
- 22 - 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

 
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) je prováděcím 
předpisem k zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Nový 
katastrální zákon a spolu s ním i katastrální vyhláška nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2014. Po 
třech letech jejich účinnosti byly identifikovány situace, pro které katastrální vyhláška 
nenabízí žádné řešení nebo je řešení vyplývající ze stávajícího znění nevhodné. Předkládaný 
návrh vyhlášky je zpracován z důvodu nutnosti provést změny prováděcího právního předpisu 
na základě poznatků z praxe vyplývajících zejména z aplikace nových právních institutů 
a dalších změn v oblasti soukromého práva zavedených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Návrhem vyhlášky se také reaguje na požadavky katastrálních úřadů a odborné 
veřejnosti na upřesnění některých postupů při zápisu údajů do katastru nemovitostí. Změny, 
které navrhovaná novela přináší, jsou vyvolány snahou zpřesnit na základě dosavadních 
zkušeností text prováděcího předpisu, nikoli snahou měnit základní postupy katastrálních 
úřadů při vedení a správě katastru.  
Dále je v předkládaném návrhu vyhlášky zohledněno nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, přijetí zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a následná novela katastrálního 
zákona týkající se problematiky ověřování pravosti podpisů. 
V navrhované novele vyhlášky je rovněž reagováno na přijetí zákona č. 139/2015 Sb., kterým 
se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), kterým bylo zásadním způsobem novelizováno exekutorské zástavní 
právo. 
V souladu s materiálem “Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2017 
s vyznačením povinnosti zpracovat RIA“ nebylo k návrhu vyhlášky zpracováno hodnocení 
dopadů regulace (RIA). 
 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  
 

Předložený návrh novelizace vyhlášky o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) je plně 
v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a upravuje 
problematiku v rozsahu zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) 
až c) a e) až i) tohoto zákona.  
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
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Předložený návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku  
z členství v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské 
unii, s obecnými zásadami práva Evropské unie nebo s judikaturou Evropského soudního 
dvora. Předložený předpis zohledňuje terminologii zavedenou nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, 
a reaguje na změny v právní úpravě provedené v návaznosti na toto nařízení. 
 
Předkládaný návrh neimplementuje předpisy Evropské unie. 

Návrh nemá dopad na závazky České republiky vyplývající z mezinárodních smluv. 
 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, na 
míru administrativní zátěže, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Navrhovaná úprava nepředpokládá dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty ani 
negativní vliv na podnikatelské prostředí České republiky.  
Návrh nebude mít vliv na snížení či zvýšení aktuální míry administrativní zátěže. 
Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady na specifické skupiny 
obyvatel, na osoby sociálně slabé ani osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 
Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 
 
5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 
 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 
diskriminace, nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 
a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 
Ve vztahu k rovnosti pohlaví navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední ani následné 
dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak 
nerozlišuje ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 
 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů 

 
Návrh vyhlášky nepřináší žádné změny, které by měly dopad ve vztahu k ochraně soukromí.  
Návrh vyhlášky zakládá nové zpracování osobních údajů, a to v § 14 odst. 6, který nově 
umožňuje, aby o vlastníku nebo jiném oprávněném, kterým je fyzická osoba, byl na základě 
jeho požadavku evidován údaj o akademickém titulu, vědecké hodnosti nebo označení docent 
či profesor (dále jen „titul“). Doplnění této úpravy je reakcí na intenzivní tlak ze strany 
veřejnosti, která požaduje, aby tyto údaje byly v katastru nemovitostí evidovány.  
Navrhovaný způsob vedení údajů o titulech je postaven na principu dobrovolnosti, vychází 
z toho, že užívání akademického titulu je právem, nikoliv povinností. Proto novela katastrální 
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vyhlášky ponechává zcela na vůli konkrétní fyzické osoby, zda o ní má být v katastru tento 
údaj evidován, a zavádí jednoduchý postup pro aktualizaci těchto údajů (prosté ohlášení). Tím 
je zajištěno, aby tyto údaje byly v katastru vedeny pouze se souhlasem dotčené osoby 
a zároveň, aby tyto údaje byly maximálně přesné. Oproti dosavadnímu stavu tak dojde 
k významnému zvýšení ochrany tohoto osobního údaje. 
Dosavadní stav je následující: Údaje o titulech byly v minulosti zapisovány zcela bez opory 
v právní úpravě, od 1. března 2007 pak byly na základě ustanovení § 10 odst. 1 písm. c) 
vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 
a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 
Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
(katastrální vyhláška) přebírány z listin, které byly podkladem k zápisu práva. Tato právní 
úprava však neumožňovala aktualizaci údajů o titulech, pokud zároveň nedocházelo k jiné 
změně zapisované do katastru, v důsledku čehož byly údaje o titulech v katastru neúplné 
a zastaralé. S ohledem na tuto skutečnost a na to, že neexistuje spolehlivý zdroj údajů, ze 
kterého by bylo možné informace o titulech do katastru přebírat, bylo vedení titulů v katastru 
nemovitostí současnou katastrální vyhláškou opuštěno. Výsledkem je, že u některých 
vlastníků je titul zapsán, ačkoliv o to nemají zájem, a neexistuje mechanismus, jak údaj 
z katastru vymazat, v jiných případech zase titul zapsán není, ačkoliv o to dotčená osoba 
zájem má, nebo je zapsán titul již neaktuální, a opět zde neexistuje způsob, jak tento údaj do 
katastru doplnit či ho zaktualizovat. Tyto nedostatky navrhovaná právní úprava v plném 
rozsahu odstraňuje. 
 

7. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava nevytváří prostor pro korupční rizika. 
 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádný vztah k obraně státu a nezakládá žádná rizika 
v oblasti bezpečnosti nebo obrany státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
K bodu 1 [§ 6 odst. 1 písm. e)] 
Při zobrazení obvodů více budov na jedné parcele je žádoucí, aby již z katastrální mapy bylo 
zřejmé, která z budov je budovou hlavní, tj. o které ze zobrazených budov jsou u pozemku 
evidovány údaje podle § 10 odst. 1 písm. h) vyhlášky. Praktický význam tohoto údaje je dán 
také tím, že podle umístění značky budovy a parcelního čísla se v informačním systému 
katastru nemovitostí generuje obvod budovy. 
 
