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Slovo úvodem 
 

ební pom cka, kterou práv  otvíráte, by vám m la umožnit orienta ní seznámení 
s evidováním nemovitostí v naší zemi, a to nejen evidování v sou asnosti, ale i v minulosti, 
protože tato oblast innosti má v naší zemi dlouholetou tradici a žádná evidence nikdy 
neza ínala „na bílém papí e“ (samoz ejm  s výjimkou té úpln  první), vždy navazovala na 
to, co obsahovala evidence p edchozí. 

Pokus o zpracování tématu je skute  jen rámcový, protože se jedná o problematiku 
natolik širokou, že není možné nau it vás rozum t katastru nemovitostí do všech 
podrobností v pr hu jednoho školního roku, který je pro jeho studium na vaší škole 
vymezen. P íru ka by vám však m la pomoci uv domit si souvislosti a t m z vás, kdo se 
rozhodnete v této oblasti pracovat, by m la poskytnout „rozjezdové“ informace, abyste se po 
nástupu do práce úpln  neztratili. Pro všechny, tedy i pro ty, kdo se chystají pracovat 
v n které geodetické firm  a v novat se tzv. „praktické geomet in “, by m la být informací, 
že katastr nemovitostí je nosným programem resortu ízeného eským ú adem 
zem ickým a katastrálním a chce-li se n kdo pohybovat v oblasti nemovitostí, bez 
znalosti katastru nemovitostí se neobejde. 

Možná se vám bude zdát, že jsem práv  historii v novala až neúm rn  velkou plochu. 
Abych vás ned sila, že se vy, studenti technického oboru, budete muset zabývat d jepisem, 
doplnila jsem do u ební pom cky n co, co jsem nazvala „Kontrolní otázky“. Neznamená to, 
že vám tyto otázky budou pokládány p i zkoušení nebo že to snad jsou zašifrované otázky 
maturitní. Je to jenom snaha ukázat vám, co z té které kapitoly je t eba považovat za 

ležité, co byste asi m li v t. To ostatní máte ve skriptech pro zajímavost a jako podn t 
pro ty, koho tento obor zaujme, aby m li o em p emýšlet a aby m li vystav ný základ, 
k n muž potom budou shán t další podrobn jší informace. V ásti, která vás seznamuje 
s právními a resortními p edpisy upravujícími innosti související s katastrem nemovitostí, 
kontrolní otázky nejsou – tam je t eba skute  nastudovat aspo  tolik, kolik je ve skriptech 
napsáno. 

Skripta byla zpracována na podklad  právních p edpis  platných v roce 2006 a 
aktualizována k datu 30.6.2010. Toto je t eba mít na pam ti v p ípad  jejich používání 
v pozd jší dob , kdy m že dojít (a s nejv tší pravd podobností dojde) ke zm  t chto 
právních p edpis . 

Mým soukromým vyznáním je, že jsem v evidenci nemovitostí i v navazujícím katastru 
nemovitostí pracovala od samého po átku jejich existence až do odchodu do d chodu, 
mám tento obor ráda a pokusila jsem se sv j vztah k n mu do skript vdechnout. Nakolik se 
mi to poda ilo, to m žete posoudit vy, až se s výsledkem mé práce seznámíte.  

 jsou vám tato skripta k užitku! 

Autorka 
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1 PO ÁTKY EVIDOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ U NÁS 
1.1 ÚVOD 
1.1.1 Slovo „katastr“ je odvozeno z latiny a znamená asi totéž jako „soupis“ (caput = hlava, 

capitastrum nebo capidastrum = soupis podle „hlav“, pozd ji podle jakékoliv jednotky). 
Obecn  býval tímto slovem ozna ován p ehledný soustavný popis zvláštních vlastností, osob, 

cí nebo práv, zejména pak soupis pozemk  apod. N kdy se také uvádí jako základ slova 
„katastr“ ecké slovo katastychon – obydlené území. 

1.1.2 Katastry nemovitostí sloužily vždy jako podklad pro da ové ú ely a jako podklad pro evidenci 
práv k nemovitostem. Základním charakteristickým rysem je, že katastry vždy byly 
konstituovány zákonem (resp. císa ským patentem1). 

1.1.3 Dnešní katastr nemovitostí zahrnuje v jednom informa ním systému jak evidenci nemovitých 
cí, tak i evidenci práv, která se k t mto nemovitostem vztahují. V historii tomu tak nebylo, 
sledn  se odd lovala evidence tzv. technická, sloužící pro da ové aspekty (katastry) a 

evidence tzv. právní, sloužící pro evidování práv s nemovitostmi souvisejících. 

1.1.4 Historická posloupnost vývoje evidování nemovitostí jako podkladu pro da ový systém (tedy 
„technická ást“ evidování nemovitostí) do vzniku katastru nemovitostí: 

a) po átky berních evidencí 
b) první rustikální2 katastry v echách (1. a 2. berní3 rula) 
c) lánové rejst íky na Morav  
d) tereziánské katastry (3. a 4. berní rula, dominikální4 katastr, tereziánská rektifikace 

katastru) 
e) Josefský katastr 
f) tereziánsko-josefský katastr 
g) stabilní katastr 
h) reambulovaný stabilní katastr 
i) katastr dan  pozemkové 
j) pozemkový katastr 
k) jednotná evidence p dy 
l) evidence nemovitostí 

1.1.5 Historická posloupnost vývoje evidence práv k nemovitostem: 

a) zemské desky, 
b) urbá e 
c) vesnické gruntovní knihy 
d) pozemkové knihy. 

Dalšími ve ejnými knihami jsou horní knihy, vodní knihy, železni ní knihy.  

1.1.6 Evidence, které jsou z pohledu dnešního katastru nemovitostí nejd ležit jší, jsou v seznamech 
evidencí podtrženy. 

Kontrolní otázky: 
1. K jakým ú el m sloužily všechny katastry nemovitostí? 
2. Co je charakteristickým rysem všech katastr ? 
3. Vyjmenujte nejd ležit jší technické evidence. 
4. Vyjmenujte nejd ležit jší právní evidence. 

 
 
 

                                                   
1 patent = obdoba dnešních zákon  
2 rustikální = selský, poddanský 
3 berní = da ový 
4 dominikální = panský 
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1.2 PRVNÍ BERNÍ EVIDENCE 

1.2.1 PO ÁTKY BERNÍCH EVIDENCÍ 
V období feudálních vztah  byla p da a zem lská výroba prakticky jediným zdrojem 
pravidelných státních p íjm . Snaha o jednotnou da ovou politiku za íná již v r. 1022, kdy 
eský kníže Old ich P emyslovec zavedl vybírání dan  z lánu5 a vytvo il tak jakousi první 

pozemkovou evidenci, i když z našeho pohledu velmi nedokonalou (m rná jednotka byla p íliš 
velká). 

1.2.2 PRVNÍ RUSTIKÁLNÍ KATASTRY V ECHÁCH 
1.2.2.1 První berní rula (1650 - 1684) 

V roce 1650 bylo rozhodnuto, aby byly dan  vym ovány na spravedliv jším a v cn jším 
základ  než dosud. P itom této dani m ly být i nadále podrobeny jen statky a pozemky v držení 
poddaných nebo ostatních oby ejných poplatník  (nap . fará , m an , svobodník , mlyná  
apod.). Vzniklý elaborát (vyhotovený v letech 1653 - 1656) byl prvním berním katastrem pro 

echy a je znám jako 1. rustikální katastr (1. berní rula), který platil v letech 1656 - 1684. 
Veškerá p da byla rozd lena na dv  kategorie, na p du ornou a p du neobd lávanou. Vým ra 
byla udána ve strychách6. Rozlišovala se i jakost p dy, která m la t i t ídy: dobrá, prost ední a 
špatná p da. 

1.2.2.2 Druhá berní rula (1684 – 1748) 
První rustikální katastr byl revidován a dopln n v letech 1674 - 1683 a uvádí se pak jako 2. 
rustikální katastr z roku 1684 (2. berní rula), který platil až do r. 1748. Sloužil dlouhou dobu 
jako rozhodující základní pramen ve sporu, byl-li pozemek anebo statek po ítán mezi statky 
dominikální nebo rustikální. 

Všechny katastry vedené až do této doby se vyzna ovaly jednou spole nou vlastností – nic se 
v terénu nezam ovalo, vým ry se odhadovaly. 

1.2.3 LÁNOVÉ REJST ÍKY NA MORAV  
Za první moravský katastr je možné považovat tzv. lánové rejst íky (první lánová vizitace 
v letech 1656 - 1658, druhá 1669 - 1697). Moravské lánové rejst íky byly v r. 1748 nahrazeny 
1. tereziánským katastrem rustikálním (3. berní rulou). 

1.3 TEREZIÁNSKÉ KATASTRY 

1.3.1 PRVNÍ TEREZIÁNSKÝ KATASTR RUSTIKÁLNÍ (T ETÍ BERNÍ RULA) 
Roku 1706 bylo rozhodnuto, aby byly vym eny pozemkové dan  i ze statk  vrchnostenských 
podle vlastního p iznání výnosu a majetku jednotlivých vrchností, a to jako dodatek 
k rustikálnímu katastru. Práce na dopln ní dosavadního katastru trvaly až do roku 1748, kdy 
bylo kone  patentem z 6.9.1748 stanoveno v království eském nové rozt íd ní dan . Za 
vlády Marie Terezie (1717 - 1780, vládla 1740 - 1780) docházelo k více reformám (tzv. 
tereziánské správní reformy), jejichž podstatou byla centralizace a byrokratizace, ímž se m lo 
dosáhnout profesionalizace a v tší efektivity ve ejné správy.  
Dne 1. 5. 1749 vstoupil v platnost tzv. první tereziánský katastr rustikální (t etí berní rula 
z r. 1748), který nahradil p edchozí berní rulu i moravské lánové rejst íky. Každý zájemce mohl 
do n ho nahlédnout a do 3 let podávat námitky a p ipomínky. T etí berní rula se liší od 

edchozích katastr  tím, že již došlo áste  k zam ování pozemk . 
 
 

                                                   
5 lán ~ 18 ha 
6 strych = asi 0,3 ha 
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1.3.2 DRUHÝ TEREZIÁNSKÝ KATASTR ( TVRTÁ BERNÍ RULA) 
Po nové „jenerální vizitaci“ rustikální p dy (p i níž došlo jen k nepatrným zm nám) za al 
v roce 1757 platit druhý tereziánský katastr rustikální ( tvrtá berní rula). 

1.3.3 TEREZIÁNSKÝ KATASTR DOMINIKÁLNÍ (1757) 
V roce 1749 byly zavedeny i nové p iznávací listy pro statky dominikální, aby byla vyrovnána 
pozemková da , a to dle po tu a plochy p dy jednotlivých vrchností. V t chto p iznáních m ly 
být uvedeny veškeré zahrady ovocné, zeliná ské, dále role, úhory, vinice, chmelnice, pastviny a 
lesy jednotlivých vrchností. Šet ení bylo ukon eno roku 1756 a výsledný elaborát je známý pod 
názvem „Exaequatorium dominicale“ (= panské vyrovnání) z roku 1757. Tvo il základ pro 
tereziánský katastr dominikální. Exaequatorium dominicale m lo d sledky i na omezení zápis  
do Zemských desk, do nichž se nadále sm la zapisovat jen p da zapsaná v Exaequatoriu. 

1.3.4 TEREZIÁNSKÝ KATASTR (TEREZIÁNSKÁ REKTIFIKACE KATASTRU) 
Rustikální tereziánský katastr spolu s Exaequatoriem dominicale aneb s tereziánským katastrem 
dominikálním tvo ily úplný a velký katastr všech pozemk  a statk  jak rustikálních tak 
dominikálních. Nazýval se pak souhrnn  katastrem tereziánským aneb tereziánskou rektifikací 
katastru. 
Možnost ve ejného nahlížení do zápis  v tereziánském katastru vyvolala množství stížností a 
návrh  na ešení otázky da ových podklad . Petr Kašpar Sv tecký (zem  na panství 

ebo ském)  p edložil  Marii  Terezii  návrh  na  zmapování  íše  96  zem i  za  10  let  (cht l  
it pouze obvody obcí). 

1.4 JOSEFSKÝ KATASTR 
Myšlenku zem e Sv teckého (odst. 1.3.4) realizoval syn Marie Terezie Josef II. (1741 - 
1790, vládl 1780 - 1790), který na ídil patentem z 20.4.1785, o reform  dan  pozemkové a 
vym ení p dy, že všechny úrodné pozemky dominikální i rustikální se uvnit  obce zam í, 
zobrazí a ur í se jejich vým ry a vypo te se hrubý výnos podle úrodnosti. 
Patent zavedl dv  významné novinky: 

a) nahrazení dosavadní „soustavy osedlostní“7 (m rnou jednotkou byla usedlost) jiným, 
menším a etn jším da ovým prvkem – pozemkem, 

b) zam ení pozemk  (výše uvedených, tzn. „úrodných“) a tak možnost zjišt ní správné 
vým ry a následn  i výt žku.  

ení skon ilo do 4 let i se všemi pracemi na písemném operátu a výsledný elaborát je znám 
jako Josefský katastr. Jednalo se o první katastr, založený na p ímém m ení skute ného stavu 
v terénu. Josefský katastr evidoval hospodá skou užitkovou p du v zemi (rustikální i 
dominikální). Neplodná p da (ve ejná prostranství, cesty, vodní toky aj.) nebyla do katastru 
pojata.  

Josefský katastr byl podle patentu ve ejný.  

Tento katastr však nenalezl porozum ní u šlechty, která si vymohla u Josefova nástupce 
Leopolda II. zrušení nového katastru po jeho ro ní platnosti (1789 - 1790) a op tné zavedení 
tereziánského katastru a Exaequatoria. 

1.5 TEREZIÁNSKO - JOSEFSKÝ KATASTR (1792 - 1860) 
Po zrušení Josefského katastru platil tedy op t tereziánský katastr, avšak jen krátkou dobu, 
protože Josefský katastr ukázal všechny nesprávnosti ve vým rách p iznaných v tereziánském 
katastru. Vláda m la zájem, aby dostávala dan  i z d íve zatajované p dy, objevené Josefským 

ením. Zavedla proto katastr, v n mž p evzala správné vým ry z Josefského katastru, ale 
ponechala šlecht  výhody z ocen ní Exaequatoria. 

                                                   
7 osedlost nebo usedlost = selské hospodá ství s budovali a pozemky 
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Nový katastr byl založen v roce 1792, nazýval se Tereziánsko-josefský katastr a byl podkladem 
pro založení Zemských desk a pro da ové p edpisy až do roku 1860, kdy vstoupil v platnost 
operát stabilního katastru. 

Kontrolní otázky: 
1. Vyjmenujte aspo  t i z prvních pozemkových evidencí sloužících k da ovým ú el m 
2. Co bylo charakteristickým znakem 1. a 2. berní ruly? 
3. Který katastr byl jako první založen na m ení v terénu? 
4. Popište základní zásady Josefského katastru. 

2 OD STABILNÍHO K POZEMKOVÉMU KATASTRU 

2.1 STABILNÍ KATASTR 

2.1.1 V roce 1817 (dne 23. 12. 1817) byl vydán patent o pozemkové dani (poznámka: všechny zm ny 
v evidování p dy vždy byly vyvolány snahou o zm nu da ového systému). Podle patentu m ly 
být podrobeny dani všechny pozemky bez ohledu na to, zda se jedná o p du rustikální nebo 
dominikální. Za al se p ipravovat tzv. stabilní katastr8, který pro všechny neuherské zem  byl 
dokon en teprve v roce 1861. Na Morav  byl zaveden v r. 1851, v echách v r. 1853 v p ti 
krajích, pozd ji i v ostatních.  

2.1.2 Stabilní katastr byl již zcela založen na v deckých základech velkom ítkového mapového díla 
a byl vyhotoven v decky i prakticky p ipravenými zem i. Pro nové mapové dílo bylo 
zvoleno Cassini-Soldnerovo nekonformní transverzální válcové zobrazení a systém 
pravoúhlých sou adnic s po átky v trigonometrických bodech Gusterberg (leží v Horním 
Rakousku) pro echy a Svatý Št pán (v ž katedrály ve Vídni) pro Moravu. Pro dnešní 
Slovensko byl po átkem sou adnicového systému bod Gellérthégy – západní v ž staré 
budapeš ské hv zdárny. Trigonometrická sí  byla ur ena ve ty ech etapách, do III. ádu 
íselným m ením, IV. ád grafickou triangulací. 

2.1.3 Jako základní m ítko bylo zvoleno m ítko zobrazení 1:2880. [Poznámka: m ítko vycházelo 
z tehdejšího požadavku, aby se jedno dolnorakouské jitro (to byl tverec o stran  40 sáh ) na 
map  zobrazilo jako jeden tvere ní  palec (1 sáh = 6 stop,  1  stopa = 12 palc ,  40 x 6 x 12 = 
2880)]. Hranice všech pozemk  byly v p írod  vyšet eny a ozna eny za ú asti jejich držitel 9. 
Podrobné m ení bylo realizováno ve v tšin  p ípad  metodou m ického stolu (grafickým 
protínám). Všechny zam ené pozemky byly na vznikající map  zobrazeny a o íslovány jako 
parcely. Vým ra jednotlivých parcel byla odvozena od zobrazené plochy v map . 
Z doby vzniku stabilního katastru pochází i v tšina dnešních katastrálních území jako 
technických jednotek katastru. 

2.1.4 Operát stabilního katastru obsahoval: 

a) katastrální mapu, 
b) parcelní protokoly pozemkových a stavebních parcel,  
c) obecní výkaz druh  kultur,  
d) rejst ík držitel ,  
e) výkaz parcel, u kterých nebyl znám držitel, 
f) pozemnostní arch (p ipojen pozd ji), 
g) krajský a okresní výkaz hlavních kultur. 

2.1.5 Z m ického operátu stabilního katastru je dodnes odvozena i v tšina sou asných platných 
katastrálních map na území eské republiky. Takové katastrální mapy (p vodn  zpracované a 
vytišt né v m ítku 1:2880) jsou dnes stále platné na pom rn  velké ásti území dnešního státu. 

                                                   
8 ozna ení „stabilní“ katastr m lo vystihovat základní vlastnost – nem nnost katastru 
9 držitel nemusel být vlastníkem nemovitosti, ale byl oprávn n s nemovitostí nakládat, jako by byla jeho vlastní 

s tou výjimkou, že nesm l nemovitost zcizit (tzn. prodat, darovat) 



 8  

2.1.6 Základní pojmy: 

 pozemek = ást zemského povrchu odd lená od sousedních ástí n kterou ze 
stanovených hranic (hranice vlastnická, držby, užívání, druhu pozemku, katastrálního 
území, územní správní jednotky, pop . zp sobu využití), 

 parcela = pozemek, který je geometricky a polohov  ur en, zobrazen v katastrální 
map  a ozna en parcelním íslem, 

 vým ra parcely = vyjád ení plošného obsahu pr tu pozemku do zobrazovací 
roviny v plošných jednotkách. 

U parcel byla evidována tzv. „kultura“ (v dnešní terminologii užíváno jako „katastrální slang“, 
sou asný oficiální název je „druh pozemku“): 

a) zem lská p da se d lila na 
 role (dnešní terminologií „orná p da“), 
 louky a pastviny (dnešní terminologií spole  nazvány „trvalý travní 

porost“),  
 chmelnice,  
 vinice,  
 zahrady,  
 ovocné sady, 

b) nezem lská p da se d lila na  
 lesy,  
 rybníky,  
 vodní plochy a  
 neplodnou p du. 

Tyto základní pojmy procházejí (s drobnými modifikacemi) celou historií evidování 
nemovitostí od stabilního katastru až k sou asnému katastru nemovitostí. 

2.2 REAMBULACE STABILNÍHO KATASTRU 

Stabilní katastr stárnul podstatn  rychleji než se p edpokládalo, evidovaný stav se za al záhy 
rozcházet se skute ným stavem v p írod , protože nebylo zajišt no systematické zjiš ování a 
vyšet ování zm n a jejich provád ní v písemném a mapovém operátu. Proto bylo na ízeno jeho 
jednorázové dopln ní, tzv. reambulace10 stabilního katastru, a to zákonem . 88/1869 .z.11 

Reambulace stabilního katastru trvala od r. 1869 až do r. 1881. 

Bylo t eba mapu doplnit zm nami vzniklými v echách za 26 až 43 let a na Morav  za 33 až 
45 let. Práce byly provád ny ve velkém sp chu, málo vyškolenými pracovníky a kvalita 

vodního díla zna  utrp la.  

Poznámka: S negativními d sledky znehodnocení p vodního mapového díla usp chanou a 
nekvalitn  provedenou reambulací se katastr nemovitostí územích, v nichž dosud platí mapy 
v m ítku 1:2880  potýká dodnes. 

2.3 KATASTR DAN  POZEMKOVÉ 

Katastr dan  pozemkové byl veden na základ  zákona . 83/1883 .z., o evidenci dan  
pozemkové. Zákon stanovil, že katastrální operát se musí udržovat v souladu se skute ným i 
právním stavem. Držitelé, soudy i ostatní ú ady m ly ohlašovací povinnost, povinn  si 
navzájem ohlašovaly zm ny i oba eviden  nezávislé instituty – pozemková kniha (odst. 4) a 
pozemkový katastr. Byla zavedena povinnost pravidelných t íletých revizí katastru. 

 
                                                   
10 reambulance = aktualizace, uvedení operátu do souladu se skute ným stavem v terénu 
11 .z. - íšský zákoník (obdoba dnešní sbírky zákon ) 
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2.4 REVIZE KATASTRU DAN  POZEMKOVÉ 

Revizi12 na ídil zákon . 121/1896 .z., o revizi katastru dan  pozemkové. S revizí se za alo 
v roce 1896 a v tomtéž roce se také skon ila. Revize již nem la po stránce m ické takový 
rozsah a význam jako reambulace, protože v tšina velkých zm n se p i reambulaci vy ešila.  

Revize katastru dan  pozemkové byla poslední etapou p esného m ení v 19. století a tento 
katastr sloužil bez v tších zm n až do konce roku 1927, kdy se zm nil na pozemkový katastr. 

Po zavedení metrické míry se sáhové m ítko map nahrazovalo m ítkem 1:2500, výjime  
(v hustší zástavb ) také m ítky 1:250 a 1:625. Ke konci 1. sv tové války se tato m ítka 
nahradila m ítky 1:1000 a 1:2000. V letech 1896 – 1898 se také provedl p epo et vým r ze 
sáhové míry na míru metrickou. 

2.5 POZEMKOVÝ KATASTR 

2.5.1 Pozemkový katastr byl z ízen na základ  zákona . 177/1927 Sb.13, o pozemkovém katastru a 
jeho vedení (katastrální zákon), který byl vydán zejména proto, že došlo k novému 
státoprávnímu uspo ádání. Už od roku 1918 existovala samostatná eskoslovenská republika a 
bylo pot eba konstituovat evidování nemovitostí s ohledem na tuto novou skute nost14. Zákon o 
pozemkovém katastru p evzal hlavní zásady stabilního katastru. Do katastru byly zavedeny 

esné geodetické základy, m ení se provád lo v dekadickém m ítku. Katastrální mapa se 
stala základem pro topografické mapování a kartografické práce. Písemný operát se stal 
jediným podkladem ve ejných knih a pozemkové statistiky. Byla zavedena jednotná 
zobrazovací soustava, tj. konformní15 kuželové zobrazení (Jednotná trigonometrická sí  
katastrální, užívaná zkratka S-JTSK16). Pro veškeré práce, které se týkaly katastrálního operátu, 
byly vypracovány: 

 Instrukce A (pro zpracování nového katastrálního operátu, tzv. „nové m ení“) 
 Instrukce B (pro vedení katastrálního operátu a provád ní zm n v jeho jednotlivých 

ástech). 
(Poznámka: Ob  instrukce platily až do nedávné doby, Instrukce A byla zrušena 
Metodickým návodem pro tvorbu Základní mapy SSR velkého m ítka v roce 1982, 
Instrukce B byla zrušena v roce 1982 Instrukcí pro vedení evidence nemovitostí.) 

