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Žaloby na určení vlastnického práva státu 
podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi

Marek Novák

Tento článek byl vypracován na Univerzitě Karlově v rámci programu  
PROGRES Q03: Soukromé právo a výzvy dneška.

1. Úvod
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen-
skými společnostmi1 (dále jen ZMV) vychází ze zásady, 
že se církevním právnickým osobám vracejí movité a ne-
movité věci, které po 25. únoru 1948 získal stát, zatímco 
navrácení zbývajícího původního církevního majetku je 
nahrazeno vyplacením finanční náhrady. Přesto zákono-
dárce oprávněným osobám umožnil, aby ve zvláštních 
případech žalovaly soukromé osoby a domáhaly se urče-
ní, že některé věci nabyly tyto soukromé osoby od státu 

neplatně. V případě úspěchu žaloby a určení vlastnického práva České republiky 
pak mají církve otevřené dveře k vydání tohoto majetku. Určovací žaloby byly 
hromadně podávány a zase brány zpět, diskutovány uvnitř církví, kritizovány 
částí politické scény, a nakonec také prezentovány jako jeden z důvodů zdanění 
tzv. církevních restitucí.

A právě na tyto žaloby se soustředí zde předkládaný text. Omezí se přitom 
na řízení týkající se pozemků, protože tyto případy v rozhodovací praxi soudů 
do velké míry převažují. Od nabytí účinnosti ZMV 1. ledna 2013 uplynulo již 
více než šest let, a přestože mnohá řízení o vydání majetku jednotlivým církev-
ním právnickým osobám ještě nebyla dokončena, lze již začít hodnotit průběh 

1 Zákon č. 428/2012 Sb. Pojem „církve a náboženské společnosti“ bude nadále nahrazen zkratkou 
„církve“. 
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navracení historického církevního majetku. Je možno podívat se podrobněji na 
to, za jakých podmínek bylo možno určovací žaloby podat, a jaký přístup k nim 
zaujala dosavadní judikatura.

2. Způsoby majetkového vyrovnání
ZMV kombinuje dva způsoby majetkového vyrovnání státu s církvemi. Mimo 
naturální restituci počítá také s finančním vypořádáním, jež zahrnuje příspěvek na 
podporu činnosti související s finanční odlukou církví od státu, a pak také finanční 
náhradu za historický majetek církví, který dříve vlastnily, ale který jim vydán ne-
bude. Důvody nevydání původního církevního majetku mohou být dvojí. Předně, 
oprávněným osobám nebudou navráceny věci, které nevlastní stát. Z majetku státu 
pak nelze vydat věci, jejichž vydání brání zákonem vymezené překážky opírající 
se vesměs o veřejný zájem. Z naturální restituce jsou tak vyloučeny zastavěné 
pozemky nebo například nemovitosti určené územně plánovací dokumentací pro 
zřízení veřejně prospěšné stavby dopravní nebo technické infrastruktury.

Výši finanční náhrady stanovil zákonodárce apriori a jednoznačně na 59 miliard 
korun českých, částka se podle zákonem popsaného postupu zvyšuje podle míry 
inflace. Naproti tomu množství movitých a nemovitých věcí, které budou církvím 
vráceny, předem známé nebylo a není známo ani dnes, neboť závisí na výsledcích 
řady soudních sporů. Rozsah naturální restituce je citlivým tématem pro církve. 
Určuje totiž, jak velká majetková hodnota bude předána církvím nad rámec pevně 
stanoveného finančního vypořádání.

Na rozsah naturální restituce má vliv osud původního církevního majetku, který 
byl v období od roku 1991 do konce roku 2012 v rozporu s právním řádem státem 
převeden na třetí osoby. V katastru nemovitostí sice došlo ke vkladu vlastnického 
práva ve prospěch údajných nabyvatelů, ve skutečnosti na ně ale nepřešlo a pozem-
ky nadále náležejí státu. Církevní právnické osoby měly podle § 18 odst. 1 ZMV 
možnost domnělý převod vlastnického práva napadnout určovacími žal bami a na-
konec docílit vydání těchto nemovitostí. Jestliže tak neučinily, pozemky jim již 
nikdy vráceny nebudou, nezvýší se však ani finanční náhrada.

3. Určovací žaloby
Možnost, aby církevní právnické osoby žalovaly i subjekty odlišné od státu, vy-
plývá z § 18 odst. 1 ZMV: „Oprávněná osoba může podat soudu žalobu o určení 
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vlastnického práva státu z důvodu, že věc z původního majetku registrovaných 
církví a náboženských společností byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto  zákona 
převedena nebo přešla z majetku státu do vlastnictví jiných osob v rozporu s usta-
novením § 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na 
jiné osoby, nebo v rozporu s ustanovením § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění účinném 
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůta pro uplatnění výzvy k vydání věci 
počne běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo určeno vlastnické 
právo státu.“

Toto ustanovení odkazuje na zákon o půdě,2 který od počátku své účinnosti 
24. června 1991 do nabytí účinnosti ZMV obsahoval tzv. blokační paragraf, a sice 
§ 29 omezující dispozice státu s původním církevním majetkem: „Majetek, jehož 
původním vlastníkem byly církve, náboženské společnosti, řády a kongregace, 
nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku.“ 
Samotnou existenci blokačního paragrafu lze odůvodnit tím, že po sametové revo-
luci nedošlo k okamžité nápravě majetkových křivd způsobených církvím komuni-
stickým režimem. Restituční předpisy až do přijetí ZMV církevní právnické osoby 
jako oprávněné osoby neuváděly,3 s výjimkou výčtového zákona č. 298/1990 Sb., 
novelizovaného zákonem č. 338/1991 Sb.4 Tento předpis však nebyl komplexním 
řešením financování církví v Československu, šlo spíše o zákon „první pomoci“, 
který umožňoval rychlou obnovu činnosti řeholních řádů a kongregací a také teo-
logického semináře v Olomouci.5 V jeho přílohách byl uveden podrobný seznam 
celkem 265 klášterních objektů, které byly navráceny. Protože se však s majet-
kovým vyrovnáním v neurčitě vymezené budoucnosti předběžně počítalo, měl 
blokační paragraf bránit jeho zmaření a chránit před zcizením zemědělský majetek 

2 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
3 Přesto docházelo k navracení některých jednotlivých věcí církvím administrativní nebo soudní 

cestou. Židovským obcím byly dále vráceny movité i nemovité věci zákonem č. 212/2000 Sb., 
o zmírnění některých křivd způsobených holokaustem. Viz TRETERA, Jiří Rajmund, Stát a církve 
v České republice, Kostelní Vydří, 2002, s. 126.

