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Tato diplomová práce se zabývá vymezením pojmu vyvlastnění a rozborem české 

expropriační legislativy nejdříve v obecné rovině a následně v souvislosti se speciálním 

zákonem pro účely těžby nerostných surovin tak, jak je uvedeno v názvu této práce. 

Hlavním cílem je zjištění nedostatků současné právní úpravy a navržení možných 

legislativních úprav za účelem zlepšení jejího využití.  
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This Diploma Thesis deals with determination of the term expropriation and with 

analysis of Czech expropriation legislative, first in principle and then following in relation 
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of this Thesis. The Diploma Thesis focuses on finding any absences in the present legal 

regulations and on recommendations of any possible legal modifications and adjustments 

to enhance its using. 
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1 Úvod 

Tématem překládané práce je nejzávažnější zásah do majetkových práv a to nuceným 

omezením nebo odnětím vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě pro účely těžby 

nerostných surovin. Bydlím v regionu značně ovlivněném rozsáhlou důlní činností, kde je 

uvedené téma v současné době velmi aktuální, a to především v obcích Horní Jiřetín  

a Černice. Zde v současné době dochází k rozsáhlým a velmi napjatým jednáním z důvodu 

rozšíření těžby, se kterým jde ruku v ruce i likvidace těchto obcí.  

Pojem vyvlastnění vyvolává u většiny lidí pocit bezpráví a zneužití moci. Často je 

zaměňováno s pojmem znárodnění, a to zvláště v českém prostředí, kde se znárodňovalo 

v nedaleké historii. Pro mnoho lidí tyto dva pojmy splývají. Není pochyb o tom, že stále žije 

mnoho pamětníků, kteří mají tyto události v živé paměti a proto jakékoli formy zabavení 

majetku, ať se již jedná o exekuci nebo vyvlastnění za úplatu, nutně vyvolává emoce. Doba 

pokročila a vyvstává otázka, jaké jsou současné možnosti ochrany práv vlastnit a užívat 

majetek.  

 Cílem mé diplomové práce je podat ucelený náhled na účinnou právní úpravu jak 

v obecné rovině, tak v souvislosti se speciálním právním předpisem Horním zákonem. 

V úvodu své práce jsem nastínila historický vývoj tohoto institutu, následně jsem se zmínila  

o základních předpisech, kterými se vyvlastnění řídí. Ve stěžejní části mé práce se věnuji 

rozboru jednotlivých předpokladů vyvlastnění, tedy především podmínkám, účelům a rozsahu 

vyvlastnění, veřejnému zájmu a náhradám, které jsou nejdiskutovanější. V závěru své práce se 

zabývám otázkou možnosti aplikace zákona o vyvlastnění konkrétně pro účely těžby 

v Podkrušnohorském regionu. 
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2 Historie vyvlastnění v horním právu 

 

Historie vyvlastnění je velmi úzce spojena s historickým vývojem vlastnického 

práva, resp. s historickým vývojem ochrany vlastnického práva. Už starověké římské právo 

zavedlo právní úpravu vlastnictví a velice podrobně se zabývalo jeho ochranou. Vlastnictví 

znamenalo úplné a výlučné panství nad věcí, a vlastník byl tudíž oprávněn věc držet, užívat, 

požívat její plody a nakládat s ním. Oproti tomu však v Římě neznali institut vyvlastnění a to 

z toho důvodu, že vlastnické právo bylo bráno jako absolutní panství nad věcí a nikdo jiný 

nesměl do tohoto práva zasahovat. Přístup k vlastnictví se však v historii měnil, a tak se 

vlastnickému právu dostává v jednotlivých obdobích rozdílné právní ochrany.  

 

2.1 Vyvlastnění ve středověku 

 

V historii našeho státu bylo vždy hornictví považováno za významné průmyslové 

odvětví ve všech historických etapách. Díky bohatým ložiskům vzácných kovů, především 

zlata a stříbra ve středověku, uhlí v době průmyslové expanze XVIII. a XIX. století stejně 

jako radioaktivních surovin v době nejnovější, byl určován hospodářský a tím i politický 

význam jednotlivých zemí a států. Přemyslovci díky nerostnému bohatství Čech získali 

mimořádné postavení mezi evropskými panovníky. V důsledku toho byl král Otakar II. 

nazýván „zlatým králem“, a rovněž tak jeho následovníci z ostatních panovnických dynastií.  

Středověcí panovníci nešetřili s udělováním výsad a privilegií za účelem naplnění 

bezedných pokladen stříbrem. Z tohoto důvodu bylo horní právo založeno na horní svobodě, 

která se stala trvalým a charakteristickým rysem všech horních řádů na území našeho státu. 

Jejím obsahem byl nejenom volný přístup k vyhledávání a dobývání nerostných surovin, 

oddělení ložisek vyhrazených nerostů od pozemkového vlastnictví, ale další závažná omezení 

vlastnických práv majitelů půdy, pod jejímž povrchem se provozovala důlní činnost. Těžko 

bychom hledali jiné právní odvětví, které by připouštělo tak závažný zásah do tehdy 

nedotknutelného soukromého vlastnictví. Již sama skutečnost, že si středověké horní právo 

dochovalo svoji platnost prakticky až do poloviny XIX. století, je nejlepším důkazem o jeho 

pokrokovosti a modernosti v době, kdy vznikalo.  
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Protože bylo snahou regálního pána, aby nerosty, které si v širším slova smyslu 

přivlastnil, byly v co nejširším rozsahu dobývány, umožňoval jejich vyhledávání a exploataci 

nezávisle na vůli vlastníka pozemku. Kromě toho, že vlastník pozemků byl ze zákona povinen 

trpět kutání i těžbu nerostů, byl povinen navíc dát podnikateli k dispozici i pozemky na stavbu 

důlních objektů povolit mu stavbu úpraven a hutí. K povinnostem majetků pozemků patřila  

i povinnost dodávat podnikateli důlní dřevo, a to bez náhrady, a poskytovat mu užívací právo 

k cestám, které navíc musel udržovat. Omezující práva vlastníků pozemků byla ze strany 

báňských podnikatelů saturována tzv. panským lánem a podílem na těžbě v podobě jednoho, 

později několika kuksů (1 kuks = 1/32 vytěženého nerostu). Kutání (vyhledávání užitkových 

nerostů) bylo podle jihlavského a kutnohorského práva svobodné a nevyžadovalo žádné 

licence ze strany horního úřadu, ani povolení vlastníka pozemku.  

Význam dolování rudných ložisek byl od konce XVI. století v úpadku.  Císařovna 

Marie Terezie a její syn Josef II., se marně snažili udělovat řady svobod a privilegií, aby 

zvýšili ekonomický efekt hornického podnikání. Následkem úpadku hornictví 

v hospodářském životě českého státu XVI. a XVII. století nedávalo podnět k další 

zákonodárné činnosti, středověké horní řády zůstaly platnou právní formou i v první polovině 

XIX. století.[3] 

 

2.2 Novodobá historie vyvlastnění 

 

Počátkem XIX. století již šlechta nestačí svým finančním kapitálem krýt nutné 

investice a v zostřujícím se konkurenčním boji se dostává na jejich pozice rychle bohatnoucí 

buržoazie. Dochází k vyhrocení boje mezi buržoazní hospodářskou mocí a feudálním právem, 

které upřednostňovalo podnikatele z řad šlechty. V důsledku těchto událostí je poznamenán 

vývoj horního práva XIX. století až do revolučních přeměn v roce 1848. V této době 

poznáváme horní právo jako soubor roztříštěných právních norem v nepřehledném systému 

feudálních zákonů, doplňovaných a pozměňovaných řadou dvorských dekretů novější doby.  

Důležitým úkolem té doby bylo rozšířit působnost připravované normy na celé 

Rakousko, včetně Uher. Uvedeného úkolu se zhostil Karel Scheuchenstuel, který předložil 

k připomínkování návrh nového zákona pod označením „Motive“ v roce 1849. Díky tomuto 

 návrhu,  který byl čtyřikrát přepracován,  byl legislativní proces prvé poloviny  XIX.  století  
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ukončen.[3] Císařským patentem z 23. 5. 1854 byl v říšském zákoníku z roku 1854 pod č. 146 

vydán obecný horní zákon s platností pro celou Rakouskou monarchii včetně Uher. Kutéř byl 

na základě § 26 a 27 tohoto povinen před zahájením kutání předložit majiteli pozemku kutací 

povolení a pokusit se o dohodu s ním o jeho nárocích na odškodnění. V případě negativního 

výsledku, měl kutéř možnost požádat u politického úřadu o povolení, aby mohl započít 

s kutacími pracemi, ale měl za povinnost zajistit odškodnění majiteli pozemku, kdy výši 

odškodnění určil zástupce politického úřadu.[15] 

Přestože měl tento zákon nedostatky, zůstal v našich zemích více než sto let základní 

normou v oboru horního práva. Zrušen byl dnem 1. 1. 1958 zákonem č. 41/1957 Sb., horní 

zákon. Vyvlastnění je upraveno v ustanovení § 39 tohoto zákona v takovém smyslu, že lze 

nabývat nemovitosti nebo práv k nemovitostem vyvlastněním za účelem plnění úkolů, které 

jsou stanovené v předmětném zákoně. O vyvlastňovacím řízení, o výši, způsobu určení  

a placení náhrady za vyvlastnění platí obdobné předpisy o vyvlastnění k účelu výstavby obcí. 

Uvedený horní zákon byl zrušen dne 1. 7. 1988 zákonem č. 44/1988 Sb., horní zákon.[16] 

V novém horním zákoně je obdobně jako v předešlém horním zákoně možnost nabývat pro 

plnění úkolů stanovených tímto zákonem nemovitosti nebo práv k nemovitostem rozhodnutím 

o vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva. O vyvlastňovacím řízení platí zvláštní 

předpisy. Zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon, je v platnosti dodnes.[11]  

 

2.2.1 Historie stavebního zákona 

 

Až do konce roku 2006 byl proces vyvlastnění integrován v rámci stavebního zákona. 