2.5.2 Pozemkový katastr se d lil na operát m ický a písemný, dále obsahoval sbírku listin a úhrnné 
výkazy. 

2.5.2.1 ický operát: 

a) katastrální mapa 
b) íru ní katastrální mapa (n kdy zvaná jako indika ní mapa17 - kopie katastrální 

mapy nalepená na tuhém kartonu a roz ezaná na tvrtky, aby ji bylo možno složit a 
používat ji pro práce v terénu. 

2.5.2.2 Písemný operát: 

a) rejst ík parcel, 
b) parcelní protokol, 
c) pozemnostní archy, 

                                                   
12 revize = kontrola, oprava 
13 Sb. = sbírka zákon  – soubor zákon , v n mž jsou pr žn  za azovány všechny vydané zákony; každý 

ro ník je íslovaný od 1 pr žn  v rámci kalendá ního roku 
14 je nutno vzít v úvahu, že v každé ásti nov  vzniklé republiky ( echy, Morava, Slezsko, Slovensko) p vodn  

platil jiný katastr a bylo nutno tedy tyto systémy sjednotit 
15 konformní (stejnoúhlé) zobrazení nezkresluje úhly 
16 JTSK – zkratka se také n kdy rozepisuje jako „Jednotná trigonometrická sí  K ovákova“ podle autora 
17 indika ní mapa je cenným dokladem v p ípad  spor  – zachovaly se v ní p vodní v terénu m ené hranice 

zobrazené ernou arou, všechny následné zm ny jsou zobrazeny erven  
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d) seznam pozemnostních arch , 
e) rejst ík držitel , 
f) seznam parifika ní p dy (= p da od atá zem lskému i lesnímu hospodá ství, i 

když z stává evidována jako zem lská nebo lesní p da) 
g) záznam zm n. 

(Poznámka: Do dnešní doby se nezachovaly na katastrálních ú adech všechny sou ásti operátu 
pozemkového katastru, podtržené ásti jsou však k dispozici prakticky všude.) 

2.5.3 Katastrální zákon byl zrušen v roce 1971 (k 1.9.1971), a to zákonem . 46/1971 Sb., o geodezii a 
kartografii. 

Kontrolní otázky: 
1. Co zobrazoval stabilní katastr? 
2. Na jakých základech byl stabilní katastr vybudován (zobrazení, sou adnicový systém)? 
3. Pro  je pro nás dnes d ležitá znalost stabilního katastru? 
4. Jaký je rozdíl mezi pozemkem a parcelou? 
5. Co je to reambulace stabilního katastru? 
6. Kdy za al platit pozemkový katastr? 
7. Na jakých základech byl pozemkový katastr vybudován (zobrazení, sou adnicový systém)? 
8. Jaké jsou základní sou ásti m ického a písemného operátu pozemkového katastru? 

3 PRVNÍ EVIDENCE VLASTNICKÝCH PRÁV K POZEMK M 

3.1 ZEMSKÉ DESKY 

3.1.1 Soukromá práva na majetek si za ala šlechta po átkem 14. století zajiš ovat zápisem v tzv. 
Zemských deskách. vodn  tyto zemským soudem vedené knihy sloužily k zápis m o soudních 
sporech. Zemské desky se vyvinuly ze záznam  soudního písa e nedlouho po vzniku zemského 
soudu. První písemný doklad o zápisech je ve formulá i zemského písa e z r. 1278. Podle 
eského vzoru byly na Morav  roku 1348 zavedeny desky zemské u soudu brn nského a 

olomouckého a za átkem 15. století i ve Slezsku u soudu Opavského. 

3.1.2 Dne 2. 6. 1541 byly eské Zemské desky (uložené ve sklep  Pražského hradu) p i požáru Malé 
Strany a Hrad an zni eny (p es 100 knih s více jak 60 000 vklady, s výjimkou jediné knihy 
z let 1316 - 1325), což bylo pohromou pro právní ád celé zem , nebo  byly zni eny všechny 
soukromé i ve ejné právní jistoty. Usnesením zemského sn mu v ervenci 1541 byla innost 
Zemských desk oživena a v prosinci téhož roku byl stanoven i zp sob obnovy sho elých 
vklad . Obnova zápis  se d la podle p edkládaných písemných doklad  nebo i jen na základ  
ústních prohlášení (p iznání), do zvláštních knih zvaných „communitatis“ neboli „kde sami 
kladou“. Pokud proti prohlášení nevznesl nikdo v zemské lh  (t.j. do t í let a osmnácti ned l) 
námitku, stal se vklad platným. Obnovované Zemské desky se již psaly pro jistotu dvojmo a 
duplikáty byly uloženy na hrad  Karlštejn . 

3.1.3 Po ústavních zm nách formovaných v Obnoveném z ízení zemském vydaném roku 1627 se 
zm nil i ú ední postup p i zapisování do Zemských desk. Nesta ilo už jen osobní p iznání, ale 
každý, kdo cht l zapsat majetkovou zm nu nebo zadlužení, musel p edložit písemný doklad. 
Zemské desky se staly na po átku 18. století vzorem pro zápisy v pozemkových knihách i ve 
všech dalších zemích habsburské íše. 

3.1.4 V r. 1783 došlo v eských zemích k reorganizaci soudnictví. Patentem z r. 1783 byly zrušeny 
všechny feudální soudy a také Ú ad desk zemských. Zemský soud byl reorganizován. Byl 
odd len trestní a civilní proces a Zemské desky byly p ipojeny p ímo k registratu e civilního 
zemského  soudu.  Jejich  obsah  se  zúžil.  P estaly  se  do  nich  zapisovat  soudní  p e  a  staly  se  
v podstat  pozemkovou knihou pro svobodný majetek. Zaznamenávaly pouze majetkové 
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evody, dluhy, testamenty18 a nobilitace19. V Zemských deskách m žeme hledat pouze 
majetek šlechty, církevních ád  a bývalých královských m st. 

3.1.5 Zápisy v Zemských deskách byly provád ny v asové posloupnosti za sebou do jedné knihy, 
takže byly zna  nep ehledné. Proto roku 1795 vznikl nový knihovní systém, který v podstat  

etrval do dnešní doby. Základem se stala hlavní kniha desková a v ní z ízené rubriky (folia) 
pro každý šlechtický statek. Zrušením poddanství a feudálních povinností v roce 1848 
(7.9.1848) zanikl rozdíl mezi svobodnými statky evidovanými v Zemských deskách a 
poddanským majetkem zapisovaným do pozemkových knih. Evidence svobodných statk  však 
nesplynula s pozemkovými knihami, nebo  dostala nový, politický význam. S vlastnictvím tzv. 
deskových statk  zapsaných v Zemských deskách byla spojena ur itá politická práva, zejména 
právo volební (oprávn ní volit do zemského sn mu). 

3.1.6 Zákon . 92/1874 z. z. .20, o založení nových pozemkových knih pro Království eské a jejich 
vnit ním za ízení up esnil zápisy do hlavních knih deskových a p izp sobil je novému 
správnímu rozd lení. Zemské desky za aly být považovány v širším slova smyslu rovn ž za 
pozemkovou knihu a bylo stanoveno, že knihovní vložky obsahující nemovitosti zapsané 
v Zemských deskách v obvodu království eského tvo ily dohromady jednu hlavní knihu. 
Postupn  byly deskové zápisy uzavírány a p echázely do evidence pozemkových knih. Právní 
existence Zemských desk definitivn  kon í teprve rokem 1964 (tzn., že Zemské desky se staly 
archiválií). 

3.1.7 vodní Zemské desky jsou uloženy ve Státním úst edním archivu v Praze a dne 13.12.1989 
byly prohlášeny kulturní památkou. Zemské desky vedené podle princip  obecného knihovního 
zákona z roku 1871 jsou dnes uloženy v Praze, v Brn  a v Opav  na katastrálních ú adech: 

a) pro historické zem eské obsahují Zemské desky 1714 knih a jsou uloženy na 
Katastrálním ú adu Praha - m sto, 

b) pro historické zem  moravské obsahují Zemské desky 488 knih a jsou uloženy na 
Katastrálním ú adu Brno - m sto,  

c) pro historické zem  slezské obsahují Zemské desky 13 knih Zemských desk 
opavských a 16 knih Zemských desk t šínských a jsou uloženy na Katastrálním 

adu v Opav . 

3.2 URBÁ E 

3.2.1 Vrchnosti si p ed rokem 1650 dávaly zapisovat veškeré své držebnosti (zejména ale práva 
požitková) do knih zvaných urbá e. Do urbá  byly mimoto zanášeny i držebnosti poddaných a 
jejich povinnosti k vrchnosti (nap . roboty, naturální a pen žité dávky) jakož i to, ím byly 
naopak vrchnosti povinny svým poddaným. Urbá e tedy byly vrchností po ízené seznamy a 
jejich správnost byla podmín na jen jejich spravedlivostí. Urbá e byly p echodem z právních 
pom , spo ívajících na ústním podání, obvyklostech a lidské pam ti založených práv, 
stvrzených jednostrannou panskou listinou. Pozemky p ipsané v urbá ích poddaným a 
svobodník m byly nazývány pozemky urbárními, rustikálními, pozd ji též kontribuentními.  

3.2.2 Právní platnost urbá  v soudních sporech byla jen výjime ná. Jen v tom p ípad , že vrchnost 
mohla prokázat nep erušené a pokojné užívání sporného práva po dobu 32 let, mohl se 
vrchnostenský urbá  považovat za právoplatný d kaz proti, avšak nikoli ve prosp ch toho, kdo 
jej sepsal. Zachovány z staly nap . urbá e kláštera Ostrovského z r. 1388, kláštera 

evnovského z r. 1406, kláštera Strahovského z r. 1410, nebo panství Pardubického z r. 1680. 

 

 

                                                   
18 testament = záv  
19 nobilitace – p ijetí majitele do šlechtického stavu 
20 z.z. . = Zemský zákoník eský 
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3.3 VESNICKÉ GRUNTOVNÍ KNIHY 

Vesnické gruntovní knihy vznikaly v 15. století a byly do nich zaznamenávány právní pom ry 
k poddanským nemovitostem, tzv. rustikálu. Zápisy v nich byly provád ny hned od po átku 
podle jednotlivých usedlostí, a to povinn . Bylo totiž p edevším v zájmu šlechty (poplatkové 
hledisko) mít podchycenou každou poddanskou nemovitost. Neplatila však ješt  intabula ní21 
zásada a d sledn  ani zásada publicity. 

3.4 VYTVÁ ENÍ ST EDOEVROPSKÉHO SYSTÉMU POZEMKOVÝCH KNIH 
(18. STOL.) 

3.4.1 Naléhavá pot eba zajistit právní bezpe nost pohledávek váznoucích na nemovitostech 
(hypoték) vedla v 18. století zákonodárce Rakouska i jednotlivých n meckých stát  k vytvá ení 
systému pozemkových knih. Pozemkové knihy byly nejd ležit jší a nejznám jší z tzv. 
ve ejných knih. 

3.4.2 Obsah pozemkových knih se týkal zápis  práv k veškerým nemovitostem s výjimkou 
nemovitostí zapisovaných do Zemských desk nebo evidovaných v dalších ve ejných knihách, a 
sice v horních knihách a v železni ních knihách. 

3.4.3 Byly formulovány st žejní zásady pro zakládání a pr žné udržování pozemkových knih: 

a) vytvo ení tzv. hlavní knihy (ve které nejsou p edm tem zápis  jen nabývací tituly22, 
nýbrž i další v cná a jiná ob anská práva), 

b) uspo ádání hlavní knihy podle v cného rejst íku (na rozdíl od chronologického 
systému zaru oval p ehlednost informací týkajících se jednoho a téhož pozemku), 

c) ehledné len ní vložek na r zné listy i oddíly (což má význam zejména pro 
transparentnost po adí r zných b emen), 

d) vazba hlavní knihy na katastr a na katastrální mapu (pro pozemkovou knihu se 
využívalo výsledk  státního katastrálního m ického díla), 

e) zakládání pozemkové knihy ú ední cestou (zaru ovalo úplnost evidence), 
f) azení vedení pozemkových knih soudní moci, 
g) zakotvení intabula ního principu (okamžik nabytí práva byl ztotožn n s okamžikem 

zápisu do pozemkové knihy), 
h) po átky ochrany dobré víry v zápisy do pozemkové knihy, 
i) stanovení ve ejnosti pozemkových knih, 
j) odstran ní tajných i privilegovaných hypoték. 

Pozemková kniha se skládala z tzv. knihovních vložek. Knihovní vložkou se rozum la spole ná 
evidence tzv. „knihovního t lesa“. Knihovní t leso tvo ila jedna nebo více nemovitostí 
spojených osobou vlastníka23 a stejnými právními vztahy. 

3.5 POZEMKOVÉ KNIHY V OBDOBÍ STABILNÍHO KATASTRU 

Po skon ení m ení pro stabilní katastr byly vyhotoveny nové pozemkové knihy. 
Hlavním nedostatkem pozemkových knih z období stabilního katastru bylo, že ješt  podrobn  
neudávaly, z eho se knihovní t leso skládá (z jakých konkrétních pozemk ) a jaká práva a 
povinnosti jsou s knihovním t lesem spojena. 
 
 

                                                   
21 intabulace = druh knihovního zápisu, na jehož základ  se nabývá, p evádí, omezuje nebo zrušuje knihovní 

právo 
22 nabývací titul = d vod vzniku práva (nabývacím titulem je nap . d ní, zatímco usnesení o d dictví jako 

listina je nabývací listinou, nikoliv titulem) 
23 vlastníkem mohlo být i více osob, které nemovitosti vlastnily podílem 
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3.6 OBECNÝ KNIHOVNÍ ZÁKON A NOVÉ POZEMKOVÉ KNIHY 

3.6.1 Stávající pozemkové knihy stabilního katastru nevyhovovaly pot ebám soud  a ob an  
(neobsahovaly podrobnosti o všech ástech knihovního t lesa, ani právní závazky a práva s ním 
spojená). Proto byl p ijat zákon . 95/1871 .z., o zavedení obecného zákona o pozemkových 
knihách (Obecný knihovní zákon). 

3.6.2 Zákon se vztahoval na všechny dosavadní ve ejné knihy (za ve ejné knihy ve smyslu zákona 
. 95/1871 .z. se považovaly všechny pozemkové knihy v širším smyslu – zahrnovaly Zemské 

desky, pozemkové knihy, železni ní knihy a horní knihy). Knihy vedly soudy, byly všeobecn  
ístupné a p ísným zachováváním p esných formalit byla zaru ena co nejv tší správnost a 

úplnost jejich obsahu a umožn na ve ejná víra v n . 

3.6.3 Zápisy do ve ejných knih nem ly jen povahu d kazního prost edku, ale n která práva mohla 
vzniknout jen knihovním zápisem. K nabytí práva sice neposta oval sám o sob  jen knihovní 
zápis (musel být op en i o ur ité právní jednání), ale knihovní právo bez knihovního zápisu 
zásadn  nemohlo vzniknout nebo zaniknout. Knihovní zápis byl tedy pro vznik knihovního 
práva podmínkou nutnou, nikoliv však ješt  posta ující. 

Kontrolní otázky: 
1. Jaký majetek se zapisoval do Zemských desk? 
2. Kdy byly p vodní Zemské desky založeny? 
3. Jaký majetek se zapisoval do pozemkových knih? 
4. Kdy byly založeny tzv. „nové“ pozemkové knihy? 

4 POZEMKOVÁ KNIHA 

4.1 ZAKLÁDÁNÍ POZEMKOVÝCH KNIH 

Pozemkové knihy byly zakládány podle ustanovení zákona . 95/1871 .z. ze dne 25.6.1871 
(odst. 3.6.1), který platil až do vyhlášení zákona . 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí. 
Zakládaly se pro jednotlivá katastrální území a vedly je p íslušné okresní soudy, v jejichž 
obvodu se nalézaly nemovitosti podléhající zápisu. 

4.2 USPO ÁDÁNÍ POZEMKOVÉ KNIHY 

4..2.1 ZÁKLADNÍ ÁSTI 
Pozemková kniha má následující základní ásti: 

a) hlavní kniha 
b) sbírka listin 
c) mapa pozemkové knihy. 

4.2.1.1 Hlavní kniha 
4.2.1.1.1 Hlavní kniha se skládá z jednotlivých knihovních vložek. Pro každé katastrální území se vedla 

jedna hlavní kniha, která samoz ejm  mohla mít více svazk . 

4.2.1.1.2 Do každé knihovní vložky se zapisovala tzv. knihovní t lesa, tj. jeden nebo více pozemk  
tvo ících vlastnickou jednotku (nap . stavební parcela s domem a zahradou, zem lská 
usedlost s hospodá skými pozemky k ní pat ícími apod.). 

4.2.1.1.3 Knihovní vložka se d lila na t i samostatné ásti zvané listy, a to: 

a) list podstaty statkové (list A) – m l nadpis a dva oddíly: 
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 nadpis obsahoval íslo knihovní vložky, katastrální území, ve kterém 
nemovitost ležela, p esn jší ozna ení nemovitosti (nap . „d m“, „usedlost“), 

ípadn  obecn  známé pojmenování („U Hv zdy“, „U erného kon “ apod.) 
 první oddíl obsahoval seznam všech parcel ke knihovnímu t lesu náležejících 

v aritmetickém po adí, a to tak, že nejd íve byly uvedeny parcely stavební, 
pak ostatní s ozna ením kultury; u parcely, na níž byl postaven d m, bylo 

ipsáno íslo popisné (samoz ejm  došlo-li k p ikoupení dalších pozemk , 
ipisovala se parcelní ísla na konec, ale vždy z každé listiny v aritmetickém 

po adí) 
 druhý oddíl obsahoval zápisy všech zm n knihovního t lesa, tj. bu  p ipsání 

nebo odepsání pozemku, zm ny kultur apod. Obsahoval rovn ž práva 
spojená s knihovním t lesem, zejména služebnosti náležející knihovnímu 

lesu „co statku panujícímu“ (dnešní terminologií „oprávn ní z práva“); 
v této ásti byly zápisy azeny chronologicky tak, jak postupn  p icházely 
jednotlivé listiny 

b) list vlastnický (list B)24 - obsahoval zápisy všech vlastník , jak po sob  následovali. 
i více spoluvlastnících byl uvád n rovn ž jejich spoluvlastnický podíl. Na tomto 

listu se zapisovala omezení vlastníka ve volnosti spravovat majetek (nap . nezletilost, 
nesvéprávnost apod.) 

c) list závad (list C) obsahoval v cné závazky na nemovitostech váznoucí (nap . v cná 
emena, zástavní práva a hypotéky apod.) a všechna omezení v dispozici právy, 

nap . vým nek, právo nájemní, právo zp tné koup , právo stavby apod. 

4.2.1.2 Sbírka listin 
Sbírka listin obsahovala všechny listiny, podle nichž byly provád ny zápisy do pozemkové 
knihy. U každého knihovního soudu byla pro celý obvod založena jedna sbírka listin bez 
ohledu na katastrální území a rok (tzn. vedla se pr žn ). Nap . íslo „ d.25 1854/1925“ 
znamená, že v obvodu p íslušného soudu byla založena listina s po adovým íslem 1854, která 
byla p edložena k zápisu v roce 1925. 

4.2.1.3 Mapa knihy pozemkové 
Mapou knihy pozemkové byla kopie katastrální mapy, která sloužila k tomu, aby ukazovala 
polohu a tvar knihovních t les i jednotlivých parcel. Udržovala se v souladu se zápisy 
provedenými v pozemkové knize. (V dnešní dob  m že sloužit jako pomocný elaborát 
v p ípad , kdy vlastní mapa pozemkového katastru je v n kterém míst  poškozená.) 

4.2.2 POMOCNÉ SOU ÁSTI: 
Pomocnými sou ástmi pozemkové knihy byly: 

a) rejst íky 
b) seznam ve ejného statku. 

4.2.2.1 Rejst íky k pozemkové knize 
Pozemková kniha m la dva rejst íky: 

a) rejst ík v cný – obsahoval soupis parcel v aritmetickém po adí jejich parcelních ísel, 
u každé parcely bylo uvedeno íslo knihovní vložky, ve které je parcela zapsána 

b) rejst ík osobní – obsahoval v abecedním po ádku jména t ch, pro n ž a proti nimž 
byly zápisy vykonány, op t s odkazem na p íslušnou knihovní vložku. D lil se na 
 rejst ík knihovních vlastník , 
 rejst ík oprávn ných držitel . 

                                                   
24 pozor – neplést s listem vlastnictví v evidenci nemovitostí a katastru nemovitostí! 
25 zkratka „ d.“ znamená „ íslo deníku“ (rozumí se obdoba podacího deníku z dnešní evidence) 
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4.2.2.2 Seznam ve ejného statku 
Ve ejný statek byla v c26, kterou si nikdo nesm l p ivlastnit. Zákon p itom pouze stanovil, kdo 
o ve ejný statek pe uje a kdo a za jakých podmínek ho smí užívat. Ve ejný statek nepat il ani 
státu, ani obci, ani soukromník m, nepat il nikomu. První pr lom do t chto staletých zvyklostí 
byl u in n p ijetím ústavy v roce 1948. Tato ústava prohlásila dosavadní ve ejný statek za 
národní majetek, a to bez ohledu na to, kdo byl jeho vlastníkem27.  
Seznam byl trojí: 

1. seznam statku ve ejného – nemovitosti, jež mohl každý užívat (ve ejné silnice, ulice, 
nám stí apod.), 

2. seznam pozemk  náležejících k velkostatk m (nemovitosti dosud vložené 
v zemských deskách), 

3. seznam pozemk  zapsaných v pozemkové knize v jiné katastrální obci (to znamená, 
že vlastník bydlel v obci, pro kterou byla p íslušná pozemková kniha založena, ale 
pozemky m l v obci jiné).  

4.3 DRUHY ZÁPIS  DO POZEMKOVÉ KNIHY 

Zápis do pozemkové knihy byl trojího druhu: 

a) vklad (intabulace) - zápis, jímž se právo nabývalo, p evád lo, omezovalo nebo rušilo 
b) záznam – zápis s prozatímní platností, jímž se právo nabývalo podmíne , bylo 

nutno odstranit ur itý nedostatek, aby se záznam stal vkladem bezpodmíne ným 
c) poznámky  –  ur eny  pouze  k  tomu,  aby  se  jimi  zjistily  ur ité  skute nosti,  práva  se  

však poznámkami nenabývala. 

4.4 PRAVIDLA ZÁPISU 
Zápisy do pozemkové knihy se ídily n kolika pravidly: 

a) zápisy se d sledn  vy izovaly v po adí, v jakém byly listiny p edloženy 
b) rušené zápisy se erven  podtrhovaly plnou arou (nevyškrtávaly se) 
c) podtržení erven  te kovanou arou znamenalo, že zápis pozbyl platnosti jen z ásti 
d) chybn  zapsané údaje se škrtaly (tak, aby z staly itelné). 