4 Zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arci-
biskupství olomouckého; zákon č. 338/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., 
o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého.

5 PŘIBYL, Stanislav, Význam výčtových církevních restitučních zákonů z počátku 90. let, in: MORAV-
ČÍKOVÁ, Michaela (ed.), Právne postavenie duchovných a financovanie cirkví a náboženských 
spoločností, Praha, 2017, s. 197–205. Viz TRETERA, Jiří Rajmund, op. cit., s. 125.
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státu, který byl dříve ve vlastnictví církevních právnických osob.6 Za zajímavost lze 
považovat, že ve vládním návrhu zákona o půdě nebyl blokační paragraf původně 
obsažen. Shody na jeho zařazení bylo dosaženo až v průběhu projednávání zákona, 
a to poté, co byl odmítnut návrh, aby byly církevní právnické osoby zařazeny mezi 
restitučně oprávněné přímo ze zákona o půdě.7

Na základě teze, že restituční zákonodárství je speciální úpravou k obecným 
předpisům, dospěly postupně Nejvyšší soud i Ústavní soud k závěru, že se církevní 
právnické osoby nemohou domáhat vydání svého historického majetku prostřed-
nictvím podávání určovacích žalob.8 Nicméně, Ústavní soud také dovodil, že 
přijetím blokačního paragrafu se zákonodárce zavázal k majetkovému vyrovnání 
s církvemi a jeho existence zároveň založila legitimní očekávání církví na vypořá-
dání majetku: „Stát ovšem musí svůj závazek vydat restituční zákon, vyplývající 
z citovaného ustanovení zákona o půdě, ohledně církevního majetku splnit, neboť 
musí splnit legitimní očekávání na straně církevních právnických osob, které se 
opírá o zákonné ustanovení.“9

Ačkoli byl blokační paragraf spíše provizorním opatřením, přijetí ZMV se 
dočkal až po více než 20 letech účinnosti a po tuto dobu nebyl vždy respektován. 
Jeho porušení bylo stiženo sankcí absolutní neplatnosti,10 což při opakovaném 
přezkumu potvrdilo i plénum Ústavního soudu jako ústavně konformní přístup: 
„V žádném ze svých rozhodnutí Ústavní soud nevyslovil pochybnosti o ústav-
nosti ustanovení § 29 zákona o půdě, ačkoliv k tomu měl opakovaně příležitost. 
 Naopak na základě interpretace tohoto ustanovení ustáleně činí své závěry ve 

6 Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2005, sp. zn. II. ÚS 528/02, [23/2005 USn.]. V kontextu 
ZMV opakuje např. usnesení Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017, sp. zn. III. ÚS 2918/16.

7 VALEŠ, Václav, Zamyšlení nad „blokačním paragrafem“. K 20. výročí platnosti a účinnosti usta-
novení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, in: Revue církevního práva č. 51–1/2012, Praha, s. 45.

8 KŘÍŽ, Jakub, VALEŠ, Václav, Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými spo-
lečnostmi: komentář, Praha, 2013, s. 52–53. Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. května 
2005, sp. zn. 20 Cdo 1485/2004, [R 4/2006 civ.]. Viz stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 
1. listopadu 2005, sp. zn. Pl. ÚS–st. 22/05 (13/2006 Sb.).

9 Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2005, sp. zn. II. ÚS 528/02, [23/2005 USn.]. Citováno 
ve stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005, sp. zn. Pl. ÚS–st. 22/05 (13/2006 
Sb.). Viz VALEŠ, Václav, op. cit., s. 46–47.

10 § 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který byl účinný v době účinnosti blokačního 
paragrafu: „Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej 
obchází anebo se příčí dobrým mravům.“
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vztahu k  zárukám ústavně konformního řešení majetkového vypořádání historic-
kého majetku církví. (…) Pokud tedy zákonodárce stanovil, že převod (přechod) 
majetku, jehož vlastníky byly k rozhodnému datu církve a náboženské společnosti, 
resp. jejich právnické osoby, jest jakožto akt contra legem stižen absolutní neplat-
ností (v případech jdoucích proti smyslu majetkového vyrovnání), sledoval tím 
zcela rozumně účel napadeného ustanovení, a to ve vztahu k zajištění materiálního 
podkladu pro budoucí zákon o vypořádání historického majetku církví, příp. širší 
legislativní řešení majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi. Tento účel by 
mohl být při absenci blokačního účinku zčásti nebo zcela zmařen…“11

Jakékoli převody blokačním paragrafem chráněného majetku na třetí osoby 
byly tedy od počátku neplatné, a to i přesto, že došlo k provedení vkladu vlast-
nického práva domnělého nabyvatele v katastru nemovitostí. Nicméně, z prak-
tického hlediska neměl obvykle kdo žalobu zpochybňující převod vlastnického 
práva podat. Návrh na zahájení občanského soudního řízení o neplatnost smlouvy 
o převodu vlastnictví mohlo mimo převodce a knihovního vlastníka podat také 
státní zastupitelství, v praxi k tomu však nedocházelo.12 O neztenčení majetku, 
který by mohl být restituován, usilovaly církevní právnické osoby, s tvrzením o ak-
tivní legitimaci ovšem neuspěly. Nejvyšší soud poukázal na dosavadní neexistenci 
zákona, který by církvím majetek vracel, a tedy i na prozatímní absenci právního 
zájmu: „Jen z ‚možná budoucích‘ restitučních oprávnění dovolatelka dovozovala 
ohrožení svých subjektivních práv stávajících. Tím však aktivní legitimaci k ža-
lobě o určení neplatnosti právního úkonu, jak byla výše vymezena, založit nelze; 
nejenže není účastna určitého právního vztahu nebo práva (o něž v řízení jde), ale 
není ani subjektem, do jehož – existující – právní sféry se sporný právní vztah 
nebo sporné právo promítá.“13

