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Úvod 

Téma zápisů práv a jiných údajů do katastru nemovitostí lze s ohledem na nabytí 

účinnosti rozsáhlého kodexu civilního práva, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v relativně nedávné době považovat za velmi aktuální. Tento zákoník změnil a zasáhl 

oblast práv zapisovaných do katastru nemovitostí významným způsobem, pročež si toto 

téma zaslouží pozornost. 

Osobně se domnívám, že úprava týkající se zápisů práv a jiných údajů do katastru 

nemovitostí je jedna ze základních právních znalostí, kterou by měl disponovat každý 

právní odborník, neboť s problematikou zápisů práv a jiných údajů do katastru 

nemovitostí se v té či oné podobě setká v dnešní společnosti každý. 

S ohledem na změny, které nový kodex civilního práva přináší, budou v první 

kapitole definovány základní pojmy související s katastrem nemovitostí optikou tohoto 

kodexu a s přihlédnutím ke krátké době jeho účinnosti též optikou původní právní 

úpravy.  

Ve druhé kapitole bude vymezen katastr nemovitostí s ohledem na historii 

evidence právních vztahů. Pozornost bude věnována definici katastru nemovitostí, jeho 

správě, zásadám vedení a předmětu evidence. Pro úplnost bude též pojednáno o 

uspořádání jeho obsahu. 

Třetí kapitola se bude zabývat podstatou předmětu zápisů do katastru nemovitostí. 

Jejím cílem bude podat ucelený přehled o právech, která jsou nyní zapisována do 

katastru nemovitostí, přičemž zmíní problematická místa související se zápisy těchto 

práv. Vysvětlí též pojem jiných údajů a vymezí, co pod tyto jiné údaje spadá a čeho se 

týkají. 

Čtvrtá kapitola, jež spolu se třetí, tvoří stěžejní část, se bude zabývat jednotlivými 

druhy zápisů do katastru nemovitostí. Jejím cílem bude zachytit význam a rozdíly mezi 

těmito zápisy navzájem a nastínit též základní rozdíly současných zápisů vůči předchozí 

právní úpravě. Zároveň zmíní související problematická místa v právní úpravě zápisů. 

Za hlavní cíl této práce považuji, vedle podání uceleného výkladu právní 

problematiky zápisů práv a jiných údajů do katastru nemovitostí, zjištění, zda propojení  

právní úpravy týkající se zápisů práv obsažené v novém civilním kodexu s úpravou 

katastru nemovitostí obsaženou v katastrálních předpisech lze hodnotit jako úspěšné či 

nikoli. 
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Zvolenou metodou práce je metoda popisná, přičemž ta bude doplněna o 

příležitostnou komparaci s předchozí právní úpravou. Celá práce vychází z právního 

stavu ke dni 27.10.2016.  



 

5 

 

1. Základní pojmy pozemkového práva 

Před samotným výkladem týkajícím se zápisů práv a jiných údajů do katastru 

nemovitostí je třeba si říci, co je to pozemkové právo a jeho základní pojmy, neboť 

katastr nemovitostí a jeho právní úprava do něj svým způsobem spadá a základní 

pojmy, se kterými pozemkové právo pracuje, jsou významné i pro katastr nemovitostí.1 

Dá se říci, že pozemkové právo je tou částí právního řádu ČR, která upravuje 

společenské vztahy vznikající k půdě, k pozemku.2 Jedná se o interdisciplinární právní 

obor zasahující jak do oblasti práva soukromého tak veřejného, který se mimo jiné 

zabývá pozemkovým vlastnictvím, územním plánováním, kategorizací půdy a také 

právě katastrem nemovitostí a zápisy práv do něj.3  

Mezi základní pojmy, se kterými pozemkové právo pracuje, spadá „půda, 

pozemek, parcela, nemovitost a stavba.“4 Nový kodex občanského práva, zákon č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ 2012“), a s ním související předpisy 

obsah těchto pojmů změnil, avšak stále je třeba s ohledem na přechodná ustanovení OZ 

2012 znát i jejich původní význam.5 Tato kapitola se tedy bude zabývat nejen novým 

významem základních pojmů pozemkového práva po přijetí OZ 2012, ale v krátkosti 

zmíní i jejich původní význam před přijetím tohoto kodexu. 

1.1 Půda 

Půda je označení pro hmotný substrát Země stejně jako pro zemský povrch, 

význam pojmu pak závisí na právním vztahu, ve kterém je užit.6 Ve vlastnických 

vztazích bude půda znamenat především určitou plochu, tedy část zemského povrchu, 

naopak při ochraně půdy jako složky životního prostředí je pod pojmem půda obvykle 

 

1 
 FRANKOVÁ, Martina; DROBNÍK, Jaroslav; ŽÁKOVSKÁ, Karolína; HUMLÍČKOVÁ, Petra. 

Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 2014, s. 12 – 13, 172 - 173. 

2 
 PEKÁREK, Milan; BLÁHOVÁ, Iveta; PRŮCHOVÁ, Ivana. Pozemkové právo. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2010, s. 18 

3 
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 12. 

4 
 Ibid, s. 13. 

5 
 Ibid. 

6 
 DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Eva Rozkotová, 2010, s. 7. 
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myšlen hmotný substrát Země.7 V pozemkovém právu se bude jednat zejména o půdu 

ve smyslu zemského povrchu8. 

Dle ust. § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, je půda jednou ze složek 

životního prostředí, a jako jedinou složku životního prostředí vedle živočichů žijících v 

zajetí, ji lze vlastnit.9 Vlastnický ale i jiné právní vztahy k půdě jsou ovlivněny 

zvláštnostmi tohoto předmětu společenských vztahů. V prvé řadě je nutno půdu pro její 

ekologickou funkci ve smyslu základní složky životního prostředí chránit, neboť 

zemský povrch je sice neopotřebovatelný a nespotřebovatelný, avšak hmotný substrát 

Země se může nevhodným užíváním znehodnotit.10 

Vedle ekologické funkce plní půda také ekonomické funkce, je nepostradatelným 

stanovištěm pro veškerou lidskou činnost, hlavním výrobním prostředkem v zemědělské 

produkci i lesnictví, ukrývají se v ní nerosty, vody a další užitné hodnoty. Zároveň je  

ale její množství, zemský povrch i hmotný substrát Země, omezené a uměle jej nelze 

vytvořit.11 

Půdu ve smyslu zemského povrchu nelze přenášet, ani spotřebovat, přičemž obojí  

ovlivňuje společenské vztahy k půdě. Tyto vztahy jsou díky nespotřebovatelnosti 

předmětu trvalejšího charakteru než vztahy, jejichž předmětem jsou věci 

spotřebovatelné. Díky nepřenositelnosti zemského povrchu pak dochází ke vzniku 

různých vztahů mezi vlastníky i uživateli spolu sousedících i vzdálenějších částí 

zemského povrchu, i ke vzniku různých práv více osob ke stejné části zemského 

povrchu.12 

Výše uvedené zvláštnosti půdy vyvolávají ve společnosti konflikty, které se právo 

snaží řešit. Jedná se především o rozpor mezi omezenou rozlohou zemského povrchu a 

zvyšujícími se potřebami stále většího počtu obyvatel, rozpor mezi ochranou půdy jako 

složky životního prostředí a ekonomickým využíváním půdy, a rozpor spočívající v 

 

7 
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 15. 

8 
 DROBNÍK, cit. 6, s 11. 

9 
 DAMOHORSKÝ, Milan; DROBNÍK, Jaroslav; SMOLEK, Martin aj. Právo životního 

prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 57. 

10
 DROBNÍK, cit. 6, s. 11 - 13. 

11 
Ibid. 

12  Ibid, s. 12 - 14. 
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nevhodných způsobech využívání území.13 K řešení těchto konfliktů slouží zejména 

územní plánování, účelová kategorizace půdy, vyvlastnění a legální věcná břemena14. 

Pojem půda, jakožto základní pojem pozemkového práva, nebyl nabytím 

účinnosti OZ 2012 nijak ovlivněn, půda stále znamená totéž, co znamenala za předchozí 

právní úpravy.15 

1.2 Nemovitost 

Dalším důležitým pojmem nejen pozemkového práva je nemovitost. Na rozdíl od 

půdy se však pojem nemovitost, stejně jako pojem věc, s nabytím účinnosti OZ 2012 

značně obsahově změnil. 

Nemovitosti, v terminologii OZ 2012 nemovité věci, vyjmenovává nyní OZ 2012 

v ust. § 498 odst. 1 jako „pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým 

určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. 

Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou 

věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ Všechny 

ostatní věci jsou dle ust. § 498 odst. 2 OZ 2012 věcmi movitými. 

Pojem nemovitost lze najít v zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon, dále jen „katastrální zákon“) jako legální zkratku nemovitých věcí.16 

Původně byl pojem nemovitost užíván i v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „starý občanský zákoník“17) namísto nemovitých věcí18, zásadní změna oproti 

staré úpravě však nespočívá ve změně termínů, ale, jak zmíněno výše, ve změně obsahu. 

 

13
 Ibid, s. 14 - 15. 

14
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 22. 

15
 Půda je definována obdobně v odborných publikacích vydaných před i po nabytí účinnosti OZ 

2012, viz DROBNÍK, cit. 6, s. 7, 11 - 15, nebo FRANKOVÁ, cit.1 , s. 15, 22 - 26. 

16
 Viz ust. § 1 odst. 1 katastrálního zákona: „Katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je veřejný 

seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost“)...“ 

17
 V dalším textu je starý občanský zákoník stejně jako jiné již neplatné zákony citován dle 

posledního účinného znění před zrušením, není-li uvedeno jinak. 

18
 Viz ust. § 119 odst. 2 starého občanského zákoníku: „Nemovitostmi jsou...“ 
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Starý občanský zákoník považoval za nemovitosti pouze „pozemky a stavby 

spojené se zemí pevným základem.“19 Do výčtu nemovitých věcí dle OZ 2012 však 

vedle pozemků přibyly také podzemní stavby se samostatným účelovým určením, věcná 

práva k pozemkům a těmto stavbám, další práva prohlášená za nemovité věci zákonem, 

věci, které dle jiného právního předpisu nejsou součástí pozemku, a zároveň je nelze 

přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty,20 a jiné součásti objektivní reality, 

které za nemovité věci označí OZ 2012 nebo jiný zákon.21 Nemovitými věcmi jsou stále 

ještě některé nadzemní stavby22. 

Je třeba si uvědomit, že OZ 2012 změnil koncept věci jako takové.23 Nově tak 

mohou být nemovitostmi i věci nehmotné, mezi něž patří i některá práva,24 typicky 

např. výše uvedená věcná práva k pozemkům. Naopak z výčtu nemovitých věcí dle OZ 

2012 zmizely stavby spojené se zemí pevným základem. OZ 2012 totiž znovu zavedl do 

českého práva zásadu superficies solo cedit, povrch ustupuje půdě, zrušenou zákonem č. 

