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Jednání Zastupitelstva města Jablonec na Nisou dne 22.4.2021 

Bod jednání ZM: Informativní zpráva o průběhu a skončení soudních řízení k "historickému 

majetku" města Jablonec nad Nisou 

 

Důvodová (informativní) zpráva: 

Součástí obnovy obecní samosprávy byla i restituce majetku, o který obce v minulosti přišly – tzv. 

historický majetek obcí. Vycházelo se z toho, že obcím bude vrácen ten majetek, který jim byl 

odejmut a který byl v době vydání příslušných předpisů ve vlastnictví České republiky. Postup 

restituce majetku obcí byl upraven jednak v § 2 – pozemky a stavby zákona č. 172/1991 Sb., o 

přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (dále jen „zákon“), na 

základě, kterého se staly obce vlastníkem takového majetku dnem 24.5.1991, dále v novele tohoto 

zákona č. 114/2000 Sb. (§ 2a), podle které majetek přešel do vlastnictví obcí dnem 1.7.2000. Pro 

úplnost novelou tohoto zákona č. 173/2012 Sb. byly v § 2 c a § 2d stanoveny další podmínky za 

kterých pak přecházejí do vlastnictví obcí nemovité věci ke dni 1.4.2014.  

Podmínkou podle § 2 bylo, aby se jednalo o majetek České republiky, aby tento majetek patřil 

obci ke dni 31.12.1949 a k tomuto datu došlo k převzetí držby, novela zákona pak v § 2a vymezila 

další okruh nemovitostí, které přecházejí na obce, a to i v dalších případech, mj. pokud k 

přechodu vlastnictví nedošlo před 31.12.1949 nebo byl majetek obcím přidělen po 1.1.1950, 

nebyl dohledán dostatek dokumentů, aby se mohlo jednat o majetek dle § 2, resp. pokud nebylo 

prokázáno či nelze prokázat uchopení držby k datu 31.12.1949.  

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vzešly judikatorní závěry Nejvyššího soudu ČR 

(NS), ze kterých mj. vyplývá, že pokud k přídělovému rozhodnutí došlo až v závěru roku 1949, 

nebyla obec schopna nabýt vlastnictví a ujmout se výkonu vlastnických práv. NS přitom uvedl, že 

ve skutečnosti šlo o snahu Osídlovacího úřadu administrativně vyřídit zbylé konfiskáty. Dále pak 

NS dovodil, že tyto sporné příděly vyřešil právě zákon č. 114/2000 Sb. v § 2a odst. 1, a tyto 

příděly se staly titulem pro obecní restituce s okamžikem nabytí vlastnictví dnem 1.7.2000 za 

podmínky, že uvedené nemovitosti byly k tomuto datu ve vlastnictví ČR (viz např. rozhodnutí 

NS ČR 28 Cdo 2022/2007). Nároky obcí byly dále podpořeny nálezem Ústavního soudu ČR I. 

ÚS 255/11 ze dne 17.1.2012. 

V rámci postupné činnosti oddělení majetkoprávního a právního bylo z dokumentů dohledáno a 

zjištěno, že pod titul tzv. historického majetku obcí spadají rovněž nemovitosti, k jejichž určení 

vlastnictví se město rozhodlo uplatnit své restituční nároky podle § 2 a § 2a zákona č. 114/2000 

Sb., s tím, že se stává ke dni 1.7.2000 vlastníkem tohoto majetku ze zákona. 

Z dohledaných dokumentů (zde si dovolím vyzdvihnout výbornou práci bývalé zaměstnankyně 

oddělení majetkoprávního pí. Medkové) bylo vyvozeno, že v jednotlivých konkrétních případech 

jsou splněny veškeré zákonné podmínky k přechodu majetku na obec, tedy zejména že: 

- jejich vlastníkem byla k rozhodnému datu, tj. k 24.5.1991, resp. k 1.7.2000, Česká republika, 

- vlastníkem těchto nemovitostí je ČR i nyní, 

- v zákoně předpokládaným způsobem přešel tento majetek do vlastnictví obcí, když Osídlovací 

úřad tento majetek v konkrétních případech odevzdal do vlastnictví žalobce či jeho právních 

předchůdců obce Jablonecké Paseky, obce Lukášov, obce Kokonín, obce Vrkoslavice, obce 

Mšeno nad Nisou, obce Proseč nad Nisou a obce Rýnovice. 



- následně byl tento majetek obcím zákonem č. 279/1949 Sb. odejmut, 

- ze zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 114/2000 Sb. tak vlastnické právo přešlo na 

žalobce. 