4.5 HLAVNÍ ZÁSADY OVLÁDAJÍCÍ POZEMKOVÉ KNIHY 
Pro vedení pozemkových knih platila ada zásad, které zabezpe ovaly právní jistotu: 

a) zásada konstitutivnosti (právotvornosti) – právo vznikalo, m nilo se nebo zanikalo 
zápisem do pozemkové knihy, 

b) zásada priority (každá žádost byla posuzována podle stavu zápisu v pozemkové knize 
v okamžiku podání žádosti, d sledn  se dodržovalo po adí, což nutilo vlastníky, 
zejména nabyvatele nemovitostí, aby se postarali o v asnost zápisu, protože jen tak 

li jistotu, že jejich právo skute  vznikne) 
c) zásada intabula ní – právo vznikalo, zanikalo nebo se m nilo okamžikem zápisu do 

pozemkové knihy („co je psáno, to je dáno“) 
d) zásada volnosti – zápisy se uskute ovaly na základ  žádosti ú astník , nikdo nebyl 

k podání žádosti o zápis nucen 
e) zásada legality – knihovní soud odpovídal za to, že se do knihy nedostal žádný zápis 

odporující zákonu 

                                                   
26 v cí se rozumí nemovitost nebo soubor nemovitostí 
27 podle § 149 Ústavy bylo stanoveno, že národní majetek je zásadn  v rukou státu s tím, že ásti národního 

majetku, které nejsou celostátního významu a slouží jen obyvatelstvu n kterého správního celku (obce, 
okresu, kraje) mohou být v rukou tzv. „svazku lidové správy“ (tzv. komunální vlastnictví); komunální 
vlastnictví se transformovalo ve státní vlastnictví až v roce 1950. 
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f) zásada dobré víry – kdo v dobré ví e nahlédl do pozemkové knihy a vycházel ze 
zápisu zde u in ného, nem l být v této d e zklamán, práva zapsaná v knize se 
považovala za ve ejn  vyhlášená a nikdo se nemohl vymlouvat, že mu nebyla známa. 

Kontrolní otázky: 

1. Z jakých hlavních ástí se skládá pozemková kniha? 
2. Co obsahovala vložka pozemkové knihy? 
3. Co obsahovaly jednotlivé listy vložky pozemkové knihy? 
4. Jak se v pozemkové knize vyzna ovaly neplatné zápisy? 
5. Co je to intabula ní zásada? 
6. Pro  byla d ležitá zásada priority? 
7. Které hlavní zásady platily pro zápisy do pozemkové knihy? 

5 POVÁLE NÉ POZEMKOVÉ EVIDENCE 

5.1 ÍD LY 

5.1.1 Po skon ení druhé sv tové války bylo nutno za ít hospoda it na p , která p vodn  pat ila 
odsunutým N mc m, kolaborant m a zrádc m, kterým byla p da odebrána na základ  
dekret 28 prezidenta. P da se p id lovala zájemc m, kte í se st hovali do pohrani í, v tzv. 

íd lovém ízení. Zpo átku platila zásada, že se p íd ly zapisovaly do pozemkové knihy na 
základ  žádosti p íd lce; protože zm n bylo p íliš mnoho a zápisy se nestíhaly, byla p enesena 
povinnost požádat o zápis na Národní pozemkový fond, ale ani ten své povinnosti neplnil a 
zápisy do pozemkové knihy se provád ly ned sledn . Za ala platit zásada, že vlastnické právo 
vzniká dnem p evzetí držby. Zákonem . 90/1947 Sb., o provedení knihovního po ádku stran 
konfiskovaného nep átelského majetku a o úprav  n kterých právních pom  vztahujících se 
na p id lený majetek bylo umožn no zapisovat do tzv. p edb žných knihovních vložek majetek 

id lený p íd lc m, aniž by se sou asn  tento majetek odepisoval z vložek, v nichž byl 
vodn  zapsaný. 

5.1.2 íd lový operát nebyl založen všude zcela jednotn . Skládal se z: 

a) grafického p íd lového plánu, 
b) seznamu zkonfiskovaných parcel, 
c) návrh  p íd  a  
d) p ehledu návrh  p íd . 

5.1.3 Grafický p íd lový plán byl zpravidla vyhotovován na zmenšeninách katastrálních map do 
ítka 1:5 000. Pokud se provád lo m ení v terénu, byly nové hranice zpravidla vyzna eny 

jen d ev nými kolíky, nevyhotovovaly se geometrické plány, ale nové hranice byly do map 
zakreslovány co nejjednodušším zp sobem. asto se však v terénu nezam ovalo nic, hranice 
byly pouze zakresleny p ibližn  do map a z t chto zákres  byly zjiš ovány vým ry.  

5.1.4 Celý výše popsaný zp sob vedl k tomu, že skute ný stav v terénu se zcela rozešel se stavem 
evidovaným v pozemkové knize a nesouhlasil ani se stavem evidovaným v katastru.  

5.2 JEDNOTNÁ EVIDENCE P DY 

5.2.1 Po roce 1948 se rozb hly rozsáhlé politické a hospodá ské zm ny. M ly za následek mimo jiné 
vydání nového ob anského zákoníku platného od 1.1.1951. Podle tohoto zákoníku byl zrušen 
konstitutivní princip29 zápis  v pozemkové knize a sou asn  skon ilo i vedení pozemkového 
katastru. Vlastnická práva vznikala, zanikala nebo se m nila po 1.1.1951 p ímo na základ  
smluv, které podléhaly tzv. poplatkové registraci (tzn., že nabývaly ú innosti zaplacením 

                                                   
28 dekret – právní p edpis na úrovni zákona vydaný v dob , kdy ješt  zákonodárný orgán neexistoval 
29 konstitutivní princip znamená, že práva k nemovitostem vznikají, m ní se nebo zanikají dnem vkladu 
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íslušného poplatku na tehdejším okresním národním výboru) nebo jiných listin (rozhodnutí 
íslušných orgán  apod.). Práce pro pozemkový katastr v této dob ídily orgány geodezie a 

kartografie. 

5.2.2 Od roku 1956 byla na základ  vládního rozhodnutí zakládána Jednotná evidence p dy (zkratka 
„JEP“).  Úkol  založení  JEP  byl  rozepsán  na  3  roky,  ale  brzy  se  ukázalo,  že  úkol  je  p íliš  
nákladný, proto bylo usnesením vlády z roku 1956 uloženo zakládat JEP dvojím zp sobem: 

a) esnou metodou na základ  m ení a šet ení v obci (tam, kde již byla dokon ena 
kolektivizace),  

b) ebíráním údaj  z p edchozích akcí (v obcích s p evažujícím soukromým 
hospoda ením). 

JEP byla orientována na skute né užívání p dy (tzn. zobrazovala nap . hony vytvo ené 
kolektivizací pozemk  apod.). 

5.2.3 Úkoly JEP: 

a) evidovala údaje o pozemcích podle uživatel  pozemk  (vlastnické vztahy se staly 
druho adými a v JEP se neevidovaly), 

b) la poskytovat údaje k ádnému hospoda ení s p dním fondem, k rozši ování 
plochy orné p dy a ke zvyšování zem lské výroby. 

5.2.4 ení pro ú ely JEP m lo probíhat jen v nejnutn jších p ípadech (nešlo-li využít jako podklad  
pozemkového katastru, p íd lových plán , zastavovacích plán  nebo výsledk  pozemkových 
úprav) a délky nebyly kontrolovány ani nebyly m eny om rné míry. Zobrazovací práce se 
nem ly provád t podle dosavadních m ických p edpis , ale jen zp sobem vyhovujícím 
eviden ním ú el m (nap . propikýrováním30 ze snímk , pantografováním31, zobrazením 
polygonových po ad  jen graficky bez p edchozího výpo tu sou adnic, atd.). P ipušt ny byly 
trojnásobné odchylky oproti Instrukci B a i ty bylo možné v ur itých p ípadech p ekro it. 
Novostavby jakýchkoliv budov bylo možné vyzna ovat p ibližnými p dorysy ( árkovan ). P i 
výpo tu vým r nebyly jednozna né meze p esnosti v bec stanoveny, za vyhovující se p i uzáv ru 
skupin považovaly trojnásobky (n kdy i p tinásobky) maximálních p ípustných odchylek podle 
Instrukce B. 

5.2.5 Operát JEP obsahoval: 

a) m ický operát: 
 pozemková mapa (kopie katastrální nebo jiné vhodné mapy, v pohrani í 

kopie grafického p íd lového plánu s jednorázovým dopln ním všech 
edchozích zm n) 

 pracovní mapa (kopie pozemkové mapy na mén  kvalitním papí e) 
 eviden ní mapa (kopie pozemkové mapy pro pot eby místních národních 

výbor ). 
Protože zm ny související se zakládáním jednotných zem lských družstev (JZD) a 
provád ním hospodá skotechnických úprav pozemk  (HTÚP) asto p esahovaly 
hranice katastrálních území, bylo rozhodnuto nahradit stávající ostrovní pozemkovou 
mapu mapou v souvislém zobrazení. Tato mapa vznikala tak, že do mapového rámu 
se p ekreslilo katastrální území, které zaujímalo nejv tší plochu mapového listu a 
k n mu se p ikreslovaly ásti sousedících katastrálních území tak, že se pokud možno 
ztotožnila hranice p azovaného katastrálního území k hranici již zakreslené a potom 
se doplnila polohopisná kresba ze sousedního katastrálního území. Protože hranice 
katastrálních území v ad  p ípad  nebylo možno zcela ztotožnit, v map  souvislého 

                                                   
30 propikýrování = propíchání jehlou z jednoho podkladu do druhého 
31 pantograf = pom rn  málo p esná pom cka sloužící ke zv tšování nebo zmenšování kresby z jednoho 

podkladu do druhého 
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zobrazení vznikaly p ekryty nebo mezery.32 Nahrazování probíhalo v letech 1957 – 
1965. Sou asn  od roku 1960 za alo probíhat tzv. technickohospodá ské mapování, 
zpo átku však pokra ovala obnova operát  tímto novým mapováním velmi pomalu; 

b) písemný operát: 
 soupis parcel (vycházel z parcelního protokolu, obsahoval seznam parcel 

v aritmetickém azení) 
 eviden ní listy (seznam nemovitostí užívaných týmž uživatelem) 
 seznam uživatel  (obsahoval jména a adresy uživatel  v azení podle ísla 

eviden ního listu a za azení uživatel  do tzv. sektor  – skupin podle typu 
hospoda ení, nap . státní statky, velkovýkrmny, státní lesy, JZD, jednotliv  
hospoda ící zem lci apod.) 

 rejst ík uživatel  (shodný obsah jako seznam, azeno abecedn  podle jmen) 
 úhrnné výkazy (výkaz úhrnných hodnot druh  pozemk  a sektorové 

ehledy, oboje podle obcí, okres  a kraj ) 
 sbírka listin.  

5.3 EVIDENCE NEMOVITOSTÍ 

5.3.1 ZALOŽENÍ 
V roce 1964 byl p ijat zákon . 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí (zvláštní p edpis /1/), 
s provád cí vyhláškou . 23/1964 Sb. (zvláštní p edpis /2/). Tento zákon stanovil povinnost 
vytvo ení nové evidence nemovitostí (zkratka EN) dopln ním JEP i o vybrané vlastnické 
vztahy (vlastnictví, správa národního majetku, právo trvalého užívání, právo osobního užívání a 
jiné skute nosti pot ebné pro národní hospodá ství) s využitím zápis  v pozemkové knize a za 
sou innosti vlastník  (p ímé šet ení v obcích). V evidenci nemovitostí se vyzna ovaly veškeré 
nemovitosti s uvedením druh  pozemk , vým r a zp sobu užívání.  

5.3.2 OBSAH 
5.3.2.1 EN se vedla zpo átku podle obcí, i když technickou jednotkou pro vlastní zpracování bylo 

katastrální území. Od roku 1977 se vedla podle jednotlivých katastrálních území. 
Z technického hlediska podkladem EN byla JEP s operáty ve shodném len ní, s rozší ením o 
listy vlastnictví33. Operát EN tvo il: 

a) písemný operát: 
 soupis parcel 
 eviden ní listy 
 listy vlastnictví – obsahují nemovitosti ve vlastnictví téhož vlastníka nebo 

spoluvlastník  (používá se zkratka „LV“) – ukázka je v p íloze . 10 
 seznam uživatel  a vlastník  
 rejst ík uživatel  a vlastník  
 výkaz zm n (obsahuje všechny zm ny, k nimž došlo v rámci b žného roku) 
 sbírka listin (obsahuje všechny podklady, podle nichž byly provád ny zm ny 

v údajích EN). 
b) ický operát: 

 pozemková mapa (v sáhovém nebo dekadickém m ítku) 
 pracovní mapa (kopie pozemkové mapy upravená pro práci v terénu – 

nalepená na plátn  nebo tvrdém papí e a roz ezaná na tvrtky, které bylo 
možno složit) 

                                                   
32 na plastové fólii dnešní katastrální mapy je název hlavního katastrálního území podtržen, jeho hranice je 

zobrazena plnou arou, pokud n která ze sousedících hranic nebyla totožná s hranicí základního katastrálního 
území, je zobrazena árkovanou arou 

33 pozor – neplést s listy vlastnickými, které byly sou ástí pozemkové knihy! 
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 eviden ní mapa (kopie pozemkové mapy, která sloužila pro pot eby bývalých 
místních národních výbor ) 

5.3.2.2 I když zvláštní p edpis /1/ platil od 1.4.1964, zápisy vlastnických práv k nemovitostem se 
za aly dopl ovat až od roku 1965 a hromadn  dokonce až od roku 1967 – v rámci tzv. 
komplexního zakládání evidence nemovitostí (odst. 5.3.3), které probíhalo na základ  šet ení 
v obci. Písemný operát se tedy postupn  dopl oval o zápisy vlastnických práv ve dvou etapách: 

1. na podklad  docházejících listin o zm nách právních vztah ,  
2. i. komplexním zakládání evidence nemovitostí. 

5.3.2.3 Mapy se za aly ve v tším rozsahu vyhotovovat novým mapováním: 

a) v letech 1962 – 1980 tzv. technickohospodá ským mapováním (zkratka THM), 
b) v letech 1981 – 1992 tvorbou Základní mapy velkého m ítka (zkratka ZMVM). 

Oba druhy map byly vyhotovovány v dekadickém m ítku, pro THM bylo základním m ítkem 
1:1000, pro ZMVM 1:2000. 

5.3.3 KOMPLEXNÍ ZAKLÁDÁNÍ EVIDENCE NEMOVITOSTÍ 
5.3.3.1 Komplexní zakládání EN (zkratka KZEN) probíhalo na základ  ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) 

zvláštního p edpisu /2/. Zkušebn  za alo probíhat již v roce 1964, celoplošn  bylo zahájeno 
v roce 1967 a celá akce skon ila v roce 1987. Cílem bylo doplnit do EN právní vztahy 
k nemovitostem a nadále tyto právní vztahy udržovat v souladu se skute ným stavem podle 
docházejících listin. 

5.3.3.2 KZEN probíhalo v sou innosti s vlastníky. Podkladem byly zápisy v pozemkové knize, platné 
ke dni ukon ení vedení pozemkové knihy, tedy k 31.12.1950. Postupovalo se tak, že tyto platné 
zápisy se z pozemkové knihy opsaly (tzv. „lustrum“ vložky pozemkové knihy), vy adily se 
neplatné ásti zápis  (r zné omezující poznámky, které již pozbyly platnosti apod.) a s t mito 
podklady se provád lo šet ení v obci za ú asti všech vlastník 34. Nelustrovaly se ty vložky 
pozemkové knihy, které byly rozhodnutím státního notá ství uzav eny (vložky se uzavíraly 
v p ípad , kdy došlo k p evodu nebo p echodu vlastnického práva na jiného vlastníka – smluvní 

evody podléhající registraci státním notá stvím, d dictví apod.). 

5.3.3.3 P i šet ení v terénu se zápisy p enesené z pozemkové knihy dopl ovaly o zm ny, které nastaly 
v období od roku 1951, kdy se již pozemková kniha nevedla. Nastalé zm ny museli vlastníci 
dokládat p íslušnými listinami a zápisy ve výkazech zm n potvrzovali svými podpisy. Práci 
upravovala speciální sm rnice. 

Kontrolní otázky: 
1. Jaká byla základní filosofie JEP, v jakém období byla JEP zakládána a jaké podklady byly 

využity? 
2. Uve te p íklady ástí operátu JEP a jejich obsah. 
3. Jaký je hlavní rozdíl mezi evidencí nemovitostí a JEP? 
4. Od kdy byla evidence nemovitostí zakládána? 
5. Uve te p íklady ástí operátu EN a jejich obsah. 
6. Co je to KZEN a co bylo jeho cílem? 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
34 pokud n který vlastník zapsaný v pozemkové knize nebyl již v dob  provád ní KZEN znám, do EN se zapsal 

pouze jménem bez bližších údaj  
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6 KATASTR NEMOVITOSTÍ 

6.1 ÚVOD 

Katastr nemovitostí eské republiky (užívá se zkratka „KN“) je soubor údaj  o nemovitostech, 
který zahrnuje jejich soupis a popis a dále jejich polohové a geometrické ur ení. Tvo í ucelený, 
pr žn  aktualizovaný informa ní systém informací o pozemcích a o vybraných stavbách. 
Obsahuje údaje o vlastnících a o vlastnických a jiných v cných právech k nemovitostem. Je 
státním informa ním systémem, který je kodifikován zákonem NR . 344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí eské republiky (katastrální zákon) (zvláštní p edpis /3/) ve zn ní pozd jších 

edpis . Zápisy vlastnických a jiných v cných práv do KN jsou upraveny samostatným 
zákonem . 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných v cných práv k nemovitostem, ve 
zn ní pozd jších p edpis  (zvláštní p edpis /4/)35. Provád cím p edpisem k ob ma zákon m je 
vyhláška . 26/2007 Sb., (dále jen „katastrální vyhláška“) ve zn ní pozd jších p edpis  
(zvláštní p edpis /5/); ke katastrálnímu zákonu je dále provád cím p edpisem pro oblast 
poskytování údaj  vyhláška . 162/2001 Sb., o poskytování údaj  z katastru nemovitostí, ve 
zn ní pozd jších p edpis  (zvláštní p edpis /6/). P ehled platných zákonných norem 
upravujících oblast KN je uveden v p íloze . 11. 

6.2 OBSAH KN 

6.2.1 V KN se evidují tyto objekty: 

a) pozemky (v podob  parcel), 
b) budovy spojené se zemí pevným základem, 
c) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního p edpisu /7/, 
d) rozestav né budovy a byty, 
e) stavby stanovené zvláštním p edpisem (v sou asné dob  sem pat í vodní díla 

vymezená zvláštním p edpisem /8/). 

6.2.2 Pozemky se lení podle druh  na: 

a) zem lské pozemky: 
 orná p da 
 chmelnice¨ 
 vinice 
 zahrady 
 ovocné sady 
 trvalé travní porosty 

b) nezem lské pozemky: 
 lesní pozemky 
 vodní plochy 
 zastav né plochy a nádvo í 
 ostatní plochy. 

6.2.3 Katastr nemovitostí obsahuje tyto údaje: 

a) geometrické a polohové ur ení nemovitostí a katastrálních území 
b) údaje o nemovitostech: 
c) parcelní ísla, 
d) druhy pozemk ,  
e) vým ry parcel,  

                                                   
35 v eské republice platí katastrální zákon, schválený v roce 1992, kdy ješt  fungovala esko-Slovenská 

federativní republika a každá ze zemí ( echy a Slovensko) m la katastrální zákon samostatný, zatímco 
zákon o zápisech vlastnických a jiných v cných práv k nemovitostem musel zajiš ovat jednotný postup 
v celé federaci 
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f) popisná a eviden ní ísla budov, 
g) údaje o n kterých druzích využití nemovitostí a o n kterých zp sobech ochrany 

nemovitostí 
h) údaje o právních vztazích k nemovitostem a údaje o vlastnících a jiných 

oprávn ných36 
i) údaje o podrobných polohových bodových polích 
j) místní a pomístní názvosloví. 

6.2.4 K nemovitostem evidovaným v KN se zapisují: 

a) právní vztahy (zapisované podle zvláštního p edpisu /4/) 
b) další právní vztahy a skute nosti (nap . právo hospoda it s majetkem státu, správa 

nemovitostí ve vlastnictví státu apod.). 

6.3 VYSV TLENÍ ZÁKLADNÍCH TERMÍN  
Pro ú ely KN se rozumí: 

a) pozemkem ást zemského povrchu odd lená od sousedních ástí hranicí územní 
správní jednotky, katastrálního území, vlastnickou, druhu pozemku, pop . rozhraním 
zp sobu využití pozemku 

b) parcelou pozemek, který je geometricky a polohov  ur en, zobrazen v katastrální 
map  a ozna en parcelním íslem, 

c) stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku „zastav né plochy a 
nádvo í“37, 

d) pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou, 
e) geometrickým ur ením nemovitosti a katastrálního území ur ení tvaru a rozm  

nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací 
rovin , 

f) polohovým ur ením nemovitosti a katastrálního území ur ení jejich polohy ve vztahu 
k ostatním nemovitostem a katastrálním územím, 

g) vým rou parcely vyjád ení plošného obsahu pr tu pozemku do zobrazovací roviny 
v plošných metrických jednotkách; velikost vým ry vyplývá z geometrického ur ení 
pozemku a zaokrouhluje se na celé tvere ní metry, 

h) katastrálním územím technická jednotka, kterou tvo í místopisn  uzav ený a v KN 
spole  evidovaný soubor nemovitostí, 

i) budovou nadzemní stavba, která je prostorov  soust ed na a navenek uzav ena 
obvodovými st nami a st ešní konstrukcí, 

j) rozestav nou budovou budova aspo  v takovém stupni rozestav nosti, že je již patrné 
stavebn  technické a funk ní uspo ádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud 
nebylo p id leno íslo popisné nebo eviden ní a u budovy, které se íslo popisné 
nebo eviden ní nep id luje, pokud na ni nebylo vydáno kolauda ní rozhodnutí, 

k) identifikací parcel porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v operátu KN se 
zápisem, pop ípad  zákresem v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích 
státních orgán . 

6.4 KATASTRÁLNÍ OPERÁT 
Katastrální operát má tyto ásti: 

a) soubor geodetických informací (užívá se zkratka „SGI“) 
b) soubor popisných informací (užívá se zkratka „SPI“) 
c) souhrnné p ehledy o p dním fondu z údaj  KN 

                                                   
36 jiný oprávn ný = osoba oprávn ná z práva zapisovaného do katastru nemovitostí (jiným oprávn ným je nap . 
osoba oprávn ná z práva odpovídajícího v cnému b emenu nebo správce nemovitostí ve vlastnictví státu apod.) 
37 aby mohl být pozemek za azený do druhu „zastav ná plocha a nádvo í“, musí na n m stát budova (nebo na 

m musí být zbo eništ  a patrnými zbytky zdí) nebo se musí jednat o spole ný dv r u bytových dom  
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d) dokumentace výsledk  šet ení a m ení pro vedení a obnovu SGI v etn  seznamu 
místního a pomístního názvosloví 

e) sbírka listin. 

6.5 SOUBOR GEODETICKÝCH INFORMACÍ 
Soubor geodetických informací (SGI) zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních 
územích i její íselné vyjád ení. Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem 
velkého m ítka. 