K bodu 2 [§ 13 písm. c)] 
Zápis rozestavěných jednotek v katastru nemovitostí je věcně i technicky podmíněn zápisem 
budovy, ve které se jednotky vymezují, a to i v případě, kdy je tato budova součástí pozemku 
nebo součástí práva stavby. V praxi však nastávají situace, kdy je navrhován vklad 
vlastnického práva k rozestavěným jednotkám, aniž by byly předloženy podklady pro zápis 
budovy, případně je jejich předložení dokonce odmítáno s odůvodněním, že jednotky jsou 
vymezovány v pozemku či v právu stavby, a tudíž že požadavek na předložení podkladů pro 
zápis budovy je nedůvodný. Je proto třeba výslovně stanovit, že u jednotky se v katastru vždy 
evidují i údaje o budově, v níž se tato jednotka nachází.  
 
K bodu 3 (§ 14 odst. 6) 
Součástí údajů katastru nemovitostí jsou v současné době i údaje o akademickém titulu, 
vědecké hodnosti nebo označení docent či profesor (dále jen „tituly“). Tyto údaje byly 
v minulosti zapisovány zcela bez opory v právní úpravě, od 1. března 2007 pak byly na 
základě ustanovení § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška) přebírány z listin, 
které byly podkladem k zápisu práva. Tato právní úprava však neumožňovala aktualizaci 
tohoto typu údajů, pokud zároveň nedocházelo k jiné změně zapisované do katastru, 
v důsledku čehož byly údaje o titulech v katastru neúplné a zastaralé. S ohledem na tuto 
skutečnost a na to, že neexistuje spolehlivý zdroj údajů, ze kterého by bylo možné informace 
o titulech do katastru přebírat, bylo vedení titulů v katastru nemovitostí současnou katastrální 
vyhláškou opuštěno. Popsaný stav je však negativně vnímán širokou veřejností, proto je 
navrhováno takové řešení, které umožní, aby byl v katastru evidován i údaj o titulu, pokud 
o to vlastník nebo jiná osoba zapsaná v katastru projeví zájem. 
 
K bodu 4 [§ 16 odst. 1 písm. b)] 
V případě celé řady věcných břemen je praktické a účelné, aby byl jejich přesný rozsah 
vymezen geometrickým plánem. Tato skutečnost se však v současné době promítá pouze do 
souboru geodetických informací, nikoliv již do souboru informací popisných, tj. zejména 
obsahu listu vlastnictví. Praktické zkušenosti ukazují, že je namístě, aby i z listu vlastnictví 
bylo zjistitelné, zda je pozemek zatížen celý nebo pouze jeho část, proto je jako jeden 
z evidovaných údajů o věcném břemeni doplňován i údaj o geometrickém plánu, kterým byl 
vymezen rozsah věcného břemene, pokud bylo věcné břemeno zřízeno k části pozemku. 
Jelikož u písmene d) (údaje o panující nemovitosti) k obdobnému doplnění nedochází, 
odstraňují se tím zároveň pochybnosti, zda k vymezení rozsahu věcného břemene 
geometrickým plánem může dojít i na straně pozemku panujícího. 
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K bodům 5 a 6 (§ 18 odst. 1 a odst. 2) 
Výhrada koupě na zkoušku a výhrada lepšího kupce jsou nové právní instituty, jejichž 
poznání a aplikační praxe se v čase vyvíjí. Od roku 2013, kdy byla katastrální vyhláška 
vytvořena, došlo k významné změně ve výkladu těchto institutů v tom smyslu, že tyto 
výhrady by měly být předmětem zápisu do katastru pouze tehdy, pokud mají povahu 
rozvazovací podmínky. Vzhledem k tomu, že praxe katastrálních úřadů již byla sjednocena 
tak, aby byl tento výklad respektován, je třeba uvést do souladu i příslušná ustanovení 
katastrální vyhlášky. 
 
K bodu 7 (§ 19 odst. 4) 
V praxi se standardně objevuje požadavek na zápis údaje o pořadí zástavního práva, které je 
dáno okamžikem jeho zápisu do Rejstříku zástav, a to zejména v případech, kdy toto zástavní 
právo vzniklo zástavou závodu. Aplikace, jejímž prostřednictvím lze vyplnit formulář návrhu 
na vklad, již byla tomuto požadavku praxe přizpůsobena, je tedy žádoucí příslušné pravidlo 
promítnout také do katastrální vyhlášky. 
 
K bodu 8 [§ 21 písm. i) až k)] 
K písm. i) a j) 
V současné době, je-li podáno dovolání či ústavní stížnost proti pravomocnému rozhodnutí, 
kterým bylo rozhodnuto ve věci, o níž se zapisuje poznámka spornosti nebo poznámka podle 
§ 23 odst. 1 písm. o) katastrálního zákona, nelze tuto skutečnost nijak zveřejnit v katastru 
nemovitostí. Z hlediska materiální publicity a zachování ústavněprávního požadavku na 
princip ochrany dobré víry osob jednajících v důvěře v katastr nemovitostí se však 
publikování takové informace jeví jako velmi významné. Navrhovaná právní úprava je 
vyvolána nejen četnými žádostmi jak odborné tak i laické veřejnosti na zveřejnění informace 
o podaném dovolání či ústavní stížnosti směřující proti rozsudku, na jehož základě bylo do 
katastru nemovitostí zapsáno vlastnické či jiné věcné právo, ale i přímo souvisí se zájmem na 
zachování důvěry jednotlivců v pravdivost a úplnost údajů katastru nemovitostí.  
K písm. k) 
Dosavadní úprava zápisu údaje o stanoveném dobývacím prostoru formou způsobu využití 
pozemku je nevyhovující. Při zápisu údaje o způsobu využití pozemku „dobývací prostor“ se 
z katastru nemovitostí ztrácí údaj o skutečném způsobu využití pozemku coby části zemského 
povrchu, jako např. koryto vodního toku, ostatní komunikace, ostatní dopravní plocha, zeleň 
(viz bod 2 přílohy vyhlášky), který byl v katastru nemovitostí evidován před zápisem údaje 
o vymezení dobývacího prostoru. Pro zveřejnění údaje o stanoveném dobývacím prostoru 
proto lépe odpovídá zápis formou upozornění, který obsahuje současně i údaje o listině, která 
byla podkladem zápisu.  
 
