcného břemene na pozemku ve spoluvlastnictví více osob, kdy například pouze jeden z nich nesouhlasí, nebo v případě 

vyvlastňovacího řízení vedeném proti zesnulému).

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

294 HK obecně Z Požadujeme jasně v zákoně zakotvit vedení řízení o vyvlastnění společně se stavebním řízením, nikoliv odděleně. Dlouhé očekávání a 

volání po spojení řízení o vyvlastnění se stavebním řízením nebylo opět naplněno a vyslyšeno. Zákon o vyvlastnění dokonce ani 

neumožňuje tato dvě řízení vést paralelně – tuto skutečnost zmiňujeme, ačkoliv jsme si vědomi, že ani paralelní vedení vyvlastňovacího a 

stavebního řízení nesplní očekávaný cíl rychlých a jasných procesů, ke kterým má budoucí právní úprava směřovat. Zásadní je vést obě 

řízení společně s cílem jednoho výsledného rozhodnutím. Považujeme to za promarněnou šanci, a pokud tento nástroj opravdového 

urychlení celého procesu vyvlastnění nebude do nového zákona zapracován, pak dost možná také za promarněné státní prostředky na 

zpracování tohoto věcného záměru. Není nám znám žádný praktický důvod, pro který by tento režim neměl být do českého právního řádu 

zaveden.

Akceptováno 

částečně

Navrhované spojování povolovacího a vyvlastňovacího řízení je dle 

našeho názoru velmi složitě aplikovatelné.  Platí zde stále zásada 

subsidiarity vyvlastnění, tedy vyvlastňovat pouze v nezbytném 

rozsahu, pokud nelze potřebných práv dosáhnout jinak. Rozsah 

vyvlastnění je jasně dán až nezpochybnitelným povolením stavby, 

které bude pravomocné. Povolení stavby je tedy předběžnou otázkou 

pro vyvlastnění. 

Přes výše uvedené, vzhledem ke schválené novele zákona 416/2009 

Sb., lze připustit spojení výše uvedených řízení pro liniové stavby 

upravené tímto zákonem. Jedná se zde o další speciální úpravu 

oproti obecné úpravě vyvlastnění. Věcný záměr nového zákona o 

vyvlastnění předpokládá zachování speciální úpravy vyvlastnění pro 

liniové stavby podle liniového zákona,  a současně se počítá v rámci 

Nesouhlasím

295 HK obecně Z Stavební zákon obsahuje postupy, které nezbytně musí předcházet vyvlastnění – politika územního rozvoje, územní rozvojový plán, zásady 

územního rozvoje, územní plán, regulační plán a dále územní rozhodnutí o umístění stavby (nově rámcové povolení a povolení). Každý z 

těchto procesů je samostatný, časově náročný, umožňuje samostatný přezkum. Územnímu řízení či nově řízení o povolení stavby musí 

vždy předcházet existence minimálně jednoho typu územně plánovací dokumentace obsahující veřejně prospěšnou stavbu, aby mohlo být 

následně vedeno vyvlastňovací řízení. Je-li vyvlastňovací řízení vedeno nezávisle, mohou být tyto procesy také nezávisle přezkoumány, a 

to celý proces prodlužuje a činí jej také napadnutelným. 

Návrh o omezení platnosti smluv uzavřených v rámci jednání před vyvlastněním na 3 roky (uzavření smlouvy a zahájení realizace) de facto 

znemožňuje stavbu realizovat. Pro liniové stavby je nutno takových smluv uzavřít desítky i stovky dlouho před tím, než má investor liniové 

stavby pravomocné povolení stavby vybraného dodavatele. Navíc musí být cena stanovena znaleckým posudkem, který bude prakticky 

totožným nástrojem jako vyvlastňovací kalkulace. Nejedná se tedy o nástroj k ochraně vlastníků, nevede ke zrychlení řízení, a naopak 

vytváří nestabilitu a riziko vypršení smluv nezbytných pro stavby.

Pokud tedy předchází povolení stavby alespoň jeden stupeň územně plánovací dokumentace, která vymezuje území pro veřejně 

prospěšnou stavbu, je účelné a efektivní vést řízení o vyvlastnění najednou a rozhodnout případně v témže rozhodnutí (eventuálně v 

samostatném výroku). Dále musí být jasně zajištěno, že „nevyužité části“ koridorů a vymezených ploch se v souvislosti s povolením dané 

stavby „uvolňují“ o toto zatížení a vlastníkovi znovu náleží plná dispozice v původním rozsahu bez omezení. Celou tuto široce popsanou 

problematiku požadujeme do věcného záměru doplnit. 

vzato na 

vědomí

Navrhované spojování povolovacího a vyvlastňovacího řízení je dle 

našeho názoru velmi složitě aplikovatelné.  Platí zde stále zásada 

subsidiarity vyvlastnění, tedy vyvlastňovat pouze v nezbytném 

rozsahu, pokud nelze potřebných práv dosáhnout jinak. Rozsah 

vyvlastnění je jasně dán až nezpochybnitelným povolením stavby, 

které bude pravomocné. Povolení stavby je tedy předběžnou otázkou 

pro vyvlastnění. 

Přes výše uvedené, vzhledem ke schválené novele zákona 416/2009 

Sb., lze připustit spojení výše uvedených řízení pro liniové stavby 

upravené tímto zákonem. Jedná se zde o další speciální úpravu 

oproti obecné úpravě vyvlastnění. Věcný záměr nového zákona o 

vyvlastnění předpokládá zachování speciální úpravy vyvlastnění pro 

liniové stavby podle liniového zákona,  současně se počítá v rámci 

prací na paragrafovém znění s prověřením právních možností 

souběhu obou řízení obecně.     

Nesouhlasím

296 HK obecně Z Ve věcném záměru postrádáme informace o propojení vyvlastňování s digitalizací územního a stavebního řízení. vzato na 

vědomí

K propojení dojde, pokud by byl upraven souběh povolovacího a 

vyvlastňovacího řízení.
Nesouhlasím

297 HK obecně Z  Požadujeme do věcného záměru explicitně uvést a vyjmenovat situace, kdy vyvlastnění nelze vůbec aplikovat a stručně shrnout analýzu 

těchto stavů. V předložené verzi materiálu tyto informace postrádáme.
Vysvětleno

Věcný záměr upravuje kromě jiného podmínky pro vyvlastnění, tedy 

situace, kdy je možné institut vyvlastnění využít. A contrario je tedy 

zcela zřejmé, kdy pro vyvlastnění podmínky splněny nebudou a tedy 

nebude možné institu vyvlastnění využít.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

298 HK obecně Z V předloženém materiálu je nutné v rámci soudního řízení jasně vymezit postavení vyvlastnitele jako účastníka soudního řízení, nikoliv jako 

osobu, která se pouze může stát osobou zúčastněnou v řízení bez automatického účastenství. Postavení osoby vyvlastnitele v rámci 

soudního řízení je stěžejní, neboť v případě soudního přezkumu se o jeho konání či průběhu vůbec nedozví, ačkoliv jeho práva budou 

případným rozsudkem nejvýrazněji dotčena.

Akceptováno 

jinak 

Platí zde obecná úprava obsažená v soudním řádu správním. 

Vyvlastnitel je osobou zúčastněnou v řízení.
Nesouhlasím

299 HK obecně Z V případě, že se v textu návrhu věcného záměru objevuje nutnost změnit i jiné právní předpisy, neobsahuje věcný záměr konkrétní výčet 

těchto předpisů. Zákony, kterých se nový zákon dotkne, nejsou přesně specifikovány, což již ve fázi věcného záměru musí být.
Vysvětleno

VZ upravuje výčet zákonů související s problematikou vyvlastnění

Nesouhlasím
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300 HK obecně Z Zákon o vyvlastnění je u specifických staveb úzce spjat se zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby, nejen pokud se týká jeho 

ustanovení zabývajících se vyvlastňovacím řízením, nýbrž i jednání jemu předcházející – tj. jednání o uzavření smlouvy, konstrukce 

stanovení kupní ceny, náležitosti znaleckého posudku atd. V této souvislosti je potřeba uvažovat a pro klíčové veřejně prospěšné stavby i 

vytyčit cíle, jakých má být prostřednictvím vyvlastňovacího řízení dosaženo. Budoucí paragrafové znění nového zákona tak bude nezbytné 

posuzovat spolu se zákonem č. 416/2009 Sb., jelikož procesy v nich nastolené se vzájemně prolínají a ovlivňují. 

vzato na 

vědomí

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

301 HK obecně Z Z některých pasáží materiálu, zejména pak kapitoly 7, není zcela zřejmé, k jakému řešení se předkladatel přiklání, a tedy jakým směrem se 

bude ubírat při tvorbě paragrafového znění zákona. Považujeme za nutné věcný záměr v neurčitých pasážích zpřesnit. V některých částech 

věcný záměr totiž navazuje na stávající právní úpravu a v některých na předpoklad přijetí rekodifikace, avšak jako celek je tento přístup 

nekoncepční a zmatečný. Není zřejmé, z jaké verze nového stavebního zákona, eventuálně dalších zákonů, v této souvislosti předkladatel 

vycházel.

vzato na 

vědomí

Text věcného záměru bude upraven tak, aby korespondoval nejen se 

stávající právní úpravou, ale reagoval i na budoucí účinnost dalších 

právních norem.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

302 HK obecně Z Není zřejmé, kdo bude příslušný k vedení řízení. Hovoří se o přenesené působnosti, ačkoliv v řadě případů zde bude obdobně jako ve 

stavebním řízení nastávat problém systémové podjatosti, kdy politická reprezentace jedné obce bude odmítat řešení infrastrukturní stavby. 

Jako například stavba dálničního úseku 511 a protesty některých městských částí, které dlouhodobě blokují stavbu klíčovou pro celou 

republiku s dopadem na přetížení vnitřní pražské dopravy. Příslušný úřad v případě stavby přes více obcí bude stanoven krajským úřadem, 

ačkoliv by bylo efektivnější, aby řízení vedl nadřízený orgán, který může s úřady spolupracovat, ale v zásadě je důležité, aby byl schopen 

stavbu posuzovat právě v celém kontextu všech dotčených katastrů.

Vysvětleno

Navržená soustava koresponduje s úpravou obsaženou v 

projednávaném stavebním zákoně. Pokud by došlo ke změně, bude 

na to reagováno v návrhu nového zákona o vyvlastnění.Soustava 

vyvlastňovacích úřadů byla upravena. Vyvlastňovací úřady jsou 

navrženy v této soustavě :

• krajské stavební úřady,

• Specializovaný stavební úřad

• Nejvyšší stavební úřad. S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

303 HK obecně Z V rámci odvolání není uvažováno o apelačním principu. Jinými slovy se v takto důležitém zákonu připouští nežádoucí legislativní ping pong 

v případě formálních pochybení úřadu, navíc tam, kde jsou platnosti smluv současně navrhovány jako velmi krátké. Tento přístup umožňuje 

rozsáhlé obstrukční praktiky, proti čemuž se vymezujeme.

vzato na 

vědomí

Principem apelace VZ neupravuje. Tento princip dle našeho názoru 

již dnes vyplývá z obecné úpravy Správního řádu

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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304 HK obecně Z Chybí ochrana vlastnického práva z titulu omezení ve výkonu vlastnických práv po dobu zahrnutí pozemků do územních rezerv a koridorů, 

ochranných pásem. Požadujeme ve věcném záměru navrhnout odpovídající řešení.

Vysvětleno

Jedná se o návrh nového titulu (účelu) pro vyvlastnění. Zákon o 

vyvlastnění nebude upravovat účely vyvlastnění, ty musí vyplývat ze 

zvláštních zákonů.Účely vyvlastnění nebudou součástí nového 

zákona o vyvlastnění, tyto jsou upraveny v jednotlivých speciálních 

zákonech v gesci dotčených resortů. V případě potřeby doplnění 

účelu vyvlastnění do speciálního zákona, bude toto řešeno resortem, 

do jehož gesce konkrétní zákon spadá. V případě stavebního 

zákona, jako speciálního zákona, pokud vyvstane potřeba měnit účel 

vyvlastnění, bude to řešeno v rámci tohoto zákona. Zákon o 

vyvlastnění do účelů zasahovat nebude. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

305 HK obecně Z Požadujeme již ve věcném záměru rámcově stanovit lhůty pro jednotlivá řízení.

Vysvětleno

Na řadě míst jsou upraveny lhůty pro jednotlivé úkony. Pokud tomu 

tak není, vztahuje se na postupy před správním orgánem obecně 

správní řád.některé lhůty byly dle požadavku připomínkových míst 

doplněny. Např.  lhůta vztahující se ke znaleckému posudku. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

306 HK obecně Z Jak je předvídáno Věcným záměrem zákona o vyvlastnění a v RIA, je žádoucí novelizovat i další právní předpisy, kterými dojde k zavedení 

možnosti vyvlastnění pro některé činnosti. Konkrétně jsou vyjmenovány dobývací prostory, hornická činnost a geologické práce. Návrh 

věcného záměru zákona o vyvlastnění ale hovoří o vyvlastnění pro stavby. 

Stanovení dobývacího prostoru je upraveno Horním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou, přičemž Stavební zákon v § 80 odst. 2 písm. b) 

stanoví, že rozhodnutí o změně využití území se vyžaduje pro stanovení dobývacího prostoru. Současně § 27 odst. 6 Horního zákona 

stanoví, že rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru je rozhodnutím o využití území. Stavební zákon je ve vztahu s k Hornímu zákonu 

lex generalis a Horní zákon pak lex specialis. Hornická činnost – dobývání je, jak samotná činnost těžby nerostu, tak zahrnuje i širší okruh 

činností – viz § 2 Zákona o hornické činnosti. Zjednodušeně můžeme říct, že hornická činnost – dobývání znamená těžbu, 

umisťování/realizaci důlních děl, staveb a technologií, výsypek …, kterými nebo jejichž prostřednictvím je následně hornické činnost 

prováděna.

Na základě výše uvedeného a věcným záměrem předvídané novelizace dalších právních předpisů navrhujeme pojem stavba nahradit 

obecnějším pojmem ZÁMĚR, přičemž v úvodních ustanoveních zákona bude navržena definice tohoto pojmu.

Akceptováno 

částečně

Účel vyvlastnění stanovený v jiném právním předpise není 

předmětem připravované rekodifikace. Pokud je zde potřeba stanovit 

nový účel vyvlastnění, musí být toto iniciováno u příslušného 

ústředního orgánu, v jehož gesci je zákon, který má účel vyvlastnění 

nově stanovit nebo rozšířit.    RIA i VZ budou upraveny.                                                                                           

Ohledně zavedeného pojmu "záměr" - toto bylo ve věcném záměru 

upraveno. Nesouhlasím
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307 HK obecně Z Požadujeme do věcného záměru nového zákona o vyvlastnění zapracovat povinnost v rámci povolení stavby provést i vyvlastňovací řízení, 

a to zejména u staveb zřizovaných ve veřejném zájmu (viz. např. zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon). Mezi deklarovanými cíli 

předloženého věcného záměru podle RIA, je urychlení vyvlastňovacího procesu. Z tohoto úhlu pohledu, by v něm měly být minimálně plně 

akceptovány aktuálně připravované změny v oblasti vyvlastňování, které naplňují uvedený cíl. Přitom v probíhající novele zákona č. 

416/2009 Sb. je navržena možnost v rámci řízení o povolení stavby provést i vyvlastnění pro některé nejdůležitější dopravní a energetické 

stavby. V předloženém návrhu věcného záměru dokonce zcela absentuje možnost vést časově souběžná řízení o povolení stavby a řízení 

o vyvlastnění jakožto dvě samostatná řízení. Přitom oba instituty by zásadním způsobem urychlily současný dlouhý proces přípravy staveb, 

zejména v oblasti majetkoprávních vztahů. 
Vysvětleno

Navrhované spojování povolovacího a vyvlastňovacího řízení je 

nevhodné. Platí zde stále zásada subsidiarity vyvlastnění, tedy 

vyvlastňovat pouze v nezbytném rozsahu, pokud nelze potřebných 

práv dosáhnout jinak. Rozsah vyvlastnění je jasně dán až 

nezpochybnitelným povolením stavby, které bude pravomocné. 

Povolení stavby je tedy předběžnou otázkou pro vyvlastnění. .Lze 

připustit spojení výše uvedených řízení pro  stavby upravené liniovým 

zákonem. Jedná se zde o další speciální úpravu oproti obecné 

úpravě vyvlastnění. Věcný záměr nového zákona o vyvlastnění 

předpokládá zachování speciální úpravy vyvlastnění pro liniové 

stavby podle liniového zákona,  a současně se počítá v rámci prací 

na paragrafovém znění s prověřením právních možností souběhu 

obou řízení obecně.           

Nesouhlasím

308 HK obecně Z Požadujeme do RIA doplnit analýzy toho, co konkrétně a z jakého důvodu nevyhovuje v současné praxi. RIA pouze popisuje konkrétní 

současný stav. Pro HK ČR je nepřijatelné, aby například jedním z navržených řešení rekodifikace zákona o vyvlastnění bylo pravidelné 

školení úředníků. Tento požadavek a návrh řešení ukázala jaká konkrétní analýza? To jen potvrzuje, že se jedná o pouhou novelu zákona a 

konzervaci stávajícího stavu. Navíc vzdělávání pracovníků ani jeho frekvence není předmětem zákona.

Vysvětleno

1/ Problémy, s jakými se v oblasti vyvlastňování potýkají jak 

vyvlastňovací úřady, tak obvyklí vyvlastnitelé, jsou popsány v kap. 

1.2.2 Definice problému. Pro ilustraci je citováno přímo z odpovědí 

jednotlivých stakeholderů tak, aby chybnou interpretací nedošlo ke 

zkreslení či nesprávnému popisu současné nevyhovující praxe. 

Kapitola 1.2.2 je již aktuálně velmi rozsáhlá, nedomníváme se, že by 

bylo nutné všechny problémy zde uvedené znovu souhrnně 

opakovat. Důsledkem problémů je pak zpožďování realizace záměrů 

jednotlivých investorů. I náklady tohoto případného zpoždění se RIA 

snaží kvantifikovat.   2/ Na potřebu pravidelného školení ukázala 

analýza dotazníkového šetření mezi vyvlastňovacími úřady a analýzy 

výstupů z konzultací s jednotlivými stakeholdery. RIA nemusí 

pracovat pouze s legislativními opatřeními. Navrhuje kroky, které ve 

svém celku umožní dosažení stanoveného cíle.Nesouhlasíme s 

tvrzením, že se jedná o novelu zakonzervovávající současný stav. 

VZ např. připouští i souběh řízení jako možný princip obecné úpravy 

vyvlastnění

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

309 HK obecně Z Z předloženého materiálu věcného záměru na několika jeho místech vyvstává otázka, zdali byl materiál zpracován ve spolupráci s osobami, 

které mají praktickou zkušenost s vedením vyvlastňovacího řízení, a to ať v pozici osoby vyvlastnitele, vyvlastňovaného či vyvlastňovacího 

úřadu, což považujeme za klíčové pro přidanou hodnotu a smysluplnost předkládaného materiálu. Respektive jak se odráží výsledky 

dotazníkového šetření do samotného textu věcného záměru?

vzato na 

vědomí

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

310 HK obecně Z Požadujeme, aby předložený věcný záměr reagoval a reflektoval některé změny, zejména nová věcná práva, která vnesl do soukromého 

práva občanský zákoník v roce 2012.

Vysvětleno

Věcný záměr počítá s novou právní úpravou ve vazbě na nové 

instituty občanského práva, viz kapitola 2 Věcného záměru. 

Problematika práva stavby bude podrobně upravena v rámci přípravy 

paragrafového znění zákona o vyvlastnění ve spolupráci s 

Ministerstvem spravedlnosti.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

311 HK část B

bod 2

Z Připomínka ke kapitole B, bodu 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.

Na straně 12 je v prvním odstavci uvedena věta: „Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění 

získat dohodou nebo jiným způsobem.“. Požadujeme upřesnit výraz „jiným způsobem“.

Odůvodnění:

Není zřejmé, jakým jiným způsobem je možno práva získat než dohodou. Jaký jiný způsob má předkladatel na mysli. Domníváme se, že 

slovní spojení „jiným způsobem“ je nadbytečné a zavádějící.

Akceptováno

Text byl doplněn o příklady jiného způsobu  získání potřebných práv 

k pozemku nebo stavbě, než dohodou  či  vyvlastněním. Povolení 

nezbytné cesty přes sousední pozemek soudem podle § 1029 

občanského zákoníku, nebo zřízení služebnosti  stezky nebo 

služebnosti cesty rozhodonutím soudu podle § 1274, resp. 1276 

občanského zákoníku místo vyvlastnění podle § 170 odst.2 

stavebního zákona pro vytvoření podmínek pro nezbytný přístup 

nebo příjed k pozemku nebo stavbě

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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312 HK část B

bod 2

Z Připomínka ke kapitole B, bodu 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.

Požadujeme vypustit větu: „Jsou-li pozemek nebo stavba ve spoluvlastnictví vyvlastňovaného a vyvlastnitele, lze vyvlastnění provést v 

rozsahu spoluvlastnického podílu vyvlastňovaného.“.

Odůvodnění:

V praxi není zcela zřejmé, jaký má toto ustanovení smysl. Domníváme se proto, že je pro věcný záměr zbytné.

Vysvětleno

Pokud by bylo této připomínce vyhověno, jediným možným  řešením 

vedoducím k získání spoluvlastnického podílu od vyvlastňovaného by 

pak bylo zrušení a vypořádání spoluvlastnictví podle  občanského 

zákoníku (§ 1140 a násl.); v případě, že by nedošlo k dohodě, 

rozhodnutím soudu. Právě proto, aby bylo možné spoluvlastnický 

podíl přímo vyvlastnit, bylo znění  § 5 odst. 6 zákona o vyvlastnění 

novelizováno   zákonem č.49/2016 Sb. v souvislosti s novelou 

zákona č. 416/2009 Sb.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

313 HK část B

bod 2.1

Z Připomínka ke kapitole B, bodu 2.1 Získání práv k realizaci účelu vyvlastnění dohodou

Požadujeme šestý odstavec na straně 14 přeformulovat na základě níže uvedeného odůvodnění.

Odůvodnění:

Z celého odstavce vyplývá, jako by nebylo možné vyvlastnit (odejmout vlastnictví) pouze spoluvlastnický podíl, což se ale v praxi běžně 

děje.  Dále není zřejmé, z čeho vychází tato věta: „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.“ To platí v případě omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene, nikoliv však u odejmutí vlastnického práva.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

317 HK část B

bod 2.7

Z Připomínka ke kapitole B, bodu 2.7 Odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění a jeho účinky

Požadujeme upravit text třetího odstavce následovně:

„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 vyvlastňovacím úřadem vyvlastnitelem může být 

důvodem pro zrušení vyvlastnění.“

Odůvodnění:

Napravení formální chyby v názvosloví v textu věcného záměru.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

318 HK část B

bod 2.9

Z Připomínka ke kapitole B, bodu 2.9 Zrušení vyvlastnění

Požadujeme upravit text následovně:

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

uvedené v § 28 odst. 1 zákona.“.