6.5.1 FORMY KATASTRÁLNÍ MAPY 
Katastrální mapa má tyto formy: 

a) katastrální mapa s geometrickým a polohovým ur ením v S-JTSK, vyhotovovaná p i 
obnov  katastrálního operátu novým mapováním, na podklad  pozemkových úprav, 

epracováním SGI nebo p evedením jejího obsahu do digitální formy (dále jen 
„digitální mapa“) 

b) katastrální mapa na plastové fólii s p esností a v zobrazovací soustav  stanovené 
v dob  jejího vzniku (dále jen „analogová38 mapa“): 
 v S-JTSK (d ív jší ZMVM nebo mapa THM) v dekadickém m ítku 

(v hust jší zástavb , nap . ve m stech v m ítku 1:1000, na ostatním území 
v m ítku 1:2000, výjime  též 1:5000) nebo 

 s geometrickým a polohovým ur ením daným zobrazením v grafické map  
(mapy v m ítku 1:2880 v souvislém zobrazení odvozené z p vodních map 
stabilního katastru dopl ovaných pr žn  o zm ny podle geometrických 
plán  nebo záznam  podrobného m ení nebo mapy pozemkového katastru 
vyhotovované v S-JTSK v m ítku 1:2000 nebo 1:1000). 

c) katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená p epracováním analogové mapy 
v sou adnicovém systému gusterbergském nebo svatošt pánském do digitální formy 
nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovené podle d ív jších p edpis , zejména 
v sou adnicovém systému gusterbergském nebo svatošt pánském (dále jen 
„digitalizovaná mapa“). 

Katastrální mapa m že mít v ucelených ástech katastrálního území r znou formu. 

6.5.2 OBSAH KATASTRÁLNÍ MAPY 
Katastrální mapa obsahuje 

a) body podrobného polohového bodového pole (v mapách v S-JTSK), 
b) polohopis, 
c) popis. 

6.5.2.1 Body bodového pole 
V katastrální map  v S-JTSK jsou zobrazeny všechny trvale stabilizované a trvale 
signalizované body polohového bodového pole v etn  p idružených bod  u trigonometrických 
a zhuš ovacích bod . 

6.5.2.2 Polohopis katastrální mapy 
edm tem polohopisu jsou hranice územních správních jednotek, katastrálních území, státu, 

chrán ných území a ochranných pásem a nemovitostí a další prvky polohopisu. Zvláštním 
prvkem polohopisu jsou v digitální a digitalizované map  v S-JTSK hranice rozsahu v cného 

emene k ásti pozemku (odst. 7.5). 

                                                   
38 analogová mapa - grafický záznam mapy vyjád ený fyzikální veli inou na fyzikálním podklad  ( áry a 

zna ky na papí e, plastové fólii apod.) 
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Hranice se v katastrální map  zobrazují p ímými spojnicemi lomových bod  (v d vodných 
ípadech lze použít zobrazení k ivkou, ale pro hranice parcely je p ípustná jen kružnice nebo 

její ást). 

Dalšími prvky polohopisu se rozumí 

 osa kolejí železni ní trat  mimo železni ní stanici a pr myslové závody 
 lanové dráhy s ve ejnou dopravou (osa kolejí u pozemní lanovky, podp ry a pr h u 

visuté lanovky) 
 silnice nebo dálnice 
 most 
 osa koryta vodního toku s ší kou koryta menší než 2 m 
 propustek a tunel v násypovém t lese komunikace, pokud jimi prochází vodní tok 

nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela 
 nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého nap tí v etn  stožár  
 zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, k íž, boží muka, ve ejná studna39 
 budovy, které jsou p íslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téže parcele 

nebo které jsou sou ástí vodního díla evidovaného v KN, s výjimkou drobných 
staveb (definovaných ve stavebním zákon )40. 

Další prvky polohopisu, které nejsou mezi vyjmenovanými, z stávají v katastrální map  
z doby, kdy byly zam eny a postupn  se z katastrální mapy odstra ují (nap . p i revizi). 

6.5.2.3 Popis katastrální mapy 
Popis katastrální mapy tvo í 

a) uvnit  mapového rámu: 
 ísla bod  polohového bodového pole, 
 ísla hrani ních znak  na státní hranici,  
 místní a pomístní názvosloví,  
 ozna ení parcel parcelními ísly,  
 ozna ení druh  pozemk  a dalších stanovených skute ností (nap . n které 

další prvky polohopisu apod.) mapovými zna kami, 
b) vn  mapového rámu: 

1. u analogové mapy:  
 název „Katastrální mapa“, 
 ozna ení mapového listu, 
 údaje o poloze mapového listu ve správním len ní státu, 
 údaje o sou adnicovém systému, 
 ítko, 
 ozna ení sousedních mapových list , 
 údaje o vzniku katastrální mapy, 
 tirážní údaje, okrajové ná rtky, 

2. u digitální mapy a digitalizované mapy jsou výše uvedené údaje obsažena 
v jejich metadatech. 

6.5.3 GEOMETRICKÉ A POLOHOVÉ UR ENÍ KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A 
NEMOVITOSTÍ 
Katastrální území a nemovitosti jsou v KN geometricky a polohov  ur eny 

                                                   
39 soukromé studny se nezam ují, nejsou p edm tem SGI 
40 drobnými stavbami jsou stavby, které plní dopl kovou funkci ke stavb  hlavní, a to jednak stavby s jedním 

nadzemním podlažím, pokud jejich zastav ná plocha nep esahuje 16 m2 a výška 4,5 m, jednak podzemní 
stavby, pokud jejich zastav ná plocha nep esahuje 16 m2 a hloubka 3 m a n které stavby další 
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a) íselným vyjád ením hranic pozemk  a obvodu budov a vodních d l, daným 
sou adnicemi a spojnicemi jejich lomových bod  ur ených geodetickými nebo 
fotogrammetrickými metodami v sou adnicovém systému JTSK, nebo 

b) zobrazením hranic pozemk  a obvod  budov a vodních d l v katastrální map . 
Závazné je geometrické ur ení s menší st ední sou adnicovou chybou. 

6.5.4 PROVÁD NÍ ZM N V ÚDAJÍCH SGI 
Katastrální mapa jako základní sou ást SGI musí být pr žn  aktualizována, tj. dopl ována 
zm nami. V sou asné dob  neprovádí katastrální ú ady žádné zm ny z tzv. „ú ední moci“, ale 
dopl ují zm ny pouze na základ  žádosti vlastníka.  
Zm ny se v katastrální map  zobrazují 

a) i zápisu zm ny do SPI 
b) po dodání geodetické dokumentace pro zobrazování dalších prvk  polohopisu. 

6.5.4.1 Podklady pro zam ování zm n 
Zm ny zam ují v sou asné dob  výhradn  soukromé geodetické firmy. Protože výsledky 
jejich innosti jsou p ebírány do KN, musí také z údaj  KN vycházet. Katastrální ú ady firmám 
pro jejich práci poskytují: 

a) kopie údaj  vedených v elektronické podob  na technickém nosi i dat, nebo 
b) kopie katastrální mapy, 
c) podle pot eby kopie mapy d ív jší pozemkové evidence (pro porovnání se stavem 

právních vztah ) 
d) seznam sou adnic bod  podrobného polohového bodového pole ze zájmového 

prostoru 
e) kopie dalších podklad  (p ehled ísel bod , p edcházející záznamy podrobného 

ení zm n a geometrických plán  apod.). 

6.5.4.2 Zásady zam ování zm n 
6.5.4.2.1 Všechny zm ny obsahu katastrální mapy se zam ují íseln  geodetickými nebo 

fotogrammetrickými metodami. Výsledkem jsou sou adnice podrobných bod  zm ny v S-
JTSK. V prostorech, kde dosud plní funkci katastrální mapy d íve vyhotovená mapa v jiné 
zobrazovací soustav  než v JTSK, lze ur it sou adnice v místním sou adnicovém systému, 
krom  podrobných bod  zm ny se v takovém p ípad  ur ují i sou adnice p ipojovacích bod .  

6.5.4.2.2 P i geometrickém a polohovém ur ení se rozlišují podrobné tvary p edm  polohopisu, pokud 
dosahuje délka p ímé spojnice lomových bod  alespo  0,10 m. Pro zobrazení polohopisu 
v analogové map  musí spojnice lomových bod  v map  dosahovat délky alespo  0,2 mm, 
jinak se nezobrazuje. 

6.5.4.2.3 Výsledky zam ování zm n s dalšími údaji se vyzna ují v záznamu podrobného m ení zm n 
(odst. 6.5.7). 

6.5.4.3 P ipojovací body, jejich rozložení a ov ení 
6.5.4.3.1 P ipojovacími body jsou body, na které se p ipojuje m ení. Volba p ipojovacích bod  závisí 

na form  katastrální mapy. P ipojovacími body jsou všechny body polohového bodového pole a 
dále body, u nichž lze jednozna  ur it identitu polohy v map  a v terénu. 

6.5.4.3.2 Geometrickým základem podrobného m ení jsou: 

a) body polohového bodového pole, pop ípad  pomocné m ické body, v p ípad  
použití technologie globálního naviga ního družicového systému (GNSS) také body 
referen ní sít  permanentních stanic, 

b) v terénu jednozna  identifikovatelné podrobné body, jejichž sou adnice byly 
ur eny v S-JTSK nebo výjime  v místním sou adnicovém systému (možnost 
použití místních sou adnicových systém  stanoví katastrální vyhláška /5/). 
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6.5.4.3.3 ipojovací body musí být rozloženy rovnom rn  kolem zam ované zm ny, a to tak, aby 
platilo, že zam ované podrobné body zm ny jsou uvnit  kružnice se st edem v polovin  
spojnice navzájem nejvzdálen jších p ipojovacích bod , jejíž polom r je roven ¾ délky takové 
spojnice. 

6.5.4.3.4 Je-li zm nu pot eba zobrazit v katastrální map , která není v S-JTSK, p ipojí se m ení na 
dostate ný po et tzv. identických bod  (tj. bod , které jsou v terénu jednozna  
identifikovatelné a jsou zobrazené v katastrální map ). Za identické body se volí zejména: 

a) trvalým zp sobem ozna ené p vodní lomové body na hranicích katastrálních území 
nebo na hranicích pozemk  (p ednostn  na styku t í nebo více takových hranic), 

b) lomové body na obvodu budov, pop ípad  body na jiných trvalých p edm tech 
obsahu katastrální mapy, lze-li p edpokládat, že se jejich poloha nezm nila, 

c) pokud nelze n které z podmínek podle písm. a) nebo b) vyhov t, p ipojí se podrobné 
ení vždy na body polohového bodového pole. 

6.5.4.4 Ov ení polohy p ipojovacích bod  se provádí: 
a) u bod  polohových bodových polí podle geodetických údaj , 
b) u ostatních bod  alespo  dv ma kontrolními mírami od jiných jednozna  

identifikovatelných bod . 

6.5.5 TVORBA A ÍSLOVÁNÍ PARCEL 
6.5.5.1 Tvorba parcel 
6.5.5.1.1 Zásady pro tvorbu parcel jsou stanoveny v katastrální vyhlášce /5/. 

6.5.5.1.2 Jako samostatné parcely se evidují pozemky ve vlastnictví r zných vlastník  (bez ohledu na 
velikost vým ry parcely). 

6.5.5.1.3 Jako samostatné parcely se evidují spolu sousedící pozemky jednoho vlastníka, pokud jejich 
vým ra je v tší než 

a) 100 m2 u zahrad 
b) 1000 m2 u ostatních druh  pozemk , krom  zastav ných ploch a nádvo í. 

Není-li možné tyto zásady dodržet s ohledem na požadavky zvláštních p edpis  (nap . zákon o 
ochran  zem lského p dního fondu, stavební zákon apod.), eviduje se pozemek jako 
samostatná parcela i v p ípad , že výše uvedené vým ry nedosahuje. 

6.5.5.1.4 V KN se dále eviduje jako samostatná parcela 

a) plocha zastav ná  
1. budovou, které bylo p id leno íslo popisné nebo eviden ní spolu 

s p íslušenstvím budovy a s p ilehlým nádvo ím téhož vlastníka, které tvo í 
s budovou jeden celek, 

2. budovou v areálu budov téhož vlastníka ur ených k jinému ú elu než pro 
bydlení, 

3. budovou, které se p id luje íslo popisné nebo eviden ní nebo budovou, 
která tvo í p íslušenství hlavní budovy, jejíž vn jší obvod je vlastnickou 
hranicí pozemku, nebo pokud jde o budovu obklopenou pozemkem jiného 
druhu téhož vlastníka a jsou spln ny podmínky podle odst. 6.5.6.3 a nebo jde 
o budovu jiného vlastníka, než je vlastník pozemku, na n mž je budova nebo 
její ást postavená, 

4. vodním dílem, které se eviduje v KN podle zvláštního p edpisu /8/ v etn  
plochy funk  související s tímto vodním dílem, pokud nespl uje podmínky 
pro vytvo ení parcely stanovené v odst. 6.5.6.3, obsahující dv r, vjezd nebo 
drobné stavby, 

5. rozestav nou stavbou obdobn  podle písm. a), pokud se rozestav ná stavba 
eviduje v KN 
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b) nezastav ná plocha mezi budovami podle písm. a) bod 1 s druhem pozemku 
„zastav ná plocha a nádvo í“ a zp sobem využití „spole ný dv r“, 

c) nezastav ná plocha mezi budovami podle písm. a) bod 2 s druhem pozemku „ostatní 
plochy“ a zp sobem využití „manipula ní plocha“, 

d) pozemek, na n mž je vodní nádrž a pozemek tvo ící koryto vodního toku, je-li jeho 
koryto široké nejmén  2 m, 

e) pozemek, na kterém je železni ní dráha nebo pozemní komunikace s výjimkou 
komunikací pro p ší a cyklisty na úrovni místních a ú elových komunikací, jejichž 
ší ka je menší než 2 m, 

f) nezastav ná plocha funk  související s vodním dílem, pokud spl uje podmínky 
podle odst. 6.5.5.1.3, obsahující dv r, vjezd nebo drobné stavby, s druhem pozemku 
„ostatní plochy“ a zp sobem využití „manipula ní plocha“. 

6.5.5.1.5 P i vytvá ení parcel komunikací (železnice, dálnice, silnice, ú elové a místní komunikace) a 
vodních tok  se postupuje podle t chto zásad: 

a) vodní toky jsou p erušeny pouze hranicí katastrálního území nebo v p ípad , kdy je 
vodní tok zakryt nebo je na n m vodní dílo, které se eviduje v KN; vodní toky 

erušují všechny pozemní komunikace (výjimkou je akvadukt p i mimoúrov ovém 
ížení), 

a) železnice jsou p erušovány hranicemi katastrálních území a vodními toky. P i 
úrov ovém k ížení p erušují pozemní komunikace, 

b) i mimoúrov ovém k ížení je p erušena komunikace, která vede po most , 
nep erušena z stává komunikace jdoucí po terénu, 

c) i úrov ovém k ížení pozemních komunikací se p erušuje komunikace nižšího 
významu v sestupném po adí silnice I. t ídy, silnice II. t ídy, místní komunikace, 

elová komunikace, 
d) železni ní dráha nebo pozemní komunikace vedoucí po vodním díle se p erušuje, 

pokud zp sob využití pozemku neur uje jinak. 

6.5.5.1.6 Ukázka k ížení komunikací a tvorby odpovídajících parcel je v p íloze . 2. 

6.5.5.2 ÍSLOVÁNÍ PARCEL 
6.5.5.2.1 Parcely se v každém katastrálním území íslují arabskými ísly po ínaje jedni kou, a to 

a) ve dvou íselných adách (zvláš  stavební parcely a zvláš  pozemkové parcely), nebo 
b) v jedné íselné ad  (bez ohledu na druh pozemku). 

6.5.5.2.2 Nov  vzniklé parcely se ozna ují: 

a) íslem ve tvaru zlomku, kde itatelem je kmenové íslo p vodní parcely a 
jmenovatelem (podd lením) po adové íslo nov  vytvo ené parcely, nebo 

b) íslem následujícím za posledním použitým kmenovým íslem p íslušné íselné ady. 
Postup podle písm. a) se použije vždy v katastrálním území s jednou íselnou adou, 
v katastrálních územích se dv ma íselnými adami tam, kde se pozemek d lí na více pozemk , 

emž ze stavebních parcel vznikají pouze stavební parcely a z pozemkových parcel vznikají 
pouze pozemkové parcely (vzniká-li z pozemkové parcely parcela stavební, ozna í se nová 
stavební parcela íslem následujícím za posledním íslem v íselné ad  stavebních parcel, 
vzniká-li na stavební parcele nová pozemková parcela, použije se pro ni parcelní íslo 
následující za posledním íslem v íselné ad  pozemkových parcel). Nov  vznikající 
komunikace a vodní toky se vždy ozna í parcelním íslem následujícím za posledním použitým 
íslem v íselné ad  pozemkových parcel. 

6.5.5.2.3 Zanikne-li parcela, nesmí se jejím íslem v budoucnu ozna it žádná nov  vznikající parcela (to 
platí i pro již použité podd lení). 

6.5.5.2.4 P íklady íslování parcel jsou v p íloze . 3. 
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6.5.6 VÝPO ET VÝM R ZM NÝCH PARCEL 
6.5.6.1 Vým ry zm ných parcel a jejich díl  se ur í 

a) ze sou adnic v S-JTSK lomových bod  s kódem kvality 3 nebo 4 a sou adnic 
lomových bod , které jsou vloženými body na p ímých hranicích, bez ohledu na 
jejich kód kvality - zp sob ur ení vým ry se ozna uje kódem 2, 

b) jiným íselným zp sobem (z p ímo m ených m r nebo ze sou adnic v místním 
systému) –zp sob ur ení vým ry se ozna uje kódem 1, 

c) ze sou adnic lomových bod , z nichž nejmén  jeden lomový bod, který není 
vloženým bodem na p ímé hranici, má sou adnici s kódem kvality 5 až 8 - zp sob 
ur ení vým ry se ozna uje kódem 0, 

d) graficky (planimetrováním nebo výpo tem z m r nebo sou adnic odm ených z mapy 
s p ihlédnutím ke srážce mapového listu – srážka p vodních papírových map je na 
plastové fólii vyzna ena v okrajovém ná rtku ) - zp sob ur ení vým ry se ozna uje 
kódem 0.  

6.5.6.2 Vým ra zm ných parcel (díl ) musí být ur ena stejným nebo p esn jším zp sobem, než byly 
ur eny vým ry dosavadních parcel dot ených zm nou. 

6.5.6.3 U grafického výpo tu vým r [odst. 6.5.6.1 písm. d)] jsou p ípustná tato zjednodušení: 

a) i d lení parcely s kódem zp sobu ur ení vým ry 1 nebo 2 lze vým ru jednoho dílu 
ur it odpo tem vým r ostatních díl  ur ených zp sobem ozna eným kódy 1 nebo 2, 

b) i d lení na díly s velmi rozdílnou vým rou lze upustit od výpo tu nejv tšího dílu, 
je-li tento díl v tší než 

1. 19/20 d lené parcely s p vodní vým rou do 1 ha 
2. 4/5 d lené parcely s p vodní vým rou nad 1 ha, 

c) i slu ování parcel se považuje za první výpo et sou et vým r dosavadních parcel, 
grafický výpo et vým ry nov  vzniklé parcely se považuje za výpo et kontrolní 

d) je-li parcela d lena rámem mapového listu, lze upustit od výpo tu vým ry ásti 
nedot ené zm nou, pokud je tato vým ra známa z p edchozích výpo . 

6.5.6.4 Vým ry ur ené zp sobem ozna eným kódem 0 se vyrovnávají ve výpo etních skupinách 
tvo ených souvislým celkem zm nou dot ených parcel jednoho vlastníka (do skupiny nelze 
spojovat parcely r zných vlastník !). 

6.5.6.5 Správnost výpo tu vým r se posuzuje podle rozdílu výsledk  dvou nezávisle provedených 
výpo  vým r. Rozdíl nesmí p ekro it mezní odchylku uvedenou v bod  13 p ílohy ke 
katastrální vyhlášce.  

6.5.6.6 Není-li mezní odchylka p ekro ena, je rozdíl mezi dosavadní a nov  vypo tenou vým rou 
skupiny parcel po etní odchylkou, která se rozd lí úm rn  velikosti jednotlivých vypo tených 
vým r parcel a díl  ve skupin . Pravidla pro rozd lení po etní odchylky stanoví katastrální 
vyhláška /5/ v bod  14 p ílohy. 

6.5.6.7 Záznam výsledk  výpo tu vým r parcel a díl  musí obsahovat: 

a) íslo plánu, 
b) plošnou srážku podkladu, provádí-li se výpo et vým r graficky (pozor – plastová 

fólie se sice nesráží, ale sražený byl papír, z n hož se kresba na fólii p enášela, proto 
je nutno po ítat se srážkou tohoto p vodního podkladu, která je uvedena v okrajovém 
ná rtku!) 

c) vyrovnání vým r ve skupin  a sestavení zm nou dot ených parcel z díl  podle stavu 
KN, pop ípad  i sestavení z díl  parcel podle stavu mapy d ív jší evidence, 
zobrazuje-li tato mapa vlastnické vztahy. 

6.5.6.8 Pokud je p i výpo tu vým r zjišt no p ekro ení mezní odchylky z d vodu 

a) chybného výpo tu vým ry dosavadní parcely nebo 
b) chybného geometrického ur ení hranic nebo zobrazení dosavadní parcely v SGI, 
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poznamená vyhotovitel návrh opravy vým ry a geometrického ur ení této parcely v záznamu 
výsledk  výpo tu vým r, v záznamu podrobného m ení zm n (zkratka „ZPMZ“) a 
v geometrickém plánu s odkazem na p íslušné ustanovení katastrální vyhlášky. 

6.5.6.9 Ukázka výpo etního protokolu je v p íloze . 4. 

6.5.7 ZÁZNAM PODROBNÉHO M ENÍ ZM N  
6.5.7.1 Ú el vyhotovení záznamu podrobného m ení zm n 

ZPMZ je podkladem: 

a) pro vyhotovení geometrického plánu, 
b) pro zápis zm n údaj  evidovaných v SGI a SPI, které jsou spojeny s m ením 

v terénu, ale nem ní hranice pozemk , pop ípad  obvod budovy nebo vodního díla 
(nap . ur ení hranice chrán ného území apod.), 

c) pro opravu chyby v katastrálním operátu. 

6.5.7.2 Náležitosti záznamu podrobného m ení zm n 
Záznam podrobného m ení zm n (dále jen „ZPMZ“) má tyto náležitosti: 

a) popisové pole 
b) ná rt 
c) zápisník 
d) protokol o výpo tech 
e) záznam výsledk  výpo  vým r parcel (díl ) 
f) návrh zobrazení zm ny 
g) údaje o seznámení vlastník  s ozna ením a s pr hem nových nebo zm ných 

hranic 
h) další náležitosti uvedené v bod  16 p ílohy ke katastrální vyhlášce /5/. 

6.5.7.2.1 Popisové pole 

Obsah a náležitosti popisového pole jsou dány tiskopisem eského ú adu zem ického a 
katastrálního. Popisové pole obsahuje nap . íslo ZPMZ, lokalizaci zm ny (obec, katastrální 
území apod.), ísla zm nou dot ených parcel, údaje o vyhotoviteli atd. ZPMZ se íslují v rámci 
katastrálního území v jedné íselné ad  v rozsahu 0001 až 9999 bez ohledu na rok. 