 

V případě tehdejších samostatných obcí – obec Jablonecké Paseky, obec Lukášov, obec Kokonín, 

obec Mšeno nad Nisou, obec Proseč nad Nisou, obec Rýnovice a obec Vrkoslavice - se tyto staly 

v průběhu doby součástí obce (města) Jablonec nad Nisou, se kterým se sloučily, a to  

• obec Jablonecké Paseky s účinností dnem provedení voleb do národních výborů (viz 

Zápis z 8. schůze rady ONV v Jablonci nad Nisou – usnesení č. 55/1960),  

• obec Kokonín s účinností od 1.7.1980 (viz oznámení v Ústředním věstníku č. 8/1980 

Ú.v. str. 10),  

• obec Lukášov s účinností od 1.1.1953 do obce Rýnovice (viz Úřední list ČR ze dne 

6.11.1954), následně jako obec Rýnovice do Mšena s účinností dnem provedení voleb do 

národních výborů (viz Zápis z 8. schůze rady ONV v Jablonci nad Nisou – usnesení č. 

55/1960), následně jako obec Mšeno do Jablonce nad Nisou s účinností od 1.7.1962 (viz 

usnesení Rady Severočeského KNV),  

• obec Mšeno nad Nisou s účinností od 1.7.1962 (viz usnesení Rady Severočeského KNV), 

obec Proseč nad Nisou s účinností od 1.7.1980 (viz oznámení v Ústředním věstníku č. 

8/1980 Ú.v. str. 10),  

• obec Rýnovice do Mšena s účinností dnem provedení voleb do národních výborů (viz 

Zápis z 8. schůze rady ONV v Jablonci nad Nisou – usnesení č. 55/1960), následně jako 

obec Mšeno do Jablonce nad Nisou s účinností od 1.7.1962 (viz usnesení Rady 

Severočeského KNV),  

• obec Vrkoslavice s účinností od 1.7.1962 (viz usnesení Rady Severočeského KNV). 

Město uplatnilo v intencích zákona vlastnické právo nejprve u České republika zastoupené 

příslušnými organizačními složkami s právem hospodaření. Tyto subjekty na výzvy města 

nereagovaly či vlastnické právo k historickému majetku obce neuznaly. 

Městu tedy nezbývalo než podat příslušnou žalobu na určení vlastnického práva u obecného 

soudu. Situace byla složitější, neboť zákonný termín pro podání žaloby byl do 31.3.2013, kdy 

marné uplynutí lhůty znamenalo promlčení (prekluzi) nároku. S ohledem na skutečnost, že se 

podrobná důkazní materie čítající cca 1000 stran textu (někdy i obtížně čitelného) dokázala 

dosystematizovat až cca týden před rozhodným datem 31.3.2013, PaVZ se rozhodlo zastupovat 

tento spor bez externího zastoupení vedoucím oddělení PaVZ. 

Celkem byl uplatněn nárok na 101 pozemků a staveb, jež byly součástí pozemků.  

Žalovanými subjekty byly:  

• Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ: 697 97 111  

• Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,   Žižkov, 130 00 Praha, 

IČ: 45797072 

• Česká republika – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451 



• Česká republika – Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Nové Město, 

128 01 Praha, IČ: 72496991 

• Česká republika – Krajské státní zastupitelství, Národního odboje 1274/26, Střekov, 400 

85 Ústí nad Labem, IČ: 26042 

• Česká republika – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, Nové Město, 117 22  

Praha, IČ: 72080043 

• Česká republika – Povodí Labe, s. p.Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03  

Hradec Králové, IČ: 70890005 

 

S ohledem na úsporu soudního poplatku jsem žalobu podal jako na žalovanou Českou republiku 

zastoupenou všemi uvedenými subjekty. Okresní soud v Jablonci nad Nisou jako prvoinstanční 

soud nicméně v počátku rozdělil žalobu k samostatným řízením ve věcech dle žalovaných 

subjektů s právem hospodaření, nicméně na původní soudní poplatek to nemělo vliv (pouze 

v určitých případech došlo k jejich dopočtu). Pro zajímavost uvádím, že při konzultaci ve věci 

s kolegou z Ústí nad Labem toto město za obdobný počet nárokovaných pozemků uhradilo 

poplatek převyšující několik stovek tisíc, město Jbc v prvopočátku uhradilo, co na soudním 

poplatku pouze 40tis. Kč. 

V průběhu soudních řízení některé subjekty nárok města částečně či celý uznaly např. byl uzavřen 

soudních smír s Lesy ČR k několika desítkám hektarů lesních pozemků, dále uznám nárok 

Generálního finančního ředitelství k podílu (62,04%) na budově, v němž sídlí Finanční úřad 

v Jablonci nad Nisou.  

U jiných žalovaných byly podány těmito subjekty povětšinou odvolání, popř. dovolání. 

V celém rozsahu žaloby byla žaloba zamítnuta ke třem pozemkům, kde byla žalovaná ČR- Povodí 

Labe, a to z důvodu nenaplnění zákonné podmínky, že ke dni 1.7.2000 byla Česká republika 

vlastníkem dotčených pozemků, neboť tyto k rozhodnému datu vlastnilo Povodí Labe a.s. a 

s odkazem na judikát sp.zn. 28 Cdo 71/2009 ze dne 18.2.2010 není pak ČR považována za 

vlastníka pozemků takové akciové společnosti. 