Dále požadujeme překontrolovat uvedený odkaz na zákon o vyvlastnění. Domníváme se, že by měl být správně uveden odkaz na § 26.

Odůvodnění:

Napravení formální chyby v názvosloví v textu věcného záměru a oprava chybně uvedeného odkazu.
Akceptováno

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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319 HK část B

bod 3.12

Z Připomínka ke kapitole B, bodu 3.12 (3. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury a 

infrastruktury elektronických komunikací, str. 26), k části C bod 5.8. (5.8. Vyvlastňovací řízení pro vybrané druhy staveb – viz 

zákon č. 416/2009 Sb.), k části C bodu 9 (Přechodné ustanovení, str. 64) a k části D (ZPŮSOB PROMÍTNUTÍ NAVRHOVANÉHO 

VĚCNÉHO ŘEŠENÍ DO PRÁVNÍHO ŘÁDU)

Požadujeme bez náhrady vypustit v části B bod 3.12., v části C bod 5.8. a z Přechodného ustanovení text „(např. zákona č. 416/2009 Sb.)“ 

a v části D text „Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších 

předpisů tak, že nebude obsahovat ustanovení o vyvlastnění.“.

Z kapitoly B vypustit:

„3.12. Shrnutí

V praxi přináší problém již samotná existence zákona č. 416/2009 Sb. a roztříštěnost právní úpravy, která z tohoto vyplývá. V zákoně č. 

416/2009 Sb. je obtížná orientace, není napsán systematicky podle druhů řízení, na které se vztahuje, a z tohoto důvodu často dochází k 

pochybení při jeho aplikaci. Zde je řešením speciální úpravu vyvlastnění z tohoto zákona úplně vypustit a instituty, které mají být 

zachovány, včlenit přímo do nového zákona o vyvlastnění.

V současně době je projednáván návrh novely zákona č. 416/2009 Sb. v Parlamentu ČR.“

Z kapitoly C vypustit:

„5.8. Vyvlastňovací řízení pro vybrané druhy staveb – viz zákon č. 416/2009 Sb.

Neakceptová

no

Z důvodu sjednocení právní úpravy a její přehlednosti je žádoucí, aby 

jeden právní předpis upravoval komplexně problematiku procesu 

vyvlastnění, a to včetně procesních odchylek pro stavby podle 

liniového zákona, proto MMR navrhuje, že část týkající se 

problematiky procesu vyvlastnění bude z tohoto zákona přesunuta do 

nového zákona o vyvlastnění. Stávající platná úprava, tj. speciální 

úprava pro stavby podle liniového zákona však bude zachována a 

beze zbytku převzata, a to včetně právní úpravy institutu mezitímního 

rozhodnutí. Věcný záměr bude v tomto ohledu upraven včetně 

vypuštění zmínky o zrušení tohoto zákona a bude obsahovat 

variantní řešení výše uvedeného, tj. varianta přesunutí vyvlastnění do 

zákona o vyvlastnění a varianta zachování vyvlastnění v liniovém 

zákoně.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

320 HK část C

bod 1

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1 Koncepce zákona o vyvlastnění

Požadujeme upravit text následovně:

„K případné úpravě jednotlivých zákonů dojde po dohodě s jejich gestory. Jako příklad je možné uvést úpravu účelu vyvlastnění v 

památkovém zákoně nebo zavedení nového účelu vyvlastnění v rámci horního zákona, tj. v horním zákoně zavést možnost vyvlastnění 

nemovitostí dotčených využíváním výhradních ložisek nerostů pro účely stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické 

činnosti.“.

Odůvodnění:

Předkladatel věcného záměru se v RIA zmiňuje o absenci možnosti vyvlastnění nemovitostí v horním zákoně na straně 14. V části C 

věcného záměru Východiska nové právní úpravy se sice hovoří o zavedení nového účelu vyvlastnění v rámci horního zákona, avšak pouze 

v obecné rovině. Nicméně vzhledem k informacím uvedeným v RIA požadujeme konkretizaci účelu vyvlastnění v horním zákoně pro 

následné paragrafové znění nového zákona o vyvlastnění.

Neakceptová

no

Účely vyvlastnění nebudou součástí nového zákona o vyvlastnění, 

tyto jsou upraveny v jednotlivých speciálních zákonech v gesci 

dotčených resortů. V případě potřeby doplnění účelu vyvlastnění do 

speciálního zákona, bude toto řešeno resortem, do jehož gesce 

konkrétní zákon spadá. V případě horního zákona je třeba 

projednání dané záležitosti MPO s Báňským úřadem. Pokud 

vyvstane potřeba zakotvení účelu vyvlastnění do horního zákona, 

bude novela horního zákona řešena v rámci návrhu nového zákona o 

vyvlastnění, a to formou změnového zákona. Účel vyvlastnění v 

rámci horního zákona si může gestor vyřešit již dnes bez ohledu na 

věcný záměr zákona o vyvlastnění.RIA i VZ v tomto smyslu 

upraveny.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

321 HK část C

bod 1

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1 Koncepce zákona o vyvlastnění

Požadujeme upravit text následovně:

„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. 

Zavést možnost souběhu vyvlastňovacího a povolovacího řízení.“.

Odůvodnění:

Předkladatel věcného záměru se v RIA zmiňuje o souběhu vyvlastňovacího a povolovacího řízení v jednom odstavci na straně 70. 

Zamítnutí této varianty zde však není odůvodněno. A to navzdory tomu, že se souběhem těchto řízení počítá novela zákona č. 416/2009 

Sb., která je projednávána Parlamentem ČR.

Požadujeme do věcného záměru zavést možnost souběhu těchto řízení, neboť tímto dojde k rychlejší realizaci výstavby infrastruktury v ČR. 

Zavedení této možnosti mnohem lépe naplní účel věcného záměru nového zákona o vyvlastnění – přijetí nové koncepce nového zákona o 

vyvlastnění a zároveň urychlení výstavby infrastruktury v ČR.
Akceptováno 

částečně

Navrhované spojování povolovacího a vyvlastňovacího řízení je dle 

našeho názoru velmi složitě aplikovatelné.  Platí zde stále zásada 

subsidiarity vyvlastnění, tedy vyvlastňovat pouze v nezbytném 

rozsahu, pokud nelze potřebných práv dosáhnout jinak. Rozsah 

vyvlastnění je jasně dán až nezpochybnitelným povolením stavby, 

které bude pravomocné. Povolení stavby je tedy předběžnou otázkou 

pro vyvlastnění. 

Přes výše uvedené, vzhledem ke schválené novele zákona 416/2009 

Sb., lze připustit spojení výše uvedených řízení pro liniové stavby 

upravené tímto zákonem. Jedná se zde o další speciální úpravu 

oproti obecné úpravě vyvlastnění. Věcný záměr nového zákona o 

vyvlastnění předpokládá zachování speciální úpravy vyvlastnění pro 

liniové stavby podle liniového zákona, Vypořádání bude upraveno na 

Akceptováno.Lze připustit spojení výše uvedených řízení pro  stavby 

upravené liniovým zákonem. Jedná se zde o další speciální úpravu 

oproti obecné úpravě vyvlastnění. Věcný záměr nového zákona o 

vyvlastnění předpokládá zachování speciální úpravy vyvlastnění pro 

liniové stavby podle liniového zákona, a to variantne (zachování 

stávjící úpravy v liniovém zákoně nebo přesunutí do zákona o 

vyvlastnění.počítá se pouze s jejich přesunutím do zákona o 

vyvlastnění a současně se počítá v rámci prací na paragrafovém 

znění s prověřením právních možností souběhu obou řízení obecně.                        

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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322 HK část C

bod 1

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1 Koncepce zákona o vyvlastnění

Požadujeme stávající text bodu 4. na straně 33 vypustit a nahradit ho následujícím:

„4. Vyvlastnění s využitím mezitímního rozhodnutí

Možnost vydání mezitímního rozhodnutí připustit pouze u vybraných staveb, které se stanoví na základě nového stavebního zákona 

(příloha zákona, která vyjmenovává vyhrazené stavby) nebo ve vazbě na stávající úpravu v zákoně č. 416/2009 Sb.

RIA variantu mezitímního rozhodnutí jako obecnou úpravu pro všechny stavby bez ohledu na jejich druh či účel vylučuje.

V novém zákoně rozšířit možnost využití vydání mezitímního rozhodnutí i na další druhy staveb zejména stavby technické 

infrastruktury, které jsou zřizované ve veřejném zájmu, nejenom ty, které jsou uvedeny v příloze zákona č. 416/2009 Sb. podle 

platné právní úpravy nebo pro vybrané stavby uvedené v příloze nového stavebního zákona, přičemž by existovaly dva způsoby:

a) mezitímní rozhodnutí s vyloučením možnosti odvolání podle platné právní úpravy § 4a zákona č. 416/2009 Sb. – tento postup 

by platil pouze pro vybrané stavby uvedené v příloze nového stavebního zákona

b) mezitímní rozhodnutí s možností odvolání podle návrhu nového § 4b novely zákona č. 416/2009 Sb., kde se to navrhuje pro 

ostatní stavby energetické infrastruktury neuvedené v příloze zákona č. 416/2009 Sb. – to by bylo možno využít pro ostatní stavby 

technické infrastruktury (nevybrané stavby), případně další stavby podle stavebního zákona.“.

Odůvodnění:

V textu pod tímto bodem se připouští možnost vydání mezitímního rozhodnutí pouze pro vybrané druhy staveb, které se stanoví na základě 

stavebního zákona v jeho příloze, přičemž se v něm dále uvádí, že RIA vylučuje tuto variantu jako obecnou úpravu pro všechny stavby bez 

ohledu na jejich druh či účel. Tento chybný závěr vyplývá z toho, že v RIA je popsán pouze postup podle platné právní úpravy §4a zákona 

č. 416/2009 Sb., který vylučuje možnost odvolání vyvlastňovaného vůči rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu. To je výrazný zásah do práv 

vyvlastňovaného, takže by se možnost využít tento postup měla týkat skutečně jen vybraných druhů staveb, které mají velký 

celospolečenský přínos a jsou významné. 

Vedle toho je v současné době v legislativním procesu novela zákona č. 416/2009 Sb., v níž je navržen nový § 4b, podle něhož by bylo 

možné vydání mezitímního rozhodnutí, ale s možností odvolání podle pro ostatní stavby energetické infrastruktury neuvedené v příloze 

Akceptováno 

částečně

Institut mezitimního rozhodnutí, tak jak byl schválen v liniovém 

zákoně v žádném případě nepopíráme. Akceptujeme speciální 

úpravu. K dnešnímu dni však neuvažuje zavedení instirutu 

mezitimního rozhodnutí do obecné úpravy vyvlastnění. Pokud by byla 

odsouhlasena varianta včlenění vyvlastnění pro stavby dle liniového 

zákona do zákona o vyvlastnění bude institut mezitimního 

rozhhodnutí převzat.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

324 HK část C

bod 1.1

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.1 Návrh vyvlastnitele na získání patřičných práv dohodou

Požadujeme druhý odstavec dané kapitoly upravit dle níže uvedeného odůvodnění:

Odůvodnění:

Dle platných právních předpisů a reálné praxi není vyloučena dispozice jednotlivých spoluvlastníků se svým spoluvlastnickým podílem, 

pokud se jedná o jeho smluvní převod. K tomu, aby došlo k převodu spoluvlastnického podílu, není třeba společného souhlasu všech 

spoluvlastníků. Znění odstavce je tudíž zavádějící.

Vysvětleno

Text VZ byl upraven. Je-li vyvlastňovaný pozemek nebo stavba ve 

spoluvlastnictví více osob, považují se podmínky  vyvlastnění za 

splněné, pokud některá z rozhodných skutečností 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.Vyvlastnitel není povinen jednat o dohodě s ostatními 

spoluvlastníky.

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.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

325 HK část C

bod 1.1

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.1 Návrh vyvlastnitele na získání patřičných práv dohodou

Požadujeme upravit znění textu tak, aby poučení o důsledcích v případě neuzavření smlouvy nebylo součástí návrhu smlouvy, ale aby bylo 

poskytnuto současně s návrhem smlouvy (např. průvodním dopisem návrhu smlouvy).

Odůvodnění:

Zařazení tohoto poučení přímo do smlouvy je diskutabilní. Smlouva má obsahovat vzájemná práva a závazky smluvních stran, a nikoliv 

jakési „vysvětlující ustanovení“ - poučení z titulu veřejnoprávního předpisu. Zcela jistě by postačilo, kdyby toto poučení povinně obsahovalo 

informační dopis vyvlastnitele, jehož přílohou návrh smlouvy bude, a nikoliv přímo text smlouvy. Je možné, že jde i o nepřesnost věcného 

záměru, jelikož v současném zákoně o vyvlastnění jsou tyto informativní požadavky požadovány nikoli jako součást (obsah) návrhu 

smlouvy, ale jako příloha, která není součástí návrhu smlouvy, viz § 5 odst. 2 písm. „K návrhu smlouvy je vyvlastnitel povinen předložit …“. 

Je tedy třeba na tomto principu nic neměnit.

Akceptováno

Věcný záměr byl upraven. Poučení o důsledcích neuzavření smlouvy 

bude předkládáno jako příloha návrhu, nikoliv jako součást smlouvy.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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326 HK část C

bod 1.1

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.1 Návrh vyvlastnitele na získání patřičných práv dohodou

Požadujeme upravit text následovně:

„Nový zákon založí vyvlastňovanému právo na vrácení práv, nezahájí-li vyvlastnitel realizaci záměru do 3, respektive 5 let od uzavření 

smlouvy. 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.“.

Odůvodnění:

V dnešním právu je zakotvena lhůta 5 let pro vybrané stavby (z. č. 416/2009 Sb.), která je delší než navrhovaná tříletá, a to s ohledem na 

charakter těchto staveb. Požadujeme tuto lhůtu zachovat. 

Akceptováno

Ze strany MMR bylo akceptováno.V reakci na požadavek na spojení 

řízení uvádíme následující: Navrhované spojování povolovacího a 

vyvlastňovacího řízení je dle našeho názoru velmi složitě 

aplikovatelné.  Platí zde stále zásada subsidiarity vyvlastnění, tedy 

vyvlastňovat pouze v nezbytném rozsahu, pokud nelze potřebných 

práv dosáhnout jinak. Rozsah vyvlastnění je jasně dán až 

nezpochybnitelným povolením stavby, které bude pravomocné. 

Povolení stavby je tedy předběžnou otázkou pro vyvlastnění. 

Přes výše uvedené, vzhledem ke schválené novele zákona 416/2009 

Sb., lze připustit spojení výše uvedených řízení pro liniové stavby 

upravené tímto zákonem. Jedná se zde o další speciální úpravu 

oproti obecné úpravě vyvlastnění. Věcný záměr nového zákona o 

vyvlastnění předpokládá zachování speciální úpravy vyvlastnění pro 

liniové stavby podle liniového zákona, počítá se pouze s jejich 

přesunutím do zákona o vyvlastnění a současně se počítá v rámci 

prací na paragrafovém znění s prověřením právních možností 

souběhu obou řízení obecně.   

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

327 HK část C

bod 1.1

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.1 Návrh vyvlastnitele na získání patřičných práv dohodou

Požadujeme upravit text následovně:

„Nový zákon založí vyvlastňovanému právo na vrácení práv, nezahájí-li vyvlastnitel realizaci záměru do 3 let od uzavření smlouvy. Zákon 

zároveň upraví podmínky, za kterých se tato lhůta prodlouží, respektive doby, které se do jejího plynutí nepočítají (např. trvání 

územního a/nebo stavebního řízení atd.) 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.“.

Odůvodnění:

Stanovení přerušení lhůty je nezbytné u staveb (s vyznačením např. v KN u příslušných parcel – konkrétní způsob předložený materiál 

vůbec neřeší), kde lze zahájit povolovací řízení k stavbě teprve na základě všech soukromoprávních titulů.

Neakceptová

no

Podle stávajícího stavebního zákona i nového stavebního zákona 

projednávaného Poslaneckou sněmovnou (sněmovní tisk č. 1008) se 

v povolovacím řízení souhlas vlastníka pozemku či stavby, na nichž 

má být záměr uskutečněn, nevyžaduje, je-li pro získání potřebných 

práv k pozemku či stavbě stanoven zákonný účel vyvlastnění. V 

takovém případě lze vést povolovací řízení u stavebního úřadu, aniž 

by měl stavebník soukromoprávní titul. Je tedy věcí vyvlastnitele, aby 

vhodně určil termíny, v nichž uzavře smlouvu s vyvlastňovaným a 

podá u stavebního úřadu žádost o povolení záměru.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

328 HK část C

bod 1.1

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.1 Návrh vyvlastnitele na získání patřičných práv dohodou

Domníváme se, že se předkladatel dostatečně nezabýval způsobem doručování návrhu spoluvlastníkům, především pak při vyvlastňování 

věcných břemen. Jako určité riziko vnímáme samotný způsob doručování, kdy záměr navrhuje způsob doručování v pořadí 1. datová 

schránka, 2. adresa sdělena vyvlastňovaným, 3. adresa evidovaná v rejstříku, což je z pohledu vyvlastnitele ne vždy splnitelné. 

Požadujeme v kapitole zohlednit níže uvedené odůvodnění.

Odůvodnění:

Je otázkou, jak bude postupovat katastr nemovitostí při zapisování smluv do katastru, které budou obsahovat elektronické podpisy. I druhý 

navržený postup se z pohledu vyvlastnitel zdá velice komplikovaný, jak bude v praxi probíhat zjišťování adres, kam chtějí vyvlastňovaní 

návrhy zasílat. Vzhledem k trvání procesu vyvlastnění, lze si jen stěží představit, že vyvlastnitel bude mít povinnost zasílat návrh na adresu, 

kterou mu vyvlastňovaný nahlásil před x lety za zcela jiné situace. V takovém případě vzrůstá administrativní zátěž a tento postup může 

vést ke zhoršení vztahů mezi dotčenými již před zasláním samotného návrhu.

Vysvětleno

Z věcného záměru byl vypuštěn bod 2), tj. doručování na adresu, 

kterou vyvlastňovaný předem vyvlastniteli sdělil. Doručování bude 

vycházet ze správnosti v KN. Problematika  případných rozdílů v 

registrech bude řešena v rámci přípravy návrhu nového zákona o 

vyvlastnění, popřípadě přechodnými ustnoveními.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

329 HK část C

bod 1.1

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.1 Návrh vyvlastnitele na získání patřičných práv dohodou

Požadujeme upravit text následovně:

„Nová právní úprava zavede povinnost zaslat návrh primárně do datové schránky, má-li jí vyvlastňovaný a vyvlastnitel zřízenou a má-li 

povoleno přijímání soukromých zpráv. Pokud ne, bude vyvlastnitel povinen zaslat vyvlastňovanému návrh na adresu, kterou předem 

vyvlastniteli sdělil. […]

Vyvlastnitel je odpovědný za prokazatelné doručení návrhu vyvlastňovanému. Návrh smlouvy musí dojít do sféry adresáta 

(vyvlastňovaného).“.

Odůvodnění: 

Zřízení nestačí, vyvlastňovaný by měl mít ještě povoleno přijímání „soukromých“ datových zpráv. 

Vyvlastnitel nemůže být odpovědný za doručení, nýbrž toliko za včasné odeslání na správnou adresu.

Navíc závěr posledního odstavce kapitoly o povinnosti doručovat prostřednictvím datových schránek argumentačně nekoresponduje s 

předcházejícími větami týkajícími se prokazatelného doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Vysvětleno

Věcný záměr byl upraven. Vyvlastnitel je odpovědný za prokazatelné 

odeslání návrhu vyvlastňovanému a doručení návrhu do datové 

schránky bude možné jen v těch případech, kdy má vyvlastňovaný 

povoleno přijímání soukromých zpráv. Doručování bude vycházet ze 

správnosti v KN.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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333 HK část C

bod 1.2

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.2 Doručování do zahraničí

Požadujeme vypustit požadavek zajistit překlad do jazyka, kterému vyvlastňovaný rozumí. Dále požadujeme zjednodušit a jednoznačně 

nastavit pravidla pro doručování do zahraničí.

Odůvodnění:

Předkladatel věcného záměru zde stanoví, že zahraniční osobě jako vyvlastňovanému má být návrh zaslán v překladu do jazyka, kterému 

rozumí. Tato podmínka může být obstrukčním nástrojem ze strany vyvlastňovaného a rovněž nemusí být zřejmé, kterému jazyku 

vyvlastňovaný rozumí. Naopak vhodným nástrojem se zde jeví ustanovení opatrovníka, který českému jazyku rozumí.

Doručování do ciziny musí mít jednotná pravidla. Jak bude prokazováno „tam, kde není možné prokázat doručení“? Šlo by o nejasné 

pravidlo, které by způsobovalo zpochybňování doručování ze strany vyvlastnitele. Rozlišování, v jaké cizině je možné, a v jaké není možné 

prokazovat doručení, by bylo nedůvodné a značně komplikované pravidlo, které by přineslo pouze aplikační problémy a ohrožení 

úspěšného vyvlastnění. Je třeba si uvědomit, že se v tomto případě jedná o doručování soukromoprávní, u kterého je v případě doručování 

do ciziny, možné povolit zjednodušený režim, když doručováno bude následně veřejnoprávně, v rámci řízení o vyvlastnění, vyvlastňovacím 

úřadem, který musí pro doručování do ciziny zajistit přísné podmínky doručování, k čemuž však má, na rozdíl od vyvlastnitelů, silná a 

efektivní zákonná oprávnění. Tak či tak, i doručování do ciziny ze strany vyvlastňovacího úřadu, bude časově velice náročné, a proto by 

mělo být soukromoprávní doručování v takových případech co nejvíce ulehčeno.

Akceptováno

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

334 HK část C

bod 1.3

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.3 Obsah jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným

Požadujeme specifikovat přesné podmínky ukončení kontraktace jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným.

Odůvodnění:

Věcný záměr dává prostor pro nekonečná jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným, a to na úkor stavby ve veřejném zájmu. Široce 

pojatá podmínka „vynaložení veškerého úsilí k uzavření smlouvy“ nás vrací před rok 2009 a byla i důvodem proč např. ŘSD 

nevyvlastňovalo a výstavba infrastruktury se zcela zastavila.  