K bodu 9 (§ 23 odst. 3) 
Údaje o služebnosti, která je zřízena k nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví, a údaje 
o oprávnění ze služebnosti zřízené ve prospěch nemovitostí v bytovém spoluvlastnictví budou 
nadále 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, např. 
služebnost stezky váznoucí na funkčně souvisejícím pozemku, který je společnou částí, nebo 
upevnění veřejného osvětlení na zeď nebo střechu budovy, oprávnění opory cizí stavby apod. 
U jednotek na listech vlastnictví pro vlastnictví jednotky tato věcná břemena nebudou 
uváděna. Bude zde ale uvedena informace, že věcná břemena, která jsou spojena výhradně 
s užitnou hodnotou společných částí nemovitosti, jsou uvedena pouze na listu vlastnictví pro 
bytové spoluvlastnictví.  
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Důvodem této změny je skutečnost, že při rozepisování těchto služebností a oprávnění ke 
všem zatíženým jednotkám a pro všechny panující jednotky jsou výpisy z katastru velmi 
rozsáhlé a málo přehledné. V takovýchto případech mohou výpisy z katastru pro jednotku 
dosahovat i desítky či stovky stránek.  
Naopak údaje o zástavním a předkupním právu zřízeném k nemovitosti v bytovém 
spoluvlastnictví před vznikem tohoto spoluvlastnictví budou uvedeny jak u dotčené 
nemovitosti v části C listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví,  tak vždy i u každé jednotky 
v části C na všech listech vlastnictví pro jednotku. 
Podobně budou uvedeny u dotčené nemovitosti v části B1 listu vlastnictví pro bytové 
spoluvlastnictví a zároveň pro všechny panující jednotky v části B1 na všech listech 
vlastnictví pro jednotku oprávnění ze služebnosti (např. práva stezky, jízdy). 
 
K bodu 10 (§ 35 odst. 2) 
Zpřesněním evidenčních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemku 
nedochází ke změně práv (§ 50 odst. 2 zákona), nejedná se tedy o nakládání s pozemkem. Je 
tudíž žádoucí, aby katastrální úřad akceptoval i takovou listinu, kde existenci shody na 
průběhu hranice pozemků potvrdí osoba oprávněná za správu domu a pozemku.  
 
K bodu 11 (§ 35 odst. 3) 
S ohledem na skutečnost, že dne 19. září 2016 vstoupila v souvislosti s přijetím zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinnost 
novela katastrálního zákona týkající se problematiky ověřování pravosti podpisů, je třeba 
uvést příslušná ustanovení katastrální vyhlášky do souladu se zákonem. 
 
K bodu 12 (§  35 odst. 7) 
Do ustanovení je třeba promítnout dopady přechodných ustanovení občanského zákoníku 
a katastrálního zákona, podle kterých došlo ke spojení staveb s pozemky. Jelikož podle 
převládajícího názoru skutečnost, že stavba je zatížena věcným břemenem a pozemek není, 
spojení stavby s pozemkem nebrání, byly v těchto případech na počátku roku 2014 
automatizovaně provedeny v katastrálním operátu takové změny, v důsledku kterých je stavba 
nadále vedena jako součást pozemku a věcné břemeno původně zapsané k této stavbě je 
nadále zapsáno k pozemku, jehož součástí se stavba stala. Touto změnou v zápisech však 
nedošlo k žádné změně v rozsahu původně zřízeného věcného břemene, které se nadále týká 
pouze stavby, nyní jako součásti pozemku. Proto také není žádný důvod, aby věcné břemeno 
vztahující se k takto jasně vydefinované části pozemku (stavbě, která se stala součástí 
pozemku) bránilo případnému sloučení parcel. S ohledem na skutečnost, že u všech typů 
věcných břemen nepřichází v úvahu, aby byl jejich rozsah vymezen pouze k části pozemku, je 
třeba provést i upřesnění v tomto směru. 
 
K bodu 13 (§ 36 odst. 13) 
Z evidenčního hlediska není možné, aby bylo na jedné parcele zapsáno více staveb, neboť 
údaje o takových stavbách by nebylo možné jednoznačně vztáhnout ke konkrétní části 
zemského povrchu. Je potřebné tento vztah vyjádřit v katastrální vyhlášce, neboť tím je 
určeno jedno z pravidel pro tvorbu parcel, kterými se pak musí řídit jak pracovníci 
katastrálních úřadů, tak odborná geodetická veřejnost. 
 
K bodu 14 (§ 38 odst. 3) 
Nejsou-li hranice chráněného území nebo hranice ochranného pásma shodné s hranicemi 
parcel v katastrální mapě, je podkladem pro jejich zobrazení v katastrální mapě záznam 
podrobného měření změn. Ten je založen v dokumentaci výsledků šetření a měření pro vedení 
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a obnovu souboru geodetických informací. Katastrální zákon neupravuje možnost vyhotovení 
stejnopisu nebo ověřené kopie záznamu podrobného měření změn, není tudíž možné, aby byl 
nedílnou součástí listiny, jak požaduje současné znění § 38 odst. 3 katastrální vyhlášky. Nově 
se tedy hranice chráněného území a ochranného pásma, které nejsou totožné s hranicemi 
pozemků, vyznačí v katastrální mapě na základě ohlášení podle odst. 1, jehož obsahem bude 
(mimo jiné) již pouze odkaz na číslo záznamu podrobného měření změn založeného 
v dokumentaci výsledků šetření a měření. 
 
K bodu 15 (§ 40 odst. 6 a 7) 
K odst. 6 
Doplněné ustanovení je vyvoláno změnou ustanovení § 14 odst. 6 vyhlášky. 
K odst. 7 
V praxi způsobuje katastrálním úřadům problémy absence právní úpravy, na základě jakých 
listin mají být do katastru nemovitostí doplňovány identifikační údaje o osobách, které jsou 
v katastru nemovitostí nedostatečně identifikovány proto, že údaje o nich byly převzaty 
z velmi starých listin, které mnohdy obsahují pouze jméno a příjmení osoby. Z tohoto důvodu 
se pro situace, kdy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dohledá, že se jedná 
o osobu stále žijící, zavádí možnost takové identifikační údaje doplnit na základě notářského 
zápisu s předepsanými náležitostmi. Notář v takovém případě nepřejímá žádnou odpovědnost 
za pravdivost prohlášení osoby, která toto prohlášení činí, pouze garantuje jeho obsahovou 
kvalitu z hlediska naplnění potřebných náležitostí, na kterou je v těchto specifických 
případech třeba klást zvýšené nároky. 
 
