
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: IV 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Českého úřadu zeměměřického  
a katastrálního č. j.: ČÚZK-17586/2016-11 dne 29. listopadu 2016, s termínem dodání stanovisek do 20. prosince 2016. Vyhodnocení tohoto 
řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

MSp 
 

K čl. I, bodu 3 
V nově navrhovaném odstavci 6 doporučujeme spojku „a“ mezi 
slovy „vlastníku“ a „jiném oprávněném“ nahradit spojkou 
„nebo“, jako je tomu ve stávajícím znění odstavce 5.  

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I, bodům 5 a 6 
V odůvodnění k vyhlášce je jako důvod pro změny v § 18 
odst. 1 a 2 uvedeno, že se praxe sjednotila na tom, že výhrada 
koupě na zkoušku a výhrada lepšího kupce se zapisují do 
katastru nemovitostí jen, pokud mají povahu rozvazující 
podmínky (s tím souvisí i změna v § 70 odst. 4 - bod 37 návrhu). 
To znamená, že u koupě na zkoušku se už nadále nebudou 
evidovat případy, kdy kupující kupovanou věc nepřevzal a čeká 
se na jeho sdělení, zda kupovanou věc schvaluje (viz § 2151 
občanského zákoníku). Z důvodové zprávy ale nevyplývá, co je 
důvodem k takové změně. Domníváme se, že může dojít 
k poškození třetí strany, která se z katastru nemovitostí nedozví, 
že na nemovitosti vázne výhrada koupě na zkoušku (zvlášť když 
kupující nemá věc fakticky ve své dispozici). Navrhovanou 
úpravou tak dochází k oslabení ochrany třetích osob. 
Z uvedených důvodů proto požadujeme zachování stávající 

Akceptováno částečně. 
U výhrady vlastnického práva jde o opravu dosud 
nesprávného zařazení. Bude doplněno do důvodové zprávy. 
Pokud jde o výhradu koupě na zkoušku a výhradu lepšího 
kupce, pak není důvod, aby v okamžiku, kdy je navrhován 
vklad těchto práv, nebyl zároveň navržen i vklad práva 
vlastnického. Pak ale logicky musí mít tato práva z hlediska 
zápisů do katastru vždy povahu podmínky rozvazovací. Aby 
to bylo z textu katastrální vyhlášky zřejmé, bude v bodě 6 
vypuštěno, že se zrušují slova „s rozvazovací podmínkou“, 
text bude po úpravě znít následovně: 
„6. V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „výhrady 
vlastnického práva,“ zrušují.“ 
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právní úpravy, resp. ochrany práv třetích osob.  
Novelizační body 5 a 6 obsahují i další změny, které ovšem 
nejsou v odůvodnění vyhlášky vysvětleny: např. zrušují se slova 
„s rozvazovací podmínkou“ nebo „odkládací podmínkou“. Dále 
„výhrada vlastnického práva“ se přesouvá do prvního odstavce 
do části s „odkládací podmínkou“, a to bez vysvětlení. 
Domníváme se, že výhrada vlastnického práva má vždy 
charakter odkládací podmínky, dosud tedy byla špatně zařazena? 
Naproti tomu „výhrada lepšího kupce“ zůstala v části 
odkládacích podmínek v odstavci 1. Požadujeme vysvětlit 
uvedené nejasnosti, resp. doplnit odůvodnění návrhu vyhlášky 
o zdůvodnění všech prováděných změn. Za vhodné bychom 
považovali zejména doplnění, která vedlejší ujednání při kupní 
smlouvě se evidují a jak (v závislosti na odkládací nebo 
rozvazovací podmínku). 

Tyto připomínky jsou zásadní.  

K čl. I, bodu 33 
Znění odstavce 3 doporučujeme doplnit o další způsob přeměny, 
a to změnu právní formy. V tomto případě také původní subjekt 
již neexistuje a nemůže učinit souhlasné prohlášení 
s nástupnickým subjektem, což je podle důvodové zprávy 
důvodem nové úpravy.  
 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 
Podle § 360 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev, platí, že změnou právní 
formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na 
právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry 
a právní postavení jejích společníků. To znamená, že 
z hlediska zápisů do katastru se nejedná o změnu 
vlastnického práva zapisovanou vkladem, nýbrž o změnu 
v označení vlastníka, který se nemění – tj. změnu jiných 
údajů katastru, která je upravena v odlišné části katastrální 
vyhlášky. Do této části katastrální vyhlášky, která upravuje 
listiny, na základě kterých se provádí zápis vkladem, řešení 
této otázky nepatří. Úprava obsažená v § 40 odst. 4 
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katastrální vyhlášky je pak v tomto ohledu zcela dostačující a 
v praxi bezproblémová. 

K čl. I, bodu 39  
Ustanovení § 508 občanského zákoníku stanoví, že se výhrada 
o upevněném stroji zapíše se souhlasem vlastníka nemovitosti, 
který není vlastníkem stroje. Stávající znění katastrální vyhlášky 
v § 72 odst. 4 stanoví, že výhrada se zapíše buď na základě 
návrhu vlastníka stroje se souhlasem vlastníka, nebo na základě 
právního jednání vlastníka stroje, kterým si vlastník stroje 
vyhrazuje vlastnické právo ke stroji. Na samostatné listině může 
být souhlas vlastníka pozemku nebo vlastník pozemku může 
podat samostatnou žádost o zápis poznámky. Nově se navrhuje, 
že musí oba vlastníci dát společné prohlášení - tedy v podstatně 
se umožňuje pouze první varianta. Stávající způsob je pro oba 
vlastníky jednodušší, neboť měli více možností na výběr, navíc 
tato úprava lépe odpovídala § 508 občanského zákoníku, které 
výslovně nepožaduje souhlasné prohlášení obou vlastníků. 
Z uvedených důvodů dáváme ke zvážení zachování stávající 
možnosti udělení souhlasu vlastníka nemovitosti. 
 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 
Podle stávajícího znění § 72 odst. 4 musí být k návrhu na 
zápis poznámky o výhradě, že upevněný stroj nebo jiné 
upevněné zařízení není součástí nemovitosti, připojeno jak 
právní jednání vlastníka stroje, kterým si ke stroji vyhrazuje 
vlastnické právo, tak souhlas vlastníka nemovitosti. Nejde 
tedy o dvě vedle sebe stojící varianty, nýbrž o variantu 
jedinou. Navrhované znění tudíž není zúžením, nýbrž 
rozšířením možnosti zápisu této poznámky i na ty situace, 
pro které dosavadní úprava nevyhovuje – např. situaci, kdy 
vlastník stroje umisťuje svůj stroj do cizí nemovitosti, kterou 
má pronajatu. V takovém případě zde 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 čl. I, bodu 40  
Nově navrhované ustanovení § 72 odst. 5 doporučujeme 
sjednotit se zněním ustanovení § 3055 občanského zákoníku, 

Akceptováno částečně. 
Text doplněn podle návrhu. 
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a to následovně: 
„(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 věcného práva 
vzniklého stavebníkovi do 31. prosince 2013 nebo 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.“. 
K tomuto bodu ještě poznamenáváme, že poznámka by měla 
obsahovat informaci, že vlastníci stavby a pozemku mají 
vzájemné předkupní právo, které jim vyplývá z ustanovení 
§ 3056 občanského zákoníku. 

Informace o zákonném předkupním právu nemůže být 
zapisována formou poznámky, pro zápis věcných práv je 
vyhrazena forma vkladu – viz § 6 katastrálního zákona. 

