
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: VI. 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb. 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Českého úřadu zeměměřického  
a katastrálního č. j. ČÚZK-12846/2016-11 dne 19. srpna 2019, s termínem dodání stanovisek do 9. září 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 

MF 
 
 

K návrhu vyhlášky  
Doporučuje se na konci uvozovací věty vyhlášky doplnit 
dvojtečku. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K návrhu vyhlášky k Čl. I 
V úvodní větě předloženého návrhu vyhlášky nahradit slovo 
„vyhlášce“ slovem „vyhlášky“ 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 

K návrhu vyhlášky k Čl. I 
V navrhovaném textu § 69 odst. 6 nahradit text „a, b), c), d) a f)“ 
textem „a) až d) a f)“ 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 

K zvláštní část odůvodnění 
Zcela chybí odůvodnění účinnosti návrhu vyhlášky obsažené 
v Čl. II novely vyhlášky. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K obecné části odůvodnění 
V kapitole 4. obecné části odůvodnění se doporučuje název 
„Evropský soudní dvůr“ nahradit aktuálním a správným 
názvem „Soudní dvůr Evropské unie“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K obecné části odůvodnění 
V obecné části odůvodnění chybí kapitola „Zhodnocení 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny“, 
která je podle čl. 14 odst. 1 ve spojení s čl. 16 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády povinnou součástí odůvodnění 
v případě novely vyhlášky. 
Odůvodnění: 
Z předloženého materiálu nevyplývá, že by byla udělena 
výjimka ze zpracování RIA, naopak v části III Odůvodnění, I 
OBECNÁ ČÁST, bod 2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované 
právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů, strana 3, 
poslední odstavec zní „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).“ 
Z tohoto znění textu se domníváme, že nebyla přiložena 
kapitola Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění 
nezbytnosti jeho změny, která je podle čl. 14 odst. 1 ve spojení 
s čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády povinnou součástí 
odůvodnění v případě novely vyhlášky 

MMR 
 
 

K nadpisu vyhlášky 
Doporučujeme v nadpisu vyhlášky slova „ze dne …2019,“ 
neuvádět tučně. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K Čl. I 
Doporučujeme v úvodní větě slova „V § 69 vyhlášce“ nahradit 
slovy „V § 69 vyhlášky“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K odůvodnění 
Doporučujeme doplnit do odůvodnění zhodnocení platného 
právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny, 
respektive doplnit název toho bodu odůvodnění, který obsahuje 
zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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jeho změny, a to ve smyslu čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel 
vlády ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. d) Legislativních pravidel 
vlády.  

K odůvodnění 
Doporučujeme na konci názvu bodu 6. odůvodnění doplnit 
slova „a ve vztahu k rovnosti mužů a žen“.  

Akceptováno. 
Text upraven. 

MPO 
 

K návrhu vyhlášky – k úvodní větě vyhlášky 
Na konci úvodní věty vyhlášky doporučujeme doplnit 
dvojtečku. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

MV 
 
 

K nadpisu 
V souladu s čl. 33 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme slova „ze dne …2019,“ neuvádět tučným písmem. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K úvodní větě 
 Za slovy „o katastru nemovitostí“ navrhujeme doplnit 
slova „(katastrální zákon):“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I – k úvodní větě: 
 Slovo „vyhlášce“ navrhujeme nahradit slovem 
„vyhlášky“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K čl. I – k § 69 odst. 6 
 Odkaz na § 66 odst. 4 navrhujeme uvést ve znění: „§ 66 
odst. 4 písm. a) až d) a f)“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

K odůvodnění 
 Zvláštní část odůvodnění doporučujeme doplnit 
i o komentář k čl. II, který se týká účinnosti. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

MZe 
 
 

K odůvodnění 
V odůvodnění doporučujeme uvést, proč není k návrhu novely 
zpracována závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace. 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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 (Čl. 9 odst. 3, a čl. 16 odst. 1. Legislativních pravidel vlády.) 

K odůvodnění 
Odůvodnění doporučujeme rozšířit o zvláštní část. 
(Čl. 16 odst. 4 a čl. 14 Legislativních pravidel vlády).  

Vysvětleno. 
Odůvodnění zvláštní část obsahuje. Bude 
doplněno odůvodnění čl. II Účinnost. 

MZV 
 

Obecně k návrhu 
U výše uvedeného legislativního návrhu Ministerstvo 
zahraničních věcí doporučuje opětovně posoudit soulad 
navrhovaného doplnění předmětné vyhlášky se zákonným 
zmocněním daným Vašemu úřadu v ust. § 66 odst. 1 písm. g) 
zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
zákon), na nějž se odkazuje a podle něhož Váš úřad stanoví 
listiny pro zápis do katastru v případech, kdy zákon stanoví, že 
určitá skutečnost zapisovaná do katastru nemovitostí vzniká, 
mění se, zaniká nebo se promlčuje, ale nestanoví listinu, na 
jejímž základě se tato změna zapíše do katastru nemovitostí. Na 
listinu prokazující univerzální právní nástupnictví však lze 
pohlížet mj. jako na vkladovou listinu, kterou předjímá ust. § 15 
katastrálního zákona. 