Chybějící aktivní legitimaci církevních právnických osob doplňuje § 18 odst. 1 
ZMV, když jim dává možnost neplatné převody původního církevního majetku 

11 Nález Ústavního soudu ze dne 1. července 2010, sp. zn. Pl. ÚS 9/07–2, [132/2010 USn.], body 
21 a 38. Viz nález Ústavního soudu ze dne 29. května 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13–4, [96/2013 
USn.], bod 165: „…je nutno poukázat příkladmo na samotný tzv. blokační paragraf § 29 zákona 
č. 229/1991 Sb., který po dobu více než dvaceti let omezoval vlastníky v jakékoliv dispozici 
s blokovaným pozemkem pod sankcí absolutní neplatnosti a představoval tak mimořádně silnou 
veřejnoprávní regulaci.“

12 KŘÍŽ, Jakub, VALEŠ, Václav, op. cit., s. 288–290.
13 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2002, sp. zn. 20 Cdo 1866/2000, [R 45/2003 civ.].
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napadnout podáním žalob na určení vlastnického práva státu.14 Protože se ža-
loby opírají o výslovné zákonné zmocnění v ZMV, nejde o určovací žaloby ve 
smyslu § 80 občanského soudního řádu a není proto třeba, aby oprávněné osoby 
prokazo valy existenci naléhavého právního zájmu.15 Nemusely ji prokazovat ani 
v případech, kdy určovací žaloby podaly předčasně ještě před schválením ZMV, 
pokud ZMV nabyl účinnosti v době do rozhodování soudu prvního stupně.16 Jsou-li 
úspěšné, mají pak oprávněné osoby otevřené dveře pro podání výzvy k vydání 
majetku adresované tentokrát již státu, respektive některé z povinných osob vy-
mezených v § 4 ZMV. Ze žádného jiného pohledu toto ustanovení revoluční není, 
navazuje na blokační paragraf a konstatuje jen dávno potvrzené skutečnosti. To 
ostatně Ústavní soud uvedl při přezkumu samotného ZMV: „Navrhovatelé tedy 
zjevně přehlížejí, že rozpor se zákonem v uvedených případech způsobuje absolutní 
neplatnost převodu. Pro tuto skutečnost je existence § 18 odst. 1 bezvýznamná, 
neboť eventuální derogace uvedeného ustanovení na tomto faktu nic nezmění. Vý-
znam uvedeného ustanovení lze spatřovat především v založení aktivní legitimace 
oprávněné osoby, když primárně je neplatným převodem dotčeno vlastnické právo 
státu a toliko sekundárně restituční nárok oprávněné osoby.“17 Naopak je jasné, 
že přiznání aktivní legitimace církevním právnickým osobám v ZMV nemůže 
vést k napadení všech protiprávních převodů majetku, kterých se stát dopustil, 
protože v mnohých případech stihli domnělí nabyvatelé vlastnické právo k těmto 
pozemkům vydržet.18 Řada protiprávních převodů majetku v rozporu s blokačním 
paragrafem proto postižena nikdy nebude, přestože by o tento majetek měly církev-
ní právnické osoby zájem.

Ze zařazení § 18 odst. 1 do ZMV je zároveň nutno vyvodit, že zákonodárce 
předpokládal naturální restituci neplatně převedeného majetku a tím pádem jej 
nepovažoval za majetek kompenzovaný finanční náhradou. V případě nevydání 
neplatně převedených věcí oprávněným osobám ZMV ani neskýtá podklad pro 

14 Cf JÄGER, Petr, CHOCHOLÁČ, Aleš, Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi: komentář, Praha, 2015, s. 182 a násl. Cf KŘÍŽ, Jakub, VALEŠ, Václav, op. cit., 
s. 288 a násl.

15 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. října 2015, sp. zn. 28 Cdo 3468/2014. Viz rozsudek Nej-
vyššího soudu ze dne 20. června 2017, sp. zn. 28 Cdo 4784/2016.

16 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. března 2016, sp. zn. 28 Cdo 3217/2014.
17 Nález Ústavního soudu ze dne 29. května 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13–4, [96/2013 USn.], bod 293.
18 Cf důvodová zpráva k ZMV, zvláštní část, § 18.
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 poskytnutí eventuální další náhrady.19 Přesto byly určovací žaloby podané církevní-
mi právnickými osobami ze strany části politické scény podrobeny kritice. Některé 
oprávněné osoby na ni reagovaly zpětvzetím části žalob,20 Česká biskupská konfe-
rence pak vydala doporučení, aby byly vzaty zpět alespoň žaloby podávané proti 
krajům. To však popudilo Svaz měst a obcí ČR, který se cítil rozdílným přístupem 
ke krajům a obcím znevýhodněn.21 Navrhovatelé novely ZMV zavádějící zdanění 
finančních náhrad církvím tvrdí, že jde mimo jiné o odvetu za podávání určova-
cích žalob podle § 18 odst. 1 ZMV: „Tento návrh je také reakcí na chování církví 
po přijetí tohoto zákona, které pobírají finanční náhradu za nevydávaný majetek, 
tedy majetek,  který byl v době přijetí zákona v držení obcí, krajů či jiných fyzic-
kých a právnických osob, ale zároveň podávají žaloby na určení vlastníka tohoto 
majetku a v případě, že by přišel zpět na stát, žádají o jeho fyzické vrácení, takže 
ve výsledku by měli jak fyzický majetek, tak za něj obdrželi finanční náhradu.“22 
Předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip dokonce uvedl, že 
zdanění finančních náhrad má vytvářet nátlak na oprávněné osoby, aby určovací ža-
loby dle ZMV vzaly zpět.23 Část politického spektra těmito prohlášeními opětovně 
jitří emoce voličů a přiživuje představu církví jako nenasytných institucí, které si 

