
III. 

 

Platné znění vybraných ustanovení vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální vyhláška), s promítnutím navrhovaných změn 

 

*** 

§ 6  

Popis katastrální mapy  

 

 (1) Popis katastrální mapy tvoří  

a) čísla bodů polohového bodového pole,   

b) čísla hraničních znaků na státní hranici,   

c) místní a pomístní názvosloví  

1. názvy územních samosprávných celků a částí obcí,  

2. pomístní jména pozemkových tratí ve standardizovaném znění,  

3. v příslušných listech katastrální mapy standardizovaná znění názvů sousedních států,  

4. názvy veřejných prostranství,  

5. názvy vodních toků a vodních ploch ve standardizovaném znění,   

d) mapové značky budov a vodních děl a   

e) označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami; je-li v parcele zobrazen obvod 

budovy nebo obvod více budov, je parcelní číslo umístěno vždy uvnitř obvodu budovy 

hlavní.  

 (2) U katastrální mapy vedené na plastové fólii tvoří její popis také mimorámové 

údaje, kterými jsou název Katastrální mapa, označení mapového listu a údaje o jeho poloze v 

územním členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení sousedních 

mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a okrajové náčrtky.  

  

*** 

§ 13  

Jednotka 

  

 V katastru se o jednotce vymezené podle občanského zákoníku a jednotce vymezené 

podle zákona o vlastnictví bytů evidují  

a)  číslo listu vlastnictví,   

b)  číslo jednotky,   

c)  údaje o nemovitosti, ve které je jednotka vymezena; je-li součástí této nemovitosti 

budova, pak i údaje o této budově,   

d)  typ jednotky podle bodu 5 přílohy k této vyhlášce a způsob využití jednotky podle bodu 6 

přílohy k této vyhlášce,   

e)  typ a způsob ochrany nemovitosti podle bodu 7 přílohy k této vyhlášce,   

f)  spoluvlastnický podíl na společných částech nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví u 

jednotky vymezené podle občanského zákoníku, nebo spoluvlastnický podíl na 

společných částech domu a pozemku, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 
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jednotek, u jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů,   

g)  údaje o právech,   

h)  upozornění týkající se jednotky.  

  

HLAVA II  

 

ÚDAJE O PRÁVECH A UPOZORNĚNÍCH  

 

§ 14  

Údaje o vlastníkovi a jiném oprávněném  

 

 (1) Datum narození fyzické osoby, které nebylo přiděleno rodné číslo splňující 

podmínky zákona o evidenci obyvatel, se eviduje ve tvaru RRMMDD, kde RR je poslední 

dvojčíslí letopočtu, MM měsíc a DD den.  

 (2) Je-li vlastníkem nebo jiným oprávněným Česká republika, sídlo se neeviduje. O 

organizační složce státu se evidují obdobné údaje jako o právnické osobě.   

 (3) Je-li vlastníkem nebo jiným oprávněným vyšší územní samosprávný celek nebo 

obec, eviduje se jako jeho sídlo adresa krajského či obecního úřadu.   

 (4) O organizační složce právnické osoby cizího státu zapsané v obchodním rejstříku 

se eviduje identifikační číslo osoby, její název a adresa sídla.   

 (5) O vlastníku nebo jiném oprávněném, kterým je cizí stát, se eviduje název státu a za 

pomlčkou název orgánu nebo osoby, které mají k nemovitostem právo odvozené od 

vlastnického práva, a adresa sídla tohoto orgánu nebo osoby. Není-li u cizího státu uveden 

orgán nebo osoba, které mají k nemovitosti právo odvozené od vlastnického práva, eviduje se 

jako sídlo vlastníka sídlo zastupitelského úřadu pro Českou republiku, pokud je zřízen. 

Identifikační číslo osoby se u cizího státu eviduje pouze v případě, že mu bylo v České 

republice přiděleno.  

 (6) O vlastníku a jiném oprávněném, kterým je fyzická osoba, se na základě jeho 

požadavku eviduje údaj o akademickém titulu, vědecké hodnosti nebo vědecko-

pedagogickém titulu profesor nebo docent. 

 

***  

§ 16  

Údaje o věcném břemeni  

 

 (1) U věcného břemene se evidují   

a) obsah práva jeho stručným popisem,   

b) údaje o zatížené nemovitosti včetně údajů o geometrickém plánu, kterým byl 

vymezen rozsah věcného břemene, pokud bylo věcné břemeno zřízeno k části 

pozemku,   

c)  údaje o povinném v případě, kdy se věcné břemeno vztahuje pouze ke spoluvlastnickému 

podílu na nemovitosti,   

d)  údaje o panující nemovitosti nebo údaje o oprávněné osobě, je-li věcné břemeno zřízeno 

ve prospěch osoby, a   

e)  poslední den doby, na kterou bylo věcné břemeno sjednáno, pokud bylo sjednáno na 
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omezenou dobu.  

 (2) Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti panující se v katastru eviduje jak u 

nemovitosti panující, tak u nemovitosti zatížené.  

 (3) Věcné břemeno ve prospěch osoby se eviduje pouze u nemovitosti zatížené.   

 (4) Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti panující, která není předmětem evidování 

v katastru, se eviduje pouze u nemovitosti zatížené.   

 (5) Věcné břemeno zatěžující nemovitost, která není předmětem evidování v katastru, 

se eviduje pouze u nemovitosti panující.   

 (6) U budoucího výměnku se evidují obdobné údaje jako u věcného břemene.  

  

***  

§ 18  

Údaje o ostatních věcných právech, nájmu a pachtu  

 

 (1) U předkupního práva, výhrady vlastnického práva, výhrady práva zpětné koupě, 

výhrady práva lepšího kupce, a zákazu zcizení nebo zatížení a ujednání o koupi na zkoušku s 

odkládací podmínkou se evidují   

a)  údaje o zatížené nemovitosti,   

b) údaje o oprávněném,   

c)  údaje o povinném v případě, kdy se právo vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu na 

nemovitosti, a   

d)  poslední den doby, na kterou bylo právo sjednáno, pokud bylo sjednáno na omezenou 

dobu, nebo na kterou je zákonem omezeno; nelze-li poslední den doby určit, eviduje se 

délka doby a způsob stanovení jejího počátku nebo jiný způsob jejího určení.  

 (2) U výhrady vlastnického práva, výhrady práva zpětného prodeje a ujednání o koupi 

na zkoušku s rozvazovací podmínkou se evidují   

a)  údaje o nemovitosti, ke které se právo vztahuje,   

b)  údaje o oprávněném v případě, kdy se právo vztahuje pouze ke spoluvlastnickému podílu 

na nemovitosti,   

c) údaje o povinném a   

d)  poslední den doby, na kterou bylo právo sjednáno, pokud bylo sjednáno na omezenou 

dobu, nebo na kterou je zákonem omezeno; nelze-li poslední den doby určit, eviduje se 

délka doby a způsob stanovení jejího počátku nebo jiný způsob jejího určení.   

 (3) U vzdání se práva na náhradu škody na pozemku se evidují   

a)  údaje o zatíženém pozemku,   

b)  údaje o oprávněném a   

c)  poslední den doby, na kterou je vzdání se práva na náhradu škody omezeno, pokud bylo 

sjednáno na omezenou dobu.   

 (4) U nájmu a pachtu se evidují  

a)  údaje o zatížené nemovitosti,   

b) údaje o nájemci nebo pachtýři a   

c)  poslední den doby, na kterou byl nájem nebo pacht sjednán, pokud byl sjednán na 

omezenou dobu.  

 

§ 19  
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Údaje o pořadí  

 

 (1) U věcných práv k věci cizí se eviduje údaj o pořadí práva. Jako údaj o pořadí se 

eviduje doba, která je podle jiného právního předpisu1) rozhodná pro pořadí, a to jako datum a 

čas s přesností na minuty.  

 (2) Bylo-li pro věcné právo k věci cizí vyhrazeno přednostní pořadí, eviduje se jako 

údaj o jeho pořadí doba rozhodná pro pořadí věcného práva, vůči kterému bylo přednostní 

pořadí vyhrazeno, spolu s údajem o přednostním pořadí před právem, vůči kterému bylo 

přednostní pořadí vyhrazeno, a označením tohoto práva. Má-li být věcné právo k věci cizí 

zapsáno ve vyhrazeném přednostním pořadí, je k zápisu třeba doložit souhlas vlastníka; 

souhlas může být udělen ve smlouvě, kterou je věcné právo k věci cizí zřizováno, na 

samostatné listině nebo podáním žádosti o zápis práva ze strany vlastníka.   

 (3) Bylo-li věcné právo k věci cizí zřízeno na základě přednostního práva zapsaného v 

katastru, eviduje se jako údaj o pořadí tohoto věcného práva doba, kdy bylo požádáno o zápis 

poznámky o přednostním právu, na jehož základě bylo zřízeno.  

  (4) Vzniklo-li zástavní právo k rozestavěné budově zápisem do rejstříku zástav 

nebo vzniklo-li zástavní právo k nemovitosti zastavením závodu, ke kterému nemovitost 

náleží, eviduje se jako údaj o pořadí doba zápisu zástavního práva do rejstříku zástav. 

Přibyla-li k zastavenému závodu nemovitost již zastavená jiným zástavním právem, 

eviduje se u ní jako údaj o pořadí zástavního práva vzniklého zastavením závodu 

okamžik vzniku vlastnického práva k této nemovitosti.  

(45) U zástavního práva, které je zapsáno pod podmínkou, že do roka po zápisu 

nového zástavního práva bude staré zástavní právo vymazáno, se jako údaj o pořadí eviduje 

doba rozhodná pro pořadí starého zástavního práva.   

 (56) U zástavního práva, které vznikne tím, že zástavní dlužník nabude vlastnické 

právo k nemovitosti, ke které bylo zapsáno budoucí zástavní právo, se jako údaj o pořadí 

eviduje doba, kdy bylo požádáno o zápis budoucího zástavního práva.   

 (67) U výměnku, který vznikne tím, že vlastník nemovitosti, který nechal pro sebe do 

katastru zapsat budoucí výměnek, převede nemovitost na jinou osobu, se jako údaj o pořadí 

eviduje doba, kdy bylo požádáno o zápis budoucího výměnku.   

 (78) Lepší pořadí je vyjádřeno dřívějším datem a časem. V případě stejného data a 

času je lepší pořadí vyjádřeno údajem o přednostním pořadí.  

  

***  

§ 21  

Údaje o upozorněních  

 

 (1) V katastru se evidují upozornění na  

a)  probíhající obnovu katastrálního operátu,   

b)  probíhající řízení o opravě chyby v katastru nebo řízení o námitce,   

c)  výzvu zapsanou v záznamu pro další řízení,   

d)  podanou žalobu proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad,   

e)  související list vlastnictví,   

f)  spornou hranici mezi pozemky,   
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g)  podanou žalobu o určení hranice mezi pozemky,   

h)  závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástavního práva a, 

i)  podané dovolání nebo ústavní stížnost ve věci, o které se zapisuje poznámka 

spornosti nebo poznámka podle § 23 odst. 1 písm. o) katastrálního zákona,  

j)  podanou žalobu proti rozhodnutí o opravě chyby nebo rozhodnutí o námitce proti 

obsahu obnoveného katastrálního operátu nebo podanou kasační stížnost ve věci 

opravy chyby nebo ve věci námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu, 

k)  skutečnost, že pozemek se nachází v dobývacím prostoru a   
il)  další skutečnosti, pokud jiný právní předpis stanoví povinnost vyznačit je v katastru nebo 

jsou potřebné pro správu katastru.  

 (2) U upozornění se v katastru eviduje předmět upozornění jeho stručným popisem, 

údaj o nemovitosti, popřípadě osobě, jíž se upozornění týká.  

  

***  

§ 23  

 

 (1) List vlastnictví je evidenční jednotka, která se zakládá v rámci katastrálního území 

pro skupinu nemovitostí, ke kterým jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví.   

 (2) List vlastnictví se člení na části A, B, B1, C, D, E a F a obsahuje   

a)  v části A slovní označení vlastnického práva a údaje o vlastníku nebo spoluvlastnících, 

nebo text „svěřenský správce“, údaje o svěřenském správci a označení svěřenského 

fondu, popřípadě slovní označení odvozeného práva a údaje o oprávněném z odvozeného 

práva, a dále spoluvlastnický podíl, popřípadě podíl, v jakém má oprávněný z 

odvozeného práva toto právo k nemovitostem uvedeným v části B,   

b)  v části B údaje o nemovitostech, které jsou předmětem práv označených v části A, a 

případně plomby vyznačené písmenem „P“ před označením nemovitosti,   

c)  v části B1 práva založená služebností ve prospěch nemovitostí uvedených v části B, údaje 

o tom, že k užívání nemovitostí uvedených v části B slouží nemovitosti v přídatném 

spoluvlastnictví, věcná práva ve prospěch vlastníka nemovitostí uvedených v části B a 

práva zapsaná podle dřívějších právních předpisů ve prospěch vlastníka nemovitostí 

uvedených v části B, včetně údajů o těmito právy dotčených nemovitostech, označení 

protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o 

listinách, které byly podkladem pro zápis,   

d)  v části C věcná práva k věci cizí, která se zapisují do katastru, včetně věcných práv 

zřízených podle dřívějších právních předpisů, a která zatěžují nemovitosti uvedené v části 

B, včetně poznámek, které se k těmto právům bezprostředně vážou, označení protokolu a 

pořadové číslo, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly 

podkladem pro zápis,  

e)  v části D  

1.  omezení převodu nemovitostí podle § 58 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 

znění účinném do 31. prosince 1991, a další omezení podle dřívějších právních 

předpisů,  

2.  poznámky, které se váží k osobě uvedené v části A nebo k nemovitosti uvedené v části 

B s výjimkou poznámek podle písmena d),  

3.  plomby a  

4.  upozornění,  

včetně označení protokolu a pořadového čísla, pod kterým byl zápis v dané věci 

proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis,  
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f)  v části E údaje o listinách, které byly podkladem k zápisu vzniku nebo změny práva 

označeného v části A,   

g)  v části F údaje pro daňové účely k pozemkům uvedeným v části B.  

(3) Pro bytové spoluvlastnictví se zakládá samostatný list vlastnictví pro všechny 

spoluvlastníky domu s jednotkami vymezenými podle občanského zákoníku nebo s 

jednotkami vymezenými podle zákona o vlastnictví bytů (dále jen „list vlastnictví pro bytové 

spoluvlastnictví“) a současně se zakládají samostatné listy vlastnictví pro každou skupinu 

jednotek v domě, ke kterým jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví (dále jen „list 

vlastnictví pro vlastnictví jednotky“). Na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví nejsou 

uvedena věcná práva k věci cizí, poznámky, popřípadě omezení vztahující se k jednotkám. 

Tyto údaje jsou uvedeny pouze na listech vlastnictví pro vlastnictví jednotky. Údaje o věcném 

břemeni zřízeném k nemovitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví, jsou uvedeny pouze na 

listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví. V části D listu vlastnictví pro bytové 

spoluvlastnictví je vedena informace o uloženém úplném znění prohlášení vlastníka domu ve 

sbírce listin. 