Práva vyvlastňovaného jsou chráněna nikoliv na úkor vyvlastňovatele, ale v tomto podání na úkor stavby ve veřejném zájmu. 

Akceptováno 

jinak 

Upravený text: 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 

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. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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335 HK část C

bod 1.3

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.3 Obsah jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným

Požadujeme upravit text následovně:

„Nová právní úprava by měla výslovně stanovit, že podmínka nemožnosti získat práva dohodou bude splněna, pokud vyvlastnitel prokáže, 

že vynaložil veškeré úsilí k uzavření smlouvy, které bylo možno po něm požadovat. V návrhu nového zákona musí být jednoznačně a 

objektivně stanovena kritéria, za nichž je splněna podmínka vynaložení veškerého úsilí ze strany vyvlastnitele, protože nelze 

připustit, aby v rámci řízení o vyvlastnění byl prostor pro jakékoliv pochyby a subjektivní názory vyvlastňovacího úřadu . Obsah 

vzájemné komunikace s vyvlastňovaným přiloží vyvlastnitel k návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení.“.

Odůvodnění:

Jde o novou podmínku pro vyvlastnění, která se na první pohled může jevit jako opodstatněná, ale při praktickém naplňování může 

způsobit významnou komplikaci s negativním dopadem na délku vyvlastňovacího řízení. Osoba, v jejíž prospěch se vyvlastňuje, by měla 

být také v případě přezkumu správního i následně soudního vždy účastníkem řízení, aby se svého práva na přístup k soudní ochraně 

nemusela domáhat v samostatném rozhodnutí. To vše vyvlastňovací řízení neúměrně prodlužuje. Přitom jedním z deklarovaných cílů 

předloženého věcného záměru podle RIA je pravý opak, a to urychlení uvedeného procesu. Pro faktické uplatnění uvedené podmínky je 

zcela nezbytné nadefinování přesných, jednoznačných a objektivních kritérií, za nichž je splněno prokázání „vynaložení veškerého úsilí“ ze 

strany vyvlastnitele, přímo v zákoně, aby při hodnocení v rámci řízení o vyvlastnění nebyla možnost uplatnit subjektivní názory 

vyvlastňovacího úřadu, co je a co již není možné po vyvlastniteli požadovat a zda byla uvedená podmínka naplněna. Jinak by se vytvořil 

široký prostor pro posuzování činnosti vyvlastňovaného a interpretaci závěrů o tom, zda vyvlastnitel vyvinul veškerou možnou snahu, anebo 

snahu „spíše“ nedostatečnou, což by celý proces mohlo zpochybnit. 

Akceptováno 

jinak 

Upravený text: 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 

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. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

336 HK část C

bod 1.3

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.3 Obsah jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným

Požadujeme upravit text následovně:

„Správní soudy (viz např. rozsudek NSS ze dne 23. 10. 2014, č. j. 7 As 174/2014-44) 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 vynaložil veškeré úsilí k uzavření smlouvy (v zákoně uvedeného smluvního typu), které bylo možno po něm požadovat. 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 budou specifikovány přesnější požadavky na obsah jednání, které plynou z judikatury 

správní soudů.“.

Odůvodnění:

Nelze po vyvlastniteli požadovat, aby akceptoval jakékoli podmínky dané vyvlastňovaným, např. jiný smluvní typ pro využití předmětné 

nemovitosti (nájemní smlouva místo zřízení služebnosti apod).

Vysvětleno

Některé zákony, např. energetický zákon, výslovně předepisují, 

jakým typem smlouvy má vyvlastnitel potřebná práva získat. Tyto 

zákony jsou vůči zákonu o vyvlastnění speciální a jejich pravidla se 

uplatní přednostně. Zákonem stanovený typ smlouvy je vyvlastnitel 

povinen před zahájením vyvlastňovacího řízení předložit 

vyvlastňovanému a není povinen vyhovět jeho protinávrhům na 

předložení jiného smluvního typu. Věcný záměr toto pravidlo 

neupravuje, neboť plyne ze speciálních zákonů, v nichž zůstane 

zachováno.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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337 HK část C

bod 1.3

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.3 Obsah jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným

Požadujeme zjednodušit a jednoznačně nastavit pravidla pro prokazování nemožnosti dohody s vyvlastňovaným.

Odůvodnění:

Tato podmínka vyvlastnění může v praxi vyvlastnění způsobit zásadní a těžce neřešitelnou komplikaci, jelikož vytváří bezbřehý prostor pro 

posuzování činnosti vyvlastňovaného a závěry o tom, zda vyvlastnitel vyvinul veškerou možnou snahu či snahu „spíše“ nedostatečnou. 

Požadavky na jednání vyvlastnitele musí být stanoveny co možná nejvíce objektivně a taxativně, aby při hodnocení v rámci řízení o 

vyvlastnění nebyl prostor pro pochyby a subjektivní názory vyvlastňovacího úřadu, co je a co již není možné od vyvlastnitele očekávat. Jako 

odůvodnění návrhu věcný záměr uvádí soudní judikaturu (uvádí však pouze jedno soudní rozhodnutí). Uvedené soudní rozhodnutí však 

nemusí být dostatečně reprezentativní a legitimní pro to, aby byl tento abstraktní režim „přezkumu“ činnosti vyvlastňovaného zaveden. Je 

častou vlastností soudní judikatury, že nenavrhuje konkrétní řešení, spíše popisuje obecné principy a směry. Pokud má být uvedená 

judikatura reflektována v novém zákoně o vyvlastnění, pak jedině přesnými parametry (viz např. přístup zákona o urychlení výstavby v jeho 

§ 3 odst. 6), které lze jednoznačně prokázat bez obav, že vyvlastňovací úřad posoudí skutkové okolnosti subjektivně jinak, jelikož mu k 

tomu zákon vytvoří zcela abstraktní postup umožňující jeho libovůli, správní uvážení, které nebude možné přezkoumat ani před soudem 

(pokud snad ano, pak judikatura objasňující tuto problematiku se bude tvořit desetiletí).

Akceptováno 

jinak 

Upravený text: 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 

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. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

338 HK část C

bod 1.3

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.3 Obsah jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným

Požadujeme upravit text následovně:

„Lhůtu 90, respektive 60 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.“.

Odůvodnění:

V dnešním právu je zakotvena lhůta 60 dnů jako dostačující pro vybrané stavby (z. č. 416/2009 Sb.), která je shledána zákonodárci u 

vybraných staveb jako dostačující. Požadujeme tuto lhůtu zachovat. 

Neakceptová

no

Z důvodu sjednocení právní úpravy a její přehlednosti je žádoucí, aby 

jeden právní předpis upravoval komplexně problematiku procesu 

vyvlastnění, a to včetně procesních odchylek pro stavby podle 

liniového zákona, proto MMR navrhuje, že část týkající se 

problematiky procesu vyvlastnění bude z tohoto zákona přesunuta do 

nového zákona o vyvlastnění. Stávající platná úprava, tj. speciální 

úprava pro stavby podle liniového zákona však bude zachována a 

beze zbytku převzata, a to včetně právní úpravy institutu mezitímního 

rozhodnutí. Věcný záměr bude v tomto ohledu upraven včetně 

vypuštění zmínky o zrušení tohoto zákona a bude obsahovat 

variantní řešení výše uvedeného, tj. varianta přesunutí vyvlastnění do 

zákona o vyvlastnění a varianta zachování vyvlastnění v liniovém 

zákoně.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

339 HK část C

bod 1.3

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.3 Obsah jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným

Požadujeme neukládat vyvlastniteli povinnost směny pozemků, zvláště nikoli v kombinaci s výjimkami založenými na obecných a nejasných 

formulacích „vážné důvody“. Směnu umožnit pouze pro případy odnětí vlastnického práva, nikoli pro případy pouhého omezení 

vlastnického práva (např. zřízení věcného břemene).

Odůvodnění:

Tato podmínka vyvlastnění je nedůvodně komplikovaná a využívá nejasné pojmy. Jaká důvody budou dostatečně „vážné“, aby umožnily 

vyvlastniteli požadavek vyvlastňovaného odmítnout? Jelikož půjde o novou legislativu, není možné se neponaučit z podobných omylů 

způsobených zaváděním abstraktních pojmů či je obhajovat spoléháním na to, že je snad vyjasní judikatura, která se vytvoří za mnoho let 

až poté, co tato úprava způsobí paralýzu řízení o vyvlastnění. I kdyby měl vyvlastnitel k dispozici nemovitost, o kterou má zájem 

vyvlastňovaný, vyvlastnitel nemůže být nucen, aby se nemovitosti proti jeho vůli zbavil (z vyvlastnitele se tak obrazně stává naopak 

vyvlastňovaný). Důvody neakceptace směny jsou nepodstatné, výsledkem má být jednoduše nedohoda. Směňované pozemky budou mít 

také většinou zcela jiné hodnoty. Pokud má nový zákon o vyvlastnění zaručovat spravedlivé náhrady, pak si za tuto spravedlivou náhradu 

může vyvlastněný obdobnou nemovitost pořídit sám. 

Je také třeba výslovně v zákoně uvést, že směna pozemků se může uplatnit jen a pouze v případě odnětí vlastnického práva, nikoli v 

případě jeho pouhého omezení (např. v případě vyvlastnění věcného břemene nedává smysl, aby za omezení vlastnického práva bylo 

uvažováno o výměně za jiný pozemek). 

Vysvětleno

Ve věcném záměru je uvedeno, že nový zákon o vyvlastnění by měl 

směnu pozemků podporovat. Věcný záměr tedy neupravuje zavedení 

povinnosti směnit požadovaný pozemek za jiný pozemek 

vyvlastnitele. Věcný záměr byl upraven tak, aby bylo patrné, že 

možnost směny není dána při jednáních o omezení vlastnického 

práva vyvlastňovaného.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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340 HK část C

bod 1.4

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.4 Prokazování nemožnosti získat potřebná práva dohodou

Požadujeme první odstavec upravit na základě níže uvedeného odůvodnění tak, aby nezakládal zbytečné řešení neexistujícího problému.

Odůvodnění:

Vyvlastnitel vždy logicky přikládá komunikaci s vyvlastňovaným (resp. všechny jemu dostupné informace a dokumenty), pokud chce 

dosáhnout hladkého průběhu vyvlastňovacího řízení, potažmo pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění. Pokud to z objektivních okolností 

není možné, žádnou komunikaci nepřikládá.

Vysvětleno

Vyvlastňovací úřad je oprávněn požadovat po vyvlastniteli předložení 

jen těch dokladů, které jsou zákonem stanoveny jako povinná příloha 

žádosti. Pokud by zákon o vyvlastnění nestanovil, že doklady o 

komunikaci (jednání) s vyvlastňovaným jsou povinnou přílohou 

žádosti, a vyvlastnitel by tyto doklady nepředložil, nebyl by 

vyvlastňovací úřad oprávněn jej vyzvat k doplnění žádosti. Bez 

zmíněných dokladů nelze posoudit, zda je žádost důvodná. Jak je 

uvedeno v připomínce, vyvlastnitel tyto doklady ke své žádosti 

připojuje již dnes. Nemělo by tedy činit problém, bude-li tato 

náležitost žádosti výslovně stanovena zákonem.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

341 HK část C

bod 1.4

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 1.4 Prokazování nemožnosti získat potřebná práva dohodou

Požadujeme vyjasnit použití domněnky dojití vs. domněnky doručení. Respektovat přesný den doručení, pokud je prokazatelně 

dokladovatelný a od kterého běží lhůty. Namísto domněnek v případě soukromoprávního doručování vyvlastnitelem použít fikce.

Odůvodnění:

V případě soukromoprávního doručování platí, že doručeno je dne, kdy se zásilka dostala do sféry jeho adresáta. Proto by zřejmě nemělo 

jít o doručení až po uplynutí počtu dní, které jsou použity pro domněnku dojití (ve věcném návrhu nesprávně nazývaná domněnkou 

„doručení“), ale např. již první den uložení u provozovatele poštovních služeb, jelikož to je již den, kdy se se zásilkou mohl adresát seznámit 

a tedy den, od kterého by měly plynout zákonné lhůty. Uplynutí úložné doby totiž není předpokladem pro doručení soukromoprávní, ale 

veřejnoprávní (podle procesních právních předpisů). Je třeba upozornit na to, že existují právní výklady § 573 občanského zákoníku, které 

uvádějí, že nejde o domněnku doručení, ale dojití, která tedy nemá nic společného se stanovením dne faktického „doručení“. Pokud by měl 

mít nový zákon o vyvlastnění jasné pravidlo domněnky doručení, pak by bylo vhodnější, aby toto pravidlo výslovně stanovil zákon o 

vyvlastnění sám, a to nikoli domněnkou doručení ale fikcí doručení (viz např. v současné době navrhovaná novela zákona o urychlení 

výstavby – fikce doručení do ciziny 15 dní ode dne odeslání doporučenou zásilkou).

Akceptováno 

jinak 

Věcný záměr stanoví, že návrh smlouvy musí dojít do sféry adresáta 

(vyvlastňovaného). Tj. musí dojít k vyvlastňovanému. Toto pravidlo 

plyne z obecné úpravy doručování soukromoprávních úkonů (§ 570 

občanského zákoníku) a bude mu podléhat i doručování návrhu 

smlouvy vyvlastňovanému. Pokud jde o doručování do ciziny, byl 

věcný záměr upraven. Byl vypuštěn odkaz na § 573 občanského 

zákoníku a byla stanovena vyvratitelná domněnka - "má se za to, že 

dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy vyvlastnitel odeslal návrh 

na uzavření smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb". Fikce doručení je nevyvratitelná a byla by proto nepřiměřeně 

přísná vůči vyvlastňovanému, který je slabší stranou jednání. 

Neumožňovala by mu totiž prokázat skutečný den, kdy návrh 

obdržel, pokud by se lišil ode dne stanoveného fikcí. Stejná 

připomínka takto vysvětlena i SP.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

342 HK část C

bod 2

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 2 Předmět a pojem vyvlastnění

Požadujeme text věcného záměru upravit ve smyslu níže uvedeného odůvodnění.

Odůvodnění:

Nelze zcela souhlasit s konstatováním, že předmětem vyvlastňovacího řízení nejsou práva třetích osob, ale tato vyvlastňovacím řízením 

zanikají.

Dle koncepce uvedené ve věcném záměru bude, v souladu s rekodifikací občanského práva, uvažováno se všemi právy k věci cizí včetně 

práva stavby. S právem stavby však není možné v textaci zákona dále pracovat jako s jinými právy k věci cizí, a to z následujícího důvodu:

V systematice občanského zákoníku je právo stavby zařazeno do části Dílu 5. Věcná práva k cizím věcem. Současně § 1242 občanského 

zákoníku obsahuje pravidlo, že právo stavby je věcí nemovitou1) . Právo stavby je sui generis právem, působí jako ostatní věcná práva, 

erga omnes a obsahuje prvky závazkového práva. 

Stavba umístěná na pozemku na základě oprávnění plynoucího z práva stavby je součástí práva stavby, nikoliv pozemku. Právo stavby je 

tedy pojato jako speciální věcné právo stavebníka mít stavbu na pozemku jiného vlastníka2) . U takové stavby pak není rozhodné, zda se 

jedná o stavbu již existující nebo o stavbu budoucí.  Stavba umístěná na pozemku z titulu práva stavby je součástí práva stavby, nikoliv 

samostatnou věcí, vlastnictví stavebníka ke stavbě nevznikne, vznikne vlastnické právo k právu stavby, jako věci nemovité, jehož je stavba 

součástí. Jedná se o pozoruhodnou konstrukci. Právo stavby není příslušenstvím stavby, právě naopak, stavba je příslušenstvím práva 

stavby 3). Dle § 1250 občanského zákoníku: Co do stavby vyhovující právu stavby má stavebník stejná práva jako vlastník;

Bude-li tedy na pozemku váznout právo stavby (jehož součástí bude s vysokou pravděpodobností stavba) musí, dle našeho názoru, 

probíhat vyvlastňovací řízení jak k pozemku, tak k právu stavby samostatně. 

Pro vyvlastňovací řízení je současně důležitá uhrazená hodnota práva stavby. Současně je-li zřizováno jako právo úplatné může být úplata 

sjednána jednorázově nebo v opakujících se plněních, v takovém případě se bude jednat o stavební plat. Dle § 1247 občanského zákoníku 

stavební plat, zatěžuje právo stavby jako reálné břemeno. Stavební plat bude věcným právem (věcným břemenem) zatěžujícím právo 

stavby.

Důsledkem zániku práva stavby bude přirostení stavby k pozemku na základě uplatnění superficiální zásady. 

Výše uvedené principy je třeba promítnout do zákona o vyvlastnění, a to tak že:

Vysvětleno

Bude řešeno v rámci paragrafového znění ve spolupráci s 

Ministerstvem Spravedlnosti. Nicméně 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.

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, 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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připomínkového 

místa

343 HK část C

bod 2.2

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 2.2 Veřejný zájem

Požadujeme vypustit níže uvedenou větu:

„Nelze přistoupit na to, že vydáním povolení ke stavbě, pro kterou zákon stanoví účel vyvlastnění, je již prokázán veřejný zájem nezbytný 

pro vyvlastnění práv potřebných pro uskutečnění této stavby.“  

Odůvodnění:

Ve stejném bodě v posledním odstavci na str. 42 je uvedena následující věta, která je s výše uvedenou větou v rozporu: „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.“. Tvrzení uvedené v této větě je zcela logické, takže není na vyvlastňovacím úřadě, aby v případech, kdy je veřejný 

zájem určen nebo vyplývá přímo ze zákona, zkoumal, zda je či není veřejný zájem prokázán.
Vysvětleno

Věcný záměr byl upraven. Vydáním povolení ke stavbě, pro kterou 

zákon stanoví účel vyvlastnění, je již prokázánje 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 ale 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

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

344 HK část C

bod 2.2

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 2.2 Veřejný zájem

Požadujeme k závěrům relevantní judikatury doplnit konkrétní čísla jednací předmětných rozsudků.

Odůvodnění:

Je žádoucí uvést konkrétní čísla jednací předmětných rozsudků, ze kterých tyto judikaturní závěry vyplývají, aby mohly být dále relevantně 

interpretovány.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

346 HK část C

bod 3

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 3 Podmínky vyvlastnění

Požadujeme uvedenou podmínku vyvlastnění upravit následovně:

„provedení vyvlastnění musí nesmí být v souladu rozporu s cíli a úkoly územního plánování;“.

Odůvodnění:

Jak zejména u obcí, které nemají zpracován územní plán prokázat v případě vyvlastnění soulad s cíli a úkoly územního plánování? Proto 

po vzoru § 1 odst. 4 stávajícího zákona č. 416/2009 Sb., podle něhož se za energetickou infrastrukturu považují energetické stavby a 

zařízení, pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje a se zásadami územního rozvoje, navrhujeme, aby provedení 

vyvlastnění nebylo v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Neakceptová

no

Cíle a úkoly územního plánování jsou stanoveny v § 18 a 19 

stavebního zákona. Pokud obce nemají územní plán, pak se soulad 

s nimi posuzuje na základě platné politiky územního rozvoje, která je 

závazná pro zpracování zásad územního rozvoje a pro rozhodování 

v území a podle zásad územního rozvoje, které jsou rovněž závazné 

pro rozhodování v území. A posouzení, zda  je záměr  přípustný z 

hlediska souladu s politikou územního rozvoje, se zásadami 

územního rozvoje, se záměry a cíli územního plánování  je 

předmětem závazného stanoviska orgánu územního plánování podle 

§ 96b stavebního zákona. Konečně i  nový stavební zákon 

(sněmovní tist č. 1008) v § 143 jako jeden z obecných  požadavků na 

umísťování staveb stanoví, že: "Stavby se umísťují v souladu s 

územně plánovací dokumentací, a nebyla-li vydána, s cíli a úkoly 

územního plánován.".

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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349 HK část C

bod 5

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5 Vyvlastňovací řízení

Požadujeme do věcného záměru a následně zákona doplnit možnost dodatečného vyvlastnění.

Odůvodnění:

Řada staveb technické infrastruktury a staveb pro těžební průmysl je realizována jako stavby dočasné. V případě možnosti jejich využití i po 

uplynutí doby jsou vedena řízení o změně stavby dle stavebního zákona, kdy ve správním řízení dojde k prodloužení doby trvání stavby. 

Současně pro tato řízení platí povinnost doložení souhlasu vlastníka pozemku, na němž je stavba realizována. Nezřídka se stává, že 

vlastník pozemku, byť se stavbou při jejím zřizování vyslovil souhlas, již souhlas k prodloužení doby trvání stavby neudělí, případně v 

mezidobí došlo ke změně osoby na straně vlastníka a tento nový subjekt odmítá dohodu uzavřít. V takových případech a současně při 

naplnění všech ostatních zákonných požadavků pro vyvlastnění/omezení vlastnického práva by mělo být zákonem umožněno právo 

vyvlastnit. Tato připomínka je v souladu s judikaturou citovanou v návrhu věcného záměru, kdy dle závěrů Nejvyššího správního soudu je 

přípustné vyvlastnit pozemek i v případě, kdy již na něm stavba stojí.
Neakceptová

no

Na základě zásadní připomínky právě NSS byla možnost 

dodatečného vyvlastnění z obecné úpravy vypuštěna, s tím, že nelze 

vyloučit, že dodatečné vyvlastnění upraví pro konlrétní účely zvláštní 

zákony.  NSS k tomu uvedl:

"Zásadně nelze souhlasit s tím, aby bylo možno práva k pozemkům 

či stavbám vyvlastňovat poté, kdy již byly (bez právního titulu) k účelu 

vyvlastnění užity. Tyto případy by měly být řešeny „pořadem práva“ 

tedy jako jiné neoprávněné stavby na cizím pozemku podle 

občanského zákoníku.

Přinejmenším je zcela neadekvátní, aby i v těchto případech byla 

výše náhrady za vyvlastnění stanovována podle původního využití 

pozemku, bez zohlednění jeho případného zhodnocení již 

realizovaným záměrem.

Odkazy na právní úpravu z doby nesvobody a nerespektování 

základních lidských práv, včetně práva vlastnického, jsou zvláště v 

souvislosti s problematikou dodatečného vyvlastňování krajně 

nevhodné!". Předkladatel se s tímto názorem ztotožňuje a možnost 

dodatečného vyvlastnění jako obecnou vylučuje. Tím samozřejmě 

není dotčena dnešní právní úprava možnosti dodatečného 

vyvlastnění uvedená v § 17 odst. 2 zákona o pozemních 

komunikacích.VZ nepočítá s dodatečným vyvlastněním jako s 

obecnou úpravou. Možnost zavedení dodatečného vyvlastnění ve 

zvláštních zákonech souvisí s účely vyvlastnění, které nejsou 

předmětem úpravy obecné a do věcného záměru nepatří.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

350 HK část C

bod 5.1

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5.1 Příslušnost

Požadujeme doplnění Speciálního stavebního úřadu a Nejvyššího stavebního úřadu jako odvolacího orgánu.