MV K čl. I, bodu 66 – k Příloze bodu 16.32 
Protokol o vytyčení hranic pozemku musí obsahovat podpis 
vlastníka nebo údaj o jeho neúčasti na seznámení vlastníků 
s průběhem vytyčené hranice. Nijak však není upravena situace, 
kdy se vlastník seznámení zúčastní, avšak odmítne se podepsat. 
Požadujeme proto, aby bylo do ustanovení doplněno, že 
protokol musí obsahovat podpis nebo údaj o neúčasti nebo údaj 
o tom, že vlastník protokol odmítl podepsat s uvedením důvodů, 
proč tak neučinil, popřípadě údaj o tom, že vlastník tyto důvody 
nesdělil.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. 
Doplněno, že protokol musí obsahovat podpis, údaj 
o odmítnutí podpisu nebo údaj o neúčasti. Důvody odmítnutí 
podpisu nejsou v dané souvislosti významné, není důvod je 
tedy do protokolu uvádět. 

K čl. I, bodu 9 – k § 23 odst. 3 
1. Navrhujeme sjednotit formulace v ustanovení a odstranit 

Ad1) Akceptováno s drobnou úpravou: 
„z věcného břemene zřízeného ve prospěch této nemovitosti 
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gramatické nedostatky. Doporučujeme proto slova 
„z věcného břemene zřízeném ve prospěch těchto 
nemovitostí, jsou“ nahradit slovy „z věcného břemene 
zřízeného ve prospěch nemovitosti jsou“. 

2. Současný návrh umožňuje nejednoznačný výklad, 
navrhujeme proto slova „jsou uvedeny pouze v části C a 
v části B1 na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví, 
pokud je realizace práv spojena“ nahradit slovy „jsou 
uvedeny v části C a v části B1 na listu vlastnictví pro bytové 
spoluvlastnictví, pouze pokud je realizace práv spojena“. 

jsou“ 
 
 
Ad 2) Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I, bodu 9 – k § 23 odst. 3 
Za účelem odstranění gramatických nedostatků navrhujeme 

1. slova „tohoto spoluvlastnictví, jsou uvedeny na listu“ 
nahradit slovy „tohoto spoluvlastnictví jsou uvedeny na 
listu“, 

2. slova „k zápisu jednotek a informace“ nahradit slovy 
„k zápisu jednotek, informace“ a 

3. slova „ve sbírce listin, a informace“ nahradit slovy „ve 
sbírce listin a informace“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 

K čl. I, bodu 10 – k § 35 odst. 2 
Pojem „společenství vlastníků“ není v katastrální vyhlášce ani 
katastrálním zákoně nijak definován, jedná se o legislativní 
zkratku zavedenou v § 1166 odst. 2 zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je proto nutné v navrhované 
právní úpravě používat nezkrácený termín „společenství 
vlastníků jednotek“ nebo pojem „společenství vlastníků“ zavést 
jako legislativní zkratku. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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K čl. I, bodu 16 – k § 43 
1. V platném znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných 

změn je uveden nadpis § 43, který zní „Revize katastru“. 
V navrhovaném znění vyhlášky však není nadpis obsažen. 
Tento nesoulad doporučujeme odstranit. 

2. Za účelem sjednocení formulace v rámci celého předpisu 
navrhujeme v odst. 6 slova „jméno, příjmení“ nahradit 
slovy „jméno, popřípadě jména, příjmení“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I, bodu 16 a 20 – k § 43 odst. 9 a § 51 odst. 4 
Ministerstvo vnitra z hlediska své koordinační úlohy pro 
informační a komunikační technologie obecně považuje sousloví 
„způsobem umožňujícím dálkový přístup“ za nedostačující, 
neboť umožňuje zveřejnění kdekoli na internetu. Doporučujeme 
proto, aby bylo přesně stanoveno místo na internetu, kde budou 
informace uveřejňovány. 

Akceptováno. 
Text doplněn následovně: 
„Informace … se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na internetových stránkách Úřadu.“ 
 

K čl. I, bodu 17 – k § 44 odst. 3 
Doporučujeme využít legislativní zkratky zavedené v § 35 odst. 
3 a slova „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“ nahradit 
slovem „ověřovatel“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I, bodu 27 – k § 64 odst. 1 písm. a) 
Upozorňujeme, že pojem „údaj, který umožňuje jednoznačnou 
identifikaci podepisující osoby“ byl definován ve vyhlášce 
č. 212/2012 Sb., o struktuře údajů, na základě kterých je možné 
jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro 
ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, 
elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, 
kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného 

Akceptováno částečně. 
Pojem bude v ustanovení ponechán, neboť má obecný 
význam i bez zákonného ukotvení. Odkaz v poznámce pod 
čarou na vyhlášku o ověřování platnosti zaručeného 
elektronického podpisu bude zrušen. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJJFAM5A)



   

časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného 
elektronického podpisu), která byla zrušena zákonem 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce. Odkaz v poznámce pod čarou tedy již 
není aktuální. Domníváme se, že ponechání tohoto pojmu 
v daném ustanovení může vyvolat výkladové problémy. 

K čl. I, bodu 28 – k § 64 odst. 2 písm. a) 
Pojem „držitel kvalifikovaného certifikátu“ není definován 
v žádném právním předpise. Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“) nerozlišuje držitele 
certifikátu a podepisující osobu. S ohledem na čl. 3 bod 9 
nařízení eIDAS se ale podepisující osobou rozumí pouze fyzická 
osoba, která vytváří elektronický podpis. 
S ohledem na výše uvedené doporučujeme předkladateli uvést 
ustanovení § 64 odst. 2 písm. a) do souladu s nařízením eIDAS. 

 

Akceptováno. 
Text byl upraven následovně: 
„a) právnická osoba coby držitel kvalifikovaného certifikátu 
potvrdila skutečnost, že datům pro ověřování elektronických 
podpisů obsaženým v jím drženém certifikátu, o jehož vydání 
pro svého zaměstnance požádala, 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 …“ 

K čl. I, bodu 29 – k § 64 odst. 3 
S ohledem na skutečnost, že dle čl. 3 bod 9 nařízení eIDAS 
může být podepisující osobou jen fyzická osoba (právnická 
osoba nemůže mít resp. vytvářet elektronický podpis, vždy se 
proto bude jednat o elektronický podpis fyzické osoby jednající 
za právnickou osobu), doporučujeme dané ustanovení 
přeformulovat. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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K čl. I, bodu 30 – k § 65 odst. 2 
S ohledem na čl. 3 bod 33 nařízení eIDAS doporučujeme za 
slovo „kvalifikovaným“ vložit slovo „elektronickým“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I, bodu 32 – k § 66 odst. 7 
Podle současné právní úpravy není promlčení práva závislé na 
zápisu do katastru nemovitostí, specifikace způsobu promlčení 
je tedy nadbytečná.  

Akceptováno. 
Text upraven. 

K odůvodnění k čl. I bodu 13 – k § 36 odst. 13 
Navrhujeme slova „pak musí jak řídit jak pracovníci“ nahradit 
slovy „pak musí řídit jak pracovníci“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K odůvodnění k čl. I bodu 43 – k § 81 odst. 3 
Navrhujeme slova „vlastníka sousedního vlastníku“ nahradit 
slovy „vlastníka sousedního pozemku“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

MZe K Příloze Technické podrobnosti pro správu katastru - 1. 
Druh pozemku  

U charakteristiky druhu pozemku pro účely katastru požadujeme 
podrobněji uvést charakteristiky jednotlivých druhů pozemků 
a tyto charakteristiky dát do souladu s nařízením vlády 
č. 307/2014 Sb. - § 3 Druhy kultury v evidenci půdy.   

Tato připomínka je zásadní. 
 