141/1950 Sb., občanský zákoník (dále jen „střední občanský zákoník“),25 a většina 

staveb se tak stala součástí pozemku26. 

 

19
 Ibid. 

20
 Viz ust. § 498 odst. 1 OZ 2012. 

21
 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela aj. Občanské právo hmotné. Svazek 

1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 376.  

22
 Viz přechodná ustanovení § 3055 a § 3060 OZ 2012 a problematika dočasných staveb, jež dle 

ust. § 506 odst. 1 OZ 2012 nejsou součástí pozemku a zároveň je nelze přenést z místa na místo bez 

porušení jejich podstaty, ke které blíže dále v textu. 

23
 OZ 2012 zavedl široké pojetí věci, kdy věcí v právním smyslu je vše, co není osobou, slouží 

potřebě lidí a je ovladatelné, viz DVOŘÁK, 2013, cit. 21, s. 371, 372. Starý občanský zákoník se držel 

užšího pojetí věci zavedeného u nás v roce 1950, kdy věcí byly toliko ovladatelné hmotné předměty a 

přírodní síly, sloužící potřebě lidí, viz ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; ELISCHER, David aj. Občanské 

právo hmotné. 1, Díl první: obecná část, díl druhý: věcná práva. Páté, jubilejní aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 239. 

24
 Viz ust. § 496 odst. 2 OZ 2012. 

25
 PETR, Pavel. Stará (ne)známá superficiální zásada. Právní rozhledy. 2012, roč. 20, č. 10, s. 370, 

371. 

26
 Viz ust. § 506 odst. 1 OZ 2012. 



 

9 

 

Otázkou je, zda stavby, které se nestaly součástí pozemku a zůstaly samostatnou 

věcí i nyní, jsou věcmi movitými či nemovitými. U staveb spojených se zemí pevným 

základem, které se při nabytí účinnosti OZ 2012 nestaly součástí pozemku pro odlišnost 

jejich vlastníka od vlastníka pozemku, je určení, zda jsou věcmi movitými či 

nemovitými snadná, neboť odpověď se nachází přímo v zákoně a tyto stavby jsou tak 

nemovitostmi.27 Stejné je to u staveb, které byly či budou po nabytí účinnosti OZ 2012 

zřízeny na cizím pozemku na základě věcného práva vzniklého stavebníku přede dnem 

nabytí účinnosti OZ 2012 či na základě smlouvy uzavřené taktéž přede dnem nabytí 

účinnosti OZ 2012.28 Také podzemní stavby se samostatným účelovým určením jsou 

věcmi nemovitými dle výslovného znění zákona29. 

Lze usuzovat, že v případě ust. § 3060 OZ 2012, dle kterého se stavba nestane 

součástí pozemku, dokud trvá věcné právo zatěžující jen pozemek nebo danou stavbu, 

jehož povaha spojení vylučuje, se jedná o stavby jakožto nemovité věci, neboť movité 

stavby by se součástí pozemku po odpadnutí překážky v podobě zatížení věcným 

právem tak jako tak nestaly. 

U dočasných staveb je určení jejich povahy jako věcí movitých či nemovitých 

složitější. OZ 2012 v ust. § 498 odst. 1 říká, že nemovitostmi jsou i věci, o nichž jiný 

právní předpis stanoví, že nejsou součástí pozemku, a zároveň je nelze přemístit z místa 

na místo bez porušení jejich podstaty. U dočasných staveb, které nelze přemístit z místa 

na místo bez porušení jejich podstaty, však to, že nejsou součástí pozemku, stanoví sám 

 

27
 Viz ust. § 3055 odst. 1 OZ 2012: „Stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle 

dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí. Totéž platí o stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li 

některý ze spoluvlastníků i vlastníkem pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby 

spoluvlastníky pozemku.“ 

28
 Viz ust. § 3055 odst. 2 OZ 2012: „Odstavec 1 platí obdobně pro stavbu, která má být zřízena na 

pozemku jiného vlastníka na základě věcného práva vzniklého stavebníku přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona nebo na základě smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 

29
 Viz ust. § 498 odst. 1 OZ 2012. 
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OZ 2012 v ust. § 506 odst. 1, pročež se v odborné diskuzi vede spor o to, zda se tyto 

stavby mají považovat za věci movité či nemovité.30 

Jeden z argumentů pro řešení ve prospěch těchto staveb jako věcí movitých 

spočívá v údajném taxativním výčtu věcí nemovitých v ust. § 498 odst. 1 OZ 2012.31 S 

tím však nelze souhlasit, neboť navzdory znění ust. § 498 odst. 2 OZ 2012, dle kterého 

„veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité,“ jež 

evokuje dojem ono taxativního výčtu nemovitých věcí v ust. § 498 odst. 1 OZ 2012, 

tento výčet nelze považovat za taxativní, když jej nedodržuje ani sám OZ 2012.32 

Že nejsou součástí pozemku, stanoví OZ 2012 také v ust. § 509 o inženýrských 

sítích, které z povahy věci lze jen těžko považovat za věci movité, tedy pohyblivé. 

Navíc dle tohoto ustanovení jsou součástí inženýrských sítí i s nimi provozně 

související stavby a technická zařízení. Tyto stavby mohou mít trvalý charakter, ale 

podle doslovného znění zákona by měly být věcmi movitými. 

Proti lpění na dodržování teze, že se v případech nepřenositelných věcí bude 

jednat o věci nemovité pouze, stanoví-li jiný právní předpis než OZ 2012, že nejsou 

součástí pozemku, stojí též rozpolcení režimu inženýrských sítí stejného druhu, kdy by 

některé z nich  měly být považovány věci nemovité, neboť byly postaveny před nabytím 

účinnosti OZ 2012, starý občanský zákoník je za nemovitosti považoval, a pro rozdílné 

vlastnictví těchto staveb a pozemků pod nimi by se na ně uplatnilo přechodné 

ustanovení § 3055 odst. 1 OZ 2012,33 a jiné by měly být považovány za věci movité, 

protože byly postaveny po nabytí účinnosti OZ 2012, nebo sice před avšak na pozemku 

shodného vlastníka, takže by se na ně dané přechodné ustanovení nemohlo uplatnit. 

 

30 Za věci movité je považuje např. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (viz LAVICKÝ, Petr aj. Občanský 

zákoník I. Obecná část (§ 1 - 654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s 1764, 1767). Naproti 

tomu za nemovitosti je považuje např. JUDr. Petr Tégl, Ph.D. (viz TÉGL, Petr. Aktuální výkladové 

problémy úpravy nemovitých věcí. Právní rádce. 2015, roč. 23, č. 2, s. 33) či Mgr., Ing. Petr Baudyš (viz 

BAUDYŠ, Petr. Nemovitá věc podle nového občanského zákoníku. Rekodifikace & praxe. 2014, roč. 2, 

č. 12, s. 5). 

31 LAVICKÝ, cit. 30, s 1764. 

32 OZ 2012 na různých místech dále stanoví, co je ještě věcí nemovitou, viz např. první věta ust. § 

1242 OZ 2012, která říká, že „právo stavby je věc nemovitá,“ nebo druhá věta ust. § 1159 OZ 2012, která 

říká o jednotce, že je taktéž věcí nemovitou. 

33 LAVICKÝ, cit. 30, s. 1805. 



 

11 

 

Nadto je-li veřejnoprávním předpisem stanoveno, že se v katastru nemovitostí 

evidují pouze nemovitosti a zároveň zde evidenci podléhají i stavby dočasné, pak 

uvedené vede k nutném závěru o povaze dočasných staveb jako staveb nemovitých.34 

Nutno podotknout, že OZ 2012 nemá vyšší právní sílu než katastrální zákon, ani 

nenabyl účinnosti později, o specialitě OZ 2012 před katastrálním zákonem by se dalo 

polemizovat, podstatné však je, že by oba předpisy měly být vykládány v souladu, což 

je možné, upřednostní-li se výklad o nepřenositelných dočasných stavbách, jež netvoří 

součást pozemku, jako stavbách nemovitých. 

Především kvůli právní praxi týkající se převodů vlastnických a jiných věcných 

práv k těmto stavbám je řešení povahy těchto staveb důležité, neboť OZ 2012 vyžaduje 

jiné náležitosti smlouvy v případě převodu věci movité a v případě převodu věci 

nemovité evidované v katastru nemovitostí. V prvním postačí i ústní smlouva, v druhém 

jsou nutné projevy účastníků smlouvy na téže listině a k dovršení převodu vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí.35 Situaci by tak zjevně prospěla novela OZ 

2012, ve které by ze znění ust. § 498 odst. 1 OZ 2012 bylo vypuštěno slovo „jiný“.36 

1.3 Pozemek 

Výše již bylo uvedeno, že pojem půda označuje nejen hmotný substrát Země ale i 

zemský povrch. Je-li půda předmětem právního vztahu ve smyslu zemského povrchu, 

nemůže být tímto předmětem celý zemský povrch, nýbrž jen jeho určitá přesně 

vymezená část. Pro označení této části používá právo pojem pozemek.37 

Legální definice pozemku se nachází v katastrálním zákonu, kde se v ust. § 2 

písm. a) uvádí, že pozemkem je „část zemského povrchu oddělená od sousedních částí 

hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí 

stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, 

 

34
 TÉGL, Petr; MELZER, Filip. Superedifikáty a nový občanský zákoník. Právní rozhledy. 2014, 

roč. 22, č. 4, s. 139. 

35
 BAUDYŠ, Petr. Nemovitá věc podle nového občanského zákoníku. Rekodifikace & praxe. 

2014, roč. 2, č. 12, s. 6. 

36 Při případné novele OZ 2012 by bylo vhodné zaměnit taktéž slovní spojení „právní předpis“ za 

„zákon“ s ohledem na širší význam pojmu právní předpis. 

37
 DROBNÍK, cit. 6, s 7 - 8. 
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hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu 

práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.“ 

Tato definice je výslovně určena pro účely katastrálního zákona38, dovození 

definice i pro potřeby OZ 2012 však nečiní potíže. Pozemek je vždy částí zemského 

povrchu, která je vůči ostatním částem, pozemkům, vymezena určitou hranicí. Je-li 

hranice jednou z vyjmenovaných ve výše citovaném ustanovení, je daný pozemek 

pozemkem též ve smyslu katastrálního zákona.39 

Původní definice pozemku byla obdobná. I před nabytím účinnosti OZ 2012 teorie 

pozemkového práva chápala pozemek jako část zemského povrchu oddělenou od 

ostatních částí zemského povrchu nějakou hranicí.40 Legální vymezení pojmu obsahoval 

také katastrální předpis, a to zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 

republiky (katastrální zákon, dále jen „starý katastrální zákon“), který v ust. § 27 písm. 

a) definoval pozemek jako část zemského povrchu oddělenou „od sousedních částí 

hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, 

hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. 

rozhraním způsobu využití pozemků.“ 

Na první pohled je vidět rozdíl mezi vyjmenovanými hranicemi v nyní účinném 

katastrálním zákoně a starém katastrálním zákoně. Zásadní rozdíl však nepředstavují 

tyto jinak stanovené hranice, ale jiné vymezení součásti pozemku v OZ 2012 a ve 

starém občanském zákoníku. 