Odůvodnění:

Návrh nereflektuje rekodifikaci stavebního zákona a projednávanou novelu zákona č. 416/2009 Sb. Dále je nutné navrhnout příslušnost ve 

smyslu výše uvedených zásadních připomínek směřujících k vedení společného vyvlastňovacího řízení a řízení o povolení stavby.

Akceptováno

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena. Vyvlastňovací úřady 

jsou navrženy v této soustavě :

• krajské stavební úřady,

• Specializovaný stavební úřad

• Nejvyšší stavební úřad                                                                            

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

351 HK část C

bod 5.1

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5.1 Příslušnost

Požadujeme stanovit příslušný úřad v případě stavebního záměru, který nepodléhá povolovacímu řízení.

Odůvodnění:

Ve věcném záměru chybí ustanovení o příslušnosti v případě stavebního záměru, který nepodléhá povolovacímu řízení.

Vysvětleno

Řešeno obecně místní příslušností - místně příslušný vyvlastňovací 

úřad je ten, v jehož správním obvodu se pozemky nebo stavby 

nacházejí.Platí princip, že příslušným vyvlastňovacím úřadem bude 

ten, který stavbu povolil. Pokud stavbu nepovolí stavební úřad, 

příslušnost vyvlastňovacího úřadu se určí dle obecné místní 

příslušnosti. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

352 HK část C

bod 5.1

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5.1 Příslušnost

Navrhujeme procesně zjednodušit stanovení příslušnosti a ponechat volbu příslušnosti na vyvlastniteli.

Odůvodnění:

Pravidlo „V případě, že se tyto budou nacházet ve správním obvodu více vyvlastňovacích úřadů, rozhodne společně nadřízený orgán o 

tom, kdo vyvlastňovací řízení provede, usnesením.“ je v rozporu s rychlostí a hospodárností správního řízení, jelikož pro banální otázku 

předepisuje správní činnost jinému správnímu orgánu (z praxe jsou známy případy i prodlení v rozhodování nadřízeného úřadu v řádu 

měsíců). Uvedený případ je naopak možné řešit jednoduchým pravidlem, kdy o příslušnosti rozhodne samotný žadatel podle toho, ke 

kterému úřadu svoji žádost podá (viz současná úprava zákona o urychlení výstavby pro stavby dopravní infrastruktury a v současné době 

projednávaný návrh na jeho novelizaci rozšiřující toto pravidlo i na stavby energetické infrastruktury). 

Případně zvolit analogii principu zakotveného v § 2e odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., v němž se uvádí: „Má-li se stavba dopravní 

infrastruktury uskutečnit na území více krajů, povede řízení ten z úřadů podle odstavce 1, u kterého byla podána žádost.“.

Vysvětleno

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena. Platí princip, že 

příslušným vyvlastňovacím úřadem bude ten, který stavbu povolil. 

Pokud stavbu nepovolí stavební úřad, příslušnost vyvlastňovacího 

úřadu se určí dle obecné místní příslušnosti. Volba příslušnosti 

nemůže ležet na pouze na vyvlastniteli. Je třeba si uvědomit, že 

vyvlastněním dochází k výraznému zásahu do ústavně chráněných 

práv. Při určení vyvlastňovacího úřadu nadřízeným orgánem je protor 

pro dostatečné vyhodnocení toho, jaké řešení je komfortní také s 

ohledem na zájmy vyvlastňovaného.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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354 HK část C

bod 5.3

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5.3 Zahájení řízení

Požadujeme nezatěžovat vyvlastnitele dokládáním skutečností, které si orgány veřejné moci mohou zajistit z veřejných seznamů a rejstříků.

Odůvodnění:

Centrální evidence exekucí je veřejně přístupná – jde o veřejný seznam (§ 125 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád), vyvlastnitel 

by neměl být zajištěním takového dokladu zatěžován. Výpis si má zajistit sám vyvlastňovací úřad, který se, mimochodem, bez tohoto 

dokladu obešel i v současné době. To, že jde o veřejný seznam, do kterého umožňuje Exekuční komora přístup pouze za úplatu, na 

povaze veřejného seznamu nic nemění. Pokud jde o náklady přístupu do evidence, pak je na státu, aby si u Exekuční komory sjednal 

nezpoplatněný přístup či prosadil nezpoplatněný přístup i pro veřejnost.

Zmíněný požadavek je plně v souladu se zákonem č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, který do 

našeho právního řádu zakotvuje princip, že úřady tak nebudou po občanech a podnikatelích vyžadovat údaje, které si mohou samy zjistit ve 

svých rejstřících.

Vysvětleno

Bude řešeno v rámci paragrafového znění ve spolipráci s 

Ministerstvem Spravedlnosti. Nicméně vyvlastnitel nemusí 

prokazovat splnění všech podmínek uvedených v § 44a odst. 4. 

exekučního řádu, ale pouze skutečnost, že k vyvlastňované věci je 

vedeno více exekučních řízení. Toto je totiž jediná podmínka v § 44a 

odst. 4. exekučního řádu, která zcela bez dalšího vylučuje, aby byl 

prodej v rámci exekuce uskutečněn, a to i kdyby všichni účastníci 

exekučního řízení s prodejem souhlasili. Nepožaduje se tedy, aby 

vyvlastnitel prokazoval souhlas exekutora, oprávněného a všech 

oprávněných věřitelů, ale pouze mnohost exekucí. K tomu by pak 

sloužil výpis z centrální evidence exekucí, popřípadě jiná veřejná 

listina.

K otázce nezbytnosti výpisu z centrální evidence exekucí uvádíme, 

že je v zájmu samotného vyvlastnitele, aby si předem ověřil, zda je 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

355 HK část C

bod 5.3

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5.3 Zahájení řízení

Ve výčtu dokladů, který by měl žadatel o vyvlastnění připojit k žádosti je mimo jiné uveden následující, jenž požadujeme upravit tak, aby 

bylo zřejmé, co se přikládá v případě vyvlastnění stavby, která nepodléhá žádnému povolení stavebního úřadu:

„doklad o povolení stavby minimálně ve fázi územního rozhodnutí vydaný na základě zvláštního právního předpisu, pokud vyvlastňovací 

úřad současně není stavebním úřadem, “.

Odůvodnění:

Protože se zcela běžně realizují stavby, které nepodléhají územnímu rozhodnutí a nevyžadují ani jiné povolení ze strany stavebního úřadu, 

jako je například výměna vedení technické infrastruktury podle § 79 odst. 2 písm. s) současného stavebního zákona, u nichž je třeba také 

řešit majetkoprávní záležitosti, je nezbytné umožnit vyvlastnění i pro tento druh staveb zřizovaných ve veřejném zájmu. Pro ně je pak nutno 

určit, co má být přiloženo k žádosti namísto výše předepsaného dokladu. Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

357 HK část C

bod 5.4

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5.4 Obstarání znaleckého posudku

Požadujeme stanovit pevné lhůty pro vyslovení souhlasu vyvlastňovaného s posudkem vyvlastnitele a pro předložení posudku 

vyvlastňovaného.

Odůvodnění:

Je nezbytné vyřešit průtahy (často i úmyslné obstrukce) v řízení o vyvlastnění způsobené prodlením vyvlastňovaného s vyjádřením, zda 

souhlasí s využitím posudku vyvlastnitele a průtahy způsobené prodlením s vyhotovením a předložením posudku vyvlastňovaného. K těmto 

úkonům musí zákon o vyvlastnění stanovit propadné lhůty (viz v současné době navrhovaná novela zákona o urychlení výstavby, která tyto 

lhůty a správný postup do stávajícího zákona o vyvlastnění zavádí). Ponechání stanovení lhůt na vyvlastňovacím úřadu má dvě stinné 

stránky. Vyvlastňovací úřad musí lhůty stanovovat dvěma samostatnými procesními úkony a lhůty jsou stanovovány v nejednotném rozsahu 

(ve většině případů v příliš dlouhém). Uvedenými procesními úkony jsou konkrétně dvě zcela nadbytečná samostatná usnesení 

vyvlastňovacího úřadu, která by se díky návrhu nemusela vyhotovovat a nákladově a administrativně náročně doručovat, a zejména 

prokazovat i u nich jejich doručení. Pravidla má tedy přímo stanovit zákon o vyvlastnění, vyvlastňovací úřad o nich případně může 

informovat (upozornit na ně) vyvlastnitele v rámci oznámení o zahájení řízení o vyvlastnění.

Akceptováno 

jinak 

Věcný záměr byl upraven. 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. Výzva 

bude součástí doručovaného uvědomění o zahájení řízení. Lhůta je 

stanovena pro vyvlastňovaného, aby měl časový prostor pro hájení 

svých práv.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

358 HK část C

bod 5.4

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5.4 Obstarání znaleckého posudku

Požadujeme upravit text následovně:

„Náhrada za vyvlastnění se určí na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, pokud jej vyvlastňovaný 

předloží vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému doručeno uvědomění o zahájení 

vyvlastňovacího řízení, v opačném případě se náhrada stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele, 

jestliže s tím vyvlastňovaný vyslovil souhlas.“.

Odůvodnění:

Námi předložený návrh na úpravu textu vychází z návrhu novely stávajícího vyvlastňovacího zákona, která v rámci novely zákona č. 

416/2009 Sb. v současné době prochází legislativním procesem. Návrh nemění dosavadní pravidlo, které stanoví, že náhrada za 

vyvlastnění se prioritně stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného. Pro urychlení vyvlastňovacího 

řízení se však navrhuje, aby takový posudek musel vyvlastňovaný předložit ve lhůtě do 30 dní ode dne, kdy mu bylo doručeno uvědomění o 

zahájení řízení. Pokud tak neučiní, stanoví se náhrada na základě znaleckého posudku vyvlastnitele.

Akceptováno 

jinak 

Upraveno ve věcném záměru. 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.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

359 HK část C

bod 5.5

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5.5 Průběh řízení

Požadujeme do textu tohoto bodu doplnit následující text:

„Ústní jednání nařídí vyvlastňovací úřad tak, aby se konalo nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od odeslání uvědomění o zahájení 

vyvlastňovacího řízení. O ústním jednání uvědomí účastníky řízení nejméně 15 dnů před jeho konáním. 

Dospěje-li vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou splněny, do 30 dnů ode dne konání ústního jednání 

rozhodne samostatnými výroky o vyvlastnění práv k pozemku nebo ke stavbě a o náhradě za vyvlastnění.“.

Odůvodnění:

Pro urychlení řízení o vyvlastnění je žádoucí, aby byly v novém zákoně o vyvlastnění jednoznačně stanoveny lhůty pro některé procesní 

postupy. To ze své povahy přispívá k zamezení případné nečinnosti správního orgánu a vyvlastniteli umožňuje efektivně využívat správních 

prostředků pro ochranu před nečinností správního orgánu. Lhůty uvedené v našem návrhu vychází z návrhu novely stávajícího 

vyvlastňovacího zákona, která v rámci novely zákona č. 416/2009 Sb. v současné době prochází legislativním procesem.

Akceptováno 

jinak 

Věcný záměr upraven - tento postup bude aplikován na vybrané 

stavby.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

360 HK část C

bod 5.5

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5.5 Průběh řízení

Požadujeme kapitolu upravit na základě níže uvedeného odůvodnění.

Odůvodnění:

Návrh věcného záměru uvádí, že po dobu vyvlastňovacího řízení se staví běh lhůty platnosti rozhodnutí o povolení stavby. S ohledem na 

skutečnost, že ne všechny stavby podléhají stavebnímu povolení a s ohledem na různorodost veřejnoprávních povolení, kterými jsou/budou 

stavby či činnosti dle jednotlivých složkových zákonů povolovány, navrhujeme záležitost definovat obecněji, a to tak, že se staví běh 

platnosti veřejnoprávního povolení, kterým je činnost či stavba povolována.   Protože je však cílem zrychlit řízení, měly by být tyto procesy 

vedeny společně, nikoliv návazně, a vedení vyvlastňovacího řízení by pak nemělo být důvodem k přerušení řízení o povolení stavby.

Akceptováno

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části
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připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 
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361 HK část C

bod 5.6

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5.6 Rozhodnutí

Požadujeme umožnit snížení výše náhrady v odvolacím řízení.

Odůvodnění:

Pravidlo „V odvolacím řízení nemůže být snížena náhrada za vyvlastnění.“ není ve věcném záměru odůvodněno. Je přece jistě možné, že 

odvoláním bude napadena výše náhrady jako příliš vysoká (např. založená na vadném posudku). Pak musí být umožněno rozhodnout v 

odvolacím řízení i o snížení náhrady. V případě nemožnosti snížení náhrady by v popisovaném příkladu pak odvolacímu orgánu nezbylo, 

než rozhodnutí o vyvlastnění zrušit a věc vrátit k novému projednání, což procesně neúměrně prodlouží řízení o vyvlastnění.

Vysvětleno

Nelze akceptovat možnost snižování náhrady v rámci odvolacího 

řízení, a to z důvodu právní jistoty vyvlastňovaného. Pokud by 

prvoinstanční orgán rozhodl na základě vadného znaleckého 

posudku, odvolací orgán by takové rozhodnutí zrušil a správní orgán, 

který rozhodnutí vydal je povinen řídit se správním názorem 

odvolacího orgánu. Platí zde ustanovení § 90 odst. 3 Správního 

řádu, kdy správní orgán nemůže změnit rozhodnutí v neprospěch 

odvolatale.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

362 HK část C

bod 5.8

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5.8 Vyvlastňovací řízení pro vybrané druhy staveb – viz zákon č. 416/2009 Sb.

Požadujeme stávající text k tomuto bodu upravit ve smyslu níže uvedeného odůvodnění.

Odůvodnění:

Chápeme snahu předkladatelů integrovat vše, co se týká vyvlastňovacího řízení do jedné právní normy, ale je otázkou, zda to je z hlediska 

liniových staveb správné. Věcný záměr počítá po rekodifikaci s novým zákonem o vyvlastněním jako obecnou normu, která by se měla v 

budoucnu co nejméně novelizovat. Domníváme se, že sloučením speciální úpravy v zákoně č. 416/2009 Sb. a nového zákona o 

vyvlastnění této premisy nebude naplněno. Naopak specialita staveb podléhajících zákonu č. 416/2009 Sb. bude v určitých situacích 

vyžadovat novelizaci ustanovení, aby se zajistil smysl tohoto zákona, tj. urychlit výstavbu těchto staveb. Urychlení výstavby uvedených 

staveb nespočívá jen v odlišnostech od zákona o vyvlastnění, ale je to komplex odchylek od obecných právních předpisů, které ve svém 

důsledku vedou ke kýženému urychlení výstavby. Je namístě tyto odchylky integrovat do samostatného zákona, které je pro adresáty 

norem i pro orgány státní správy přehlednější.

Vysvětleno

Z důvodu sjednocení právní úpravy a její přehlednosti je žádoucí, aby 

jeden právní předpis upravoval komplexně problematiku procesu 

vyvlastnění, a to včetně procesních odchylek pro stavby podle 

liniového zákona, proto MMR navrhuje, že část týkající se 

problematiky procesu vyvlastnění bude z tohoto zákona přesunuta do 

nového zákona o vyvlastnění. Stávající platná úprava, tj. speciální 

úprava pro stavby podle liniového zákona však bude zachována a 

beze zbytku převzata, a to včetně právní úpravy institutu mezitímního 

rozhodnutí. Věcný záměr bude v tomto ohledu upraven včetně 

vypuštění zmínky o zrušení tohoto zákona a bude obsahovat 

variantní řešení výše uvedeného, tj. varianta přesunutí vyvlastnění do 

zákona o vyvlastnění a varianta zachování vyvlastnění v liniovém 

zákoně.

Nesouhlasím

363 HK část C

bod 5.9

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5.9 Mezitímní rozhodnutí

Požadujeme vyjasnit podmínky pro možnost vydání mezitímního rozhodnutí.

Odůvodnění:

Pro využití možnosti požádat o vydání mezitímního rozhodnutí je zcela irelevantní, zda existuje mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným „spor 

o náhradu za vyvlastnění“. Spor o výši náhrady se také často projeví až v průběhu řízení o vyvlastnění, zatímco návrh o vydání mezitímního 

rozhodnutí se podává při zahájení řízení o vyvlastnění, kdy výskyt takového sporu nemůže být znám. Jistě mohou nastat i případy, kdy se v 

průběhu řízení o vyvlastnění spor o výši náhrady neprojeví, překvapivě však spor o výši náhrady vyjde najevo až v rámci podaného 

odvolání proti výši náhrady (může jít i o účelové jednání vyvlastňovaného). Ve věcném záměru je zřejmě zákonná textace § 4a odst. 1 

současného zákona o urychlení výstavby („… podmínky pro vyvlastnění jsou s výjimkou určení výše náhrady za vyvlastnění splněny, …“) 

nesprávně interpretována, jelikož význam a smysl formulace použité ve věcném záměru nebyly zřejmě ani součástí odůvodnění 

poslaneckého pozměňovacího návrhu, který příslušné ustanovení do zákona o urychlení výstavby navrhl.

Vysvětleno

Institut mezitimního rozhodnutí, tak jak byl schválen v liniovém 

zákoně v žádném případě nepopíráme. Akceptujeme speciální 

úpravu. K dnešnímu dni však neuvažuje zavedení instirutu 

mezitimního rozhodnutí do obecné úpravy vyvlastnění. Pokud by byla 

odsouhlasena varianta včlenění vyvlastnění pro stavby dle liniového 

zákona do zákona o vyvlastnění bude institut mezitimního 

rozhhodnutí převzat.
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

364 HK část C

bod 5.9

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5.9 Mezitímní rozhodnutí

Požadujeme upravit text následovně:

„Mezitímní rozhodnutí bude možné vydat na základě žádosti vyvlastnitele pouze za předpokladu, že budou splněny podmínky pro 

vyvlastnění a bude přetrvávat spor o náhradu za vyvlastnění, který může proces vyvlastnění výrazně prodloužit a zkomplikovat“.

Odůvodnění:

Pro využití možnosti požádat o vydání mezitímního rozhodnutí je zcela irelevantní, zda existuje mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným „spor 

o náhradu za vyvlastnění“. Spor o výši náhrady se také často projeví až v průběhu řízení o vyvlastnění, zatímco návrh o vydání mezitímního 

rozhodnutí se podává při zahájení řízení o vyvlastnění, kdy výskyt takového sporu nemůže být znám. Jistě mohou nastat i případy, kdy se v 

průběhu řízení o vyvlastnění spor o výši náhrady neprojeví, překvapivě však spor o výši náhrady vyjde najevo až v rámci podaného 

odvolání proti výši náhrady (může jít i o účelové jednání vyvlastňovaného).

Neakceptová

no

Institut mezitimního rozhodnutí, tak jak byl schválen v liniovém 

zákoně v žádném případě nepopíráme. Akceptujeme speciální 

úpravu. K dnešnímu dni však neuvažuje zavedení instirutu 

mezitimního rozhodnutí do obecné úpravy vyvlastnění. Pokud by byla 

odsouhlasena varianta včlenění vyvlastnění pro stavby dle liniového 

zákona do zákona o vyvlastnění bude institut mezitimního 

rozhhodnutí převzat.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

365 HK část C

bod 5.9

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 5.9 Mezitímní rozhodnutí

Požadujeme upravit znění druhé odrážky stanovující jednu z podmínek vydání mezitímního rozhodnutí následovně:

• „týká se stavby vymezené v zásadách územního rozvoje nebo územním rozvojovém plánu,“

Odůvodnění:

Návrh nereflektuje rekodifikaci stavebního zákona a projednávanou novelu zákona č. 416/2009 Sb.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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367 HK část C

bod 6.1

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 6.1 Návrh řešení – vyloučení povinnosti pokusit se o uzavření smlouvy o získání práv k nemovité 

věci

Požadujeme stanovit výjimku z povinnosti dosažení dohody v případě exekuce (výkon rozhodnutí) vyvlastňovaného.

Odůvodnění:

V případě, že je vyvlastňovaná věc zatížena exekucí či výkonem rozhodnutí, je naopak třeba, aby zákon o vyvlastnění výslovně stanovil 

(tak jak lze v současné době podřadit pod případy uvedené v § 5 odst. 5 písm. b) stávajícího zákona o vyvlastnění), že prokázání 

nemožnosti získat práva dohodou se v těchto případech nevyžaduje. Je třeba si uvědomit, že vyvlastnění je prováděno ve veřejném zájmu, 

trvání na snaze o dosažení dohody v takovém případě (za každou cenu), kdy je uzavření dohody vysoce nepravděpodobné a právně téměř 

nemožné, má povahu zcela neodůvodněné obstrukce.

Vysvětleno

Bude řešeno při přípravě paragrfového znění ve spolupráci s 

Ministerstvem Sprvedlnosti Nicméně snaha o uzavření dohody 

vyvlastnitele a vyvlastňovaného bude vyžadována i v případě 

exekuce. 

Dohoda vyvlastnitele a vyvlastňovaného je možná i v případě, že je 

na vyvlastňovaného uvalena exekuce a vyvlastňovaný je v jejím 

důsledku omezen v nakládání s vyvlastňovanými věcmi. Nebude to 

však platit vždy, jak je podrobněji popsáno v části C kapitole 6.1 

věcného záměru. Proto je také po vyvlastniteli požadováno, aby jako 

jednu z příloh k žádosti o vyvlastnění předložil doklad o tom, že 

vyvlastnitel nebyl povinen vyvinout snahu o uzavření smlouvy s 

vyvlastňovaným, včetně dokladu o tom, že předmětná věc není 

postižena jinou exekucí, který bude prokazovat nemožnost uzavření 

dohody vyvlastnitele s vyvlastňovaným 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

369 HK část C

bod 7.2

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 7.2 Návrhy řešení – náhrada za vyvlastnění – věcná břemena

Požadujeme upravit text následovně:

„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 

Akceptováno 

jinak 

Při přípravě nového zákona o vyvlastnění  bude avizovaná novela 

zohledněna .
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

370 HK část C

bod 7.2

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 7.2 Návrhy řešení – náhrada za vyvlastnění – věcná břemena

Požadujeme upravit text následovně:

„Rekodifikace zákona Přijetí novely č. 237/2020 Sb. k zákonu o oceňování majetku (přijetí odlišného postupu pro oceňování věcných 

břemen, včetně oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu), společně se zákonem o znalcích (zavedení závazných 

metodik a kvalitativních a kvantitativních postupů), by přinesloa pozitivní dopad na vyvlastňovací řízení zejména v podobě zvýšení právní 

jistoty a spravedlnosti náhrad. 