(3) Pro bytové spoluvlastnictví se zakládá samostatný list vlastnictví pro všechny 

spoluvlastníky domu s jednotkami (dále jen „list vlastnictví pro bytové 

spoluvlastnictví“) a současně se zakládají samostatné listy vlastnictví pro každou 

skupinu jednotek v domě, ke kterým jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví (dále jen 

„list vlastnictví pro vlastnictví jednotky“). Na listu vlastnictví pro bytové 

spoluvlastnictví nejsou uvedena věcná práva k věci cizí, oprávnění z věcných práv, 

poznámky, popřípadě omezení vztahující se výhradně k jednotkám. Tyto údaje jsou 

uvedeny pouze na listech vlastnictví pro vlastnictví jednotky. Údaje o věcném břemeni 

váznoucímu na  nemovitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví, a údaje o oprávnění 

z věcného břemene zřízeném ve prospěch těchto nemovitostí, jsou uvedeny pouze v části 

C a v části B1 na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví, pokud je realizace práv 

spojena výhradně s užitnou hodnotou této nemovitosti. Údaje o zástavním právu nebo 

předkupním právu zřízeném k nemovitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví, před 

vznikem tohoto spoluvlastnictví, jsou uvedeny na listu vlastnictví pro bytové 

spoluvlastnictví v části C a současně i na všech listech vlastnictví pro vlastnictví 

jednotky u každé jednotky. V části D listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví je 

vedena informace o listině, která byla podkladem k zápisu jednotek a informace o 

uloženém úplném znění prohlášení vlastníka domu ve sbírce listin, a informace týkající 

se vzniku společenství vlastníků. 

 (4) Pro vlastnictví jednotek podle zákona o vlastnictví bytů se použije odstavec 3 

obdobně.  

 (5) Samostatný list vlastnictví se také zakládá v případě duplicitního zápisu 

vlastnického práva, v případě majetku ve svěřenském fondu a v případě přídatného 

spoluvlastnictví.  

  

*** 

§ 35 

 Změny údajů o geometrickém a polohovém určení  

 

 (1) Změnu geometrického a polohového určení v důsledku vytyčení nebo zpřesnění 

hranice pozemků lze provést pouze v mezích přesnosti dosavadního geometrického a 

polohového určení, přitom průběh zpřesněné hranice musí pohledově odpovídat jejímu 
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zobrazení v katastrální mapě.  

  

 (2) Listinou dokládající shodu vlastníků na průběhu hranice pozemků je zejména 

souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků s náležitostmi obdobnými 

souhlasnému prohlášení podle § 66 odst. 2 písm. a) až c), které dále obsahuje popis průběhu 

vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku čísly bodů podle geometrického plánu, a 

uvedení skutečnosti, že hranice nebyly osobami, které prohlášení činí, měněny, nejsou sporné 

a že je jejich vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány v katastru. V případě 

pozemku, který je společnou částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví nebo tvoří 

funkční celek s domem s vymezenými jednotkami podle zákona o vlastnictví bytů, je 

shoda vlastníků na průběhu hranice tohoto pozemku považována za doloženou i 

v případě, kdy existenci takové shody v listině potvrdí společenství vlastníků. 

(3) Katastrální úřad při zápisu zpřesněného geometrického a polohového určení 

pozemku a jemu odpovídající zpřesněné výměry ověří pravost podpisů na souhlasném 

prohlášení některým ze způsobů uvedených v části páté. Katastrální úřad považuje 

vlastnoruční podpis za pravý i v případě, že úředně oprávněný zeměměřický inženýr (dále jen 

„ověřovatel“), který geometrický plán ověřil, výslovně potvrdil, že vlastníci dotčených 

pozemků, jejichž totožnost zjistil, před ním souhlasné prohlášení podepsali. 

 (3) Podpisy na souhlasném prohlášení musí být úředně ověřeny; to neplatí, pokud 

úředně oprávněný zeměměřický inženýr (dále jen „ověřovatel“), který geometrický plán 

ověřil, výslovně potvrdil, že vlastníci dotčených pozemků, jejichž totožnost zjistil, před 

ním souhlasné prohlášení podepsali.  

(4) Jde-li o hranici mezi pozemky téhož vlastníka, katastrální úřad do katastru zapíše 

zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněnou výměru 

parcely na základě jeho ohlášení s náležitostmi obdobnými souhlasnému prohlášení.   

 (5) Zpřesněné geometrické a polohové určení se do katastru zapíše i bez ohlášení 

vlastníka, a to na základě původního výsledku zeměměřické činnosti, ze kterého lze polohu 

lomových bodů určit s přesností vyšší, než je platné geometrické a polohové určení podle 

katastru. Bez samostatného ohlášení se zapíše do katastru zpřesnění dosavadní hranice v 

souvislosti s rozdělením pozemku, a to v rozsahu bodu vloženého do dosavadní hranice, ze 

kterého při dělení pozemku vychází nová hranice.  

 (6) Zpřesněním geometrického a polohového určení pozemku dochází zároveň ke 

zpřesnění geometrického a polohového určení rozsahu věcného břemene k části změnou 

dotčených pozemků, pokud byl rozsah vymezen určujícími mírami od hranice parcely.  

 (7) Není přípustné slučovat parcely nebo části parcel, pokud jsou u parcel evidovány 

různé údaje o právech nebo o upozorněních. Výjimkou jsou parcely nebo jejich části, u 

kterých je evidováno věcné břemeno, jehož rozsah byl vymezen v geometrickém plánu, nebo 

u kterých je evidováno předkupní právo podle stavebního zákona na části pozemku. Je-li 

věcné břemeno evidováno k celé parcele, lze tuto parcelu nebo její část sloučit jen při 

současném vymezení dosavadního rozsahu věcného břemene v geometrickém plánu, pokud 

to povaha věcného břemene umožňuje. Sloučení parcel nebo jejich částí nebrání rovněž 

věcné břemeno, které bylo zřízeno pouze k budově, jež se stala součástí pozemku. 
  

  

§ 36  

Označování parcel parcelními čísly 
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 (1) Nově vzniklé parcely se označují  

a)  číslem ve tvaru zlomku, kde čitatelem je kmenové číslo původní parcely a jmenovatelem 

první vyšší dosud nepoužité číslo poddělení, nebo   

b)  číslem následujícím za posledním použitým kmenovým parcelním číslem příslušné 

číselné řady.   

 (2) Pokud by rozdělením parcely vznikalo víc než 999 poddělení, může katastrální 

úřad provést na dotčené části katastrálního území přečíslování parcel nebo označit parcely 

kmenovými čísly navazujícími na poslední použité číslo.   

 (3) Zanikne-li parcela, nesmí se jejím číslem v budoucnu označit jiná nově vzniklá 

parcela kromě přečíslování parcel v celém katastrálním území při obnově katastrálního 

operátu.   

 (4) Při slučování parcel stejného druhu pozemku v obvodu vlastnictví jednoho 

vlastníka se ponechá číslo parcely s největší výměrou a ostatní parcelní čísla se zruší.   

 (5) Nová parcela vytvářená z částí dosavadních parcel se zpravidla označí kmenovým 

číslem té parcely, jejíž část v nové parcele má největší výměru. Přitom se podle potřeby 

kmenové číslo poddělí podle odstavce 1.   

 (6) Při oddělování části parcely pro jiného vlastníka se zpravidla ponechá zbytku 

parcely dosavadního vlastníka původní parcelní číslo, je-li již poddělené, nebo se poddělí 

číslem jedna, popřípadě jiným nejnižším dosud nepřiděleným číslem poddělení.  

 (7) Při dělení parcely na více parcel bez změny vlastníka se zpravidla ponechá u 

největší nově vznikající parcely původní parcelní číslo, včetně jeho případného poddělení, 

nebo se poddělí číslem jedna, popřípadě jiným nejnižším dosud nepřiděleným číslem 

poddělení. Ostatní nově vzniklé parcely se označí kmenovým číslem původní parcely a 

navazujícím dosud nepoužitým poddělením. 

 (8) Části dosavadních parcel, které jsou nebo mají být součástí nově vznikající parcely 

v důsledku zahájení rozsáhlejší změny v území, například nová komunikace, letiště, vodní 

plocha, skládka, dobývací prostor, a které nebudou v době zápisu změny pravděpodobně 

majetkoprávně vypořádány, se označí jako samostatné parcely kmenovým číslem navazujícím 

na poslední použité číslo a podděleními počínajícími číslem jedna.   

 (9) Při samostatných číselných řadách pozemkových a stavebních parcel se nově 

vznikající stavební parcela oddělená z pozemkové parcely označí podle odstavce 1 písm. b). 

Číslo pozemkové parcely, z níž je stavební parcela oddělena, zůstane nezměněno, popřípadě 

se zruší, zaniká-li pozemková parcela. Pokud zrušením budovy v katastru ze stavební parcely 

vzniká pozemková parcela, označí se podle odstavce 1 písm. b).   

 (10) Při změně hranice katastrálního území nesmí převodem parcel mezi katastrálními 

územími dojít k duplicitě parcelních čísel. Při přečíslování parcel se použijí parcelní čísla 

podle odstavce 1 písm. b).   

 (11) Při doplnění celého pozemku dosud evidovaného zjednodušeným způsobem nebo 

jeho zbývající části do souboru geodetických informací se tomuto pozemku ponechá parcelní 

číslo parcely zjednodušené evidence, nevznikne-li duplicita v číslování parcel. V opačném 

případě nebo při jednotném číslování parcel se pozemek označí novým parcelním číslem 

podle odstavce 1.   

 (12) O přečíslování parcel katastrální úřad písemně vyrozumí vlastníky dotčených 

pozemků a oprávněné z věcných práv k věci cizí, pokud není přečíslování provedeno na 

podkladě jejich jednání nebo v rámci obnovy katastrálního operátu. 
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(13) Ve vztahu k jedné parcele mohou být evidovány údaje podle § 10 odst. 1 

písm. h) nebo podle § 11 nejvýše o jedné budově nebo o jednom vodním díle. 

 

 ***  

 § 38  

 Změna údajů o typu a způsobu ochrany nemovitosti  

 

 (1) Změna údajů o typu a způsobu ochrany nemovitosti se v katastru provádí podle 

písemných podkladů   

a)  o zařazení nebo odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu a souhlasu nebo 

rozhodnutí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,   

b)  o určení nebo odnětí pozemků k plnění funkcí lesa a rozhodnutí orgánu státní správy lesů,   

c)  o ochraně přírodních léčebných lázní, přírodního léčivého zdroje a zdroje přírodní 

minerální vody a jejich ochranných pásem a podle ohlášení Ministerstva zdravotnictví,   

d)  o ochraně části přírody a krajiny a jejím ochranném pásmu a ohlášení příslušného orgánu 

ochrany přírody a krajiny nebo odborné organizace ochrany přírody a krajiny, která vede 

ústřední seznam ochrany přírody,   

e)  o ochraně památkově chráněné nemovitosti, památkové rezervace, památkové zóny a 

jejich ochranném pásmu a ohlášení odborné organizace státní památkové péče, která vede 

Ústřední seznam kulturních památek České republiky,   

f)  o ochraně značky geodetického bodu a chráněného území geodetického bodu a ohlášení 

správce bodového pole; u chráněného území dále rozhodnutí příslušného orgánu,   

g)  o chráněném ložiskovém území a ohlášení příslušného orgánu, který chráněné ložiskové 

území stanovil,   

h)  o ochranném pásmu vodního zdroje a ohlášení příslušného vodoprávního úřadu,   

i)  o ochranném pásmu vodního díla a ohlášení příslušného vodoprávního úřadu,  

  

 (2) Podkladem podle odstavce 1 je listina, která obsahuje seznam chráněných 

nemovitostí označených údaji podle katastru a typ a způsob ochrany nemovitosti podle bodu 7 

přílohy k této vyhlášce. Seznam je členěn podle obcí a katastrálních území. Jestliže jsou 

stejným způsobem ochrany nemovitostí dotčeny všechny nemovitosti v katastrálním území, 

vyznačí se v listině tato skutečnost bez uvedení jednotlivých nemovitostí.  

  

(3) Nejsou-li hranice chráněného území nebo hranice ochranného pásma shodné s 

hranicemi parcel v katastrální mapě, je přílohou listiny podle odstavce 2 záznam podrobného 

měření změn obsahující jejich geometrické a polohové určení. 

  (3) Nejsou-li hranice chráněného území nebo hranice ochranného pásma shodné s 

hranicemi parcel v katastrální mapě, je obsahem listiny podle odstavce 2 odkaz na číslo 

záznamu podrobného měření změn obsahující jejich geometrické a polohové určení, 

který je již založen v katastrálním operátu v dokumentaci výsledků šetření a měření pro 

vedení a obnovu souboru geodetických informací. 

 

 (4) Změna údajů o typu a způsobu ochrany zemědělských pozemků se v katastru 

provádí také společně se změnou druhu pozemku na druh náležící mezi zemědělské pozemky, 

s výjimkou případu, kdy je tento pozemek určen k plnění funkcí lesa.  

  

***  
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§ 40 

Změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném 

 

 (1) Změna jména, popřípadě jmen, příjmení, rodného čísla a adresy místa pobytu 

fyzické osoby, která je v katastru vedena jako vlastník nebo jiný oprávněný, se v katastru 

provede   

a)  převzetím ze základního registru obyvatel,  

b)  na podkladě listiny při vkladu práva obsahující údaje o vlastníku nebo jiném oprávněném,   

c)  na podkladě potvrzení matričního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností nebo krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra,   

d)  na podkladě zjištění při obnově katastrálního operátu novým mapováním a zapsaných v 

soupisu nemovitostí a při obnově katastrálního operátu na základě výsledků 

pozemkových úprav,   

e)  na podkladě ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného, nebo   

f)  na podkladě oznámení správního orgánu.  

  

 (2) Před zápisem se ohlášené údaje o fyzické osobě porovnávají s údaji základního 

registru obyvatel. Údaje, které nejsou vedeny jako referenční údaje v základním registru 

obyvatel, se porovnají s údaji agendového informačního systému evidence obyvatel nebo 

agendového informačního systému cizinců.  

  

 (3) Změna jména, popřípadě jmen, příjmení, rodného čísla, popřípadě data narození, 

pokud rodné číslo nebylo přiděleno, a adresa bydliště v cizině fyzické osoby, která nemá 

trvalý pobyt ani povolení k pobytu na území České republiky, a která je v katastru vedena 

jako vlastník nebo jiný oprávněný, se v katastru provede podle odstavce 1. Pokud změnu 

nelze provést podle odstavce 1, protože osoba není vedena v registru obyvatel, nebo měnící se 

údaj není v tomto registru obsažen, provede se změna na podkladě listiny při vkladu práv 

obsahující údaje o vlastníku a jiném oprávněném, průkazu o povolení pobytu, potvrzení o 

přechodném pobytu občana Evropské unie na území České republiky, nebo jiného dokladu 

prokazujícího změnu; změna bydliště v cizině u osoby, která nemá trvalý pobyt na území 

České republiky, se provede i jen na základě jejího ohlášení.  