V českém stavebním právu lze rozlišit čtyři základní vývojové etapy. První nejdelší od roku 

1886 do druhé poloviny 40. let dvacátého století. Sem patří v Čechách, na Moravě  

a ve Slezsku celkem 6 stavebních řádů jako například v Čechách zákon č. 40/1886 ř. z., 

jímžto se vydává stavební řád pro královské hlavní město Prahu a pro města Karlín, Smíchov, 

Král. Vinohrady, Žižkov, pak pro místní obce Košíře, Třešovice s Třešovičkami, Břevnov 

s Týnkou, Dejvice, Bubeneč, Libeň, Troju, Vršovice, Nusle a Pankrác, Michle a Podolí. 

Důležitým doplňkem stavebních řádů byly zákony o stavebním ruchu, jejichž obsahem byly 

značné úlevy po stránce technické i procesní. Stavební řády byly charakterizovány převážně  
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policejním rázem stavebních předpisů z důvodu odvrácení škod a nebezpečí hrozících ze 

stavebních činností, ale také jejich úlohou při podpoře veřejného zájmu. Svojí povahou 

znamenají stavební předpisy omezení práva vlastnického.[1]  

Druhou vývojovou etapou je etapa trvající 9 let a to do roku 1958. V tomto období lze 

známky vyvlastnění hledat v § 20 zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě 

obcí.[18] Tento zákon byl zrušen dne 1. 1. 1959 a nahrazen zákonem č. 87/1958 Sb.,  

o stavebním řádu, náležející do třetí etapy ohraničené léty 1958 a 1976. Tento zákon byl 

zrušen dne 1. 10. 1976 zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon).[17]  

Čtvrtá etapa od roku 1976 trvá dodnes. Těžiště právní úpravy problematiky 

vyvlastnění bylo v zákoně č. 50/1976 Sb., stavební zákon, který byl zrušen novým stavebním 

zákonem, tedy zákonem č. 183/2006 Sb.[10] a to k 1. 1. 2007. Od této chvíle je vlastní 

procesní úprava vyvlastnění upravena zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).[9]  
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3 Obecné právní podmínky vyvlastnění 

Česká republika je vázána nejen právními normami České republiky, ale také 

mezinárodními smlouvami a některými akty Evropských společenství. Nelze zde vyjmenovat 

všechny normy, které se problematiky dotýkají, proto se zmíním alespoň o těch 

nejdůležitějších a to postupně podle jejich právní síly a významu.  

Na úvod je třeba zmínit Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. 

V čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod je stanoveno,  

že každá fyzická a právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek a nikdo nemůže být 

zbaveno svého majetku, s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek stanovených zákonem  

a obecnými zásadami mezinárodního práva.[5] Citovaným dodatkem se řídí i česká právní 

úprava, která z uvedených myšlenek vychází a byly zakomponovány do Listiny základních 

práv a svobod.  

Jak již bylo řečeno, vyvlastnění je upraveno rovněž v Listině základních práv  

a svobod, která je základním právním východiskem institutu vyvlastnění (včetně nuceného 

omezení vlastnického práva), kde v čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, se praví, 

že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to  

na základě zákona a za náhradu. [7] 

V zákonné rovině je tento ústavní princip vyvlastnění blíže specifikován v ustanovení 

§ 128 odst. 2 občanského zákoníku, kde se praví, že ve veřejném zájmu lze věc vyvlastnit 

nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout účelu jinak, a to jen na základě zákona, jen 

pro tento účel a za náhradu.[8]  

Vlastní procesní úprava vyvlastnění je upravena zákonem č. 184/2006 Sb.,  

o vyvlastnění. Tato právní norma upravuje podmínky odnětí nebo omezení vlastnického 

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

vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku 

nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem, poskytnutí 

náhrady, zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému 

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

Zákon je rozdělen do devíti částí, kdy část pátá zákona o vyvlastnění, tj. § 15 až 25 je přímo 

nazvána „Vyvlastňovací řízení“.[9]  
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Legislativně vyvlastnění a to konkrétně účel vyvlastnění vymezují ustanovení 

speciálních zákonů. Úprava účelů je roztříštěna z celkem pochopitelných důvodů nejspíše 

proto, že jednotlivé účely vyvlastnění ve zvláštních zákonech souvisí buď přímo s předmětem 

úpravy daného zákona, a nebo mu jsou blízké. Jak jsem již výše zmínila, před účinností 

zákona o vyvlastnění řešil téměř celou problematiku vyvlastnění tehdejší stavební zákon.[17] 

Současný stavební zákon je v postavení speciálního zákona vůči zákonu o vyvlastnění a řeší 

otázku vyvlastnění v § 1, 169, 170 a 190 stavebního zákona. V § 170 stavebního zákona se 

praví, že práva k pozemkům a stavbám potřebná pro uskutečnění veřejně prospěšných 

opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit.[10]  

Jako další speciální zákon z mnoha nelze opomenout zákon č. 44/1988 Sb., horní 

zákon, který obsahuje institut vyvlastnění ve svém ustanovení § 31 odst. 4 písm. b), ve kterém 

je uvedeno, že pro účely dobývání výhradního ložiska je organizace oprávněna nabývat pro 

plnění úkolů stanovených tímto zákonem nemovitosti nebo práva k nemovitostem 

rozhodnutím o vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva. Zákon nebyl v případě 

zvláštního zákona, na který odkazuje, novelizován. Tímto zvláštním předpisem je starý 

stavební zákon a jeho § 108 až 116.[10] Z tohoto důvodu platí obecná úprava zákona  

o vyvlastnění. 

Jsou zde však i jiné speciální zákony, které obsahují účely vyvlastnění, jako např. 

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

č. 254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) atd. 

Nelze rovněž opomenou procesní normy, které navazují na zákon o vyvlastnění a to 

zejména správní řád a občanský soudní řád. Zákon o vyvlastnění odkazuje na subsidiární 

použití správního řádu v ustanovení § 29 v případě, že zákon o vyvlastnění nestanoví jinak. 

V případě řešení sporu před soudem se bude postupovat podle páté části občanského soudního 

řádu.  

Na závěr bych se ráda zmínila o zákoně o oceňování majetku a prováděcí vyhlášce 

k němu, jehož existence je nezbytná z důvodu určení jak ceny obvyklé, tak ceny zjištěné 

podle cenového předpisu jako náhrady za vyvlastnění.[20] 

 

 



Bc. Vladislava Macková: Vyvlastnění pro účely těžby nerostných surovin 
 

2011  8 
 

 

3.1 Vymezení některých pojmů 

 
Pro lepší představu je vhodné si vysvětlit důležité pojmy spojené s vlastnictvím 

majetku.  
  

3.1.1 Pojem vlastnictví 
 

Pojem „vlastnictví“ v právním slova smyslu přestavuje právními normami 

regulovaný vztah vlastníka k předmětu vlastnictví, který působí vůči všem ostatním osobám. 

Vlastnické právo je nejvýznamnějším věcným právem. Vlastnické právo lze chápat jako 

souhrn konkrétních oprávnění, příslušejících vlastníkovi věci. Komplex oprávnění je tradičně 

označován jako tzv. vlastnická triáda, obsahující právo věc užívat a požívat její plody  

a užitky, právo s věcí disponovat a právo věc držet.  

 

3.1.2 Pojem vyvlastnění 
 

Pod pojmem „vyvlastnění (expropriace)“ si můžeme představit jako nejzávažnější 

zásah do vlastnického práva.  Znamená převod soukromého majetku do veřejného,  

tj. především státního vlastnictví, ve veřejném zájmu za náhradu v ceně obvyklé. 

Právní úprava vyvlastnění prošla výraznými změnami, jak v oblasti ústavní, tak 

zákonné. Ne vždy bylo právní pojetí vyvlastnění vůči vlastníkům správně a spravedlivě 

aplikováno. I z tohoto důvodu je všeobecně považován pojem vyvlastnění jako zabírání 

majetku bez opodstatněného důvodu a bez adekvátní náhrady.  

 

3.1.3 Předměty vyvlastnění 
 

Předměty vyvlastnění se třídí na věci movité a nemovité. Pro účel vyvlastnění jsou 

tyto nemovité věci definovány jak v občanském zákoníku, tak ve stavebním zákonu. 

V občanském zákoníku konkrétně v ustanovení § 119 odst. 2 jsou nemovitosti určeny jako 

pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Ostatní věci jsou tedy věci movité. 

Pozemek je většinou určen jako přesně vymezená část zemského povrchu, který nemusí být 

určován pouze plošně, ale v souvislosti s jeho užíváním i jako prostor pod a nad zemským  
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povrchem. Na základě občanského zákoníku musí být stavba spojena se zemí pevným 

základem, jinak se nejedná o nemovitost. Ve stavebním zákoně má stavba poněkud širší 

význam. Stavení zákon chápe stavbu jako veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 

montážní činností a dále neklade důraz např. na jejich stavebně-technické provedení, 

materiály, konstrukce nebo na to, zda se jedná o stavbu dočasnou či trvalou. Na základě 

stavebního zákona lze pod tento pojem dokonce zahrnout i přístavby, nadstavby a stavební 

úpravy. Záleží pak, ze kterého zákona, s přihlédnutím k okolnostem, se bude  

při vyvlastňování vycházet.   

 

3.1.4 Práva vlastníka 
 

Vlastnické právo lze chápat jako nejvýznamnějším věcným právem. V právním řádu 

jsou stanovena nejen vlastníkova práva a povinnosti, ale poskytuje mu také ochranu k jejich 

nerušenému výkonu. Vlastník má možnost využívat konkrétní právní prostředky tak, aby se 

mohl bránit proti neoprávněným zásahům do jeho vlastnictví. Jedním z práv vlastníka je  

ve většině případů povinnost všech ostatních osob nezasahovat do jeho vlastnické sféry. 

Základní ustanovení chránící vlastnická práva jsou upravena v ustanovení § 126 občanského 

zákoníku, na základě kterého má vlastník právo na ochranu proti neoprávněnému zásahu  

do jeho vlastnických práv.  

V některých případech může nastat situace, kdy se vlastnické právo dostane do střetu 

se zájmy veřejnými. Nejzazším zásahem do vlastnického práva a nejzávažnějším omezením je 

vyvlastnění.  