Odůvodnění:

Navrhujeme text bodu 7.2 formulačně upravit tak, aby reflektoval přijetí novely č. 237/2020 Sb. k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku. V současnosti se totiž nachází v mezirezortním připomínkovém místě novela oceňovací vyhlášky, která již zohledňuje při výpočtu 

cen pro věcná břemena pro technickou infrastrukturu míru omezení vlastníka pozemku, a to v závislosti na druhu pozemku a typu technické 

infrastruktury. 

Vzato na 

vědomí

Věcný záměr vychází z platné právní úpravy. Pokud bude Vámi 

avizovaná novela přijata, bude toto zohledněno v rámci 

paragrafového znění nového zákona o vyvlastnění. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

371 HK část C

bod 7.3

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 7.3 Návrhy řešení – motivační prostředky úpravy

Požadujeme tvrzení: „Motivace k uzavření dohod je u vlastníků pozemků v současné době nižší nebo stejná jako pro vedení 

vyvlastňovacího řízení .“ upravit tak, aby bylo založeno na pravdě ověřené z dostupné praxe.

Odůvodnění:

Tvrzení je pravdivé pouze v případě výkupů velmi malých pozemků a v případě mnohosti spoluvlastníků, kdy nabízená kupní cena je příliš 

nízká, než aby motivovala vlastníky k prodeji. Řešením by bylo stanovení minimální částky, podobně jako tomu je u náhrady za zřízení 

věcného břemene (tj. 10.000 Kč).

Akceptováno 

jinak 

Věcný záměr bude doplněn o rozsah pozemků (malých)

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

372 HK část C

bod 7.4

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 7.4 Návrhy řešení – náhrada dílčích nákladů

Požadujeme zavést náhradu za znehodnocení věci už do tzv. dobrovolné fáze vyjednávání o uzavření smlouvy.

Odůvodnění:

Domníváme se, že by bylo vhodné zavést uvedenou možnost náhrady za znehodnocení věci už do tzv. dobrovolné fáze vyjednávání o 

uzavření smlouvy, přičemž by následně nemuselo být nutné vést vyvlastňovací řízení. 

Neakceptová

no

Náhrady jsou poskytovány v rámci vyvlastňovacích řízení, ve fázi 

dobrovolné se jedná o dohody jakožto soukromoprávní akt. Do této 

fáze náhrada nepatří. Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

373 HK část C

bod 7.5

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 7.5 Návrhy řešení – forma náhrady

Požadujeme kapitolu přepracovat na základě níže uvedeného odůvodnění.

Odůvodnění:

Celá kapitola opomíjí faktickou skutečnost, že možnost směny je často nemožná z důvodů absence k tomu vhodných pozemků. Motivační 

navýšení kupní ceny v případě směny pozemků není vzhledem k výše uvedenému žádným řešením. Nemluvě o skutečnosti, že směna na 

rozdíl od prodeje nemovitosti je časově i administrativně mnohem náročnější.

Vysvětleno

Ve věcném záměru je uvedeno, že nový zákon o vyvlastnění by měl 

směnu pozemků podporovat. Věcný záměr tedy neupravuje zavedení 

povinnosti směnit požadovaný pozemek za jiný pozemek 

vyvlastnitele. Věcný záměr byl upraven tak, aby bylo patrné, že 

možnost směny není dána při jednáních o omezení vlastnického 

práva vyvlastňovaného.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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375 HK část C

bod 7.7

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 7.7 Návrhy řešení – oblast znalců

Požadujeme kapitolu upravit na základě níže uvedeného odůvodnění.

Odůvodnění:

Domníváme se, že se nejedná o problém, který by zasluhoval potřebu legislativního zásahu ve smyslu stanovení doby platnosti znaleckého 

posudku. Trvá-li vlastník pozemku po určitém čase (obvykle po roce) na vyhotovení nového znaleckého posudku, běžně oslovuje znalce k 

vydání potvrzení o ceně. Odhadujeme, že minimálně 70 % všech transakcí, které předcházejí případnému vyvlastňovacímu řízení, se týká 

zemědělských pozemků napříč celou Českou republikou. Zde je potřeba si uvědomit, že cenové výkyvy zdaleka nedosahují rozdílu desítek 

tisíců v průběhu jednoho roku, jak je uvedeno v materiálu. Neakceptová

no

Doba platnosti znaleckých posudků byla navržena v souvislosti se 

schválenou novelou zákona č. 416/2009 Sb.

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

376 HK část C

bod 8

Z Připomínka ke kapitole C, bodu 8. Soudní přezkum

Požadujeme sjednotit lhůty pro podání žalob proti oběma výrokům rozhodnutí o vyvlastnění.

Odůvodnění:

Nedává smysl, aby pro podání žaloby proti výroku o vyvlastnění a žaloby proti výroku o náhradě byly stanoveny odlišné lhůty. Obě lhůty by 

měly být stanoveny v délce 30 dní. Odlišné lhůty jsou matoucí a způsobují zbytečné procesní odchylky vedoucí k procesním omylům 

vyvlastnitelů a vyvlastňovaných. Akceptováno 

jinak 

Věcný záměr byl upraven.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 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.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

378 HK část D Z Připomínka ke kapitole D Způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu

Požadujeme explicitně doplnit právní normy, které budou novelizovány v souvislosti s novým zákonem o vyvlastnění. V souladu se závěry 

RIA je tedy vhodné, aby byly uvedeny:

„Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 62/1988. Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.“.

Odůvodnění:

Stanovisko RIA uvádí, že by bylo vhodné znovuzavést možnost vyvlastnění nemovitostí dotčených využíváním výhradních ložisek nerostů 

do horního zákona pro účely stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti a do zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 

pracích – pro účely vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů. Jde o formální úpravu a sjednocení textu věcného záměru s 

textem RIA.

Vysvětleno

RIA  i VZ budou upraveny.Účely vyvlastnění nebudou součástí 

nového zákona o vyvlastnění, tyto jsou upraveny v jednotlivých 

speciálních zákonech v gesci dotčených resortů. V případě potřeby 

doplnění účelu vyvlastnění do speciálního zákona, bude toto řešeno 

resortem, do jehož gesce konkrétní zákon spadá. V případě horního 

zákona je třeba projednání dané záležitosti MPO s Báňským úřadem. 

Pokud vyvstane potřeba zakotvení účelu vyvlastnění do horního 

zákona, bude novela horního zákona řešena v rámci návrhu nového 

zákona o vyvlastnění, a to formou změnového zákona. .Účel 

vyvlastnění v rámci horního zákona si může gestor vyřešit již dnes 

bez ohledu na věcný záměr zákona o vyvlastnění.

Nesouhlasím
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379 HK část K Z Připomínka ke kapitole K Zhodnocení korupčních rizik

V bodě K návrhu věcného záměru v části týkající se zhodnocení korupčních rizik je uvedeno, že návrh riziko korupce nepředstavuje. Z RIA 

však vyplývá, že „korupční rizika zůstanou minimálně na stejné úrovni či poklesnou “ a dále je v textu uvedeno, že „využitím pozitiv 

digitalizace by mělo dojít ke snížení korupčních rizik “. Požadujeme doplnit kapitolu o Zhodnocení korupčních rizik. 

Odůvodnění:

Kapitolu K považujeme za nedostatečně zpracovanou s ohledem na skutečnosti uvedené na jiných místech předloženého materiálu. Není 

zřejmé, na základě jakých podkladů byl vyhodnocen závěr, že návrh riziko korupce nepředstavuje, případně závěr RIA, že korupce bude 

snížena. RIA navíc vychází z odlišných údajů, než které jsou uvedeny v návrhu věcného záměru. Např. v RIA je uvedeno, že dojde k 

„začlenění vyvlastňovacích úřadů do státní stavební správy a jejich posun na krajskou, příp. ústřední úroveň“. V návrhu věcného záměru je 

však v části 5.1 uvedeno, že vyvlastňovacím úřadem bude obecní úřad obce s rozšířenou působností a působnost bude vykonávána jako 

přenesená. Tedy začlenění do státní stavební správy, jak je uvedeno v RIA, se nepředpokládá, ačkoliv závěry ohledně korupce jsou na 

těchto premisách postaveny. Stejně tak informace o digitalizaci je pouze v RIA, nikoliv v návrhu věcného záměru, a právě digitalizace má 

být jedním z důvodů ke snížení korupčních rizik. Požadujeme vysvětlení, na základě jakých podkladů či analýz, byly formulovány výše 

uvedené závěry.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

380 SP ČR obecně Z K celému věcnému záměru – nedostatečnému posunu, potřebě přepracování

Upozorňujeme, že věcný záměr není dostatečně ambiciózní a zvažované změny svým obsahem tak naplní spíše pouhou novelu zákona, 

nikoliv však představu nového zákona.

Přestože se má jednat o zcela nový, a očekávaně revoluční právní předpis, nepřináší návrh žádná nová zásadní pravidla či právní instituty 

pro urychlení procesu vyvlastnění, což je v rozporu se záměry dle RIA. Naopak návrh spíše vyvlastnitelům (a tedy podpoře veřejného 

zájmu) dosavadní postavení ztěžuje (viz zejména zásadní zpřísnění prokazování nedosažení dohody s vyvlastňovaným).

Dlouhé očekávání a volání po spojení řízení o vyvlastnění se stavebním řízením alespoň pro stavby zřizované ve veřejném zájmu nebylo 

opět naplněno a vyslyšeno a dokonce předložený návrh neuvažuje ani s možností vést souběžně řízení o povolení stavby a vyvlastňovací 

řízení jako dvě samostatná řízení. Přičemž všechny tyto požadavky byly vzneseny již při přípravě nového zákona, kdy bylo ze strany 

předkladatele odkázáno právě na rekodifikaci zákona o vyvlastnění. Proto jsme očekávali, že tyto podněty budou řádně a podrobně 

vyhodnoceny a v návrhu promítnuty. Bez nich nelze považovat předložený návrh za věcný návrh nového zákona, ale s ohledem na jinak 

nevýrazné změny za pouhou novelu stávajícího zákona o vyvlastnění.

S ohledem na stanovené požaduje Svaz průmyslu a dopravy České republiky, aby byl věcný záměr přepracován a předložen opakovaně do 

MPŘ.

Vysvětleno

VZ byl doplněn. VZ připouští i případný souběh řízení jako obecnou 

úpravu, což považujeme za dostatečně ambiciozní.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

381 SP ČR obecně Z K věcnému záměru – zrušení zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby

Žádáme ponechat v zákoně o urychlení výstavby ta ustanovení týkající se vyvlastnění, která nebudou přenesena do nového zákona o 

vyvlastnění a obecně nevylučovat možnost budoucích speciálních ustanovení týkajících se vyvlastnění v zákoně o urychlení výstavby.

Odůvodnění:

Pravidla nyní uvedená v zákoně o urychlení výstavby, která se mají stát obecnými pravidly vyvlastnění, mohou být přenesena do zákona o 

vyvlastnění, avšak ta která přenesena nebudou, musí zůstat v zákoně o urychlení výstavby. Obecně rovněž nelze požadovat, aby zákon o 

urychlení výstavby již do budoucna neobsahoval žádná ustanovení týkající se vyvlastnění. Toto nelze garantovat, jelikož pro realizaci 

Vysvětleno

Z důvodu sjednocení právní úpravy a její přehlednosti je žádoucí, aby 

jeden právní předpis upravoval komplexně problematiku procesu 

vyvlastnění, a to včetně procesních odchylek pro stavby podle 

liniového zákona, proto MMR navrhuje, že část týkající se 

problematiky procesu vyvlastnění bude z tohoto zákona přesunuta do 

nového zákona o vyvlastnění. Stávající platná úprava, tj. speciální 

úprava pro stavby podle liniového zákona však bude zachována a  

převzata. Věcný záměr bude v tomto ohledu upraven včetně 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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382 SP ČR obecně Z K věcnému záměru – spojení a souběh řízení

Požadujeme do věcného záměru zapracovat možnost v rámci povolení stavby provést i vyvlastňovací řízení, a to zejména u staveb 

zřizovaných ve veřejném zájmu (viz např. zákon č. 458/200 Sb. – energetický zákon). 

Vedle toho by měl nový zákon umožnit vést časově souběžná řízení o povolení stavby a řízení o vyvlastnění jakožto dvě samostatná řízení.

Odůvodnění:

Dlouhé očekávání a volání po spojení řízení o vyvlastnění se stavebním řízením nebylo opět naplněno a vyslyšeno. Mezi deklarovanými cíli 

věcného záměru podle RIA je urychlení vyvlastňovacího procesu. Proto by ve věcném záměru měly být minimálně plně akceptovány 

aktuálně připravované změny v oblasti vyvlastňování, které naplňují uvedený cíl. Přitom v probíhající novele zákona č. 416/2009 Sb. je 

navržena možnost v rámci řízení o povolení stavby provést i vyvlastnění pro některé nejdůležitější dopravní a energetické stavby. 

Naopak v návrhu věcného záměru dokonce zcela absentuje možnost vést časově souběžná řízení o povolení stavby a řízení o vyvlastnění 

jakožto dvě samostatná řízení. Přitom oba instituty by zásadním způsobem urychlili současný dlouhý proces přípravy staveb, zejména v 

oblasti majetkoprávních vztahů. Požadujeme je zapracovat do věcného záměru, jelikož nám není znám žádný praktický důvod, pro který by 

tento režim neměl být do českého právního řádu zaveden.

Vysvětleno

Navrhované spojování povolovacího a vyvlastňovacího řízení je dle 

našeho názoru velmi složitě aplikovatelné.  Platí zde stále zásada 

subsidiarity vyvlastnění, tedy vyvlastňovat pouze v nezbytném 

rozsahu, pokud nelze potřebných práv dosáhnout jinak. Rozsah 

vyvlastnění je jasně dán až nezpochybnitelným povolením stavby, 

které bude pravomocné. Povolení stavby je tedy předběžnou otázkou 

pro vyvlastnění. 

Přes výše uvedené, vzhledem ke schválené novele zákona 416/2009 

Sb., lze připustit spojení výše uvedených řízení pro liniové stavby 

upravené tímto zákonem. Jedná se zde o další speciální úpravu 

oproti obecné úpravě vyvlastnění. Věcný záměr nového zákona o 

vyvlastnění předpokládá zachování speciální úpravy vyvlastnění pro 

liniové stavby podle liniového zákona,  současně se počítá v rámci 

prací na paragrafovém znění s prověřením právních možností 

souběhu obou řízení obecně.     Z důvodu sjednocení právní úpravy 

a její přehlednosti je žádoucí, aby jeden právní předpis upravoval 

komplexně problematiku procesu vyvlastnění, a to včetně procesních 

odchylek pro stavby podle liniového zákona, proto MMR navrhuje, že 

část týkající se problematiky procesu vyvlastnění bude z tohoto 

zákona přesunuta do nového zákona o vyvlastnění. Stávající platná 

úprava, tj. speciální úprava pro stavby podle liniového zákona však 

bude zachována a  převzata. Věcný záměr bude v tomto ohledu 

upraven včetně vypuštění zmínky o zrušení tohoto zákona a bude 

obsahovat variantní řešení výše uvedeného, tj. varianta přesunutí 

vyvlastnění do zákona o vyvlastnění a varianta zachování vyvlastnění 

v liniovém zákoně.  

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

383 SP ČR obecně Z K  věcnému záměru – vyvlastnění v případě ložisek nerostů a dalších záměrů

Ztotožňujeme se se závěrem vyplývajícím z RIA, dle kterého by bylo vhodné znovuzavést možnost vyvlastnění nemovitostí dotčených 

využíváním výhradních ložisek nerostů do horního zákona pro účely stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti a do 

zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích – pro účely vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů.

V souladu s tímto závěrem požadujeme do části D věcného záměru (ZPŮSOB PROMÍTNUTÍ NAVRHOVANÉHO VĚCNÉHO ŘEŠENÍ DO 

PRÁVNÍHO ŘÁDU) explicitně doplnit a vyjmenovat právní normy, které budou novelizovány v souvislosti s novým zákonem o vyvlastnění.

V souladu se závěry RIA je tedy nezbytné, aby byly uvedeny:

1. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon);

2. Zákon č. 62/1988. Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (Geologický zákon)

3. Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Návrh věcného záměru zákona o vyvlastnění hovoří o vyvlastnění pro stavby. 

Stanovení dobývacího prostoru je upraveno Horním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou, přičemž Stavební zákon v § 80 odst. 2 písm. 

b) stanoví, že rozhodnutí o změně využití území se vyžaduje pro stanovení dobývacího prostoru. Současně § 27 odst. 6 Horního zákona 

stanoví, že rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru je rozhodnutím o využití území. Stavební zákon je ve vztahu s k Hornímu zákonu 

lex generalis a Horní zákon pak lex specialis. Hornická činnost – dobývání je pak  jak samotná činnost těžby nerostu, tak zahrnuje i širší 

okruh činností – viz § 2 Zákona o hornické činnosti. Zjednodušeně můžeme říct, že hornická činnost – dobývání znamená těžbu, 

umisťování/realizace důlních děl, staveb a technologií, výsypek …, kterými nebo jejichž prostřednictvím je následně hornické činnost 

prováděna.

Na základě výše uvedeného a věcným záměrem předvídané novelizace dalších právních předpisů navrhujeme pojem stavba  nahradit 

obecnějším pojmem ZÁMĚR , přičemž v úvodních ustanoveních zákona bude navržena definice tohoto pojmu.

Vysvětleno

RIA i VZ bude upraven.Účely vyvlastnění nejsou součástí nového 

zákona o vyvlastnění, tyto jsou upraveny v jednotlivých speciálních 

zákonech v gesci dotčených resortů. V případě potřeby doplnění 

účelu vyvlastnění do speciálního zákona, bude toto řešeno resortem, 

do jehož gesce konkrétní zákon spadá. V případě horního zákona je 

třeba projednání dané záležitosti MPO s Báňským úřadem. Pokud 

vyvstane potřeba zakotvení účelu vyvlastnění do horního zákona, 

bude novela horního zákona řešena v rámci návrhu nového zákona o 

vyvlastnění, a to formou změnového zákona. Účel vyvlastnění v 

rámci horního zákona si může gestor vyřešit již dnes bez ohledu na 

věcný záměr zákona o vyvlastnění. S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

384 SP ČR část B

bod 2.1

Z K části B bodu 2.1 (Dohoda spoluvlastníků, str. 14 – 15)

Navrhujeme jednoznačně vyjasnit rozsah povinnosti prokázat nemožnost dohody vůči všem spoluvlastníkům nemovitosti v případě, kdy je 

jeden z nich omezen v nakládání s nemovitostí.

Odůvodnění:

Uvedené pasáže věcného záměru jsou matoucí, jelikož nelze s jistotou říci, zda pouze popisují problémy v praxi či vyslovují (nacházejí) 

názor na jeho řešení, který již existuje v současné právní úpravě či je třeba jej řešit v úpravě nové. V části věcného záměru „Východiska 

nové právní úpravy“ se pak tento identifikovaný problém totiž zřejmě neřeší. 

V praxi dochází překvapivě často k názorům vyvlastňovacích úřadů, že i např. v případě vyvlastnění věcného břemene k pozemku, který je 

vlastněn více spoluvlastníky, z nichž jeden je omezen v nakládání s pozemkem (§ 5 odst. 5 písm. b) zákona o vyvlastnění), musí 

vyvlastnitel prokázat nemožnost uzavření dohody u všech spoluvlastníků, tj. vyvlastňovací úřady vyvlastnitele nutí k tomu, aby vyvlastnitel 

doručil návrh smlouvy každému ze spoluvlastníků, přesto, že jde o zcela nesmyslný postup. 

I kdyby s uzavřením smlouvy totiž souhlasili všichni spoluvlastníci, pokud je jeden z nich omezený v nakládání s pozemkem, není možné 

smlouvu tak či tak uzavřít. Nový zákon o vyvlastnění by měl být ve stanovení podmínek pro splnění podmínky prokázání dohody zcela 

jasný i v těchto případech, aby došlo ke sjednocení praxe vyvlastňovacích úřadů, případně by měl být správný postup v těchto případech ve 

věcném záměru alespoň jasněji popsán.

Akceptováno

Text upraven .Je-li vyvlastňovaný pozemek nebo stavba ve 

spoluvlastnictví více osob, považují se podmínky ro 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 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... 

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.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

385 SP ČR část B

bod 3.12

část C

bod 5.8

část C

bod 9

Z K části B bodu 3.12. (str. 30), k části C kapitole 5.8. (str. 50), k části C kapitole 9. (str. 64 a k části D (str. 65)

Žádáme vypustit v části B bod 3.12., v části C bod 5.8. a z Přechodného ustanovení text „(např. zákona č. 416/2009 Sb. )“ a v části D text 

„Změna zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů tak, že 

nebude obsahovat ustanovení o vyvlastnění .“.

Navrhované znění po úpravě:

B

3.12. Shrnutí

V praxi přináší problém již samotná existence zákona č. 416/2009 Sb. a roztříštěnost    právní úpravy, která z tohoto vyplývá. V zákoně č. 

416/2009 Sb. je obtížná orientace, není napsán systematicky podle druhů řízení, na které se vztahuje, a z tohoto důvodu často dochází k 

pochybení při jeho aplikaci. Zde je řešením speciální úpravu vyvlastnění z tohoto zákona úplně vypustit a instituty, které mají být 

zachovány, včlenit přímo do nového zákona o vyvlastnění.

V současně době je projednáván návrh novely zákona č. 416/2009 Sb. v Parlamentu ČR.

C

5.8. Vyvlastňovací řízení pro vybrané druhy staveb – viz zákon č. 416/2009 Sb.

Určité odlišnosti pro vybrané 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. Takováto roztříštěnost není žádoucí, úprava 

vyvlastnění by měla vyplývat z jednoho zákona, kde by měly být upraveny konkrétní odlišnosti pro vybrané stavby.

Je tedy 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 vyhrazené stavby) nebo ve vazbě na stávající 

úpravu v zákoně č. 416/2009 Sb.