OZ 2012 vymezuje nově součást pozemku v ust. § 506 odst. 1 jako „prostor nad 

povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále „stavba“) s 

výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve 

zdech,“ a v druhém odstavci téhož ustanovení dále uvádí „není-li podzemní stavba 

nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek.“41 Jako součást 

pozemku OZ 2012 vymezuje též rostlinstvo na pozemku vzešlé42. 

 

38
 Viz začátek ust. § 2 katastrálního zákona: „Pro účely tohoto zákona se rozumí...“ 

39
 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2014, xxviii, s. 6. 

40
 DROBNÍK, cit. 6, s. 8. 

41
 Ust. § 506 OZ 2012 představuje návrat superficiální zásady do českého práva, resp. její 

rozšíření do tradičního rozsahu, neboť i starý občanský zákoník obsahoval projevy této zásady ve vztahu 
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Vedle toho OZ 2012 výslovně uvádí, co součástí pozemku není. Součástí 

pozemku nejsou dočasné stavby43, stavby podzemní, jež mají samostatné účelové 

určení44, některé jiné stavby45, v určitých případech stroje či  jiná v pozemku upevněná 

zařízení46, a inženýrské sítě a s nimi provozně související stavby a technická zařízení47. 

Naproti tomu starý občanský zákoník nevyjmenovával jednotlivé součásti 

pozemku, nýbrž pouze obecně definoval součást věci v ust. § 120 odst. 1 a určil, že 

stavby nebyly součástí pozemku48.  

1.4 Stavba 

Dalším důležitým pojmem pozemkového práva je stavba, její vymezení však není 

jednoduché, neboť právní předpisy tento pojem užívají v různých významech.49 Legální 

definici pojmu obsahuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon, dále jen „stavební zákon“), který stavbou rozumí ve svém ust. § 2 odst. 

3 „veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele 

na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a 

konstrukce, na účel využití a dobu trvání.“ Jedná se však o  vymezení pojmu určené pro 

potřeby především stavebního práva, které stavbu chápe spíše dynamicky jako proces 

stavení a nikoli jako samotný výsledek tohoto procesu.50 

                                                                                                                                               

např. ke stromům nebo rostlinám, viz TÉGL, Petr; MELZER, Filip. Superedifikáty a nový občanský 

zákoník. Právní rozhledy. 2014, roč. 22, č. 4, s. 132. 

42
 Viz ust. § 507 OZ 2012. 

43
 Viz ust. § 506 odst. 1  OZ 2012. 

44
 Viz ust. § 498 odst. 1, § 506 odst. 2 OZ 2012.  

45
 Viz přechodná ustanovení § 3055 a § 3060 OZ 2012. 

46
 Jedná-li se o pozemek ve smyslu katastrálního zákona, zapsaný v katastru nemovitostí, a ke 

stroji či jinému zařízení bude se souhlasem vlastníka pozemku zapsána výhrada, že stroj není v jeho 

vlastnictví, nestane se tento stroj součástí pozemku dle ust. § 508 odst. 1 OZ 2012. 

47
 Viz ust. § 509 OZ 2012. 

48
 Viz ust. § 120 odst. 2 starého občanského zákoníku. 

49
 FRANKOVÁ, cit.1, s. 20. 

50
 ŠVESTKA, Jiří; SPÁČIL, Jiří; ŠKÁROVÁ, Marta; HULMÁK, Milan aj. Občanský zákoník I.: 

§ 1 až 459. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 651. 
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Stavbu ve smyslu soukromého práva, tak jak ji chápe OZ 2012 i katastrální zákon, 

lze vymezit jako „hmotně zachycený výsledek stavební činnosti člověka, který je 

oddělitelný od okolí (zpravidla od okolního pozemku), má samostatný hospodářský účel 

a vyznačuje se relativní kompaktností materiálu.“51 

Problémy s rozlišováním stavby jako věci v právním smyslu po nabytí účinnosti 

OZ 2012 do jisté míry odpadají. Za předchozí právní úpravy však bylo určení, zda-li se 

skutečně a kdy už se jedná o stavbu, pro právní vztahy k pozemkům a stavbám na nich 

přímo kruciální, neboť dle ust. § 120 odst. 2 starého občanského zákoníku byly stavby 

samostatným předmětem právních vztahů, ale výsledky stavební činnosti pevně 

uchycené v zemi, jež nenaplnily znaky stavby v občanskoprávním smyslu, se stávaly 

součástí pozemku sdílející jeho právní osud.52 

Otázky související se stavbou jako samostatným předmětem právních vztahů bylo 

nutno řešit, přičemž soudní judikatura se zabývala nejen okamžikem samotného vzniku 

stavby jako věci v právním smyslu53, ale také tím, zda některé „stavby“ ve smyslu 

stavebního zákona, jsou stavbami též ve smyslu občanskoprávním54. 

V souladu se superficiální zásadou je nyní většina staveb součástí pozemku a výše 

uvedené rozlišování skutečně již není natolik podstatné jako dřív, avšak i dnes je třeba 

znát tento pojem, a to například kvůli právu stavby, které má cenu zřizovat jen k 

něčemu, co naplní znaky stavby v občanskoprávním smyslu.55 

 

51
 TÉGL, Petr. Aktuální výkladové problémy úpravy nemovitých věcí. Právní rádce. 2015, roč. 

23, č. 2, s. 36. 

52
 ŠVESTKA, 2009, cit. 50, s. 651, 658. 

53
 Dle soudní judikatury se stavba stala věcí v právním smyslu v okamžiku, kdy byla „vybudována 

minimálně do takového stadia, od něhož počínaje všechny další stavební práce směřují již k dokončení 

takto druhově i individuálně určené věci.“ U nadzemní stavby pak byl tímto okamžikem „stav, kdy je již 

jednoznačně a nezaměnitelným způsobem patrno alespoň dispoziční řešení prvního nadzemního 

podlaží.“ Obojí viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5.2.2002, sp. zn. 22 Cdo 2534/2000. 

54
 Nejvyšší soud ČR například v rozsudku ze dne 28.2.2006, sp. zn. 22 Cdo 1118/2005, řešil zda 

jsou tenisové kurty stavbou v občanskoprávním smyslu, nebo v rozsudku ze dne 17.10.2012, sp. zn. 22 

Cdo 766/2011, zda jsou takovou stavbou účelové komunikace. Obojí s negativním výsledkem. 

55
 TÉGL, Petr. Aktuální výkladové problémy úpravy nemovitých věcí. Právní rádce. 2015, roč. 

23, č. 2, s. 36. 
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1.5 Parcela 

Parcelu definuje katastrální zákon ve svém ust. § 2 písm. b) jako „pozemek, který 

je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním 

číslem.“ Zároveň katastrální zákon ve stejném ustanovení pod písmeny e) a f) definuje, 

co je geometrické a polohové určení pozemku. Geometrickým určením pozemku se dle 

písmene e) rozumí určení jeho tvaru a rozměru, vymezeného jeho hranicemi v 

zobrazovací rovině, a polohovým určením pozemku se dle písmene f) rozumí určení 

jeho polohy ve vztahu k ostatním nemovitostem. 

Pojem parcela je tedy označení pro pozemek, část zemského povrchu, který je 

geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen v této mapě 

parcelním číslem,56 přičemž v katastru nemovitostí se evidují pouze takovéto pozemky. 

Pozemek vymezený jinak např. pouze vlastnickou hranicí, do katastru nemovitostí 

zapsat nelze. Zároveň veškerá práva, která se do katastru nemovitostí k jednotlivým 

pozemkům zapisují, mohou být zapsána pouze ke konkrétním parcelám.57 

Vlastnické právo se vždy eviduje k celé parcele58, práva však mohou vzniknout k 

jakémukoli pozemku, nejen k tomu, který splňuje definici parcely.59 Aby potom taková 

práva mohla být zapsána do katastru nemovitostí, je nutné spojit s listinou, na základě 

které budou zapsána, geometrický plán přesně identifikující část evidovaného pozemku, 

resp. parcely.60 

 

56
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 9. 

57
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 19. 

58
 DROBNÍK, cit. 6, s. 9. 

59
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.6.2007, sp. zn. 22 Cdo 2271/2006, či shodně 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2.3.2010, sp. zn. 22 Cdo 2028/2008: „Pozemek … je – v podobě 

části zemského povrchu – ve smyslu § 119 odst. 2 ObčZ věcí nemovitou, tedy samostatným předmětem 

občanskoprávních (zde vlastnických) vztahů; nemusí být vždy totožný s parcelou, nýbrž může zahrnovat 

více parcel, popřípadě části různých parcel, nebo naopak být částí parcely jediné.“ 

60
 Geometrickým plánem se rozumí technický podklad k vyhotovení listin, jež tvoří podklad pro 

změnu v souborech geodetických a popisných informací. Má-li být přiložen, pak musí tvořit 

neoddělitelnou součást listiny určené k zápisu do katastru nemovitostí, musí být ověřen, ověření se týká 

náležitostí a přesnosti jeho vyhotovení, a opatřen souhlasem s očíslováním parcel od katastrálního úřadu, 

viz ust. § 2 písm. j), § 7 odst. 3 a ust. § 48  katastrálního zákona. 



 

16 

 

Katastrální zákon dále dělí parcely na stavební a pozemkové, stavební parcelou 

rozumí pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří a 

pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou.61 Rozlišování parcel na 

stavební a pozemkové je nutné tehdy, jsou-li v katastrálním území užity dvě číselné 

řady, přičemž jedna z nich je určena pro stavební parcely a druhá pro parcely 

pozemkové. Není-li v takovém případě u parcely uvedeno, o jakou parcelu se jedná, má 

se za to, že jde o parcelu pozemkovou.62 

U každé parcely se v katastru nemovitostí eviduje její výměra odvozená od 

geometrického určení parcely, tedy od určení tvaru a rozměru parcely v zobrazovací 

rovině katastrální mapy.63 Slovy zákona se jedná o „vyjádření plošného obsahu průmětu 

pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách“ kdy „velikost 

výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční 

metry“,64 přičemž výměru lze určit pouze tak přesně, jak přesné jsou metody, kterými je 

zjišťována. Jejím zpřesněním ze zákona nedochází k dotčení práv k pozemku.65 

Pojem parcely se přijetím OZ 2012 a nyní platného katastrálního zákona, 

nezměnil, neboť vymezení geometrického určení nemovitosti spolu s vymezením 

parcely a její výměry, včetně rozlišení na stavební a pozemkové parcely, je v 

katastrálním zákonu takřka shodné se zněním starého katastrálního zákona.66 

 

2. Katastr nemovitostí 

K výkladu zápisů práv a jiných údajů do katastru nemovitostí je nezbytné si uvést, 

co je to právě katastr nemovitostí, do kterého jsou zápisy práv a jiných údajů 

prováděny. V souvislosti se základními pojmy pozemkového práva byl již několikrát 

zmíněn, co tedy představuje, kdy vznikl, co mu předcházelo, k čemu je dobrý, kdo ho 

 

61
 Viz ust. § 2 písm. c), d) katastrálního zákona. 

62
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 9 - 10. 