Částečně akceptováno. 
Míra podrobnosti definic obsažených s nařízením vlády 
č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití 
půdy podle uživatelských vztahů, je pro účely vedení katastru 
zcela nepřiměřená. Nelze požadovat, aby například v rámci 
revize pracovníci katastrálního úřadu určovali, který jedinec 
ovocného stromu je životaschopný a který nikoliv, 
a prováděli jejich sčítání za účelem posouzení, zda je splněna 
minimální hustota 100 životaschopných jedinců na 1 hektar 
dílu půdního bloku – viz definice ovocného sadu uvedená v 
§ 3 odst. 8 předmětného nařízení vlády. V případě tohoto 
nařízení jde o definice pro účel poskytování dotací, nikoliv 
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pro účel vedení katastru nemovitostí. 
Na základě projednání s Ministerstvem zemědělství byly 
upraveny definice orné půdy a trvalého travního porostu 
následovně: 
Orná půda: „Pozemek obdělávaný za účelem produkce plodin 
nebo pozemek, který je k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale 
je ponechán ladem, případně pozemek, který je dočasně 
zatravněn v rámci systému střídání plodin.“ 
Trvalý travní porost: „Pozemek využívaný k pěstování trav 
nebo jiných bylinných pícnin, který nebyl zahrnut do systému 
střídání plodin a na kterém se mohou vyskytovat rozptýlené 
stromy a keře, případně jejich skupiny, pokud trávy a jiné 
bylinné pícniny i nadále převažují.“ 

K čl. I, bodu 4 - § 16 vyhlášky 

V ustanovení § 16 odst. 1 doporučujeme na konci textu doplnit 
slova „právo stavby“ (§§ 1240 – 1256 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník).  

 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 
Ustanovení § 16 se celé týká pouze věcných břemen. Údaje, 
které se evidují o právu stavby, jsou vyjmenovány v § 12 
katastrální vyhlášky. 

K § 18 vyhlášky  

Doporučujeme doplnit další odstavec s uvedením odkazu na 
vyplácení náhrady podle § 59a zákona č. 254/2001 Sb., vodního 
zákona. 

(§ 59a Povinnost vlastníků pozemků, na nichž se nachází 
vodní díla 

Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém 
pozemku vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002 a jeho 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 
Povinnost vlastníků pozemků podle § 59a vodního zákona 
není právem zapisovaným do katastru. Výčet práv 
zapisovaných do katastru je dán ustanoveními § 11 a § 19 
katastrálního zákona. Katastrální vyhláška jako prováděcí 
předpis nemůže překračovat meze zákona. 
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užívání.). 

MPO K čl. I, bodu 5 
V textu novelizačního bodu doporučujeme slova „úvodní části 
ustanovení odst. 1“ nahradit slovy „odst. 1 úvodní části 
ustanovení“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I, bodu 6 
Za slova „odst. 2“ doporučujeme vložit slova „úvodní části 
ustanovení“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I, bodům 9 a 18 
Slova „odst. 3“ doporučujeme nahradit slovy „odstavec 3“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I, bodu 16 
Předmětem daného novelizačního bodu je nové znění § 43. 
V platném znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn 
§ 43 obsahuje nadpis „Revize katastru“, avšak tento není 
v novelizačním bodě vůbec uveden. Z tohoto důvodu 
doporučujeme ustanovení § 43 zrevidovat a doplnit do něho 
příslušný nadpis. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I, bodu 24 
Za slova „odst. 1“ doporučujeme vložit slova „úvodní části 
ustanovení“. 

 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I, bodu 45 
Za slova „odst. 2“ doporučujeme vložit slova „větě první“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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K čl. I, bodu 48 
V navrhovaném textu doporučujeme nahradit slovo „poznámky“ 
slovem „vysvětlivky“ a slovo „Poznámka“ nahradit slovem 
„Vysvětlivka“. 

 

Neakceptováno. 
S ohledem na skutečnost, že slovo „Poznámka“ je ve 
shodných souvislostech použito v přílohách katastrální 
vyhlášky vícekrát, bylo by nevhodné v tomto jednom případě 
použít slovo „Vysvětlivka“, ačkoliv v obecné poloze jde 
o vhodnější termín. 

K čl. I, bodu 56 
Slovo „číslice“ doporučujeme nahradit slovem „číslo“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K platnému znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných 
změn 
K § 40 odst. 7 písm. e) 
Slova „totožná osobou“ doporučujeme nahradit slovy „totožná 
s osobou“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

MF K čl. I, bodu 23 
K návrhu § 62 odst. 1 materiálu v poslední části věty za slovy 
„to je“ dáváme ke zvážení nahradit slovo „zda“ slovem „že“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. II 
Doporučujeme v obou bodech nahradit dikci "podle dosavadních 
předpisů" uvedením konkrétních předpisů, podle kterých se 
bude postupovat (předpokládáme, že půjde o vyhl. č. 357/2013 
Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti navrhované 
vyhlášky). 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 

K odůvodnění Akceptováno. 
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V části Odůvodnění na str. 1 se uvádí „Nový katastrální zákon 
a spolu s ním i katastrální vyhláška nabyli účinnosti dnem 
1. ledna 2014.“ Na konci slova „nabyli“ je třeba uvést „y“. 

Text upraven. 

K části III 
Vzhledem k rozsahu změn navržených ve vyhlášce č. 357/2013 
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) dáváme ke 
zvážení, zda by v části III materiálu nebylo vhodnější nahradit 
platné znění pouze vybraných ustanovení textem celé vyhlášky 
v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. 

Neakceptováno. 
Vzhledem k rozsahu vyhlášky (101 paragrafů) a zejména 
jejich příloh to nepovažujeme za vhodné. 

MMR K čl. I, bodu 33 
V § 67 odst. 3 doporučujeme za slova „na základě“ vložit slova 
„listiny o právním jednání, kterým bylo rozhodnuto o fúzi, a“. 
Odůvodnění: 
Z navrhovaného znění plyne, že k zápisu změny vlastnického 
práva postačí doložení výpisu z obchodního rejstříku. Ten však 
sám o sobě nedokládá právní skutečnost, že ke sloučení nebo 
splynutí obchodních společností nebo družstva došlo. Výpis 
z obchodního rejstříku dokládá pouze účinnost takového 
právního jednání (viz § 174 a násl. občanského zákoníku). Podle 
našeho názoru by měla být ve sbírce listin založena také listina 
osvědčující samotné rozhodnutí o fúzi. Katastr nemovitostí by 
měl přejímat údaje z obchodního rejstříku pouze podpůrně, 
s možností kontroly a ověření právního jednání, které má tak 
významný následek, jakým je změna vlastnického práva. 

Neakceptováno. 
Není na místě, aby katastrální úřad duplikoval, či snad 
dokonce přezkoumával činnost rejstříkového soudu, když ten 
již shledal, že na základě jemu předložených dokumentů, 
mezi kterými je i listina o právním jednání, kterým bylo 
rozhodnuto o fúzi, lze příslušný zápis do obchodního 
rejstříku provést. Nadto náležitostí tohoto právního jednání 
nejsou údaje potřebné pro zápis do katastru, pro činnost 
katastrálního je tudíž taková listina zcela bez významu. 

HK K čl. I, bodu 32, § 66 odst. 7 
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 

„(7) V případech, kdy zákon stanoví, že právo zapisované do 
katastru vzniká, mění se nebo zaniká na základě určité právní 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 
Navrhované ustanovení nevyžaduje, aby pro účely zápisu 
byla skutečnost, že listina se nedochovala nebo že jednání 
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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.“. 
Odůvodnění: 
Skutečnost, že se listina absolutně nedochovala nebo, že jednání 
bylo učiněno ústně, se velmi těžko prokazuje bez samotné 
listiny. Pokud tedy strany vyhotoví souhlasné prohlášení, již 
nahrazují předchozí akty nebo chybějící dokumenty, tato část 
věty může vzhledem k nesplnitelnosti komplikovat vklad 
souhlasných prohlášení do katastru nemovitostí. 