  

 (4) Změna názvu, identifikačního čísla a adresy sídla právnické osoby, organizační 

složky státu, městské části, městského obvodu a organizační složky právnické osoby, která je 

vedena jako vlastník nebo jiný oprávněný, se zapisuje do katastru   

a)  převzetím ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a 

orgánů veřejné moci,   

b)  na podkladě listiny vyhotovené soudem, správním orgánem, exekutorem, notářem, pokud 

údaje v listině uvedené odpovídají údajům vedeným v příslušném rejstříku podle písmena 

a) zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup a ze zápisu v daném rejstříku 

vyplývá, že jde o tutéž osobu.  

  

 (5) U správce daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění a okresní 

správy sociálního zabezpečení nebo Pražské správy sociálního zabezpečení, kteří se evidují v 

katastru jako zástavní věřitelé, se zapisuje změna údajů o   

a)  názvu na základě změny zakladatelské nebo jiné obdobné listiny, popřípadě změny 

zákona, a   

b)  adrese sídla pouze na základě jejich ohlášení.  

 

(6) Změna údaje o akademickém titulu, vědecké hodnosti nebo vědecko-
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pedagogickém titulu profesor nebo docent fyzické osoby, která je v katastru vedena jako 

vlastník nebo jiný oprávněný, se v katastru provede na podkladě ohlášení této osoby, Za 

ohlášení se považuje, i pokud tato osoba uvede akademický titul, vědeckou hodnost nebo 

vědecko-pedagogický titul profesor nebo docent v návrhu na vklad jako navrhovatel. 

 

(7) Doplnění údajů o osobě, která je v katastru označena tak, že zápis o ní 

neumožňuje její dostatečnou identifikaci, nelze-li tyto údaje doložit jinak, se provede na 

základě prohlášení této osoby ve formě notářského zápisu, které obsahuje 

a)  uvedení údajů v katastru dosud evidovaných o vlastníkovi nebo jiném oprávněném, 

b)  označení vlastníka nebo jiného oprávněného údaji podle § 4 odst. 2 katastrálního 

zákona,  

c)  označení nemovitostí údaji podle katastrálního zákona,  

d)  označení práva, které náleží osobě podle písm. b) k nemovitostem podle písm. c),  

e)  uvedení skutečností, které odůvodňují tvrzení, že osoba podle písm. b) je totožná 

osobou v katastru označenou tak, že zápis o ní neumožňuje její dostatečnou 

identifikaci. 

  

*** 

§ 43 

Revize katastru 

 

 (1) Katastrální úřad vede protokol, do kterého průběžně zaznamenává činnosti při 

revizi katastru.  

 

 (2) Vyhlášení revize katastru oznámí katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím 

zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru prováděna.  

 

 (3) Před zahájením revize katastru katastrální úřad provede kontrolu vnitřního souladu 

společných údajů souboru geodetických informací a souboru popisných informací.  

 

 (4) Pokud je při revizi katastru nezbytná účast vlastníka, přizve jej katastrální úřad k 

revizi písemnou pozvánkou. Jeho nepřítomnost však není na překážku provedení revize 

katastru. V těchto případech se využijí při revizi informace zástupce obce a vlastníků 

sousedních nemovitostí. Stejně se postupuje v případě osob neznámého pobytu nebo 

neznámého sídla nebo osob, které nejsou známy.  

 

 (5) Předmětem revize katastru jsou  

a)  hranice katastrálního území,  

b)  hranice pozemků, obvody budov, obvody vodních děl, druh pozemku, způsob využití 

pozemku, typ stavby a způsob využití stavby,  

c)  mapové značky, jejichž platnost byla ukončena přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky,  

d)  další prvky polohopisu,  

e) zápisy v záznamu pro další řízení z hlediska potřebnosti jejich dalšího evidování, 

sledování a řešení,  

f)  seznam budov s čísly popisnými a s čísly evidenčními a seznam budov bez čísel 

popisných a čísel evidenčních,  

g)  jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu fyzické osoby, popřípadě adresa 
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bydliště v cizině, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, název a adresa sídla 

právnické osoby, která je vlastníkem, a doplnění jejich chybějících rodných čísel, 

popřípadě dat narození, pokud rodná čísla nebyla přidělena, nebo identifikačních čísel,  

h)  body podrobného polohového bodového pole,  

i)  místní názvy a pomístní jména.  

 

 (6) Zjištěné změny  

 

a)  doložené příslušnou listinou, popřípadě geometrickým plánem nebo záznamem 

podrobného měření změn nebo změny tyto doklady nevyžadující, se vyznačí do příloh 

protokolu o výsledku revize katastru; vlastník v příloze potvrdí svým podpisem souhlas s 

vyznačením změny v katastru,  

b)  nedoložené podle písmena a) se zapíší do záznamu pro další řízení s uvedením lhůty 

odstranění zjištěného nesouladu v údajích katastru projednaným způsobem; zápis potvrdí 

vlastník nebo jeho zástupce svým podpisem.  

 

 (7) Pokud se zápis podle odstavce 6 písm. b) týká vlastníka, který není přítomen revizi 

katastru, zašle mu katastrální úřad výzvu k odstranění zjištěného nesouladu se stanovením 

lhůty k předložení příslušných listin pro vyznačení změny v katastru. Obdobně se postupuje i 

v případě, kdy vlastník nebo jeho zástupce byl revizi katastru přítomen, ale svým podpisem 

nestvrdil dojednání podle odstavce 6 písm. b).  

 

 (8) Katastrální úřad upozorní vlastníka při sjednávání způsobu odstranění nesouladu 

podle odstavce 6 písm. b) nebo ve výzvě podle odstavce 7 na možnost sankcí za porušení 

pořádku na úseku katastru při nesplnění jeho povinností.  

 

 (9) Protokol o výsledku revize katastru obsahuje  

a)  datum a rozsah provedené revize katastru,  

b)  způsob provedení revize katastru,  

c)  přílohy protokolu, ve kterých jsou zaznamenány zjištěné změny údajů katastru podle 

odstavce 6 nebo které obsahují zejména výsledky revize údajů podle odstavce 5 písm. c), 

d), g) a h), a  

d)  jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis zaměstnance pověřeného provedením revize a 

zástupce obce, který se revize katastru zúčastnil.   

 

§ 43 

Revize katastru 

(1) Katastrální úřad vede protokol, do kterého průběžně zaznamenává činnosti 

při revizi katastru.   

 (2) Vyhlášení revize katastru oznámí katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před 

jejím zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru prováděna. Současně určí 

územní a věcný rozsah, ve kterém bude revize prováděna.  

 (3) Pokud je při revizi katastru nezbytná účast vlastníka, přizve jej katastrální 

úřad k revizi písemnou pozvánkou. Jeho nepřítomnost však není na překážku provedení 

revize katastru.   

 (4) Předmětem revize katastru jsou 

a)  hranice pozemků,  

b)  obvody budov a vodních děl, 

c)  druh pozemku, způsob využití pozemku, 
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d)  typ stavby a způsob využití stavby, pokud katastrální úřad při přípravě revize zjistí, 

že je třeba prověřit rozdíly mezi evidovanými údaji a skutečným stavem, 

e)  zápisy v záznamu pro další řízení z hlediska potřebnosti jejich dalšího evidování, 

sledování a řešení. 

 

 (5) Podle potřeby se dále revidují i  

a)  hranice katastrálního území,  

b)  zhušťovací body, podrobné polohové a výškové bodové pole,  

c)  další prvky polohopisu,  

d)  místní názvy a pomístní jména.  

  

 (6) Protokol o výsledku revize katastru obsahuje datum, rozsah a způsob 

provedené revize katastru, dále jméno, příjmení a podpis zaměstnance pověřeného 

provedením revize a zástupce obce, který se revize katastru zúčastnil. Zjištěné změny a 

nesoulady se zaznamenávají v přílohách protokolu. 

 

(7) U změny vyžadující doložení příslušnou listinou se projedná způsob 

odstranění zjištěného nesouladu v údajích katastru. V případě, že nejsou listiny při 

revizi doloženy, vyznačí se do příloh protokolu o výsledku revize katastru také lhůta pro 

jejich předložení. Je-li to možné, vyžádá si katastrální úřad potvrzení příslušných 

orgánů veřejné moci podle § 39 písm. c) katastrálního zákona. 

 

(8) V příloze protokolu o výsledku revize katastru vlastník potvrdí, že byl 

seznámen se změnami, které budou na základě revize provedeny v katastru, případně že 

byl vyzván k předložení listin umožňujících zjištěné změny v katastru provést. Vlastník, 

který není revizi katastru přítomen, se písemně vyrozumí o změnách, které byly na 

základě revize provedeny v katastru, případně se písemně vyzve k předložení listin 

umožňujících zjištěné změny v katastru provést, a to včetně stanovení lhůty pro 

předložení listin. V případě marného uplynutí lhůty pro předložení listin pro vyznačení 

změny v katastru se založí záznam pro další řízení. 

 

(9) Informace o neodstraněných nesouladech se zveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup.  

 

 Díl 5  

 Oprava chyby v katastrálním operátu  

 

 § 44  

 

 (1) Katastrální úřad vede protokol, do kterého průběžně zaznamenává činnosti při 

opravě chyby v katastrálním operátu.  

  

 (2) Chybné údaje katastru, které vznikly zřejmým omylem při vedení a obnově 

katastru, a to geometrické a polohové určení, číslo parcely, údaj o právu, upozornění, druh 

pozemku, způsob ochrany nemovitosti, způsob využití nemovitosti, údaj o budově včetně 

údaje o její dočasnosti, údaj o jednotce, cenový údaj a údaj pro daňové účely katastrální úřad 

opraví na základě původního výsledku zeměměřické činnosti nebo listiny, která byla 

podkladem pro zápis tohoto údaje do katastru, a v případě chyby vzniklé zřejmým omylem při 

obnově katastrálního operátu i na základě výsledků zjišťování hranic.  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAG6H771J)



 (3) Chybné geometrické a polohové určení, které vzniklo nepřesností při podrobném 

měření a zobrazení předmětu měření v katastrální mapě, nejde-li o případy podle odstavce 2, 

opraví katastrální úřad na základě   

a)  výsledku zeměměřických činností, který je využíván pro vyznačení příslušného předmětu 

polohopisu do katastrální mapy, a   

b)  písemného prohlášení vlastníků pozemků, že hranice pozemků nebyla jimi měněna, není 

sporná ani nebyla zpochybněna. 

  

Podpisy na písemném prohlášení podle písmene b) musí být úředně ověřeny; to neplatí, 

pokud úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který ověřil výsledek zeměměřické 

činnosti podle písmene a), výslovně potvrdil, že vlastníci dotčených pozemků, jejichž 

totožnost zjistil, před ním písemné prohlášení podepsali. 

  

 (4) Opravou geometrického a polohového určení pozemku dochází zároveň k opravě 

geometrického a polohového určení rozsahu věcného břemene k části změnou dotčeného 

pozemku, pokud byl rozsah vymezen určujícími mírami od hranice parcely.  

  

 (5) Chybné určení výměry parcely opraví katastrální úřad podle platného 

geometrického určení.  

  

*** 

§ 50 

 

 (1) Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice v terénu, který se 

porovnává s jejím zobrazením v katastrální mapě nebo v mapě dřívější pozemkové evidence. 

Průběh hranice se nevyšetřuje, pokud byl již dříve vyšetřen při obnově katastrálního operátu v 

sousedním katastrálním území nebo v sousední části téhož katastrálního území nebo jde o 

hranici na obvodu pozemkových úprav.  

  

 (2) Lomové body vlastnické hranice označené trvalým způsobem, jejíž průběh v 

terénu odpovídá zobrazení v katastrální mapě nebo v mapě dřívější pozemkové evidence a 

vlastníci s ní souhlasí, se v terénu označí barvou. V případě, že lomové body takové hranice 

nejsou označeny trvalým způsobem a vlastníci se na průběhu hranice shodli, označí se tyto 

body dočasně, například červeně obarveným kolíkem. Označení těchto lomových bodů 

trvalým způsobem provedou vlastníci ve lhůtě uvedené v soupisu nemovitostí.  

  

  (3) U vlastnické hranice, s jejímž trvalým označením v terénu vlastníci souhlasí, ale 

její průběh neodpovídá zobrazení v katastrální mapě nebo u pozemků evidovaných 

zjednodušeným způsobem v mapě dřívější pozemkové evidence, prověří komise příčinu 

tohoto stavu. Je-li příčinou chybné zobrazení hranice, vyznačí se v náčrtu zjišťování hranic 

její oprava a v soupisu nemovitostí potvrdí vlastníci svým podpisem souhlas s průběhem a 

vyznačením opravy hranice. V ostatních případech se vyznačí v náčrtu hranice dosud 

zobrazená v katastrální mapě a tato skutečnost se poznamená v soupisu nemovitostí. 

(3) U trvale označené vlastnické hranice, jejíž průběh neodpovídá zobrazení v 

katastrální mapě nebo zobrazení pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem v 

mapě dřívější pozemkové evidence, prověří komise příčinu tohoto stavu. Je-li příčinou 

chybné zobrazení hranice, vyznačí se v náčrtu zjišťování hranic její oprava a tato 

skutečnost se poznamená v soupisu nemovitostí. Není-li příčinou chybné zobrazení 
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hranice, vyznačí se v náčrtu hranice dosud zobrazená v katastrální mapě a tato 

skutečnost se poznamená v soupisu nemovitostí. 

 

 (4) Dojde-li k rozporu v tvrzení vlastníků o průběhu vlastnické hranice, komise poučí 

vlastníky o možnosti určení sporné hranice soudem.  

  

 (5) Hranice pozemku, který se v katastru eviduje se způsobem využití vodní tok v 

korytě přirozeném nebo upraveném, se v terénu zjišťuje za účasti správce vodního toku, 

zástupce vodoprávního úřadu a přítomných vlastníků sousedních pozemků.  

  

 (6) Při zjištění, že   

a)  na pozemku se nachází hlavní budova nebo vodní dílo, jejichž obvod není zobrazen v 

katastrální mapě,   

b)  obvod hlavní budovy na pozemku nebo obvod vodního díla neodpovídá zobrazení v 

katastrální mapě,   

c)  typ a způsob využití stavby neodpovídá zápisu v katastru,   

d)  hranice druhu pozemku nebo rozhraní způsobu využití pozemku neodpovídá zobrazení v 

katastrální mapě, nebo   

e)  druh a způsob využití pozemku neodpovídá zápisu v katastru,  

a vlastník předloží komisi listinu potřebnou pro zápis změny do katastru, nebo taková listina 

není pro zápis třeba, předseda komise sepíše s vlastníkem protokol o nesouladu, který je 

podkladem pro zápis změny do dosavadního katastrálního operátu.  

  

 (7) Průběh hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku se v terénu nezjišťuje, 

do obnoveného souboru geodetických informací se doplní z údajů dosavadního katastrálního 

operátu, pokud to tyto údaje umožňují.  

  

 (8) Při zjišťování hranic se projedná s obcemi a příslušnými vlastníky možnost 

nahrazení pohyblivé hranice katastrálního území nebo obce probíhající korytem vodního toku 

nebo pozemní komunikací pevnou hranicí. 