Následkem vyvlastnění vlastník, kterému je vyvlastňováno, ztrácí úplnou moc nad 

věcí. Ne vždy však dochází k úplné ztrátě veškerých vlastnických práv. V souvislosti 

s vyvlastněním může dojít „pouze“ k omezení vlastnického práva, kde nedochází ke změně 

osoby vlastníka, ale dochází jen k redukci vlastníkových práv a ne k jejich odebrání, což se 

realizuje prostřednictvím věcného břemene.  

O vyvlastnění rozhoduje příslušný orgán ve vyvlastňovacím řízení nebo následně 

rozhodne soud.   
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3.2 Zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění 

 

Zákon o vyvlastnění se zabývá vlastní procesní úpravou institutu vyvlastnění. 

Upravuje vyvlastnění stavby, pozemku nebo jejich částí. Pojem stavba je upraven v § 2 odst. 

3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů tak, že stavbou se 

rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele 

na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce,  

na účel využití a dobu trvání. Stavba může mít charakter věci movité a nemovité. Pozemkem 

se podle úpravy katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, která je oddělena  

od sousedních částí hranicí území správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraní způsobu využití 

pozemků.[19] 

Zákon o vyvlastnění neupravuje konkrétní důvody, pro které je možné vyvlastnit.  

Ty stanoví řada platných zvláštních zákonů, jako je například stavební zákon nebo horní 

zákon. Proces vyvlastňovaného řízení upravený v zákoně se vztahuje ke všem účelům 

vyvlastnění, pro které je zvláštní zákon připouští.  

Pokud jiné zvláštní zákony upravují vyvlastnění a vyvlastňovací řízení, nejsou 

zákonem o vyvlastnění dotčeny, např. zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Cílem vyvlastnění je dosáhnout omezení, či přechodu vlastnického práva 

k pozemkům a stavbám a získat tím práva potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění. 

Vyvlastnění musí předcházet zahájení uskutečňování účelu vyvlastnění, nelze 

vyvlastňovat zpětně. Vyvlastnění neslouží k legalizaci daného stavu.  
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3.2.1 Důležité pojmy zákona o vyvlastnění 

 

Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

a) vyvlastněním odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího 

věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění 

stanoveného zvláštním zákonem 

 

b) vyvlastňovaným ten, kdo je vlastníkem vyvlastňovaného pozemku nebo stavby nebo 

kdo k nim má právo odpovídající věcnému břemeni 

 

c) vyvlastnitelem ten, kdo se domáhá, aby na něj přešlo vlastnické právo 

k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě, aby v jeho prospěch bylo k pozemku nebo 

stavbě zřízeno věcné břemeno nebo aby k nim bylo zrušeno nebo omezeno právo 

vyvlastňovaného odpovídající věcnému břemeni 

 

d) vyvlastňovacím řízením řízení o odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva 

odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě, o přechodu vlastnického 

práva nebo o nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni k tomuto pozemku nebo 

stavbě,  a o poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva 

odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě. 

 

e) vlastnickým právem také spoluvlastnictví více vlastníků 

 

Mimořádný zásah do vlastnictví může znamenat pro dosavadního vlastníka úplnou 

ztrátu tohoto vlastnictví nebo jen určité omezení jeho výkonu ve prospěch jiného subjektu. 

Návrh zachovává již tradiční a právní teorií i praxí respektovanou terminologii, kdy oba výše 

uvedené možné důsledky pro vlastnictví jsou zahrnuty pod společné označení vyvlastnění.  
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Zákon neomezuje realizaci účelu vyvlastnění pouze na určité subjekty. Veřejný 

zájem se neposuzuje podle subjektu, který má provést účel vyvlastnění, ale podle tohoto 

záměru,  tj. zda realizace  konkrétní  stavby,  např.  dálnice,  je ve veřejném zájmu,  tj.  přináší 

obecný prospěch. Vyvlastnitelem může být osoba veřejného práva, např. stát či obec, i osoba 

soukromého práva. Vyvlastňovaným je osoba, jejíž práva mají být nuceně omezena,  

či odňata. I jím může být jak osoba soukromého, tak veřejného práva. V souladu s ústavní 

rovností vlastnictví všech subjektů je tedy možné i vyvlastnění majetku obce nebo státu.  

Předmětem vyvlastnění mohou být jakékoliv pozemky a stavby či jejich části. Stavby 

bez ohledu na jejich druh a účel, bez ohledu na to, zda jde o stavby movité či nemovité, trvalé 

nebo dočasné.  

Oproti předchozí úpravě zákon řeší podrobněji úpravu práv třetích osob váznoucích 

na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě, upravuje proto pojmy jako zástavní věřitel  

či podzástavní věřitel.  

Vyvlastnění může být provedeno jen při splnění všech podmínek daných tímto 

zákonem. K vyvlastnění lze přistoupit teprve tehdy, nelze-li jeho cíle, tj. omezení nebo 

přechodu vlastnického práva potřebného pro realizaci účelu vyvlastnění, dosáhnout dohodou 

nebo jiným způsobem. Zákonem je preferovaná dohoda o převodu práv, neboť vyvlastnění je 

chápáno jako nejkrajnější zásah do vlastnictví.  

Ke každé žádosti o vyvlastnění se přikládají listiny prokazující, že se žadatel pokusil 

o vyřešení majetkoprávních poměrů smluvně a že pokus o dohodu byl neúspěšný. Důležitým 

předpokladem pro přípustnost vyvlastnění je také nemožnost řešení přechodu práv jiným 

způsobem. Zákon výslovně v § 5 uvádí jeden případ řešení jiným způsobem než 

vyvlastněním, a sice zrušení spoluvlastnictví soudem podle § 142 občanského zákoníku. 

Dalším příkladem jiného způsobu získání práv je zřízení věcného břemen soudem. Podle  

§ 151o odst. 3 občanského zákoníku může soud, není-li vlastník stavby současně vlastníkem 

přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak, na návrh vlastníka stavby 

zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý 

pozemek. Toto řešení by mělo přednost před vyvlastněním správním orgánem a vyvlastnění 

by bylo nemožné.  

Z jiných než zákonem daných důvodů není vyvlastnění přípustné. Prvotní je vždy 

zákonem daný účel vyvlastnění.  
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3.2.2 Podmínky pro vyvlastnění 

 

a) Veřejný zájem 

 

Jednou ze základních daných podmínek vyvlastnění je existence veřejného zájmu  

na realizaci účelu vyvlastnění. Tento pojem je používán v řadě právních předpisů, ale žádný 

jej nedefinuje. Jedná se o tzv. neurčitý právní pojem, který nelze s úspěchem zcela přesně 

právně definovat. Nečiní tak ani tento zákon. Náš právní řád používá i jiné neurčité pojmy, 

jako například veřejný pořádek, občanské soužití či dobré mravy. Z povahy věci lze dovodit, 

že se jedná o takový zájem, který lze označit za obecný či veřejně prospěšný, nemusí jít nutně 

o zájem celospolečenský. 

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu[21], je veřejný zájem pojmem, který 

právním řádem České republiky není výslovně obsahově vymezen, nicméně který se 

vyskytuje v celé řádě právních předpisů. Jde o tzv. neurčitý pojem. Neurčité právní pojmy 

zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze s úspěchem zcela přesně právně definovat. Jejich 

obsah a rozsah se může měnit, často bývá podmíněn časem a místem aplikace normy. 

Zákonodárce tak vytváří správnímu orgánu prostor, aby posoudil, zda konkrétní případ patří 

do rozsahu neurčitého pojmu, či nikoli. Mnohdy mu dává vodítko tím, že se snaží uvést co 

nejvíce charakteristických znaků věcí nebo jevů, které má neurčitý právní pojem zahrnovat.  

Správní orgán musí sám naplnění veřejného zájmu a převahu veřejného zájmu  

nad ochranou vlastnického práva posuzovat v každém jednotlivém případě s ohledem na účel 

vyvlastnění. Veřejný zájem je zjišťován v průběhu řízení na základě poměřování 

nejrůznějších partikulárních zájmů, zvážením všech rozporů a připomínek.  

K problematice veřejného zájmu se několikrát vyjadřoval i Evropský soud pro lidská 

práva, a z jeho stanovisek vyplývá, že odejmutí nebo omezení vlastnického práva, pokud se 

tím sleduje legitimní sociální, ekonomická, či jiná politika státu, lze považovat za odejmutí 

vlastnictví ve veřejném zájmu. [23] 
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b) Včasná informovanost 

 

Další podmínkou vyvlastnění je včasná informovanost dosavadního vlastníka. 

Vyvlastnitel musí učinit vše pro to, aby 6 měsíců před podáním žádosti o vyvlastnění byl 

dosavadní vlastník informován o tom, že ve veřejném zájmu má být jeho vlastnictví užito 

k uskutečnění účelu vyvlastnění. Vytváří se dostatečný časový prostor pro jednání 

s vlastníkem. 

Vlastnické právo lze omezit nebo odejmout rozhodnutím správního orgánu pouze 

z toho důvodu, aby mohlo být provedeno opatření ve veřejném zájmu. Vlastník ustupuje 

zájmům širšího celku a je mu proto zákonem zaručeno, že jestliže se stavby či opatření 

neuskuteční, má vlastník, kterému bylo právo vyvlastněno, nárok na zrušení tohoto 

rozhodnutí a navrácení převedených práv. Tento nárok byl předchozí právní úpravou dán jen 

v případech, kde k přechodu práv došlo vyvlastněním na základě rozhodnutí, nikoliv  

u převodu smluvního. V tomto smyslu byl vlastník, který převedl práva k témuž účelu 

dobrovolně, znevýhodněn. Dohoda musí obsahovat nárok vyvlastňovaného na vrácení 

převedených práv, nebude-li zahájeno uskutečňování účelu vyvlastnění do 3 let od uzavření 

dohody.  