K bodu 16 (§ 43) 
V souvislosti s dokončováním digitalizace katastrálních map se budou katastrální úřady 
zabývat revizemi údajů katastru nemovitostí v mnohem větším měřítku než doposud. Z tohoto 
důvodu je nutné přizpůsobit text ustanovení o revizi současným potřebám. Ruší se část 
týkající se kontroly souladu souboru popisných informací a souboru geodetických informací, 
který je zajištěn právě již zmiňovanou digitalizací katastrálních map. Nově se definuje 
předmět revize a prvky, které se revidují pouze v případě potřeby. Doplňuje se ustanovení 
týkající se způsobu odstranění zjištěného nesouladu s důrazem na spolupráci s orgány veřejné 
moci tak, aby vlastníci byli zatěžováni co nejméně, a nově se popisuje postup při odstranění 
nesouladu. Protože cílem revize není jenom zjištění nesouladů, ale pokud možno i jejich 
odstranění, doplňuje se ustanovení, podle kterého se informace o nedořešeném nesouladu 
zveřejní dálkovým přístupem. Díky tomu budou mít například další orgány veřejné moci 
k dispozici informaci, že u dané nemovitosti je řešen nesoulad v údajích katastru a jeho 
základní popis. Předpokládá se, že toto zveřejnění nesouladů dálkovým přístupem bude mít 
pozitivní vliv na jejich odstranění. 
 
K bodu 17 (§ 44 odst. 3) 
V současné době je úředně oprávněný zeměměřický inženýr oprávněn podle § 35 odst. 3 
potvrdit totožnost osob podepisujících souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice 
pozemků. Obdobná situace však nastává i při opravě chybného geometrického a polohového 
určení, je proto namístě, aby i v této souvislosti byl ověřovatel nadán stejným oprávněním. 
 
K bodu 18 (§ 50 odst. 3) 
Do ustanovení se promítá důsledek § 42 odst. 6 katastrálního zákona tak, aby bylo zřejmé, že 
pro vyznačení zjištěného průběhu hranic do obnoveného operátu není nutné podepsání 
soupisů nemovitostí všemi vlastníky, a tím tedy ani jejich přítomnost při zjišťování hranic. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJJFAKRK)



- 29 - 
 

Podepisování soupisu nemovitostí vlastníky obecně upravuje § 51 odst. 3 vyhlášky, není proto 
nutné uvádět toto pravidlo zde zvlášť pro konkrétní uvažovanou situaci. 
 
K bodům 19 a 20 (§ 51 odst. 2 a 4) 
V odstavci 2 se nahrazuje slovo „souhlas“ slovem „seznámení“, protože vyznačení změn 
popisovaných v odst. 2 se v katastru provádí z moci úřední a vlastník podpisem potvrzuje, že 
byl s prováděnými změnami seznámen. Obdobně jako v případě revizí se zároveň doplňuje 
povinnost katastrálního úřadu vyžádat si, je-li to možné, potřebná potvrzení příslušných 
orgánů veřejné moci tak, aby vlastníci byli zatěžováni co nejméně.  
Úprava v odstavci 4 je vyvolána snahou zakládat záznamy pro další řízení až poté, co 
vyšetřené změny nebudou doloženy ani ve stanovené lhůtě, a nikoli okamžitě po zjištění 
nesouladu jako doposud. Shodně jako v případě § 43 se doplňuje ustanovení, podle kterého se 
informace o nedořešeném nesouladu zveřejní dálkovým přístupem. 
 
K bodu 21 [§ 55 odst. 2 písm. a)] 
Zrušení odkazů vychází z navrhované úpravy § 43 vyhlášky. 
 
K bodu 22 (§ 60) 
Od 1. ledna 2016 s účinností vyhlášky č. 354/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 
Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, se písemnosti, na jejichž podkladě byl 
proveden zápis do katastru v řízeních zahájených po nabytí účinnosti novely vyhlášky, 
ukládají do sbírky listin v takové podobě, ve které byly katastrálnímu úřadu k zápisu do 
katastru doručeny. Převody písemností podle ustanovení § 60 zákona č. 256/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí (katastrální zákon), již v praxi nejsou prováděny. 
 
K bodům 23 až 30 (§ 62 až 64)  
S ohledem na skutečnost, že dne 19. září 2016 vstoupila v souvislosti s přijetím zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinnost 
novela katastrálního zákona týkající se problematiky ověřování pravosti podpisů, je třeba 
uvést příslušná ustanovení katastrální vyhlášky do souladu se zákonem. 
 
K bodu 31 (§ 65 odst. 2) 
Ustanovení je novelizováno tak, aby bylo v souladu s novou terminologií zavedenou 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci 
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES. 
 
K bodům 32 a 33 (§ 66 odst. 1 a odst. 7) 
S ohledem na právní jistotu osob vycházejících z údajů katastru není žádoucí, aby 
v případech, kdy existují listiny přímo dokládající určitou skutečnost, byly tyto listiny 
nahrazovány pouhými prohlášeními. Zároveň je však třeba pamatovat i na situace, kdy takové 
listiny byly zničeny (např. při povodni) nebo nevznikly v písemné podobě, neboť pro dané 
právní jednání není nebo v době jejich vzniku nebyla předepsána písemná forma (nájem, 
pacht). 
 