 

  

§ 51 

 

 (1) Změna hranice druhu pozemku, která v terénu vznikla v důsledku drobných 

pozvolných dlouhodobých posunů hranice v rámci zemědělského půdního fondu, se vyznačí v 

náčrtu zjišťování hranic podle skutečného stavu v terénu.  

  

 (2) Zjištěné změny dalších údajů, popřípadě návrh na sloučení parcel, doložené 

příslušnou listinou nebo tuto listinu nevyžadující, se vyznačí do náčrtu zjišťování hranic a do 

soupisu nemovitostí, v němž vlastníci potvrdí svým podpisem, že byli seznámenisouhlas s 

vyznačením této změny v katastru. Je-li to možné, vyžádá si komise potvrzení příslušných 

orgánů veřejné moci podle § 39 písm. c) katastrálního zákona. 
  

 (3) Výsledky jednání komise s vlastníky při zjišťování hranice se zaznamenávají v 

náčrtu zjišťování hranic a v soupisu nemovitostí, ve kterém příslušní vlastníci potvrdí svým 

podpisem s uvedeným datem podpisu souhlas   

a)  s průběhem a označením hranice podle zjištění v terénu, nebo se uvede důvod odmítnutí 

vlastníka takový souhlas vyjádřit,   

b)  s převzetím dosavadní hranice z údajů katastru,   
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c)  se zobrazením zjištěných změn hranic v obnoveném souboru geodetických informací,   

d)  s lhůtou k označení hranic trvalým způsobem a k předložení listin potřebných pro zápis 

zjištěných změn v katastru.  

  

 (4) Změny vyšetřené a ve stanovené lhůtě nedoložené příslušnými listinami se zapíší 

do záznamu pro další řízení s uvedením lhůty a projednaného způsobu odstranění nesouladů. 

Informace o nedoložených změnách se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Údaje, u kterých došlo v soupise ke změně, se přeškrtnou tak, aby původní údaj zůstal čitelný. 

Změny údajů v jednotlivých částech soupisu nemovitostí musí být podepsány vlastníky 

dotčených pozemků a předsedou komise. V případě, že vlastník s výsledky zjišťování hranic 

nesouhlasí, vyjádří svůj důvod nesouhlasu v soupisu nemovitostí s připojením podpisu a data 

podpisu. Pokud vlastník odmítne soupis nemovitostí podepsat, tato skutečnost se v něm 

poznamená.  

  

 (5) O výsledku zjišťování hranic sepíše komise protokol, který obsahuje  

a)  údaj o katastrálním území a období, ve kterém bylo provedeno zjišťování hranic,   

b) jména a příjmení předsedy a dalších členů komise,  

c)  způsob vyhlášení zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v obci,   

d)  způsob zajištění účasti vlastníků při zjišťování hranic,   

e)  odkaz na přílohy,   

f)  datum sepsání protokolu s podpisy členů komise.  

  

 (6) Přílohou protokolu jsou náčrty zjišťování hranic s přehledem jejich kladu, soupisy 

nemovitostí a seznam místních a pomístních názvů, dále doklady o doručení pozvání k účasti 

na zjišťování hranic, doklady o účasti zástupců vlastníků doložené plnou mocí apod.  

  

*** 

§ 55 

 

 (1) Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru 

geodetických informací (dále jen „obnova katastrálního operátu přepracováním“) se zveřejní 

nejméně 2 měsíce předem na úřední desce katastrálního úřadu. Oznámení zašle katastrální 

úřad územně příslušné obci s žádostí o jeho zveřejnění.  

  

 (2) Při obnově katastrálního operátu přepracováním se provede   

a)  částečná revize v rozsahu alespoň podle § 43 odst. 5 písm. a), e), f), h) a i) a doplnění 

neúplných údajů podle § 43 odst. 5 písm. g),   

b)  doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem do obnovovaného 

souboru geodetických informací,   

c)  oprava zjištěných chyb v katastru,   

d)  porovnání souladu mezi souborem popisných a souborem geodetických informací.  

  

 (3) Při obnově katastrálního operátu přepracováním lze přečíslovat parcely, pokud 

jejich číslování je nepřehledné nebo je poddělení některých kmenových čísel parcel příliš 

vysoké. Přečíslování parcel se dokumentuje ve srovnávacím sestavení parcel dosavadního 

katastrálního operátu včetně parcel zjednodušené evidence a obnoveného katastrálního 

operátu.  
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 (4) V souboru popisných informací se při obnově katastrálního operátu přepracováním 

při shodném kódu způsobu určení výměry ponechají dosavadní výměry v případě, že nejsou 

překročeny mezní odchylky, a v ostatních případech se zavedou výměry určené ze souřadnic 

lomových bodů v obnoveném katastrálním operátu.  

  

*** 

§ 60  

Sbírka listin  

 

 (1) Listiny se ukládají do sbírky listin v takové podobě, v jaké byly doručeny 

katastrálnímu úřadu.  

  

 (2) Je-li to potřebné nebo vhodné, písemnosti předložené pro zápis do katastru v 

elektronické podobě se za účelem založení do sbírky listin převedou do listinné podoby a 

opatří doložkou:  

 „Obsah této listiny obsahující .... listů odpovídá obsahu písemnosti v elektronické 

podobě, ze které byla převedena podle § 60 katastrálního zákona.  

 Převedl - -  

 dne ——“.  

 

 (3) K doložce podle odstavce 2 se připojí otisk úředního razítka a podpis pověřeného 

zaměstnance, který převod provedl.  

  

***  

 

§ 62 

(1) Katastrální úřad v řízení o povolení vkladu zkoumá, zda vlastnoruční nebo 

elektronické podpisy na soukromé listině, které nejsou úředně ověřeny, jsou pravé, to je, zda 

skutečně náleží osobám v ní uvedeným. 

 

 (2) Pravost podpisu a oprávnění jednat jménem zástavního věřitele v zástavní smlouvě 

katastrální úřad nezkoumá. 

 

§ 62 

(1) V řízení o povolení vkladu musí být prokázáno, že vlastnoruční nebo 

elektronické podpisy na soukromé listině, které nejsou úředně ověřeny, jsou pravé, to je, 

zda skutečně náleží osobám v ní uvedeným.  

(2) Pravost podpisu a oprávnění jednat jménem zástavního věřitele při zřízení 

zástavního práva a souvisejících oprávnění sjednaných ve prospěch zástavního věřitele 

na téže listině není třeba prokazovat 

 

§ 63  

Ověření pravosti vlastnoručního podpisu  

 

 (1) Katastrální úřad považuje vlastnoruční podpis na soukromé listině za pravýpravost 
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vlastnoručního podpisu na soukromé listině za prokázanou, jestliže   

a)  listina obsahuje prohlášení advokáta o pravosti vlastnoručního podpisu,   

b)  právnická osoba předložila podpisový vzor s úředně ověřeným podpisem jednající osoby 

shodný s vlastnoručním podpisem na listině a doklad o oprávnění této osoby jednat za 

právnickou osobu, pokud tato skutečnost nevyplývá ze základního registru právnických 

osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, nebo   

c)  podepsaná osoba uznala před katastrálním úřadem, že jde o její vlastní podpis nebo o 

kopii jejího vlastního podpisu.  

    

(2) V případě, že pravost vlastnoručního podpisu nelze ani při vynaložení veškerého 

úsilí, které lze rozumně požadovat, ověřit žádným z uvedených způsobů, zjistí se jiným 

vhodným způsobem, například na základě svědecké výpovědi nebo znaleckého posudku. 

(2) V případě, že pravost vlastnoručního podpisu není prokázána žádným z 

uvedených způsobů, může ji navrhovatel prokázat jiným vhodným způsobem, například 

předložením znaleckého posudku. 

  

§ 64  

Ověření pravosti elektronického podpisu  

 

 (1) Katastrální úřad považuje elektronický podpispravost elektronického podpisu, 

kterým je podepsána písemnost, která obsahuje právní jednání fyzické osoby, za 

pravýprokázanou, jestliže   

a)  kvalifikovaný certifikát, na němž je založen elektronický podpis, kterým byla písemnost 

v elektronické podobě podepsána a který byl k této písemnosti připojen, obsahuje jméno, 

popřípadě jména, a příjmení podepisující osoby a údaj, který umožňuje jednoznačnou 

identifikaci podepisující osoby3), nebo   

b)  podepsaná osoba uznala před katastrálním úřadem, že obsah písemnosti v elektronické 

podobě je projevem její vůle, a potvrdila, že je držitelem kvalifikovaného certifikátu, na 

kterém je založen uznávaný elektronický podpis, kterým byla písemnost podepsána.  

  

 (2) Katastrální úřad považuje elektronický podpispravost elektronického podpisu, 

kterým je podepsána písemnost, která obsahuje právní jednání právnické osoby, za 

pravýprokázanou, jestliže jde o uznávaný elektronický podpis a zároveň   

a)  právnická osoba coby držitel kvalifikovaného certifikátu potvrdila skutečnost, že datům 

pro ověřování elektronických podpisů obsaženým v jím drženém certifikátu odpovídají 

data pro vytváření elektronických podpisů, která používá její zaměstnanec coby 

podepisující osoba, a předložila doklad o oprávnění této osoby jednat za právnickou 

osobu, pokud tato skutečnost nevyplývá ze základního registru právnických osob, 

podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci; údaje obsažené v kvalifikovaném 

certifikátu, na němž je založen elektronický podpis, kterým byla písemnost v elektronické 

podobě podepsána a který byl k této písemnosti připojen, se shodují s údaji uvedenými v 

potvrzení právnické osoby, nebo   

b)  kvalifikovaný certifikát, na němž je založen elektronický podpis, kterým byla písemnost 

v elektronické podobě podepsána a který byl k této písemnosti připojen, obsahuje jméno, 

popřípadě jména, a příjmení podepisující osoby a údaj o tom, že tato osoba je statutárním 

orgánem právnické osoby, pokud ke dni vydání kvalifikovaného certifikátu byla jako 

statutární orgán v obchodním rejstříku uvedena a do okamžiku, ke kterému je ověřována 

platnost kvalifikovaného certifikátu, se tato skutečnost nezměnila, nebo   

c)  podepisující fyzická osoba doložila oprávnění jednat za právnickou osobu, pokud tato 
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skutečnost nevyplývá ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických 

osob a orgánů veřejné moci, a zároveň je její podpis považován za pravý podle odstavce 

1.  

  

(3) Při ověřování pravosti podpisu podnikající fyzické osoby se přiměřeně použijí 

ustanovení o ověřování pravosti podpisu právnické osoby.  

(3) Na prokazování pravosti podpisu podnikající fyzické osoby se přiměřeně 

použijí ustanovení o prokazování pravosti podpisu právnické osoby. 

 

  

ČÁST ŠESTÁ  

 

FORMÁTY A DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PÍSEMNOSTÍ V 

ELEKTRONICKÉ PODOBĚ  

 

§ 65  

 

 (1) Písemnosti v elektronické podobě určené k zápisu práv do katastru jsou z 

technického hlediska způsobilé k zápisu, pokud   

a)  jsou ve formátu Portable Document Format (PDF) nebo Portable Document Format for 

the Long-term Archiving (PDF/A),   

b)  uznávaný elektronický podpis je vložen do dokumentu,   

c)  k elektronickému podpisu je připojen certifikát, na kterém je tento podpis založen.  

  

 (2) Ustanovení odstavce 1 se obdobně použije i na písemnosti opatřené uznávanou 

elektronickou značkou, uznávanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným časovým 

razítkem.  

  

ČÁST SEDMÁ  

 

NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS DO KATASTRU  

 

HLAVA I  

 

NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS VKLADEM  

 

 

§ 66  

 

 (1) V případech, kdy zákon stanoví, že právo zapisované do katastru vzniká, mění se 

nebo zaniká na základě určité právní skutečnosti nezávisle na zápisu do katastru, anebo se 

promlčuje, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do katastru, ani 

listinu, která tuto změnu potvrzuje, či listinu, na jejímž základě k takové změně dochází, 

případně pro tuto listinu nestanoví náležitosti potřebné pro zápis do katastru, lze provést 

zápis do katastru na základě   

a)  souhlasného prohlášení o vzniku, změně nebo zániku práva učiněného osobou, jejíž právo 

zapsané dosud v katastru zaniklo nebo se omezilo, a osobou, jejíž právo vzniklo nebo se 

rozšířilo (dále jen „souhlasné prohlášení“), nebo   

b)  potvrzení o zániku nebo promlčení práva zapsaného dosud v katastru vydaného osobou, v 

jejíž prospěch je zaniklé nebo promlčené právo dosud v katastru zapsáno (dále jen 
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„potvrzení o zániku práva“),   

c)  prohlášení o vzniku práva vydaného osobou, jejíž právo vzniklo při zániku osoby, v jejíž 

prospěch je zaniklé právo dosud v katastru zapsáno (dále jen „prohlášení o vzniku 

práva“),   

d)  potvrzení o vzniku, změně nebo zániku práva vydaného orgánem veřejné moci, pokud 

právo vzniklo, změnilo se, nebo zaniklo v důsledku jeho úkonu při výkonu veřejné moci 

(dále jen „potvrzení orgánu veřejné moci“).  

  

 (2) V souhlasném prohlášení musí být   

a)  označení osob, které činí souhlasné prohlášení, a to  

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa 

bydliště v cizině, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, a rodné číslo fyzické 

osoby, popřípadě datum narození, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, nebo  

2. název, adresa sídla a identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno,   

b)  označení nabyvatele práva, popřípadě toho, jehož právo se změnilo nebo zaniklo, údaji 

podle písmena a),   

c)  označení nemovitostí údaji podle katastrálního zákona,   

d)  označení práva, které vzniklo, popřípadě se změnilo nebo zaniklo,   

e)  odkaz na ustanovení jiného právního předpisu, podle kterého ke vzniku, změně nebo 

zániku práva došlo,   

f)  uvedeny právní skutečnosti, které vedly ke vzniku, změně nebo zániku práva,  

g)  uvedeno, že práva k nemovitosti nejsou mezi osobami, které prohlášení činí, sporná ani 

pochybná.  

  

 (3) V potvrzení o zániku práva musí být  

a)  označení osoby, která potvrzení vydává, údaji podle odstavce 2 písm. a),   

b)  označení osoby, jejíž právo zaniklo nebo se promlčelo, údaji podle odstavce 2 písm. a),   

c)  označení nemovitostí údaji podle katastrálního zákona,   

d)  označení práva, které podle potvrzení zaniklo nebo se promlčelo,   

e)  odkaz na ustanovení jiného právního předpisu, podle kterého k zániku nebo promlčení 

práva došlo, a   

f)  uvedeny právní skutečnosti, které vedly k zániku nebo promlčení práva.  

  

 (4) V prohlášení o vzniku práva musí být   

a)  označení osoby, která prohlášení vydává a které právo vzniklo, údaji podle odstavce 2 

písm. a),   

b)  označení osoby, jejíž právo zaniklo, údaji podle odstavce 2 písm. a),   

c)  označení nemovitostí údaji podle katastrálního zákona,   

d)  označení práva, které podle prohlášení vzniklo,   

e)  odkaz na ustanovení jiného právního předpisu, podle kterého ke vzniku práva došlo, a   

f)  uvedeny právní skutečnosti, které vedly ke vzniku práva.  