Tato připomínka je zásadní. 

bylo učiněno ústně, prokázána. Postačí, pokud je v rámci 
souhlasného prohlášení tvrzena, stejně jako je tomu u všech 
ostatních skutečností, které jsou obsahem souhlasného 
prohlášení. Pokud by byla z navrhovaného ustanovení tato 
podmínka vypuštěna, ztratilo by jakýkoliv smysl – míří totiž 
právě na tyto situace. Zároveň by druhá věta ztratila 
návaznost na větu první, v důsledku čehož by nebylo patrné, 
v jakých případech musí souhlasné prohlášení obsahovat 
uvedení skutečnosti, že se listina nedochovala, případně, že 
právní jednání bylo učiněno ústně. 

K čl. I, bodu 33, § 67 odst. 4 
Navrhujeme dotčený bod upravit následovně: 
„(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 nebo 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.“. 
Odůvodnění: 

Akceptováno. 
Text ustanovení upraven následovně: 
„(4) Vzniklo-li zástavní právo k rozestavěné budově zápisem 
do Rejstříku zástav, zapíše katastrální úřad zástavní právo 
k dokončené budově na základě výpisu z Rejstříku zástav, 
který obsahuje údaje podle § 66 odst. 2 písm. b) až d), nebo 
na základě souhlasného prohlášení podle § 66 odst. 1 písm. 
a) doloženého výpisem z Rejstříku zástav. Obdobně se 
postupuje, vzniklo-li zástavní právo k nemovitosti zastavením 
závodu, ke kterému nemovitost náleží, nebo přibyla-li 
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Úprava směřuje k ochraně věřitele v případě, že dlužník nebude 
ochoten dostavit se a podepsat souhlasné prohlášení, ačkoliv je 
zástava evidována v rejstříku zástav. 

Tato připomínka je zásadní. 

nemovitost k zastavenému závodu.“ 
 

K čl. I, bodu 36, § 70 odst. 3 
Navrhujeme vyjasnit doplněné ustanovení ve smyslu 
odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že je v souladu s principy katastrálního zákona, 
aby v případě, že katastr provádí výmaz, byl tento úkon 
oznámen účastníkům a byla jim poskytnuta lhůta k vyjádření 
(např. mohlo dojít k prodloužení doby dodatkem, který není 
uložen ve sbírce listin z důvodu na straně vlastníka nikoliv 
oprávněného). 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 
Předmětem § 70 je v souladu se zmocňovacím ustanovením 
pouze stanovit listinu pro výmaz práva, nikoliv již proces, 
kterým se výmaz provádí. Proces vkladového řízení je 
dostatečně upraven katastrálním zákonem a správním řádem 
(viz např. povinnost katastrálního úřadu informovat dotčené 
účastníky řízení o zaplombování vyplývající z § 16 odst. 1 
katastrálního zákona a na ni navazující zákaz povolit vklad 
po dobu 20 dnů nebo povinnost uvědomit účastníky řízení 
o zahájení řízení podle § 47 správního řádu).  
Pokud by mělo dojít k prodloužení doby trvání práva 
dodatkem, musel by na základě tohoto dodatku být proveden 
vklad změny tohoto práva, v opačném případě by tento 
nevyvolal příslušné věcněprávní účinky a právo by nadále 
trvalo pouze v původním rozsahu. 

ÚOOÚ Obecně 
Vzhledem k tomu, že se mění prakticky každé ustanovení 
vyhlášky, by bylo vhodnější, kdyby byla vydána celá nová. 
 

Neakceptováno. 
Navrženou novelizací je dotčena přibližně jedna šestina textu 
katastrální vyhlášky, rozhodně nelze hovořit o tom, že by se 
jednalo o prakticky každé ustanovení. Celá řada ustanovení 
je navíc pouze doplňována, aniž by byl stávající text jakkoliv 
měněn (například jsou stanoveny další typy listin pro zápis 
do katastru). V této souvislosti je rovněž nutno vzít v úvahu 
i fakt, že katastrální vyhláška je poměrně rozsáhlým 
přepisem (101 paragrafů), je tudíž logické, že jeho první 
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novelizace zapracovávající tři roky zkušeností s novou 
občanskoprávní a katastrální úpravou bude mít tomu 
odpovídající rozsah. To však není důvodem k vydání nové 
vyhlášky, když její převážná část zůstává beze změny 
a změny nejsou rázu koncepčního.  

K čl. I bodu 16 
V článku I bodu 16 se slovo „, příjmení“ zrušuje. 
Podle § 77 odst. 1 NOZ je příjmení součástí jména. Uvádění této 
kategorie osobního údaje je tedy nadbytečné. 

Neakceptováno. 
Terminologie katastrální vyhlášky v tomto ohledu vychází 
z katastrálního zákona, který v § 4 odst. 2 stanoví, že 
o fyzické osobě se se do katastru zapisuje jméno, popřípadě 
jména, a příjmení, a to v návaznosti na zákon č. 301/2000 
Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o  změně některých 
souvisejících zákonů. Není žádoucí, aby prováděcí předpis 
používal odlišnou terminologii. 

K čl. I bodu 64, 68, 69 a 70  
Článek I bod 64, 68, 69 a 70 je nezbytné podstatným způsobem 
přepracovat. 
Odůvodnění: 

Není možné v právním předpisu uvádět osobní údaje, ať už 
skutečné, nebo smyšlené. Právní předpis je normativní akt; nic 
nebrání, aby tyto přílohy byly vydány jako methodická příručka. 
ÚOOÚ přitom odkazuje na své připomínky z 24. února 2009, čj. 
LEG-0703/09-4/ZVA. Je třeba též zohlednit nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, o ochraně fysických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
které vychází z poznatků a praxe v oblasti evropské ochrany 
osobních údajů v posledních letech. 

Neakceptováno. 
Smyšlené údaje nemohou být ze své povahy údaji osobními. 
Podle § 4 odst. 1 se osobním údajem rozumí jakákoliv 
informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 
údajů. To v případě smyšlených údajů není možné, neboť 
žádný takový subjekt údajů neexistuje. Předkladatel nicméně 
uznává, že zvolené řešení není ideální. Jelikož však 
obdobným způsobem je zpracována jedna z již existujících 
příloh vyhlášky, bylo by nevhodné toto řešení v rámci 
stávajícího předpisu měnit. Bude-li tento předpis přijímán 
nově, bude zvoleno vhodnější řešení z hlediska ochrany 
osobních údajů. 
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K odůvodnění, prvnímu odstavci 
Na p. 1 se slovo „nabyli“ nahrazuje slovem „nabyly“. 

ODŮVODNĚNÍ: 

Oprava překlepu. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K odůvodnění 
Část 6 obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, 
zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je 
nezbytné přepracovat.  
Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená 
zpracování osobních údajů. K zhodnocení dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží 
tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda 
osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud 
ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, 
kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, 
jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou 
regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující 
zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba 
jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 
zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty 
uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu 
jednotlivých údajů/údajových položek). Zde se jedná např. o 
§ 14 odst. 6. 
Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní 
vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně 
osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva bude doplněna následovně: 
„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 a označení akademického pracovníka vysoké školy 
titulem docent nebo 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 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 by 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 
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běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého 
z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace 
představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění 
subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to 
lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak 
obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak 
výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá 
nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, 
nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních 
údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či 
má být dosahováno synergického efektu. 
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo 
vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo 
zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita 
osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se 
použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve 
vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, 
stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, 
rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické 
pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní 
protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak 
specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů. 
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy 
zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované 
řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů 
a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že 
existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se 
a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a 
v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se 
vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle 
obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného zákona 
obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

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.“ 
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Tato připomínka je zásadní.  