 

c) Náhrady při vyvlastnění 

 

Institut vyvlastnění je založen na principu náhrady za omezení, případně odnětí 

vlastnictví. Vychází z něho již samotné zakotvení tohoto mimořádného zásahu  

do vlastnického práva v ústavním pořádku České republiky. Při stanovení náhrady musí být 

brána v úvahu zvláštní situace, za které odnětí a přechod vlastnického práva dochází. Náhrada 

za vyvlastnění zásadně musí vyrovnat majetkovou újmu vzniklou vyvlastňovanému 

v důsledku odnětí nebo omezení jeho majetkového práva. Musí být spravedlivá a přiměřená. 

Přeměřená náhrada se chápe jako hodnotový ekvivalent vyjádřený v penězích, ekvivalent 

umožňující obstarání obdobné věci.  

Zákon upravuje stanovení výše peněžní náhrady za vyvlastnění, které je koncipováno 

odlišně od předchozí právní úpravy. Při odnětí vlastnictví je obecný princip spravedlivé 

náhrady  garantován  tím,  že určená náhrada  za pozemek  nebo  stavbu musí  korespondovat  
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s cenou obvyklou. Obvyklou cenou se podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku,  

ve znění pozdějších předpisů, rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, 

popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají 

vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího ani vliv zvláštní obliby.  

Obvyklou cenu nelze stanovit jako nějaké přesné číslo, zjišťuje se analýzou trhu.  

Je to cena běžná v daném místě a čase, pravidelně se opakující. Soudní znalec zjišťuje 

obvyklou úroveň cen z minulých prodejů, rozboru trhu vzhledem k  lokalitě, trendům apod. 

V případě, že by cena obvyklá byla nižší než cena zjištěná podle cenového předpisů, náleží 

vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné.  

Náhrada náleží za pozemek nebo stavbu včetně všech jejich součástí a příslušenství. 

Pojmy součást a příslušenství věci jsou pojmy upravené občanským zákoníkem. Součástí věci 

je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc 

znehodnotila. Stavba není součástí pozemku. Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží 

vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány.  

Při odnětí vlastnického práva je možné místo peněžní náhrady poskytnout náhradu 

v jiném pozemku či stavbě.  

Dochází–li vyvlastněním k omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě 

zřízením věcného břemene nebo k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému 

břemeni, náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny práva odpovídající věcnému břemeni. 

Zde se postupuje podle § 18 zákona o oceňování majetku. Určování náhrad podle uvedeného 

ustanovení zákona činilo v praxi někdy potíže. Pro usměrnění aplikační praxe vydalo 

Ministerstvo financí Sdělení obsahující komentář k oceňování práv odpovídajících věcným 

břemenům, které bylo vydáno dne 11. 5. 1999 pod čj. 162/38024/1999. 

Kromě náhrad za vyvlastnění patří vyvlastňovanému i náhrada nákladů vzniklých 

v přímé souvislosti s vyvlastněním, například náhrada za stěhování.  

Náhrada má zásadně vyvážit újmu, která vlastníkovi vyvlastněním vznikla, 

majetkové poměry vyvlastňovaného mají být v zásadě stejné po vyvlastnění jako před ním. 
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Podle dosavadní úpravy je náhrada poskytována zásadně v penězích. Zákon nově 

umožňuje náhradu ve formě věcného plnění, tj. poskytnutím jiného pozemku nebo stavby  

ve srovnatelném rozsahu a kvalitě po vzájemné dohodě vyvlastnitele s vyvlastňovaným. 

Právo na vyrovnání rozdílu v obvyklé ceně vyvlastněného pozemku nebo stavby a náhradního 

pozemku nebo stavby je zachováno.  

Vyvlastnění je krajním zásahem do práv vlastníka, a musí být tudíž vždy provedeno 

pouze v nezbytném rozsahu. Podmínkou přiměřenosti vyvlastnění je třeba chápat ve dvou 

rovinách. První z nich se týká intenzity zásahu do vlastnického práva a může dosáhnout jen 

takového stupně, který postačuje k realizaci uvedeného účelu. Pokud stačí pouhé omezení 

vlastnictví, nelze právo odejmout. Druhá rovina se týká kvantity – velikosti vyvlastňovaného 

pozemku nebo stavby. Odejmout vlastnictví nebo jeho výkon omezit lze jen na ploše 

nezbytně nutné k dosažení zákonem daného účelu.  

Nezbytný rozsah vyvlastnění je podmínkou vyvlastnění a je přípustná jediná 

výjimka, která je v dispozici vyvlastňovaného. Ten může v případech, kdy zbylý pozemek, 

stavbu či jejich část nelze užívat buď vůbec nebo jen s nepřiměřenými obtížemi, požádat  

o rozšíření vyvlastnění i na zbylé pozemky, stavby či jejich části. Oprávněné žádosti úřad 

vyhoví.  

 

3.2.3 Vyvlastňovací úřady 
 

Zákonem o vyvlastnění se zakládá příslušnost vést řízení o vyvlastnění, a to odchylně 

od dosavadní úpravy. Vedení vyvlastňovacího řízení se do budoucna svěřují vyvlastňovacímu 

úřadu, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností Magistrát hlavního města Prahy  

a magistrát územně členného statutárního města.[14] Místní příslušnost se určí podle polohy 

dotčeného pozemku nebo stavby ve správním obvodu toho kterého vyvlastňovacího úřadu. 

Aby nedošlo k neobjektivnímu rozhodování, pamatuje zákon o vyvlastnění také na případy, 

kdy je třeba pověřit jiný vyvlastňovací úřad. 

Ústředním orgánem ve věcech vyvlastnění je Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Výjimkou je zákon o pozemních komunikacích a zákon o drahách, který svěřuje pravomoc 

speciálnímu stavebnímu úřadu.  
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3.2.4 Vývoj projednání vyvlastnění v řízení před soudem 
 

Každému, kdo si myslí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné 

správy, je ústavně zaručeno právo na soudní přezkum. Na soud se může účastník 

vyvlastňovacího řízení obrátit po vyčerpání všech řádných opravných prostředků.  

Soudní přezkum správních rozhodnutí je založen na praktické aplikaci teoretického 

dualismu práva, tj. dělení práva na právo soukromé a právo veřejné. Jsou vykonávány 

specializovanými senáty, specializovanými soudci krajských soudů a na vrcholné úrovni 

Nejvyšším správním soudem v Brně. Na rozdíl od toho ochrana soukromých práv, tedy těch, 

o nichž primárně podle zákona rozhodují správní orgány, podléhá soudní kontrole v rámci 

civilního řízení. Jedná se o zvláštní řízení nově upravené v páté části občanského soudního 

řádu. Jsou to např. různé případy náhrady škody, o nichž správní orgány rozhodují 

v souvislosti se svou správní činností.  

Předchozí právní úprava vyvlastnění obsažená ve stavebním zákoně výslovně 

neřešila projednání žalob proti vyvlastnění. Podané žaloby přezkoumávaly správní soudy 

podle správního řádu soudního. V poslední době se častým předmětem rozhodování soudů 

stala otázka o povaze rozhodnutí o vyvlastnění, o tom, zda má takové rozhodnutí 

přezkoumávat soud ve správním soudnictví, nebo zda je ve věci příslušný soud v občanském 

soudním řízení. Názory v této věci nebyly jednotné a vyvíjely se. V posuzované otázce se 

rozlišovalo, zda předmětem řízení je otázka vyvlastnění nebo nuceného omezení vlastnického 

práva věcným břemenem zřizovaným správním aktem na straně jedné, či zda je předmětem 

řízení spor o vlastnické právo na straně druhé. Rozhodoval-li správní orgán o vyvlastnění,  

či o nuceném omezení vlastnického práva věcným břemenem, pak rozhodoval ve 

veřejnoprávní a nikoliv v soukromoprávní věci, a proto byla dána pravomoc správních soudů. 

Naopak pravomoc civilních soudů se vztahovala na spory o výši a případném rozdělení 

náhrady za tyto veřejnoprávní akty. [22] 

Tento právní výklad od sebe odděloval otázku vyvlastnění a otázku náhrady za ně. 

Z praxe vyplývalo, že se vlastníci často bránili jak vyvlastnění samému, tak nedostatečné výši 

náhrady. Otázkou bylo tedy, jak tuto záležitost svěřit dvěma jurisdikcím bez přílišného 

zatížení účastníka.  
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Určení veřejnoprávního nebo soukromoprávního charakteru dotčeného práva bylo 

někdy obtížné, či sporné, z tohoto důvodu zákonodárce zřídil zákonem č. 131/2002 Sb.,  

o rozhodování některých kompetenčních sporů, zvláštní senát, složený ze tří soudců 

Nejvyššího soudu a ze tří soudců Nejvyššího správního soudu, který tyto kompetenční 

konflikty na návrh řeší.  

Kompetence soudů je velmi důležitá z důvodu ochrany vlastnického práva a to z toho 

důvodu, že soud v řízení podle 5. části o. s. ř. neprovádí pouze přezkum napadeného 

rozhodnutí, ale posuzuje věc v plné jurisdikci a sám může rozhodnout. Rovněž tak žalobce má 

k dispozici více opravných prostředků. Naproti tomu ve správním soudnictví podle soudního 

řádu správního má soud pouze pravomoc kasační.[4] 

Problém dvojkolejnosti přezkumu rozhodnutí o vyvlastnění vyřešil zákon  

o vyvlastnění v části sedmé nazvané „Projednání vyvlastnění v řízení před soudem“, kde 

odkazuje na občanské soudní řízení, výslovně na § 244 až 250l o. s. ř. Jasným stanovením 

řešení otázky vyvlastnění v občanském soudním řízení vyvolalo nutnost úpravy odchylek  

od obecné úpravy tohoto řízení. Standardně jsou k řízení příslušné okresní soudy, zde byla 

příslušnost stanovena krajským soudům. Dále byla stanovena odlišně lhůta pro podání žaloby 

soudu. Dle zákona o vyvlastnění je tato lhůta 30 dnů od právní moci, oproti obecné lhůtě dvou 

měsíců od doručení rozhodnutí správního orgánu. Zmeškání lhůty nelze prominout, neboť se 

nejedná o řádný opravný prostředek. Tato skutečnost je totožná v obecné úpravě i v zákoně  

o vyvlastnění. Poslední odchylkou je nabytí právní moci a vykonatelnosti, která se zákonem  

o vyvlastnění podáním žaloby odkládá. V obecném ustanovení podání žaloby nemá odklady 

účinek. Soud jej však může na základě určitých důvodů žalobě přiznat.  