  

 (5) V potvrzení orgánu veřejné moci musí být   

a)  označení orgánu veřejné moci, který potvrzení vydává,   

b)  označení nabyvatele práva, popřípadě osoby, jejíž právo se změnilo nebo zaniklo, údaji 

podle odstavce 2 písm. a),   

c)  označení nemovitostí údaji podle katastrálního zákona,   

d)  označení práva, které podle potvrzení vzniklo, změnilo se nebo zaniklo,   

e)  odkaz na ustanovení jiného právního předpisu, podle kterého ke vzniku, změně nebo 

zániku práva došlo, a   

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAG6H771J)



f)  uvedeny právní skutečnosti, které vedly ke vzniku, změně nebo zániku práva.  

  

 (6) Pokud vznik, změna nebo zánik práva, ke kterému došlo podle jiného právního 

předpisu, není podmíněn žádnou právní skutečností a nemovitosti jsou v tomto jiném právním 

předpisu označeny podle katastrálního zákona, provede se zápis do katastru na základě 

prohlášení osoby, jejíž právo vzniklo, změnilo se nebo zaniklo, s náležitostmi přiměřeně podle 

odstavce 2 písm. b) až e).  

 

(7) V případech, kdy zákon stanoví, že právo zapisované do katastru vzniká, 

mění se nebo zaniká na základě určité právní skutečnosti anebo se promlčuje nezávisle 

na zápisu do katastru, a zároveň stanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše 

do katastru, nebo listinu, která tuto změnu potvrzuje, či listinu, na jejímž základě 

k takové změně dochází, přičemž pro tuto listinu stanoví náležitosti potřebné pro zápis 

do katastru, lze tuto listinu nahradit souhlasným prohlášením podle odstavce 1 písm. a) 

pouze za předpokladu, že se taková listina nedochovala, nebo v případě, že příslušné 

právní jednání bylo učiněno ústně, pokud to jeho povaha připouští. Souhlasné 

prohlášení musí v takovém případě obsahovat uvedení skutečnosti, že se listina 

nedochovala, případně, že právní jednání bylo učiněno ústně.     

§ 67  

 

 (1) Vlastnické právo a jiná věcná práva pro obec nově vzniklou podle jiného právního 

předpisu se zapíší na základě rozhodnutí krajského úřadu a dohody obce a přípravného výboru 

o rozdělení majetku obce mezi původní obec a nově vzniklou obec. Nebylo-li dosaženo 

dohody obce a přípravného výboru o rozdělení majetku, zapíše se vlastnické právo a jiná 

věcná práva pro nově vzniklou obec na základě ohlášení nově vzniklé obce s náležitostmi 

obdobnými potvrzení o vzniku práva.  

  

 (2) Vlastnické právo k nové jednotce vystavěné v domě na základě smlouvy o 

výstavbě se zapíše na základě smlouvy o výstavbě, popřípadě další listiny, která prokazuje, že 

právo ze smlouvy o výstavbě přešlo nebo ho nabyla jiná osoba.  

 

 (3) Změna vlastnického práva nebo jiného věcného práva v důsledku přeměny 

obchodní společnosti nebo družstva formou fúze či převodu jmění na společníka se 

zapíše na základě výpisu z obchodního rejstříku dokládajícího, že k přeměně došlo, a 

prohlášení nástupnické společnosti nebo družstva či přejímajícího společníka s 

náležitostmi podle § 66 odst. 4 písm. a), b), c), d) a f). 

 

(4) Vzniklo-li zástavní právo k rozestavěné budově zápisem do rejstříku zástav, 

zapíše katastrální úřad zástavní právo k dokončené budově na základě souhlasného 

prohlášení podle § 66 odst. 1 písm. a) a výpisu z rejstříku zástav. Obdobně se postupuje, 

vzniklo-li zástavní právo k nemovitosti zastavením závodu, ke kterému nemovitost 

náleží, nebo přibyla-li nemovitost k zastavenému závodu. 

 

(5) Byl-li do katastru proveden zápis na základě pravomocného rozhodnutí 

orgánu veřejné moci, kterým bylo rozhodnuto o vzniku, změně, zániku, promlčení, 

existenci nebo neexistenci vlastnického nebo jiného věcného práva, obnoví katastrální 

úřad předchozí zápis vlastnického nebo jiného věcného práva na základě  

a)  pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci, kterým bylo rozhodnutí, které bylo 

podkladem zápisu, zrušeno, nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAG6H771J)



b)  pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci, kterými byla odložena právní moc 

nebo vykonatelnost rozhodnutí, které bylo podkladem zápisu, nebo potvrzení 

orgánu veřejné moci o této skutečnosti.  
  

§ 68  

 

 (1) Zánik společného jmění manželů a vznik podílového spoluvlastnictví bývalých 

manželů se po uplynutí 3 let od zániku manželství bez vypořádání společného jmění manželů 

vkladem práva na základě dohody o vypořádání společného jmění manželů zapíše i na 

základě prohlášení jednoho z bývalých manželů s náležitostmi obdobnými souhlasnému 

prohlášení, doloženého pravomocným rozhodnutím tuzemského soudu o rozvodu manželství 

a potvrzením tohoto soudu, že do uplynutí tří let od zrušení manželství nebyla podána žaloba 

na soudní vypořádání společného jmění manželů, ani neproběhlo nebo neprobíhá řízení o 

vypořádání zaniklého společného jmění manželů. Tyto skutečnosti se považují za 

prokázané také v případě, kdy jsou náležitosti podle § 66 odst. 2 písm. c) až f) uvedeny 

v odůvodnění rozhodnutí o pozůstalosti, jejímž předmětem byl podíl zemřelého 

bývalého manžela, nebo v odůvodnění usnesení o příklepu vydaného v rámci výkonu 

rozhodnutí nebo exekuce vedené vůči jednomu z bývalých manželů. 

  

 (2) V případě, že k vypořádání zaniklého společného jmění manželů podle jiného 

právního předpisu došlo poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, a 

o tomto vypořádání byl proveden zápis do katastru dříve, než pozbylo prohlášením konkursu 

své účinky, zapíše se nevypořádané společné jmění manželů na základě potvrzení 

insolvenčního správce s náležitostmi obdobnými souhlasnému prohlášení.  

(2) V případě, že k vypořádání zaniklého společného jmění manželů má podle § 

269 odst. 2 insolvenčního zákona dojít poté, co již byl do katastru proveden zápis 

podílového spoluvlastnictví, neboť uplynula lhůta k vypořádání společného jmění 

manželů, aniž byla uzavřena dohoda o vypořádání společného jmění manželů, zapíše se 

vypořádaní společného jmění manželů na základě dohody o vypořádání společného 

jmění manželů nebo rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů 

předložených společně s potvrzením insolvenčního správce o tom, že nastaly skutečnosti 

podle § 269 odst. 2 insolvenčního zákona, s náležitostmi obdobnými souhlasnému 

prohlášení. 

 

***  

§ 70  

 

 (1) Je-li trvání práva omezeno na dobu života fyzické osoby, provede se výmaz tohoto 

práva na základě prohlášení o zániku práva s náležitostmi podle § 66 odst. 3 písm. a) až d) a f) 

doloženého úmrtním listem, pravomocným rozhodnutím o skončení řízení o pozůstalosti, 

rozhodnutím soudu o prohlášení za mrtvého nebo potvrzením příslušného orgánu 

dokládajícího, že oprávněná osoba již nežije, pokud nelze tuto skutečnost ověřit v základním 

registru obyvatel.  

  

 (2) Je-li trvání práva omezeno na dobu existence právnické osoby, provede se výmaz 

tohoto práva na základě prohlášení o zániku práva s náležitostmi podle § 66 odst. 3 písm. a) 

až d) a f) doloženého listinou, která prokazuje, že oprávněná právnická osoba zanikla, pokud 

nelze tuto skutečnost ověřit v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických 
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osob a orgánů veřejné moci.  

  

 (3) Je-li trvání práva omezeno podle zápisu v katastru nebo podle obsahu listiny 

uložené ve sbírce listin na předem známou dobu, provede se výmaz tohoto práva na základě 

prohlášení vlastníka nemovitosti, že právo zapsané v katastru zaniklo uplynutím času, s 

náležitostmi obdobnými potvrzení o zániku práva.  

  

 (4) Právo koupě na zkoušku katastrální úřad vymaže na základě  

  

a)  potvrzení kupujícího, že nemovitost schválil nebo že ji ve zkušební době neodmítl, nebo   

b)  i bez návrhu spolu se vkladem vlastnického práva pro prodávajícího v případě, že 

kupující nemovitost ve zkušební době odmítl.  

  

 (5) Výmaz výhrady lepšího kupce spolu s výmazem vlastnického práva kupujícího 

nebo jeho právního nástupce v případě, kdy bylo právo prodávajícího dát přednost lepšímu 

kupci uplatněno, katastrální úřad provede spolu se vkladem vlastnického práva pro lepšího 

kupce, a to na základě prohlášení prodávajícího s náležitostmi obdobnými potvrzení o zániku 

práva.  

 

(6) Zanikne-li právo stavby před uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, a 

vázne-li na právu stavby věcné právo pro třetí osobu, lze právo stavby vymazat jen se 

souhlasem oprávněných ze všech věcných práv, kterými je právo stavby zatíženo. 

 

(7) Podzástavní právo se vymaže spolu s výmazem zástavního práva, kterým je 

zajištěna pohledávka, jejímž zastavením podzástavní právo vzniklo, a to bez návrhu. 

 

(8) Zánik přídatného vlastnictví v důsledku nabytí všech nemovitostí, k jejichž 

užívání věc v přídatném spoluvlastnictví slouží, toutéž osobou, zapíše katastrální úřad 

společně se zápisem vlastnického práva, kterým dojde k tomuto sjednocení, a to bez 

návrhu.  

 

*** 

HLAVA III 

 

NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS POZNÁMKOU  

 

§ 72  

 

 (1) Poznámka o dočasné povaze věcného práva v případě zajišťovacího převodu práva 

se zapíše bez návrhu spolu se zápisem věcného práva na základě smlouvy o zajišťovacím 

převodu práva.  

  

 (2) Poznámka o omezení při hospodaření a nakládání s nemovitostí v souvislosti s 

poskytnutím podpory z veřejných prostředků se zapíše na základě ohlášení orgánu, který 

podporu poskytl.  

  

 (3) Poznámka o přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu se zapíše 

na základě   
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a)  smlouvy o smlouvě budoucí o převodu vlastnického nebo zřízení věcného práva k věci 

cizí,   

b)  kupní smlouvy s výhradou vlastnického práva, pokud výhrada dosud trvá,   

c)  smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva nebo věcného práva k věci cizí, 

pokud byl zajišťovací převod sjednán s povinností převést právo zpět při splnění dluhu,   

d)  smlouvy, kterou se zřizuje věcné právo s odkládací podmínkou nebo s doložením času, 

pokud podmínka dosud nebyla splněna nebo čas nenastal,  

a souhlasu vlastníka k zápisu; souhlas může být udělen ve smlouvě, na samostatné listině 

nebo podáním žádosti o zápis poznámky ze strany vlastníka.  

  

 (4) Poznámka o výhradě, že upevněný stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí 

nemovitosti, se zapíše na základě návrhu vlastníka stroje doloženého právním jednáním 

vlastníka stroje, kterým si ke stroji vyhrazuje vlastnické právo, a souhlasem vlastníka 

nemovitosti; souhlas může být připojen k právnímu jednání, kterým si vlastník stroje 

vyhrazuje vlastnické právo ke stroji, na samostatné listině nebo podáním žádosti o zápis 

poznámky ze strany vlastníka.  

 (4) Poznámka o výhradě, že upevněný stroj nebo jiné upevněné zařízení není 

součástí nemovitosti, se zapíše na základě společného prohlášení vlastníka stroje a 

vlastníka nemovitosti, do které je stroj zabudován, které obsahuje:  

a)  označení osoby, která je vlastníkem nemovitosti,  

b)  označení osoby, která si vyhrazuje vlastnictví stroje, 

c)  označení upevněného stroje,  

d)  prohlášení, že stroj je vlastnictvím osoby, která si jeho vlastnictví vyhrazuje,  

e)  prohlášení, zda byl stroj k okamžiku podání žádosti již s nemovitostí spojen či 

nikoliv, 

f)  prohlášení, zda se jedná o nahrazení stroje, který je součástí nemovitosti či nikoliv,  

g)  souhlas vlastníka nemovitosti se zápisem poznámky. 

Je-li nemovitost zatížena věcným právem, které může být zápisem výhrady zkráceno, 

musí být žádost o zápis poznámky doložena také prohlášením osoby oprávněné z tohoto 

věcného práva, že proti zápisu poznámky nevznáší odpor, pokud byl stroj k okamžiku 

podání žádosti již s nemovitostí spojen nebo dochází-li k nahrazení stroje, který byl 

součástí nemovitosti, strojem novým. 

 

(5) Poznámka o stavbě, která není součástí pozemku, se zapíše na základě 

souhlasného prohlášení učiněného vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby, které 

obsahuje údaj o tom, že na pozemku se nachází konkrétně určená stavba, která je 

samostatnou nemovitostí a která vznikla nejpozději do 31. prosince 2013, nebo vznikla 

na základě smlouvy zakládající oprávnění zřídit stavbu na pozemku jiného vlastníka 

uzavřené do 31. prosince 2013 nebo se jedná o takovou stavbu, o které právní předpis 

stanoví, že není součástí pozemku. 

 

§ 73  

 

 (1) Poznámka o dočasné povaze věcného práva na základě zajišťovacího převodu se 

vymaže na základě potvrzení osoby, která věřiteli převedla své právo, o tom, že převod práva 

se stal nepodmíněným, s náležitostmi obdobnými potvrzení o zániku práva. Poznámka o 

dočasné povaze věcného práva na základě zajišťovacího převodu se vymaže rovněž spolu s 

opětovným zápisem vlastnického práva pro osobu, která věřiteli převedla své právo, a to bez 

návrhu.  
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 (2) Poznámka o omezení při hospodaření a nakládání s nemovitostí v souvislosti s 

poskytnutím podpory z veřejných prostředků se vymaže na základě ohlášení orgánu, který 

podporu poskytl.  

  

 (3) Poznámka o zahájení pozemkových úprav se vymaže spolu se zápisem poznámky 

o schválení návrhu pozemkových úprav. Poznámka o schválení návrhu pozemkových úprav 

se vymaže na základě doručeného pravomocného rozhodnutí Státního pozemkového úřadu o 

výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene 

k dotčeným pozemkům.  

  

 (4) Poznámka o podání návrhu na zahájení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti 

nebo správou nemovitosti se vymaže spolu se zápisem poznámky o nařízení výkonu 

rozhodnutí. Poznámka informující o nařízení dražebního jednání se vymaže spolu s výmazem 

poznámky o nařízení výkonu rozhodnutí, jde-li o výkon rozhodnutí, v jehož rámci bylo toto 

dražební jednání nařízeno, nebo spolu s výmazem poznámky o vydání exekučního příkazu, 

jde-li o exekuční příkaz, k jehož provedení bylo toto dražební jednání nařízeno. Poznámka 

informující o nařízení dražebního jednání se vymaže rovněž po uplynutí dne, na který bylo 

dražební jednání nařízeno, a to bez návrhu.  