V ostatních případech bylo žalobě cca v 95% nakonec pravomocně žalobě vyhověno a statutární 

město Jablonec nad Nisou se stalo vlastníkem pozemků resp. budov. 

V prvopočátku soudních řízení bylo vyhověno námitkám některých žalovaných, že u pozemků, u 

nichž nárokovalo město části pozemků byla žaloba neurčitá, neboť jejich výměry byly určeny 

v žalobě prostřednictvím historických map promítnutých do současných katastrálních map. Na 

výzvu okresního soudu jsem tyto žaloby doplnil o vyhotovené geometrické plány, nicméně 

žalovaní uváděli, že tomu tak bylo až po rozhodném datu k podání žaloby (31.3.2013) a tedy pro 

neurčitost navrhly v rozsahu takových pozemků žaloby zamítnout. Krajský soud původně 

žalovaným vyhověl a nárok města zamítl. Následně jsem podal do takového rozhodnutí dovolání 

k Nejvyššímu soudu ČR, neboť jsem byl přesvědčen o zcela jasném vymezení nároku města při 

dodržení základních principů procesního řízení. Nejvyšší soud ČR se ztotožnil s naším 

právním názorem a vydal ve věcech rozsudek 26 Cdo 1748/2018-247, kterým vrátil věc 

krajskému soud a ten v duchu právního názoru NS ČR přiznal nárok města k těmto částem 

pozemků. Tento rozsudek NS ČR se stal stěžejním judikátem ke lhůtám u dané problematiky 

restitucí. 



U některých pozemků (cca 5 %) nebylo vlastnické právo městu přiznáno, neboť dokládané 

vlastnické tituly nebyly posouzeny jako oprávněné přídělové tituly. Jednalo se o pozemky zapsané 

pro obce na starších formulářích Osidlovacího úřadu a fondu národní obnovy v Praze, kdy do 

těchto formulářů bylo doplněno (dotištěno) označení Krajského národního výboru v Liberci a 

v závěru doplněn psacím strojem na ustanovení § 30 a § 31 zákona 279/1949 Sb., a Vládního 

nařízení č. 90/1950 Sb.. kdy se dle judikatury nejedná o dořešení zbylých přídělů, ale o svěření 

správy nemovitostí Československého státu (vložených do pozemkové knihy) národnímu výboru. 

V roce 2020 byly skončeny pravomocně všechny soudní řízení ve věci a taktéž v tomto roce 

zapsány poslední nemovitosti na město. 

Závěr:  

Lze konstatovat, že více než 7 let trvající soudní řízení bylo úspěšné. Město získalo zpět nemovitý 

majetek v hodnotě kolem 100mil. Kč., z nichž nejhodnotnějším je: 

• „podíl na pozemku (budově) Finančního úřadu v Jablonci nad Nisou“ - ideální 

spoluvlastnický podíl o velikosti 6204/10000 stavební parcely č. st. 59/1, jejíž součástí je 

stavba občanského vybavení č.p. 469, v k.ú. a obci Jablonec nad Nisou, Podhorská 2. 

Nejprve hrazen nájem, poté prodáno v roce 2018 městem ČR - Generálnímu finančnímu 

ředitelství za kupní cenu 14.462.880,-Kč. 

• „pozemky a budova Státního zastupitelství v Jablonci nad Nisou“ – st.pč. 115/3, 

součástí je budova čp. 593, pozemkové parcely p.č. 175/1 a 173/1, kú. a obec Jablonec 

nad Nisou. Prodáno v záři 2019 ČR – Krajskému státnímu zastupitelství v Ústí nad 

Labem za kupní cenu 19.431.450,- Kč. 

• „pozemky a budovy Úřadu práce v Jablonci nad Nisou“ – st.p.č. 79/2, jejíž součástí 

je budova č.p. 484 a st.p.č. 717 (ul. E. Floriánové), jejíž součástí je budova č.p. 1004 (na 

Mírovém náměstí), které byly znalcem oceněny na hodnotu 27.789.310,- Kč (budova ÚP 

na Mírovém náměstí) a na hodnotu 23.454.650,- Kč (budova ÚP v ul. E.Floriánové). 

V současné době probíhá jednání o vypořádání těchto budov s ČR-Úřadem práce. 

• další pozemky (zastavěné plochy a nádvoří, travnatý porost, zahrady, zalesněné pozemky). 

 

Případné dotazy budou zodpovězeny na jednání zastupitelstva města. 

 

Jiří Kučera, odd. právní a veřejných zakázek 

 

 

 


	C:\Users\vitvar\Documents\_2021\zm_materialy\2021-04-22\pdf\Usnesení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou _ Petr Vitvar - Oddělení pro komunikaci s veřejností.pdf
	C:\Users\vitvar\Documents\_2021\zm_materialy\2021-04-22\pdf\8_DZ_zaloba_historicky_majetek.pdf