6.5.7.2.2 Ná rt 

Ná rt obsahuje zobrazení bod  geometrického základu, identických bod , m ické sít , rámu a 
ozna ení mapových list  katastrální mapy (je-li rámem mapového listu ná rt d len – a to jen u 
analogových map), dosavadní a nový stav polohopisu, parcelní ísla, mapové zna ky, ísla 
bod , zna ky budov, ohrazení nebo oplocení, om rné míry a další údaje pot ebné ke zpracování 
zam ované zm ny. Má formální náležitosti geometrického plánu. 

6.5.7.2.3 Zápisník 

Zápisník obsahuje ísla bod  geometrického základu m ení, kontrolních a identických bod , 
nových bod , m ené hodnoty ur ující jejich polohu, m ené údaje pro ov ení polohy bod  
geometrického základu m ení a identických bod  a další m ené údaje. M že být zpracován 
jako výstup výpo etního protokolu ze zpracovatelského programu (v p ípad  použití 
technologie GNSS)41. 

6.5.7.2.4 Protokol o výpo tech 

Protokol o výpo tech obsahuje seznamy sou adnic bod  použitých pro výpo et sou adnic 
nových bod , údaje o použitých metodách výpo  sou adnic, výpo ty spojené s p azením a 
napojením zm ny, výpo et íseln  ur ených vým r, seznam sou adnic nov  ur ených bod  a 
údaje o osob , která výpo ty provedla. 

                                                   
41 GNSS = globální naviga ní družicový systém 
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6.5.7.2.5 Záznam výsledk  výpo tu vým r parcel (díl ) 
Záznam výsledk  výpo  vým r obsahuje íslo geometrického plánu nebo ZPMZ a ozna ení 
mapového listu katastrální mapy, sestavení vým r parcel, díl  a výpo etních skupin s jejich 
vyrovnáním a kódem zp sobu výpo tu, podle pot eby výpo et vým r díl  parcel zjednodušené 
evidence, p ípadn  rozdíl p i výpo tu jednotlivých výpo etních skupin s uvedením jeho 
velikosti a p iny. 

6.5.7.2.6 Návrh zobrazení zm ny 
Návrh zobrazení zm ny má vždy elektronickou formu a tvo í jej zm nová data ve vým nném 
formátu. K bod m zm ny se uvád jí sou adnice polohy a sou adnice obrazu, které se mohou 
lišit. Sou adnice polohy jsou sou adnice ur ené geodetickými nebo fotogrammetrickými 
metodami. Sou adnice obrazu jsou sou adnice, které slouží k zobrazení bodu do katastrální 
mapy. V prostorech s analogovou katastrální mapou se návrh zobrazení zm ny vyhotovuje také 
v analogové podob , a to na nesrážlivé bezbarvé pr svitné podložce. Rozlišuje se 

a) návrh zobrazení zm ny p izp sobením mapy zm  
b) návrh zobrazení zm ny p izp sobením zm ny map . 

Kritéria pro použití zp sobu podle písm. a) nebo b) a další pot ebné podrobnosti jsou uvedeny 
v bod  16 p ílohy ke katastrální vyhlášce /5/. 

6.5.7.2.7 Ov ení ZPMZ 
Ov ení ZPMZ vyzna í ov ovatel p edepsaným zp sobem v pravém dolním rohu první strany 
a v pravém dolním rohu poslední strany. Má-li ZPMZ více list , musí být všechny listy pevn  
spojeny a spojení se p ekryje uzáv rou, nap . p elepkou, na kterou se umístí razítko ov ovatele 
tak, aby ást razítka byla na p elepce a ást na listu ZPMZ. 

6.5.8 GEOMETRICKÝ PLÁN 
6.5.8.1 Ú el vyhotovení geometrického plánu 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení listin v p ípad , kdy je t eba 
zm nu zobrazit v SGI. Sám o sob  není listinou pro zápis do katastru nemovitostí. V katastrální 
map  nelze bez geometrického plánu nebo up esn ného p íd lového plánu zobrazit p edm t 
jejího obsahu, k n muž se zapisují práva s výjimkou dopln ní parcel dosud evidovaných v tzv. 
zjednodušené evidenci (odst. 6.6.3.2), pokud se hranice pozemk  evidovaných jako parcely ve 
zjednodušené evidenci v terénu nevyty ují. Geometrický plán se vyhotovuje pro: 

a) zm nu hranice katastrálního území, pop ípad  pro zm nu hranice územní správní 
jednotky, nelze-li novou hranici ztotožnit s existujícími hranicemi parcel, 

b) rozd lení pozemku, 
c) zm nu hranice pozemku, 
d) vyzna ení nové budovy nebo vodního díla zm ny jejich vn jšího obvodu, 
e) ur ení hranice pozemk  p i pozemkových úpravách, nejsou-li výsledky 

pozemkových úprav využity pro obnovu katastrálního operátu, 
f) opravu geometrického a polohového ur ení nemovitosti, 
g) up esn ní údaj  o parcele podle p íd lového plánu, 
h) dopln ní KN o pozemek evidovaný dosud jako parcela ve zjednodušené evidenci 

(odst. 6.6.3.2), pokud se jeho hranice v terénu vyty ují a ozna ují, 
i) grafické vyjád ení rozsahu práva, které omezuje ást pozemku ve prosp ch jiného 

vlastníka (geometrický plán na vyzna ení rozsahu v cného b emena), 
j) pr h vyty ené nebo vlastníky up esn né hranice pozemku. 

6.5.8.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 
Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu je platný stav SGI a SPI. Dalším 
podkladem m že být mapa d ív jší evidence (pozemkový katastr, grafický p íd lový plán 
apod.), pokud je t eba provést porovnání se stavem právních vztah  a vlastnické hranice jsou 
zobrazeny pouze v této map  d ív jší evidence, p edchozí plány, m ické ná rty p vodního 
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mapování, ZPMZ, údaje o bodech bodových polí a p ehled jejich sít . krom  t chto podklad  je 
eba si na katastrálním ú ad  vyžádat íslo ZPMZ, parcelní ísla nových parcel a p ípadn  i 
ísla nov  z izovaných bod  podrobného polohového bodového pole. 

6.5.8.3 Ozna ení lomových bod  hranice 
Lomové body nov  ur ovaných hranic musí být p ed zahájením m ení ozna eny. Povolené 
hrani ní znaky a jejich rozm ry jsou stanoveny v katastrální vyhlášce /5/ a jsou to: 

a) kameny s opracovanou hlavou, 
b) znaky z plastu, pop ípad  znaky železobetonové, 
c) zabetonovaná železná trubka, 
d) neopracovaný lomový kámen, 
e) zapušt ný h eb nebo vytesaný k ížek na tvrdém podklad  (beton, skála). 

Je-li hranice ozna ena jiným trvalým zp sobem (ze , plot apod.), není nutno lomový bod 
ozna ovat hrani ním znakem. Pokud by byl lomový bod nové hranice ohrožen stavebními 
pracemi, mohou být po dobu výstavby lomové body ozna eny do asným zp sobem nap . 

ev ným kolíkem (tato skute nost se uvede v geometrickém plánu jako poznámka v seznamu 
sou adnic). Body polohopisu zam ované kontroln , lomové body jiných než vlastnických 
hranic a rozsah v cného b emena se trvalými znaky neozna ují. 

6.5.8.4 Zpracování geometrického plánu 
6.5.8.4.1 Zam ení zm ny 

Pro zam ení zm n platí zásady uvedené v odst. 6.5.4.2. Výsledky zam ení zm ny se 
zaznamenávají v  ZPMZ.  

6.5.8.4.2 Výpo et vým r 
Pro výpo et vým r platí zásady uvedené v odst. 6.5.6. 

6.5.8.4.3 Obsah a náležitosti geometrického plánu 
Geometrický plán obsahuje vyjád ení stavu p ed zm nou a po ní. Vyhotovuje se ve formátu A4, 
v p ípad  rozsáhlejšího plánu se do tohoto formátu poskládá tak, aby navrch byla stránka 
s popisovým polem. Náležitostmi plánu jsou: 

a) popisové pole 
b) grafické znázorn ní 
c) výkaz dosavadního a nového stavu údaj  KN, 
d) seznam sou adnic 
e) výkaz údaj  o bonitovaných p dn  ekologických jednotkách (dále jen „BPEJ“) (odst. 

6.6.8.2) 
f) ov ení a potvrzení. 

6.5.8.4.3.1 Popisové pole 

Popisové pole je umíst no v dolní ásti základního formátu. Údaje se v n m vypl ují podle 
edtisku. Obsahuje: 

a) el vyhotovení geometrického plánu42: 
b) údaje o zhotoviteli (název a adresa firmy) 
c) íslo plánu 
d) údaje o lokalizaci zm ny [okres, obec, katastrální území, mapový list (v digitální 

nebo digitalizované map  se místo ísla mapového listu uvádí zkratka DKM nebo 
KMD), m ítko mapy] 

e) údaj o zp sobu stabilizace lomových bod  
f) údaje o ov ení plánu 

                                                   
42 ú ely vyhotovení plánu jsou v katastrální vyhlášce stanoveny taxativn  
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g) údaje o potvrzení plánu. 

6.5.8.4.3.2 Grafické znázorn ní 
Grafické znázorn ní vychází z platného stavu katastrální mapy. Vyhotovuje se ve vhodném 

ítku. Je-li to nutné, p ipojí se detail zobrazení ásti zm ny, kterou nelze ve zvoleném 
ítku zobrazit. Pro vyzna ení zm ny platí tyto zásady. 

a) tenkou plnou arou se zobrazuje dosavadní stav 
b) tenkou st ídavou arou se zobrazují vlastnické hranice podle d ív jší evidence nebo 

sporné hranice (p i jejím soub hu s hranicí vlastnickou se v nutném rozsahu zakreslí 
soub žn  s plnou arou) 

c) velmi tlustou plnou arou se zobrazuje nová hranice a nové slu ky (velmi tlustá ára 
má tlouš ku 0,7 mm), tlustou st ídavou arou se zobrazuje nová hranice, která je 
ozna ena za spornou 

d) parcelní ísla mají výšku 2 – 3 mm, nová parcelní ísla se píší do oválu 
e) zna ky druh  pozemk  a zp sobu využití se vyzna ují nad parcelními ísly (pro 

dosavadní stav, ale podle povahy navrhované zm ny a skute ného stavu v terénu i 
pro nový stav) 

f) rozsah v cného b emena se vyzna uje tlustou árkovanou arou a slu kou, lze použít 
šrafování nebo jiné vhodné plošné zobrazení 

g) identické body, mají-li sloužit pro zobrazení zm ny do katastrální mapy, která není 
v S-JTSK, se mohou vyzna it tvere kem o stran  2 mm opsaným kolem bodu 

h) neplatné hranice se škrtnou dv ma krátkými arami kolmými k rušené hranici 
i) neplatná parcelní ísla se vodorovn  p eškrtnou 
j) díly parcel se ozna ují písmeny malé abecedy, v p ípad  v tšího po tu díl  se použijí 

íselné indexy (a1, b1) 
k) zobrazení obsahuje ísla podrobných bod  uvedených v seznamu sou adnic, který je 

sou ástí plánu 
l) mezi lomovými body se vyzna í m ené délky íslicemi o velikosti cca 2 mm; jde-li 

o délky vypo tené ze sou adnic, píší se do kulatých závorek 
m) grafické znázorn ní se orientuje k severu; je-li nutno zvolit jinou orientaci, vyzna í se 

sever v plánu šipkou o délce 20 mm a p ed ní písmenem „S“ 
n) do volné ásti plánu lze vyzna it pot ebné poznámky týkající se nap . detailu 

grafického vyjád ení, chyb v dosavadním stavu apod. 
o) rozhraní obvodu jednotlivých BPEJ (odst. 6.6.8.2) se vyzna uje tlustou árkovanou 

arou a dopl ují se p timístné kódy BPEJ. 

6.5.8.4.3.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údaj  KN 

Výkaz dosavadního a nového stavu údaj  KN se dopl uje podle p edtisku a v rozsahu 
grafického vyjád ení. 
V dosavadním stavu se vypl ují údaje podle platného stavu KN, v novém stavu se vypl ují 
údaje vzniklé zam ením zm ny. Ve sloupcích „Porovnání se stavem evidence právních 
vztah “ se ke všem nov  utvo eným parcelám p adí vazba k p íslušnému vlastníku, a to bu  
uvedením parcelního ísla do sloupce podle katastru nebo uvedením parcelního ísla parcely 
evidované v d ív jší evidenci, jestliže u parcely katastru není evidován vlastník. Do sloupce 

íslo listu vlastnictví“ se zapíše íslo LV podle údaj  katastru. Pokud se parcela skládá z více 
díl  parcel, musí se sou et vým r všech díl  nové parcely rovnat vým e této parcely uvedené 
v novém stavu. Ozna ení d ív jší evidence se uvádí v p íslušném sloupci (spole  pro celý 
sloupec nebo jednotliv , je-li každá parcela evidována v jiné ásti zjednodušené evidence) 
zkratkou: 
PK = pozemkový katastr 
P (GP) = p íd lový plán 
EN = evidence nemovitostí. 
Údaj o zp sobu ur ení vým r je d ležitý pro posouzení, zda byly správn  použity mezní 
odchylky. 
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Samostatným oddílem výkazu dosavadního a nového stavu údaj  KN jsou údaje o parcelách 
zjednodušené evidence (odst. 6.6.3.2), kde se uvede dosavadní stav podle platného stavu 
evidovaného v KN a v novém stavu se bu  uvede nová vým ra nebo poznámka o tom, že 
parcela zaniká. Parcela evidovaná ve zjednodušené evidenci m že zaniknout i v p ípad , že 
dosud nebyla íseln  vy erpána celá její vým ra, ale podle geometrického a polohového ur ení 
již byla vy erpána celá její plocha. 
V p ípad , kdy je plánem navrhována oprava chyby v údajích KN, zapíše se tato poznámka pod 
výkaz dosavadního a nového stavu údaj  KN. 

6.5.8.4.3.4 Seznam sou adnic 

Seznam sou adnic se uvádí do volného místa plánu nebo je samostatnou nedílnou p ílohou 
plánu. Obsahuje sou adnice bod  (v po adí Y, X) nových hranic a sou adnice kontrolních bod . 
Nejsou-li sou adnice ur eny v S-JTSK, uvád jí se v místním systému. Druh systému se uvede u 
nadpisu „Seznam sou adnic“. 

6.5.8.4.3.5 Výkaz údaj  o BPEJ 

Výkaz údaj  o BPEJ zahrnuje pouze parcely nového stavu. Obsahuje parcelní íslo, kód BPEJ a 
vým ru p íslušného dílu. 

6.5.8.4.4 Ov ení geometrického plánu 
Plán musí být ov en ú edn  oprávn ným zem ickým inženýrem. P i ov ení se kontroluje, 
zda plán p esností a náležitostmi odpovídá obecn  závazným právním p edpis m. Souhlas 
potvrdí ú edn  oprávn ný zem ický inženýr kulatým razítkem se státním znakem a 
podpisem, p ipojí datum a po adové íslo ov ení v rámci kalendá ního roku. 

6.5.8.4.5 Potvrzení geometrického plánu 
O potvrzení požádá vyhotovitel p íslušný katastrální ú ad (jeho katastrální pracovišt  p íslušné 
podle místa, kde je lokalizována zam ovaná zm na) na p íslušném tiskopisu. Katastrální 
pracovišt  zkoumá, zda 

a) plán je ov en oprávn ným ov ovatelem, 
b) plán nevykazuje zjevné vady, 
c) nové a zm né parcely jsou ozna eny správnými parcelními ísly a dosavadní stav 

vychází z údaj  KN 
d) plán má p edepsané náležitosti, 
e) výsledky nep ekra ují stanovené mezní odchylky. 

Pokud katastrální pracovišt  shledá vadu, vrátí plán vyhotoviteli k oprav . Plán bez vady 
potvrdí katastrální pracovišt  otiskem kulatého razítka se státním znakem a podpisem ur eného 
pracovníka. Potvrzují se všechny p edložené stejnopisy. Jeden prvopis plánu si katastrální 
pracovišt  ponechá, ostatní vrátí vyhotoviteli. P i potvrzování plánu není povinností 
katastrálního pracovišt  zkoumat technickou stránku, ovšem je-li geometrický plán 
vyhotovován v území s platnou DKM, zobrazí se zm na v p íslušné „vrstv “ mapy. 

ípadná poznámka o oprav  chyby není na p ekážku potvrzení plánu. 
Bez ov ení a potvrzení je geometrický plán neplatný. 
Ukázka geometrického plánu je v p íloze . 5. 

6.5.9 VYTY OVÁNÍ HRANIC POZEMK  
Vyty ením hranice pozemku se rozumí její realizace v terénu, tzn. vyzna ení polohy lomových 
bod  hranic pozemk  v terénu a jejich ozna ení trvalým zp sobem. Vyty ením hranice v terénu 
se nem ní ani nezakládají právní vztahy k vyty ovanému pozemku. 

6.5.9.1 Podklady pro vyty ení hranice pozemku 
Podkladem pro vyty ení hranice pozemku je její závazné geometrické a polohové ur ení v etn  
jeho m ické dokumentace, pop ípad  jiný mapový podklad zobrazující pozemky, k nimž byly 
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založeny právní vztahy, a to s využitím p vodních ná rt . Pokud má katastrální mapa nižší 
grafickou p esnost anebo p edm tná hranice v ní není zobrazena, využije se pro vyty ení mapa 
bývalého pozemkového katastru. 
Podklady pro vyty ení hranice mají technický charakter a jsou poskytovány katastrálním 

adem. 

6.5.9.2 Zp sob vyty ování hranic pozemk  
6.5.9.2.1 Pro vyty ení hranice si vyty ovatel p ipraví vyty ovací prvky, které vyzna í ve vyty ovacím 

ná rtu. 

6.5.9.2.2 Vlastní vyty ení hranice je odvislé od použitých podklad : 

a) je-li podkladem m ický ná rt nebo ZPMZ a je možné obnovit p vodní m ickou sí , 
budou vyty ovací prvky stejné jako byly p vodní m ené údaje, 

b) je-li podkladem m ický ná rt nebo ZPMZ a není možné obnovit p vodní m ickou 
sí , zvolí se m ická sí  nová, vložená mezi identické body v blízkosti vyty ované 
hranice a vyty ovací prvky se ur í transformací p vodn  m ených údaj , 

c) je-li podkladem pro vyty ení jen katastrální mapa, p ipraví se vyty ovací prvky 
odm ením z mapy. 

ed vyty ením hranice pozve vyty ovatel k vyty ení krom  objednavatele také vlastníky 
sousedících pozemk . 

6.5.9.2.3 Správnost vyty ení hranice se p ezkouší kontrolními mírami (kontrolním m ením). Pokud se 
vyty uje celý obvod pozemku, p ekontroluje se správnost vyty ení výpo tem vým ry parcely 
z vyty ovacích prvk  a porovnáním s dosavadní vým rou parcely. Vyty ené lomové body 
hranice se ozna í trvalým zp sobem (odst. 6.5.8.3). 

6.5.9.2.4 Vyty ovatel seznámí objednavatele a vlastníky sousedících pozemk  s pr hem hranice. 
Souhlas nebo p ípadný nesouhlas i jiné p ipomínky se vyzna í v protokole o vyty ení hranice. 
V protokole se rovn ž zapíše informace o tom, který z ú astník  se k vyty ení nedostavil. 
Poznámka: Ú astník m vyty ení hranice je nutno vysv tlit, že podpisem nepotvrzují souhlas 
s pr hem hranice, ale skute nost, že byli seznámeni s pr hem hranice. Sv j nesouhlas 
s pr hem hranice mohou do protokolu zapsat. Pokud p esto odmítnou protokol podepsat, 
zapíše vyty ovatel tuto skute nost do protokolu. 

6.5.9.2.5 Pokud se n který z vlastník  sousedících pozemk  k vyty ení nedostavil, zašle mu vyty ovatel 
kopii sepsaného protokolu o vyty ení hranice poštou. 

6.5.9.3 Dokumentace k vyty ení hranice pozemku 
Dokumentaci k vyty ení hranic pozemku tvo í: 

a) vyty ovací ná rt se seznamem sou adnic vyty ených bod ,  
b) protokol o vyty ení hranice pozemku. 

Kopii dokumentace je povinen vyty ovatel p edat do 30 dn  od data vyty ení p íslušnému 
katastrálnímu ú adu k založení do dokumentace výsledk  m ení a šet ení. 

i vyty ování neznatelných hranic pozemk  je vyty ovací dokumentace podkladem pro 
vyhotovení geometrického plánu, na jehož podklad  se hranice zobrazí v katastrální map . 

6.5.9.3.1 Vyty ovací ná rt 

Vyty ovací ná rt má úpravu p im en  shodnou se ZPMZ (odst. 6.5.7). Vyhotovuje se 
v takovém m ítku, aby byla zaru ena z etelnost kresby a itelnost popisu. 

6.5.9.3.2 Protokol o vyty ení hranice pozemku 
Protokol o vyty ení hranice pozemku obsahuje: 

a) jméno a adresu vyty ovatele, 
b) jméno (název) a adresu (sídlo) objednavatele vyty ení, 
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c) údaje o vyty ované hranici mezi pozemky s uvedením jejich parcelních ísel, 
katastrálního území a obce, 

d) údaje o podkladu, podle n hož bylo vyt ení provedeno, 
e) zp sob ozna ení lomových bod  vyty ované hranice, 
f) porovnání vým ry, bylo-li provád no, 
g) jména a podpisy ú astník  vyty ení, 
h) ipomínky ú astník  k vyty ení hranici s p ipojením jejich podpis , 
i) datum, podpis a razítko vyty ovatele. 

6.5.10 AKTUALIZACE SGI 
Aktualizací SGI rozumíme dopl ování zm n do všech ástí SGI, tzn. do katastrální mapy, do 
seznamu sou adnic, pokud je seznam sou adnic v katastrálním území veden a do p ehledu sít  
bod  podrobného polohového bodového pole. 

6.5.10.1 Aktualizace katastrální mapy 
6.5.10.1.1 Aktualizace katastrální mapy se provádí sou asn  s aktualizací SPI podle p edložených listin, 

jejichž sou ástí je geometrický plán nebo podle ZPMZ v p ípadech, kdy se geometrický plán 
nevyhotovuje, a to podle druhu katastrální mapy: 

a) v územích s katastrální mapou v digitální form  postupem stanoveným ve zvláštním 
edpisu (odst. 8.1), 

b) v územích s analogovou katastrální mapou se sou adnicemi v S-JTSK dopln ním 
body zm ny podle jejich sou adnic ur ených z m ených hodnot s využitím 
tvercové sít  

c) v územích s analogovou mapou vedenou graficky v sáhových m ítkách dopln ním 
polohopisu s využitím ur ených identických bod . 

6.5.10.1.2Zm na se zobrazuje podle ZPMZ nezávisle na zobrazení dodaném zpracovatelem 
geometrického plánu (toto zobrazení se použije pro kontrolu). 

6.5.10.1.3 Zrušený obsah katastrální mapy v etn  parcelních ísel, zna ek druh  pozemk , ozna ení 
ochrany nemovitosti a místních a pomístních názv  se odstraní. 

6.5.10.1.4 Zm ny dalších prvk  polohopisu, pokud jsou p edm tem obsahu katastrální mapy, se zobrazí 
na základ  žádosti vlastníka nebo podle výsledk  revize KN na základ  dokumentace dodané 
vlastníkem. 