 

 (5) Společně se zápisem vlastnického práva pro vydražitele se vymažou v rozsahu 

týkajícím se vydražené nemovitosti všechny poznámky o nařízení výkonu rozhodnutí a o 

exekučním příkazu, pokud k nabytí vlastnického práva došlo provedením exekuce, 

daňové exekuce nebo výkonu rozhodnutí soudem, a to bez návrhu. 

 

(6) Poznámka o podaném návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením 

soudcovského zástavního práva a poznámka o podaném návrhu na zřízení 

exekutorského zástavního práva se vymaže spolu se zápisem příslušného zástavního 

práva, a to bez návrhu. Poznámka o podaném návrhu na zřízení exekutorského 

zástavního práva se vymaže také na základě potvrzení oprávněného, že důvody pro 

zápis poznámky pominuly, s úředně ověřeným podpisem. 

 

(7) Poznámky o nařízení výkonu rozhodnutí a o exekučním příkazu se vymažou 

rovněž na základě potvrzení insolvenčního správce o tom, že účinky nařízení výkonu a 

účinky vydaných exekučních příkazů zanikly zpeněžením majetkové podstaty.  
 

 (58) Spolu s výmazem poznámky o zahájení exekuce vymaže katastrální úřad veškeré 

další poznámky s touto exekucí související, a to i pokud byly zapsány jiným katastrálním 

úřadem.  

 

 (69) Poznámka o přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu se 

vymaže   

a)  bez návrhu spolu se vkladem věcného práva, k zajištění jehož přednosti byla zapsána,   

b)  na základě žádosti vlastníka doložené potvrzením oprávněného, že do jednoho roku 

nepodal žalobu na převod nebo jiné zřízení věcného práva,   

c)  na základě žádosti vlastníka nedoložené potvrzením podle písmena b), pokud oprávněný 

k výzvě katastrálního úřadu do 15 dnů nedoložil, že před uplynutím jednoho roku od 

zápisu nebo ode dne, kdy se přednostní právo stalo vymahatelným, podal žalobu na 

převod nebo jiné zřízení věcného práva, vlastník musí doložit, kdy se přednostní právo 

stalo vymahatelným,   
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d)  na základě žádosti vlastníka doložené soudním rozhodnutím nahrazujícím projev vůle k 

převodu nebo jinému zřízení věcného práva, pokud od nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí uplynulo více než 1 rok,   

e)  na základě žádosti vlastníka doložené pravomocným rozhodnutím o zamítnutí žaloby na 

převod nebo jiné zřízení věcného práva.  

  

 (710) Poznámka o výhradě přednostního pořadí se vymaže bez návrhu spolu s 

vkladem věcného práva, pro které bylo přednostní pořadí vyhrazeno.  

  

 (811) Poznámka o výhradě, že upevněný stroj nebo jiné upevněné zařízení není 

součástí nemovitosti, se vymaže na základě   

a)  listiny, která prokazuje převod nebo přechod vlastnického práva ke stroji na vlastníka 

nemovitosti,   

b)  potvrzením vlastníka stroje, že tento stroj již neexistuje.  

 

(12) Poznámka o závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí 

nový dluh a poznámka o závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto 

starého se vymaže bez návrhu spolu s výmazem zástavního práva, k ochraně jehož 

pořadí byly tyto závazky zřízeny. Bylo-li při zřízení závazku určeno konkrétní zástavní 

právo ve výhodnějším pořadí, kterým nelze zajistit nový dluh nebo namísto kterého 

nelze umožnit zápis nového zástavního práva, lze po výmazu tohoto zástavního práva 

nebo i spolu s ním vymazat poznámku na základě ohlášení vlastníka nemovitosti 

s náležitostmi podle § 66 odst. 3 písm. a) až d) a f). 

 

(13) Poznámka o dovolání se neúčinnosti právního jednání se vymaže na základě 

potvrzení žalobce, že důvody pro zápis poznámky pominuly, s úředně ověřeným 

podpisem. 

*** 

§ 81  

Zeměměřické činnosti v terénu  

 

 (1) Zeměměřické činnosti v terénu musí být provedeny tak, aby   

a)  při použití geodetických metod umožnily určit souřadnice podrobných bodů s 

požadovanou přesností a   

b)  výsledek měření mohl být přesně zobrazen a spojen s nezměněným a správně 

zobrazeným polohopisným obsahem katastrální mapy.  

  

 (2) Zpravidla před měřením se lomové body navrhovaných a vlastníky zpřesňovaných 

dosavadních hranic pozemků označí trvalým způsobem. Body polohopisu zaměřované 

kontrolně jiné než vlastnické hranice pozemků a rozsah věcného břemene k části pozemku se 

označí pro účely zaměření dočasným způsobem.  

  

 (3) Při vytyčení bodu na neznatelné dosavadní vlastnické hranici, ze kterého nová 

hranice při dělení pozemku vychází, se postupuje podle ustanovení této vyhlášky o 

vytyčování hranic pozemků, přitom za neznatelnou se považuje hranice, jejíž lomové body 

nejsou označeny trvalým způsobem, a hranice, která není číselně vyjádřena.  

 (3) Není-li bod na dosavadní vlastnické hranici, ze kterého nová hranice při 

dělení pozemku vychází, označen v terénu trvalým způsobem, ani není číselně vyjádřen, 
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vytyčí se postupem podle ustanovení této vyhlášky o vytyčování hranic pozemků. 

Obdobně se postupuje v případě, kdy nová hranice vychází z bodu vloženého do 

přímého úseku dosavadní hranice, jejíž lomové body nejsou označeny trvalým 

způsobem, ani není tato hranice číselně vyjádřena. V případě hranice, jejíž lomové body 

jsou označeny trvalým způsobem, ale není číselně vyjádřena, vyhotovitel geometrického 

plánu ověří soulad průběhu hranice s údaji katastru nemovitostí. Pokud tato hranice 

odpovídá v mezích přesnosti dosavadnímu geometrickému a polohovému určení, 

přičemž průběh hranice pohledově odpovídá jejímu zobrazení v katastrální mapě, 

vyhotovitel geometrického plánu prokazatelně vyrozumí vlastníka sousedního pozemku 

o vyhodnocení hranice jako identické a o záměru trvalého označení bodu napojení. Ve 

vyrozumění uvede lhůtu, ne kratší než 15 dnů od odeslání vyrozumění, ve které vlastník 

může vyhotoviteli geometrického plánu doručit písemný nesouhlas s vyhodnocením 

hranice jako identické. V případě takového nesouhlasu se bod napojení označí 

dočasným způsobem. 

 

 (4) Při měření se ověří, zda se v terénu nezměnila poloha bodů geometrického základu 

a identických bodů, popřípadě identických linií. Ověření se provede určením jejich vzájemné 

polohy například polárním zaměřením nebo změřením vzdálenosti identického bodu od 

nejméně 2 jiných bodů, které lze považovat za identické, nebo od bodů polohového bodového 

pole a porovnáním výsledku s odpovídajícími mírami v dokumentovaných výsledcích jeho 

původního určení nebo v katastrální mapě. Body polohového bodového pole je možné ověřit 

podle geodetických údajů.  

  

 (5) Výsledky dřívějších měření lze využít, je-li jejich soulad se skutečným stavem 

ověřen měřením v terénu.  

  

 (6) Je-li měněn obvod budovy, která je dosud v katastrální mapě zobrazena průmětem 

střešního pláště, zaměří se průnik celého jejího obvodu s terénem.  

  

 (7) Na dosavadní vlastnické hranici dotčené změnou se jako navazující kontrolní body 

zaměří nejméně ty sousední lomové body, mezi nimiž se průběh hranice mění, s výjimkou 

případu, kdy dosavadní hranice mezi bodem změny a sousedním lomovým bodem zaniká. 

Pokud sousední lomový bod hranice není možné zaměřit například proto, že bod nelze 

jednoznačně identifikovat, bod není přímo viditelný, bod je značně vzdálený a podobně, a 

přitom průběh dosavadní hranice v okolí změny je zřetelný, lze zaměření takového lomového 

bodu nahradit zaměřením zřetelné části hranice. V případě nezřetelného průběhu dosavadní 

hranice v okolí změny se vytyčí sousední lomové body nebo při jejich značné vzdálenosti či 

nepřístupnosti se vytyčí bližší mezilehlé body dosavadní hranice. Vytyčení navazujících 

kontrolních bodů pro účely měření lze provést bez účasti vlastníků dotčených pozemků, není 

potřebné je protokolárně dokumentovat a není jím dotčeno ani dosavadní geometrické a 

polohové určení nemovitostí.  

  

 (8) Poloha lomového bodu změny se jednoznačně určí měřením a ověří oměrnými 

nebo jinými kontrolními mírami. Nelze-li oměrné míry nebo jiné kontrolní míry změřit pro 

překážky přímo, například brání-li tomu porost, změří se nepřímo, například z jiného 

pomocného bodu zřízeného pro daný účel, nebo se poloha lomového bodu změny určí 

nezávisle dalším měřením.  

  

*** 
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Vytyčování hranic pozemků  

 

§ 87  

Podklady pro vytyčení hranice pozemků  

 

(1) Základním podkladem pro vytyčení hranice pozemku je jeho geometrické a 

polohové určení evidované v souboru geodetických informací. Je-li geometrické a polohové 

určení dáno jen zobrazením hranic pozemků v katastrální mapě podle původního výsledku 

zeměměřické činnosti, využije se pro vytyčení také tento původní výsledek zeměměřické 

činnosti. Pro vytyčení se mohou využít i údaje jiného výsledku zeměměřických činností, není-

li zjištěn jejich rozpor s platným geometrickým a polohovým určením. 

  (1) Základním podkladem pro vytyčení hranice pozemku je jeho geometrické a 

polohové určení evidované v souboru geodetických informací. Je-li geometrické a 

polohové určení dáno jen zobrazením hranic pozemků v katastrální mapě, ověří se jeho 

správnost podle původního výsledku zeměměřické činnosti. Je-li původním výsledkem 

grafický operát dřívější pozemkové evidence, a je-li to účelné pro dosažení vyšší 

přesnosti vytyčení, vytyčovací prvky se určí z tohoto grafického operátu transformací na 

identické body a linie. K určení vytyčovacích prvků se vždy využijí přímo měřené údaje 

z původního výsledku zeměměřické činnosti, pokud je obsahuje. Pro vytyčení se mohou 

využít i údaje jiného výsledku zeměměřických činností, není-li zjištěn jejich rozpor s 

platným geometrickým a polohovým určením. 

 

 (2) Podklady pro vytyčení hranice pozemku poskytne katastrální úřad odborně 

způsobilé osobě bezúplatně v nezbytném rozsahu ve výměnném formátu nebo ve formě 

rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě reprografických kopií.  

  

 (3) Před vytyčením se posuzuje využitelnost podkladů z hlediska jejich přesnosti a 

možnosti využití zejména zachovaných lomových bodů označených trvalým způsobem, 

jiných trvalých předmětů a znatelného přirozeného rozhraničení pozemků například příkopem 

nebo hrází.  

  

§ 88  

 

Zeměměřické činnosti v terénu  

 

 (1) Pro vytyčení se přednostně využije geometrický základ měření, z něhož byla 

hranice geometricky a polohově určena.  

  

 (2) Vytyčené lomové body hranice se v terénu označí trvalým způsobem, pokud je 

hranice v katastru číselně vyjádřena, nebo pokud se na podkladě vytyčení vyhotovuje 

geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 

z protokolu o vytyčení hranice pozemků nevyplývá nesouhlas vlastníka, který je 

přítomný na ústním jednání, s průběhem a označením vytyčené hranice pozemků. V 

ostatních případech se lomové body označí dočasným způsobem, nejsou-li již označeny. 

Správnost vytyčení hranice pozemku se ověří kontrolním měřením. Vytyčeným lomovým 

bodům hranice se určí souřadnice v S-JTSK, pokud nebyly v tomto souřadnicovém systému 

již určeny.  

  

§ 89  
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Součinnost s vlastníky při vytyčení hranice pozemků  

 

 (1) K seznámení s vytyčenou hranicí přizve odborně způsobilá osoba vykonávající 

vytyčení hranice pozemku (dále jen „vytyčovatel“) písemnou pozvánkou všechny vlastníky 

pozemků, jejichž hranice má být vytyčena, nebo na jejichž hranici má být vytyčen alespoň 

jeden lomový bod. Pozvánka se doručí vlastníkům pozemků s předstihem alespoň 7 dnů a 

obsahuje datum, čas a místo seznámení s výsledky vytyčení, a dále  

a)  upozornění, že  

1.  k účasti na projednání vytyčené hranice může vlastník zmocnit svého zástupce,  

2.  informace o vytyčené hranici lze získat u vytyčovatele,  

3.  v případě neúčasti na projednání vytyčené hranice se lze k průběhu hranice vyjádřit u 

vytyčovatele ve lhůtě uvedené v pozvánce, 

3.  v případě neúčasti na ústním jednání se lze k průběhu hranice písemně vyjádřit 

u vytyčovatele ve lhůtě 10 dnů po tomto jednání, 

4.  má-li být do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a 

jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely podle výsledku vytyčení hranice 

pozemku, je nutné vyhotovit pro tento účel geometrický plán, 

5.  případná nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na ústním 

jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele,   

b)  oznámení o oprávnění ke vstupu na pozemek a   

c)  poučení, že případný spor vlastníků o průběhu vlastnické hranice nebo o rozsahu 

vlastnického práva ke sporné části pozemku je možné řešit občanskoprávní cestou.  

  

(2) Seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice provede vytyčovatel ústním 

jednáním. Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na ústním jednání 

není na překážku dalším úkonům vytyčovatele.  
  

*** 

Příloha 

 

Technické podrobnosti pro správu katastru 

1. Druh pozemku 

1. Druh pozemku 

 Kód Název Zkráceně Charakteristika druhu pozemku pro účely katastru 

2 orná půda  Pozemek orné půdy podle zákona o zemědělství. 

3 chmelnice  Pozemek chmelnice podle zákona o zemědělství. 

4 vinice  Pozemek vinice podle zákona o zemědělství. 

5 zahrada  Pozemek, 

a) na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní 

plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu, 

b) souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který zpravidla 

tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. 

6 ovocný sad ovoc. sad Pozemek ovocného sadu  podle  zákona o zemědělství. 

7 trvalý travní porost travní p. Pozemek trvalého travního porostu podle zákona o zemědělství. 
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10 lesní pozemek lesní poz Pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty 

odstraněny za účelem jejich obnovy, lesní průsek a nezpevněná lesní cesta, 

není-li širší než 4 m, a pozemek, na němž byly lesní porosty dočasně 

odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů [§ 3 odst. 1 

písm. a) zákona č. 289/1995 Sb.]. 

11 vodní plocha vodní pl. Pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad 

nebo bažina. 

13 zastavěná plocha a 

nádvoří 

zast. pl. Pozemek, na němž je  

a) budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného stavebního pozemku, 

obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby, bazén, zatravněné plochy, okrasné 

záhony a jiné přiléhající plochy, které slouží k lepšímu užívání stavby), 

vyjma skleníku, který je v katastru evidován jako budova, postaveného na 

zemědělském nebo lesním pozemku, budovy postavené na lesním pozemku 

a budovy evidované na pozemku vodní plocha, 

b) společný dvůr, 

c) zbořeniště, 

d) vodní dílo. 