V rozporu s touto novou právní úpravou jsou prezentovány názory, že vyvlastnění je 

veřejnoprávní, nikoli soukromoprávní zásah do vlastnického práva, neboť vyvlastnění, 

přestože je to zásah do soukromoprávních vztahů subjektu, má povaha zásahu v podobě 

správního aktu mocenský charakter. Z tohoto důvodu by měly přezkum provádět soudy, které 

jsou k tomu určeny. Neodůvodněné odchylky od zavedeného principu vnáší neklid a navádí 

k pochybám o právní jistotě z důvodu nerespektování předešlých závěrů judikatury. 
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Schéma k zákonu o vyvlastnění 
 
Možnosti vyvlastnění: 
 

1. ve veřejném zájmu – musím jej 
vyčíst ze zvláštního zákona 

 
 

2. na základě zákona – účel musí být 
uveden ve zvláštním zákoně a 
v případě vyvlastnění musí být 
důsledně dodržena zákonná úprava 

 
 

3. za náhradu – ten, komu právo 
omezuji, čí odnímám, má právo na 
náhradu újmy 

 
_______________________________ 

    
 

 
4. Není – li možné dosáhnout účelu 

jinak – dohoda § 151o OZ apod. 
 
Vždy musí být splněny všechny 4 podmínky. 
 
 
 
 
 
 
       nesouhlas vyvlastňovaného 
 
 
 
V případě naplnění účelu    nečinnost vyvlastňovaného 
je k vyvlastnění nutné 
 
        

vyvlastňovaný 
 není znám 
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Omezení práva   cena odpovídající 
věcnému břemeni 

 
 
Náhrada     odejmutí práva    cena obvyklá 
vyvlastňovanému 
v penězích      

za  související újmu – stěhovací náklady, změna 
místa podnikání   cena dle charakteru újmy 

 
       

za náklady na vyhotovení znaleckého posudku, 
který pořídil vyvlastňovaný 

 
dohoda na jiné formě náhrady – pozemek (stavba) + případné vyrovnání v obvyklé ceně 



Bc. Vladislava Macková: Vyvlastnění pro účely těžby nerostných surovin 
 

2011  21 
 

 

4 Současné možnosti užití institutu vyvlastnění pro účely těžby 

nerostných surovin 

 

V této části diplomové práce jsem se zaměřila na oblast Podkrušnohorské pánve.  

Je mi tato oblast blízka a těžba hnědého uhlí a osudy obyvatel obcí Horní Jiřetín a Černice se 

mě přímo dotýkají.  

 

4.1 Iniciativa skupiny Czech Coal a.s. 

 

V Podkrušnohorské pánvi působí v oblasti těžby nerostných surovin skupina Czech 

Coal a.s. Tato společnost spolu s její těžební společností Litvínovská uhelná a.s. v současné 

době řeší velice složitou situaci nejen pro obyvatele Horního Jiřetína a Černic, ale i pro celý 

region a českou energetiku a teplárenství. V březnu 2004 vláda ČR schválila Státní 

energetickou koncepci (SEK), která mj. předpokládá dotěžení ložisek hnědého uhlí na úpatí 

Krušných hor. Pokračování těžby na lomu ČSA se úzce dotýká obyvatel Horního Jiřetína  

a Černic. Zákon ukládá společnosti co nejhospodárněji a s co nejšetrnějším přístupem 

k životnímu prostředí vytěžit nerost, který dlouhodobě poptávají elektrárenské a teplárenské 

společnosti. Ukládá také vypořádat střety zájmů, kdy v případě úspěšného vypořádání střetů 

zájmů může těžba na lomu ČSA pokračovat II. etapou spojenou s přesídlením obce Horní 

Jiřetín. Situace na lomu ČSA u obce Horní Jiřetín není jenom lokálním problémem severních 

Čech, protože bez pokračování těžby za územní limity nelze naplnit schválenou variantu 

Státní energetické koncepce. V případě, kdy nebude splněn předpoklad Státní energetické 

koncepce v těžbě hnědého uhlí, se od roku 2016 projeví snížením produkce energie 

z domácích zdrojů a dovozem energie ze zahraničí provázeným nárůstem její ceny.  

V souvislosti s těmito skutečnostmi skupina Czech Coal připravila projekt nabídky 

přesídlení obyvatel obcí Horního Jiřetína a Černic. Za tímto účelem vyčlenila řádově miliardy 

korun, díky kterým chce skupina Czech Coal s občany najít oboustranně přijatelné řešení. 

Vlastníkům dotčených nemovitostí nabízí buď, výstavbu zcela nové vesnice, individuální 

výstavbu, nebo pořízení bytu. Z dosavadních činností těžební společnosti je bezesporu jasné, 

že činí veškeré kroky k tomu, aby došla smírnou cestou k dohodě s vlastníky dotčených 

nemovitostí. Jako pozitivum lze hodnotit i snahu o plnou informovanost a transparentnost 
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veškerých plánů týkajících se přesídlení obcí Horního Jiřetína a Černic. Pro tyto účely byla 

zřízena i webová stránka www.spoluziti.cz, na které se lze plně informovat o dané 

problematice. Lze se touto cestou dotázat na konkrétní problém, kdy na položenou otázku 

odpovídá kvalifikovaná osoba. Trpělivost a snaha vše vysvětlit ze strany těžební společnosti 

je známkou toho, že tato společnost dělá veškeré možné kroky pro to, aby se vyhnula 

nejzazšímu kroku a to vyvlastnění majetku.   

 V obou obcích se však záměr setkal s razantním odporem. Obyvatelé se brání a lze se 

jen dohadovat, zda je to z finančních, zvykových nebo jiných důvodů. V Horním Jiřetíně  

a Černicích se v únoru 2005 konalo místní referendum, které vystěhování odmítlo. Je tedy 

otázkou času, jak se celá situace vyřeší. Zda odpor vlastníků nemovitostí bude mít takovou 

právní sílu, aby uchránil jejich vlastnická práva k jejich spokojenosti.  

 

4.2 Vyřešení střetů zájmů dle horního zákona 

 

Podíváme se, jak se k této otázce staví speciální zákon. Podle ustanovení § 33 odst. 5 

horního zákona je organizace, která žádá o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního 

ložiska povinna obvodnímu báňskému úřadu doložit, že vyřešila střety zájmů. Pod pojmem 

střet zájmů se rozumí rozpor mezi zájmem organizace směřující k dobývání výhradního 

ložiska, se zájmy a objekty chráněnými podle zvláštních předpisů, které jsou těžebními zájmy 

organizacemi ohroženy. V duchu zákona nutno chápat i pojem „objekt“ jako zájem, resp. 

zájmy, a to buď: 

 

a) zájmy veřejné, které jsou chráněny zvláštními předpisy 

b) zájmy soukromé, tj. zájmy fyzických nebo právnických osob, které zpravidla 

vyplývají z vlastnických nebo obdobných práv k nemovitostem 

 

K naplnění požadavku, resp. zákonné povinnosti řešit střet zájmů je nezbytné 

prokázat, že exploatací ložiska budou tyto objekty a zájmy skutečně ohroženy. Má-li být 

norma obsažená v § 33 odst. 1 horního zákona chápána materiálně, musí jít o reálné riziko 

ohrožení chráněného zájmu. Představa o reálnosti tohoto rizika musí vycházet ze soudobých 

technických poznatků. Z obsahového hlediska může jít o: 
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a) riziko fyzického poškození nebo zničení věci 

b) riziko rušení výkonu vlastnického nebo obdobného práva fyzických nebo právnických 

osob 

c) jiné riziko poškození veřejného zájmu (např. zhoršení vodohospodářských poměrů 

apod.) 

 

Základní podmínkou pro postavení podle § 33 odst. 1 horního zákona je prokázání 

přímého příčinného vztahu mezi budoucí exploatací výhradního ložiska a ohrožením objektů 

nebo zájmů. Toto postavení nelze přiznat fyzickým ani právnickým osobám, jejichž objekty  

a zájmy jsou dotčeny pouze nepřímo. Ze složek vlastnického práva může být přímo ohroženo 

pouze užívací právo a právo na užitky, nikoliv zřejmě právo dispoziční. Odvozená užívací 

práva, zejména práva nájemců přímo ohrožena být nemohou, a jsou tedy dotčena pouze 

nepřímo. Ohrožení musí být objektivní, a nestačí tedy jen subjektivní pocit ohrožení. 

Rozhodnout o tom, zda objekt nebo zájem je ohrožen, a že tedy organizace musí řešit střet 

zájmů ve smyslu § 33 horního zákona, je značně obtížné. Objektivní posouzení, resp. 

prokázání je možné zejména na základě technických norem. Při posuzování nutno vycházet 

z názoru, že ohrožení je ve své podstatě potenciálním porušením. Ohroženy nebudou objekty, 

na nichž se účinky dobývání výhradního ložiska mohou projevit způsobem, který nebude 

znamenat snížení některého z jejich užitných parametrů. Skutečnost, že některý objekt nebo 

zájem nebude s ohledem na předcházející technické posouzení považován za ohrožený, 

neznamená jeho budoucí vyloučení z uplatnění práva na vyřešení střetů s jeho zájmy. Pokud 

někdo namítá, že jeho objekt nebo zájem je ohrožen a střety zájmů s ním vyřešeny nebyly, 

musí toto ohrožení prokázat. Důkazní břemeno je v těchto případech opačné, nežli v případě 

tzv. tvrzeného účastnictví ve správním řízení. Je tedy zřejmé, že okruh osob, jejichž právní 

poměry jsou ohroženy, je užší než okruh osob, které jsou ve svých právních poměrech 

dotčeny. Počet těchto osob může být nanejvýš stejný. Těmito zásadami je dán i vztah mezi 

osobami ohroženými, se kterými musí být vyřešen střet zájmů podle § 33 odst. 1 a 2 horního 

zákona, a osobami dotčenými, které jsou účastníky řízení o povolení hornické činnosti podle  

§ 18 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.  
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Postup v případě sporu o to, zda někdo je, či není osobu, s níž je nutno řešit střet 

zájmů, není v právních předpisech upraven. Je zpravidla na obvodním báňském úřadu, aby 

posoudil, zda objekt nebo zájem osoby je ohrožen nebo dotčen, aby se s tímto svým 

stanoviskem v odůvodnění rozhodnutí o povolení činnosti podle plánu otvírky, přípravy  

a dobývání vypořádal. 