ÚV - KOM K odůvodnění 
Doporučujeme uvést návaznost návrhu vyhlášky na nařízení EU 
č. 910/2014 výslovně i v bodě 3. obecné části odůvodnění. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

NK K čl. I, bodu 3 
Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších 
předpisů (na který v odůvodnění není odkázáno) v souvislosti 
označením docent nebo profesor nepoužívá označení „vědecká 
hodnost“ nebo „vědecko-pedagogický titul“, ale jedná se 
o akademického pracovníka vysoké školy (§ 70 odst. 1). Tento 
zákon ani nestanoví pravidla pro používání označení docent 
nebo profesor, jako je tomu v případě akademických titulů 
(uváděné před jménem - § 46). Zavedení legislativní zkratky, 
kterou navrhujeme, lze využít v navrženém bodu 15. 
Navrhujeme toto znění: 
„(6) o vlastníku a jiném oprávněném, kterým je fyzická osoba, se 
na základě jeho ohlášení eviduje údaj o akademickém titulu 
a označení akademického pracovníka vysoké školy titulem 
docent nebo profesor (dále jen „titul“).“.  

Akceptováno částečně. 
Vědecké hodnosti byly přidělovány podle dřívějších předpisů 
a stále se používají (viz § 102 zákona o vysokých školách), 
proto je namístě, aby s nimi pracovala i katastrální vyhláška. 
Bude upraveno následovně: „(6) o vlastníku nebo jiném 
oprávněném, kterým je fyzická osoba, se na základě jeho 
požadavku eviduje údaj o akademickém titulu, vědecké 
hodnosti nebo označení "docent" nebo "profesor" (dále jen 
„titul“).“ 

K čl. I, bodu 4. 
S ohledem na to, že se jedná o podrobnou úpravu ve vyhlášce, 
mohlo by být stanovení údajů o geometrickém plánu, které se 
evidují, přesnější. 
Navrhujeme toto znění: 

V § 16 odst. 1 se na konci textu písmene b) čárka nahrazuje 
středníkem a doplňují se slova „bylo-li věcné břemeno zřízeno 
k části pozemku, uvede se vyhotovitel a číslo geometrického 

Neakceptováno. 
Číslo geometrického plánu je jedinečné, samo o sobě tudíž 
zaručuje jednoznačnou identifikaci příslušného 
geometrického plánu. Další údaje o geometrickém plánu, 
např. o vyhotoviteli, jsou tak nadbytečné, mohou být zdrojem 
chyb a vést k nevhodnému nárůstu rozsahu listu vlastnictví, 
aniž by přinášely podstatnou informační hodnotu. 
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plánu, kterým byl rozsah věcného břemene vymezen,“. 

K čl. I, bodům 7 a 33 
S ohledem na to, že rejstřík zástav podle občanského zákoníku 
byl fakticky ustaven až na základě ustanovení § 35 a notářského 
řádu, který používá označení „Rejstřík zástav“, doporučujeme 
toto označení. Dále je třeba použít zákonný termín „obchodní 
závod“, nikoliv jen závod, případně vytvořit legislativní zkratku. 
Navrhujeme toto znění: 
„(4) Vzniklo-li zástavní právo k rozestavěné budově zápisem do 
Rejstříku zástav nebo vzniklo-li zástavní právo k nemovitosti 
zastavením obchodního závodu (dále jen „závod“), 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.“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I, bodům 9 a 10 
Je třeba použít celý zákonný název „společenství vlastníků 
jednotek“, nikoliv legislativní zkratku (§ 1166 odst. 2 
občanského zákoníku), případně tuto legislativní zkratku zavést. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I, bodu 15, odst. 6  
Viz naše připomínka č. 1. Dále považujeme za vhodné 
akceptovat tituly, které jsou uvedeny v rozhodnutích soudů, 
které jsou podkladem pro zápisy v katastru nemovitostí. 
Navrhujeme toto znění: 
„(6) Změna údaje o titulu fyzické osoby, která je v katastru 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 
Užívání akademického titulu je právem, nikoliv povinností. 
Proto novela katastrální vyhlášky ponechává zcela na vůli 
konkrétní fyzické osoby, zda o ní má být v katastru tento 
údaj evidován. Zapisování údajů o akademických titulech 
pouze na základě rozhodnutí soudů, které jsou podkladem 
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vedena jako vlastník nebo jiný oprávněný, se v katastru provede 
na základě ohlášení této osoby. Za ohlášení se považuje také 
uvedení titulu v rozhodnutí soudu, na jehož základě bylo 
zahájeno řízení o povolení vkladu, nebo v návrhu na zahájení 
tohoto řízení. 
 

pro zápisy v katastru, by bylo v rozporu s touto koncepcí 
a mohlo by vést až k tomu, že bude titul zapsán člověku, 
který o sobě tento údaj v katastru zapsaný mít nechce. Ten 
pak bude po katastrálním úřadu požadovat jeho odstranění, 
přičemž při dalším zápisu na základě rozhodnutí soudu mu 
bude titul opětovně zapsán a proces se bude opakovat. Při 
předložení starší listiny k zápisu by se rovněž mohlo stát, že 
katastrální úřad vymaže aktuální údaj o titulu a nahradí jej 
údajem již neaktuálním. Přebírání údajů o titulech 
z podkladových listin se v minulosti neosvědčilo, proto je 
záměrně zvolen jiný přístup k zápisu a aktualizaci těchto 
údajů, který je založený na aktivitě osob, o kterých má být 
tento údaj evidován. 

K čl. I, bodu 15, odst. 7  
Předpis právní síly vyhlášky nemůže stanovovat náležitosti 
veřejné listiny, navíc by se de facto jednalo o nový druh 
notářského zápisu. V tomto konkrétním případě stejný účel 
splní úřední ověření podpisu osoby, která prohlášení činí, 
případně tuto záležitost neupravovat. 
Navrhujeme toto znění: 
(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, 
jejíž podpis na prohlášení bude úředně ověřen, 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,  

Neakceptováno. 
Vysvětleno.  
Notářská komora po projednání od připomínky ustoupila. 
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d) označení práva, které náleží osobě podle písmene b) 
k nemovitostem podle písmene c),  

e) uvedení skutečností, které odůvodňují tvrzení, že osoba podle 
písmene b) je totožná s osobou v katastru označenou tak, že 
zápis o ní neumožňuje její dostatečnou identifikaci.“. 

Tato připomínka je zásadní.  

K čl. I, bodu 23 
Navržení znění vytváří dojem, jako by elektronický podpis bylo 
možné úředně ověřovat. Ustanovení podle nás nenavazuje na 
nové znění § 7 katastrálního zákona. Elektronický podpis pak 
není „na listině“.  
Navrhujeme toto znění § 62 odst. 1: 
(1) V řízení o povolení vkladu musí být prokázáno, že podpisy na 
soukromé listině, které nejsou úředně ověřeny, nebo není listina 
podepsána elektronickým podpisem, skutečně náleží osobám v ní 
uvedeným.  
 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 
Nelze vyloučit, že v budoucnu bude možné provést i úřední 
ověření elektronického podpisu, použitá formulace je tak 
záměrně univerzální. V současnosti takové ověření provést 
nelze, proto je u elektronického podpisu třeba jeho pravost 
prokázat vždy. Navrhované ustanovení pak navazuje na § 7 
katastrálního zákona zcela, neboť ten nerozlišuje mezi 
podpisy vlastnoručními a podpisy elektronickými, a vztahuje 
se tudíž na oba typy podpisů.  
Pojem „listina“ je legislativní zkratkou zavedenou v § 7 
katastrálního zákona, podle kterého „Zápisy práv se do 
katastru provádějí na základě písemností v listinné podobě 
nebo v elektronické podobě (dále jen "listina").“ Zahrnuje 
v sobě tedy obě podoby - jak listinnou, tak elektronickou. 
I elektronický podpis je tedy „na listině“. 