K bodu 34 (§ 67 odst. 3 až 5) 
K odst. 3 a 4 
Jsou doplňovány listiny, na jejichž základě se do katastru nemovitostí zapíše vlastnické právo 
nebo jiné věcné právo v případě přeměny obchodní společnosti nebo družstva. Navržené 
znění vyhlášky vždy, je-li to možné, upřednostňuje samotnou listinu o právním jednání – 
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projekt přeměny, která splňuje náležitosti vkladové listiny. Nesplňuje-li projekt přeměny 
náležitosti vkladové listiny, lze tvrzené skutečnosti zapsat na základě souhlasného prohlášení 
či jednostranného prohlášení nástupnické společnosti. Součástí vkladové listiny je i výpis 
z obchodního rejstříku, neboť prokazuje jednu ze skutečností, které vedly ke změně 
vlastnického nebo jiného věcného práva. Proto nepostačí pouhé ověření katastrálním úřadem, 
že údaje o přeměně byly zapsány do obchodního rejstříku, ale je namístě, aby tento dokument 
byl součástí sbírky listin jako nedílná součást vkladové listiny.  
K odst. 5 
Praktické zkušenosti ukazují, že chybí odpovídající pravidlo pro řešení situace, kdy má být do 
katastru zapsáno zástavní právo, které vzniklo zápisem do Rejstříku zástav. K tomu dochází 
v případě, kdy došlo k zastavení závodu, jehož součástí je nemovitost, a v případě, kdy byla 
zastavena rozestavěná budova, která se následně stala předmětem zápisu do katastru. V těchto 
případech je kromě obvyklých náležitostí třeba doložit i to, k jakému okamžiku se vztahuje 
pořadí zapisovaného zástavního práva. Nelze tudíž bez dalšího využít listinu vyplývající 
z § 66 odst. 1 písm. a) vyhlášky. 
K odst. 6 
Rovněž jsou odstraňovány pochybnosti o tom, jak postupovat v případech, kdy rozhodnutí 
orgánu veřejné moci, které bylo podkladem zápisu, bylo zrušeno nebo byla odložena jeho 
právní moc či vykonatelnost. 
 
K bodu 35 (§ 68 odst. 1) 
V praxi běžně dochází k situacím, kdy manželé po rozvodu nevypořádají své zaniklé společné 
jmění dohodou ani nepodají návrh na jeho vypořádání k soudu, a po uplynutí tří let nastoupí 
nevyvratitelná domněnka podle § 741 občanského zákoníku s tím, že nemovité věci jsou 
v podílovém spoluvlastnictví obou a jejich podíly jsou stejné. Tato skutečnost se však 
v důsledku pasivity bývalých manželů často nepromítne do obsahu katastrálního operátu. 
Pokud pak některý z manželů zemře, projedná soudní komisař pozůstalost ve vztahu k ideální 
polovině nemovitosti nabyté výše popsaným způsobem, což je zcela v souladu se skutečným 
právním stavem i dostupnou judikaturou. Při zaslání rozhodnutí vydaného v pozůstalostním 
řízení katastrálnímu úřadu však dojde k tomu, že katastrální úřad musí vklad zamítnout podle 
§ 17 odst. 4 katastrálního zákona, neboť rozhodnutí soudního komisaře není závazné pro 
v katastru dosud zapsaného bývalého manžela zůstavitele. Proto se navrhuje v katastrální 
vyhlášce umožnit, aby notář coby soudní komisař mohl logickou mezeru mezi stavem, ze 
kterého vychází jeho rozhodnutí, a stavem zapsaným v katastru nemovitostí překlenout přímo 
v odůvodnění svého rozhodnutí. Bude se jednat o svého druhu potvrzení, a tudíž se na tuto 
listinu již nebude vztahovat požadavek závaznosti pro bývalého manžela, což umožní zápis do 
katastru provést. Obdobný postup je žádoucí připustit rovněž pro případy, kdy je tento stav 
zjištěn činností soudu či soudního exekutora v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce. 
 
K bodu 36 (§ 68 odst. 2) 
Ustanovení bylo převzato z  vyhlášky č. 26/2007 Sb., avšak v praxi se ukazuje, že v současné 
podobě je jen obtížně srozumitelné, v důsledku čehož je katastrálními úřady nesprávně 
vykládáno. Je proto třeba toto ustanovení upřesnit, a to zejména s ohledem na odlišné 
možnosti vyplývají z institutu překlenutí logické mezery nově zavedeného katastrálním 
zákonem v § 17 odst. 1 písm. g) katastrálního zákona. 
 
K bodu 37 (§ 70 odst. 3) 
V současné době je u všech práv, jejichž trvání je omezeno na dobu určitou, důsledně uváděn 
údaj o tomto časovém omezení. V minulosti tomu tak však vždy nebylo, tudíž se lze setkat 
s tím, že u některých starších zápisů práv není v katastru vyjádřena doba trvání práva. Pokud 
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je katastrálnímu úřadu v takovém případě doručeno prohlášení vlastníka o zániku práva 
z důvodu uplynutí času, měl by katastrální úřad správně nejprve provést doplnění údaje 
o omezené době trvání práva a až následně právo vymazat, což se jeví jako poměrně 
komplikované. Navrhovanou změnou dojde k odstranění zbytečné administrativní zátěže, kdy 
je určitý údaj do katastru doplňován pouze proto, aby mohl být následně proveden jeho 
výmaz. 
 
K bodu 38 [§ 70 odst. 4 písm. a)] 
Tato úprava je důsledkem úprav provedených v § 18 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky. 
 
K bodu 39 (§ 70 odst. 6 až 8) 
K odst. 6 a 7 
Navrhovaným doplněním je reagováno na akcesorickou povahu podzástavního práva, jež je 
svázáno s existencí zástavního práva, a dále pak na ustanovení § 1249 občanského zákoníku, 
které je formulováno způsobem, který nedává jednoznačnou odpověď na otázku, jak má 
katastrální úřad postupovat v případě, kdy je požádáno o výmaz práva stavby před uplynutím 
doby, na kterou bylo zřízeno, a toto právo stavby je zatíženo věcnými právy ve prospěch 
osob, které nedaly souhlas s výmazem práva stavby. Cílem nového ustanovení katastrální 
vyhlášky je usměrnit výkladovou i aplikační praxi vycházející z tohoto ustanovení 
občanského zákoníku způsobem, který je souladný se současným způsobem vedení katastru. 
K odst. 8 
Při zániku přídatného spoluvlastnictví tím způsobem, že se nemovitost, která doposud sloužila 
společnému účelu, stane předmětem výlučného vlastnictví, je žádoucí provést výmaz údaje 
o tomto speciálním typu spoluvlastnictví z moci úřední. V opačném případě by totiž 
docházelo k nežádoucímu rozchodu evidenčního a skutečného právního stavu, přestože je 
zcela zřejmé, že se zánikem spoluvlastnictví musel zaniknout i jeho atribut přídatnosti. 
 