6.5.10.1.5 Správnost a úplnost zm ny v katastrální map  a její promítnutí do ostatních ástí SGI se 
potvrzuje odkazem na ízení, v n mž byla zm na provedena, datem a podpisem p íslušného 
zam stnance katastrálního pracovišt  v ZPMZ a výsledek kontroluje nezávisle jiný 
zam stnanec katastrálního pracovišt  než ten, který zm nu zobrazil. Zkontroluje sou asn  
shodu parcelních ísel a vým r zm ných a nov  vytvo ených parcel v SGI, ZPMZ a SPI. 
Kontrolu potvrdí svým podpisem s datem v ZPMZ. 

6.5.10.2 Aktualizace podrobného polohového bodového pole 
V katastrální map  jsou zobrazeny jen platné body podrobného polohového bodového pole 
(dále jen „PBPP“). V mapách v analogové form  mohou být zobrazeny i body neplatné, jejichž 
zrušení je vyzna eno škrtnutím ísla bodu a jeho mapové zna ky (v mapách vedených na 
plastové fólii se neplatné body odstraní). 
PBPP katastrální pracovišt  reviduje a dopl uje s využitím podklad  vyhotovovaných p i 
zam ování zm n. V katastrálních územích, v nichž není katastrální mapa vedená v digitální 
form , jsou PBPP evidovány rovn ž v „P ehledu sít  PBPP a jejího vývoje“, který se vede 
v map  SMO-5 (Státní mapa odvozená 1:5000). Mapa obsahuje zákres rám  mapových list  
katastrální mapy, pr h hranic jednotlivých katastrálních území je zvýrazn n tlustou arou. 
V „P ehledu sít  PBPP a jejího vývoje“ mohou být podle d ív jších p edpis  zobrazeny také 
jednotlivé ZPMZ (kroužkem s íslem ZPMZ umíst ným v prostoru p íslušné zm ny). 
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6.6 SOUBOR POPISNÝCH INFORMACÍ  

6.6.1 OBSAH SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ 
Soubor popisných informací (SPI) obsahuje údaje: 

a) o katastrálních územích, 
b) o parcelách, 
c) o budovách, 
d) o bytech a nebytových prostorech, 
e) o vodních dílech, 
f) o vlastnících a jiných oprávn ných,43 
g) o právech a s právy související, 
h) další údaje KN. 

6.6.2 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 
Katastrální území jsou v SPI ozna ena kódem a názvem44. V KN se evidují tyto údaje o 
katastrálních územích: 

a) íselný kód, 
b) název, 
c) íselný kód a název obce, k níž katastrální území náleží, s vazbou na název a íselný 

kód obce ásti obce,45 
d) íselný kód a název kraje, okresu, obce s rozší enou p sobností a obce s pov eným 

obecním ú adem, do jejichž správního obvodu náleží obec, v níž katastrální území 
leží, 

e) po adové íslo obce v okrese a po adové íslo katastrálního území v obci (spole  
s íselným kódem okresu tvo í ´plné íslo katastrálního území), 

f) íselný kód a jméno níž jsou samostatn íslovány budovy ísly popisnými nebo 
eviden ními 

g) íslušnost k územní p sobnosti finan ního ú adu, 
h) sou adnice defini ního bodu katastrálního území. 

6.6.3 PARCELY 
6.6.3.1 V KN se evidují tyto údaje o parcelách: 

a) íslušnost ke katastrálnímu území (kód katastrálního území), 
b) druh íslování parcel: 

 kód 1 = stavební parcela 
 kód 2 = pozemková parcela 

v katastrálním území s jednou íselnou adou parcel jsou všechny parcely ozna eny 
kódem 2; 

c) rozlišení typu parcely: 
 PKN = parcely KN 
 PZE = parcela evidovaná ve zjednodušené evidenci, 

d) parcelní íslo – u d lených parcel ve tvaru zlomku, kde itatelem je kmenové parcelní 
íslo a jmenovatelem je podd lení, u parcel ve zjednodušené evidenci m že být 

sou ástí parcelního ísla i ozna ení dílu parcely, 
e) vým ra parcely, 

                                                   
43 „jiný oprávn ný“ je termín, který ozna uje jinou osobu než vlastníka, oprávn nou z práva, které se zapisuje 

do KN (nap . oprávn ný z v cného b emena, osoba oprávn ná hospoda it s majetkem státu nebo obce apod.) 
44 v katastrální vyhlášce je použit výraz „název“, ale podle terminologického slovníku by m l být použit název 

„jméno“ 
45 ást obce je eviden ní jednotka tvo ená budovami s ísly popisnými nebo eviden ními p id lenými v jedné 

íselné ad ; obec m že mít jednu nebo více ástí, nap . každá osada m že mít samostatnou adu ísel 
popisných; ást obce nemá stanovenu žádnou hranici, která by se zobrazovala v n jaké map  
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f) kód zp sobu ur ení vým ry (odst. 6.5.6.1), 
g) druh a zp sob využití pozemku, typ a zp sob ochrany nemovitosti (u jedné 

nemovitosti m že být i více kód ), 
h) íslo listu vlastnictví, 
i) právní vztahy a další práva, 
j) další údaje [odst. 6.6.1 písm. h)], 
k) ozna ení mapového listu (v katastrálních územích s DKM se místo ísla mapového 

listu uvádí zkratka „DKM“), 
l) sou adnice defini ního bodu parcely. 

6.6.3.2 Sou ástí KN je i tzv. zjednodušené evidence (používá se zkratka ZE). Jedná se o soubor parcel, 
které nejsou zobrazeny v platné katastrální map , protože hranice pozemk  v terénu neexistují a 
pozemky jsou slou eny do v tších p dních celk . U parcel ve zjednodušené evidenci se evidují 
pouze údaje uvedené v odst. 6.6.3.1. písm. a), b), c), d), e) (jedná se o p vodní nebo zbytkovou 
vým ru po majetkoprávn  provedených zm nách), h), i), j), l). Navíc se eviduje údaj o 

vodním katastrálním území u pozemk  dot ených zm nou hranice katastrálního území. 

6.6.3.3 Ukázka údaj  o parcele z informa ního systému KN (zkratka „ISKN“) je v p íloze . 6. 

6.6.4 BUDOVA A VODNÍ DÍLO 
U budovy a vodního díla se v KN evidují tyto údaje: 

a) íslušnost do katastrálního území, 
b) údaje o parcele (odst. 6.6.3), pop ípad  údaje o parcelách, stojí-li budova nebo vodní 

dílo na více pozemcích ve vlastnictví r zných vlastník , 
c) íslo popisné nebo íslo eviden ní budovy (jedna budova m že být ozna ena 

kolika ísly popisnými, nap . n kolik vchod  v panelovém dom , které tvo í 
jedinou budovu) 

d) kód ásti obce, k níž budova náleží, jde-li o budovu s íslem popisným nebo s íslem 
eviden ním, 

e) typ a zp sob využití stavby, 
f) typ a zp sob ochrany nemovitosti, 
g) íslo listu vlastnictví, 
h) právní vztahy a další práva 
i) další údaje, 
j) sou adnice defini ního bodu stavby. 

Ukázka údaj  o budov  a vodním díle z ISKN je v p íloze . 7.  

6.6.5 BYT NEBO NEBYTOVÝ PROSTOR 
U bytu nebo nebytového prostoru (spole  se ozna ují jako „jednotky“) se v KN eviduje: 

a) údaje o budov , ve které jsou jednotky vymezeny (odst. 6.6.4), 
b) íslo jednotky (je tvo eno ty místným íslem popisným budovy a trojmístným 

íslem jednotky) 
c) typ jednotky: 

 byt nebo nebytový prostor, 
 rozestav ný byt nebo nebytový prostor, 

d) zp sob využití jednotky (byt, garáž, ateliér, dílna apod.), 
e) zp sob ochrany jednotky (musí být shodný s kódem ochrany budovy), 
f) íslo listu vlastnictví, 
g) spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky na spole ných ástech budovy, které jsou ve 

spole ném vlastnictví všech vlastník  jednotek v dom  (n které ásti mohou být ve 
spole ném vlastnictví jen n kterých vlastník , takový podíl se v KN neeviduje); 
evidovaný spoluvlastnický podíl na spole ných ástech se rovná podílu na pozemku 
pod budovou, pokud je pozemek ve vlastnictví vlastník  jednotek 

h) právní vztahy a další práva, 
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i) další údaje. 
Ukázka údaj  o jednotce z ISKN je v p íloze . 8. 

6.6.6 ÚDAJE O VLASTNÍKOVI 
O vlastníkovi a jiném oprávn ném se v KN evidují tyto údaje: 

a) jméno a p íjmení a adresa trvalého pobytu fyzické osoby, 
b) název a sídlo právnické osoby, 
c) identifikátor (identifika ní íslo právnické osoby, rodné íslo fyzické osoby), 
d) název a sídlo právnické osoby nebo jméno a adresy fyzické osoby, 
e) spoluvlastnický podíl, je-li nemovitost ve spoluvlastnictví více vlastník . 

Ukázka údaj  o vlastníkovi z ISKN je v p íloze . 9. 

6.6.7 ÚDAJE O PRÁVECH A ÚDAJE S PRÁVY SOUVISEJÍCÍ 
6.6.7.1 V KN se evidují tyto údaje o právech a s právy související: 

a) právní vztahy a další práva k nemovitostem, 
b) poznámky, 
c) omezení podle d ív jších p edpis , 
d) údaje související s právy k nemovitostem evidované podle zvláštního právního 

edpisu (nap . upozorn ní na zahájení pozemkové úpravy) a další skute nosti, 
pokud zvláštní právní p edpisy stanoví povinnost evidovat je v KN. 

6.6.7.2 U vlastnického práva se evidují údaje o vlastníkovi a jiném oprávn ném, spoluvlastnický podíl, 
údaje o nemovitosti, která je p edm tem práva a další údaje (obsah práva odpovídajícího 

cnému b emeni apod.). 

6.6.7.3 U každého práva se eviduje listina, podle níž právo vzniklo, a dále se eviduje ozna ení 
protokolu a po adové íslo, pod kterým byl zápis do KN proveden. 

6.6.8 DALŠÍ ÚDAJE KN 
6.6.8.1 V KN se evidují tyto další údaje: 

a) upozorn ní, že zapsaný právní vztah je dot ený zm nou (dále jen „plomba“), 
b) upozorn ní na probíhající obnovu katastrálního operátu, 
c) upozorn ní na probíhající ízení o oprav  chyby nebo ízení o námitce proti 

obnovenému operátu, 
d) upozorn ní na výzvu zapsanou v záznamu pro další ízení, 
e) upozorn ní na spornou hranici mezi pozemky, 
f) upozorn ní na podanou žalobu proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad, 
g) další upozorn ní. 

6.6.8.2 V  SPI  se  dále  evidují  údaje  o  BPEJ  u  parcel  zem lských  pozemk .  Údaje  o  BPEJ  tvo í  
timístný íselný kód BPEJ a odpovídající vým ry díl  parcely podle BPEJ, zasahuje-li jich do 

parcely více. 

6.6.9 LIST VLASTNICTVÍ 
6.6.9.1 List vlastnictví (LV) je vytvá en jako soubor nemovitostí ve vlastnictví jednoho vlastníka (nebo 

kolika spoluvlastník , jsou-li nemovitosti ve spoluvlastnictví). Platí zásada, že jeden vlastník 
(nebo skupina týchž spoluvlastník ) by m l mít v rámci katastrálního území jen jeden LV. 

6.6.9.2 LV má celkem sedm ástí: 

a) ást A – pro zápis údaj  o vlastníkovi 
b) ást B – pro zápis údaj  o nemovitostech v len ní: 

 pozemky KN 
 budovy a vodní díla 
 pozemky evidované ve zjednodušené evidenci 
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c) ást B1 – pro zápis oprávn ní vztahujících se k nemovitosti (nap . oprávn ní 
vlastníka nemovitostí zapsaných v ásti B-LV brát vodu ze sousedního 
pozemku apod.) 

d) ást C – pro zápis omezení vlastnického práva (nap . zástavní právo apod.) – m že se 
vztahovat k nemovitosti i k osob  (nap . právo doživotního bydlení nebo 
užívání nemovitosti ve prosp ch konkrétní osoby) 

e) ást D – pro zápis jiných poznámek 
f) ást E – pro zápis nabývacích listin a jiných podklad  zápis  
g) ást F – pro údaje o BPEJ. 

6.6.9.3 LV jsou íslovány v rámci katastrálního území od jedni ky v pr žné ad . V rámci republiky 
jsou pro n které právnické osoby ísla LV vyhrazena (nap . pro obce LV 1, pro Pozemkový 
fond LV 10002 atd.). 

6.6.9.4 Ukázka LV automatizovan  vyhotoveného z ISKN je v p íloze . 10. 

6.6.10 AKTUALIZACE SPI 

6.6.10.1 Zp sob zpracování dat v písemných operátech p edchozích evidencí 
6.6.10.1.1 Údaje o nemovitostech byly v písemném operátu pozemkového katastru (i p edchozích 

evidencí) vedeny ru . Zm ny se zapisovaly do tzv. výkaz  zm n, z nichž se potom p enášely 
do p íslušných sou ástí katastrálních operát . 

6.6.10.1.2 Již v dob  vedení JEP za ala první automatizace, a sice s využitím d rnoštítkových stroj  
Artima (od roku 1956 do roku 1977).  

6.6.10.1.3 Písemný operát EN se vedl do roku 1977 na d rnoštítkových strojích, od roku 1972 do roku 
1977 byla data uložena na po íta e ozna ené v tehdejší dob  jako „po íta e 2. generace“. Od 
roku 1977 do roku 1990 se data zpracovávala na tzv. po íta ích 3. generace (po íta e EC 
1030). Po celou tuto dobu se zm ny ru  zapisovaly do výkaz  zm n, poté se p episovaly na 
médium zpracovatelné sálovým po íta em (magnetické pásky apod.). V posledním období své 
existence (v letech 1991 - 1992) se EN vedla již na osobních po íta ích. V té dob  existovaly 
jednak lokální databáze na jednotlivých pracovištích v krajích, jednak centrální databáze na 
velkém úst edním po íta i v Praze. V lokálních databázích se p ipravovaly pouze tzv. zm nové 

ty, které se potom zpracovávaly v centrální databázi a z ní se potom zm ná data 
distribuovala zp t do lokálních databází. 

6.6.10.2 Zp sob zpracování dat v KN 
6.6.10.2.1 KN p evzal zp sob zpracování dat ze stávající EN, tzn., že na osobních po íta ích v lokální síti 

se zpracovávaly zm nové v ty, které se potom zpracovávaly v centrální databázi a zm ná 
data se zp tn  distribuovala do lokálních sítí. 

6.6.10.2.2 Od roku 2001 se data KN za ala zpracovávat zcela novým, databázovým zp sobem v tzv. 
„informa ním systému KN“ (zkratka ISKN). V resortu eského ú adu zem ického a 
katastrálního (dále jen „ ÚZK“) existuje sí ové propojení všech po íta  do centra, kde 
po íta  slouží jako zálohové médium, nikoliv pro vlastní zpracování dat. Zm ny se 
zpracovávají p ímo na osobních po íta ích ízených serverem na každém pracovišti a odtud se 
elektronicky p enášejí každé 2 hodiny do po íta e centrálního, kde se databáze aktualizuje. 

6.6.10.2.3 Zm ny se zpracovávají prost ednictvím tzv. ízení (odst. 8.2.3.2). ízení je souborem zm n, 
které vyplývají z jedné listiny, neomezují se na jedno katastrální území ani na jeden LV. ízení 
se lení do n kolika skupin, z nichž hlavními ízeními, jejichž prost ednictvím se provád jí 
zm ny údaj  KN jsou: 

a) ízení V – ízení o vkladu, 
b) ízení Z – ízení o záznamu. 
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6.6.10.2.4 Veškeré zm ny údaj  KN se provád jí výhradn  podle listin. Týká-li se zm na pouze ásti 
pozemku, musí být sou ástí listiny geometrický plán. N které listiny musí být doloženy 
rozhodnutími státních orgán  – pravidla jsou stanovena v p íslušných právních p edpisech. 

6.6.10.3 Výkaz zm n 
6.6.10.3.1 Výkazy zm n se zakládaly v po átku vedení EN pro jednotlivé obce (katastrální území v rámci 

obce se odlišovala po adovým íslem). Od roku 1977 se výkazy zm n zakládaly pro jednotlivá 
katastrální území. Zapisovaly se do nich zm ny podle listiny nebo na podklad  vlastního šet ení 
orgán  odpov dných za vedení p íslušné pozemkové evidence. Následn  se podle zápis  ve 
výkazech zm n aktualizovaly údaje ve všech ástech p íslušného operátu. Zm ny podle 
jednotlivých listin (nebo jinak spolu související) se zapisovaly do jednotlivých položek, které se 
íslovaly pr žn  v rámci kalendá ního roku. Stejným íslem se ozna ovaly i p íslušné listiny. 

6.6.10.3.2 V ISKN se výkaz zm n vytvá í následn  jako záznam o provedené zm . Není povinností 
katastrálního pracovišt  výkaz zm n uchovávat v tišt né podob , protože je možno ho kdykoliv 
zp tn  sestavit z dat platných v dob , kdy byla zm na zapisována. 

6.6.10.4 Zásady pro provád ní aktualizace SPI 
Zásady pro provád ní aktualizace SPI jsou stanoveny v resortním p edpise (odst. 8.2) a 
v p íslušných uživatelských p íru kách k programovému vybavení.  

6.7 SBÍRKA LISTIN A DOKUMENTACE VÝSLEDK  ŠET ENÍ A M ENÍ PRO 
VEDENÍ A OBNOVU SGI 

6.7.1 SBÍRKA LISTIN 
6.7.1.1 Sbírka listin je sou ástí katastrálního operátu. Obsahuje listiny, na jejichž podklad  byly 

zapsány zm ny údaj  v jednotlivých ástech katastrálního operátu. Má p esn  stanovený režim 
vedení a skartace. 

6.7.1.2 Sbírka listin obsahuje protokoly o vkladech a záznamech, výkazy zm n, listiny, podle nichž 
byly zápisy provedeny, spisy a další dokumenty. 

6.7.2 DOKUMENTACE VÝSLEDK  ŠET ENÍ A M ENÍ PRO VEDENÍ A 
OBNOVU SGI 
Dokumentaci tvo í výsledky inností v podrobném polohovém bodovém poli, p i zjiš ování 
pr hu hranic, p i podrobném m ení a p i projednávání místních a pomístních jmen0.  

6.8 SOUHRNNÉ P EHLEDY O P DNÍM FONDU 
Souhrnné p ehledy se v minulosti zpracovávaly ru  z dat obsažených v písemném operátu. 
V sou asné dob  se tyto p ehledy zpracovávají na centrálním po íta i automatizovan . Slouží 
pro pot ebu státních orgán  a organizací (v minulosti sloužily p evážn  pro plánování 
zem lské výroby). 
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7. EDPISY PLATNÉ PRO ZEM ICTVÍ A KATASTR 
NEMOVITOSTÍ 

zákon . 
200/1994 Sb. 

 zákon . 
359/1992 Sb. 

 zákon .  
265/1992 Sb. 

   zákon . 
344/1992 Sb. 

 
 

        

vyhláška . 
31/1995 Sb. 

     vyhláška . 
190/1996 Sb. 

 vyhláška . 
162/2001 Sb. 

 
 

        

Na ízení vlády  
. 116/1995 Sb. 

        

 
 

        

 Návod pro obnovu 
katastrálního 
operátu 

 Návod pro obnovu 
katastrálního operátu 

epracováním 

  
Návod pro správu a vedení KN 

Poznámky:  
1. „Sb.“ = Sbírka zákon  (soubor zákon  vydávaných v p íslušném kalendá ním roce, 

všechny p edpisy jsou v ní íslovány pr žn  od jedni ky). Zákony a vyhlášky jsou 
obecn  závaznými právními p edpisy, resortní p edpisy jsou závazné pouze pro 
zam stnance resortu. 

2. ehled všech p edpis  v etn  jejich novel je uveden v p íloze . 11. 

7.1 ZÁKON . 200/1994 SB., O ZEM ICTVÍ A O ZM  A DOPLN NÍ 
KTERÝCH ZÁKON  SOUVISEJÍCÍCH S JEHO ZAVEDENÍM 

7.1.1 EL ZÁKONA 
Zákon vymezuje zem ické innosti a upravuje práva a povinnosti p i jejich výkonu, 
ov ování výsledk  zem ických inností, geodetické referen ní systémy a státní mapová 
díla. 

7.1.2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM  
Pro ú ely tohoto zákona se rozumí: 

a) zem ictvím – souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických 
inností v etn  technických inností v KN 

b) geodetickým referen ním systémem - sou adnicový, výškový nebo tíhový systém 
jednozna  definovaný pro zem ické innosti v eské republice, 

c) základním bodovým polem - soubor bod  tvo ících geodetické základy polohové, 
výškové a tíhové na území eské republiky, 

d) bodovými poli - soubor bod  základního bodového pole polohového, výškového a 
tíhového a soubor zhuš ovacích bod  a bod  podrobných bodových polí, 

e) zna kou - m ická zna ka bodu bodového pole v etn  signaliza ního a ochranného 
za ízení bodu bodového pole, 

f) kartografickým dílem - výsledek kartografického znázorn ní zemského povrchu, 
kosmu, kosmických t les nebo jejich ástí, objekt , jev  a jejich prostorových vztah  
v grafické nebo digitální form  spolu s textovými a jinými dopl ky, 

g) základním státním mapovým dílem - kartografické dílo se základním všeobecn  
využitelným obsahem, souvisle zobrazující území podle jednotných zásad, vytvá ené 
a vydávané orgánem státní správy ve ve ejném zájmu, 
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h) tematickým státním mapovým dílem - kartografické dílo zobrazující zpravidla na 
podklad  základního státního mapového díla tematické skute nosti ur ené a 
vydávané orgánem státní správy ve ve ejném zájmu, 

i) inženýrskou geodezií - souhrn geodetických metod a postup  pro ú ely pr zkumu, 
projektování, výstavby nebo montáže a p i užívání stavebních objekt  a 
technologických za ízení, 

j) dálkovým pr zkumem Zem  - sb r údaj  o území z kosmických nebo leteckých 
nosi  a zpracování t chto údaj  za ú elem získání informací o poloze, druhu a stavu 
objekt  a jev  na zemském povrchu a v p i povrchových vrstvách, 

k) informa ním systémem v zem ictví - soubor výsledk  zem ických inností, 
matematických, programových, technických a organiza ních prost edk  k jejich 
ukládání a víceú elovému využívání, 

l) základní bází geografických dat eské republiky - databázový soubor vybraných 
geografických, topografických a geodetických dat z celého území eské republiky 
(používá se zkratka ZABAGED). 

7.1.3 OBSAH ZÁKONA 
7.1.3.1 Zem ické innosti 
7.1.3.1.1 Zem ickými innostmi jsou: 

a) innosti p i budování, obnov  a údržb  bodových polí, 
b) podrobné m ení hranic územních správních celk , nemovitostí a dalších p edm  

obsahu kartografických d l, 
c) vyhotovování geometrických plán  a vyty ování hranic pozemk , 
d) vym ování státních hranic, 
e) tvorba, obnova a vydávání kartografických d l, 
f) standardizace geografického názvosloví, 
g) ur ování prostorových vztah  metodami inženýrské geodezie a dálkového pr zkumu 

Zem , 
h) vedení dat v informa ních systémech zem ictví v etn  dokumentace a archivace 

výsledk  zem ických inností. 

