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Navržené změny návrhu novely zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 

omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 

vyvlastnění). 

 

a) V § 5 se doplňuje odst. 7, který zní: 

„(7) Jsou-li pozemek nebo stavba ve spoluvlastnictví vícero osob, ke splnění podmínky 

podle odstavce 1 a odstavce 5 u vyvlastnění věcného břemene a práva stavby postačuje, 

aby se prokázala alespoň u jednoho ze spoluvlastníků.“  

Odůvodnění: Dle § 1132 zákona č. 89/2012Sb., Občanského zákoníku je nutný souhlas 

k zatížení nemovitosti souhlas všech spoluvlastníků. S ohledem na tuto skutečnost a z důvodů 

snížení administrativní zátěže úřadů a urychlení vyvlastňovacích řízení bude postačovat, aby 

podmínky dle odst. 1 a odst. 5 byly prokázány alespoň u jednoho ze spoluvlastníků.         

 

b) V § 24 odst. 3 písm. a) bod 2 se za slova „jeho obsah“ doplňují čárka a slova „, který 

bude v souladu s vydaným platným územním rozhodnutím“. 

Odůvodnění: Vymezení obsahu omezení vlastnického práva u věcného břemene a práva 

stavby by nemělo být ponecháno na volné úvaze vyvlastňovacího úřadu. Vyvlastňovací úřad 

by měl respektovat již vydané pravomocné územní rozhodnutí ke stavbě, kvůli níž je nutné 

vyvlastňovací řízení absolvovat. 

a) V § 18 se doplňuje odst. 4, který zní: 

„ (4) Zahájením vyvlastňovacího řízení se staví běh lhůty platnosti územního 

rozhodnutí, na základě kterého má být umístěna stavba na vyvlastňované nemovité věci, 

a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu, popřípadě do 

doby nabytí právní moci rozhodnutí soudu v řízení o žalobě proti rozhodnutí podle § 24 

odst. 3 písm. a).“  



 

 

Odůvodnění: Z důvodu zdlouhavého vyvlastňovacího řízení dochází v mnoha případech 

v průběhu vyvlastňovacího řízení k uplynutí lhůty platnosti územního rozhodnutí, na základě 

kterého má být umístěna stavba na vyvlastňované nemovité věci. Tudíž pokud vyvlastnitel 

uspěje se svou žádostí o vyvlastnění a současně mu uplyne lhůta platnosti územního 

rozhodnutí, musí žádat znovu o vydání nového územního rozhodnutí, což má za následek 

zvýšení administrativní zátěže stavebních úřadů a zvýšení nákladu státu i vyvlastnitele. 
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