9. Přechodná ustanovení

Přechodná ustanovení jsou navrhována tak, aby se zahájená řízení dokončila podle dosavadních právních předpisů. Pozornost pak bude 

Vysvětleno

Z důvodu sjednocení právní úpravy a její přehlednosti je žádoucí, aby 

jeden právní předpis upravoval komplexně problematiku procesu 

vyvlastnění, a to včetně procesních odchylek pro stavby podle 

liniového zákona, proto MMR navrhuje, že část týkající se 

problematiky procesu vyvlastnění bude z tohoto zákona přesunuta do 

nového zákona o vyvlastnění. Stávající platná úprava, tj. speciální 

úprava pro stavby podle liniového zákona však bude zachována a 

beze zbytku převzata, a to včetně právní úpravy institutu mezitímního 

rozhodnutí. Věcný záměr bude v tomto ohledu upraven včetně 

vypuštění zmínky o zrušení tohoto zákona a bude obsahovat 

variantní řešení výše uvedeného, tj. varianta přesunutí vyvlastnění do 

zákona o vyvlastnění a varianta zachování vyvlastnění v liniovém 

zákoně.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

386 SP ČR část C

bod 1

Z K části C bodu 1. (Koncepce zákona o vyvlastnění, str. 32)

V části C bodu 1 v koncepci zákona o vyvlastnění žádáme konkretizovat nový účel vyvlastnění v rámci horního zákona, tj. do textu doplnit 

text: „,tj. v horním zákoně zavést možnost vyvlastnění nemovitostí dotčených využíváním výhradních ložisek nerostů pro účely stanovení 

dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti “.

Navrhované znění po úpravě:

„K případné úpravě jednotlivých zákonů dojde po dohodě s jejich gestory. Jako příklad je možné uvést úpravu účelu vyvlastnění v 

památkovém zákoně nebo zavedení nového účelu vyvlastnění v rámci horního zákona, tj. v horním zákoně zavést možnost vyvlastnění 

nemovitostí dotčených využíváním výhradních ložisek nerostů pro účely stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické 

činnosti.“

 

Odůvodnění: 

Předkladatel věcného záměru se v RIA zmiňuje o absenci možnosti vyvlastnění nemovitostí v horním zákoně na straně 14. V části C 

věcného záměru Východiska nové právní úpravy se sice hovoří o zavedení nového účelu vyvlastnění v rámci horního zákona, avšak pouze 

v obecné rovině. Nicméně vzhledem k informacím uvedeným v RIA požadujeme konkretizaci účelu vyvlastnění v horním zákoně pro 

následné paragrafové znění nového zákona o vyvlastnění.

Vysvětleno

Účely vyvlastnění nebudou součástí nového zákona o vyvlastnění, 

tyto jsou upraveny v jednotlivých speciálních zákonech v gesci 

dotčených resortů. V případě potřeby doplnění účelu vyvlastnění do 

speciálního zákona, bude toto řešeno resortem, do jehož gesce 

konkrétní zákon spadá. V případě horního zákona je třeba 

projednání dané záležitosti MPO s Báňským úřadem. Pokud 

vyvstane potřeba zakotvení účelu vyvlastnění do horního zákona, 

bude novela horního zákona řešena v rámci návrhu nového zákona o 

vyvlastnění, a to formou změnového zákona. Účel vyvlastnění v 

rámci horního zákona si může gestor vyřešit již dnes bez ohledu na 

věcný záměr zákona o vyvlastnění.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

387 SP ČR část C

bod 1

Z K části C bodu 1. (Koncepce zákona o vyvlastnění, str. 32)

Žádáme do části C bodu 1 v koncepci zákona o vyvlastnění doplnit možnost souběhu vyvlastňovacího řízení s řízením povolovacím.

Navrhované znění po úpravě:

„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.

 XY. Zavést možnost souběhu vyvlastňovacího a povolovacího řízení.“

Odůvodnění: 

Předkladatel věcného záměru se v RIA zmiňuje o souběhu vyvlastňovacího a povolovacího řízení v jednom odstavci na straně 70. 

Zamítnutí této varianty zde však není odůvodněno. A to navzdory tomu, že se souběhem těchto řízení počítá novela zákona č. 416/2009 

Sb., která je projednávána Parlamentem ČR.

Požadujeme do věcného záměru zavést možnost souběhu těchto řízení, neboť tímto dojde k rychlejší realizaci výstavby infrastruktury v ČR. 

Zavedení této možnosti mnohem lépe naplní účel věcného záměru nového zákona o vyvlastnění – přijetí nové koncepce nového zákona o 

vyvlastnění a zároveň urychlení výstavby infrastruktury v ČR.

Akceptováno 

částečně

Navrhované spojování povolovacího a vyvlastňovacího řízení je dle 

našeho názoru velmi složitě aplikovatelné.  Platí zde stále zásada 

subsidiarity vyvlastnění, tedy vyvlastňovat pouze v nezbytném 

rozsahu, pokud nelze potřebných práv dosáhnout jinak. Rozsah 

vyvlastnění je jasně dán až nezpochybnitelným povolením stavby, 

které bude pravomocné. Povolení stavby je tedy předběžnou otázkou 

pro vyvlastnění. 

Přes výše uvedené, vzhledem ke schválené novele zákona 416/2009 

Sb., lze připustit spojení výše uvedených řízení pro liniové stavby 

upravené tímto zákonem. Jedná se zde o další speciální úpravu 

oproti obecné úpravě vyvlastnění. Věcný záměr nového zákona o 

vyvlastnění předpokládá zachování speciální úpravy vyvlastnění pro 

liniové stavby podle liniového zákona, počítá se pouze s jejich 

přesunutím do zákona o vyvlastnění a současně se počítá v rámci 

prací na paragrafovém znění s prověřením právních možností 

souběhu obou řízení obecně. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

388 SP ČR část C

bod 3

Z K části C bodu 3. (Předmět vyvlastnění, str. 33)

Doporučujeme ve věcném záměru sjednotit výčet případů práv, která vyvlastněním nezanikají.

Odůvodnění:

V této kapitole např. chybí uvedení práv, která nemohou zaniknout z důvodu veřejného zájmu.

Vysvětleno

Ve věcném záměru byla upravena kapitola týkající se zániku práv 

třetích osob váznoucích na předmětu vyvlastnění. 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).

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

389 SP ČR část C

bod 3

Z K části C, bodu 3. (Předmět vyvlastnění, str. 33) 

Nelze zcela souhlasit s konstatováním, že předmětem vyvlastňovacího řízení nejsou práva třetích osob, ale tato vyvlastňovacím řízením 

zanikají.

Odůvodnění:

Dle koncepce uvedené ve věcném záměru bude, v souladu s rekodifikací občanského práva, uvažováno se všemi právy k věci cizí včetně 

práva stavby. S právem stavby však není možné v textaci zákona dále pracovat jako s jinými právy k věci cizí, a to z následujícího důvodu:

V systematice Občanského zákoníku je právo stavby zařazeno do části Dílu 5. Věcná práva k cizím věcem. Současně § 1242 OZ obsahuje 

pravidlo, že právo stavby je věcí nemovitou1) . Právo stavby je sui generis právem, působí jako ostatní věcná práva, erga omnes a 

obsahuje prvky závazkového práva. 

Stavba umístěná na pozemku na základě oprávnění plynoucího z práva stavby je součástí práva stavby, nikoliv pozemku. Právo stavby je 

tedy pojato jako speciální věcné právo stavebníka mít stavbu na pozemku jiného vlastníka.2)   U takové stavby pak není rozhodné, zda se 

jedná o stavbu již existující nebo o stavbu budoucí.  Stavba umístěná na pozemku z titulu práva stavby je součástí práva stavby, nikoliv 

samostatnou věcí, vlastnictví stavebníka ke stavbě nevznikne, vznikne vlastnické právo k právu stavby, jako věci nemovité, jehož je stavba 

součástí. Jedná se o pozoruhodnou konstrukci. Právo stavby není příslušenstvím stavby, právě naopak, stavba je příslušenstvím práva 

stavby.3)  Dle § 1250 NOZ: Co do stavby vyhovující právu stavby má stavebník stejná práva jako vlastník;

Bude-li tedy na pozemku váznout právo stavby (s vysokou pravděpodobností jehož součástí bude stavba) musí, dle našeho názoru, 

probíhat vyvlastňovací řízení jak k pozemku, tak k právu stavby samostatně. 

Pro vyvlastňovací řízení je současně důležitá uhrazená hodnota práva stavby. Současně je-li zřizováno jako právo úplatné může být úplata 

sjednána jednorázově nebo v opakujících se plněních, v takovém případě se bude jednat o stavební plat. Dle § 1247 NOZ stavební plat, 

zatěžuje právo stavby jako reálné břemeno. Stavební plat bude věcným právem (věcným břemenem) zatěžujícím právo stavby.

Vysvětleno

Ve věcném záměru byla upravena kapitola týkající se zániku práv 

třetích osob váznoucích na předmětu vyvlastnění. 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).

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

390 SP ČR část C

bod 4

Z K části C bodu 4. (Vyvlastnění s využitím mezitímního rozhodnutí, str. 33)

Žádáme stávající text vypustit a nahradit ho zněním upřesňujícím využitelnost mezitímního rozhodnutí.

Navrhované znění po úpravě:

 „V novém zákoně rozšířit možnost využití vydání mezitímního rozhodnutí i na další druhy staveb,  zejména stavby technické 

infrastruktury, které jsou zřizované ve veřejném zájmu nejenom ty, které jsou uvedeny v příloze zákona 416/2009 podle platné 

právní úpravy nebo pro vybrané stavby uvedené v příloze nového stavebního zákona, přičemž by existovaly dva způsoby:

a) mezitímní rozhodnutí s vyloučením možnosti odvolání podle platné právní úpravy § 4a zákona č. 416/2009 Sb. – tento postup 

by platil pouze pro vybrané stavby uvedené v příloze nového stavebního zákona

b) mezitímní rozhodnutí s možnosti odvolání podle návrhu nového § 4b novely zákona č. 416/2009 Sb., kde se to navrhuje pro 

ostatní stavby energetické infrastruktury neuvedené v příloze zákona č. 416/2009 Sb. – tento postup by bylo možné využít pro 

ostatní stavby technické infrastruktury (nevybrané stavby), případně další stavby podle stavebního zákona“

Odůvodnění:

Vysvětleno

Nový zákon o vyvlastnění bude akceptovat odlišnosti úpravy pro 

liniové stavby obsažené v zákoně 416/2009 Sb., 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

391 SP ČR část C

bod 5

Z K části C bodu 5. (Dodatečné vyvlastnění, str. 33) 

Navrhujeme do vyvlastňovacího zákona možnost dodatečného vyvlastnění doplnit. 

Odůvodnění:

Řada staveb technické infrastruktury a staveb pro těžební průmysl je realizována jako stavby dočasné. V případě možnosti jejich využití i po 

uplynutí doby jsou vedena řízení o změně stavby dle Stavebního zákona, kdy ve správním řízení dojde k prodloužení doby trvání stavby. 

Současně pro tato řízení platí povinnost doložení souhlasu vlastníka pozemku, na němž je stavba realizována. Nezřídka se stává, že 

vlastník pozemku, byť se stavbou při jejím zřizování vyslovil souhlas, již souhlas k prodloužení doby trvání stavby neudělí, případě v 

mezidobí došlo ke změně osoby na straně vlastníka a tento nový subjekt odmítá dohodu uzavřít. V takových případech a současně při 

naplnění všech ostatních zákonných požadavků pro vyvlastnění/omezení vlastnického práva by mělo být zákonem umožněno právo 

vyvlastnit.

Tato připomínka je v souladu, v návrhu věcného záměru, citovanou judikaturou, kdy dle závěrů Nejvyššího správního soudu je přípustné 

vyvlastnit pozemek i v případě, kdy již na něm stavba stojí.

Neakceptová

no

Na základě zásadní připomínky právě NSS byla m ožnost 

dodatečného vyvlastnění z obecné úpravy vypuštěna, s tíím, že nelze 

vyloučit, že dodatečné vyvlastnění upraví pro konlrétní účely zvláštní 

zákony.  Přiipomínka  NSS č. 276 k dodatečnému vyvlastněníí: "4. 

Dodatečné vyvlastnění

Zásadně nelze souhlasit s tím, aby bylo možno práva k pozemkům či 

stavbám vyvlastňovat poté, kdy již byly (bez právního titulu) k účelu 

vyvlastnění užity. Tyto případy by měly být řešeny „pořadem práva“ 

tedy jako jiné neoprávněné stavby na cizím pozemku podle 

občanského zákoníku.

Přinejmenším je zcela neadekvátní, aby i v těchto případech byla 

výše náhrady za vyvlastnění stanovována podle původního využití 

pozemku, bez zohlednění jeho případného zhodnocení již 

realizovaným záměrem.

Odkazy na právní úpravu z doby nesvobody a nerespektování 

základních lidských práv, včetně práva vlastnického, jsou zvláště v 

souvislosti s problematikou dodatečného vyvlastňování krajně 

nevhodné!".

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Připomínk

ové místo
K části
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připomí

nky

Vypořádání
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připomínkového 

místa

392 SP ČR část C

bod 1

Z K části C bodu 6. (Konkrétní návrhy na novou právní úpravu, str. 33)

a) Jednání před zahájením vyvlastňovacího řízení

Dle navrhované textace bude nutné, aby návrh smlouvy obsahovat poučení, že v případě neuzavření smlouvy je možné získat tato práva 

vyvlastněním. Navrhujeme ke zvážení, zda není vhodnější do zákona zavést možnost, kdy takové upozornění nemusí být součástí návrhu 

smlouvy, ale vlastník musí být na tuto skutečnost upozorněn nejpozději 30 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení.

Z praktických zkušeností je často vlastníky nemovitostí vnímáno takové upozornění, jako forma nátlaku. Pokud je takové upozornění 

vnímáno takto negativně, je velmi složité zahájit konstruktivní jednání k dosažení dohody, která je vždy upřednostňována.

Tato definovaná povinnost by umožňovala upozornění zahrnout do návrhu smlouvy, ale také případně vlastníka upozornit dodatečně. 

b) Návrh vyvlastnitele na získání potřebných práv dohodou

Jak je uvedeno v úvodu věcného záměru zákona, vyvlastnitel, jelikož není vyvlastňovacím úřadem, má omezené možnosti zjišťování údajů 

potřebných pro komunikaci. Současně by vyvlastnitel měl mít možnost učinit maximum potřebných kroků k dosažení dohody za účelem 

předcházení zásahů do ústavně zaručeného vlastnického práva. Na základě tohoto východiska navrhujeme do zákona doplnit možnost, v 

případě záměrů, pro které zvláštní zákon umožňuje vyvlastnění, právo „stavebníka“ (budoucího vyvlastnitele), požádat 

vyvlastňovací úřad o poskytnutí předběžné součinnosti a sdělení informací o místě pobytu vlastníka nemovitosti evidované v 

centrální evidenci obyvatel (adresa se nemusí s údajem v katastru nemovitostí shodovat), případně o sdělení, zda osoba 

nezemřela.

Neakceptová

no

a) Vyvlastňovaný musí již od začátku jednání, tj. od obdržení prvního 

návrhu vyvlastnitele, vědět o tom, že při neuzavření dohody může 

dojít k zahájení vyvlastňovacího řízení. K lepší akceptaci ze strany 

vyvlastňovaného a k tomu, aby upozornění nevnímal jako nátlak, 

může vyvlastnitel přispět tím, že k upozornění použije citlivou 

formulaci.

b) K tomu, aby mohl vyvlastňovací úřad požadovanou součinnost 

poskytnout, by musel být novelizován zákon o evidenci obyvatel. 

Taková změna však není vhodná. Úřady mohou s osobními údaji a s 

údaji o místě pobytu osob nakládat jen k výkonu vlastní působnosti, 

přičemž v době před zahájením vyvlastňovacího řízení ještě 

vyvlastňovací úřad žádnou působnost nevykonává. Údaje by 

poskytoval pouze k soukromoprávnímu jednání osob. Dohodu o 

získání potřebných práv může vyvlastnitel uzavřít i v průběhu 

vyvlastňovacího řízení. V tu dobu již bude moci vyvlastňovací úřad 

uplatnit všechny své pravomoci k tomu, aby údaje potřebné pro 

komunikaci s vyvlastňovaným zjistil. Tyto údaje pak může vyvlastnitel 

využít k tomu, aby dohodu v průběhu řízení uzavřel.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

393 SP ČR část C

bod 6

Z K části C bodu 6. (Konkrétní návrhy na novou právní úpravu, str. 33 – Průběh řízení)

Návrh věcného záměru uvádí, že po dobu vyvlastňovacího řízení se staví běh lhůty platnosti rozhodnutí o povolení stavby. 

S ohledem na skutečnost, že ne všechny stavby podléhají stavebnímu povolení a s ohledem na různorodost veřejnoprávních povolení, 

kterými jsou/budou stavby či činnosti dle jednotlivých složkových zákonů povolovány navrhujeme definovat obecněji, a to tak, že se staví 

běh platnosti veřejnoprávního povolení, kterým je činnost či stavba povolována. 

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

394 SP ČR část C

bod 1.1

Z K části C kapitole 1.1. (Návrh vyvlastnitele na získání potřebných práv dohodou, str. 35)

Žádáme doplnit delší lhůtu 5 let.

Navrhované znění po úpravě:

„Nový zákon založí vyvlastňovanému právo na vrácení práv, nezahájí-li vyvlastnitel realizaci záměru do 3, resp. 5 let od uzavření smlouvy.“

Odůvodnění: 

V dnešním právu je zakotvena lhůta 5 let pro vybrané stavby (zákon č. 416/2009 Sb.), která je delší než navrhovaná tříletá, a to s ohledem 

na dlouhou dobu přípravy u liniových staveb. Požadujeme tuto lhůtu zachovat.

Akceptováno

Lhůta, v níž musí být realizace záměru zahájena, jinak vznikne 

vyvlastňovánému právo na vrácení převedných práv, bude u 

"obecných" záměrů činit 3 roky. Věcný záměr byl doplněn tak, aby v 

případě vybraných záměrů činila tato lhůta 5 let. Vybrané záměry 

budou stanoveny ve vazbě na stávající úpravu v zákoně č. 416/2009 

Sb. nebo na základě nového stavebního zákona, jehož příloha 

vyjmenovává vyhrazené stavby.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

395 SP ČR část C

bod 1.1

Z K části C kapitole 1.1. (Návrh vyvlastnitele na získání potřebných práv dohodou, str. 35)

Poučení o důsledcích v případě neuzavření smlouvy nemá být součástí návrhu smlouvy, ale musí být poskytnuto současně s návrhem 

smlouvy (např. průvodním dopisem návrhu smlouvy).

Odůvodnění:

Zařazení tohoto poučení přímo do smlouvy je diskutabilní. Smlouva má obsahovat vzájemná práva a závazky smluvních stran a nikoliv 

jakési „vysvětlující ustanovení“ - poučení z titulu veřejnoprávního předpisu. 

Zcela jistě by postačilo, kdyby toto poučení povinně obsahoval informační dopis vyvlastnitele, jehož přílohou návrh smlouvy bude a nikoliv 

přímo text smlouvy. Je možné, že jde i o nepřesnost věcného záměru, jelikož v současném zákoně o vyvlastnění jsou tyto informativní 

požadavky požadovány nikoli jako součást (obsah) návrhu smlouvy, ale jako příloha, která není součástí návrhu smlouvy, viz § 5 odst. 2 

písm. „K návrhu smlouvy je vyvlastnitel povinen předložit …“. Je tedy třeba na tomto principu nic neměnit.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

396 SP ČR část C

bod 1.1

Z K části C kapitole 1.1. (str. 35)

Doporučujeme upřesnit, že dostatečný způsob zahájení realizace záměru není návrhem věcného záměru, ale současnou praxí.

Odůvodnění:

Je třeba výslovně uvést, že tento postup je možný i v současné době, jinak je odstavec zavádějící, když vyznívá (umístěním do části 

věcného záměru „Východiska nové právní úpravy“), jako kdyby mělo jít o pravidlo teprve nového zákona o vyvlastnění.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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397 SP ČR část C

bod 1.1

Z K části C kapitole 1.1. (str. 35)

Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se navrhuje zvětšení objemu náležitostí žádosti o zahájení řízení o vyvlastnění, je třeba adekvátně 

navýšit kapacitu datových zpráv.

Odůvodnění:

Zřejmě bude třeba navýšit datový limit jedné datové zprávy. Návrhy budou nezřídka obsahovat i grafické přílohy (např. geometrický plán, 

posudek, apod.), které mohou mít kapacitu vyšší.

Vysvětleno

Maximální velikost datové zprávy činí 20 MB a v případě některých 

datových schránek až 50 MB. Tato velikost je k odeslání žádosti o 

zahájení vyvlastňovacího řízení dostatečná. Nebude-li možné odeslat 

žádost se všemi přílohami najednou, lze ji poslat po částech (rozdělit 

přílohy do několika zpráv).

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

398 SP ČR část C

bod 1.2

Z K části C kapitole 1.2. (Doručování do zahraničí, str. 36)

Žádáme zjednodušit a jednoznačně nastavit pravidla pro doručování do ciziny. 

Odůvodnění:

Doručování do ciziny musí mít jednotná pravidla. Jak bude prokazováno „tam, kde není možné prokázat doručení“? Šlo by o nejasné 

pravidlo, které by způsobovalo zpochybňování doručování ze strany vyvlastnitele. Rozlišování, v jaké cizině je možné, a v jaké není možné, 

prokazovat doručení by bylo nedůvodné a značně komplikované pravidlo, které by přineslo pouze aplikační problémy a ohrožení úspěšného 

vyvlastnění. Je třeba si uvědomit, že se v tomto případě jedná o doručování soukromoprávní, u kterého je v případě doručování do ciziny, 

možné povolit zjednodušený režim, když doručováno bude následně veřejnoprávně, v rámci řízení o vyvlastnění, vyvlastňovacím úřadem, 

který musí pro doručování do ciziny zajistit přísné podmínky doručování, k čemuž však má, na rozdíl od vyvlastnitelů, silná a efektivní 

zákonná oprávnění. Tak či tak, i doručování do ciziny ze strany vyvlastňovacího úřadu, bude časově velice náročné, a proto by mělo být 

soukromoprávní doručování v takových případech co nejvíce ulehčeno.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

399 SP ČR část C

bod 1.2

Z K části C kapitole 1.2. (Doručování do zahraničí, str. 36)

Odmítáme požadavek navrhování cizojazyčných smluv.

Odůvodnění:

Stejně jako řízení o vyvlastnění, které se vede v úředním jazyce (v češtině), by měl být činěn i soukromoprávní úkon vyvlastnitele. Jde o 

příliš striktní požadavek kladoucí na vyvlastnitele neodůvodněnou zátěž (vždyť případná dohoda může být učiněna např. i v rámci řízení o 

vyvlastnění). Rovněž nebude vždy zjistitelné, jakému jazyku osoba rozumí. Toto pravidlo může být také využito jako obstrukce 

vyvlastňovaného spočívající v rozporování, který jazyk je pro něj srozumitelný. 

Textace návrhu je rovněž matoucí v tom, zda jde o pravidlo, které je vyžadováno již v současné době či má jít teprve o pravidlo nového 

zákona o vyvlastnění.