Z výše uvedeného vyplývá, že těžební společnost nemůže pokračovat ve své činnosti, 

bez toho aniž by vyřešila střety zájmů. Není pochyb o tom, že obyvatelé obcí Horní Jiřetín  

a Černice spadají do skupiny osob, se kterými je nutné vyřešit střety zájmů a to z důvodu 

totální likvidace obcí a tím pádem i zničení jejich majetků.  

 

4.3 Zkoumání veřejného zájmu 

 

Jak jsem již výše uvedla, obyvatelé dotčených obcí nesouhlasí s těžbou a zničením 

jejich majetků. Jak tedy postupovat dále? Nabízí se možnost vyvlastnění. S tím však souvisí 

podmínka vyvlastnění ve veřejném zájmu.  

České těžební společnosti jsou v současné době většinou soukromými obchodními 

subjekty, na rozdíl od konce osmdesátých let, kdy horní zákon vznikal. Z tohoto důvodu je 

potřeba v řízení o vyvlastnění zkoumat, zda se těžbou bude realizovat vedle zájmu soukromě 

– podnikatelského také zájem veřejný, v jakém poměru jsou tyto zájmy a jestli není účel,  

pro který se má vyvlastňovat, v rozporu s jiným, neméně důležitým veřejným zájmem. Tímto 

zájmem je hlavně ochrana životního prostředí, zachování existence kulturní krajiny a lidských 

sídel v oblasti Severočeské hnědouhelné pánve. 

Soulad se schválenou územně plánovací dokumentací je bezpodmínečně nutnou 

podmínkou možných budoucích řízení o vyvlastnění, která by musela být vedena v případě, 

kdy by obce a jednotliví vlastníci nemovitostí v těžbou ohrožených oblastech nesouhlasili 

s jejich prodejem pro účely těžby. O takovém nesouhlasu nelze již v případě Horního Jiřetína 

a Černic pochybovat, kdy je velmi nepravděpodobné, že by všichni vlastníci nemovitostí  

s odprodejem souhlasili. 
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Důležitost problematiky zrušení územních ekologických limitů je při řešení 

vyvlastnění dvojí. V prvé řadě limity označení těžby za veřejný zájem účinně brání, protože 

implicitně za veřejný zájem označují pravý opak: zachování sídelní struktury a krajiny 

nepoškozené těžbou. V případných řízeních o vyvlastnění nemovitostí by prokázání veřejného 

zájmu v případě těžby (a tedy i bourání domů či celých vesnic) bylo nemožné. V druhé řadě 

limity, které brání kladnému rozhodnutí o povolení hornické činnosti, činí případné pokusy  

o vyvlastňování fakticky nesmyslnými. Není rozumné provádět komplikované vyvlastňování 

v místě, kde je těžba nemožná, neboť z důvodu existence limitů nebude povolena. Případné 

zrušení územních ekologických limitů je tedy klíčové v rozhodnutí o vyvlastňování pozemků 

a domů v ohrožených obcích. 

Z výše uvedeného je nepochybné, že vyvlastňování nemovitostí v dotčených obcích 

je zpochybněno právě územními ekologickými limity. Limity, které výslovně označují toto 

území za prostor bez těžby, tak implicitně stanoví veřejný zájem na zachování osídlení  

a krajiny. V tomto případě je tedy výsledek posuzování již předem víceméně dán. Zrušení 

územně ekologických limitu však neznamená potvrzení veřejného zájmu na těžbě, respektive, 

že automaticky představuje potvrzení práva úřadů domy a pozemky vyvlastnit. 

Ponechává na správním úřadu, respektive soudu, aby na základě posouzení dané 

situace rozhodl, zda je obsah veřejného zájmu naplněn, či nikoliv. 

I kdybychom připustili, že v uplynulých desetiletích byl veřejný zájem na těžbě 

hnědého uhlí v severních Čechách vyšší než zájem na zachování kulturní krajiny, historických 

památek a lidských sídel, je zřejmé, že v současnosti je tomu naopak. Od konce druhé světové 

války bylo v oblasti severočeské hnědouhelné pánve zlikvidováno 106 obcí, včetně 

historického města Most, z toho asi osmdesát přímo vinou těžby uhlí.  

Dalších čtrnáct obcí pak zatopila voda tří nových přehrad, ostatní ustoupily různým 

průmyslovým projektům, ale i vojenským cvičištím. Následkem toho se z hustě osídlené 

kulturní krajiny stala místy doslova poušť s kilometry silnic vedoucími liduprázdným 

územím. 

Vystěhováno bylo devadesát tisíc lidí. Mnozí lidí v této oblasti byli během svého 

života donuceni změnit svůj domov až třikrát, protože bourání postihovalo stále další obce.  

V současné době žijí v Horním Jiřetíně, ohroženém zvažovanou těžbou, občané, kteří už 

nucené stěhování zažili. 
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Pro účely těžby hnědého uhlí na Mostecku zaniklo několik obcí. Jako například starý 

Most.  Likvidace města proběhla v letech 1967 - 1982 během těžby uhlí lomem Most, k. p. 

Doly Ležáky Most. O likvidaci starého Mostu bylo rozhodnuto roku 1964, aby mohlo být 

vytěženo cca 100 miliónů tun hnědého uhlí, které se zde nacházelo. 

Do této doby jedinou obcí zbouranou po roce 1989 jsou Libkovice, jedna z šesti obětí 

hlubinných dolů. Rozhodnuto o jejich likvidaci bylo již v roce 1988, likvidace však byla 

zahájena až koncem roku 1991. Samotné bourání vyvolalo široký nesouhlas veřejnosti, snahy 

o záchranu obce, které organizovalo Hnutí DUHA, nakonec byly neúspěšné. Je důležité 

připomenout, že Libkovice byly prohlášeny za „poslední zbouranou vesnicí v Podkrušnohoří“ 

tehdejším ministrem průmyslu a obchodu Vladimírem Dlouhým na podzim roku 1993. 

Libkovice byly zlikvidovány z důvodu těžby v hlubinném dolu Kohinoor, který však 

Mostecká uhelná společnost (MUS) kvůli nerentabilitě zavřela dříve, než začala těžba  

na území zbouraných Libkovic, což dodává na absurditě likvidace této obce.  

Obec Dřínov zanikla v roce 1976 z důvodů postupu těžby koncernového podniku 

DVIL. Takto bychom mohli pokračovat dále a jmenovat obce, které byly v důsledku těžby 

zlikvidovány.  

Dosud zachované obce představují torzo původního osídlení a ve vylidněné krajině 

jsou rovněž nositeli kontinuit v oblasti sociální, kulturní, historické a ekonomické a proto je 

jejich další zachování pro budoucí obnovu po rekultivaci dolů velmi důležité. Horní Jiřetín  

a Černice nedaleko Litvínova tvoří po zbourání Dolního Jiřetína, Albrechtic a dalších 

okolních obcí doslova poslední osídlený ostrůvek na úpatí Krušných hor, přesto to jsou 

klíčová sídla potenciálně ohrožená postupem dolů po prolomení limitů. Obce se přesto 

nacházejí v současné době ve fázi sociálního a ekonomického vzestupu, neboť zde probíhá 

stavební obnova, budování chybějící infrastruktury apod. 

Za kritérium veřejného zájmu lze považovat uspokojení základních životních potřeb 

širšího územního celku – v tomto případě státu, máme-li na mysli těžbu uhlí, a region 

Severočeské hnědouhelné pánve, kde se jedná o zachování životního prostředí dané oblasti. 

Přestože pro vytěžení zásob hnědého uhlí za cenu likvidace obcí hovoří určité 

ekonomické důvody, nemohou být ani podle práva tyto argumenty rozhodující.  
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Jestliže existují varianty energetické politiky, které umožňují zachování obce, 

přestože by to přineslo třeba vyšší deficit obchodní bilance třeba proto, že by bylo nutné 

dovážet zemní plyn, je zřejmé, že v eventuálním vyvlastňovacím řízení nebude právně možné 

se opřít o argument nejvyšší ekonomické výhodnosti těžby. Taková argumentace by 

rozporovala výše uvedený princip: tento důvod prostě nepostačuje k prokázání veřejného 

zájmu. 

Z některých nálezů současného českého Ústavního soudu [26] vyplynulo, že  

k naplnění pojmu veřejný zájem nepostačuje existence zájmu určité, byť sebevětší skupiny 

osob. Nelze tedy a priori prohlásit, že zájem na těžbě sebevětší důlní společnosti, i kdyby 

zaměstnávala stovky lidí a přinesla by milióny korun státní pokladně, bude nutně znamenat 

veřejný zájem. 

Podmínka subsidiarity není splněná v případě, že existuje technické řešení 

(ekonomická výhodnost není, jak jsem osvětlila výše, relevantním argumentem), jak ložiska 

uhlí dobývat bez zničení vesnic (například hlubinnou těžbou). V případě, že ze studií vyplývá, 

že dostatek energie lze zajistit zvýšením zatím velmi nízké energetické efektivnosti  

a využíváním obnovitelných zdrojů energie i dalších moderních technologií, nemůže být  

ve veřejném zájmu zničení obce z důvodu těžby energetického uhlí. 

