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

(katastrální vyhláška), s promítnutím navrhovaných změn 

*** 

§ 69 

(1) Změnu velikosti podílů spoluvlastníků, ke které došlo v důsledku oddělení ze 
spoluvlastnictví, zapíše katastrální úřad bez návrhu spolu se zápisem vlastnického práva 
k oddělené nemovitosti. 

(2) Vznik, změnu, zánik nebo promlčení zástavního práva včetně budoucího, 
podzástavního práva, předkupního práva, práva zpětné koupě, práva zpětného prodeje, výhrady 
vlastnického práva, výhrady lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku nebo reálného 
břemene k podílu na nemovité věci v přídatném spoluvlastnictví zapíše katastrální úřad bez 
návrhu spolu se zápisem těchto práv k nemovitosti, k jejímuž využití věc v přídatném 
spoluvlastnictví slouží.  

(3) Změnu budoucího zástavního práva na existující zástavní právo, ke které došlo 
nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem k nemovitosti, ke které bylo dosud zapsáno 
budoucí zástavní právo, zapíše katastrální úřad k návrhu zástavního dlužníka nebo jeho 
právního nástupce spolu se zápisem jeho vlastnického práva nebo i později na základě 
prohlášení zástavního věřitele s náležitostmi obdobnými prohlášení o vzniku práva.  

(4) Změnu budoucího výměnku na existující výměnek, ke které došlo převodem 
nemovitosti z budoucího výměnkáře na jinou osobu, zapíše katastrální úřad k návrhu 
výměnkáře spolu se zápisem vlastnického práva pro jinou osobu nebo i později na základě 
prohlášení výměnkáře s náležitostmi obdobnými prohlášení o vzniku práva.  

(5) Není-li v právním jednání, na základě kterého dochází k rozdělení pozemku, k jehož 
užívání slouží nemovitost v přídatném spoluvlastnictví, ujednáno, jaké podíly na nemovitosti 
v přídatném spoluvlastnictví náleží k nově vznikajícím parcelám, zapíše katastrální úřad změnu 
podílů na nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví bez návrhu podle poměru výměr parcel 
vzniklých rozdělením původního pozemku. Obdobně se postupuje i v případě, kdy k rozdělení 
pozemku, k jehož užívání slouží nemovitost v přídatném spoluvlastnictví, došlo z jiného 
důvodu. 

(6) Nejsou-li v listině vydané za podmínek stanovených přímo použitelným 
předpisem Evropské unie4), která prokazuje univerzální právní nástupnictví, uvedena 
práva nebo nemovitosti, kterých se právní nástupnictví týká, protože to neumožňuje 
právní řád státu, ve kterém byla listina vydána, zapíše katastrální úřad změnu 
vlastnického nebo jiného věcného práva na základě listiny, která prokazuje univerzální 
právní nástupnictví, a prohlášení právního nástupce s náležitostmi podle § 66 odst. 4 
písm. a) až d) a f). 
__________ 
4) 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. 
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