63
 Ibid, s. 10. 

64
 Viz ust. § 2 písm. g) katastrálního zákona. 

65
 Ibid. 

66
 Viz příslušná ustanovení § 2 katastrálního zákona a § 27 starého katastrálního zákona. 
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vede, dle jakých zásad a co je v něm obsaženo, jsou věci, kterými se bude zabývat 

následující kapitola. 

2.1. Historie evidence pozemků na území ČR 

Nemovitosti se na našem území evidují již od středověku. Tato evidence začala ve 

veřejných knihách,67 jejichž účelem byla ochrana práv k zapsaným nemovitostem68. 

První veřejnou knihou sloužící k evidenci panského majetku byly zemské desky69, 

o nichž je dochována zpráva již z roku 1278. Jednalo se o úřední knihy Zemského 

soudu, které nejprve sloužily k zápisům soudních jednání, rozsudků, exekucí, a k 

zápisům majetkových práv, privilegií šlechty a usnesení zemského sněmu. K zápisům 

převodů panského majetku bylo přistoupeno až později, dokonce vzniklo několik řad 

těchto desek, přičemž převody panského majetku byly evidovány v deskách trhových, 

dluhy šlechty pak v deskách zápisných.70 

Značnou nepřehlednost zemských desek způsobenou chronologickými zápisy 

odstranil patent č. 171 s.z.s. o deskách zemských z roku 1794, který stanovil povinnost 

vytvořit tzv. hlavní knihy a uspořádat v nich zápisy do rubrik dle panských statků, tj. co 

statek to rubrika.71 

Co se týče evidence nemovitostí ve vlastnictví či lépe řečeno v držbě poddaných, 

od 15. století vedly vrchnosti na svých panstvích gruntovní knihy sloužící k evidenci 

jednotlivých poddanských usedlostí. Gruntovním knihám předcházely urbáře sloužící k 

zápisům poddanských povinností vůči vrchnosti, vedla je taktéž vrchnost a už zde se 

občas zapisovala držba nemovitostí poddaných. I města měla své knihy evidující 

nemovitý majetek měšťanů.72 

 

67
 BAUDYŠ, cit. 39, s. VIII. 

68
 PEKÁREK, Milan; DUDOVÁ, Jana; HANÁK, Jakub; PRŮCHOVÁ, Ivana; TKÁČIKOVÁ, 

Jana. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015, s. 272. 

69
 Ibid. 

70
 ŠEŠINA, Martin. Pozemková kniha v České republice a její postupný zánik. Ad Notam. 2013, 

roč. 19, č. 6, s. 8. 

71
 PEKÁREK, 2015, cit. 68, s. 272 - 273. 

72
 ŠEŠINA, Martin. Pozemková kniha v České republice a její postupný zánik. Ad Notam. 2013, 

roč. 19, č. 6, s. 9. 
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Mezi veřejné knihy se dále řadily knihy pozemkové, které nahradily výše zmíněné 

gruntovní knihy, a knihy horní a železniční. Právní ukotvení pozemkové knihy skýtal 

zákon č. 95/1871 ř.z., obecný zákon o pozemkových knihách a na něj navazující zemské 

zákony. Knihy horní a železniční, jakožto speciální knihy pozemkové, pak byly 

založeny na základě zvláštních zákonů73 a sloužily k evidenci drážních pozemků a 

horních oprávnění74. 

Po vzoru zemských desek byly evidence v pozemkových knihách uspořádány dle 

nemovitostí.75 Pozemkové knihy se skládaly z hlavních knih, které byly rozděleny na 

oddíly, tzv. knihovní vložky, a právní vztahy do těchto vložek byly zapisovány k 

jednotlivým knihovním tělesům, tj. co knihovní těleso to knihovní vložka.76 Knihovními 

tělesy se rozuměly soubory hospodářsky propojených nemovitostí. Vedle toho 

pozemkové knihy obsahovaly též sbírky listin a katastrální mapy.77 

Na rozdíl od zemských desek, jejichž hlavní kniha obsahovala evidenci 

nemovitostí pro celou zemi, byla hlavní kniha pozemkových knih zakládána pro každé 

katastrální území.78 

Mezi zásady knihovního práva, jež byly vlastní pozemkovým knihám v širším 

smyslu, tj. jak pozemkovým knihám tak zemským deskám, patřila zásada vkládání, 

zásada volnosti, zásada legality, zásada speciality, zásada přednosti, zásada materiální 

publicity a zásada formální publicity.79 

Byť zápisy do pozemkových knih probíhaly až do roku 1964, knihovní zásada 

vkládání neboli zásada intabulační byla opuštěna již začátkem roku 1951, kdy nabyl 

účinnosti střední občanský zákoník. Na rozdíl od všeobecného občanského zákoníku, 

který pro vznik věcného práva k nemovitosti na základě smlouvy vyžadoval zápis ve 

 

73
 PEKÁREK, 2015, cit. 68, s. 273 - 274. 

74
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 165. 

75
 ŠEŠINA, Martin. Pozemková kniha v České republice a její postupný zánik. Ad Notam. 2013, 

roč. 19, č. 6, s. 9. 

76
 PEKÁREK, 2010, cit. 2, s. 184 - 185. 

77
 ŠEŠINA, Martin. Pozemková kniha v České republice a její postupný zánik. Ad Notam. 2013, 

roč. 19, č. 6, s. 9. 

78
 PEKÁREK, 2010, cit. 2, s. 185. 

79
 Ibid, s. 184 - 186. 
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veřejné knize, stanovil střední občanský zákoník, že tato práva se nabývají již samotnou 

smlouvou.80 

Knihovní zásada volnosti znamenala, že zápisy do pozemkových knih byly 

prováděny pouze na návrh. Knihovní zásada legality znamenala, že bylo možné provést 

jen zápisy v souladu se zákonem na základě listin. Knihovní zásada speciality neboli 

přehlednosti se projevovala upravením formy a způsobu včetně pořadí i místa každého 

zápisu v pozemkové knize. Dodržování knihovní zásady přednosti neboli priority 

zajišťovalo provádění zápisů do pozemkových knih v pořadí, v jakém byly doručeny 

žádosti o zápis.81 

Uplatňování knihovní zásady materiální publicity neboli zásady důvěry ve 

veřejnost knih82 znamenalo, že nabyl-li někdo spoléhaje se na zápisy v pozemkové 

knize věcné právo k nemovitosti sice od nevlastníka, ale zapsaného, byl ve svých 

nabytých právech chráněn, jako by je nabyl od vlastníka.83 Knihovní zásada formální 

publicity neboli veřejnosti pak spočívala v tom, že do pozemkových knih bylo možné 

volně nahlížet a pořizovat si výpisy či o výpisy požádat.84 

Jak výše uvedeno, po nabytí účinnosti středního občanského zákoníku dne 

1.1.1951 byla opuštěna knihovní zásada vkládání. Zápisy do pozemkových knih se staly 

fakultativními a všechny získaly deklaratorní povahu. Fakultativně se do pozemkových 

knih zapisovalo až do nabytí účinnosti zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí 

(dále jen „zákon o evidenci nemovitostí“), dne 1.1.1964, který zrušil zákon č. 95/1871 

ř.z., obecný zákon o pozemkových knihách, a zápisy přestaly být prováděny úplně.85  

Nově byla práva k nemovitostem evidována v tzv. evidenci nemovitostí. Smysl 

této evidence byl ale jiný než poskytovat ochranu zapsaným právům či dokonce 

 

80
 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; BLÁHOVÁ, Iveta aj. Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl 

třetí: Věcná práva. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 201 - 202. 

81
 PEKÁREK, 2010, cit. 2, s. 185 - 186. 

82
 Ibid, s. 186. 

83
 BAUDYŠ, cit. 39, s. VIII. 

84
 PEKÁREK, 2010, cit. 2, s. 186. 

85
 Ibid, s. 187 - 188. 
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dovršovat převod práva zápisem. Smyslem evidence nemovitostí bylo především 

poskytovat podklad pro plánování a řízení státního hospodářství.86 

Spolu s účinností zákona o evidenci nemovitostí nabyl účinnosti též starý 

občanský zákoník a zákon č. 95/1963 Sb., notářský řád87. S účinností těchto zákonů se v 

českém právním řádu objevil nový institut registrace státním notářstvím, který souvisel 

s nabýváním vlastnického a jiných věcných práv k nemovitostem. Tento institut sloužil 

hlavně k výběru registračních poplatků, předchůdců daně z převodu nemovitosti. Nešlo 

tedy o zabezpečení převodů práv a registraci podléhaly jen ty převody nemovitostí, 

které měly být „zdaňovány“, pročež se registrace neprováděla u převodů do 

socialistického vlastnictví ani např. u dohod o vypořádání zaniklého bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů. Nejdříve byla registrace vyžadována k tomu, aby smlouva 

vůbec vznikla, posléze aby nabyla účinnosti. Institut registrace státním notářstvím byl 

nakonec zrušen v souvislosti se zánikem státních notářství ke konci roku 1992 a 

privatizací notářské činnosti.88 

Vedle evidence nemovitostí ve veřejných knihách se v průběhu času začaly 

nemovitosti evidovat také pro veřejnoprávní účely v pozemkových katastrech.89 Prvním 

takovýmto „katastrem“ vytvořeným pro výběr daní, byla berní rula z roku 1654. Ještě 

nešlo o katastr v pravém slova smyslu, nýbrž o vrchnostmi provedený soupis 

poddanských usedlostí v Čechách.90 

Prvním opravdovým katastrem byl tzv. josefský katastr pořízený v letech 1785 až 

1789, neboť zde již byla každá parcela samostatně zaměřena, popsána a označena 

topografickým číslem. Jednotkou evidence poddanské i panské půdy byla tzv. 

katastrální obec. Katastrální mapy ještě kresleny nebyly.91 

Katastrální mapy obsahoval až stabilní katastr. Práce na něm začaly v roce 1817 a 

jednalo se taktéž již o katastr v pravém slova smyslu. Jednotkou evidence byl pozemek 

a katastrální obec, každému pozemku bylo přiděleno parcelní číslo a katastrální mapu 
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 BAUDYŠ, cit. 39, s. IX. 

87
 PEKÁREK, 2010, cit. 2, s. 188. 

88
 BAUDYŠ, cit. 39, s. X. 

89
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 166. 