7.1.3.1.2 Zem ické innosti jsou oprávn né vykonávat pouze odborn  zp sobilé osoby. 

7.1.3.2 Práva a povinnosti p i výkonu zem ických inností 
7.1.3.2.1 Orgány zem ictví a katastru jsou povinny poskytovat podklady a údaje z dokumentovaných 

výsledk  a ze spravovaných bází dat.  

7.1.3.2.2 Osoby oprávn né vykonávat zem ické innosti (dále jen „osoby oprávn né“) jsou mimo 
jiné povinny oznamovat zjišt né zm ny a závady v geodetických údajích bod  bodových polí a 
poskytovat orgán m zem ictví a katastru bezplatn  výsledky zem ických inností 
využitelné ve ve ejném zájmu a doklady prokazující p esnost výsledk . Osoby oprávn né mají 
právo vstupovat na cizí pozemky a z izovat na nemovitostech zna ky bod  bodových polí (po 

edchozím projednání s vlastníky). 

7.1.3.3 Ov ování výsledk  zem ických inností 
7.1.3.3.1 Výsledky zem ických inností využívané pro správu a vedení KN a pro státní mapová díla 

a výsledky zem ických inností využívané ve výstavb  musí být ov eny fyzickou osobou, 
které bylo ud leno ú ední oprávn ní pro ov ování výsledk  zem ických inností. Ú ední 
oprávn ní ud luje ÚZK na podklad  žádosti osob , která spl uje stanovená kritéria (má 
vysokoškolské vzd lání zem ického sm ru, vykonává aspo  p t let innost, pro kterou 
oprávn ní žádá, je bezúhonná a zp sobilá k právním úkon m). 

7.1.3.3.2 ední oprávn ní se ud luje pro ov ování: 

a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, up esn ného p íd lového plánu, 
nového SGI KN, dokumentace o vyty ení hranice pozemku, 
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b) dokumentace o z ízení, obnovení nebo p emíst ní bodu podrobného polohového 
bodového pole a o zam ení p edm  m ení, které jsou obsahem základních 
mapových d l, pro pot eby orgán  zem ictví a KN, 

c) geodetického podkladu a výsledk inností pro výstavbu, 
d) dokumentace o z ízení, obnovení nebo p emíst ní bodu podrobného polohového 

bodového pole a o zam ení a šet ení p edm  m ení, které jsou obsahem státních 
mapových d l, pro pot eby obrany státu. 

ední oprávn ní m že být ud leno samostatn  pro ov ování výsledk  uvedených pod 
jednotlivými písmeny. 

7.1.3.4 Geodetické referen ní systémy a státní mapová díla 
Zákon stanoví, že výsledky zem ických inností využívané ve ve ejném zájmu orgány 
zem ictví a KN musí být ve stanovených územích dokumentovány v geodetických 
referen ních systémech závazných na celém území státu. Tyto systémy stanoví vláda svým 
na ízením. 

7.1.3.5 Porušení po ádku na úseku zem ictví 
Porušením po ádku je nap . zni ení nebo neoprávn né p emíst ní zna ky geodetického bodu, 
znemožn ní nebo ztížení inností, které mají být využívány pro KN nebo státní mapové dílo 
apod. Za porušení po ádku m že být uložena pokuta, která je p íjmem státního rozpo tu. 

7.2 VYHLÁŠKA . 31/1995 SB., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON . 200/1994 SB.  

7.2.1 Vyhláška je podrobn jším p edpisem k zákonu, který je jejím prost ednictvím provád n. 
Stanoví: 

a) edm t a obsah správy bodových polí a náležitosti týkající se bodových polí, 
b) edm t a obsah správy základních a tematických státních mapových d l, 
c) postup p i standardizaci geografického názvosloví, 
d) edm t a obsah výsledk  zem ických inností ov ovaných fyzickou osobou 

s ú edním oprávn ním, 
e) náležitosti geodetické ásti dokumentace skute ného provedení stavby, využívané 

pro vedení státních mapových d l, 
f) náležitosti žádosti o ud lení ú edního oprávn ní, žádosti o zánik ú edního oprávn ní 

a formu ov ování výsledk  zem ických inností. 

7.2.2 V p íloze k vyhlášce jsou specifikovány technické parametry a požadavky na jednotlivé 
innosti, které jsou vyhláškou upraveny. 
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7.3 ZÁKON . 359/1992 SB., O ZEM ICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH 
ORGÁNECH 

7.3.1 EL ZÁKONA 
Zákon vymezuje organiza ní strukturu resortu zem ictví a KN a vymezuje pravomoci a 
územní p sobnost jednotlivých orgán . 

7.3.2 ORGANIZA NÍ STRUKTURA RESORTU 
 

 
eský ú ad zem ický a katastrální 

 
  

 
 

Výzkumný ústav geodetický, 
topografický a 
kartografický46 

  

  Zem ický ú ad 
 

  
 

 

Zem ické a katastrální 
inspektoráty 

  

  
 

Katastrální ú ady (14) 

  
 

 

  
 

Katastrální pracovišt 47 

7.3.2.1 eský ú ad zem ický a katastrální 
eský ú ad zem ický a katastrální ( ÚZK) je úst edním orgánem státní správy geodezie a 

kartografie (spole  ozna ované jako „zem ictví“) a KN. V ele je p edseda, kterého 
jmenuje a odvolává vláda. ÚZK zajiš uje nap .  

 zabezpe ení jednotného vedení KN na území státu,  
 budování a údržbu bodových polí,  
 ud lování a odnímání ú edních oprávn ní, 
 organizování zkoušek odborné zp sobilosti, 
 správu centrální databáze KN. 

7.3.2.2 Zem ický ú ad 
Zem ický ú ad (zkratka ZÚ) 

 vykonává správu geodetických základ R, 
 vede Úst ední archív zem ictví a KN atd. 

                                                   
46 VÚGTK je ve ejnou výzkumnou institucí, nepat í do soustavy ú ad  zabývajících se ízením prací v oblasti 

zem ictví a katastru, je to instituce zabývající se výhradn  výzkumem, zabývá se odbornou 
terminologií a spravuje odbornou knihovnu 

47 katastrální pracovišt  nejsou samostatnou organiza ní složkou, jsou organiza ními složkami katastrálních 
ad , ízení v resortu ÚZK je dvoustup ové 
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7.3.2.3 Zem ické a katastrální inspektoráty 
Zem ické a katastrální inspektoráty (zkratka (ZKI) p sobí v bývalých krajských m stech 
(Praha, eské Bud jovice, Plze , Liberec, Brno, Opava) a mezi jejich základní innosti pat í: 

 kontrola výkonu státní správy KN 
 dohled na ov ování výsledk  zem ických inností, které jsou využívány pro KN, 
 rozhodování o odvoláních proti n kterým rozhodnutím katastrálních ú ad  
 projednávání porušení po ádku na úseku zem ictví atd. 

7.3.2.4 Katastrální ú ady 
Katastrální ú ady (zkratka KÚ) jsou územními orgány státní správy zem ictví a KN. Sídlí 
ve všech krajských m stech. KÚ 

 prost ednictvím svých katastrálních pracoviš  (zkratka KP) vykonávají státní správu 
KN, 

 vykonávají správu zhuš ovacích bod  a podrobných bodových polí polohových a 
výškových, 

 zabezpe ují obnovu KN novým mapováním, 
 schvalují zm ny pomístního názvosloví a zabezpe ují innosti spojené se 

standardizací geografického názvosloví atd. 

7.4 ZÁKON ESKÉ NÁRODNÍ RADY . 344/1992 SB., O KATASTRU 
NEMOVITOSTÍ ESKÉ REPUBLIKY (KATASTRÁLNÍ ZÁKON) 

7.4.1 EL ZÁKONA 
Zákon definuje KN jako státní informa ní systém R, uvádí p edm ty evidování a obsah KN 
(odst. 6.2), uspo ádání obsahu KN do katastrálních operát  (odst. 6.4) a innosti spojené se 
správou a vedením KN. Zákon je rozd len do devíti ástí: 

a) definice KN, 
b) správa KN, 
c) povinnosti vlastník  a jiných oprávn ných, obcí a státních orgán  v i KN, 
d) obnova katastrálního operátu, 
e) geodetické práce a geometrické plány, 
f) závaznost údaj  KN, 
g) poskytování údaj  z KN, 
h) porušení po ádku na úseku KN, 
i) spole ná, p echodná a záv re ná ustanovení. 

7.4.2 SPRÁVA KN 
7.4.2.1 Správou KN se rozumí: 

a) zápis údaj  o právních vztazích a jiných údaj  do KN, 
b) revize údaj  KN, 
c) oprava chyb v údajích KN, 
d) oprávn ní KÚ ov ovat listiny. 

7.4.2.2 Zm ny se provád jí v KN zásadn  na podklad  listin, které p edkládá k zápisu vlastník nebo 
(v n kterých p ípadech – nap . rozhodnutí o d dictví, rozhodnutí pozemkového ú adu apod.) 

íslušný orgán, který je vydal. V listinách musí být nemovitosti ozna eny stanoveným 
zp sobem: 

a) pozemky úplným parcelním íslem s uvedením katastrálního území, v n mž pozemek 
leží a s rozlišením p vodu, pokud se jedná o parcelu ZE 
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b) budovy íslem popisným (pop . eviden ním)48, ale rovn ž ozna ením pozemku, na 
mž je budova postavena (parcelní íslo), 

c) jednotky úplným íslem jednotky s ozna ením budovy podle písm. b), 
d) rozestav né budovy a jednotky ozna ením pozemku, na n mž se staví, s uvedením, 

že se jedná o nemovitost rozestav nou. 

7.4.2.3 Revize údaj  KN se provádí podle pot eby, zejména v souvislosti s obnovou operátu. Jejím 
cílem je zjistit zm ny stavu v terénu oproti údaj m evidovaným v KN. Nesoulad mezi údaji KN 
a skute ným stavem se eší ve spolupráci s vlastníkem. 

7.4.2.4 Oprava chyby se provádí bu  na základ  návrhu vlastníka nebo i bez návrhu, zjistí-li katastrální 
ad chybu p i své vlastní innosti. Pro ízení o oprav  chyby jsou stanovena pravidla a ízení 

probíhá podle zásad uvedených ve správním ádu.49 

7.4.2.5 Katastrální ú ad má právo ov ovat listiny, které má uloženy ve své sbírce. Neov í však 
listinu, jejíž originál nebo kopie založená ve sbírce listin je ne itelná nebo poškozená. Pov ení 
k ov ování listin se nevztahuje na listiny, které ve sbírce listin založeny nejsou. 

7.4.3 POVINNOSTI VLASTNÍK  A JINÝCH OPRÁVN NÝCH, OBCÍ A STÁTNÍCH 
ORGÁN  
Zákon stanoví pravidla spolupráce vlastník  a jiných oprávn ných, obcí a státních orgán  
s katastrálními ú ady v oblasti vedení KN. Vlastníci jsou mimo jiné povinni ohlašovat 
katastrálním ú ad m všechny zm ny související s jejich nemovitostmi. 

7.4.4 OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU 
Obnovou se rozumí vyhotovení nového SPI a SGI. Lze ji provést n kolika metodami: 

a) novým mapováním, 
b) epracováním SGI do digitální formy, 
c) na podklad  výsledk  pozemkových úprav provád ných pozemkovými ú ady. 

Pro obnovu operátu jsou zákonem stanovena pravidla. Dnem vyhlášení platnosti obnoveného 
operátu se stává dosavadní operát neplatným, vybrané ásti neplatného operátu jsou 
archiváliemi, protože mají trvalou hodnotu. 

7.4.5 GEODETICKÉ PRÁCE A GEOMETRICKÉ PLÁNY 
Geodetické práce pro ú ely KN slouží k vytvá ení m ických podklad  pro provád ní zm n 
v SGI, obnovu SGI a pro vyty ování hranic pozemk . Zákon stanoví, že geometrický plán není 
samostatnou listinou pro zápis do KN, ale slouží jako technický podklad pro sepsání listin, je-li 
pot eba p edm t zápisu zobrazit do katastrální mapy (s výjimkou geometrického plánu pro 
vymezení rozsahu v cného b emena, který se do katastrální mapy nezakresluje). 

7.4.6 ZÁVAZNOST ÚDAJ  KN A VE EJNOST KN 

7.4.6.1 Závaznost údaj  KN 
Zákon stanoví, že závaznými údaji jsou: 

a) parcelní íslo, 
b) geometrické ur ení nemovitosti a katastrálního území, 
c) název katastrálního území. 

Vým ra není závazným údajem KN, je to údaj vyplývající z geometrického ur ení a je 
evidována s p esností danou metodami, kterými byla zjišt na. 

                                                   
48 pozor – íslo eviden ní se p id luje budovám, v nichž se nebydlí trvale, nezam ovat s íslem orienta ním, 

které bývá na budovách ve m stech opravdu jen pro orientaci a v KN se neeviduje 
49 správní ád = zákon . 500/2004 Sb. 
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7.4.6.2 Ve ejnost KN 
KN je ve ejný v celém rozsahu, každý má právo do n j nahlížet a po izovat si z n j pro vlastní 
pot ebu opisy, výpisy nebo ná rty. 

7.4.7 POSKYTOVÁNÍ ÚDAJ  Z KN 
Katastrální ú ady vyhotovují na základ  žádosti opisy, výpisy a kopie ze SGI a SPI. N které 
tyto poskytované údaje mají povahu ve ejných listin50 prokazujících stav evidovaný v KN 
v okamžiku, kdy byla listina vyhotovena. N které údaje lze získat i nahlížením do KN 
prost ednictvím internetu. Oblast poskytování údaj  je upravena samostatnou provád cí 
vyhláškou. 

7.4.8 PORUŠENÍ PO ÁDKU NA ÚSEKU KN 
Zákon definuje, co se rozumí porušením po ádku na úseku KN (nap . nep edložení listin, které 
katastrální ú ad požaduje, neohlášení zm ny týkající se nemovitostí ve stanovené lh  apod.) a 
stanoví za porušení po ádku sankce. Pokuty jsou p íjmem státního rozpo tu a vymáhají je 
finan ní ú ady. 

7.4.9 SPOLE NÁ, P ECHODNÁ A ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ 
V t chto ustanoveních zákon definuje jednotlivé použité odborné termíny (nap . pozemek, 
parcela, geometrické ur ení, polohové ur ení, vým ra, identifikace parcel apod.), zmoc uje 

ÚZK k vydání provád cích p edpis  a definuje obsah ZE. 

7.5 ZÁKON . 265/1992 SB., O ZÁPISECH VLASTNICKÝCH A JINÝCH 
CNÝCH PRÁV K NEMOVITOSTEM 

7.5.1 ÚVOD 
7.5.1.1 Do KN se zapisují práva spojená s nemovitostmi evidovanými v KN, a to: 

a) právo vlastnické, 
b) právo odpovídající v cnému b emeni, 
c) právo zástavní a podzástavní, 
d) právo p edkupní s v cnými ú inky. 

7.5.1.1.1 Právo vlastnické je základním lidským právem. Právo vlastnické je definováno v § 123 
ob anského zákoníku jako právo držet a užívat p edm t vlastnictví, požívat jeho plody a užitky 
a nakládat s ním. Právo vlastnické m že náležet osob  fyzické (jednotlivci, manžel m i skupin  
vlastník , kte í mají v c v podílovém spoluvlastnictví), právnické i státu. Podle § 124 
ob anského zákoníku mají všichni vlastníci stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná 
ochrana. 

7.5.1.1.2 Právo odpovídající v cnému b emeni je právo váznoucí na nemovitosti, na jehož základ  
vlastník takové nemovitosti musí 

a) musí n co trp t (nap . právo braní vody – vlastník sousední nemovitosti má právo 
odebírat vodu ze studny na pozemku ve vlastnictví jiného vlastníka, právo bydlení – 
v budov  bydlí osoba, která není vlastníkem budovy apod.) 

b) se n eho zdržet (nap . nesmí vybudovat okna na ur ité stran  domu, nesmí postavit 
plot apod.), 

c) musí n co konat (nap . pe ovat o obecní kapli ku postavenou na jeho pozemku). 

7.5.1.1.3 Zástavní (podzástavní) právo slouží k zajišt ní pohledávky v itele (nap . banky) pro p ípad 
nesplacení pohledávky dlužníkem. Podzástavní právo vzniká, dojde-li k zastavení pohledávky. 

                                                   
50 ve ejná listina osv uje, že údaje v ní uvedené jsou v okamžiku jejího vyhotovení údaji evidovanými 

v p íslušné evidenci; musí být opat ena kulatým razítkem se státním znakem a dalšími náležitostmi 
stanovenými p íslušným obecn  závazným p edpisem 
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íklad: Josef Novák je vlastníkem domu p. 123 v katastrálním území Zlámaná Lhota. P í si 
peníze od Františka Veselého a dá mu do zástavy d m p. 123. V KN bude tedy zapsáno 
zástavní právo, kde v itelem je František Veselý, dlužníkem je Josef Novák. Následn  
František Veselý pot ebuje také peníze, ale protože vlastní nemovitost nemá, dá bance do 
zástavy svou pohledávku, kterou má v i Josefu Novákovi – ve prosp ch banky vznikne 
podzástavní právo, kde v itelem je banka, podzástavním dlužníkem František Veselý a 

edm tem podzástavy pohledávka Františka Veselého v i Josefu Novákovi. 

7.5.1.1.4 cné právo p edkupní je právo prodávajícího sjednat si výhradu, že mu kupující nabídne 
ednostn  prodávanou nemovitost ke koupi, kdyby ji cht l kupující dále prodat. 

7.5.1.2 Právo m že vzniknout, zm nit se nebo zaniknout 

a) na základ  smlouvy (kupní, darovací, sm nná), 
b) na základ  rozhodnutí p íslušného orgánu (soud, pozemkový ú ad, stavební ú ad 

atd.), 
c) na základ  zákona, 
d) vydržením (v p ípad  nemovitostí musí být nemovitost držena po dobu 10 let, do této 

doby se zapo ítává i doba, kdy nemovitost držel právní p edch dce sou asného 
držitele). 

7.5.1.3 Zákon (zvláštní p edpis /4/) rozlišuje t i typy zápis : 

a) vklad,  
b) záznam, 
c) poznámku. 

7.5.2 VKLAD 
7.5.2.1 Vkladu podléhají všechny p evody nemovitostí uskute ované prost ednictvím smluv. O 

vkladu vede katastrální ú ad ízení na základ  návrhu ú astník . P ílohou návrhu na vklad je 
íslušná smlouva, je-li p edm tem p evodu ást pozemku, je nedílnou sou ástí smlouvy 

geometrický plán. 

7.5.2.2 Právních ú ink  nabývá smlouva zp tn  ke dni podání návrhu na vklad: 

Sepsání 
smlouvy 

 Podání návrhu na 
vklad = zahájení ízení 

 Rozhodnutí o 
povolení vkladu 

 Zápis zm ny 
do KN 

     
 

  

  Právní ú inky smlouvy ke dni podání návrhu na vklad 

7.5.2.3 i ízení o povolení vkladu zkoumá katastrální pracovišt  jen skute nosti taxativn  vymezené 
zákonem, a to ke dni podání návrhu na vklad (dojde-li následn  k další zm , musí katastrální 
pracovišt  nejprve dokon it ízení již zapo até a pak teprve se zabývá další zm nou). 

7.5.2.4 Výsledkem ízení je 

a) povolení vkladu, 
b) zamítnutí vkladu, 
c) zastavení ízení (v p ípad , kdy listina vykazuje nedostatky, o jejichž odstran ní 

katastrální pracovišt  ú astníka požádalo, ale ú astník nereaguje). 

7.5.2.4.1 Je-li vklad povolen, provede se v KN zm na údaj  podle p íslušné smlouvy, která byla p ílohou 
návrhu na vklad. Proti kladnému rozhodnutí není možnost žádného opravného prost edku. 
V n kterých p ípadech m že katastrální ú ad rozhodnout o áste ném povolení vkladu, pak 
musí vydat písemné rozhodnutí, v n mž jmenovit  uvede, ke kterým nemovitostem byl návrh 
na vklad zamítnut a proti této ásti rozhodnutí mají možnost ú astníci ízení podat žalobu 
k soudu (odst. 7.5.2.4.2). 
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7.5.2.4.2 Je-li návrh na vklad zamítnut (tzn., že smlouva vykazuje takové nedostatky, které by bylo 
možno opravit dodatkem ke smlouv , nap . uvedený p evodce není vlastníkem nemovitostí 
nebo jeho smluvní volnost je omezena apod.), je možno podat žalobu k soudu. Soud m že 

a) potvrdit rozhodnutí katastrálního ú adu, potom je zamítnutí pravomocné a žádná 
zm na se v údajích KN neprovede, nebo 

b) rozhodnout, že rozhodnutí katastrálního ú adu není v souladu se zákonem a vklad 
l být povolen, potom rozhodnutí soudu nahrazuje kladné rozhodnutí katastrálního 

adu a zm na podle smlouvy se provede. 

7.5.2.4.3 K zastavení ízení m že dojít v p ípad , kdy katastrální ú ad vyzval ú astníky ízení k dodání 
kterých podklad  nebo up esn ní apod. a ú astníci na tuto výzvu nereagují. O zastavení 

ízení se vydává písemné rozhodnutí, proti n muž je možné podat odvolání k p íslušnému 
zem ickému a katastrálnímu inspektorátu. 

7.5.3 ZÁZNAM 
Záznamem se zapisují zm ny údaj  podle listin, vyhotovených jiným státním orgánem (nebo 
jinou k tomu oprávn nou osobou, nap . licitátorem ve ve ejné dražb ), který o vzniku, zániku 
nebo zm  práva rozhodl. Právo v takovém p ípad  již vzniklo bez rozhodování katastrálního 

adu a toto právo se v KN pouze eviduje. 

7.5.4 POZNÁMKA 
Poznámky jsou v zákon  taxativn  vyjmenovány. Vyzna ují se jimi skute nosti, které jsou 

ležité z hlediska volnosti disponování s nemovitostmi apod. (nap . poznámka omezení 
evodu nemovitosti z d vodu prohlášení konkursu, usnesení o na ízení exekuce apod.). 

7.5.5 SPOLE NÁ USTANOVENÍ 
7.5.5.1 Zákon se v n kterých ustanoveních vrací k zásadám platným v pozemkové knize: 

a) zásada priority – zápisy se nesm jí „p edbíhat“, listina, která byla p edložena k zápisu 
íve musí být také d íve zapsána (proto katastrální pracovišt  vyzna í nejpozd ji 

následující pracovní den, že nemovitosti jsou dot eny zm nou právních vztah  podle 
doru ené listiny – tzv. plomba); 

b) zásada materiální publicity – ten, kdo vychází ze zápisu v KN u in ného po 1.1.1993, 
je v dobré ví e, že stav KN odpovídá skute nému stavu, ledaže musel v l, že tomu 
tak není; 

c) zásada ve ejnosti – ve ejnost KN je uzákon na katastrálním zákonem. 

7.5.5.2 Za vklad se považuje zápis do katastrálních operát .  

7.5.5.3 Záznamy jsou úkony katastrálního ú adu, které nemají vliv na vznik, zm nu nebo zánik práva.  

7.5.5.4 Poznámky jsou úkony katastrálního ú adu, které jsou u eny k vyzna ení skute ností nebo 
pom ru vztahujícího se k nemovitosti nebo k osob  a které nemají vliv na vznik, zm nu nebo 
zánik práva. 

7.6 VYHLÁŠKA . 26/2007 SB., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON . 265/1992 SB. A 
ZÁKON . 344/1992 SB. 