19 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. května 2018, sp. zn. 28 Cdo 5762/2017: „Důvodem k pře-
hodnocení dosavadních závěrů v tomto případě nemůže být ani dovolatelkou vyzdvihovaný institut 
finanční náhrady poskytované církvím podle ustanovení § 15 a násl. zákona č. 428/2012 Sb., jenž 
svou koncepcí a funkcí (paušální náhrada sloužící – bez ohledu na skutečný rozsah vydávaného 
majetku /naturální restituce/ – zmírnění některých majetkových křivd a vypořádání majetkových 
vztahů mezi státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi) nikterak nevylučuje 
ani nemodifikuje uplatnění práva žalobou podle § 18 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb. a posouzení 
realizovaného převodu (přechodu) prizmatem tehdy platných právních předpisů obsahujících 
zmíněná blokační ustanovení, když ani neskýtá podklad pro poskytnutí eventuální další (peněžní či 
naturální) náhrady oprávněné osobě pro případ, že by jí majetek, převedený v rozporu se zákonem, 
nebyl vydán.“

20 Premonstráti z Teplé se nechtějí soudit, stáhli žaloby na Rybářství Třeboň kvůli restitucím, iRozhlas, 
9. června 2016, http://irozhl.as/4Fk (13. ledna 2019).

21 Biskupové ve Velehradě rozhodli o stažení žalob na kraje kvůli církevním majetkům, ČT24, 7. čer-
vence 2016, https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1839647-biskupove-ve-velehrade-rozhodli-o-sta-
zeni-zalob-na-kraje-kvuli-cirkevnim-majetkum (13. ledna 2019). Tisková zpráva, Konalo se třetí 
jednání Svazu měst a obcí ČR s vládou, 14. července 2016, https://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/
tiskove-zpravy/konalo-se-treti-jednani-svazu-mest-a-obci-cr-s-vladou.aspx (13. ledna 2019).

22 28. února 2018, 7. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, bod č. 12, steno-
záznam projednávání sněmovního tisku č. 38. Dostupné online: http://www.psp.cz/eknih/2017ps/
stenprot/007schuz/bqbs/b02901201.htm (13. ledna 2019).

23 Interview ČT24, 13. prosince 2018, dostupné online: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/ 
10095426857-interview-ct24/218411058041213 (13. ledna 2019).

http://irozhl.as/4Fk
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1839647-biskupove-ve-velehrade-rozhodli-o-stazeni-zalob-na-kraje-kvuli-cirkevnim-majetkum
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1839647-biskupove-ve-velehrade-rozhodli-o-stazeni-zalob-na-kraje-kvuli-cirkevnim-majetkum
https://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/konalo-se-treti-jednani-svazu-mest-a-obci-cr-s-vladou.aspx
https://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/konalo-se-treti-jednani-svazu-mest-a-obci-cr-s-vladou.aspx
http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/007schuz/bqbs/b02901201.htm
http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/007schuz/bqbs/b02901201.htm
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/218411058041213
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/218411058041213
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vedle finanční náhrady nárokují i vydání již takto kompenzovaného majetku. Budí 
představu, jako by určovací žaloby byly podávány mimo režim ZMV a církve by 
jimi dohodu o majetkovém vyrovnání se státem obcházely.24 Tato argumentace 
je však zcela účelová, protože církevní právnické osoby naopak přesně následují 
zákono dárcem předvídaný postup. V případě zdanění finančních náhrad si lze navíc 
těžko představit, že by se církve k tomu dobrovolně vzdaly dalších nároků, které 
ze zákona nepochybně vyplývají, a přispěly k ještě razantnější redukci hodnoty 
majetkového vyrovnání.

4. Rozhodovací praxe soudů
Při rozhodování o určovacích žalobách podle § 18 odst. 1 ZMV soudy navázaly 
na dosavadní judikaturu a závěry o absolutní neplatnosti jednání odporujícího 
blokačnímu paragrafu s tím, že církevní právnické osoby mají zákonem založené 
legitimní očekávání na vypořádání svého historického majetku.25

Způsob posuzování těchto sporů předznamenalo usnesení Nejvyššího soudu 
sp. zn. 28 Cdo 4041/2015 (s nímž se ztotožnil také Ústavní soud, když zamítl poda-
nou ústavní stížnost)26 vydané v řízení týkajícím se původních církevních pozemků, 
které Pozemkový fond v rozporu s blokačním paragrafem převedl na restituenty – 
fyzické osoby – coby náhradní pozemky ve smyslu zákona o půdě. Oprávněné 
osoby podle tohoto zákona totiž mohou náhradou za pozemek, který nelze vydat, 
žádat o pozemek náhradní. Projednávala se žaloba na určení vlastnického práva, 
kterou podal stát s odstupem několika let po domnělém převodu, ale ještě před 
nabytím účinnosti ZMV, a jíž zpochybňoval platnost převodu náhradních pozemků 
restituentovi. Na straně žalobce přitom jako vedlejší účastnice řízení vystupovala 
církevní právnická osoba, která v minulosti sporné pozemky vlastnila a které v té 
době stále ještě scházela aktivní legitimace k podání žaloby.

24 Dostupné online: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/007schuz/s007031.htm (13. ledna 
2019).

25 Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2017, sp. zn. III. ÚS 1862/16.
26 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. března 2016, sp. zn. 28 Cdo 4041/2015, [SR 2/2017, s. 50], 

proti němuž byla zamítnuta ústavní stížnost nálezem Ústavního soudu ze dne 21. června 2017, 
sp. zn. III. ÚS 1862/16. Cf usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. listopadu 2016, sp. zn. 28 Cdo 
2497/2016, proti němuž byla zamítnuta ústavní stížnost nálezem Ústavního soudu ze dne 22. června 
2017, sp. zn. I. ÚS 349/17. Cf rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. srpna 2016, sp. zn. 28 Cdo 
4546/2015.