V současné době existují dvě usnesení vlády a to č. 444/1991[24] a č. 211/2004[25], 

vyjadřující pouze zdánlivě opačné zájmy. Zatímco v prvním z nich jsou limity stanoveny,  

ve druhém je návrh jejich „racionální přehodnocení“. Do doby, než takové „racionální 

přehodnocení“, a to na úrovni vlády ČR, formou dalšího usnesení vlády koncepčního 

charakteru, nebude provedeno, tyto dvě usnesení nejsou v žádném rozporu. Opačný případ by 

však nastal, pokud by Státní energetická koncepce byla schválena v původně navrhované 

verzi, jež výslovně počítala s prolomením limitů. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Vladislava Macková: Vyvlastnění pro účely těžby nerostných surovin 
 

2011  28 
 

4.4 Současné případy užití institutu vyvlastnění v Podkrušnohoří 

 

Z historických pramenů, konkrétně písemných dokladů uložených v Okresním 

archivu v Mostě, se nepodařilo prokázat, že by se střety zájmů při likvidaci obcí řešily pomocí 

institutu vyvlastnění, přestože již v minulosti byla tato právní úprava platná a účinná.  

Je otázkou, zda vlastníci dotčených nemovitostí opustili své majetky na základě dobrovolné 

dohody, a nebo byli k vystěhování donuceni z důvodu jejich existenční závislosti na těžbě  

a drželi se hesla: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.  

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pro účely těžby nerostných surovin nebyl 

institut vyvlastnění v minulosti využíván. Rovněž tak v současné době není cílem těžebních 

společností přistupovat k násilnému odebírání vlastnických práv k dotčeným nemovitostem  

a dle dostupných informací není s touto možností počítáno ani do budoucnosti.   

Přestože je v současné době v platnosti vyvlastňovací zákon, který stanovil jako 

vyvlastňovací úřady obecné úřady s rozšířenou působností, je tato problematika ponechána 

v kompetenci stavebních úřadů a to z čistě praktického hlediska, kdy stavební úřady stále 

v rámci stavebního zákona vedou řízení o vyvlastnění majetku pro účely uvedené např.  

v zákoně č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo v zákoně  

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

Vznesením dotazu na stavební úřady v místech četnějšího výskytu hornické činnosti, 

např. Magistrát města Ostravy nebo Městský úřad Sokolov, bylo zjištěno, že v období 

posledních deseti let nebylo v jejich správním obvodu vedeno žádné řízení vyvlastnění pro 

účely těžby nerostných surovin. Rovněž tak na Magistrátu města Mostu nebo Městském úřadě 

Litvínov se na stavebním úřadu nezabývali vyvlastněním pro účely uvedené v horním zákoně. 

Magistrát města Mostu prováděl dvě vyvlastňovací řízení pro účely telekomunikačního 

zákona, která byla zastavena z důvodu nedodání důležitých podkladů. Na městském úřadě 

v Litvínově evidují 4 případy, kdy byl podán návrh na omezení vlastnického práva pro účely 

telekomunikačního zákona a pro plynárenské účely.  
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5 Návrh změn a důvody právní úpravy vyvlastnění pro účely 

těžby v právním řádu ČR 

 

Vyvlastnění je hodnoceno jako nejzávažnější veřejnoprávní zásah do majetkových 

práv, přesto je na nejvyšší úrovni právních předpisů zmíněno pouze v jednom odstavci Listiny 

základních práv a svobod a celkově je mu věnováno ve správní vědě méně pozornosti než 

ostatním problematikám.  

Využití nástrojů vyvlastnění, ať je to omezení vlastnického práva, či přechod 

vlastnického práva apod., je vždy velmi citlivou záležitostí. Těchto nástrojů v praxi je 

využíváno jen výjimečně. Podrobnějším zkoumáním vyšlo najevo, že v posledních deseti 

letech nebyl institut vyvlastnění pro účely těžby nerostných surovin využíván, možná právě 

proto a nebo hlavně proto, že se jedná o tak citlivou záležitost.   

Zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, do české právní úpravy přinesl novum, kdy 

právnímu institutu vyvlastnění je věnován samostatný zákon. Bohužel se nejedná o úpravu 

komplexní, která by umožnila při realizaci vyvlastnění použít pouze jeden zákon – zákon  

o vyvlastnění – a dát jistotu, že již v dalších zákonech nemusíme zkoumat a hledat podmínky 

pro vyvlastnění a jeho právní úpravu. Zákon o vyvlastnění je obecný vyvlastňovací předpis, 

který obsahuje hmotněprávní i procesněprávní normy. Hmotněprávní úprava se týká většiny 

ustanovení, např. o podmínkách rozsahu a náhradách za vyvlastnění. Procesněprávně je zde 

upraveno vyvlastňovací řízení.  

Zákonem o vyvlastnění získalo vyvlastňování jasnější formu. Přesto v něm lze spatřit 

určité nedostatky, které jsou zmíněny následovně: 

 

5.1 Znalecký posudek 

 

První nedostatek lze spatřovat v ustanovení § 20 zákona o vyvlastnění je uvedeno, že 

náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastňovaného, 

nebo na žádost vyvlastnitele, jestliže s tím vyvlastňovaný vyslovil souhlas. Nedošlo-li  

k vyhotovení  znaleckého posudku na žádost  vyvlastňovaného a ani vyvlastnitele,  stanoví se  

 



Bc. Vladislava Macková: Vyvlastnění pro účely těžby nerostných surovin 
 

2011  30 
 

náhrada na základě posudku znalce ustanoveného vyvlastňovacím úřadem. Zákon  

o vyvlastnění však jednoznačně nestanoví, jakým způsobem má vyvlastnitel postupovat, aby 

stanovisko vyvlastňovaného ke znaleckému posudku získal. Vyvlastnitel postupuje nejčastěji 

tak, že před zahájením vyvlastňovacího řízení zasílá vyvlastňovanému žádosti, v rámci nichž 

jej ve stanovené lhůtě žádá o vyjádření, zda si pro účely vyvlastňovacího řízení nechá  

na náklady vyvlastnitele vyhotovit posudek sám, či zda souhlasí, aby byl znalecký posudek 

vyhotoven prostřednictvím vyvlastnitele. Pokud vyvlastňovaný ve stanovené lhůtě neodpoví, 

sdělí vyvlastnitel tuto skutečnost vyvlastňovacímu úřadu a v souladu se zákonem  

o vyvlastnění očekává vyhotovení znaleckého posudku vyvlastňovacím úřadem.  

S přihlédnutím k výše uvedenému se nabízí změna ustanovení § 20 v tom smyslu, 

kdy by zde byla zakotvena povinnost vyvlastňovaného v dané lhůtě sdělit vyvlastniteli svou 

vůli a to, zda souhlasí nebo nesouhlasí s vyhotovením znaleckého posudku. Pokud svou vůli 

po prokazatelné výzvě vyvlastnitele v dané lhůtě nesdělí, zajistí vyvlastnitel posudek  

ve vlastní režii.  

V souvislosti se znaleckým posudkem rovněž neexistuje jednoznačný výklad zákona, 

zda znovu vyhotovovat znalecký posudek, tj. dokládat v průběhu řízení nový znalecký 

posudek, pokud je vydána nová oceňovací vyhláška. Neexistuje zákonem uložená povinnost 

dokládat aktualizovaný znalecký posudek v průběhu vyvlastňovacího řízení, neboť ten stanoví 

pouze povinnost předložit znalecký posudek ne starší než 90 dnů při podání žádosti o zahájení 

vyvlastňovacího řízení. Tato skutečnost způsobuje průtahy v celém procesu vyvlastnění, 

poněvadž znalec musí oznámit prohlídku nejméně 3 týdny předem. 

Zároveň skutečnost, že znalecký posudek vyhotovuje pouze jeden znalec, nahrává 

možné korupci. V častých případech dochází k situaci, kdy si každý z účastníků zvolí svého 

znalce a v řízení se tak objeví více znaleckých posudků, které se v klíčových otázkách 

rozchází. V takových případech vyvlastňovací úřad rozhodne a usnesením zvolí znalce 

k vyhotovení dalšího znaleckého posudku. Pokud opomineme možnost, kdy se může znalec 

proti takovému usnesení odvolat, je zde opět tří týdenní lhůta, kterou je znalec povinen 

dodržet před ohledáním nemovitosti. Těmto případům by se dalo zamezit pomocí tříčlenné 

komise znalců, kteří by společně vyhotovili znalecký posudek a kteří by byli delegování 

vyvlastňovací úřadem. 

 

 



Bc. Vladislava Macková: Vyvlastnění pro účely těžby nerostných surovin 
 

2011  31 
 

5.2 Oprávněné úřední osoby 

 

Dalším takovým nedostatkem k zamyšlení je odborná způsobilost pracovníků 

správních orgánu. Na základě nového zákona o vyvlastnění jsou k řízení o vyvlastnění 

příslušné obecní úřady s rozšířenou působností. Když vezmeme v úvahu, že se vede řízení  

ve věci nejzávažnějšího zásahu do majetkových práv, nemělo by se tedy k tomuto řízení 

přistupovat s tou největší opatrností a váhou? V kolika případech v řízení rozhodují oprávněné 

úřední osoby s právnickým vzděláním? Zákon o vyvlastnění je poměrně nový, chybí 

zkušenosti s jeho interpretací a aplikací v praxi. Úředníci jsou většinou zcela nešťastní, neboť 

výjimečný zákon prostě neumějí aplikovat. Udělají vždy tolik chyb v rozhodovacích 

procesech, že pro schopnější protivníky není problém je úspěšně napadat.  

 

5.3 Průtahy v řízení o vyvlastnění 

 

Jako v každém jiném řízení i zde hraje značnou roli čas. Pro investory je velmi 

důležité, aby bylo řízení ukončeno v co nejkratším termínu z finančních důvodů.  

K řízení o vyvlastnění dochází v případě, kdy nedojde k dohodě mezi vyvlastnitelem 

a vyvlastňovaným. Není pochyb o tom, že vyvlastňovaný nebude souhlasit ani s výsledkem 

správního řízení v případě, že mu bude násilně odňato nebo omezeno vlastnické právo. Dá se 

tedy předpokládat, že vyvlastňovaný využije možnosti opravného prostředku a podá  

do rozhodnutí správního orgánu odvolání. Následuje řízení u odvolacího orgánu, který v tom 

lepším případě rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrdí, v horším případě rozhodnutí zruší 

a vrátí k novému projednání. Řízení se bezpochyby protahuje.  