Akceptováno

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.

400 SP ČR část C

bod 1.3

Z K části C kapitole 1.3. (Obsah jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným, str. 37)

Žádáme specifikovat přesné podmínky ukončení kontraktace jednání mezi vyvlastnitele a vyvlastňovaným.

Navrhované znění po úpravě:

„Nová právní úprava by měla výslovně stanovit, že podmínka nemožnosti získat práva dohodou bude splněna, pokud vyvlastnitel prokáže, 

že vynaložil veškeré dostatečné úsilí k uzavření smlouvy, které bylo možno po něm požadovat. V návrhu nového zákona musí být 

jednoznačně a objektivně stanovena kritéria, za nichž je splněna podmínka vynaložení dostatečného úsilí ze strany vyvlastnitele, 

protože nelze připustit, aby v rámci řízení o vyvlastnění byl prostor pro jakékoliv pochyby a subjektivní názory vyvlastňovacího 

úřadu.“.

Odůvodnění: 

Věcný záměr dává prostor pro nekonečná jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným, a to na úkor stavby ve veřejném zájmu. 

Jde o novou podmínku pro vyvlastnění, která se na první pohled může jevit jako opodstatněná, ale při praktickém naplňování může 

způsobit významnou komplikaci s negativním dopadem na délku vyvlastňovacího řízení. Přitom jedním z deklarovaných cílů předloženého 

věcného záměru podle RIA je pravý opak, a to urychlení uvedeného procesu. 

Předně požadujeme nahradit pojem „veškeré úsilí“, který je pro daný případ příliš silný a neadekvátní pojmem „dostatečné úsilí“. Pro 

faktické uplatnění uvedené podmínky je zcela nezbytné nadefinování přesných, jednoznačných a objektivních kritérií, za nichž je splněno 

prokázání „vynaložení dostatečného úsilí“ ze strany vyvlastnitele, přímo v zákoně, aby při hodnocení v rámci řízení o vyvlastnění nebyla 

možnost uplatnit subjektivních názorů a zabránilo se nejednotnému postupu v tom, co je a co již není možné po vyvlastniteli požadovat a 

zda byla uvedená podmínka naplněna. Jinak by se vytvořil široký prostor pro posuzování činnosti vyvlastňovaného a interpretaci závěrů o 

tom, zda vyvlastnitel vyvinul veškerou možnou snahu či snahu „spíše“ nedostatečnou, což by celý proces mohlo zpochybnit. 

Široce pojatá podmínka „vynaložení veškerého úsilí k uzavření smlouvy“ nás vrací před rok 2009 a byla i důvodem proč např. ŘSD 

Vysvětleno

Věcný záměr byl upraven. Podmínka, aby "vyvlastnitel prokázal 

veškeré úsilí k uzavření smlouvy, které bylo možné po něm 

požadovat", byla vypuštěna. Věcný záměr však nadále předpokládá 

změnu oproti současné úpravě, která může být vykládána i tak, že 

vyvlastnitel je povinen nabídnout smlouvu vyvlastňovanému a poté, 

aniž by na návrhy protistrany reagoval, může po uplynutí lhůty 

požádat o vyvlastnění. Tato úprava 1) nemotivuje vyvlastnitele k 

tomu, aby s vyvlastňovaným jednal (tj. hledal kompromis), 2) je již 

dnes vykládána správními soudy tak, že vyvlastnitel musí prokázat 

snahu o uzavření dohody. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru (do 

věcného záměru byly doplněny další dva jeho rozsudky), že již za 

současné právní úpravy musí vyvlastňovací úřady posoudit, zda 

vyvlastnitel usiloval o dohodu skutečně, a nikoliv pouze předstíraně 

(formálně). Věcný záměr byl upřesněn o případy, dovozené 

judikaturou, kdy nelze úsilí vyvlastnitele o uzavření dohody považovat 

za dostatečné. Nová právní úprava vyvlastnění stanoví obecnou 

podmínku, aby vyvlastnitel o uzavření dohody dostatečně usiloval, a 

demonstrativní případy, kdy úsilí vyvlastnitele za dostatečné 

považovat nelze. Prostor pro jednání mezi vyvlastnitelem a 

vyvlastňovaným je ohraničen lhůtou 90 dnů. Nedojde-li během této 

doby k dohodě, ač o její uzavření vyvlastnitel usiloval, bude moci 

požádat o zahájení vyvlastňovacího řízení. K žádosti přiloží podklady, 

jimiž musí svůj zájem o uzavření dohody prokázat.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části
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připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

401 SP ČR část C

bod 1.3

Z K části C kapitole 1.3. (Obsah jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným, str. 37)

Žádáme doplnit kratší lhůtu 60 dnů.

Navrhované znění po úpravě:

„Lhůtu 90, resp. 60 dnů plynoucí od druhého dne po doručení návrhu na uzavření dohody do zahájení vyvlastňovacího řízení by bylo 

vhodné zachovat ve stávající délce.“

Odůvodnění: 

V dnešním právu je zakotvena lhůta 60 dnů jako dostačující pro vybrané stavby (zákon č. 416/2009 Sb.), která je shledána zákonodárci u 

vybraných staveb jako dostačující. Požadujeme tuto lhůtu zachovat.

Vysvětleno

Lhůta 90 dnů bude platit obecně pro všechny záměry v rámci obecné 

úpravy. Kratší lhůta není dostatečná 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. Pro vlastníky, kteří pozemky obhospodařují po řadu generací, 

nebo kteří provozují na nemovitostech podnikatelskou činnost, se 

může i lhůta 90 dnů jevit jako příliš krátká s ohledem na to, jak 

náročné je rozhodování o dalším osudu jejich nemovitostí. Speciální 

lhůta pro konkrétní typ staveb podléhající zákonu č. 416/2009 Sb., 

bude zachována v případě přijetí jakékoliv varianty (začlenění úpravy 

ze zákona č. 416/2009 Sb., do zákona o vyvlastnění nebo zachování 

stávajícího stavu). 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

402 SP ČR část C

bod 1.3

Z K části C bod 1.3. (Obsah jednání mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným, str. 37)

Žádáme vyškrtnout povinnost směny pozemků, staveb či jednotek, pokud o to vyvlastňovaný projeví zájem a vyvlastniteli nebrání vážné 

důvody.

Odůvodnění: 

Předkladatel věcného záměru stanovuje povinnost pro vyvlastnitele směnu pozemku, staveb či jednotek, pokud o to vyvlastňovaný požádá, 

konkrétně je označí ve své žádosti a vyvlastnitel se brání jen vážnými důvody. Navrhovaná úprava není adekvátní. 

Vysvětleno

Ve věcném záměru je uvedeno, že nový zákon o vyvlastnění by měl 

směnu pozemků podporovat. Věcný záměr tedy neupravuje zavedení 

povinnosti směnit požadovaný pozemek za jiný pozemek 

vyvlastnitele. Věcný záměr byl upraven tak, aby bylo patrné, že 

možnost směny není dána při jednáních o omezení vlastnického 

práva vyvlastňovaného.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

403 SP ČR část C

bod 1.4

Z K části C, kapitole 1.4. (Prokazování nemožnosti získat potřebná práva dohodou, str. 38)

Žádáme vyjasnit použití domněnky dojití vs. domněnky doručení. Je nutné respektovat přesný den doručení, pokud je prokazatelně 

dokladovatelný a od kterého běží lhůty. Namísto domněnek v případě soukromoprávního doručování vyvlastnitelem žádáme použít fikce.

Odůvodnění:

V případě soukromoprávního doručování platí, že doručeno je dne, kdy se zásilka dostala do sféry jeho adresáta. Proto by zřejmě nemělo 

jít o doručení až po uplynutí počtu dní, které jsou použity pro domněnku dojití (ve věcném návrhu nesprávně nazývaná domněnkou 

„doručení“), ale např. již první den uložení u provozovatele poštovních služeb, jelikož to je již den, kdy se se zásilkou mohl adresát seznámit 

a tedy den, od kterého by měly plynout zákonné lhůty. Uplynutí úložné doby totiž není předpokladem pro doručení soukromoprávní, ale 

veřejnoprávní (podle procesních právních předpisů).

Je třeba upozornit na to, že existují právní výklady § 573, které uvádějí, že nejde o domněnku doručení, ale dojití, která tedy nemá nic 

společného se stanovením dne faktického „doručení“. Pokud by měl mít nový zákon o vyvlastnění jasné pravidlo domněnky doručení, pak 

by bylo vhodnější, aby toto pravidlo výslovně stanovil zákon o vyvlastnění sám a to nikoli domněnkou doručení ale fikcí doručení (viz např. v 

současné době navrhovaná novela zákona o urychlení výstavby – fikce doručení do ciziny 15 dní ode dne odeslání doporučenou zásilkou).

Vysvětleno

Pokud jde o vnitrostátní doručování, stanoví věcný záměr, že návrh 

smlouvy musí dojít do sféry adresáta (vyvlastňovaného). Toto 

pravidlo plyne z obecné úpravy doručování soukromoprávních úkonů 

(§ 570 občanského zákoníku) a bude mu podléhat i doručování 

návrhu smlouvy vyvlastňovanému. Pokud jde o doručování do ciziny, 

byl věcný záměr upraven. Byl vypuštěn odkaz na § 573 občanského 

zákoníku a byla stanovena vyvratitelná domněnka - "má se za to, že 

dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy vyvlastnitel odeslal návrh 

na uzavření smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb". Fikce doručení je nevyvratitelná a byla by proto nepřiměřeně 

přísná vůči vyvlastňovanému, který je slabší stranou jednání. 

Neumožňovala by mu totiž prokázat skutečný den, kdy návrh 

obdržel, pokud by se lišil ode dne stanoveného fikcí.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

405 SP ČR část C

bod 3

Z K části C kapitole 3. (Podmínky vyvlastnění, str. 44), k části B bodu 2.

Žádáme jednu z podmínek vyvlastnění upravit následovně:

Navrhované znění po úpravě:

 „provedení vyvlastnění musí nesmí  být v rozporu  souladu  s cíli a úkoly územního plánování ;“

Odůvodnění:

Jak se má zejména u obcí, které nemají zpracován územní plán, prokázat v případě vyvlastnění soulad s cíli a úkoly územního plánování? 

Proto po vzoru § 1 odst. 4 stávajícího zákona č. 416/2009 Sb., podle něhož se za energetickou infrastrukturu považují energetické stavby a 

zařízení pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje a se zásadami územního rozvoje navrhujeme, aby provedení 

vyvlastnění nebylo v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Neakceptová

no

Cíle a úkoly územního plánování jsou stanoveny v § 18 a 19 

stavebního zákona. Pokud obce nemají územní plán, pak se soulad 

s nimi posuzuje na základě platné politiky územního rozvoje, která je 

závazná pro zpracování zásad územního rozvoje a pro rozhodování 

v území a podle zásad územního rozvoje, které jsou rovněž závazné 

pro rozhodování v území. A posouzení, zda  je záměr  přípustný z 

hlediska souladu s politikou územního rozvoje, se zásadami 

územního rozvoje, se záměry a cíli územního plánování  je 

předmětem závazného stanoviska orgánu územního plánování podle 

§ 96b stavebního zákona. Konečně i  nový stavební zákon 

(sněmovní tist č. 1008) v § 143 jako jeden z obecných  požadavků na 

umísťování staveb stanoví, že: "Stavby se umísťují v souladu s 

územně plánovací dokumentací, a nebyla-li vydána, s cíli a úkoly 

územního plánován.".

Navržené 

vypořádání beru 

na vědomí.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

406 SP ČR část C

bod 5.1

Z K části C kapitole 5.1. (Příslušnost, str. 45)

Žádáme jasně určit postup stanovení vyvlastňovacího úřadu.

Navrhované znění po úpravě:

 „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, bude příslušným vyvlastňovacím úřadem ten správní orgán, který povolil stavbu. rozhodne společně 

nadřízený orgán o tom, kdo vyvlastňovací řízení provede, usnesením.“

Odůvodnění:

Požadujeme uvedený text dát do souladu s větou z prvního odstavce na str. 45, která zní: „Příslušným vyvlastňovacím úřadem bude ten 

správní orgán, který povolil stavbu – za předpokladu, že se jedná o stavební záměr. “ 

Vysvětleno

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena. Platí princip, že 

příslušným vyvlastňovacím úřadem bude ten, který stavbu povolil. 

Pokud stavbu nepovolí stavební úřad, příslušnost vyvlastňovacího 

úřadu se určí dle obecné místní příslušnosti. Volba příslušnosti 

nemůže ležet na pouze na vyvlastniteli. Je třeba si uvědomit, že 

vyvlastněním dochází k výraznému zásahu do ústavně chráněných 

práv. Při určení vyvlastňovacího úřadu nadřízeným orgánem je protor 

pro dostatečné vyhodnocení toho, jaké řešení je komfortní také s 

ohledem ns zájmy vyvlastňovaného.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

407 SP ČR část C

bod 5.1

Z K části C kapitole 5.1. (Příslušnost, str. 45)

Ve vazbě na požadavek na zahrnutí mimo jiné záměrů těžby jako činností, pro které lze práva vyvlastnit a kde může docházet k 

problematickému určení příslušnosti (nejedná se v převážné většině o stavbu povolovanou stavebním úřadem, ale o činnosti povolované 

báňskou správou), požadujeme zavedení jednoduchého pravidla, kdy o příslušnosti rozhodne samotný žadatel podle toho, ke kterému 

úřadu svoji žádost podá (viz současná úprava zákona o urychlení výstavby pro stavby dopravní infrastruktury a v současné době 

projednávaný návrh na jeho novelizaci rozšiřující toto pravidlo i na stavby energetické infrastruktury).

Odůvodnění:

Návrh směřuje k podpoře rychlosti a hospodárnosti správního řízení pro případy těžby, jelikož řešení příslušnosti nadřízenými orgány se v 

praxi jeví jako velmi zdržující (ze správní praxe jsou známy případy v prodlení v rozhodování nadřízeného úřadu v řádu měsíců).

Neakceptová

no

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena. Platí princip, že 

příslušným vyvlastňovacím úřadem bude ten, který stavbu povolil. 

Pokud stavbu nepovolí stavební úřad, příslušnost vyvlastňovacího 

úřadu se určí dle obecné místní příslušnosti. Volba příslušnosti 

nemůže ležet na pouze na vyvlastniteli. Je třeba si uvědomit, že 

vyvlastněním dochází k výraznému zásahu do ústavně chráněných 

práv. Při určení vyvlastňovacího úřadu nadřízeným orgánem je protor 

pro dostatečné vyhodnocení toho, jaké řešení je komfortní také s 

ohledem ns zájmy vyvlastňovaného.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

408 SP ČR část C

bod 5.1

Z K části C kapitole 5.1. (Příslušnost, str. 45)

Žádáme doplnit Speciální stavební úřad a odvolací orgán Nejvyšší stavební úřad.

Odůvodnění: 

Návrh nereflektuje návrh rekodifikace stavebního zákona a projednávanou novelu zákona č. 416/2009 Sb.

Akceptováno

Soustava vyvlastňovacích úřadu byla upravena.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

409 SP ČR část C

bod 5.1

Z K části C kapitole 5.1. (Příslušnost, str. 45)

Žádáme stanovit příslušný úřad v případě stavebního záměru, který nepodléhá povolovacímu řízení.

Odůvodnění: 

Ve věcném záměru chybí ustanovení o příslušnosti v případě stavebního záměru, který nepodléhá povolovacímu řízení (např. případy § 79 

stavebního zákona).

Vysvětleno

Řešeno obecně místní příslušností - místně příslušný vyvlastňovací 

úřad je ten, v jehož správním obvodu se pozemky nebo stavby 

nacházejí. S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

410 SP ČR část C

bod 5.1

Z K části C kapitole 5.1. (Příslušnost, str. 45)

Doporučujeme připustit i přímý výkon státní správy s ohledem na pravděpodobný výsledek rekodifikace stavebního práva.

Odůvodnění:

Současný návrh rekodifikace stavebního práva předvídá vznik nových státních stavebních úřadů (od krajské úrovně včetně). Pak však 

nepůjde o přenesený výkon státní správy, ale o přímý výkon státní správy. Vzhledem k tomu, že věcný záměr výslovně uvádí „v závislosti 

na výsledku rekodifikace stavebního zákona“, pak je třeba doplnit i dopad takového (v současné době pravděpodobného) výsledku.

Akceptováno

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

411 SP ČR část C

bod 5.3

Z K části C kapitole 5.3. (Zahájení řízení, str. 47)

Upozorňujeme, že zasílání oznámení o zahájení řízení o vyvlastnění exekutorovi, resp. soudu, je zřejmě nadbytečné, již dnes je docíleno 

stejného účinku poznámkou v katastru nemovitostí.

Odůvodnění:

Nemožnost zpeněžení nemovitosti je již zřejmě za současné právní úpravy vyřešena poznámkou v katastru nemovitostí. Skutečnost, že 

probíhá řízení o vyvlastnění je zákazem dispozice s majetkem, včetně dispozice v rámci exekuce či výkonu rozhodnutí.

Vysvětleno

Zachování povinnosti doručit oznámení soudnímu exekutorovi, resp. 

soudu, který vede výkon rozhodnutí, o zahájení vyvlastňovacího 

řízení je důsledkem zakotvení právní úpravy střetu vyvlastňovacího a 

exekučního řízení v novém zákoně o vyvlastnění. Navrhuje se totiž 

stanovit, že po doručení tohoto oznámení soudní exekutor, resp. 

soud, který vede výkon rozhodnutí, nebude moci zveřejnit dražební 

vyhlášku, nebo, pokud již byla dražba vyhlášena, bude povinen 

uveřejnit oznámení o zahájení vyvlastňovacího řízení, které 

znemožňuje provést dražbu (k tomu dále viz kapitola 6 věcného 

záměru). Musí být proto zajištěno, aby byl soudní exekutor, resp. 

soud o uvedené skutečnosti včas informován. V tomto ohledu se tak 

pouhá existence poznámky o této skutečnosti v katastru nemovitostí, 

jejíž zápis může trvat až 30 dnů, nejeví jako dostačující.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

412 SP ČR část C

bod 5.3

Z K části C kapitole 5.3. (Zahájení řízení, str. 47)

Ve výčtu dokladů, který by měl žadatel o vyvlastnění připojit k žádosti je mimo jiné uveden následující, jenž požadujeme upravit tak, aby 

bylo zřejmé, co se přikládá v případě vyvlastnění stavby, která nepodléhá žádnému povolení stavebního úřadu:

„doklad o povolení stavby minimálně ve fázi územního rozhodnutí vydaný na základě zvláštního právního předpisu, pokud vyvlastňovací 

úřad současně není stavebním úřadem, “

Odůvodnění:

Protože se zcela běžně realizují stavby, které nepodléhají územnímu rozhodnutí a nevyžadují ani jiné povolení ze strany stavebního úřadu 

jako je například výměna vedení technické infrastruktury podle § 79 odst. 2 písm. s současného stavebního zákona, u nichž je třeba také 

řešit majetkoprávní záležitosti, je nezbytné umožnit vyvlastnění i pro tento druh staveb zřizovaných ve veřejném zájmu. Pro ně je pak nutno 

určit co má být přiloženo k žádosti namísto výše předepsaného dokladu.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

413 SP ČR část C

bod 5.3

Z K části C kapitole 5.3. (Zahájení řízení, str. 47)

Odmítáme zatěžovat vyvlastnitele dokládáním skutečností, které si orgány veřejné moci mohou zajistit z veřejných seznamů a rejstříků 

(výpis Centrální evidence exekucí).

Odůvodnění:

Tato evidence je veřejně přístupná – jde o veřejný seznam (§ 125 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád), vyvlastnitel by neměl být 

zajištěním takového dokladu zatěžován. Výpis si má zajistit sám vyvlastňovací úřad, který se navíc bez tohoto dokladu obešel i v současné 

době. Tento princip se zcela běžně uplatňuje i v jiných právních předpisech.

To, že jde o veřejný seznam, do kterého umožňuje Exekuční komora přístup pouze za úplatu, na povaze veřejného seznamu nic nemění. 

Pokud jde o náklady přístupu do evidence, pak je na státu, aby si u Exekuční komory sjednal nezpoplatněný přístup či prosadil 

nezpoplatněný přístup i pro veřejnost.

Vysvětleno

Vyvlastnitel nemusí prokazovat splnění všech podmínek uvedených v 

§ 44a odst. 4. exekučního řádu, ale pouze skutečnost, že k 

vyvlastňované věci je vedeno více exekučních řízení. Toto je totiž 

jediná podmínka v § 44a odst. 4. exekučního řádu, která zcela bez 

dalšího vylučuje, aby byl prodej v rámci exekuce uskutečněn, a to i 

kdyby všichni účastníci exekučního řízení s prodejem souhlasili. 

Nepožaduje se tedy, aby vyvlastnitel prokazoval souhlas exekutora, 

oprávněného a všech oprávněných věřitelů, ale pouze mnohost 

exekucí. K tomu by pak sloužil výpis z centrální evidence exekucí, 

popřípadě jiná veřejná listina.

K otázce nezbytnosti výpisu z centrální evidence exekucí uvádíme, 

že je v zájmu samotného vyvlastnitele, aby si předem ověřil, zda je 

nutné vyvinout snahu o dohodu s vyvlastňovaným. Pokud by totiž 

povinnost uzavřít dohodu s vyvlastňovaným v konkrétním případě 

neměl, mohl by vyvlastnitel rovnou přistoupit k podání žádosti o 

vyvlastnění a nemusel by podstupovat potenciálně komplikované 

jednání s vyvlastňovaným. Proto si vyvlastnitel bude prakticky vždy 

ověřovat (má-li pro to indicie), zda probíhá více exekucí k 

vyvlastňované věci, a bude si za tímto účelem pořizovat výpis z 

centrální evidence exekucí (popřípadě jinou veřejnou listinu), který 

bude mnohost exekucí dokládat. V takové situaci se lze domnívat, že 

předložení již takto pořízené veřejné listiny jako jedné z příloh k 

žádosti o vyvlastnění nepředstavuje pro vyvlastnitele nepřiměřenou 

administrativní zátěž. Jinými slovy, vyvlastnitel si musí obstarat výpis 

z centrální evidence exekucí pro doložení skutečnosti, že v daném 

případě nemohl s vyvlastňovaným jednat a získat práva dohodou.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Připomínk

ové místo
K části
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připomí
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Vypořádání
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připomínkového 

místa

414 SP ČR část C

bod 5.4

Z K části C kapitole 5.4. (Obstarání znaleckého posudku, str. 47)

Žádáme upravit lhůty vztahující se ke znaleckému posudku.