14 ostatní plocha ostat.pl. Pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků. 

1. Druh pozemku 

 Kód Název Zkráceně Charakteristika druhu pozemku pro účely katastru 

2 orná půda  Pozemek  

a) zemědělsky obhospodařovaný, na němž se pravidelně a 

převážně pěstují obilniny, okopaniny, pícniny, technické 

plodiny a jiné zemědělské plodiny 

b) který je dočasně zatravněn. 

3 chmelnice  Pozemek, na kterém se pěstuje chmel a který je opatřen opěrným 

zařízením pro jeho pěstování, včetně plochy souvisejícího 

manipulačního prostoru, který netvoří součást cesty. 

4 vinice  Pozemek rovnoměrně a souvisle osázený keři vinné révy opatřené 

opěrným zařízením, včetně plochy souvisejícího manipulačního 

prostoru, který netvoří součást cesty. 

5 zahrada  Pozemek, 

a) na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné 

zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní potřebu, 

b) souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který 

zpravidla tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými 

budovami, 

c) funkčně spojený a užívaný s budovou, s charakterem okrasné 

zahrady, na kterém převládá travnatá plocha, zpravidla 

doplněná trvalými porosty většinou okrasného charakteru, ke 

kterým lze přiřadit i dřeviny charakteristické pro ovocné a 

lesní porosty. 

6 ovocný sad ovoc. sad Pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři nebo 

pozemek tvořící s okolními pozemky takto osázený souvislý celek. 

7 trvalý travní 

porost 

travní p. Pozemek  

a) využívaný k trvalému pěstování trav na přírodních nebo 

uměle vytvořených plochách  

b) u něhož hlavní výtěžek je tráva nebo porost využívaný 

k trvalému spásání .  

 

10 lesní pozemek lesní poz Pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty 

odstraněny za účelem jejich obnovy, lesní průsek a nezpevněná lesní 

cesta, není-li širší než 4 m, a pozemek, na němž byly lesní porosty 

dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů 

[§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb.]. 
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11 vodní plocha vodní pl. Pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, 

mokřad nebo bažina. 

13 zastavěná plocha a 

nádvoří 

zast. pl. Pozemek, na němž je  

a) budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného stavebního pozemku, 

obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby, bazén, zatravněné plochy, 

okrasné záhony a jiné přiléhající plochy, které slouží k lepšímu užívání 

stavby), vyjma skleníku, který je v katastru evidován jako budova, 

postaveného na zemědělském nebo lesním pozemku, budovy postavené 

na lesním pozemku a budovy evidované na pozemku vodní plocha, 

b) společný dvůr, 

c) zbořeniště, 

d) vodní dílo. 

14 ostatní plocha ostat.pl. Pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků. 

Poznámka:  

S druhem pozemku (kódy 2 až 7) se beze změny druhu pozemku evidují i pozemky, které 

byly pro nezemědělské účely dočasně odňaty ze zemědělského půdního fondu. 

 

2. Způsob využití pozemku 

Kód Název Zkráceně Význam 
Kód 

druhu p. 

1 skleník, pařeniště skleník-pařeniš. Na pozemku je zřízen skleník nebo pařeniště.  2 až 7 a 

10 

2 školka  Na pozemku je zřízena školka ovocných, lesních nebo 

okrasných stromů, viničná školka nebo školka 

pro chmelovou sáď. 
2,7 a 10 

3 plantáž dřevin  Na pozemku je semenná plantáž, plantáž energetických 

dřevin, vánočních stromků, porost určitého dřevinného 

druhu, zpravidla monokultura, s intenzivním 

agrotechnickým obděláváním půdy pro dosažení rychlé a 

vysoké produkce dřevní hmoty apod. 

2, 7 až 10 

a 14 

4 les jiný než 

hospodářský 

les(ne hospodář) Pozemek zařazený do kategorie lesy ochranné a lesy 

zvláštního určení podle § 7 a 8 zákona č. 289/1995 Sb.  

10 

5 lesní pozemek, na 

kterém je budova 

les s budovou Lesní pozemek, na kterém je budova, ale pozemek není 

odňat plnění funkcí lesa. 

6 rybník  Umělá vodní nádrž určená především k chovu ryb 

s možností úplného a pravidelného vypouštění. 

11 

7 koryto vodního toku 

přirozené nebo 

upravené 

tok přirozený Koryto vodního toku, které vzniklo působením tekoucí 

vody a dalších přírodních faktorů (bystřina, potok, řeka) 

nebo jehož přírodní charakter je změněn technickými 

zásahy (např. břehovým opevněním) nebo ohrázováním. 

11 

8 koryto vodního toku 

umělé 

tok umělý Koryto vodního toku, které bylo vytvořeno uměle 

(například opevněné koryto vodního toku, průplav, kanál 

apod.). 

9 vodní nádrž přírodní nádrž přírodní Pozemek, na kterém je vodní nádrž, která nebyla 

vytvořena záměrnou lidskou činností (například jezero, 

přírodní deprese naplněná vodou apod.). 

10 vodní nádrž umělá nádrž umělá Pozemek, na kterém je vodní nádrž vytvořená záměrnou 

lidskou činností s výjimkou rybníku a bazénu ke koupání 

(například velká vodní nádrž vytvořená přehradou, malá 

vodní nádrž, nádrž vytvořená zatopením vytěžených 

ploch apod.). 

11 zamokřená plocha zamokřená pl. Zemský povrch trvale nebo po převážnou část roku 

rozbředlý (močál, mokřad, bažina). 

11 a 14 
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12 společný dvůr  Společný dvůr v podílovém spoluvlastnictví vlastníků 

bytových domů, které s tímto pozemkem sousedí. 

13 

13 zbořeniště  Pozemek se zbořenou budovou nebo zříceninou. 

14 dráha  Pozemek, na kterém je dráha železniční, tramvajová, 

trolejbusová nebo lanová (§ 1 zákona č. 266/1994 Sb.) 

s vlastní dopravní cestou. 

14 

15 dálnice  Pozemek, na kterém je dálnice a její součásti (§ 4 zákona 

č. 13/1997 Sb.). 

16 silnice  Pozemek, na kterém je silnice I. až III. třídy a její součásti 

(§ 5 zákona č. 13/1997 Sb.). 

17 ostatní komunikace ostat.komunikace Pozemek, na kterém je místní nebo účelová komunikace 

(včetně zpevněné lesní komunikace) a její součásti (§ 6 a 

7 zákona č. 13/1997 Sb.). 

10 a 14 

18 ostatní dopravní 

plocha 

ost.dopravní pl. Letiště, přístav, veřejné parkoviště (pokud není součástí 

pozemní komunikace). 

14 

19 zeleň  Okrasná zahrada, uliční a sídlištní zeleň, park a jiná 

plocha funkční a rekreační zeleně. 

20 sportoviště a 

rekreační plocha 

sport.a rekr.pl. Hřiště, stadion, koupaliště, sportovní dráha a jízdárna, 

střelnice, autokemp, tábořiště apod. 

10 a 14 

21 hřbitov, urnový 

hájpohřebiště 

hřbitov-urn.háj 

pohřeb. 

Hřbitov, urnový háj Pohřebiště. 14 

22 kulturní a osvětová 

plocha 

kult.a osvět.pl. Botanická a zoologická zahrada, skanzen, amfiteátr, 

památník apod. 

23 manipulační plocha manipulační pl. Manipulační a skladová plocha. 

24 dobývací prostor dobývací prost. Prostor jednoho nebo více výhradních ložisek nebo 

prostor jen části výhradního ložiska. 

2 až 10 a 

14 

25 skládka  Skládka odpadu. 14 

26 jiná plocha  Pozemek nevyužívaný žádným z ostatních 

vyjmenovaných způsobů včetně pozemku, na kterém je 

postavena stavba, která se v katastru neeviduje. 

27 neplodná půda  Pozemek, na němž se nachází prudký svah, skála a jiné 

neplodné půdy, kterými se rozumí zejména zarostlé rokle, 

vysoké meze s křovinami nebo s kamením, kamenitý 

terén, ochranné hráze, bermy u regulovaných vodních 

toků a pozemek, který neposkytuje trvalý užitek z jiných 

důvodů, zejména plocha zarostlá křovinami nebo 

zanesená štěrkem nebo kamením, s výjimkou případů, 

kdy stav pozemku je důsledkem lidské činnosti nebo 

nečinnosti a pozemek lze opět uvést do stavu 

umožňujícího jeho trvalé hospodářské využití. 

28 vodní plocha, na 

které je budova 

vod.pl.s budovou Pozemek vodní plochy, na kterém je postavena budova. 11 

29 fotovoltaická 

elektrárna 

foto. elektrárna Fotovoltaická elektrárna. 2 až 14 

30 mez, stráň  Mez, stráň, úvoz, příkop. 2 až 14 

 
Poznámka: 

Parcela s druhem pozemku vodní plocha, ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří bez 

připojené budovy nebo vodního díla musí mít vyznačen způsob využití pozemku. 

3. Typ stavby 

Kód Název Zkráceně 

1 budova s číslem popisným č.p. ... 

2 budova s číslem evidenčním č.e. ... 

3 budova bez čísla popisného nebo evidenčního bez čp/če 
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6 vodní dílo vod. dílo 

7 budova s rozestavěnými jednotkami s roz.jed 

4. Způsob využití stavby 

Kód Název Zkráceně Význam 
Kód typu 

st. 

2 zemědělská usedlost zem.used 
Zemědělská usedlost (statek), soubor staveb, který tvoří 

zejména budova s obytnou částí, stodola, chlévy apod. 

1  

6 bytový dům byt.dům Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto 

účelu určena [§ 2 písm. a) bod 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.]. 

7 rodinný dům rod.dům Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je 

k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři 

samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno 

podzemní podlaží a podkroví [§ 2 písm. a) bod 2 vyhlášky 

č. 501/2006 Sb.]. 

8 stavba pro rodinnou 

rekreaci 

rod.rekr Stavba pro rodinnou rekreaci, jejíž objemové parametry a 

vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je 

k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít 

nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a 

podkroví [§ 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.]; například 

rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata. 

2  

9 stavba pro 

shromažďování 

většího počtu osob 

shromaž. Stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování 

osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové 

hodnoty a je určena ke kulturním, sportovním a obdobným 

účelům [§ 3 písm. b) vyhlášky č. 268/2009 Sb.]. 

1 až, 3  

10 stavba pro obchod obchod Stavba s prodejnami a jinými obchodními prostory, 

velkoprodejny, nákupní střediska, obchodní domy apod. [§ 3 

písm. c) vyhlášky č. 268/2009Sb.]. 

11 stavba ubytovacího 

zařízení 

ubyt.zař Stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby 

s tím spojené (hotel, motel, penzion, turistická ubytovna, kolej, 

internát, kemp a skupina chat-bungalovů, kulturní nebo 

památkový objekt využívaný pro přechodné ubytování apod.); 

stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a 

stavba pro rodinnou rekreaci [§ 2 písm. c) vyhlášky 

č. 501/2006 Sb.]. 

12 stavba pro výrobu a 

skladování 

výroba Stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, 

popřípadě pro služby mající charakter výroby, a dále pro 

skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě zemědělských 

staveb určených pro skladování [§ 3 písm. e) vyhlášky 

č. 268/2009 Sb.]. 

13 zemědělská stavba zem.stav Stavba pro chov hospodářských zvířat, přípravu a skladování 

produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a 

steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu 

produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků 

výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a 

pro zemědělské služby [§ 3 písm. f) vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.]. 

14 stavba pro 

administrativu 

adminis. Stavba pro správní a řídící složky podniků a organizací, 

víceúčelová stavba pro administrativní účely, budova orgánu 

státní správy a územní samosprávy apod.  

1 aaž 3  

15 stavba občanského 

vybavení 

obč.vyb Stavba pro služby, tělesnou výchovu a rekreaci, kulturu, 

zdravotnictví a sociální péči, předškolní zařízení, školství a 

učiliště, vědu a výzkum apod. [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 3 

zákona č. 183/2006 Sb.]. 
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16 stavba technického 

vybavení 

tech.vyb Stavba, která je součástí sítě technického vybavení, tj. sítě 

energetické (elektrické silové vedení, plynovod a teplovod), 

vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiného 

vedení (například produktovodu) [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 2 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.]. 

17 stavba pro dopravu doprava Stavba pro zabezpečení dopravy [§ 2 odst. 1 písm. k) bod 1 

zákona č. 183/2006 Sb.]. 

18 garáž  Objekt popřípadě prostor, který slouží k odstavování nebo 

parkování silničních vozidel (jednotlivá, řadová nebo hromadná 

garáž). 

19 jiná stavba jiná st. Stavba jiného než v této tabulce uvedeného způsobu využití. 

20 víceúčelová stavba  víceúčel Stavba sloužící více účelům (například obchodnímu, 

administrativnímu, bytovému, rekreačnímu apod.). 

21 skleník  Skleník, který je budovou. 

22 přehrada  Vodní dílo podle § 2 písm. a) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 6 

23 hráz přehrazující 

vodní tok nebo údolí 

hráz př. Vodní dílo podle § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky č. 23/2007 Sb. 6 

24 hráz k ochraně 

nemovitostí před 

zaplavením při 

povodni 

hráz pod Vodní dílo podle § 2 písm. b) bod 2 vyhlášky č. 23/2007 Sb. 

25 hráz ohrazující 

umělou vodní nádrž 

hráz ohr Vodní dílo podle § 2 písm. b) bod 3 vyhlášky č. 23/2007 Sb. 

26 jez  Vodní dílo podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 

27 stavba 

k plaveb.účelům 

v korytech nebo na 

březích vod.toků 

plav.úč. Vodní dílo podle § 2 písm. d) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 

28 stavba k využití 

vodní energie (vodní 

elektrárna) 

vodní el Vodní dílo podle § 2 písm. e) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 

29 stavba odkaliště odkališ. Vodní dílo podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 23/2007 Sb. 

    

7. Typ a způsob ochrany nemovitosti 

Typ Zkrácený název typu ochrany 
Kód 

způsobu 
Zkrácený název způsobu ochrany 

1 ochrana přírody a krajiny 6 národní park - I. zóna 

7 národní park - II. zóna 

8 národní park - III. zóna 

9 ochranné pásmo národního parku 

10 chráněná krajinná oblast - I. zóna 

11 chráněná krajinná oblast - II.-IV. zóna 

12 národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka 

13 přírodní rezervace nebo přírodní památka 

14 ochr. pásmo jiného zvlášť chrán. území nebo pam. stromu 

34 evropsky významná lokalita 

35 ptačí oblast 

2 památková ochrana 15 nemovitá národní kulturní památka 

16 pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci 

17 pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně  

18 nemovitá kulturní památka 
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19 ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. 

pam. 