Vysvětleno. 
Příslušné zmocňovací ustanovení je třeba 
vykládat s ohledem na jeho účel. Smyslem 
zmocnění je umožnit zápis do katastru 
v případech, kdy pro zápis práva do katastru 
neexistuje řešení předvídané jiným právním 
předpisem. O takovou situaci se jedná 
i v daném případě, neboť neobsahuje-li 
evropské dědické osvědčení v souladu 
s požadavkem § 8 katastrálního zákona údaje 
o nemovitostech, nemůže být způsobilou 
vkladovou listinou. Fakticky tak předpoklad 
a účel zmocňovacího ustanovení naplněn je. 
Navržené řešení se v daných souvislostech 
jeví jako jediné možné, a ani v rámci 
připomínky nebylo navrženo vhodnější. 

Doporučuje se též opravit drobný překlep v návětí článku I, tj. 
místo slova „vyhlášce“ uvést slovo „vyhlášky“. 

Akceptováno. 
Text upraven. 

NK ČR 
 

K formě navrhovaného prohlášení  
Evropské dědické osvědčení, vydané podle 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 o dědictví“), jako dokument 
vydávaný v příslušném členském státě soudem nebo jiným 

Vysvětleno. 
Navrhované řešení nelze přijmout, neboť 
požadavek na prohlášení formou veřejné 
listiny by již představoval nepřípustný 
požadavek na zvláštní postup při uznávání 
rozhodnutí ve smyslu čl. 39 a 69 Nařízení. 
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orgánem, který má podle vnitrostátního práva daného státu 
pravomoc zabývat se dědickými věcmi, zejm. notáři (čl. 64 
Nařízení o dědictví) má bezpochyby charakter veřejné listiny 
(čl. 3 odst. 1 písm. i) Nařízení o dědictví). 
Podle navrhovaného znění novely vyhlášky by zápis práv na 
základě vkladové listiny, která je veřejnou listinou (evropské 
dědického osvědčení) musel být dále konkretizován, z hlediska 
absentující náležitosti, listinou soukromou. Zavádí se tak 
kombinace vkladové listiny soukromé a veřejné, což 
nepovažujeme za možné, už z hlediska rozdílných pravidel 
přezkumu ze strany katastrálního úřadu (§ 17 katastrální 
zákona).  Je dána rozdílná důkazní síla veřejných a soukromých 
listin. V zahraničí, kde rozhodnutí o dědictví neobsahuje 
konkrétní majetek, ale pouze určuje osoby, které jsou dědici 
a jaké jsou jejich podíly (Německo), je obvyklé, že rozdělení 
konkrétních věcí mezi dědice se děje ve formě veřejné listiny. 
Zachovává se tak zvýšená ingerence státu, která je 
v pozůstalostních řízeních zejména v kontinentální Evropě 
obvyklá a tradiční. V případě Německa můžeme odkázat na 
webové stránky Evropské soudní sítě: https://e-
justice.europa.eu/content_general_information-166-de-
cs.do?member=1, kde z bodu 6 zřetelně vyplývá ingerence 
německého notáře při rozdělení pozůstalosti mezi dědici.  
S ohledem na výše uvedené argumenty tedy navrhujeme, aby 
„prohlášení právního nástupce s náležitostmi podle § 66 odst. 4 
písm. a), b), c), d) a f)“ bylo učiněno ve formě veřejné listiny.  

K typům listin, k nimž se prohlášení vztahuje 
Podle odůvodnění návrhu vyhlášky by listinou, k níž by se 
vztahovalo prohlášení právního nástupce, mělo být právě 
evropské dědické osvědčení. Navržená úprava je však natolik 
obecná, že by pod „listinu, jíž se prokazuje univerzální právní 
nástupnictví“ mohl být považován např. německý Erbschein 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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nebo švédský Bouppteckning - soupis pozůstalosti, kterou 
zasílají osoby, jimiž náleží dědictví, příslušnému správci daně; 
resp. v podstatě jakýkoliv dokument vydaný státem mimo 
Evropskou unii, což jistě nemělo být zamýšleným úmyslem. 
Doporučujeme tedy, aby se v textu vyhlášky navrhované 
prohlášení právního nástupce vztahovalo výslovně na evropské 
dědické osvědčení. 

(6) Nejsou-li v listině, která prokazuje univerzální právní 
nástupnictví, vydané za podmínek stanovených přímo 
použitelným předpisem Evropské unie x)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 ve formě veřejné 
listiny s náležitostmi podle § 66 odst. 4 písm. a), b), c), d) a f). 

x) 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 

 
 
V Praze dne 18. listopadu 2019 
 
Vypracoval: Mgr. Irena Hojdnová        Podpis: …………………………… 
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