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/007schuz/s007031.htm
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Vzhledem k tomu, že ještě v průběhu řízení u soudu prvního stupně nabyl 
účinnosti ZMV, nebylo pochyb o pravém smyslu řízení spočívajícího v uspokojení 
restitučního nároku oprávněné osoby dle ZMV. Její právní jistota v respektování 
blokačního paragrafu se dostala do konfliktu s právní jistotou knihovního vlastníka 
a jeho důvěrou v jednání státu při uzavírání smlouvy o převodu vlastnického práva. 
Při střetu těchto nároků Nejvyšší soud i Ústavní soud před restituentem náhradních 
pozemků upřednostnily restituenta církevního jako původního vlastníka daných 
pozemků: „Pakliže předmětné pozemky z hlediska Rytířského řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou představují historický majetek, zatímco pro žalovanou jsou 
pouhým náhradním plněním, jež je nevyhnutelně do jisté míry zaměnitelné, jeví 
se pochopitelným závěr, že vztah vedlejšího účastníka k nim je užší než vztah 
žalované, kterážto skutečnost opět svědčí ve prospěch konstatování neplatnosti 
sporného převodu věcí z majetku státu.“27

Významné je, že zmíněné soudní rozhodnutí formulovalo kritéria, podle nichž 
se má posuzovat kolize práv osoby, která měla v rozporu s blokačním paragrafem 
nabýt vlastnické právo k původnímu církevnímu majetku, s právy samotné církevní 
právnické osoby jako původního vlastníka, jenž může v případě určení vlastnického 
práva státu podat výzvu k vydání majetku dle ZMV. Judikatura týkající se určova-
cích žalob podle § 18 odst. 1 ZMV na tato kritéria navázala, přestože poměřování 
práv stran sporu v řízeních podle ZMV bývá náročnější. Je třeba vzít v úvahu, že 
žaloby podávané oprávněnými osobami dle ZMV obvykle směřují proti fyzickým 
nebo právnickým osobám, na něž stát blokované pozemky v minulosti převedl za 
úplatu, typicky na základě kupní smlouvy. Hodnocení absolutní neplatnosti pře-
vodu pozemků je zde často konfrontováno s uhrazenou kupní cenou, nevědomostí 
kupujících o historickém osudu pozemků, důvěrou v postup státu jako prodávají-
cího a dobrou vírou v nabytí vlastnického práva.

Přestože Ústavní soud nedávno v případech nabytí vlastnického práva od 
nevlastníka zdůraznil roli dobré víry na úkor zásady nemo plus iuris ad alium 
transferre potest, quam ipse habet,28 neshledal možným aplikovat stejné závěry 
i na převody majetku v rozporu s blokačním paragrafem. Tato situace se výrazně 
odlišuje, především proto, že knihovní vlastník byl sám jednou ze stran absolutně 

27 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. března 2016, sp. zn. 28 Cdo 4041/2015, [SR 2/2017, s. 50].
28 Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2016, sp. zn. III. ÚS 1594/16, [205/2016 USn.].
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neplatného právního jednání.29 Existence dobré víry v nabytí vlastnického práva 
k převáděnému pozemku je sice významným faktorem a pro případné rozhod-
nutí upřednostňující knihovního vlastníka před oprávněnou osobou dle ZMV 
dokonce nutnou podmínkou, sama o sobě ale k poskytnutí ochrany domnělému 
nabyvateli nepostačuje, nemá-li být zcela popřen obsah blokačního paragrafu.30 
Samotné hodnocení přítomnosti dobré víry u knihovního vlastníka pak musí být 
objektivní, není možné, aby se opíralo pouze o jeho osobní přesvědčení. V praxi 
proto nelze dospět k závěru, že ve stejné situaci jedna osoba v dobré víře jednala 
a druhá nikoli.31

Pro výjimečné suspendování účinků blokačního paragrafu musí k dobré víře 
přistoupit ještě okolnosti mimořádné povahy, které zvlášť intenzivně působí ve 
prospěch poskytnutí právní ochrany osobám, na něž byly věci původně náležející 
církvím údajně převedeny. Šlo by především o situace, v nichž „by nezákonně 
převedené pozemky měly pro potenciální oprávněnou osobu zcela zanedbatelný 
užitek v porovnání s újmou, již by pozbytí sporného majetku způsobilo v právní 
sféře nabyvatele“.32 Výjimečné prolomení blokačního paragrafu však neodů-
vodňuje skutečnost, že jednou ze stran kupní smlouvy byl Pozemkový fond 
České republiky, provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
ani obhospodařování pozemků na základě nájemní smlouvy předcházející jejich 
koupi. Nebyla-li by knihovnímu vlastníkovi způsobena zcela neúměrná újma 
oproti užitku pro církevní právnickou osobu, blokační paragraf není suspen-
dován ani podstatným rozdílem v rozloze sporných a domnělým nabyvatelem 
jinak obhospodařovaných pozemků, ani tím, že sporné pozemky jsou situovány 

29 Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2017, sp. zn. III. ÚS 1862/16, body 32 a 33.
30 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2017, sp. zn. 28 Cdo 5374/2016: „Nelze vskutku 

přehlédnout, že teze vyslovené stran možnosti nabytí vlastnického práva na základě jinak řádné 
smlouvy uzavřené s nevlastníkem nejsou přenositelné do souvislostí, v nichž je kontrahováno 
s vlastníkem, jemuž je nakládání s nemovitostí z legitimních důvodů zapovězeno pod sankcí abso-
lutní neplatnosti právního úkonu toto omezení porušujícího (tak již citované usnesení Nejvyššího 
soudu ze dne 1. 6. 2017, sp. zn. 28 Cdo 5476/2016). Dobrá víra nabyvatele, jež za určitých okol-
ností umožňuje překlenout nedostatek vlastnického práva na straně převodce, ač je sama o sobě 
hodnotou právem chráněnou, nemůže bez dalšího zhojit porušení § 29 zákona č. 229/1991 Sb., 
nemá-li být obsah tohoto ustanovení zcela popřen, před čímž judikatura při výkladu blokačních 
ustanovení tradičně varuje (viz namátkou usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2004, sp. zn. 28 
Cdo 844/2004, a ze dne 22. 2. 2007, sp. zn. 28 Cdo 374/2007).“

31 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. července 2018, sp. zn. 28 Cdo 1865/2018.
32 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2017, sp. zn. 28 Cdo 5374/2016. 
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uvnitř půdního bloku obhospodařovaného osobou, která pozemky v rozporu 
s blokačním paragrafem od státu koupila.33

Při porovnávání újmy způsobené trváním na účincích blokačního paragrafu 
a rozhodnutím opačným se pak má podle názoru Nejvyššího soudu vycházet z toho, 
že v případě nevydání pozemku církevní právnické osoby nemají jiný způsob, jak by 
jim tato ztráta mohla být kompenzována, zatímco újma vzniklá plněním z neplatné 
smlouvy mezi jejími účastníky je reparovatelná.34 Judikatura také dlouhodobě po-
kládá restituční nároky za nároky primární, které je třeba upřednostňovat a jejichž 
prosazení ospravedlňuje zásahy do již provedených majetkoprávních přesunů.35

Dosavadní judikatura a tím spíše ani ZMV neobsahují jednoznačnou definici 
oněch okolností mimořádné povahy, jež by vedly k odepření ochrany církevním 
právnickým osobám, záleží tedy vždy na individuálních okolnostech a úvaze soudu. 
Doposud bylo identifikováno jen minimum takových případů, zmínit je třeba dva.