K čl. I, bodu 30 
Stávající, nenovelizovaná, část ustanovení § 65 odst. 2 používá 
pojem „kvalifikované časové razítko“. S ohledem na zákon 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce by měl být používán pojem 
„kvalifikované elektronické časové razítko“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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Navrhujeme toto znění: 
V § 65 odst. 2 se slova „a kvalifikovaným“ nahrazují 
slovy “, uznávanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným 
elektronickým“.  

K čl. I, bodu 33 
Navržené znění odstavce 3 upravuje pouze jednu z mnoha 
variant, které při přeměnách mohou nastat, a to fúzi sloučením, 
při které jedna nebo více zúčastněných společností zaniká, nebo 
fúzi splynutím, kdy zanikají všechny zúčastněné společnosti 
a vzniká společnost zcela nová. Není pravda, jak se uvádí 
v důvodové zprávě, že nelze zapsat skutečnosti na základě 
přeměny, jelikož jeden ze subjektů neexistuje. Jedná se např. 
o rozdělení odštěpením, rozdělení odštěpením sloučením a různé 
kombinace. To jsou případy, kdy existují oba subjekty a je-li to 
nutné, pak oba existující subjekty mohou učinit souhlasné 
prohlášení. Primárně však vždy existuje projekt, i když vždy 
nemusí splňovat náležitosti vkladové listiny. Činit vkladovou 
listinou i výpis z obchodního rejstříku, který rovněž nemá 
náležitosti vkladové listiny, považujeme za nemožné. Jistě je 
k projektu nezbytné doložit (i když si to může katastrální úřad 
nahlédnutím do veřejného rejstříku zjistit), že přeměna byla 
zapsána. Ze samotného výpisu se však nezjistí, který konkrétní 
majetek přešel na konkrétní subjekt. Jsou zákonné případy, kdy 
samotný projekt musí mít náležitosti vkladové listiny – např. 
§ 250 odst. 1 písm. i), poslední věta za středníkem, zákona 
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností 
a družstev, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě je 
nepochybné, že vkladovou listinou je projekt. Obdobně je to při 
rozdělení odštěpením sloučením. Navržené znění vyhlášky dává 
přílišnou volnost nabyvateli práva zapisovat vlastnické právo na 
základě jednostranného prohlášení, mimo samotnou listinu 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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o právním jednání, která navíc splňuje náležitosti vkladové 
listiny. Není možné, aby vlastnické právo bylo v takových 
případech (např. projekt odštěpení, odštěpení sloučením) do 
veřejného seznamu zapisováno na základě souhlasného 
prohlášení či dokonce jednostranného prohlášení nabyvatele. 
K návrhu má být navíc doložena listina (výpis z obchodního 
rejstříku), z níž vůbec nemusí být zřejmé, zda a jaký majetek na 
nabyvatele přešel. Návrh vyhlášky jako by vycházel z toho, že 
nástupnickou společností je vždy pouze jedna společnost, tak to 
ale velmi často nebývá. Navrhujeme, aby ustanovení bylo 
z vyhlášky vypuštěno, nebo aby byly zpracovány jednotlivé 
varianty pro různé typy přeměn, jak je předpokládá zákon 
o přeměnách obchodních společností a družstev. 

Tato připomínka je zásadní.  

K čl. I, bodu 34 
Je třeba respektovat terminologii zákona o zvláštních řízeních 
soudních (§ 185 a 196). Stejná situace může vzniknout 
v případě, když pozůstalost nenabydou dědici a je v ní nařízena 
likvidace. Dále je třeba upravit, zda je v tomto případě možné 
(nutné), aby bylo na základě těchto listin v průběhu řízení 
o pozůstalosti vedeno návrhové řízení. Zvláště je to aktuální 
v řízení, ve kterém je nařízena likvidace pozůstalosti. 
Navrhujeme toto znění: 

V § 68 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Tyto skutečnosti se 
také považují za prokázané, jsou-li náležitosti podle § 66 odst. 2 
písm. c) až f) uvedeny v odůvodnění rozhodnutí o dědictví nebo 
v odůvodnění rozhodnutí o nařízení likvidace pozůstalosti, jejímž 
předmětem byl podíl zemřelého bývalého manžela, anebo 
v odůvodnění usnesení o příklepu vydaného v rámci výkonu 
rozhodnutí nebo exekuce vedené vůči jednomu z bývalých 

Akceptováno částečně. 
Upravena terminologie a doplněna možnost zápisu 
v souvislosti s likvidací pozůstalosti. 
Nelze doplnit poslední navrhovanou větu, neboť předmětem 
§ 68 je v souladu se zmocňovacím ustanovením pouze 
stanovit listinu pro zápis práva, nikoliv již proces, kterým se 
zápis provádí. Skutečnost, že na danou situaci se použije § 14 
odst. 2 katastrálního zákona, jednoznačně vyplývá přímo 
z tohoto ustanovení katastrálního zákona. 
Text upraven následovně: 
„V § 68 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „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 dědictví nebo o nařízení likvidace 
pozůstalosti, jejímž předmětem byl podíl zemřelého bývalého 
manžela, nebo v odůvodnění usnesení o příklepu vydaného 
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manželů. V průběhu řízení o pozůstalosti se na základě potvrzení 
soudního komisaře o těchto skutečnostech postupuje podle § 14 
odst. 2 katastrálního zákona.“. 

v rámci výkonu rozhodnutí nebo exekuce vedené vůči 
jednomu z bývalých manželů.“. 

ČSÚ K čl. I, bodu 16 – k § 43  
Český statistický úřad doporučuje v rámci nového vymezení 
předmětu revize katastru dle § 43 odst. 4 písm. d) návrhu pro 
zvýšení míry podrobnosti údajů o způsobu využití stavby využít 
mezinárodního standardu nebo upravit dosavadní klasifikaci tak, 
aby byla převoditelná na standard CZ-CC. Klasifikace 
stavebních děl CZ-CC byla vyhlášena sdělením Českého 
statistického úřadu č. 321/2003 Sb., ze dne 9. září 2003, 
o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC a aktualizována 
sdělením Českého statistického úřadu č. 255/2009 Sb. 
Odůvodnění: 
Pro Registr sčítacích obvodů a budov a úlohy orientované na 
budovy je převažující způsob využití klíčovou informací 
o budově. V současné době jsou tyto údaje dostupné pouze 
v RÚIAN, který je vede v klasifikaci upravené katastrální 
vyhláškou. 
Dosavadní členění způsobu využití stavby v tomto prováděcím 
právním předpisu je pro ČSÚ nevyhovující zejména u položek 
sdružujících více účelů z různých odvětví, ve stávající 
klasifikaci vymezených jako 11 – stavby ubytovacího zařízení 
(hotel, nemocnice, domov důchodců, ubytování studentů, 
zaměstnanců, kasárna, věznice, aj.) a 15 – stavby občanského 
vybavení (kultura, sociální oblast, zdravotnictví). 
Podrobnější rozlišení je velmi významné zejména pro sčítání 
lidu a výběrová šetření v sociálních statistikách, neboť se od 
nich odvíjejí použité formuláře a metody sběru dat. Na základě 
způsobu využití stavby jsou sestavovány výběry zájmových 

