
   

1 

 

IV. 
ODŮVODNĚNÍ 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb. 

1.2. Definice problému 
Problematická aplikace 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“), při zápisu práv do katastru nemovitostí v případech, kdy je vkladovou 
listinou evropské dědické osvědčení vydané Spolkovou republikou Německo.  

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Na základě Nařízení jsou veřejné listiny vydané v jednom členském státě EU vykonatelné 
v ostatních členských státech. 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 má evropské dědické osvědčení obsahovat v míře požadované pro účel, za nímž je 
vydáváno, příslušný podíl každého z dědiců a případně seznam práv nebo majetku 
příslušejících jednotlivým dědicům. 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). Podle § 8 katastrálního zákona musí být v listinách 
pro zápis práv do katastru nemovitosti označeny údaji katastru. Vzhledem k odlišnému 
pojímání označení majetku, který tvoří pozůstalost podle německého a českého práva však 
německé soudy tyto údaje zásadně odmítají v evropských dědických osvědčeních uvádět. 
Katastrální úřady proto návrhy na vklad doložené evropským dědickým osvědčením vydaným 
Spolkovou republikou Německo zamítají.   

1.4. Identifikace dotčených subjektů 
Dotčenými subjekty jsou ve všech případech osoby, jež se staly dědici majetku zemřelé osoby, 
která vlastnila nemovitost na území České republiky, a katastrální úřady. 

1.5. Popis cílového stavu 
Řešení problému vzniklého přijetím Nařízení a nesouladností rozdílných požadavků právních 
úprav jednotlivých členských států pro zápisy nemovitostí do katastru. 

1.6. Zhodnocení rizika 
Hlavním důvodem novelizace vyhlášky je řešení patové situace, do níž se dostali dědicové 
zemřelých osob, které vlastnily nemovitosti na území České republiky, přičemž o dědictví bylo 
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rozhodováno v jiném členském státě EU. Tím, že bude umožněno, aby specifikaci nemovitostí 
a práv pro účely zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí provedli svým prohlášením 
dědicové, nevznikají žádná rizika. Návrh vyhlášky je zacílen pouze na případy univerzálního 
právního nástupnictví za přesně stanovených podmínek a nepřipouští použití prohlášení v jiných 
situacích. Nepřijetí novely by naopak znamenalo pokračování stavu, kdy nelze provádět zápisy 
vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě evropských dědických osvědčení 
vydaných německými soudy. Stav zápisů v katastru nemovitostí by pak neodpovídal skutečnému 
právnímu stavu, což působí problémy nejenom dědicům, ale i jejich spoluvlastníkům, nájemcům 
a dalším osobám s vazbou k předmětnému majetku, ale také orgánům veřejné moci 
v rozhodovacích procesech, které se příslušných nemovitostí týkají (stavební úřad, vyvlastňovací 
úřad apod.).  Tento negativní stav se navrženou novelou odstraňuje.  
 
2. Návrh variant řešení 
Varianta 1 – nulová 
Neprovedení novelizace vyhlášky, tzn. ponechání stávajících právního stavu, by znamenalo 
setrvávání ve stavu nemožnosti provádět zápisy vlastnických práv nabytých děděním do katastru 
nemovitostí. Stav zápisů v katastru nemovitostí by pak neodpovídal skutečnému právnímu stavu. 
Skuteční vlastníci by nadále nemohli vykonávat svá vlastnická práva a s nemovitostmi nakládat.  
Varianta 2 – příprava návrhu vyhlášky 
Obsah návrhu vyhlášky je výsledkem odborného posouzení situace a opakovaných 
a dlouhodobých vyjednávání a konzultací s Ministerstvem spravedlnosti a zástupci Spolkové 
republiky Německo. Předkládaný návrh vyhlášky byl vyhodnocen jako nejrychlejší 
a nejvhodnější a pouze tato varianta může plnou mírou zajistit řešení.  
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 
Problematika je popsána v částech 3.2. a 3.3. 

3.2. Náklady 
Změna právní úpravy neznamená žádné výdajové dopady na státní rozpočet ani na ostatní 
veřejné rozpočty. Změna nebude mít dopady na administrativní zatížení katastrálních úřadů.  
Zanedbatelné jednorázové náklady přinese navrhovaná změna dotčeným dědicům, kteří budou 
muset vyhotovit příslušná prohlášení s úředně ověřením podpisem. 

3.3. Přínosy 
Změna právní úpravy znamená řešení patové situace při zápisech vlastnických práv do katastru 
nemovitostí vyvolané Nařízením a uvedení stavu zápisů v katastru nemovitostí do souladu se 
skutečným právním stavem. 

3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Nulovou variantu nelze využít, protože by to znamenalo ponechání současného nevyhovujícího 
stavu a zároveň jeho zhoršování, neboť by byl dále prohlubován nesoulad zápisů v katastru 
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nemovitostí se skutečným stavem. Ponechání tohoto stavu není vhodnou variantou řešení. Varianta 
1 nevyvolá žádné náklady na straně orgánů státní správy a pouze zanedbatelné na straně dědiců. 
 
4. Návrh řešení 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 1. Pouze tato varianta může plnou měrou 
zajistit řešení problémů s uznáváním a výkonem veřejných listin vydávaných na základě 
Nařízení. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Navrhovaná změna nepřináší nové povinnosti, jejichž dodržování by muselo být vynucováno 
orgány veřejné správy. Respektování zákonné úpravy bude zajištěno prostředky správního 
řízení. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
Účinnost předkládané novely zákona bude v praxi ověřována běžnými metodami správního 
řízení a prostřednictvím řízení soudního podle části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád.  
 
7. Konzultace a zdroje dat 
Návrhu novely vyhlášky předcházely konzultace s Ministerstvem spravedlnosti. 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Jméno a příjmení:  Mgr. Irena Hojdnová  
Útvar:  kancelář předsedy, oddělení legislativy  
Telefon:  284 041 223 
E-mail:   irena.hojdnova@cuzk.cz 
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