Ve sporu předcházejícímu přijetí ZMV, na nějž rozhodnutí týkající se ZMV 
ráda odkazují, Ústavní soud poskytl ochranu nabyvateli pozemků převedených 
v rozporu s blokačním paragrafem s ohledem na komplikovanou situaci ohledně 
předchozí neplatně provedené privatizace a funkční provázanost sporných pozem-
ků s majetkem, který nabyvateli nesporně náležel.36

Ve druhém případě se Ústavní soud již ve sporu dle ZMV vymezil proti „šab-
lonovitým odůvodněním“ Nejvyššího soudu, která činí obecné závěry o tom, jaké 
okolnosti nedosahují mimořádné povahy, bez ohledu na konkrétní okolnosti věci, 
jež nelze předem vymodelovat, ani paušálně hodnotit.37 Snad Ústavním soudem 
kladený důraz na zohlednění situace konkrétních nabyvatelů působí, že z toho-
to nálezu nelze abstrahovat obecné pravidlo, kdy je vhodné účinky blokačního 
paragrafu suspendovat. Judikát zmiňuje stáří knihovního vlastníka, ujištění státu 
o převoditelnosti pozemku v kupní smlouvě, vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí i nemožnost vyčíst z pozemkových knih, že šlo v minulosti o církevní 
majetek. Ačkoli Ústavní soud nadále výslovně trvá na tom, že samotná dobrá víra 
není schopna prolomit účinky blokačního paragrafu, odůvodnění tohoto nálezu 

33 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. října 2017, sp. zn. 28 Cdo 5036/2016.
34 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. dubna 2018, sp. zn. 28 Cdo 4687/2017.
35 Ibid.
36 Nález Ústavního soudu ze dne 22. února 2011, sp. zn. I. ÚS 2166/10, [21/2011 USn.].
37 Nález Ústavního soudu ze dne 22. května 2018, sp. zn. II.ÚS 2640/17.



Marek Novák74

budí dojem poměrně široké interpretace pojmu mimořádných okolností, takřka 
tak extenzivní, že za mimořádnou situaci může být vydáván stav zcela pravidelný. 
Například Ústavním soudem zdůrazňované prohlášení prodávajícího o tom, že pře-
vodu pozemků nebrání žádné překážky, je zpravidla obsaženo ve všech smlouvách 
Pozemkového fondu, stejně tak provedení vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí je znakem spojujícím případy porušení blokačního paragrafu. Pádnou 
se pak jeví opakovaná argumentace Nejvyššího soudu, který odmítá, aby okolnosti, 
jež domnělý převod vlastnického práva provázejí zcela obvykle, působily suspendo-
vání účinků blokačního paragrafu, protože hrozí vyprázdnění jeho obsahu.38 Ústavní 
soud přitom již v minulosti vícekrát potvrdil, že důsledek absolutní neplatnosti kvůli 
převodu vlastnického práva contra legem je ústavně konformní.39

Ustanovení § 18 odst. 1 ZMV zmiňuje mimo blokační paragraf v zákoně o půdě 
také druhé blokační ustanovení, a to § 3 zákona č. 92/1991 Sb.: „Předmětem tohoto 
zákona není majetek, který má být vrácen právnickým osobám zvláštními předpisy. 
Předmětem tohoto zákona rovněž není majetek, který na stát přešel po 25. únoru 
1948 z vlastnictví církví, řádů a kongregací a náboženských společností.“40 Je patrné, 
že také tzv. zákon o velké privatizaci chránil původní církevní majetek a že i pro-
dej majetku státu třetím osobám podle tohoto zákona nevedl k platnému převodu 
vlastnického práva. Judikatura na tyto případy vztahuje stejné závěry, jaké byly 
učiněny v případě porušení § 29 zákona o půdě.41 Přestože k domnělým převodům 
vlastnického práva nedocházelo typicky v nedávné minulosti, ale již před čtvrt 
stoletím, Nejvyšší soud výslovně zdůraznil, že plynutí času nemůže bez dalšího 
suspendovat účinky blokace.42 Ačkoli případy určovacích žalob pro porušení § 3 
zákona č. 92/1991 Sb. nejsou četné, budí značné kontroverze, jako v případě Rybář-
ství Třeboň a Rybářství Chlumec.43

38 Například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2017, sp. zn. 28 Cdo 5374/2016.
39 Nález Ústavního soudu ze dne 1. července 2010, sp. zn. Pl. ÚS 9/07–2, [132/2010 USn.], body 21 

a 38.
40 § 3 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 

účinném od 1. dubna 1991 do 31. prosince 2012.
41 Viz například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. května 2018, sp. zn. 28 Cdo 5762/2017.
42 Ibid.
43 Spory o církevní rybníky bude řešit Ústavní soud. Rybáři se cítí podvedení, nechtějí je vracet, Právní 

rádce, 14. srpna 2018, https://pravniradce.ihned.cz/c1-66217200-spory-o-cirkevni-rybniky-bude-
-resit-ustavni-soud-rybari-se-citi-podvedeni-nechteji-je-vracet (citováno 13. ledna 2019).
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Naopak v rámci tzv. malé privatizace podle zákona č. 427/1990 Sb.44 dispozice 
s historickým církevním majetkem paušálně omezením nepodléhaly a § 3 zákona 
č. 92/1991 Sb. na ně není možno vztahovat. Bylo by myslitelné, aby byl takový 
převod majetku vyloučen v důsledku blokačního paragrafu v zákoně o půdě, ale 
pouze za podmínky, že se uskutečnil po nabytí účinnosti zákona o půdě a že se 
jedná o zemědělský majetek.45