90
 PEKÁREK, 2015, cit. 68, s. 274. 

91
 Ibid, s. 275. 
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dostala každá obec, čímž se vedle popisné evidence zavedla evidence mapová. Na rozdíl 

od josefského katastru, kde vyměřovali zemští geometři jen určité typy pozemků, byla 

tentokrát kvalifikovanými geometry vyměřena půda veškerá. Stabilní katastr byl 

dokončen v polovině 19. století a jeho pravidelná údržba zavedená zákonem č. 83/1883 

ř.z., o evidenci daně pozemkové, měla zajistit soulad se skutečným stavem i se stavem 

evidovaným v pozemkových knihách.92 

Ze stabilního katastru vycházel pozemkový katastr zřízený zákonem č. 177/1927 

Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon, dále jen „zákon o 

pozemkovém katastru“).93 Jedním z důvodů pro jeho přijetí byla roztříštěná právní 

úprava, kdy na území první republiky platil vedle stabilního katastru též bývalý katastr 

uherský, a na Hlučínksu bývalý katastr pruský.94 

Zákon o pozemkovém katastru definoval pozemkový katastr ve svém ust. § 2 

odst. 1 jako „geometrické zobrazení, soupis a popis veškerých pozemků v 

Československé republice.“ Pojem katastrální obec byl nahrazen pojmem katastrální 

území95. Pozemkový katastr tak obsahoval operát měřičský i písemný, sbírku listin, dle 

kterých byly prováděny zápisy v pozemkovém katastru, a úhrnné výkazy, jež 

obsahovaly celkové údaje pozemkového katastru pro katastrální území anebo širší 

finanční obvody.96 

Do roku 1938 se jednalo o spolehlivou veřejnosti přístupnou evidenci, neboť byla 

prováděna jeho průběžná údržba a pozemkový katastr tak byl veden v souladu s 

veřejnými knihami i skutečným stavem katastrálními měřičskými úřady. Po roce 1938 

začala být jeho spolehlivost problematická díky ne zcela dostačující údržbě. Díky 

poválečným konfiskacím, přídělovým řízením a scelováním přestal pozemkový katastr 

po druhé světové válce odpovídat realitě, a byť byl zákon o pozemkovém katastru 

zrušen až v roce 1971 zákonem č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii, od vedení 
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 Ibid, s. 275 - 276. 

93
 DROBNÍK, cit. 6, s. 121. 

94
 JANKŮ, Petra; ŠUSTROVÁ, Daniela; VRCHA, Pavel. Nový katastrální zákon: poznámkové 

vydání s vybranou judikaturou. Praha: Linde, 2014, s. 18 

95
 PEKÁREK, 2015, cit. 68, s. 276. 

96
 Viz ust. § 6 odst. 1 zákona o pozemkovém katastru. 
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pozemkového katastru bylo zcela ustoupeno již po roce 1956,97 přičemž významnou roli 

v tom sehrála také změna daňového systému v 50. letech 20. století a svým způsobem 

též vytvoření jednotné evidence půdy98. 

Jednotná evidence půdy založená v roce 1956 na základě usnesení vlády č. 192 ze 

dne 25.11.1956 sloužila pouze k evidenci faktického stavu užívání půdy. Informace o 

tom, komu půda patří, se tehdy nejevila důležitou.99 Záhy se však ukázalo, že ani 

socialistickému zřízení nevyhovuje absence znalosti právních vztahů k nemovitostem, 

pročež byla v roce 1964 založena již u veřejných knih zmíněná evidence nemovitostí.100 

Tato evidence v sobě spojila jak systém pozemkových katastrů tak veřejných 

knih101. Právní vztahy k nemovitostem byly nově evidovány pomocí osobního fóliového 

systému, kdy pro každou osobu, jež vlastnila nějaké nemovitosti v daném katastrálním 

území, byl zaveden list vlastnictví a na něm byly tyto nemovitosti zapsány. Rozhodující 

tedy již nebyla nemovitost jako knihovní těleso, ale osoba vlastníka.102 

Evidence nemovitostí se však nevrátila ani k intabulačnímu principu ani k 

principu materiální publicity vlastním veřejným knihám, knihovní zásada formální 

publicity byla omezena prokázáním oprávněného zájmu.103 Zápisy práv k nemovitostem 

zůstaly deklaratorní povahy a prováděly se na základě ohlášení.104 

Současný katastr nemovitostí, který nahradil evidenci nemovitostí a zároveň 

převzal její dosavadní operát, vznikl dne 1.1.1993 s nabytím účinnosti starého 

katastrálního zákona. Spolu s ním nabyl účinnosti též pro problematiku katastru 

nemovitostí nezbytný zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných 

práv k nemovitostem (dále jen „zákon o zápisech“).105 Právní úprava katastru 

nemovitostí byla rozdělena do těchto dvou zákonů do začátku roku 2014, kdy nabyl 
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 PEKÁREK, 2010, cit. 2, s. 186 - 187. 

98
 DROBNÍK, cit. 6, s. 122. 
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účinnosti stávající katastrální zákon obsahující v sobě jak úpravu technických záležitostí 

katastru nemovitostí tak i úpravu evidence právních vztahů k nemovitostem.106 

2.2. Vymezení současného katastru nemovitostí a jeho funkce 

Katastr nemovitostí je definován v současném katastrálním zákonu jako veřejný 

seznam obsahující údaje týkající se vymezených nemovitých věcí. Mezi tyto údaje patří 

soupis těchto nemovitých věcí, jejich popis, geometrické a polohové určení a zápis 

práv.107 

O veřejných seznamech se zmiňuje OZ 2012, který s nimi jakožto seznamy 

určenými k zápisu věcných práv k věcem spojuje zásadu formální a materiální publicity, 

i když přesně obsah ani okruh těchto seznamů nevymezuje. Katastr nemovitostí je 

veřejným seznamem nadaným formální a materiální publicitou,108 ve kterém se spojuje 

evidence technických údajů a právních vztahů k vybraným nemovitostem na území 

ČR109. 

Jedná se o informační systém, přičemž údaje v něm obsažené lze využít pouze k 

účelům stanoveným v ust. § 1 odst. 2 katastrálního zákona.110 Vedle klasického účelu 

katastrů spočívajícím ve výběru daní a poplatků chrání údaje vedené v katastru 

nemovitostí práva k nemovitostem, životní prostředí, nerostné bohatství a zájmy státní 

památkové péče. Údaje katastru je možné použít v rámci rozvoje území i pro oceňování 

nemovitostí, dále je možné je použít k účelům vymezeným obecně jako účely vědecké, 

statistické a hospodářské a k tvorbě dalších informačních systémů, jejichž smyslem 

bude používání informací v nich obsažených ke stejným účelům jako údaje z katastru 

nemovitostí.111 

Mezi hlavní funkce katastru nemovitostí patří funkce evidenční, informační, 

ochranná a intabulační. Evidenční funkci naplňuje katastr nemovitostí tím, že obsahuje 
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soupis veškerých nemovitostí na území ČR, které odpovídají vymezenému předmětu 

evidence v katastrálním zákonu, a další údaje k nim se vážící včetně právních vztahů. 

Informační funkci naplňuje katastr nemovitostí tím, že je veden jako veřejnosti 

přístupný informační systém o území ČR. Spolehlivé a úplné údaje v katastru 

nemovitostí představují ochranu nemovitostí i práv k nim a tím naplnění ochranné 

funkce.112 Funkce intabulační je naplněna u konstitutivního účinku vkladu do katastru 

nemovitostí113. 

2.3 Státní správa katastru nemovitostí 

Spolu s katastrem nemovitostí byly ke stejnému dni na základě zákona ČNR č. 

359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, zřízeny správní úřady 

vykonávající státní správu na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí. Těmito úřady 

jsou v současné době Český úřad zeměměřický a katastrální, Zeměměřický úřad, 

zeměměřické a katastrální inspektoráty a katastrální úřady.114 

Český úřad zeměměřický a katastrální stojí mezi těmito úřady nejvýše, je 

ústředním správním úřadem zeměměřictví a katastru nemovitostí,115 jako takový 

koordinuje a řídí správu na úseku katastru nemovitostí. Mezi jeho kompetence patří 

mimo jiné též správa centrální databáze katastru nemovitostí, a rozhodování o 

odvoláních proti rozhodnutím zeměměřických a katastrálních inspektorátů.116 

 Zeměměřické a katastrální inspektoráty se na správě katastru nemovitostí podílí  

zejména tím, že kontrolují činnost katastrálních úřadů při výkonu správy katastru 

nemovitostí a rozhodují o odvoláních proti jejich rozhodnutím.117 

Každodenní správu katastru nemovitostí zajišťují katastrální úřady 

prostřednictvím svých katastrálních pracovišť118. Katastrálními pracovišti se rozumí 

 

112
 DROBNÍK, cit. 6, s. 123. 

113
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 168. 

114
 PEKÁREK, 2015, cit. 68, s. 322. 

115
 Viz ust. § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.  

116
 PEKÁREK, 2015, cit. 68, s. 323. 

117
 Viz ust. § 4 písm. a), d) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních 

orgánech.  

118
 PEKÁREK, 2015, cit. 68, s. 323 - 324. 
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vnitřní organizační jednotky katastrálních úřadů, jejichž seznam s názvy, sídly a 

územními obvody zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální sdělením ve Sbírce 

zákonů.119 Posledním takovýmto sdělením je sdělení Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního č. 368/2013 Sb., Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich 

názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného 

katastrálního úřadu k 1. lednu 2014. Územní obvody samotných katastrálních úřadů 

jsou pak stanoveny v příloze č. 2 zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a 

katastrálních orgánech, dle jednotlivých krajů a hlavního města Prahy. 

2.4 Zásady vedení katastru nemovitostí 

Při správě a vedení katastru nemovitostí jsou správní orgány povinny dodržovat 

určité zásady, jež vyplývají z katastrálního zákona, OZ 2012 potažmo i jiných zákonů. 

Tyto zásady nejsou novinkou, ale vznikaly postupně s vývojem nástrojů evidence 

nemovitostí,120 jak je vidno i na již zmíněných zásadách pozemkových knih. 