3 ochr. přír. léč. láz, přír. léčiv. 

zdroje a zdroje přír. min. vody  

20 vnitřní území lázeňského místa 

21 přír. léč. zdroj nebo zdroj přír. miner. vody 

22 ochr. pásmo přír. léčiv. zdroje nebo zdroje přír. miner. vody 

4 ochrana nerostného bohatství 23 chr. lož. území, dob. prostor, chr. území pro zvl. zásahy do z. kůry 

5 ochrana značky geodetického 

bodu 

24 chráněná značka geodetického bodu  

25 chráněné území značky geodetického bodu 

6 jiná ochrana pozemku 26 pozemek určený k plnění funkcí lesa 

27 zemědělský půdní fond 

36 pozemek určený k plnění funkcí lesa-dočasně odňato 

37 zemědělský půdní fond-dočasně odňato 

7 ochrana vodního díla 28 ochranné pásmo vodního díla  

8 
ochrana vodního zdroje 

 

29 ochranné pásmo vodního zdroje (zrušeno 21. dubna 2002) 

32 ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně 

33 ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 

 

Kód Význam některých kódů způsobu ochrany nemovitosti 

14 Ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní 

památky nebo památného stromu.  

15 Nemovitá národní kulturní památka - budova nebo pozemek chráněné jako národní kulturní památka, pozemky, 

které nejsou národní kulturní památkou, ale nacházejí se na nich stavby chráněné jako národní kulturní 

památka.  

18 Nemovitá kulturní památka - budova nebo pozemek chráněné jako nemovitá kulturní památka, pozemky, které 

nejsou nemovitou kulturní památkou, ale nacházejí se na nich stavby chráněné jako nemovitá kulturní památka.  

19 Ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, památkové rezervace nebo nemovité národní 

kulturní památky, budovy, pozemky v ochranném pásmu.  

21 Přírodní léčivý zdroj peloidu (rašelina, slatina, bahno) nebo minerální vody nebo plynu nebo zdroj přírodní 

minerální vody. 

23 Chráněné ložiskové území, dobývací prostor, chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry. 

26 Pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 zákona č. 289/1995 Sb.). 

27 Zemědělský půdní fond - zemědělské pozemky a další pozemky náležející do zemědělského půdního fondu (§ 1 

odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb.). 

34 Evropsky významná lokalita, která byla zařazena do evropského seznamu lokalit významných pro Evropská 

společenství. 

36 Pozemek dočasně odňatý plnění funkcí lesa (15 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.). 

37 Pozemek dočasně odňatý ze zemědělského půdního fondu (§ 9 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.). 

*** 

10. Mapové značky katastrální mapy  

10.4 Druhy pozemků a způsob jejich využití 

Poř. 

číslo 
Předmět Značka Příklad použití Poznámka  

3.01 Orná půda 
 

jen v náčrtu 

3.02 Chmelnice 

 

mapová značka se umísťuje 

uprostřed parcely, pokud 

možno nad parcelním 

r 
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3.03 Vinice 

 

číslem, u rozsáhlých nebo 

členitých parcel může být 

značka umístěna vícekrát a 

u parcel malé výměry může 

být vynechána 

 
3.04 Zahrada 

 

3.05 Ovocný sad 

 

3.06 Trvalý travní porost 

 

3.08 
Lesní půda bez rozlišení druhu 

porostu 

 

3.14 Park, okrasná zahrada 

 

3.15 HřbitovPohřebiště 

 

 

3.16 Neplodná půda 

 

 

8.02 Koryto vodního toku 

 

 

8.03 Vodní nádrž 

 

mapová značka se umísťuje 

uprostřed parcely, pokud 

možno nad parcelním 

číslem, u rozsáhlých nebo 

členitých parcel může být 

značka umístěna vícekrát a 

u parcel malé výměry může 

být vynechána 

8.04 
Zamokřená plocha (močál, 

mokřad, bažina) 

 

 

7.01 Dobývací prostor 

 

3.19 Zbořeniště, společný dvůr 

 

 

 
  

*** 
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16. Náležitosti záznamu podrobného měření změn  

 

 16.1 Záznam podrobného měření změn má tyto náležitosti  

  

a)  popisové pole,   

b)  náčrt,   

c)  zápisník,   

d)  protokol o výpočtech,   

e)  záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů),   

f) návrh změny,  

g)  údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných hranic 

(zpravidla pod popisovým polem), kopie případného písemného nesouhlasu vlastníka 

s vyhodnocením hranice jako identické.  

 

Záznam podrobného měření změn pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a 

pro vymezení chráněného území nebo jeho ochranného pásma obsahuje pouze náležitosti 

podle písmene a) až d) a f). Záznam podrobného měření změn pro vytyčení hranice pozemku 

obsahuje pouze náležitosti podle písmene a), c), d) a f).  

   

*** 

 16.26 Návrh změny přizpůsobením změny mapě se použije, když:  

  

a)  se nejedná o katastrální mapu v S-JTSK,   

b)  se jedná o katastrální mapu v S-JTSK, ale bod napojení resp. navazující kontrolní body 

jsou v katastru evidovány s kódem kvality jiným než 3 nebo nemají souřadnice určeny, 

přitom dosavadní geometrické a polohové určení nelze zpřesnit, nebo   

c)  se jedná o katastrální mapu v S-JTSK, ale přizpůsobením mapy změně by došlo k 

hrubému narušení logických vztahů okolního polohopisu, například změna by zasahovala 

do komunikace a neúměrně a nelogicky by ji napojením zúžila nebo zaměřená stavba by 

byla v mapě umístěna nesprávně vzhledem k hranicím okolních pozemků a náprava by 

vyžadovala rozsáhlé měření za účasti velkého množství vlastníků sousedních parcel (v 

odůvodněných případech lze změnu přizpůsobit mapě bez ohledu na hodnotu mezní 

souřadnicové chyby).  

Při postupu podle písmene b) lze v případě nepřekročení mezních rozdílů podle bodu 15.2 

změnu přizpůsobit mapě pouze napojením; u bodů napojení se k souřadnicím obrazu uvede 

dosavadní kód kvality, nebo kód kvality určený podle navazujících kontrolních bodů. V 

ostatních případech se provede nejprve přiřazení a následně napojení; všem bodům změny se 

tak pro zobrazení změny do katastrální mapy určí souřadnice obrazu odlišné od souřadnic 

polohy. U bodů napojení se k souřadnicím obrazu uvede dosavadní kód kvality, nebo 

kód kvality určený podle navazujících kontrolních bodů. Je-li bod napojení označen 

v souladu s § 81 odst. 3 trvalým způsobem, uvede se kód kvality 3. Nemá-li při postupu 

podle písmene a) nebo b) navazující kontrolní bod evidovány souřadnice obrazu, za účelem 

výpočtu souřadnic obrazu bodu napojení se určí jeho souřadnice afinní transformací na 

identické body a uvede se u nich kód kvality v závislosti na měřítku katastrální mapy podle 

bodu 15.6.   

*** 

16.29 Vzor protokolu o vytyčení hranice pozemku  
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PROTOKOL O VYTYČENÍ HRANICE POZEMKU 

 

 

Vyhotovil: 
 

Dne 20. srpna 2014 byly na žádost RNDr. Lucie Řádové, Kovářova 13, Praha 8 vytyčeny 

body č. 14, 15 a 16 na vlastnické hranici mezi pozemky p. č. 716/5 a p. č. 688/5 PK, 

bod č. 18 na vlastnických hranicích mezi pozemky p. č. 688/7, p. č. 688/5 PK a p. č. 688/6 PK 

body č. 19 a 21 na vlastnické hranici mezi pozemky p. č. 688/7 a p. č. 688/5 PK a 

bod č. 22 na vlastnické hranici mezi pozemky p. č. 688/7 a p. č. 688/6 PK v 

katastrální území: Komárov u Opavy obec: Opava okres: Opava 

Vytyčení bylo provedeno na podkladě:         Rastrového obrazu katastrální mapy, mapy pozemkového 

katastru, ZPMZ č. 44 a 45. 

Popis vytyčovacích prací: Souřadnice S-JTSK vytyčovaných bodů byly získány výpočtem průsečíků 

navrhovaných nových hranic se stávajícími hranicemi. Souřadnice lomových bodů stávajících hranic byly 

získány ze ZPMZ č. 44 nebo byly určeny transformací kartometrických souřadnic pomocí identických bodů č. 

7, 44-5 a 45-13 do S-JTSK. V terénu byly body vytyčeny polárně z pomocného měřického bodu č. 4001 totální 

stanicí Duplo TS2-R. 

Vytyčené body byly v terénu označeny: zabetonovanými železnými trubkami, kolíky. 

Vlastníci a oprávnění z dalších práv písemně pozvaní k seznámení s výsledkem vytyčení: 

Jméno / název Adresa Pozemek p. č. 
Údaj o 

účastiPodpis 

Jakub Roubal Stražisko č. p. 15, 798 44 

Stražisko 

688/5 PK Ano 

Ing. Michala Roubalová Stražisko č. p. 15, 798 44 

Stražisko 

688/5 PK Ano 

RNDr. Lucie Řádová (zastoupena 

Ing. Michalou Roubalovou) 

Kovářova 13, Praha 8 688/6 PK Ano 

Jaroslav Tomášek Na Konečné 65/1, 747 70 

Opava 9 

688/7 Ano 

Správa silnic Moravskoslezského kraje Úprkova 1, 702 23 Ostrava 716/5 Nedostavil se 

Údaje katastru nemovitostí mohou být zpřesněny podle výsledků vytyčení jen na podkladě geometrického plánu 

a souhlasného prohlášení o shodě vlastníků o průběhu hranic pozemků [§ 50 odst. 1 písm. a) katastrálního 

zákona]. 

Vlastníci a oprávnění z dalších práv mají k vytyčeným bodům tyto připomínky: 

Přítomní vlastníci nemají k vytyčeným bodům připomínky. 

V Komárově dne 20. srpna 2014 

Vytyčovatel: 

Jindřich Lebeda  

(jméno, popřípadě jména, příjmení, podpis) 

 

Ověření odborné správnosti vytyčení: 

 

Číslo ověření: 147/2014 

Datum: 12. října 2014 

 

Ing. Petr Klapovský  

                                                              (podpis a razítko ověřovatele) 

číslo zakázky:   172-265/2014 Gekar, a. s. 

Dlouhá 48/1 

747 70 Opava 

 

 

Náležitostmi a přesností odpovídá 

právním předpisům 
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*** 

  
 16.32 Protokol o vytyčení hranice pozemku obsahuje  

  

a)  jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, 

popřípadě adresu bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, nebo název a 

adresu sídla právnické osoby, která dokumentaci o vytyčení pozemku vyhotovila,  

b)  údaje o objednateli vytyčení hranice pozemku v rozsahu podle písmene a),  

c)  název katastrálního území a obce, číslo záznamu podrobného měření změn, údaje o 

rozsahu vytyčení s uvedením parcelních čísel dotčených pozemků,  

d)  údaje o podkladu, podle kterého bylo provedeno vytyčení, a o způsobu vytyčenípopis 

vytyčovacích prací, který obsahuje nejméně způsob určení vytyčovacích prvků a 

údaje o použitých geodetických metodách; v případě rozporu výsledku vytyčení se 

stávající rozhradou a v případě nevyužití údajů původního výsledku 

zeměměřických činností obsahuje také odůvodnění takového rozporu nebo postupu,  

e)  způsob označení lomových bodů vytyčované hranice,  

f)  údaje o vlastnících pozemků dotčených vytyčením v rozsahu podle písmene a) a podpis 

nebo údaj o účastineúčasti na seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice 

pozemků,  

g)  případné připomínky vlastníků dotčených pozemků k průběhu a označení vytyčené 

hranice pozemku opatřené jejich podpisy,  

h)  datum, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis vytyčovatele, kterým potvrzuje 

vytyčení hranice podle katastru, 

i)  údaje o ověření.  

  

*** 

 

 17.4 V popisovém poli se uvede  

  

a)  účel geometrického plánu v souladu s katastrálním zákonem, a to s využitím popisu v 

§ 79 nebo vyjádřením jiným vhodným způsobem,   

b)  číslo geometrického plánu složené z čísla záznamu podrobného měření změn, čísla podle 

evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného letopočtu,   

c)  u vyhotovitele geometrického plánu jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu fyzické 

osoby (popřípadě adresa bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky), nebo 

obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele - fyzické nebo právnické osoby,   

d)  název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální mapy,   

e)  způsob označení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede u jednotlivých bodů v 

poznámce seznamu souřadnic,   

f)  údaje o ověření geometrického plánu,   

g)  údaje o potvrzení geometrického plánu.  

  

*** 

 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí  

  

 17.15 Vzor výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí  
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a) varianta pro více nabyvatelů  
  

 
 

b) varianta pro jednoho nabyvatele  
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b) varianta pro jednoho nabyvatele  
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19.3 Geometrický plán pro vymezení rozsahu skupiny věcných břemen  
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19.4 Geometrický plán pro vyznačení vodního díla  
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19.5 Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků  
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21. Vzor prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení 

PROHLÁŠENÍ 
O GEOMETRICKÉM A POLOHOVÉM URČENÍ POZEMKŮ 

Vlastníci nebo oprávnění z odvozených práv (dále jen „vlastníci“): 

jméno, popřípadě 
jména, a příjmení 
fyzické osoby nebo 
název právnické osoby 

adresa místa trvalého pobytu 
nebo adresa sídla 

rodné číslo fyzické 
osoby nebo 
identifikační číslo 
právnické osoby 

pozemek (parcelní 
číslo, název 
katastrálního území 

Nela Novotná 
Mlýnská 38 

47168  Sloup v Podještědí 
705712/1126 

st.27, 55/1 

k.ú. Maxovice 

Obec Sloup v Podještědí 
Lomená 13 

47168  Sloup v Podještědí 
00321543 

155 

k.ú. Maxovice 

Petr Linhart 

Hlavní 1828/27 

Liberec I-Staré Město 

46001  Liberec 

550903/2111 
58 

k.ú. Maxovice 

prohlašují, že geometrické a polohové určení výše uvedených pozemků evidované v katastru nemovitostí je 

chybné. Dále prohlašují, že správné geometrické a polohové určení je vyznačeno v geometrickém plánu č. 232-

68/2015 a že hranice tak, jak jsou v tomto geometrickém plánu vyznačeny, nebyly jimi měněny, nejsou sporné ani 

nebyly zpochybněny.  

Podpisy vlastníků: 

Vlastník Datum a podpis Totožnost vlastníků byla 
zjištěna na základě *) 

Nela Novotná  OP č. 147789963 

za Obec Sloup v Podještědí starosta 
Jakub Moudrý 

 
OP č. 245639741 

Petr Linhart  OP č. 123369987 

*) Vyplní úředně oprávněný zeměměřický inženýr, pokud níže potvrzuje, že na místě zjistil totožnost vlastníků. 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který ověřuje příslušný geometrický plán, potvrzuje, že podle výše 
uvedených dokladů zjistil totožnost vlastníků pozemků, u kterých dochází k opravě chybného geometrického a 
polohového určení, a tito vlastníci před ním prohlášení o geometrickém a polohovém určení podepsali. 

Číslo ověření výsledku zeměměřické činnosti: 45/2015 
Dne: 20. dubna 2015 

Ing. Michaela Ulrychová 

(podpis, razítko ověřovatele geometrického plánu) 
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