Je třeba zdůraznit, že výsledkem řízení o určení vlastnického práva je pouhý de-
klaratorní výrok soudu, zda je vlastníkem sporného pozemku stát, nikoli přímé vydání 
majetku církevní právnické osobě. Podle § 18 odst. 1 in fine ZMV začne právní mocí 
rozhodnutí, kterým bylo určeno vlastnické právo státu, běžet lhůta pro uplatnění výzvy 
k vydání věci standardním postupem podle § 9 ZMV. Z této skutečnosti vyplývají 
dva důsledky. Ačkoli většina správních řízení o vydání zemědělských nemovitostí 
vedených Státním pozemkovým úřadem již dospěla ke svému konci, je nutno počítat 
s tím, že restituční agenda nezmizela úplně a že teprve v těchto dnech jsou v důsledku 
rozhodování soudů o určovacích žalobách zahajována nová správní řízení o vydá-
ní nemovitostí. Dále pak neplatí automaticky, že veškeré pozemky, u nichž bylo na 
návrh oprávněných osob dle ZMV určeno vlastnické právo státu, nakonec budou 
těmto osobám vydány. Postup směřující k vydání zemědělských pozemků, zahrnující 
i správní řízení, je oddělen od řízení o určení vlastnického práva, a ač by to bylo po-
divné, církevní právnické osoby se ve skutečnosti nemusí po úspěchu určovací žaloby 
rozhodnout o vydání majetku usilovat. Nejvyšší soud dále zaujal názor, že v řízení 
o určovacích žalobách nelze přezkoumávat splnění všech předpokladů pro vydání 
pozemků, například to, zda vydání nebrání některý z výlukových důvodů uvedených 
v § 8 ZMV nebo nenaplnění podmínek přítomnosti funkční souvislosti podle § 7 
ZMV. Počátkem letošního roku však své stanovisko přehodnotil.46 Nadále sice trvá 
na tom, že v řízení o určení vlastnického práva není úlohou soudu z úřední povinnosti 
prověřovat způsobilost majetku k budoucímu vydání, nicméně, pokud budou do řízení 

44 Zákon. č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo 
fyzické osoby.

45 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. června 2016, sp. zn. 28 Cdo 1246/2016, [R 38/2018 civ.], 
potvrzený usnesením Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017, sp. zn. III. ÚS 2918/16.

46 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. ledna 2019, sp. zn. 28 Cdo 4000/2018, [NS 156/2019]. 
Cf rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. června 2017, sp. zn. 28 Cdo 4784/2016, [NS 3717/2017]; 
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. dubna 2018, sp. zn. 28 Cdo 130/2018, [NS 1769/2018]; 
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. května 2018, sp. zn. 28 Cdo 5762/2017, [NS 2864/2018].
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vnesena podložená tvrzení o existenci překážek, které jeho vydání brání, povedou tyto 
skutečnosti podobně jako výše zmíněné okolnosti mimořádné povahy k prolomení 
blokace a ochraně dobré víry nabyvatele.

Žaloby podle § 18 odst. 1 ZMV mohou církevní právnické osoby jako pro-
středek navrácení svého původního majetku podávat také proti obcím. Přechodu 
majetku na ně ex lege k datu 24. května 1991 podle § 1 zákona č. 172/1991 Sb.47 
sice nebránil blokační paragraf, který nabyl účinnosti teprve o měsíc později,48 
přesto Nejvyšší soud poskytl oprávněným osobám dle ZMV možnost chránit svůj 
legitimní zájem: „…judikatura Nejvyššího soudu na základě teleologicky opod-
statněné analogie (motivované snahou poskytnout církevním právnickým osobám 
efektivní prostředek pro odklizení překážek bránících uplatnění nároku na vydání 
majetku, který z právního hlediska nadále náleží státu, i tam, kde protiprávnost ne-
spočívá v porušení zákonné blokace historického majetku církví, ale v jeho chybné 
evidenci coby vlastnictví veřejnoprávních korporací na základě tvrzeného, avšak 
dle zákona neproběhnuvšího přechodu) umožňuje církevním právnickým osobám 
ve sporech vedených podle posledně citovaného ustanovení nejen namítat porušení 
§ 29 zákona č. 229/1991 Sb. a § 3 zákona č. 92/1991 Sb., nýbrž i zpochybnit exis-
tenci předpokladů přechodu majetku na obce dle zákona č. 172/1991 Sb.“49 Stejně 
jako zákonodárce v ZMV umožnil oprávněným osobám žalovat knihovní vlastníky, 
kteří pro rozpor s blokačním paragrafem vlastnické právo ve skutečnosti nenabyli, 
mohou žaloby směřovat také proti obcím, jež jsou mylně přesvědčeny, že na ně 
podle zákona č. 172/1991 Sb. přešlo vlastnické právo k nemovitostem. Důvodem 
neúspěšného přechodu je nesplnění zákonných předpokladů, především podmínky, 
aby obec s danou věcí ke dni nabytí účinnosti zákona fakticky hospodařila. Ačkoli 
oprávněné osoby musí v řízení prokázat mnoho skutečností předepsaných ZMV 
včetně existence vlastnického práva v minulosti, důkazní břemeno ohledně fakticity 
hospodaření v roce 1991 leží podle názoru Nejvyššího soudu na obcích,50 což je 
může dostávat do nezáviděníhodných situací. Lze vést rozhovory o tom, zda není 
praktický dopad tohoto přístupu k obcím příliš tvrdý, z teoretického pohledu jde 
však o pochopitelný požadavek, protože důkazní břemeno nese každá procesní 