7.6.1 Vyhláška je podrobným p edpisem up es ujícím postupy stanovené ob ma uvedenými zákony. 
Její obsah je roz len n do 12 oddíl , v nichž definuje podrobnosti k ob ma výše citovaným 
zákon m: 

a) oddíl první – p edm t KN 
1. katastrální území  
2. pozemky a parcely 
3. budovy, byty a nebytové prostory 
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b) oddíl druhý – obsah KN 
1. geometrické a polohové ur ení katastrálních území a nemovitostí (odst. 6.3) 
2. obsah údaj  o katastrálním území (odst. 6.6.2) 
3. obsah údaj  o parcele (odst. 6.6.3) 
4. obsah údaj  o budov  a bytu nebo nebytovém prostoru (odst. 6.64, 6.6.5) 
5. obsah údaj  o vlastníkovi a jiném oprávn ném (odst. 6.6.6) 
6. údaje o právech a s právy související (odst. 6.6.7) 
7. další údaje KN (odst. 6.6.8)  
8. propojení KN s jinými informa ními systémy – je zajišt no identifikátory, 

kterými jsou: 
 íselný kód okresu 
 íselný kód obce 
 íselný kód katastrálního území 
 identifika ní íslo právnické osoby 
 rodné íslo fyzické osoby 
 parcelní íslo 
 íslo popisné nebo eviden ní 
 sou adnice defini ního bodu parcely 
 sou adnice defini ního bodu budovy 
 sou adnice defini ního bodu vodního díla 

9. obsah podrobného polohového bodového pole vedeného v KN, 
10. obsah místního a pomístního názvosloví vedeného v KN 

c) oddíl t etí – katastrální operát 
1. obsah SGI (odst. 6.5) 
2. obsah SPI (odst. 6.6.1) 
3. obsah dokumentace výsledk  šet ení a m ení pro vedení a obnovu SGI (odst. 

6.7.2) 
4. obsah sbírky listin (odst. 6.7.1) 

d) oddíl tvrtý – zm ny obsahu KN: 
definuje podklady pro provedení zm n a zásady provád ní zm n jednotlivých 
evidovaných údaj  

e) oddíl pátý – postup p i zápisech vlastnických a jiných v cných práv k nemovitostem 
f) oddíl šestý – innosti p i vedení KN 
g) oddíl sedmý – innosti p i obnov  operátu 
h) oddíl osmý – zem ické innosti pro ú ely KN 
i) oddíl devátý – geometrický plán a up esn ný p íd lový plán 
j) oddíl desátý – vyty ování hranic pozemk  
k) oddíl jedenáctý – ozna ování hranic pozemk  a územních hranic obcí trvalým 

zp sobem 
l) oddíl t ináctý – p echodná a záv re ná ustanovení 
Poznámka. Oddíl dvanáctý byl zrušen, ešil problematiku poskytování údaj  z KN a byl 
nahrazen samostatnou vyhláškou . 162/2001 Sb. 

7.6.2 íloha k vyhlášce uvádí charakteristiky druh  pozemk , vyjmenovává kódy zp sob  využití, 
ochrany, technické parametry pro zem ické innosti, mezní odchylky, vzory geometrického 
plánu atd. 

7.7 VYHLÁŠKA . 162/2001 SB., O POSKYTOVÁNÍ ÚDAJ  Z KATASTRU 
NEMOVITOSTÍ ESKÉ REPUBLIKY 

7.7.1 EL VYHLÁŠKY 
Vyhláška upravuje: 

a) podmínky pro poskytování údaj  z KN, 
b) formy poskytovaných údaj , 
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c) úplaty za poskytované údaje. 

7.7.2 POSKYTOVÁNÍ ÚDAJ  Z KN 
7.7.2.1 Údaje se poskytují na základ  žádosti, poskytují se výhradn  ve form  stanovené vyhláškou. 

7.7.2.2 Forma poskytovaných údaj : 

a) nahlížení (na katastrálním ú ad  nebo prost ednictvím speciálního portálu na 
internetu – nap . www.cuzk.cz) nebo ústní informace 

b) výpisy, opisy nebo kopie a identifikace parcel ve form  ve ejných listin 
c) ov ené kopie nebo opisy ze sbírky listin 
d) reprografické kopie nebo tiskové výstupy z katastrálního operátu jiné než ve ejné 

listiny 
e) dálkový p ístup 
f) na technických nosi ích dat v p ípad  údaj  vedených v elektronické podob  
g) kopie katastrálních map dopln né orienta ním zákresem parcel evidovaných v ZE 
h) srovnávací sestavení parcel podle d ív jších evidencí s parcelami KN 

7.7.2.3 Úplata za poskytované údaje 

a) ve ejné listiny se poskytují za správné poplatky (v n kterých p ípadech stanovených 
zákonem je poskytování údaj  od správních poplatk  osvobozeno) 

b) za úplatu v hotovosti nebo bezhotovostním p evodem v ostatních p ípadech. 

8. VNITRORESORTNÍ P EDPISY PRO SPRÁVU A VEDENÍ KN 

8.1 NÁVODY PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU 

8.1.1 NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A P EVOD 
8.1.1.1 Návod podrobn ji upravuje provád ní n kterých inností ásti tvrté katastrálního zákona /3/ a 

oddílu sedmého a osmého katastrální vyhlášky /5/, týkající se: 

a) obnovy katastrálního operátu novým mapováním 
b) obnovy katastrálního operátu na podklad  výsledk  pozemkových úprav 
c) obnovy katastrálního operátu p epracováním SGI do digitálního vyjád ení 
d) evodu íselného vyjád ení analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby 

a dále upravuje innosti p i zm  sou adnicového systému na S-JTSK u digitalizované 
mapy vyhotovené podle d ív jších p edpis . 

8.1.1.2 Návod podrobn  upravuje zp soby digitalizace p i jednotlivých typech obnovy katastrálního 
operátu, stanovuje jednotlivé etapy v etn  definování jejich výsledk . 

8.1.2 PROZATÍMNÍ NÁVOD PRO VEDENÍ KATASTRÁLNÍ MAPY 
8.1.2.1 Návod definuje podklady pro provád ní zm n v katastrální map . Up es uje, p i jakých 

innostech se zm ny v katastrální map  provád jí: 

a) na základ  ohlášení vlastníka,  
b) z moci ú ední, 
c) i oprav  chybného geometrického a polohového ur ení, 
d) i zápisu do KN podle zvláštního p edpisu /4/. 

8.1.2.2 Zm ny se v katastrální map  provádí na základ  výsledk  zem ických inností. 

8.1.2.3 V další ásti návod stanovuje zásady pro zobrazování zm n do katastrální mapy: 

a) zm na v  DKM se provádí vždy p izp sobením mapy zm , 
b) zm na v analogové map  se provádí vždy p izp sobením zm ny map , 
c) zm na v katastrální map  digitalizované v systémech stabilních katastr  se provádí 

vždy p izp sobením zm ny map  postupem podle odstavce. 
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8.2 NÁVOD PRO SPRÁVU A VEDENÍ KN 

8.2.1 ÚVOD 
Návod rozvádí ustanovení obecn  závazných právních p edpis  /3/, /4/, /5/ a /6/. Je rozd len do 
ty ástí: 

a) obsah KN, 
b) vedení KN, 
c) innosti p i správ  KN, 
d) echodná a záv re ná ustanovení 

8.2.2 OBSAH KN 
Návod vysv tluje podrobnosti k základním právním p edpis m a podrobn  uvádí, co se 
jednotlivými termíny rozumí a jak se jednotlivé údaje a jejich zm ny do KN zapisují. 

8.2.3 VEDENÍ KN 
8.2.3.1 Vedením KN se rozumí vyzna ování zm n v SPI a SGI podle p íslušných zásad. V ISKN se 

zm ny vyzna ují prost ednictvím tzv. „ ízení“. 

8.2.3.2 ízením se rozumí sled na sebe navazujících operací a událostí vedoucích ke spln ní ú elu, pro 
který bylo ízení založeno. Nejd ležit jší z hlediska vedení KN jsou tyto typy ízení: 

a) vklad – zde se zaznamenává postup správního ízení o povolení vkladu do KN v etn  
zápisu zm ny do KN 

b) záznam – v tomto ízení se zaznamenává postup zápisu zm ny podle listiny 
podléhající záznamu 

c) obnova operátu (OO) – v tomto ízení se zaznamenávají všechny postupné kroky p i 
obnov  operátu, 

d) podací deník (PD) – obsahuje p ehled všech podání došlých poštou, která se váží 
k vedení KN 

e) potvrzení geometrického plánu (PGP) – zde se evidují všechny došlé žádosti o 
potvrzení geometrických plán  a poznamenává se postup p i potvrzení plánu 

f) porušení po ádku (P) – zde se zaznamenává postup ízení p i zjišt ní porušení 
po ádku na úseku KN 

g) poskytnutí informace – v rámci tohoto ízení se evidují všechny žádosti o poskytnutí 
údaj  z KN v etn  postupu jejich vy ízení (zaznamenávají se zde speciálním 
postupem i žádosti vy izované na po kání) 

h) podklady pro m ení (PM) – zde se eviduje postup p i vydávání podklad  
oprávn ným osobám pro zam ování zm n, jejichž výsledky budou využity pro KN) 

i) záznam pro další ízení – zde se evidují p ípady, kdy pro zápis zm ny do KN je nutno 
doplnit n kterou z pot ebných listin apod. – vždy se jedná o p ípad, kdy je t eba, aby 

co dodal vlastník)  
j) ostatní rozhodnutí a jiná ízení katastrálního ú adu (OR) – zde se zachycuje pr h 

ízení o zm  hranice katastrálního území, o oprav  chyby v katastrálním operátu, o 
námitce proti obsahu obnoveného operátu a o ozna ení hranice na náklad vlastníka 
nebo jiného oprávn ného. 

Podrobnosti o vedení jednotlivých protokol  a o postupech ízení jsou uvedeny 
v p íslušných uživatelských p íru kách. 

8.2.3.3 Návod dále stanovuje zásady pro p ipojování údaj  o listinách a dalších údaj  k údaj m o 
nemovitostech a stanoví, že zm ny se do KN provád jí pouze v ízeních V a Z, ostatní ízení se 
bu  uzavírají bez vazby na zm nu údaj  v KN ( ízení P, PD, PGP, PM, PU) nebo vyústí do 
ízení Z ( ízení OO, OR, PUP). 

8.2.4 SPRÁVA KN 
 8.2.4.1 innostmi p i správ  KN se rozumí: 
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a) revize KN, 
b) obnova katastrálního operátu, 
c) oprava chyb v katastrálním operátu, 
d) innosti spojené s p ebíráním výsledk  zem ických inností do KN, 
e) vedení dokumenta ních fond ,  
f) poskytování údaj , 
g) ¨vyhotovování souhrnných p ehled  o p dním fondu z údaj  KN. 

 8.2.4.2 Návod podává podrobný popis postupu jednotlivých inností a jejich výsledk . 

8.2.4.3 V p ílohách uvádí návod vzory jednotlivých výstup  z KN, tabulky typ ízení, tabulky typ  
astník ízení, tabulky typ  listin, ukázky výpis  z KN, kopie katastrální mapy, ZPMZ, 

protokolu o výpo tu, srovnávacího sestavení, identifikace parcel atd. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

Zkratka Výklad Odst. 

BPEJ bonitovaná p dn  ekologická jednotka 6.5.8.4.3 

ÚZK eský ú ad zem ický a katastrální 6.6.10.2.2 

DKM digitální katastrální mapa 6.5.8.4.3.1 

EN evidence nemovitostí 5.3.1 

ISKN informa ní systém katastru nemovitostí 6.6.3.3 

JEP jednotná evidence p dy 5.5.2 

KN katastr nemovitostí 6.1 

KZEN komplexní zakládání evidence nemovitostí 5.3.3.1 

KÚ katastrální ú ad 7.3.2.4 

KP katastrální pracovišt  7.3.2.4 

LV list vlastnictví 5.3.2.1 

PBPP podrobné bodové polohové pole 6.5.10.2 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sít  katastrální 2.5.1 

SGI soubor geodetických informací 6.4 

SPI soubor popisných informací 6.4 

THM technicko-hospodá ské mapování 5.3.2.3 

ZMVM Základní mapa velkého m ítka 5.3.2.3 

ZE zjednodušená evidence 6.6.3.2 

ZKI Zem ický a katastrální inspektorát 7.3.2.3 

ZPMZ záznam podrobného m ení zm n 6.5.6.8 
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12 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH P EDPIS  

 
/1/ zákon . 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve zn ní zákona . 157/1983 Sb. 
/2/ vyhláška . 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon . 22/1964 Sb., ve zn ní vyhlášky 

. 133/1965 Sb. a vyhlášky . 19/1984 Sb. 
/3/ zákon NR . 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí eské republiky (katastrální zákon), ve 

zn ní pozd jších p edpis  
/4/ zákon . 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných v cných práv k nemovitostem, ve 

zn ní pozd jších p edpis  
/5/ vyhláška . 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon . 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ve 

zn ní pozd jších p edpis  a zákon . 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných v cných 
práv do katastru nemovitostí ve zn ní pozd jších p edpis , ve zn ní pozd jších p edpis  

/6/ vyhláška . 162/2001 Sb., o poskytování údaj  z katastru nemovitostí, ve zn ní pozd jších 
edpis  

/7/ zákon . 72/1994 Sb., kterým se upravují n které spoluvlastnické vztahy k budovám a n které 
spoluvlastnické vztahy k byt m a nebytovým prostor m a dopl ují n které zákony (zákon o 
vlastnictví byt ), ve zn ní pozd jších p edpis  

/8/ zákon . 254/2001 Sb., o vodách a zm  n kterých zákon  (zákon o vodách) a vyhláška 
. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních d l evidovaných v katastru nemovitostí 
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11 ÍLOHY 
ÍLOHA . 1 – ZPMZ 
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ÍLOHA . 2 – K ÍŽENÍ KOMUNIKACÍ 
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ÍLOHA . 3 – ÍSLOVÁNÍ PARCEL 
 
 

 



 58  

ÍLOHA . 4 – VÝPO ETNÍ PROTOKOL 
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ÍLOHA . 5 – GEOMETRICKÝ PLÁN 
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ÍLOHA . 6 – ÚDAJE O PARCELE 
a) údaje o parcelách KN: 
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b) údaje o parcelách s vodním dílem 
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c) údaje o parcelách ZE: 
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ÍLOHA . 7 – ÚDAJE O STAVBÁCH 
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ÍLOHA . 8 – ÚDAJE O JEDNOTCE 
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ÍLOHA . 9 – ÚDAJE O VLASTNÍKOVI 

 
 

 



 66  

 
ÍLOHA . 10 – LV 
a) ru  vedený: 
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b) automatizovan  vyhotovený: 
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íloha . 11 - P ehled právních norem a technických p edpis  platných 
v oblasti zem ictví a katastru nemovitostí  

A. Zem ictví 
1. Zákon . 200/1994 Sb., o zem ictví 

innost od 1.1.1995 
zm ny: zák. . 120/2000 Sb.  innost od 1.9.2000 
  zák. . 186/2001 Sb.  innost od 1.7.2001 
  zák. . 319/2004 Sb.  innost od 1.1.2005 
  zák. . 413/2005 Sb.  innost od 1.1.2006 
  zák. . 444/2005 Sb.  innost od 1.1.2006 
  zák. . 124/2008 Sb.  innost od 1.7.2008 
  zák. . 380/2009 Sb.  innost od 14.11.2009 

definuje zem ické innosti a upravuje práva a povinnosti p i jejich výkonu, ov ování 
výsledk  zem ických inností, geodetické referen ní systémy a státní mapová díla. 

2. Vyhláška . 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon . 200/1994 Sb. 

innost od 24.2.1995 
zm ny: vyhl. . 212/1995 Sb.  innost od 29.9.1995 
  vyhl. . 365/2001 Sb.  innost od 1.11.2001 
  vyhl.  .92/2005 Sb.  innost od 2.3.2005 
  vyhl. . 311/2009 Sb.  innost od 1.10.2009 

stanoví p edm t a obsah správy bodových polí, základních a tematických státních mapových d l, 
postup p i standardizaci geografického názvosloví, p edm t a obsah výsledk  zem ických 
inností ov ovaných fyzickou osobou s ú edním oprávn ním, náležitosti geodetické ásti 

dokumentace skute ného provedení stavby, využívané pro vedení státních mapových d l a 
náležitosti žádosti o ud lení ú edního oprávn ní k ov ování zem ických inností 

3. Na ízení vlády . 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referen ních systém  a státních 
mapových d l závazných na území státu a zásadách jejich používání 
stanovuje závazné geodetické referen ní systémy, státní mapová díla a jejich technické parametry 

B. Katastr nemovitostí 
1. Zákon eské národní rady . 359/1992 Sb., o zem ických a katastrálních orgánech 

       innost od 1.1.1993 
zm ny: zák. . 107/1994 Sb.  innost od 1.6.1994 

   zák. . 200/1994 Sb.  innost od 1.1.1995 
   zák. . 62/1997 Sb.  innost od 1.5.1997 
   zák. . 132/2000 Sb.  innost od 1.1.2001 
   zák. . 198/2001 Sb.  innost od 1.7.2001 
   zák. . 175/2003 Sb.  innost od 1.1.2004 
   zák. . 499/2004 Sb.  innost od 1.1.2005 

definuje jednotlivé orgány, jejich p sobnost a pravomoci, zabývá se ešením porušení po ádku na 
úseku zem ictví, vyjmenovává sídla a územní p sobnost zem ických inspektorát  a 
katastrálních ú ad  
 

2. Zákon eské národní rady . 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí eské republiky 
(katastrální zákon) 

       innost od 1.1.1992 
zm ny: zák. . 89/1996 Sb.  innost od 1.7.1996 

   zák. . 103/2000 Sb.  innost od 1.7.2000 
   zák. . 120/2000 Sb.  innost od 1.9.2000 
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   zák. . 220/2000 Sb.  innost od 1.1.2001 
   zák. . 53/2004 Sb.  innost od 1.4.2004 
   zák. . 186/2006 Sb.  innost od 1.1.2007 
   zák. . 342/2006 Sb.  innost od 3.7.2006 
   zák. . 269/2007 Sb.  innost od 1.1.2008 
   zák. . 8/2009 Sb.  innost od 1.3.2009 

definuje obsah KN, zásady pro správu KN, povinnosti vlastník  a jiných oprávn ných, obcí a 
státních orgán  ve vztahu ke KN, obnovu katastrálních operát , geodetické práce a geometrické 
plány, závaznost údaj  KN, poskytování údaj  v KN, porušení po ádku na úseku KN. Ve 
spole ných, p echodných a záv re ných ustanoveních definuje jednotlivé pojmy, které jsou 
v zákon  použity (nap . pozemek, parcela, geometrické a polohové ur ení nemovitosti, vým ra, 
budova apod.). Jako sou ást KN definuje i obsah tzv. zjednodušené evidence (zem lské a lesní 
pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou slou eny do v tších p dních celk , u nichž se 
evidují s využitím údaj  podle d ív jších evidencí – pozemkový katastr, evidence nemovitostí, 

íd lové a scelovací operáty – jen n které údaje 

3. Zákon . 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných v cných práv k nemovitostem 
       innost od 1.1.1992 

zm ny:  zák. . 210/1993 Sb.  innost od 13.8.1993 
   zák. . 90/1996 Sb.  innost od 1.7.1996 
   zák. . 27/2000 Sb.  innost od 1.5.2000 
   zák. . 30/2000 Sb.  innost od 1.1.2001 
   zák. . 120/2001 Sb.  innost od 1.5.2001 
   zák. . 59/2005 Sb.  innost od 1.4.2005 
   zák. . 186/2006 Sb.  innost od 1.1.2007 
   zák. . 286/2009 Sb.  innost od 1.11.2009 

definuje zp soby zápis  do KN (vklad, záznam, poznámka), obsah listin, náležitosti návrhu na 
vklad, rozsah oprávn ní KÚ zkoumat náležitosti související s nemovitostmi, které jsou 

edm tem smlouvy o p evodu 

4. Vyhláška . 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon . 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a 
jiných v cných práv k nemovitostem, ve zn ní pozd jších p edpis  a zákon . 344/1992 Sb., 
o katastru nemovitostí eské republiky (katastrální zákon,) ve zn ní pozd jších p edpis  
(katastrální vyhláška) 

       innost od 1.3.2007 
zm na: vyhl. . 164/2009  innost od 1.7.2009 

rozvádí zásady uvedené v obou zákonech, které provádí, innosti KÚ p i správ  a vedení KN, 
provád ní zem ických inností, obsah a vyhotovení geometrického plánu, postup p i 
vyty ování hranic pozemk  a územních hranic obcí a podrobné technické parametry 

5. Vyhláška . 162/2001 Sb., o poskytování údaj  z katastru nemovitostí eské republiky 

       innost od 1.6.2001 
zm ny:  vyhl. . 460/2003 Sb.  innost od 1.1.2004 

   vyhl. . 345/2004 Sb.  innost od 3.6.2004 
   vyhl. . 44/2005 Sb.  innost od 1.2.2005 
   vyhl. . 457/2006 Sb.  innost od 1.1.2007 
   vyhl. . 50/2008 Sb.  innost od 1.3.2008 
   vyhl. . 76/2009 Sb.  innost od 1.4.2009 

definuje formy poskytování údaj  z KN a jejich úhradu (pokud není poskytovaný údaj hrazen 
formou správního poplatku – tuto problematiku eší zákon . 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích) 

6. Na ízení vlády . 111/2001 Sb., o porovnání a p ejímání údaj  katastru nemovitostí eské 
republiky a evidence obyvatel 



 70  

innost od 15.4.2001 

upravuje porovnávání údaj  o fyzických osobách zapsaných v KN jako vlastníci nemovitostí 
nebo jiní oprávn ní a údaj  o fyzických osobách zapsaných v evidenci obyvatel a p ejímání údaj  
o fyzických osobách z evidence obyvatel pro ú ely KN 

7. Sd lení ÚZK . 263/2005 Sb., jímž se zve ej uje Seznam katastrálních pracoviš  
katastrálních ú ad , jejich názvy a sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají p sobnost 

íslušející katastrálním ú ad m 

innost od 30.6.2005 
zm ny: sd lení ÚZK . 482/2009 Sb. ú innost od 1.1.2010 

uvádí seznam katastrálních pracoviš  katastrálních ú ad , jejich názvy, sídla a územní obvody, ve 
kterých vykonávají p sobnost p íslušného katastrálního ú adu 

 

C Vnitroresortní technické p edpisy 
1.  Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí  

eský ú ad zem ický a katastrální, j. 4571/2001-23 ze dne 14.8.2001, ú innost od 1.9.2001 

2. Návod pro obnovu katastrálního operátu a p evod 
eský ú ad zem ický a katastrální, j. 6530/2007 ze dne 20.12.2007, ú innost od 1.1.2008 

1. Prozatímní návod pro vedení katastrální mapy 
eský ú ad zem ický a katastrální, j. 6661/2007 ze dne20.12.2007, ú innost od 1.1.2008 

2. Jednací ád katastrálního ú adu 
eský ú ad zem ický a katastrální, j. 6900/2005-22 ze dne 19.12.2005, ú innost od 1.1.2006 

ve zn ní dodatku . 1. 

3. Uživatelské p íru ky k programovému vybavení ISKN 
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íloha . 12 - P ehled vazeb mezi „technickou“ a „právní“ ástí evidování 
nemovitostí 
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