Mezi tyto zásady patří zásada legality, která se v katastru nemovitostí projevuje 

tím, že samotnou existenci katastru nemovitostí včetně veškerých podmínek této 

existence a správy stanoví zákon. Zákon upravuje jak vnitřní strukturu katastru 

nemovitostí, tak způsoby zápisu i místa pro zápis v této struktuře. V souvislosti s touto 

zásadou se někdy hovoří též o zásadě speciality neboli přehlednosti, která vyžaduje 

právě ono přesné uspořádání údajů v katastru nemovitostí.121 

K naplnění zásady legality je třeba, aby všechny zápisy prováděné do katastru 

nemovitostí byly v souladu se zákonem tj. aby nedocházelo k nepodloženým zápisům 

na základě listin, které k takovým zápisům neopravňují. Katastrální úřady jsou tak 

povinny zkoumat listiny předložené k zápisu z přesně vymezených hledisek.122 

Další zásadou projevující se ve vedení katastru tím, že povinnosti stanovené 

zákonem při jeho vedení musí katastrální úřady a další správní orgány plnit z úřední 

povinnosti, je zásada oficiality. Tato zásada vyjadřuje, že katastr nemovitostí je 

 

119
 Viz ust. § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.  

120
 PEKÁREK, 2015, cit. 68, s. 318. 

121
 Ibid, s. 319. 

122
 DVOŘÁK, 2015, cit. 80, s. 203. 
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instrumentem veřejnoprávním. Navíc i nyní existují zápisy, jež je nutno v určitých 

případech provést bez návrhu tj. z úřední povinnosti.123 

Dispoziční zásada se v katastru nemovitostí projevuje u vkladového řízení, tj. u 

řízení o povolení zápisu vkladem, které lze s výjimkou v ust. § 14 odst. 2 katastrálního 

zákona zahájit pouze na návrh. Je zcela na účastnících, co budou v rámci návrhu na 

vklad požadovat. I kdyby listina přiložená k návrhu na vklad opravňovala účastníky k 

zápisu více práv než návrhem požadovaných, může katastrální úřad zapsat pouze to, co 

je v návrhu obsaženo.124 

Mezi stěžejní zásady vedení katastru nemovitostí patří zásady formální a 

materiální publicity. Zásada formální publicity neboli veřejnosti125 vyplývá již ze 

samotného označení katastru nemovitostí jakožto veřejného seznamu, neboť „co je ve 

veřejném seznamu, je zpřístupněno každému a každý má možnost se s obsahem 

veřejného seznamu seznámit.“126 Navíc je tato zásada výslovně ukotvena v ust. § 52 

odst. 1 katastrálního zákona jakožto oprávnění kohokoli pro vlastní potřebu nahlédnout 

a pořídit si z katastru nemovitostí opisy či výpisy, náčrty, nebo údaje ze sbírky listin, 

nestanoví-li zákon něco jiného. Sama zásada formální publicity je pak nutným 

předpokladem pro uplatňování zásady materiální publicity, neboť nelze vázat neznalost 

zápisů s negativními hmotněprávními následky127 a přitom neumožnit dostupnost 

informací o těchto zápisech veřejnosti.128 

Podstata zásady materiální publicity se dá shrnout do tří vět: „kdo jednal v důvěře, 

že zapsaný stav údajů v katastru nemovitostí je v souladu se skutečným právním stavem, 

je ve svých nabytých právech chráněn.“129 Za starého katastrálního zákona byla tato 

zásada upravena v ust. § 11 a jednalo se o velmi slabé pojetí, kdy se zápisem učiněným 

 

123
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 168 - 169. 

124
 DVOŘÁK, 2015, cit. 80, s. 202 - 203. 

125
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 169. 

126
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 2. 

127
 Viz první věta ust. § 980 odst. 1 OZ 2012. 

128
 WUDARSKI, Arkadiusz; DOBROVOLNÁ, Eva. Vybrané otázky formální publicity katastru 

nemovitostí v ČR a pozemkové knihy v Polsku : s ohledem na  rekodifikaci českého soukromého práva. 

Rekodifikace & praxe. 2015, roč. 3, č. 1, s. 15. 

129
 DVOŘÁK, 2015, cit. 80, s. 205. 
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po 1.1.1993 byla spojena dobrá víra toho, kdo z něj vycházel, nikoli však již ochrana v 

dobré víře nabytých práv. Dobrá víra pak měla význam především pro možnost 

vydržení.130 

Dnes je zásada materiální publicity upravena v OZ 2012, který ji spojuje se všemi 

veřejnými seznamy včetně katastru nemovitostí. Podmínky pro její uplatnění jsou i dnes 

omezeny a to na ty zápisy věcných práv, ke kterým došlo na základě právních jednání 

učiněných za úplatu a v dobré víře, že zapsaný stav odpovídá skutečnosti,131 což 

znamená, že jsou chráněni pouze ti nabyvatelé, jež nabyli věcná práva k nemovitostem 

evidovaným v katastru nemovitostí právními jednáními od v katastru zapsaných osob v 

dobré víře a za úplatu. 

Zásadou materiální publicity je chráněna důvěra jednak v pravdivost a jednak v 

úplnost zápisů do katastru nemovitostí. Nabude-li tak dobrověrný nabyvatel za výše 

uvedených podmínek věcné právo k nemovitosti od nevlastníka zapsaného jako 

vlastník, bude jeho důvěra v pravdivost zápisů chráněna, jako by věcné právo nabyl od 

skutečného vlastníka. Nabude-li tento nabyvatel za stejných podmínek nemovitost bez 

znalosti o jejím právním zatížení, které není zapsáno v katastru nemovitostí, bude jeho 

důvěra v úplnost zápisů také chráněna a nemovitost přejde do jeho vlastnictví bez 

zatížení.132 

Zásada materiální publicity se však ze zákona neuplatní v případě, jedná-li se o 

nezbytnou cestu, výměnek či věcné právo, jež vzniklo ze zákona bez zřetele na stav 

zápisů ve veřejném seznamu.133 Ani při splnění podmínek pro uplatnění zásady 

materiální publicity tak nebudou nabyvatelé před těmito zatíženími nemovitostí 

chráněni, byť jejich existence nebude z katastru nemovitostí zřejmá, a nemovitost v 

případě převodu vlastnického práva přejde do jejich vlastnictví i s tímto zatížením.134 

Více k zásadě materiální publicity u poznámky spornosti v podkapitole 4.3.4. 

Další významnou zásadou ovlivňující vedení katastru nemovitostí je zásada 

souladu údajů v katastru nemovitostí se skutečným stavem. Je třeba dbát o to, aby 

 

130
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 169. 

131
 Viz ust. § 984 odst. 1 OZ 2012. 

132
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 159. 

133
 Viz ust. § 984 odst. 2 OZ 2012. 

134
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 160. 
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zapsaný stav v katastru nemovitostí odpovídal skutečnosti tak, aby katastr nemovitostí 

mohl naplňovat své funkce, zejména ochrannou a informační, a bylo reálně myslitelné 

uplatňovat zásadu materiální publicity, pročež jsou zákonem upraveny nástroje pro 

vedení katastru v souladu se skutečným stavem. Mezi tyto nástroje patří především 

oznamovací povinnost fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci 

vztahující se ke změnám údajů u evidovaných nemovitostí, obnova a revize katastru 

nemovitostí a oprava chyb v katastrálním operátu.135 

Vedení katastru nemovitostí nutně ovlivňují též zásady vkladového řízení, o nichž 

blíže dále v podkapitole 4.1.4. 

2.5 Předmět evidence katastru nemovitostí 

V katastru nemovitostí se neevidují všechny nemovitosti ale pouze nemovitosti 

taxativně vyjmenované v ust. § 3 katastrálního zákona. Jedná se o takové druhy 

nemovitostí, u nichž je evidence pro společnost nejvýznamnější, neboť evidence všech 

nemovitých věcí by byla z hlediska nákladů na údržbu a vedení katastru  

nemyslitelná.136 

Dle ust. § 3 odst. 1 katastrálního zákona jsou předmětem katastru nemovitostí v 

prvé řadě pozemky v podobě parcel, dále ty budovy, jimž se přiděluje číslo popisné či 

evidenční a nejsou součástí pozemku ani práva stavby, a také ty budovy, kterým se číslo 

popisné ani evidenční sice nepřiděluje ani nejsou součástí pozemku a práva stavby, ale  

jsou hlavní stavbou na pozemku a nejedná se o drobné stavby, dále jednotky vymezené 

dle OZ 2012 i jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 

spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým 

prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších 

předpisů („dále jen zákon o vlastnictví bytů“). Samostatným předmětem evidence je 

také právo stavby a evidují se i ty nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis. 

 

135
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 169. 

136
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 15 - 16. 
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2.5.1 Pozemek 

Pozemek je bezpochyby díky svým vlastnostem137 nejdůležitějším druhem 

nemovitostí evidovaným v katastru nemovitostí. Nyní se také, díky opětovnému 

zavedení zásady superficies solo cedit, kdy se většina staveb stala součástí pozemků a 

informace o jejich existenci vyplývají z údajů u pozemků, na kterých stojí, jedná o 

nejčastější nemovitost, se kterou se lze v katastru nemovitostí setkat.138  

U pozemku se rozlišují dle ust. § 3 odst. 2 katastrálního zákona jednotlivé druhy, 

mezi něž patří orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost, 

lesní pozemek, vodní plocha, zastavěná plocha a nádvoří, a ostatní plocha. 

Charakteristiku těchto druhů pozemků pro účely katastru nemovitostí obsahuje příloha 

Technické podrobnosti pro správu katastru k vyhlášce Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška, dále jen 

„katastrální vyhláška“). 

Z katastrální vyhlášky, konkrétně z ust. § 10, lze zjistit souhrn údajů evidovaných 

u jednotlivých pozemků. Mezi tyto údaje patří příslušnost do katastrálního území, číslo 

listu vlastnictví, parcelní číslo, výměra parcely, druh a způsob využití pozemku, 

specifické údaje o budovách, jež jsou součástí pozemku a hlavní stavbou na pozemku, 

údaje o jednotkách vymezených dle OZ 2012, údaje o právech, upozornění týkající se 

pozemku a další.139 

2.5.2 Budovy 

Předmětem evidence v katastru nemovitostí jsou vedle pozemků i stavby. Musí se 

však jednat o stavby, které se nestaly součástí pozemku ani nejsou součástí práva 

stavby, a zároveň splňují další požadavky katastrálního zákona. V katastru nemovitostí 

se totiž evidují ze staveb vedle nemovitostí dle jiného právního předpisu pouze ty, které 

splňují definici budovy, tj. nadzemní stavby, jež mají pevný základ spojený se zemí, 

jsou prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené střešní konstrukcí a 

obvodovými stěnami. Navíc se neevidují všechny budovy, ale předmět evidence 

 

137
 Zejména je pozemek jako část zemského povrchu jediným místem, kde lze uskutečňovat 

všechny lidské potřeby, viz DROBNÍK, cit. 6, s. 12. 

138
 JANKŮ, cit. 94, s. 52. 

139
 Viz ust. § 10 odst. 1 katastrální vyhlášky. 
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katastru nemovitostí tvoří ty, kterým bylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, nebo 

ty, které jsou na pozemcích hlavními stavbami a zároveň nikoli drobnými stavbami.140 

Drobnou stavbu vymezuje katastrální zákon v ust. § 2 písm. m) jako stavbu „s 

jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 

4,5m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k 

plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování 

myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m.“ Za drobnou 

stavbu se nehledě na rozměry nepovažují stavby se specifickými účely, mezi které patří 

garáže, sklady s hořlavinami a výbušninami, stavby pro civilní a požární ochranu, 

stavby v rámci uranového průmyslu, jaderná zařízení, sklady a skládky nebezpečných 

odpadů a stavby vodních děl.141 

Z katastrální vyhlášky, konkrétně z ust. § 11 odst. 1, lze zjistit souhrn údajů 

evidovaných u budov tvořících samostatný předmět evidence v katastru nemovitostí. 