Část sedmá zákona o vyvlastnění, nazvaná „Projednání vyvlastnění v řízení před 

soudem“, odkazuje na občanské soudní řízení. Zákon takto zřetelně odkazuje na soudní 

ochranu v řízení podle 5. části občanského soudního řádu. Soudní řízení dává možnost 

vyvlastňovanému další oddálení následků vyvlastnění a dává mu šanci na zvrácení výsledku 

řízení před správním orgánem. Je tedy pochopitelné, že vyvlastňovaný bude využívat všech 

možných prostředků na svou ochranu. Řízení se tak uměle protahuje a nabývá nemalých 

rozměrů. Investoři se pak dostávají do nemalých problémů, protože si většinou  

pro vyvlastnění neponechávají dostatečný časový prostor. 
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Na základě nedostatečné právní odbornosti pracovníků vyvlastňovacích úřadů, dále 

závažnosti a citlivosti předmětu vyvlastnění a omezení průtahů v řízení by bylo vhodné 

odebrat břemeno vyvlastňovacího řízení obecním úřadům a přesunout toto řízení  

od samotného počátku před soud.  

Žaloba, kterou účastník řízení požaduje, aby věc vyvlastnění byla projednána  

v občanském soudním řízení, musí být podána ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí 

vyvlastňovacího úřadu. Podáním žaloby se odkládá právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 

vyvlastňovacího úřadu. Tato skutečnost spolu se zdlouhavou rozhodovací praxí soudů 

způsobuje, že s pozemky a stavbami nelze nakládat, nelze pokračovat v realizaci účelu 

vyvlastnění a v konečném důsledku způsobí prodloužení celého projektu v řádu let. Změna 

tohoto ustanovení byla navrhována i prostřednictvím novely zákona v roce 2007 a 2009  

a počítala mj. s tím, že odkladný účinek nebude s podáním žaloby spojován automaticky, 

nýbrž že o jeho přiznání bude podle občanského soudního řádu v daném konkrétním případě 

rozhodovat soud, který na žádost žalobce odloží vykonatelnost rozhodnutí správního orgánu 

až do právní moci rozhodnutí o žalobě, jestliže by neprodleným výkonem rozhodnutí 

správního orgánu hrozila žalobci závažná újma, resp. právní moc rozhodnutí správního 

orgánu až do právní moci rozhodnutí o žalobě, jestliže je žalobce závažně ohrožen ve svých 

právech a odklad se nedotkne nepřiměřeným způsobem práv nabytých třetími osobami. Podle 

předkladatelů této novely navrhovanou změnou nedochází k podstatnému oslabení práv 

vyvlastňovaných, protože většina případů, ve kterých se vyvlastnění brání žalobou, směřuje 

tato žaloba proti rozhodnutí o výši náhrady, nikoliv proti samotnému rozhodnutí  

o vyvlastnění. Naopak, navrhovanou změnou by došlo k vyvážení zájmu na ochraně 

vlastnického práva se zájmem na včasné a efektivní realizaci veřejně prospěšných staveb. 

Změna současného znění zákona o vyvlastnění by spočívala ve zrušení § 28 odst. 3, resp. jeho 

přeformulování tak, že podání žaloby by nemělo odkladný účinek. S uvedenou změnou však 

poprvé vyslovila nesouhlas vláda ČR s odůvodněním, že přijetím navrhované právní úpravy 

by došlo k podstatnému oslabení práva vyvlastňovaného, neboť soud by odkladný účinek 

nemusel přiznat, v případě druhého návrhu k němu stanovisko nezaujala. Návrh změny 

zákona o vyvlastnění ani v jednom případě neprošel v Poslanecké sněmovně prvním čtením. 

 

 

 

5.4 Veřejný zájem 
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Nemalým nedostatkem a dalo by se říci, že legislativním oříškem je  

ve vyvlastňovacím řízení termín „veřejný zájem“. V současné právní úpravě nenajdeme 

ustanovení, které by přesně definovalo „veřejný zájem“, přestože je tento pojem užíván v celé 

řadě právních předpisů. Jedná se o neurčitý právní pojem. Obsah a rozsah takových pojmů 

nebývá stejný, mění se často v závislosti na aplikaci normy dle času a místa. Zákonodárce tak 

umožnil orgánům využívat určité hranice při aplikaci veřejného zájmu. Často zákonodárce 

vytvoří vodítko tak, že se snaží vyjmenovat co nejvíce charakteristických znaků věcí nebo 

jevů, které má takový pojem zahrnovat. 

Je však otázkou, co si představit pod pojmem veřejný zájem v případě, kdy jde  

o likvidaci celé obce nebo dokonce několika obcí. Z jakého důvodu nelze zájem takové 

skupiny lidí, kteří hájí svá vlastnická práva, hodnotit jako veřejný zájem? Na druhou stranu je 

určitě ve veřejném zájmu vytěžit energeticky výhodné uhlí a zajistit tak pracovní příležitosti 

pro nemalý počet obyvatel v okolí těžební oblasti.  

Je rovněž důležité nespojovat podmínku veřejného zájmu s podmínkou zákona. 

Nelze tvrdit, jak často můžeme slyšet od úředníků, že právě to, že o možnosti vyvlastnění 

hovoří nějaký zákon, svědčí o existenci veřejného zájmu. Dochází tím k směšování pojmů 

veřejný zájem a vyvlastňovací titul (účel vyvlastnění). Existenci veřejného zájmu tedy 

nedokládá samotná skutečnost, že horní zákon připouští možnost vyvlastnění, když říká, že 

pro účely dobývání výhradního ložiska je organizace oprávněna nabývat pro plnění úkolů 

stanovených tímto zákonem nemovitostí nebo práv k nemovitostem a rozhodnutím  

o vyvlastnění, popřípadě zřízením užívacího práva. [11] 

Veřejný zájem musí být vždy prokázán. Vyvlastňovací úřad, který vyvlastňovací 

řízení provádí, nemůže vycházet z pouhých domněnek nebo jen z tvrzení navrhovatele. Musí 

si zajistit dostatek důkazů, jež splnění podmínek potvrzují. Nesmí tedy vycházet  

z hypotetického předpokladu – například že energetickou koncepci nelze řešit jinak, či že 

obětování části regionu těžbě je jediným ekonomickým řešením. Veřejný zájem se tedy těsně 

pojí s existencí (či neexistencí) alternativ záměru, pro který se má vyvlastňovat. Zákonodárce 

by měl přesně specifikovat veřejný zájem pro účely těžby nerostných surovin s nutností 

doplnění podmínky doložení analýzy např. hospodářského významu s odůvodněním 

vyloučení náhradních řešení, která by zamezila nutnosti odnětí nebo omezení vlastnických 

práv. 
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6 Závěr 

 

Problematika týkající se vyvlastnění nemá ve správní vědě vyhrazen velký prostor, 

což je zřejmě způsobeno frekvencí, s jakou je tento institut v praxi využíván, přesto jde  

o institut z hlediska práva nezbytný a zajímavý, jak v souvislosti s minulostí našeho státu, tak 

i při řešení „běžných“ faktických situací, které mohou v životě společnosti nastat. Není 

pochyb o tom, že institut vyvlastnění lze považovat za moderní právní nástroj k uspořádání 

právních vztahů ve společnosti.  

Až donedávna se vyvlastnění týkalo zásahů do majetkových práv k nemovitostem  

a i dnes tvoří pozemky, stavby a práva k nim převážnou většinu předmětů vyvlastnění.  

Vyvlastnění se v žádném případě neděje samovolně, na základě zvůle státu či jiné 

osoby, ale pouze na základě přesně stanovených zákonných podmínek, a přestože je množství 

vydaných rozhodnutí o vyvlastnění velmi malé, nemění tato skutečnost nic na tom, že takto 

zásadní zásah do základních práv musí vycházet z právní úpravy založené na spravedlivých 

principech.  

Zákon o vyvlastění je v českém právním řádu novinkou. V rámci tohoto zákona jsou 

upraveny některé hmotněprávní otázky týkající se vyvlastnění, zejména však zahrnuje 

procesní otázky institutu vyvlastnění a v daných ustanoveních představuje lex specialis  

ke správnímu řádu. Dle současné úpravy je třeba si při vyvlastnění klást otázku – dle jakého 

jiného zákona než zákona o vyvlastnění se vyvlastňuje a který jiný zákon než zákon  

o vyvlastnění stanoví podmínky a účel vyvlastnění? 

Mimo to se po cca. třech letech účinnosti tohoto zákona začínají v praxi projevovat 

některá úskalí právní úpravy vyvlastnění, na které vyvlastňovací zákon neposkytuje 

dostatečnou resp. jednoznačnou odpověď. Veškeré snahy zákonodárce o novelizaci platného 

znění dosud skončily neúspěchem a daný zákon dosud platí v nezměněné podobě. V řadě 

otázek se však současná legislativa dle mého názoru ukazuje v praxi jako nedostatečná. 

Jednoznačný návod v této souvislosti neposkytuje ani judikatura, která poskytuje odpovědi 

pouze na některé dílčí otázky a navíc nepředstavuje v naší zemi závazný pramen práva. 

Účastníci řízení včetně vyvlastňovacích úřadů jsou pak díky tomu nuceni v konkrétních 

případech postupovat spíše „intuitivně“ než na základě příslušné exaktní zákonné předlohy. 

 

 



Bc. Vladislava Macková: Vyvlastnění pro účely těžby nerostných surovin 
 

2011  35 
 

 Současný stav zákona o vyvlastnění je dobrým počátkem na cestě k vytvoření jasné 

formy a pravidel institutu vyvlastnění. Je však potřeba ještě řada dalších legislativních úprav 

tak, aby byl bez pochybností schopen plnit svou funkci a účel, pro který byl zřízen. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 
 
 
apod.  - a podobně 

a. s.  - akciová společnost 

č.  - číslo 

čl.  - článek 

k. p.  - koncernový podnik 

mj.  - mimo jiné 

např.  - například 

odst.  - odstavec 

o. s. ř.  - občanský soudní řád 

popř.  - popřípadě 

resp.  - respektive  

ř. z.  - říšský zákoník 

Sb.  - sbírka 

tj.  - to je 

tzv.  - tak zvaně 

 