Navrhované znění po úpravě:

 „Náhrada za vyvlastnění se určí na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, nebo  pokud jej 

vyvlastňovaný předloží vyvlastňovacímu úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo vyvlastňovanému doručeno uvědomění o 

zahájení vyvlastňovacího řízení, v opačném případě se náhrada stanoví  na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost 

vyvlastnitele , jestliže s tím vyvlastňovaný vyslovil souhlas .“

Odůvodnění:

Námi předložený návrh na úpravu textu vychází z návrhu novely stávajícího vyvlastňovacího zákona, která v rámci novely zákona č. 

416/2009 v současné době prochází legislativním procesem. Návrh nemění dosavadní pravidlo, které stanoví, že náhrada za vyvlastnění se 

prioritně stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného. Pro urychlení vyvlastňovacího řízení se však 

navrhuje, aby takový posudek musel vyvlastňovaný předložit ve lhůtě do 30 dní ode dne, kdy mu bylo doručeno uvědomění o zahájení 

řízení. Pokud tak neučiní, stanoví se náhrada na základě znaleckého posudku vyvlastnitele.

Ponechání stanovení lhůt na vyvlastňovacím úřadu má dvě stinné stránky. Vyvlastňovací úřad musí lhůty stanovovat dvěma samostatnými 

procesními úkony a lhůty jsou stanovovány v nejednotném rozsahu (ve většině případů v příliš dlouhém). Uvedenými procesními úkony jsou 

konkrétně dvě zcela nadbytečná samostatná usnesení vyvlastňovacího úřadu, která by se díky návrhu nemusela vyhotovovat a nákladově 

a administrativně náročně doručovat a zejména – prokazovat i u nich jejich doručení. Pravidla má tedy přímo stanovit zákon o vyvlastnění, 

vyvlastňovací úřad o nich případně může informovat (upozornit na ně) vyvlastnitele v rámci oznámení o zahájení řízení o vyvlastnění.

Vysvětleno

Upraveno ve věcném záměru. 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. Výzva bude 

součástí doručovaného uvědomění o zahájení řízení. Lhůta je 

stanovena pro vyvlastňovaného, aby měl časový prostor pro hájení 

svých práv.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

415 SP ČR část C

bod 5.5

Z K části C kapitole 5.5. (Průběh řízení, str. 47- 48)

Do textu k tomuto bodu požadujeme doplnit text jednoznačně stanovující lhůty pro některé procesní postupy.

Navrhované znění po úpravě:

 „Ústní jednání nařídí vyvlastňovací úřad tak, aby se konalo nejpozději ve lhůtě do 60 dnů od odeslání uvědomění o zahájení 

vyvlastňovacího řízení. O ústním jednání uvědomí účastníky řízení nejméně 15 dnů před jeho konáním. 

Dospěje-li vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky pro vyvlastnění jsou splněny, do 30 dnů ode dne konání ústního jednání 

rozhodne samostatnými výroky o vyvlastnění práv k pozemku nebo ke stavbě a o náhradě za vyvlastnění ,“

Odůvodnění:

Pro urychlení řízení o vyvlastnění je žádoucí, aby byly v novém zákoně o vyvlastnění jednoznačně stanoveny lhůty pro některé procesní 

postupy. To ze své povahy přispívá k zamezení případné nečinnosti správního orgánu a vyvlastniteli umožňuje efektivně využívat správních 

prostředků pro ochranu před nečinností správního orgánu. Lhůty uvedené v našem návrhu vychází z návrhu novely stávajícího 

vyvlastňovacího zákona, která v rámci novely zákona  č. 416/2009 v současné době prochází legislativním procesem.

Akceptováno 

jinak 

VZ upraven - tento postup bude aplikován na vybrané stavby.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

416 SP ČR část C

bod 5.6

Z K části C kapitole 5.6. (Rozhodnutí, str. 49)

Žádáme z textu vypustit větu o nemožnosti snížení náhrady.

Navrhované znění po úpravě:

 „V odvolacím řízení nemůže být snížena náhrada za vyvlastnění.“

Odůvodnění:

Předložený návrh nelze akceptovat, protože v rámci odvolání může být napadena výše náhrady jako příliš vysoká (např. založená na 

vadném posudku) a v takovém případě musí být umožněno rozhodnout v odvolacím řízení i o snížení náhrady.

V případě nemožnosti snížení náhrady by v popisovaném příkladu pak odvolacímu orgánu nezbylo, než rozhodnutí o vyvlastnění zrušit a 

věc vrátit k novému projednání, což procesně neúměrně prodlouží řízení o vyvlastnění.

Vysvětleno

Pokud nastane situaci, jakou připomínkové místo popisuje, jedná se 

o vadu rozhodnutí, pro kterou je nutné napadené rozhodnutí zrušit. 

Prvostupňový orgán poté rozhodne v souladu s právním názorem 

odvolacího orgánu. Jiný postup by znamenal rozpor s obecnou 

úpravouu správního řádu. Odvolací orgán nemůže změnit rozhodnutí 

v neprospěch odvolatele. Platí ustanovení § 90 odst. 3 Správního 

řádu.
S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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417 SP ČR část C

bod 5.8

Z K části C kapitole 5.8. (Vyvlastňovací řízení pro vybrané druhy staveb, str. 50)

Žádáme ponechat v zákoně o urychlení výstavby ta ustanovení týkající se vyvlastnění, která nebudou přenesena do nového zákona o 

vyvlastnění a obecně nevylučovat možnost budoucích speciálních ustanovení týkajících se vyvlastnění v zákoně o urychlení výstavby.

Odůvodnění:

Pravidla nyní uvedená v zákoně o urychlení výstavby, která se mají stát obecnými pravidly vyvlastnění, mohou být přenesena do zákona o 

vyvlastnění, avšak ta, která přenesena nebudou, musí zůstat v zákoně o urychlení výstavby. Obecně rovněž nelze požadovat, aby zákon o 

urychlení výstavby již do budoucna neobsahoval žádná ustanovení týkající se vyvlastnění. Toto nelze garantovat, jelikož pro realizaci 

zejména liniových staveb mohou být nezbytná specifická ustanovení, která v některých případech nebude možné aplikovat na všechna 

vyvlastnění ani je umístit do speciální části zákona o vyvlastnění, a to i vzhledem k operativním novelizacím zákona o urychlení výstavby, 

kdy může být potřebné provést několik vzájemně provázaných změn, které se mohou týkat i vyvlastnění, a rozdělení návrhu nebude možné 

či vhodné provést do více právních předpisů.

Vysvětleno

Z důvodu sjednocení právní úpravy a její přehlednosti je žádoucí, aby 

jeden právní předpis upravoval komplexně problematiku procesu 

vyvlastnění, a to včetně procesních odchylek pro stavby podle 

liniového zákona, proto MMR navrhuje, že část týkající se 

problematiky procesu vyvlastnění bude z tohoto zákona přesunuta do 

nového zákona o vyvlastnění. Stávající platná úprava, tj. speciální 

úprava pro stavby podle liniového zákona však bude zachována a  

převzata. Věcný záměr bude v tomto ohledu upraven včetně 

vypuštění zmínky o zrušení tohoto zákona a bude obsahovat 

variantní řešení výše uvedeného, tj. varianta přesunutí vyvlastnění do 

zákona o vyvlastnění a varianta zachování vyvlastnění v liniovém 

zákoně.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

418 SP ČR část C

bod 5.9

Z K části C kapitole 5.9. (Mezitímní rozhodnutí, str. 50-51)

Stávající text k tomuto bodu požadujeme přepracovat ve smyslu našeho požadavku uvedeného v naší konkrétní připomínce č. 11:

• mezitímní rozhodnutí s vyloučením možnosti odvolání

• mezitímní rozhodnutí s možnosti odvolání

Vysvětleno

Institut mezitimního rozhodnutí, tak jak byl schválen v liniovém 

zákoně v žádném případě nepopíráme. Akceptujeme speciální 

úpravu.  Pokud by byla odsouhlasena varianta včlenění vyvlastnění 

pro stavby dle liniového zákona do zákona o vyvlastnění bude institut 

mezitimního rozhhodnutí převzat.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

419 SP ČR část C

bod 5.9

Z K části C kapitole 5.9. (Mezitímní rozhodnutí, str. 50)

Níže uvedený text 2. věty tohoto bodu požadujeme upravit dle odůvodnění.

Navrhované znění po úpravě:

 „Mezitímní rozhodnutí bude možné vydat na základě žádosti vyvlastnitele pouze za předpokladu, že budou splněny podmínky pro 

vyvlastnění a bude přetrvávat spor o náhradu za vyvlastnění, který může proces vyvlastnění výrazně prodloužit a zkomplikovat.

Odůvodnění:

Pro využití možnosti požádat o vydání mezitímního rozhodnutí je zcela irelevantní, zda existuje mezi vyvlastnitelem a vyvlastňovaným „spor 

o náhradu za vyvlastnění“. Spor o výši náhrady se také často projeví až v průběhu řízení o vyvlastnění, zatímco návrh o vydání mezitímního 

rozhodnutí se podává při zahájení řízení o vyvlastnění, kdy výskyt takového sporu nemůže být znám. Jistě mohou nastat i případy, kdy se v 

průběhu řízení o vyvlastnění spor o výši náhrady neprojeví, překvapivě však spor o výši náhrady vyjde najevo až v rámci podaného 

odvolání proti výši náhrady (může jít i o účelové jednání vyvlastňovaného).

Ve věcném záměru je zřejmě zákonná textace § 4a odst. 1 současného zákona o urychlení výstavby („… podmínky pro vyvlastnění jsou s 

výjimkou určení výše náhrady za vyvlastnění splněny,…“) nesprávně interpretována, jelikož význam a interpretace použité ve věcném 

záměru, nebyly zřejmě ani součástí odůvodnění poslaneckého návrhu, který toto ustanovení do zákona o urychlení navrhl.

Vysvětleno

Institut mezitimního rozhodnutí, tak jak byl schválen v liniovém 

zákoně v žádném případě nepopíráme. Akceptujeme speciální 

úpravu.  Pokud by byla odsouhlasena varianta včlenění vyvlastnění 

pro stavby dle liniového zákona do zákona o vyvlastnění bude institut 

mezitimního rozhhodnutí převzat.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

420 SP ČR část C

bod 5.9

Z K části C kapitole 5.9. (Mezitímní rozhodnutí, str. 51)

Upozorňujeme, že je třeba doplnit Územní rozvojový plán.

Navrhované znění po úpravě:

„Institut mezitímního rozhodnutí je možné převzít ze současné právní úpravy, avšak pouze pro vybrané stavby. Nejprve je nutné stanovit 

podmínky pro jeho vydání:

• vydá se na žádost vyvlastnitele,

• týká se stavby vymezené v zásadách územního rozvoje nebo územního rozvojového plánu ,

• jedná se o stavbu vybrané infrastruktury,

• podmínky pro vyvlastnění jsou splněny, přetrvává spor o náhradu,

• rozhodnutí bude obsahovat všechny náležitosti výroku o vyvlastnění.“

Odůvodnění: 

Návrh nereflektuje návrh rekodifikace stavebního zákona a projednávanou novelu zákona č. 416/2009 Sb.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

421 SP ČR část C

bod 6

Z K části C kapitole 6. (Souběh exekuce a vyvlastnění, str. 51)

Žádáme stanovit jednoznačnou prioritu vyvlastnění před exekucí a výkonem rozhodnutí.

Odůvodnění:

Ve všech úvahách o rozhodnutí priority exekuce (resp. výkonu rozhodnutí) nebo vyvlastnění je třeba bezpochyby upřednostnit a příslušná 

pravidla nastavit ve prospěch vyvlastnění. Zcela zásadní pro tento závěr je uvědomění, že exekuce se týká individuálních soukromých práv 

(uspokojení věřitelů), zatímco vyvlastnění slouží veřejnému zájmu.

Akceptováno

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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Č.
Připomínk

ové místo
K části

Typ 

připomí

nky

Vypořádání

Vyjádření 

připomínkového 

místa

422 SP ČR část C

bod 6.1

Z K části C kapitole 6.1 (Návrh řešení - vyloučení povinnosti pokusit se o uzavření smlouvy o získání práv k nemovité věci, str. 53)

Žádáme stanovit výjimku z povinnosti dosažení dohody v případě exekuce (výkon rozhodnutí) vyvlastňovaného.

Odůvodnění:

V případě, že je vyvlastňovaná věc zatížena exekucí či výkonem rozhodnutí, je naopak třeba, aby zákon o vyvlastnění výslovně stanovil 

(tak jak lze v současné době podřadit pod případy uvedené v § 5 odst. 5 písm. b) zákona o vyvlastnění), že prokázání nemožnosti získat 

práva dohodou se v těchto případech nevyžaduje.

Je třeba si uvědomit, že vyvlastnění je prováděno ve veřejném zájmu, trvání na snaze o dosažení dohody v takovém případě (za každou 

cenu), kdy je uzavření dohody vysoce nepravděpodobné a právně téměř nemožné, je neodůvodněnou obstrukcí ze strany autora zákona o 

vyvlastnění.

Vysvětleno

V podrobnějším vyjádření SP uvádí, že dle MMR nebude 

požadováno dosažení dohody vyvlastnitele a vyvlastňovaného v 

případě, že je na vyvlastňovaného uvalena exekuce. MMR však ve 

vypořádání původní připomínky SP č. 422 odkazuje na znění 

věcného záměru, ve kterém je naopak popsáno, že snaha o uzavření 

dohody vyvlastnitele a vyvlastňovaného bude vyžadována i v případě 

exekuce. Dohodu s vyvlastňovaným by vylučovala pouze skutečnost, 

že vyvlastňované věci jsou postiženy ještě jinou exekucí. Došlo tedy 

zřejmě k nedorozumění, neboť věcný záměr (na který MMR 

odkazuje) snahu o uzavření dohody vyvlastnitele a vyvlastňovaného 

v zásadě požaduje.

Jinak řečeno, dohoda vyvlastnitele a vyvlastňovaného je možná i v 

případě, že je na vyvlastňovaného uvalena exekuce a vyvlastňovaný 

je v jejím důsledku omezen v nakládání s vyvlastňovanými věcmi. 

Nebude to však platit vždy, jak je podrobněji popsáno v části C 

kapitole 6.1 věcného záměru. Proto je také po vyvlastniteli 

požadováno, aby jako jednu z příloh k žádosti o vyvlastnění předložil 

doklad o tom, že vyvlastnitel nebyl povinen vyvinout snahu o 

uzavření smlouvy s vyvlastňovaným, včetně dokladu o tom, že 

předmětná věc není postižena jinou exekucí, který bude prokazovat 

nemožnost uzavření dohody vyvlastnitele s vyvlastňovaným (pro 

podrobnosti k dokladu o více exekucích prosím vizte vypořádání 

podrobnějšího vyjádření k připomínce č. 413). 

Vypořádání této připomínky je proto dle našeho názoru konsistentní s 

vypořádáním připomínky č. 413, na kterou SP odkazuje.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

423 SP ČR část C

bod 7.2

Z K části C kapitole 7.2 (Návrhy řešení – náhrada za vyvlastnění – věcná břemena, str. 58)

Následující text k tomuto bodu požadujeme upravit dle odůvodnění.

Navrhované znění po úpravě:

 „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 konkrétní technickou infrastrukturou.  V praxi má  může nastat situace, že  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. Současně však dochází i k opačným situacím, kdy u pozemků určených pro ukládání 

technické infrastruktury (typicky pozemní komunikace), součet hodnoty všech věcných břemen váznoucích na pozemku 

převyšuje hodnotu samotného pozemku. “

Odůvodnění:

Navrhujeme text bodu 7.2 formulačně upravit tak, aby z něho bylo zřejmé, že problém nespočívá pouze v nízkých náhradách za věcná 

břemena, ale že naopak nastávají situace, kdy naopak hodnota věcných břemen je neadekvátně vysoká co do míry omezení vlastníka 

pozemku.

Neakceptová

no

S daným tvrzením nelze souhlasit, dle našeho názoru jde především 

o nízké náhrady za věcná břemena, což je pro vyvlastňovaného 

demotivující. Důvodem této úpravy není, aby vyvlastnitel platil méně, 

ale aby vyvlastňovaný dostal (spravedlivě) více. Pokud však lepší 

úpravou předpisů o oceňování dojde k tomu, že vyvlastnitel nebude 

platit za zřizování služebností více, než za celý pozemek, je to 

rovněž v pořáddku.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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424 SP ČR část C

bod 7.2

Z K části C kapitole 7.2 (Návrhy řešení – náhrada za vyvlastnění – věcná břemena, str. 58)

Navrhujeme následující úpravy:

V bodě 7.2 se slova „rekodifikace zákona“ nahrazuje slovy „Přijetí novely č. 237/2020 Sb., k zákonu“, za slovo „břemen“ se doplňují slova 

„,včetně oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu“ a dále se na konec odstavce doplňuje věta „Současně však dochází i k 

opačným situacím, kdy u pozemků určených pro ukládání technické infrastruktury, součet hodnoty všech věcných břemen váznoucích na 

pozemku převyšuje hodnotu samotného pozemku.“.

Navrhované znění po úpravě:

 Rekodifikace zákona Přijetí novely č. 237/2020 Sb. k zákonu  o oceňování majetku (přijetí odlišného postupu pro oceňování věcných 

břemen , včetně oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu ), 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. Současně však dochází i k opačným situacím, kdy u pozemků určených pro ukládání technické 

infrastruktury, součet hodnoty všech věcných břemen váznoucích na pozemku převyšuje hodnotu samotného pozemku .

Odůvodnění: 

Navrhujeme text bodu 7.2 formulačně upravit tak, aby reflektoval přijetí novely č. 237/2020 Sb. k zákonu č. 151/1997Sb., o oceňování 

majetku. V současnosti se totiž nachází v mezirezortním připomínkovém místě novela oceňovací vyhlášky, která již zohledňuje při výpočtu 

cen pro věcná břemena pro technickou infrastrukturu míru omezení vlastníka pozemku, a to v závislosti na druhu pozemku a typu technické 

infrastruktury.

vzato na 

vědomí

VZ vychází z platné právní úpravy. Pokud bude Vámi avizovaná 

novela přijata, bude toto zohledněno v rámci paragrafového znění 

nového zákona o vyvlastnění. 

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

425 SP ČR část C

bod 8

Z Část C kapitole 8 (Soudní přezkum, str. 64)

Žádáme sjednotit lhůty pro podání žalob proti oběma výrokům rozhodnutí o vyvlastnění.

Odůvodnění:

Nedává smysl, aby pro podání žaloby proti výroku o vyvlastnění a žaloby proti výroku o náhradě byly stanoveny odlišné lhůty. Obě lhůty by 

měly být stanoveny v délce 30 dní. Odlišné lhůty jsou matoucí a způsobují zbytečné procesní odchylky vedoucí k procesním omylům 

vyvlastnitelů a vyvlastňovaných. Akceptováno 

jinak 

Věcný záměr byl upraven.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 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.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

426 SMS 

ČR

obecně Z Institut vyvlastnění je podle SMS ČR svou povahou, kdy zasahuje do základního práva vlastnit majetek, extrémně důležitým a citlivým 

právním institutem. Je na místě připomenout, že možnost vlastníka vyloučit ostatní subjekty práva z užívání věci (v tomto případě 

pozemku) je samotnou podstatou vlastnického práva, které je jedním ze základních pilířů demokratického právního státu ve smyslu Ústavy 

ČR.

Z toho důvodu navrhujeme předkladateli, aby hlavní ideová východiska materiálu nejprve předložil Radě vlády pro veřejnou správu. V tomto 

poradním orgánu vlády jsou zastoupeni partneři z nejrůznějších orgánů veřejné správy a projednání materiálu v něm může ještě před 

konáním mezirezortním připomínkovým řízením vyjasnit nejproblematičtější a nejspornější otázky.

Akceptováno

VZ bude projednán s Radou Vlády pro veřejnou správu.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.

427 SMS 

ČR

část C Z Východiska nové právní úpravy (str. 32) 

Materiál okrajově zmiňuje zavedení nového účelu vyvlastnění v rámci horního zákona. Je potřeba upozornit, že některá připomínková místa 

včetně SMS ČR s tímto krokem zásadně nesouhlasí, neboť by významně ohrozil ústavně garantované právo na samosprávu, a to zásahem 

do samostatné působnosti obcí v oblasti správy majetku a v oblasti územního i strategického plánování. Použití institutu vyvlastnění v 

kontextu horního zákona se navíc jeví jako zcela zbytné. 

Proto požadujeme pasáž zmiňující zavedení institutu vyvlastnění do horního zákona vyjmout.
Akceptováno

Účely vyvlastnění nebudou součástí nového zákona o vyvlastnění, 

tyto jsou upraveny v jednotlivých speciálních zákonech v gesci 

dotčených resortů. V případě potřeby doplnění účelu vyvlastnění do 

speciálního zákona, bude toto řešeno resortem, do jehož gesce 

konkrétní zákon spadá. V případě horního zákona je třeba 

projednání dané záležitosti MPO s Báňským úřadem. Pokud 

vyvstane potřeba zakotvení účelu vyvlastnění do horního zákona, 

bude novela horního zákona řešena v rámci návrhu nového zákona o 

vyvlastnění, a to formou změnového zákona. Účel vyvlastnění v 

rámci horního zákona si může gestor vyřešit již dnes bez ohledu na 

věcný záměr zákona o vyvlastnění.RIA i VZ v tomto smyslu 

upraveny.

S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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428 SMS 

ČR

část C

bod 5.1

Z Vyvlastňovací řízení – příslušnost (5.1, str. 45) 

Materiál v této části nereflektuje institucionální změny související s proměnlivou soustavou stavebních úřadů, resp. i novým stavebním 

zákonem, když na str. 45 uvádí, že „příslušným vyvlastňovacím úřadem bude ten správní orgán, který povolil stavbu – za předpokladu, že 

se jedná o stavební záměr.“ Nad novou soustavou stavebních úřadů – správních orgánů pro povolování staveb dodnes visí otazník a tato 

formulace může vést na v budoucnu již neexistující správní orgán. 

Doporučujeme text přeformulovat následovně „Příslušným vyvlastňovacím úřadem bude ten správní orgán, který povolil stavbu nebo mu 

tato gesce v současné době náleží – za předpokladu, že se jedná o stavební záměr .“

Vysvětleno

Soustava vyvlastňovacích úřadů byla upravena. Pokud nebude 

možné určit příslušný vyvlastňovací úřad na základě toho, že stavbu 

povolil, je zde obecná místní příslušnost.  V závislosti na výsledku 

rekodifikace stavebního zákona bude reagováno na případně změny. S navrženým 

vypořádáním 

souhlasím.
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