Mezi tyto údaje patří příslušnost do katastrálního území, číslo listu vlastnictví, údaje o 

parcele případně parcelách, číslo popisné nebo evidenční a příslušnost k části obce, 

jedná-li se o budovu, které bylo číslo popisné nebo evidenční přiděleno, údaje o 

jednotkách vymezených dle OZ 2012 nebo dle zákona o vlastnictví bytů, údaje o 

právech, údaj o tom, zda se jedná o dočasnou stavbu, upozornění týkající se budovy a 

další.142 

Rozdíl ve vymezení budovy dle starého a nového katastrálního zákona spočívá v 

tom, že nyní stačí, aby stavba budovy byla uzavřena převážně, kdežto dříve musela být 

taková stavba uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí zcela.143 Ve starém 

katastrálním zákonu se navíc výslovně neuvádělo, že se jedná o stavbu spojenou se zemí 

pevným základem,144 neboť to vyplývalo již ze samotné definice nemovitých věcí 

obsažené ve starém občanském zákoníku145 a zřejmě nebylo třeba uvádět to duplicitně. 

 

140
 Viz ust. § 2 písm. l) a ust. § 3 odst. 1 písm. b), c) a g) katastrálního zákona. 

141
 Viz ust. § 2 písm. m) katastrálního zákona. 

142
 Viz ust. § 11 odst. 1 katastrální vyhlášky. 

143
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 14. 

144
 Viz ust. § 27 písm. k) starého katastrálního zákona. 

145
 Viz ust. § 119 odst. 2 starého občanského zákoníku: „Nemovitostmi jsou pozemky a stavby 

spojené se zemí pevným základem.“ 
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Nově již také není možné samostatně evidovat rozestavěné budovy. Dříve, 

požádal-li o to vlastník rozestavěné budovy či jiná osoba oprávněná z práva, které se 

zapisovalo do katastru nemovitostí, nebo se jednalo o zápis vzniku, změny či zániku 

věcného práva k rozestavěné budově, bylo možné ji evidovat samostatně ještě před 

jejím dokončením, nyní taková úprava v katastrálním zákonu není.146 Údaje o 

rozestavěných budovách evidovaných nebo ohlášených k zápisu do dne 31.12.2013 

nezmizely, ale jsou a budou v katastru nemovitostí obsaženy až do dokončení těchto 

budov.147 

Na okraj je třeba poznamenat, že v současné době se nelze plně spolehnout na 

katastr nemovitostí v tom ohledu, zda budovy, jež jsou zde evidovány samostatně, jsou 

skutečně nemovitými věcmi, nebo zda se staly s nabytím účinnosti OZ 2012 součástí 

pozemku. Existence budov, které jsou součástí pozemku či práva stavby, by měla 

vyplývat z tzv. jiných údajů u příslušné nemovitosti, avšak k hromadné úpravě již 

zapsaných informací v katastru nemovitostí bylo možno po nabytí účinnosti OZ 2012 

přistoupit pouze v nesporných případech. U ostatních případů dojde k úpravě zápisů, 

jakmile bude daná stavba či pozemek dotčen změnou,148 případně z moci úřední, objeví-

li se technické prostředky umožňující rychlejší převedení zápisů do souladu s 

katastrálním zákonem a OZ 2012149. 

2.5.3 Jednotky 

Samostatnými předměty evidence v katastru nemovitostí jsou dále jednotky, a to 

jak jednotky vymezené dle OZ 2012, tak jednotky vymezené dle zákona o vlastnictví 

bytů.150 Oba zákony vymezují jednotku jinak, pročež je třeba důsledně mezi jednotkami 

vymezenými dle těchto zákonů rozlišovat.151 

 

146
 Samozřejmě za předpokladu, že se jednalo o budovu, která by po dokončení splňovala 

podmínky pro evidenci budov; viz ust. § 3 katastrálního zákona a ust. § 2 písm. d) a e) starého 

katastrálního zákona.  

147
 JANKŮ, cit. 94, s. 56. 

148
 Ibid, s. 54 - 55. 

149
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 187. 

150
 Viz ust. § 3 odst. 1 písm. d), e) katastrálního zákona. 

151
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 22. 
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Jednotka vymezená dle OZ 2012 v sobě „zahrnuje byt jako prostorově oddělenou 

část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a 

neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.“152 Jednotka vymezená dle zákona o 

vlastnictví bytů však byla označením pouze pro byt nebo nebytový prostor, případně 

rozestavěný byt či nebytový prostor, jako vymezenou část domu dle zákona o 

vlastnictví bytů. Podíl na společných částech budovy případně i pozemku byl sice 

nerozlučně spjat s vlastnictvím jednotky153, avšak stál vedle, nebyl do ní zahrnut. Navíc 

se nejednalo o věc nemovitou, pouze se na právní vztahy k ní používaly právní předpisy 

ohledně nemovitostí, nebylo-li stanoveno jinak.154 

Jednotky vymezené dle zákona o vlastnictví bytů je nutno v katastru nemovitostí 

evidovat nejen kvůli již existujícím a takto zapsaným jednotkám, ale také kvůli 

možnosti jejich nového vzniku díky přechodnému ust. § 3063 OZ 2012, které zajišťuje 

jednotný právní režim pro jednotky v celém domě s byty a nebytovými prostory. Dle něj 

totiž platí, že získal-li nabyvatel do vlastnictví před nabytím účinnosti OZ 2012 alespoň 

jednu jednotku vymezenou dle zákona o vlastnictví bytů, lze v takovém domě získat do 

vlastnictví další jednotky jen dle úpravy platné před nabytím účinnosti OZ 2012. 

Údaje, které se evidují u jednotek dle OZ 2012 a zákona o vlastnictví bytů, 

vyplývají z ust. § 13 a ust. § 15 odst. 3 a 4 katastrální vyhlášky. Mezi tyto údaje patří  

číslo listu vlastnictví a číslo jednotky, údaje o nemovitosti, ve které je vymezena, údaje 

o typu jednotky, tj. zda se jedná o jednotku vymezenou dle OZ 2012 nebo dle zákona o 

vlastnictví bytů, údaje o právech a upozornění týkající se dané jednotky.155 

Dále se u jednotek evidují údaje o celkových spoluvlastnických podílech 

jednotlivých vlastníků jednotek na společných částech nemovitosti v případě jednotek 

dle OZ 2012 a na společných částech domu či pozemku v případě jednotek dle zákona o 

vlastnictví bytů, údaj o existenci nemovitostí v přídatném spoluvlastnictví, které slouží 

k užívání jednotek, a údaj o uložení úplného znění prohlášení o rozdělení práva k domu 

a pozemku na vlastnické právo k jednotkám do sbírky listin.156 

 

152
 Viz ust. § 1159 OZ 2012. 

153
 Viz ust. § 2 písm. h) a ust. § 30 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů. 

154
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 21 - 22. 

155
 Viz ust. § 13 katastrální vyhlášky 

156
 Viz ust. § 15 odst. 3 a 4 katastrální vyhlášky. 
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2.5.4 Právo stavby 

Novým typem nemovitosti, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí 

od nabytí účinnosti katastrálního zákona, je právo stavby.157 Jedná se o věcné právo 

zatěžující pozemek a zároveň opravňující jinou osobu, tzv. stavebníka158,  k tomu mít na 

povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu bez ohledu na to, zda je již tato stavba 

zřízena.159 

Že se jedná o nemovitost, říká výslovně OZ 2012 v ust. § 1242. Věcná práva 

mohou mít povahu nemovitých věcí160, ale z těchto práv pouze právo stavby tvoří 

samostatný předmět evidence v katastru nemovitostí. Bylo totiž třeba umožnit k němu 

zápisy vlastnického a zástavního práva, když právo stavby je dle ust. § 1252 odst. 1 OZ 

2012 převoditelné i zatížitelné.161 

Právo stavby představuje dočasné narušení superficiální zásady v tom smyslu, že 

stavba postavená na pozemku v rámci práva stavby se nestává součástí pozemku nýbrž 

právě práva stavby po tu dobu, po kterou právo stavby trvá.162 Po tuto dobu má 

stavebník stejná práva k dané stavbě jako vlastník, a ačkoli nejde o nemovitost ale její 

součást, použijí se na ni ustanovení o nemovitých věcech. Maximální doba, na kterou 

lze právo stavby zřídit, činí dle ust. § 1244 odst. 1 OZ 2012 devadesát devět let, přičemž 

údaj o posledním dni musí být patrný z veřejného seznamu, tj. z katastru nemovitostí.163 

 

157
 Viz ust. § 2 odst. 1 starého katastrálního zákona a ust. § 3 odst. 1 písm. f) katastrálního zákona. 

158
 Osoba oprávněná z práva stavby je v OZ 2012 označena jako stavebník, tohoto stavebníka 

však nelze ztotožňovat s pojmem stavebník ve stavebním zákoně, neboť soukromoprávní vymezení je 

širší, viz ACHOUR, Gabriel; PELIKÁN, Martin. Právo stavby podle nového občanského zákoníku. 

Bulletin advokacie. 2014, roč. 2014, č. 12, s. 38. 

159
 Viz ust. 1240 odst. 1 OZ 2012. 

160
 Viz ust. § 498 odst. 1 OZ 2012. 

161
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 103. 

162
 ACHOUR, Gabriel; PELIKÁN, Martin. Právo stavby podle nového občanského zákoníku. 

Bulletin advokacie. 2014, roč. 2014, č. 12, s. 37. 

163
 Viz ust. § 1242, § 1250 OZ 2012 a ust. § 12 písm. g) katastrální vyhlášky. 
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Právo stavby je v katastru nemovitostí vždy evidováno na listu vlastnictví jak u 

oprávněného z tohoto práva, tak u povinného, tedy vlastníka toho pozemku, který je 

právem stavby zatížen.164 

2.5.5 Nemovitosti dle jiného právního předpisu 

Posledním z taxativního výčtu předmětů evidence v katastru nemovitostí 

uvedeného v ust. § 3 odst. 1 katastrálního zákona jsou nemovitosti, o kterých povinnost 

jejich evidence v katastru nemovitostí stanovuje jiný právní předpis.165 Logicky se tedy 

bude jednat pouze o takové nemovitosti, u nichž povinnost evidence nevyplývá ze 

samotného katastrálního zákona.166 Zatím jediným právním předpisem, který stanovuje 

takovouto povinnost evidence v katastru nemovitostí, je zákon č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), když ve svém ust. § 20 odst. 1 

vyjmenovává jednotlivá vodní díla, jež mají být evidována v katastru nemovitostí.167 

Toto ustanovení nebylo účinností OZ 2012 a katastrálního zákona změněno, je 

však třeba dbát na to, zda se skutečně u daných vodních děl jedná o nemovitosti, nebo o 

součásti pozemku, neboť ve druhém případě by nešlo o samostatné předměty evidence 

dle ust. § 3 odst. 1 písm. g) katastrálního zákona168 a o jejich existenci by se osoby 

dozvěděly až z tzv. jiných údajů u příslušných pozemků169. 