Neakceptováno. 
Navrhovaná změna přesahuje rámec předkládané novely 
vyhlášky. Změna stávající klasifikace způsobů využití staveb 
na podrobnější číselník by byla velmi problematická. 
Neexistuje mechanismus, jak správně automaticky 
rozčlenit současné době již zapsané hodnoty způsobů využití 
na podrobnější hodnoty (např. stavba občanského vybavení 
může být podle Sdělení č. 321/2003 Sb., o zavedení 
klasifikace stavebních děl CZ-CC, divadlem, kinem, 
knihovnou, budovou pro sport aj.). Editoři RÚIAN by museli 
aktualizovat údaje o způsobu využití ručně na základě 
dokumentů, které ke stavbám vedou. V této souvislosti je 
potřeba si uvědomit, že v RÚIAN je k datu 12. ledna 2017 
vedeno přes 4 mil. stavebních objektů!  Způsob využití je od 
1. ledna 2017 referenčním údajem RÚIAN a zásadní zásahy 
do číselníku způsobu využití by mohly vyvolat pochybnosti 
o spolehlivosti tohoto údaje.  
Zavedení podrobnějšího číselníku pouze pro nově zapisované 
hodnoty by podle našeho názoru problém ČSÚ neřešilo, a i 
v tomto případě by bylo nutné upravit, jakým způsobem by 
se přistupovalo k údajům o způsobu využití při aktualizaci již 
zapsaných stavebních objektů. Vzhledem k tomu, že ČSÚ ve 
své připomínce nenavrhl žádné konkrétní řešení, nelze 
připomínce vyhovět.  
Navíc se jedná o problematiku, která jde napříč ústředními 
správními úřady. Dotčeným resortem je v této věci také 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Jakékoli úpravy s dopady na 
činnost stavebních úřadů je nutné realizovat s jeho 
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budov a územně a věcně tříděny statistiky za domovní a bytový 
fond. 
ČSÚ a dalším uživatelům proto klasifikace způsobu využití 
stavby dle účinného znění katastrální vyhlášky nevyhovuje, 
neboť je v některých položkách málo podrobná a vedené údaje 
nemají potřebnou vypovídací schopnost. Za účelem získání 
podrobnější odvozené informace je nutno údaje účelově 
kombinovat s dalšími zdroji dat. Řešením by byla harmonizace 
klasifikace s mezinárodními standardy, která by znamenala 
i odstranění duplicitně udržovaných údajů v informačních 
systémech veřejné správy. 

souhlasem. Navíc by bylo nutné kalkulovat s finančními 
dopady do informačních systémů, které by zavedení 
podrobnějšího číselníku s sebou neslo.   

DAČR 
 

K čl. I, bodu 9 (§ 23 odst. 3) 
A. Z návrhu není zřejmé, jaké informace ohledně vzniku 

společenství vlastníků se v katastru nemovitostí evidují – 
zda se jedná o prostou informaci o tom, zda společenství 
vlastníků vzniklo či nikoli nebo zda se uvádí rovněž bližší 
údaje o společenství vlastníků (název, IČ, datum vzniku 
apod.). Navrhujeme upřesnit. 

B. Vzhledem k tomu, že se již dnes dokládá katastru 
nemovitostí vznik společenství vlastníků (a už velkého 
množství budov již doložen byl), považujeme za vhodné, 
aby se na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví 
uváděl rovněž název (příp. IČ) společenství vlastníků 
tak, aby bylo zřejmé, jaké společenství vlastníků 
konkrétně správu společných částí nemovité věci 
vykonává. Tato informace jinak není veřejně dostupná, 
i když je zjistitelná při zadávání údajů metodou pokus-omyl 
do rejstříku společenství. Evidence v katastru nemovitostí 
by pochybnosti o konkrétním ustaveném společenství 
odstranila. Navrhujeme evidenci těchto informací 
v uvedeném ustanovení doplnit. 

Ad A) Akceptováno. 
Text byl doplněn následovně: 
„…, a informace, zda již byl katastrálnímu úřadu doložen 
vznik společenství vlastníků jednotek, nebo informace, do 
kterého dne má být pro vkladové řízení o převodu jednotky 
jeho vznik katastrálnímu úřadu doložen.“ 
 

Ad B) Neakceptováno. 
Údaje o společenství vlastníku jednotek stejně jako o jeho 
správci (§ 1192 OZ) nejsou údaji katastru nemovitostí. 
Vedení takovýchto údajů nemá oporu v zákonné úpravě 
a nemá ani praktický význam pro vedení katastru. Zápis této 
informace do katastru by měl smysl pouze tehdy, pokud by 
byl povinný a pokud by bylo zajištěno doplnění toho údaje 
ve vztahu ke všem domům, kde v minulosti již toto 
společenství vzniklo. Takový mechanismus však nebyl 
navržen. 
Podle § 200 odst. 2 občanského zákoníku musí název 
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C. Pro veřejnost nebo orgány státní správy je v mnoha 
případech (viz i bod 2) těchto připomínek) užitečné vědět, 
na koho se mohou obrátit, pokud se záležitost týká 
společných částí nemovité věci i tam, kde společenství 
vlastníků nevzniklo a správu společných částí nemovité věci 
vykonává jiná osoba odpovědná za správu domu 
a pozemku (správce). Touto osobou může být: 

a. bytové družstvo jako původní vlastník budovy podle § 24 
odst. 1 zákona č. 311/2013 Sb. (navazuje na ustanovení 
§ 9 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), 
nebo  

b. správce určený podle § 1192 občanského zákoníku, tj.: 
i. vlastník s podílem větším než polovičním, 

ii. správce zvolený většinou hlasů vlastníků nebo 
iii. správce jmenovaný soudem z důležitého důvodu.  

Tato osoba není (na rozdíl od společenství vlastníků jako 
právnické osoby) zjistitelná z rejstříku společenství. 
Doporučujeme proto, aby mohla osoba odpovědná za správu 
domu a pozemku navrhnout evidenci informace o správě 
nemovité věci na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví. 
Zápis těchto informací by ovšem nemusel být povinný (pokud 
by byl zapisován, byl by výhodou pro správu domu, eventuálně 
i pro třetí osoby). Navrhujeme dobrovolnou evidenci této 
informace do uvedeného ustanovení doplnit. Informace 
o správci domu jsou např. informací, která se uveřejňuje také 
v evidenci nemovitostí v Rakousku.  

společenství vlastníků jednotek mimo jiné obsahovat 
označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo, 
údaj by proto měl být v rejstříku společenství bez problémů 
dohledatelný. 
 

Ad C) Neakceptováno. 
Viz. B 

K bodu 10 (§ 35 odst. 2) 
Pokud jde o shodu o průběhu hranic pozemků, je vhodné, aby 
postačoval nejen souhlas společenství vlastníků jako jednoho 
typu osoby oprávněné za správu domu a pozemku, ale aby byl 
přípustný souhlas i správce v domech, v nichž společenství 

Akceptováno částečně. 
Text byl upraven následovně: 
V § 35 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě 
pozemku, který je společnou částí nemovitosti v bytovém 
spoluvlastnictví nebo tvoří funkční celek s domem 
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vlastníků nevzniklo, zejména pokud by se osoba správce 
evidovala na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví. 
Správce bude mít v řadě případů velmi přesné informace (často 
jedná o původního vlastníka budovy).  

Navrhujeme proto na konci odstavce slova „společenství 
vlastníků“ nahradit slovy „osoby odpovědné za správu domu 
a pozemku evidované na listu vlastnictví pro bytové 
spoluvlastnictví.“ 
 

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 osoba odpovědná za správu domu 
a pozemku.“. 
Není možná vazba na osobu evidovanou na listu vlastnictví, 
neboť taková osoba se v katastru neeviduje – viz vypořádání 
předchozí připomínky. I kdyby však dobrovolně zapisována 
byla, nebylo by možné, právě s ohledem na dobrovolnost 
takového zápisu, zužovat využití jejího souhlasu pouze na 
evidované případy. 