K bodu 40 (§ 72 odst. 4) 
Občanský zákoník v § 508 stanovil, že výhrada vlastnictví stroje je zapisována do katastru 
nemovitostí, avšak ani občanský zákoník ani jiný právní předpis neupravuje, na základě jaké 
listiny je možné provést takový zápis. Proto je třeba takovou listinu definovat prostřednictvím 
katastrální vyhlášky. V praxi se přitom ukázalo, že dosavadní text § 72 odst. 4 nepokrývá 
všechny v úvahu přicházející situace. Proto dochází k přeformulování ustanovení takovým 
způsobem, aby byla rozšířena možnost zápisu této poznámky i na případy, pro které 
dosavadní úprava nevyhovuje – např. situaci, kdy vlastník stroje umisťuje svůj stroj do cizí 
nemovitosti, kterou má pronajatu. V takovém případě zde totiž není žádné právní jednání, 
kterým by si vlastník stroje vůči vlastníkovi nemovitosti – pronajímateli, vlastnické právo ke 
stroji vyhrazoval. Naopak v případech, kdy takové jednání existuje, nebrání nic tomu, aby 
bylo sepsáno s takovými náležitostmi, aby zároveň posloužilo jako podklad pro zápis 
předmětné poznámky, bude-li obsahovat údaje předepsané katastrální vyhláškou. Pokud by 
případně byl souhlas vlastníka se zápisem poznámky o výhradě, že upevněný stroj nebo jiné 
upevněné zařízení není součástí nemovitosti, doložen samostatně, není nezbytné tuto variantu 
uvádět výslovně, výkladem příslušného ustanovení lze nepochybně připustit i tuto možnost. 
 
K bodu 41 (§ 72 odst. 5) 
Navrhované znění vyhlášky navazuje na ustanovení § 23 odst.  1 písm. za) katastrálního 
zákona, které reaguje na ustanovení § 3058 odst. 2 občanského zákoníku. Jelikož žádný 
právní předpis nestanoví listinu, na jejímž základě je možné provést zápis poznámky o stavbě, 
která není součástí pozemku, je třeba takovou listinu stanovit prostřednictvím katastrální 
vyhlášky tak, aby ji bylo možno zapsat podle okolností jak na základě souhlasného prohlášení 
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učiněného vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby, tak i na základě konkrétního právního 
jednání uzavřeného mezi těmito osobami. Tímto právním jednáním bude typicky nájemní 
smlouva, může se však jednat i o jiný smluvní typ, např. o smlouvu pachtovní, smlouvu 
o výpůjčce nebo také o smlouvu nepojmenovanou, tudíž se nejeví vhodné provádět 
v katastrální vyhlášce úplný výčet v úvahu přicházejících smluvních typů. 
 
K bodu 42 (§ 73 odst. 5 až 7) 
K odst. 5 
Na základě poznatků z praxe bylo vyhodnoceno, že je třeba výslovně upravit postup při 
výmazu poznámek o nařízení výkonu rozhodnutí a o exekučním příkazu v případech, kdy 
nemovitost byla vydražena v rámci exekuce, daňové exekuce nebo výkonu rozhodnutí 
soudem. Výmaz těchto poznámek z úřední povinnosti na základě listiny, podle které se zapíše 
vlastnické právo pro vydražitele, povede ke snížení administrativní zátěže oprávněných osob, 
v jejichž prospěch byly poznámky zapsány, soudů, soudních exekutorů a správců daně.   
K odst. 6 
Ustanovením je reagováno na zákon č. 139/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 
kterým bylo zásadním způsobem novelizováno exekutorské zástavní právo a zároveň zaveden 
zápis nové poznámky do katastru nemovitostí. Nově je tak vyhláškou upraven i podklad pro 
výmaz této poznámky z katastru nemovitostí. 
K odst. 7 
Doplněním ustanovení je stanovena listina, na základě které lze vymazat poznámky o nařízení 
výkonu rozhodnutí a o exekučním příkazu, jež zanikly v souladu s ustanovením § 285 zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Řešení, které se 
dosud dovozovalo pouze výkladem, je výslovně vtěleno do textu vyhlášky, což přispěje 
k odstranění nejasností, které v praxi vyvstávaly. 
 
K bodu 43 (§ 73 odst. 12 a 13) 
K odst. 12 
Poznámky o závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh 
a závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého jsou logicky i technicky 
svázány se zástavním právem, k jehož ochraně slouží. Výmazem tohoto práva jsou bez 
dalšího z listu vlastnictví odstraněny, neboť se již nemají k čemu vázat. Tato praxe však nemá 
výslovnou oporu v právní úpravě, což vede k četným dotazům na toto téma 
a ke zpochybňování její správnosti. Proto je třeba pravidlo pro výmaz těchto poznámek 
promítnout do katastrální vyhlášky.  
K odst. 13  
Výmaz poznámky o dovolání se neúčinnosti právního jednání vyžaduje zvláštní úpravu. Ve 
všech ostatních případech, kdy je do katastru zapisována poznámka na základě podané 
žaloby, je totiž poznámka vymazávána na základě doložení skutečnosti, že soudní řízení, 
o jehož vedení poznámka informovala, bylo pravomocně skončeno. V případě poznámky 
o dovolání se neúčinnosti právního jednání by však takový postup byl zcela nežádoucí, neboť 
žalobce, který se neúčinnosti úspěšně domohl, musí na základě vydaného rozhodnutí teprve 
dosáhnout vymožení pohledávky. Pokud by byla poznámka vymazána dříve, mohl by 
aktuálně zapsaný vlastník s nemovitostí naložit, a vůči dobrověrnému nabyvateli by se již 
věřitel svých práv nedomohl. Proto je nezbytné provádět výmaz tohoto typu poznámky až 
v případě, kdy žalobce potvrdí, že důvody pro zápis poznámky pominuly, přičemž totožnost 
žalobce musí být garantována. 
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K bodu 44 (§ 81 odst. 3) 
Současná právní úprava vede k tomu, že je-li v blízkosti evidované hranice, která není číselně 
vyjádřena, v terénu nalezeno oplocení nebo jiné zřetelné rozhraničení pozemků, je při dělení 
pozemku považováno vyhotovitelem geometrického plánu za rozhradu a počáteční bod nové 
hranice, která z této dosavadní hranice vychází, je umístěn k této rozhradě. Tím může být 
nabyvatel odděleného pozemku uveden v omyl, pokud oplocení není umístěno na skutečné 
hranici pozemků (což se v praxi z různých důvodů nezřídka děje). V jiných případech je pak 
z opatrnosti nový bod vyhotovitelem geometrického plánu umisťován podle geometrického 
a polohového určení bez ohledu na jeho možnou nepřesnost a bez ohledu na existenci 
rozhrady v terénu. To má za následek znejistění vlastníků pozemků a narušení dosavadní 
poklidné držby. Dostatečná komunikace s vlastníky pozemků z obou stran této hranice je tak 
v současnosti pouze otázkou pečlivosti a zodpovědnosti vyhotovitele geometrického plánu. 
Zároveň neochota vlastníka sousedního pozemku komunikovat znamená pro nabyvatele 
odděleného pozemku nejistotu v otázce polohy počátečního bodu nové hranice na hranici se 
sousedním pozemkem. Navržená úprava přinese povinnost vyrozumět při dělení pozemku 
sousedního vlastníka o tom, že existující oplocení je považováno za rozhradu a že nový bod 
bude umístěn na tuto rozhradu.  
 
