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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
I. OBECNÁ ČÁST 

1. Název 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb. 
 
2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 
Dne 17. 8. 2015 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 
ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí 
a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického 
osvědčení (dále jen „Nařízení“). V souvislosti s aplikací Nařízení však vyvstal zásadní 
praktický problém, pokud jde o zápis nabytých práv do katastru nemovitostí na základě 
evropských dědických osvědčení. Konkrétně jde o odlišné pojímání označení majetku, který 
tvoří pozůstalost podle německého a českého práva. Ačkoli v obou státech se uplatní 
v dědickém právu zásada univerzální sukcese, německé soudy z ní dovozují nepřípustnost 
uvádět jednotlivé předměty pozůstalosti v evropském dědickém osvědčení. Podle německých 
soudů by taková informace byla zavádějící, když rozhodnutí o dědickém právu nezakládá podle 
německého práva věcněprávní účinky pro dědice ve vztahu k jednotlivým předmětům 
pozůstalosti. Na druhé straně podle českého práva nelze provést vklad vlastnického práva do 
katastru nemovitostí na základě listiny, ve které není dotčená nemovitost náležitě označena. Při 
přezkoumání evropských dědických osvědčení jako vkladových listin katastrální úřady v rámci 
vkladového řízení postupují v současné době v souladu s účinnými právními předpisy, kterými 
v dané věci jsou zákon č.  256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a předmětné 
Nařízení. Podle čl. 1 odst. 2 písm. k) a l) Nařízení jsou z působnosti Nařízení výslovně 
vyloučeny povaha věcných práv a jakýkoli zápis práv k nemovitému či movitému majetku do 
rejstříku, včetně právních požadavků pro takový zápis, a účinky zápisu nebo neprovedení 
zápisu těchto práv do rejstříku. A dále podle ustanovení čl. 68 písm. l) Nařízení evropské 
dědické osvědčení obsahuje v míře požadované pro účel, za nímž je vydáváno, příslušný podíl 
každého z dědiců a případně seznam práv nebo majetku příslušejících jednotlivým dědicům. 
Katastrální úřady proto návrhy vklad doložené evropským dědickým osvědčením vydaným 
Spolkovou republikou Německo zamítají.   
Ministerstvo spravedlnosti se opakovaně pokusilo věc řešit na expertní úrovni (česko-německé 
konzultace, jednání Evropské soudní sítě ve věcech občanských a obchodních) i na politické 
úrovni (projednání se státním tajemníkem federálního Ministerstva spravedlnosti Německa, 
projednání s ministrem spravedlnosti spolkového státu Bavorsko), avšak doposud se nepodařilo 
německou stranu o změně jejich postupu přesvědčit. Reakce německé strany byla vždy 
nekompromisní – německé orgány jsou přesvědčeny, že Nařízení nenutí členské státy 
přizpůsobit svou vnitrostátní praxi či právní úpravu tak, aby práva vyplývající z jejich 
rozhodnutí či EDO bylo možno bez dalšího zapsat v jiném členském státě podle tamních 
požadavků do příslušných registrů.  
Interpretace Nařízení ze strany německých soudů má v praxi negativní dopad na dědice (české, 
německé i ze třetích států), kteří se tak dostávají do patové situace. Česká republika není 
jediným státem Evropské unie, kde je třeba tento problém řešit, s obdobnými obtížemi 
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se setkávají občané a úřady též např. v Rakousku, Chorvatsku, Polsku nebo na Slovensku. Ani 
tyto státy nebyly schopny dosáhnout jakékoli dohody s německou stranou a rozhodly se řešit 
tuto problematiku v rámci svých vnitrostátních právních řádů. Vzhledem ke společným 
hranicím České republiky se Spolkovou republikou Německo a velkému množství smíšených 
rodin žijících v obou státech se problémy s uplatňováním evropských dědických osvědčení 
stávají stále palčivějšími a je zapotřebí najít reálné a účinné řešení pro občany, kteří jsou 
momentálně v neřešitelné situaci. 
Na základě výše uvedeného tak byla vyhodnocena jako nejrychlejší a nejvhodnější varianta 
novelizace vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), která je 
prováděcím předpisem k zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).  
 
3. 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. g) 
tohoto zákona.  
 
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

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 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze 
dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí 
a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického 
osvědčení, a reaguje na praktické zkušenosti po účinnosti tohoto nařízení. 
Předkládaný návrh neimplementuje předpisy Evropské unie. 
Návrh nemá dopad ani na závazky České republiky vyplývající z mezinárodních smluv. 
 
5. 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. 
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6. 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. 
 
7. 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 nezakládá nové zpracování osobních údajů. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava nevytváří prostor pro korupční rizika. 
 
9. 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 
Doplněním ustanovení odstavce 6 do § 69 vyhlášky je účinně reagováno na situaci nastalou při 
zápisech práv do katastru nemovitostí na základě evropských dědických osvědčení, kdy 
zejména německé soudy v souvislosti se zásadou univerzální sukcese dovozují nepřípustnost 
uvádět jednotlivé předměty pozůstalosti v jimi vydaných evropských dědických osvědčeních, 
čímž znemožňují provedení zápisů práv do katastru nemovitostí v souladu s českým právním 
řádem. Navrhovanou změnou jsou tak nově stanoveny listiny pro zápis práv do katastru 
nemovitostí v případě univerzální sukcese s mezinárodním prvkem. Aplikace tohoto ustanovení 
je možná pouze za podmínek, že se jedná o univerzální sukcesi, v listině nejsou uvedena práva 
nebo nemovitosti, na něž se univerzální sukcese vztahuje, a zároveň jejich uvedení v listině 
brání právní řád členského státu Evropské unie, ve kterém byla tato listina vydána. 
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