KZPS K čl. I, bodu 40 
V návaznosti na předložený návrh konstatujeme, že jako 
novelizační bod č. 40 se uvádí návrh na změnu § 72 s tím, že v 
§ 72 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(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.“. 
Problematika staveb na pozemcích cizích vlastníků patří 
k významným problémům, které se výrazně dotýkají celé řady 
zemědělských podniků. Zpravidla jde o stavby vybudované 
v době, kdy stavebníkovi svědčilo některé z tzv. zvláštních 
užívacích práv organizací k půdě v soukromém vlastnictví, dle 
soudní judikatury jde o stavbu oprávněnou a vlastnické právo 

Akceptováno. 
Text upraven následovně: 
„(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 věcného práva 
vzniklého stavebníkovi do 31. prosince 2013 nebo 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. Poznámku o stavbě, která není součástí 
pozemku, lze vyznačit i na základě nájemní smlouvy nebo 
jiného právního jednání, ze kterého vyplývá, že účelem nájmu 
nebo jiného právního vztahu mezi vlastníkem pozemku 
a vlastníkem stavby je umožnit užívání pozemku tím 
způsobem, že na něm je či bude zřízena stavba, pokud z něj 
vyplývají údaje podle předchozí věty.“ 
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svědčí jeho stavebníkovi nebo subjektu na který bylo vlastnické 
právo k této stavbě jejím stavebníkem převedeno. Velké 
problémy pro vlastníky těchto staveb byly založeny 
kontroverzním ustanovením § 3058 odst. 2 občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb., dle kterého bylo-li vlastnické právo 
k pozemku převedeno na třetí osobu, která byla při nabytí 
vlastnického práva v dobré víře, že stavba je součástí pozemku, 
přestane být stavba samostatnou věcí a stane se součástí 
pozemku, na němž je zřízena. Toto ustanovení tak dopadá na 
stavby, jako jsou cesty, silážní žlaby, polní letiště, posklizňové 
linka apod., které se dle platného katastrálního zákona nezapisují 
do katastru nemovitostí. Tyto stavby však jejich vlastníci 
nezbytně potřebují pro své podnikání a jejich ztráta by měla pro 
řadu podniků fatální následky, které v žádném případě nemůže 
kompenzovat právo na náhradu, které nový občanský zákoník 
vlastníkovi takové stavby přiznává. Proto jsme považovali za 
nutné, aby v novém katastrálním zákoně byla výslovně ošetřena 
i tato otázka s tím, že prostřednictvím pozměňovacího návrhu 
bylo do katastrálního zákona zařazeno ustanovení § 23 odst. 1 
písmeno za/, dle kterého se mezi poznámky, které se zapisují do 
katastru nemovitostí, zapisuje i poznámka o stavbě, která není 
součástí pozemku. 
Český úřad zeměměřický a katastrální ve svém přípise určeném 
všem katastrálním úřadům ze dne 6. 8. 2014 zn. ČÚZK – 
11846/2014–22 zaujal stanovisko k otázce, na základě jakých 
podkladů by měla být do katastru nemovitostí vyznačena 
poznámka podle § 23 odst. 1 písm. za/ katastrálního zákona. 
K tomu úřad zaujal stanovisko, že poznámka o stavbě, která není 
součástí pozemku, bude do katastru nemovitostí zapisována „na 
základě návrhu na zápis poznámky učiněného vlastníkem stavby 
a doloženého: 
1. souhlasným prohlášením sepsaným vlastníkem pozemku 
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a vlastníkem stavby analogicky podle § 66 odst. 1 písm. a/ 
katastrální vyhlášky, přičemž z tohoto souhlasného prohlášení 
musí vyplývat zejména, že 
1. 1. jde o stavbu, která je samostatnou věcí v právním smyslu, 
1. 2. tato stavba s uvedeným účelem užívání vznikla jako věc 
v právním smyslu do konce roku 2013, nebo 

2. nájemní smlouvou nebo smlouvou o výpůjčce uzavřenou do 
konce roku 2013, ze které vyplývá, že účelem nájmu nebo 
výpůjčky je umožnit užívání pozemku tím způsobem, že na něm je 
či bude zřízena stavba. Pokud ze smlouvy o nájmu nebo 
výpůjčce vyplývá, že tato stavba již zřízena byla, není třeba 
existenci stavby dále dokládat. Pokud ze smlouvy není zřejmé, 
zda tato stavba již byla zřízena nebo teprve v budoucnu zřízena 
být má, pak je třeba doložit také prohlášení vlastníka stavby 
o tom, že tato stavba s uvedeným účelem užívání již vznikla jako 
věc v právním smyslu / analogicky podle § 30 odst. 4 katastrální 
vyhlášky/, nebo 
3. nájemní smlouvou nebo smlouvou o výpůjčce uzavřenou 
počínaje 1. 1. 2014, ze které vyplývá, že účelem nájmu nebo 
výpůjčky je umožnit užívání pozemku tím způsobem, že na něm je 
zřízena stavba, která vznikla do konce roku 2013. Pokud ze 
smlouvy není zřejmé, že tato stavba byla zřízena do konce roku 
2013, pak je třeba doložit také prohlášení vlastníka stavby 
o tom, že tato stavba s uvedeným účelem užívání vznikla jako věc 
v právním smyslu do 31. 12. 2013 / analogicky podle § 30 odst. 
4 katastrální vyhlášky/. 
Bylo-li do katastru zapsáno s právními účinky do konce roku 
2013 věcné břemeno umožňující umístění stavby na pozemku, 
postačí k zápisu jen návrh vlastníka stavby na zápis poznámky, 
ve kterém bude toto věcné břemeno označeno. Není-li ze 
smlouvy o zřízení věcného břemene patrné, že stavba již byla 
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zřízena, je třeba doložit také prohlášení vlastníka stavby o tom, 
že tato stavba s uvedeným účelem užívání již vznikla jako věc 
v právním smyslu /analogicky podle § 30 odst. 4 katastrální 
vyhlášky/. 
Poznámka podle § 23 odst. 1 písm. za/ katastrálního zákona 
může být zapsána pouze o stavbě, která není předmětem 
evidence v katastru nemovitostí a zároveň se jedná o takovou 
stavbu, která je samostatnou věcí. 
Vlastnictví stavby ani její účel užívání není třeba pro účely 
zápisu poznámky prokazovat. Vlastník stavby se zapisuje jako 
oprávněná osoba obdobně podle § 20 odst. 1 písm. d/ bod 1 
katastrální vyhlášky.“ 
Pokud srovnáme navrhovanou dikci ustanovení § 72 odst. 5 
katastrální vyhlášky s citovaným přípisem Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního, pak je zřejmé, že návrh 
vyhlášky zásadním způsobem zužuje tituly, na základě kterých 
může dojít k zápisu poznámky o stavbě, která není součástí 
pozemku. Zejména zde chybí tituly jako je nájemní smlouva 
nebo smlouva o výpůjčce případně věcné břemeno. Z těchto 
důvodů vyjadřujeme zásadní nesouhlas s novelizačním bodem 
č. 40 a trváme na tom, aby navrhované ustanovení § 72 odst. 5 
katastrální vyhlášky obsahovalo veškeré tituly obsažené 
v přípise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního z roku 
2014 a nikoliv jen souhlasné prohlášení vlastníka stavby 
a vlastníka pozemku. Navrhovaná restrikce je právně i věcně 
nedůvodná a může se významně dotknout řady vlastníků 
nejenom zemědělských staveb. 

Tato připomínka je zásadní.  
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	K čl. I bodu 16
	V článku I bodu 16 se slovo „, příjmení“ zrušuje.
	Podle § 77 odst. 1 NOZ je příjmení součástí jména. Uvádění této kategorie osobního údaje je tedy nadbytečné.
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	Článek I bod 64, 68, 69 a 70 je nezbytné podstatným způsobem přepracovat.
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	Na p. 1 se slovo „nabyli“ nahrazuje slovem „nabyly“.
	Oprava překlepu.
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	Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.
	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek). Zde se jedná např. o § 14 odst. 6.
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	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů.
	Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít.