K bodu 45 (§ 87 odst. 1) 
Cílem nové úpravy je výslovné vyjádření povinnosti využít údaje původních výsledků 
zeměměřických činností při vytyčování hranic pozemků. V důsledku digitalizace katastrálních 
map vzrostl počet případů neodborného a zjednodušeného vytyčování kartometricky 
získaných souřadnic bez dohledání původních výsledků zeměměřických činností a bez 
transformace polohopisu mapy na zaměřené identické body a linie. 
 
K bodu 46 (§ 88 odst. 2) 
Dosavadní právní úprava neumožňuje na vytyčenou hranici umístit hraniční znak jako trvalou 
stabilizaci, pokud tato hranice nebyla číselně vyjádřena, resp. není v rámci aktuálního 
vytyčování zpřesňována na podkladě souhlasného prohlášení vlastníků pozemků. Přípustné je 
pouze označení takového bodu dočasnou stabilizací (např. kolíkem). V praxi je toto 
ustanovení často obcházeno tak, že vytyčovatel umístí do lomového bodu plastový znak, který 
délkou trnu zatlučeného do země neodpovídá požadavkům na trvalé označení, a je tudíž 
interpretován jako dočasné označení. V jiných případech vytyčovatel označí hranici kolíky 
a vlastníku dodá hraniční znaky, aby si hranici trvale označil sám výměnou za kolíky. 
Navrhovaná změna umožní, aby i v těchto případech došlo k trvalé stabilizaci vytyčeného 
lomového bodu hranice, pokud tomu nebude bránit výslovný nesouhlas vlastníka pozemku. 
 
K bodům 47 a 48 (§ 89 odst. 1) 
Doplňuje se obsah pozvánky na seznámení se s průběhem vytyčené hranice a podmínky jejího 
doručení tak, aby byl zajištěn minimální předstih doručení této pozvánky před konáním 
ústního jednání. Rovněž se doplňuje lhůta, po kterou se lze vyjádřit k průběhu hranice 
v případě neúčasti na ústním jednání.  
 
K bodu 49 (Příloha Bod 1. Druh pozemku) 
Charakteristika druhu zemědělských pozemků s výjimkou zahrady je v návaznosti na novelu 
zákona o zemědělství pro účely katastru stanovena nově, a to proto, že nařízení vlády 
o stanovení podrobnosti evidence využití půdy podle uživatelských vztahů č. 307/2014 Sb., 
které nahradilo v případě definic druhů pozemků zákon o zemědělství, je pro potřeby vedení 
katastru nemovitostí obtížně využitelné. 
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Charakteristika zahrady je rozšířena o další popis tzv. „přídomní zahrady“, u které nelze 
hovořit o trvalém a převážném pěstování zeleniny, květin a jiných zahradních plodin nebo 
o souvislém osázení ovocnými stromy a ovocnými keři, a přesto se jedná o zemědělský 
pozemek, který není odňatý ze zemědělského půdního fondu. Nejedná se zároveň ani o ostatní 
plochu se způsobem využití zeleň. 
 
K bodům 50 až 53 a 62 (Příloha Bod 2. Způsob využití) 
Způsob využití „školka“ není u druhu pozemku chmelnice, vinice, ovocný sad a zahrada 
s ohledem na charakteristiku uvedenou v bodu 1 možný, nadále proto bude tento způsob 
využití pozemku evidován pouze u druhu pozemku orná půda, trvalý travní porost a lesní 
pozemek. 
Způsob využití pozemku „hřbitov, urnový háj“ se v souladu se zákonem o pohřebnictví 
nahrazuje termínem „pohřebiště“. 
Údaj o stanoveném dobývacím prostoru, který se dosud v katastru nemovitostí zapisoval jako 
údaj o způsobu využití pozemku, se bude nově zapisovat jako upozornění podle § 21 odst. 1 
písm. i), proto je z přílohy vypuštěn.  
Nový způsob využití pozemku „mez, stráň“ je žádoucí zařadit s ohledem na zachování 
zobrazení těchto přirozených zlomů v terénu v katastrální mapě, a to i v případě, kdy pozemek 
nad nebo pod mezí či strání je téhož vlastníka a stejného druhu pozemku jako pozemek meze 
nebo stráně. S odvoláním na definici pozemku podle § 2 písm. a) katastrálního zákona by 
jinak v uvedených případech muselo dojít ke sloučení těchto pozemků jednoho vlastníka 
a stejného druhu pozemku, a k jejich evidování v podobě jedné parcely, což není žádoucí.  
 
K bodu 54 (Příloha Bod 3. Typ stavby) 
Při zápisu rozestavěných jednotek je nezbytné zapsat do katastru nemovitostí i budovu, ve 
které jsou tyto jednotky vymezeny, přestože dosud není stavebnětechnicky zcela dokončena. 
Nejedná se však o situaci, kdy byly v minulosti zapisovány do katastru rozestavěné budovy, 
v tomto případě je podmínkou uzavřenost obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Pro tyto 
stavby je třeba doplnit zvláštní typ stavby, který je ostatně v praxi již používán, neboť 
stávající typy pro tuto specifickou situaci z evidenčního hlediska nevyhovují. 
 