47 Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.
48 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. února 2016, sp. zn. 28 Cdo 4946/2015, [R 34/2017 civ.].
49 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. května 2018, sp. zn. 28 Cdo 5069/2017.
50 Ibid. Viz též Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. prosince 2018, sp. zn. 28 Cdo 3197/2018.
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strana ohledně skutkových předpokladů jí příznivé právní normy, jejíchž účinků se 
dovolává. Navíc, řízení iniciované oprávněnými osobami dle ZMV obce o vlastnic-
ké právo nepřipravuje, pouze odhaluje skrytou skutečnost, že na ně ve skutečnosti 
nikdy nepřešlo. Je vhodné podotknout, že závěry Nejvyššího soudu navazují na 
judikaturu předcházející přijetí ZMV a že v minulosti přechod vlastnického práva 
na obce v některých případech zpochybňoval i stát.51

Naopak v případě přechodu majetku na kraje podle zákona č. 290/2002 Sb.52 
Nejvyšší soud oprávněným osobám dle ZMV možnost obrany nepřiznal.53 Přestože 
byl blokační paragraf v relevantním období účinný, přechodu majetku na kraje ne-
zamezil, mimo jiné proto, že takové nabytí majetku neztenčilo majetkový substrát 
použitelný při majetkovém vyrovnání s církvemi, neboť zákonodárce hypoteticky 
mohl zahrnout kraje mezi povinné osoby dle ZMV: „Legitimní očekávání církví 
se tak upínalo k vydání restitučního zákona, nikoli již k tomu, že bude naturálně 
vydáno maximální množství blokací dotčených statků, neboť tento problém byl 
předmětem diskrece zákonodárce. Nelze proto spatřovat žádný zásah do legitim-
ního očekávání žalobkyně v tom, že vzpomínané nemovitosti přešly do vlastnictví 
kraje, vůči němuž oprávněná osoba nemůže v režimu zákona č. 428/2012 Sb. vznést 
nárok na jejich vydání.“54

5. Závěr
Ukázalo se, že určovací žaloby podávané oprávněnými osobami podle § 18 odst. 1 
ZMV budí ve společnosti kontroverze a staly se předmětem politického boje. 
V těchto soudních řízeních se střetává zájem často dobrověrných knihovních vlast-
níků s právem církevních právnických osob na navrácení původního majetku, 
o který byly připraveny v rámci perzekuce ze strany komunistického režimu. Do 
úvah o spravedlivém řešení sporů vstupuje vůle zákonodárce vyjádřená v ZMV 
i možnost kompenzace za protiprávní převod majetku v důsledku pochybení státu, 

51 Cf Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. července 2009, sp. zn. 28 Cdo 1698/2009. Cf rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2007, sp. zn. 28 Cdo 2850/2004.

52 Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na 
kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách 
a o změně zákona č. 57/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České 
republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

53 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. června 2016, sp. zn. 28 Cdo 5217/2015, [R 103/2017 civ.].
54 Ibid.
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jež je k dispozici knihovním vlastníkům, nikoli však církvím. Významná je v tomto 
ohledu rozhodovací praxe soudů, protože teprve z ní vyplývá, jak velkou hodnotu 
církve cestou naturální restituce vedle finanční náhrady získají.

Resumé
Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 428/2012 Sb. 
je založeno na vydání části původního církevního majetku a vyplacení finančního vypořádání. 
Vychází ze zásady, že se vydává pouze majetek státu, nikoli třetích osob. Přesto zákonodárce 
ve zvláštních případech umožnil, aby církevní právnické osoby podávaly žaloby proti fyzic-
kým osobám, právnickým osobám i obcím. Článek se podrobně zaměřuje na tyto případy, 
zohledňuje existující judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu i politické reakce.

Summary
Actions to Declare Proprietary Right of State under Act on Property Settlement with 
Churches
Property settlement with churches and religious societies under Act No. 428/2012 Sb. 
is based on partial restitution of historical ecclesiastical property and payment of financial 
compensation. Main principle is observed that only property of the state, not third parties, 
can be returned. However, in special cases, the lawmaker enabled ecclesiastical legal enti-
ties to take a legal action against individuals, juridical persons and local communities too. 
The article focuses on these cases in detail including judicial decisions of the Supreme 
Court of the Czech Republic and the Constitutional Court of the Czech Republic as well 
as political response.

Zusammenfassung
Die Klagen auf Feststellung des Eigentums gemäß dem Gesetz über den Eigentums-
ausgleich mit den Kirchen
Der Eigentumsausgleich mit den Kirchen und Religionsgesellschaften gemäß dem Gesetz 
Nr. 428/2012 Slg. besteht aus der Rückgabe des ursprünglich kirchlichen Eigentums und 
aus den Zahlungen des finanziellen Ausgleichs. Es geht davon aus, dass nur das Eigentum 
des Staates und nicht der dritten Personen zurückgegeben werden kann. Der Gesetzgeber 
hat jedoch in speziellen Fällen ermöglicht, dass die kirchlichen juristischen Personen befugt 
sind, natürliche Personen, juristische Personen und Gemeinden zu klagen. Artikel befasst sich 
detailweise mit solchen Fällen, wobei die vorhandene Rechtsprechung des Obersten Gerichts 
und des Verfassungsgerichts, als auch die politischen Reaktionen berücksichtigt werden.
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Riassunto
Azioni civili di accertamento del diritto di proprietà dello Stato secondo la legge 
sull’equiparazione patrimoniale con le Chiese ed Enti religiosi
L’equiparazione patrimoniale con le Chiese ed Enti religiosi secondo la legge n. 428/2012 Sb. 
è fondata sulla consegna di una parte del patrimonio spettante originariamente alle Chiese 
e sul pagamento di un’equiparazione finanziaria. Esce dal principio che consegnata può 
essere solamente la proprietà dello Stato, non degli altri soggetti di diritto. Ciò nonostante 
il legislatore ha reso possibile in alcuni casi particolari che i soggetti ecclesiastici presentino 
le loro azioni giudiziari contro persone fisiche e/o naturali, compresi i comuni. L’articolo si 
concentra a questi casi tenendo presente alcune decisioni della Corte Suprema e della Corte 
Costituzionale ed anche alcune reazioni politiche.

Klíčová slova: majetkové vyrovnání, restituce, církev, katastr nemovitostí, převod vlast-
nického práva, absolutní neplatnost, dobrá víra

Keywords: property settlement, restitution, church, land register, transfer of property, 
 nullity, good faith
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