K bodům 55 až 57 (Příloha Bod 4. Způsob využití stavby) 
U kódu 9 a 14 dochází k opravě chyby, neboť stavba pro shromažďování většího počtu osob 
a stavba pro administrativu může být z hlediska typu stavby i budovou s číslem evidenčním. 
U kódů 22 a 23 je opravována chyba v umístění dělicí čáry ve čtvrtém sloupci, která se má 
správně nacházet před kódem 22, nikoliv až za ním – tedy i u stavby přehrady má být jako 
kód typu stavby uveden kód 6 (vodní dílo). 
 
K bodům 58 až 61 (Příloha Bod 7. Typ a způsob ochrany nemovitosti) 
V katastru se v současné době evidují pouze trvalé změny způsobu ochrany nemovitostí. 
Z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany pozemků určených k plnění funkcí 
lesa i pro účely daňové je však žádoucí v katastru nemovitostí evidovat i údaje o dočasném 
odnětí ze zemědělského půdního fondu a dočasném odnětí pozemku plnění funkcí lesa. Proto 
se k typu „jiná ochrana pozemku“ doplňují dva nové kódy způsobu ochrany nemovitostí, a to 
„36 pozemek určený k plnění funkcí lesa-dočasně odňato“ a „37 zemědělský půdní fond-
dočasně odňato“ s tím, že druh pozemku zůstane po celou dobu dočasného odnětí nezměněn. 
Dále se u kódu způsobu ochrany 23 upřesňuje zkrácený název i význam způsobu ochrany 
vypuštěním slov „dobývací prostor“. Údaj o stanoveném dobývacím prostoru na pozemku se 
totiž bude nově zapisovat formou upozornění [viz změna § 21 písm. k)], proto se údaj 
o způsobu ochrany nerostného bohatství bude nadále zapisovat pouze při stanovení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJJFAKRK)



- 35 - 
 

chráněného ložiskového území a chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (§ 16, 
§ 34 a § 43 horního zákona). 
 
K bodu 62 (Příloha Bod 10. Mapové značky katastrální mapy) 
Jedná se o důsledek změny v příloze v bodě 2 u Kódu 21. 
 
K bodům 63 až 67 (Příloha Bod 16. Náležitosti záznamu podrobného měření změn) 
K bodu 16.1. 
Změna v písmeni g) je důsledkem změny § 81 odst. 3 vyhlášky. 
K bodu 16.26 
Změna je důsledkem změny § 81 odst. 3 vyhlášky. 
K bodu 16.29 
Dochází k doplnění způsobu označení některých vytyčených bodů v souladu s vytyčovacím 
náčrtem a seznamem souřadnic v bodu 16.28 a k opravě vzoru. 
K bodu 16.32 
V návaznosti na změny provedené v ustanovení § 87 odst. 1 vyhlášky jsou v písmeni d) 
upřesňovány podklady a postupy při vytyčování hranic. 
V písmeni f) je pak zavedením náležitosti podpisu vlastníků u protokolu o vytyčení hranice 
pozemku sledována větší prokazatelnost skutečnosti, že vlastníci byli s výsledky vytyčení 
seznámeni. 
 
K bodům 68 a 69 (Příloha Bod 17. Obsah a formální náležitosti geometrického plánu)  
K bodu 17.4 
Účely, pro které může být geometrický plán vyhotoven, vyplývají zejména z § 29, § 30 a § 48 
odst. 1 katastrálního zákona. Jako účel vyhotovení geometrického plánu proto nelze uvádět 
takové důvody, které neodpovídají výše uvedeným ustanovením, zároveň však ani není 
namístě formalistický přístup spočívající v požadavku na doslovnou citaci účelů uvedených 
v § 79 vyhlášky. Na základě požadavků z praxe tak dochází k výslovnému vyjádření pravidla, 
které bylo dosud dovozováno pouze výkladem, což přispěje k odstranění nejasností 
v postupech odborné geodetické veřejnosti i pracovníků katastrálních úřadů. 
K bodu 17.15. b) 
Dochází k opravě chyby vzniklé v minulosti při překreslování vzorů geometrických plánů, 
kde chybělo uvedení parcely číslo 691/1 ve výkazu nového stavu. 
 
K bodu 70 (Příloha Bod 19. Vzory geometrických plánů)  
K bodu 19.3 
Dochází k opravě chyby vzniklé v minulosti při překreslování vzorů geometrických plánů, 
kdy chybělo zobrazení hranice mezi parcelami zjednodušené evidence, původ pozemkový 
katastr, parcelní číslo 4861 a 4862. 
K bodu 19.4 
Dochází k opravě chyby vzniklé v minulosti při překreslování vzorů geometrických plánů. 
Konkrétně byla doplněna čísla bodů a oměrné míry na nových hranicích, které vznikají 
z dosavadní vnitřní kresby (jedná se o nově vznikající hranici pozemků). Dále byla provedena 
oprava chybně uvedeného kódu způsobu určení výměry u parcely číslo st. 655. 
K bodu 19.5 
Dochází k opravě chyby vzniklé v minulosti při překreslování vzorů geometrických plánů, 
kdy podrobné body 7 a 28-2 chybně nebyly označeny jako zpřesněné. 
 
K bodu 71 (Příloha Bod 21. Vzor prohlášení o chybném geometrickém a polohovém 
určení) 
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Je doplňován vzor za účelem sjednocení obsahu prohlášení o chybném geometrickém 
a polohovém určení podle § 44 odst. 3 písm. b) vyhlášky. 
 
K čl. II (přechodná ustanovení) 
K bodu 1 
Navrhované přechodné ustanovení souvisí se změnou § 23 odst. 3 (bod 9). Zvolené řešení se 
již v minulosti osvědčilo v souvislosti s jinými změnami údajů katastru vyvolanými změnou 
právní úpravy. 
K bodu 2 
Navrhované přechodné ustanovení souvisí se změnou § 21 odst. 1 písm. k) a bodu 7 přílohy 
(body 59 a 8). Zvolené řešení se již v minulosti osvědčilo v souvislosti s jinými změnami 
údajů katastru vyvolanými změnou právní úpravy. 
 
K čl. III 
Je navrhována účinnost vyhlášky ke dni 1. dubna 2017. 
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