2.6 Obsah katastru a jeho uspořádání 

Co je obsahem katastru nemovitostí vyplývá již z prvního odstavce prvního 

ustanovení katastrálního zákona, kde se uvádí, že tento veřejný seznam obsahuje údaje 

o vybraných nemovitostech včetně jejich soupisu, popisu atd. Obsah katastru tedy tvoří 

údaje o vybraných nemovitostech, přičemž o jaké údaje se konkrétněji jedná, je 

uvedeno v ust. § 4 katastrálního zákona, a dále v katastrální vyhlášce. Tyto údaje jsou 

 

164
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 23. 

165
 Viz ust. § 3 odst. 1 písm. g) katastrálního zákona. 

166
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 174. 

167
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 23. 

168
 Ibid, s. 24. 

169
 JANKŮ, cit. 94, s. 54, 59 - 60. 
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pak systematicky uspořádány do katastrálních operátů dle katastrálních území.170 Pro 

každé jedno katastrální území, kterým se rozumí místopisně uzavřený a v katastru 

nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí171, existuje tedy jeden katastrální 

operát obsahující údaje o všech nemovitostech daného souboru a údaje o osobách 

oprávněných z práv k těmto nemovitostem172. Mezi tyto údaje patří údaje o právech, 

jimiž se zabývá podkapitola 3.1 a tzv. jiné údaje, kterými se zabývá podkapitola 3.2. 

2.6.1 Složení katastrálního operátu 

Katastrální operát, jakožto soubor všech údajů vážících se k jednomu určitému 

katastrálnímu území, se skládá ze souboru geodetických informací SGI, ze souboru 

popisných informací SPI, z dokumentace výsledků šetření a měření pro obnovu a vedení 

souboru geodetických informací, ze sbírky listin a z protokolů.173 

Soubor geodetických informací SGI zahrnuje katastrální mapu a její číselné 

vyjádření.174 Katastrální mapou se dle ust. § 2 písm. i) katastrálního zákona rozumí 

„polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny pozemky, které 

jsou předmětem katastru, katastrální území a další prvky polohopisu.“ Jedná se o státní 

mapové dílo s velkým měřítkem, které obsahuje polohopis a popis vyznačené v souladu 

s přílohou katastrální vyhlášky Technické podrobnosti pro správu katastru.175 

Katastrální mapa je na většině území ČR digitální, tj. je vedena počítačovými 

prostředky v digitální formě, v některých katastrálních územích je však stále dostupná 

pouze v analogové formě na plastové fólii do doby její digitalizace.176 

Soubor popisných informací SPI zahrnuje veškeré popisné informace o předmětu 

evidence v katastru nemovitostí a o právních vztazích k němu. Je veden elektronicky v 

rámci centralizované databáze informačního systému katastru nemovitostí, tímto 

 

170
 Viz ust. 1 odst. 1, § 5 odst. 1 katastrálního zákona a druhá a třetí část katastrální vyhlášky. 

171
 Viz ust. § 2 písm. h) katastrálního zákona 

172
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 175. 

173
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 176. 

174
 Viz ust. § 5 odst. 2 písm. a) katastrálního zákona. 

175
 Viz ust. § 3 katastrální vyhlášky. 

176
 ŠUSTROVÁ, Daniela; BOROVIČKA, Petr; HOLÝ, Jaroslav. Katastr nemovitostí. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 243 - 244. 
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způsobem vedení je umožněno získávat ze souboru popisných informací různé 

výstupy,177 přičemž nejčastěji veřejností požadovaným výstupem je výpis z katastru 

nemovitostí prokazující k určitému datu stav zápisů k nemovitostem evidovaným na 

listu vlastnictví.178 

Výše zmíněný list vlastnictví se zakládá pro nemovitosti nacházející se ve stejném 

katastrálním území, u nichž jsou zapsány shodné údaje o vlastnictví. Pokud vlastník 

vlastní více nemovitostí z různých katastrálních území, bude v katastru nemovitostí 

zapsán taktéž na více listech vlastnictví. Samostatný list vlastnictví je nutné založit v 

případě, že půjde o duplicitní zápis vlastnického práva nebo o majetek ve svěřenském 

fondu nebo o přídatné spoluvlastnictví. Specifické je bytové spoluvlastnictví, kde 

evidence probíhá jak na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví, tak na listech 

vlastnictví pro vlastnictví jednotek.179 

Dokumentace výsledků šetření a měření pro obnovu a vedení souboru 

geodetických informací včetně místního a pomístního názvosloví je částí katastrálního 

operátu, která v sobě obsahuje údaje o podrobných polohových bodových polích, 

výsledky činností při jejich správě, při zjišťování hranic, a údaje a výsledky týkající se 

projednání místního a pomístního názvosloví.180 

Významnou součástí katastrálního operátu je sbírka listin. Sbírka listin v sobě 

obsahuje všechna rozhodnutí orgánů veřejné moci, všechny smlouvy a listiny, na 

základě kterých byly provedeny zápisy do katastru nemovitostí, a také úplná znění 

prohlášení vlastníků domů a dohody spoluvlastníků o správách nemovitostí.181 

Oproti předchozí právní úpravě ve starém katastrálním zákonu je nově součástí 

katastrálního operátu část nazvaná protokoly.182 Jedná se o přehledy jednotlivých řízení 

vedených katastrálními úřady, kam jsou zaznamenávány procesní úkony, postup a 

průběh řízení.183 Mezi tyto přehledy patří „protokoly o vkladech, záznamech, 

 

177
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 63. 

178
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 5, 8. 

179
 Viz ust. § 23 odst. 1, 3 až 5 katastrální vyhlášky. 

180
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 66. 

181
 Viz ust. § 5 odst. 2 písm. d) katastrálního zákona. 

182
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 176. 

183 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 68. 
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poznámkách, dalších zápisech, opravách chyb, námitkách proti obnovenému 

katastrálnímu operátu, výsledcích revize katastru a o záznamech pro další řízení.“184 

 

3. Předmět zápisů do katastru nemovitostí 

V předchozí kapitole byl popsán katastr nemovitostí a bylo uvedeno, že obsahuje 

zápisy práv k vybraným nemovitostem.185 Do katastru nemovitostí se však, stejně jako 

se nezapisují všechny druhy nemovitostí, nezapisují ani všechna myslitelná práva a 

všechny myslitelné další informace, ale z práv pouze práva vybraná, určená 

zákonodárcem vzhledem k jejich společenskému a právnímu významu,186 a z informací 

ty, které se vztahují k samotnému předmětu evidence katastru a k oprávněným z daných 

práv, a tyto blíže identifikují.187 Následující kapitola se proto bude zabývat konkrétními 

právy a jinými údaji zapisovanými do katastru nemovitostí. 

3.1 Práva 

Jedním z hlavních účelů dnešního katastru nemovitostí je chránit zde zapsaná 

práva k nemovitostem.188 Katastr nemovitostí poskytuje zapsaným právům ochranu 

prostřednictvím jejich zveřejnění, každý tak může zjistit, jaká práva se váží ke které 

konkrétní nemovitosti a kdo je z nich oprávněn, a zároveň se nikdo nemůže vymlouvat, 

že o právech zde zapsaných nevěděl.189 Presumuje se, že práva k věci jsou v katastru 

nemovitostí zapsána v souladu se skutečným stavem, a že neexistují ta práva k věci, 

která byla z katastru nemovitostí vymazána.190 Není tak potřeba dokazovat údaje o 

právech zřejmé z katastru, nýbrž je na tom, kdo tvrdí opak, aby svá tvrzení prokázal.191 

 

184
 Viz ust. § 5 odst. 2 písm. e) katastrálního zákona. 

185
 Viz ust. § 1 odst. 1 katastrálního zákona. 

186
 DVOŘÁK, 2015, cit. 80, s. 19, 22. 

187
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 267. 

188
 BAREŠOVÁ, Eva. Vlastnické právo v katastru nemovitostí. Rekodifikace & praxe. 2014, roč. 

2, č. 10, s. 9. 

189
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 5. 

190
 Viz ust. § 980 odst. 2 OZ 2012. 

191
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 158. 
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Výčet práv zapisovaných do katastru nemovitostí se s účinností OZ 2012 a 

současného katastrálního zákona značně zvýšil, nyní je možné do katastru nemovitostí 

zapisovat práva věcná, práva ujednaná jako věcná, nájem, pacht a práva odvozená od 

vlastnického práva státu, kraje nebo obce. Dříve předmět zápisů z práv tvořilo pouze 

vlastnické právo, zástavní právo, podzástavní právo, právo odpovídající věcnému 

břemeni a předkupní právo, které mělo účinky věcného práva, tedy věcná práva dle 

dřívější úpravy a dále práva nikoli věcná zapisovaná dle starého katastrálního zákona.192 

Věcná práva jsou považována za natolik důležitá, že jejich nabytí k nemovitým 

věcem tvořícím předmět evidence v katastru nemovitostí na základě smlouvy je přímo 

podmíněno jejich zápisem do katastru, tj. bez této podmínky věcné právo zřízené 

smlouvou vůbec nevznikne, vlastnické právo není převedeno. Je-li právním důvodem 

vzniku těchto práv jiná právní skutečnost, do katastru nemovitostí se taktéž zapisují, ale 

tento zápis již nepředstavuje základní podmínku jejich existence.193 Samozřejmě je jen 

v zájmu vlastníků a oprávněných z věcných práv, jež vznikla mimoknihovním 

způsobem, aby svá práva uvedli ve známost zápisem do katastru nemovitostí, neboť 

jinak by se jim mohlo stát, že o svá práva díky zásadě materiální publicity přijdou.194 

Věcná práva mají svá specifika. Předmětem těchto práv může být a bude vždy 

pouze věc a to věc v právním smyslu, přičemž věcné právo na této věci doslova lpí a v 

případě jejího převodu také přejde na nového nabyvatele. Jedná se o práva absolutní, 

toho, kdo je oprávněn z věcného práva, mají ostatní povinnost nerušit při výkonu jeho 

práva, přičemž oprávněný z věcného práva pro jeho výkon nepotřebuje součinnost 

jiných osob,195 své právo může vykonávat sám a ostatní z působení na věc vyloučit.196 

 

192
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 72, 95, 207. 

193
 DVOŘÁK, 2015, cit. 80, s. 22, 202. 

194
 Viz ust. § 984 odst. 1 OZ 2012. 

195
 DVOŘÁK, 2015, cit. 80, s. 19 - 20. 

196
 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 8. 
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Věcná práva se dělí na práva k věci vlastní, iura in re propria, kam patří vlastnické 

právo, a věcná práva k věci cizí, iura in re aliena, kam patří dle platné právní úpravy 

právo stavby, věcná břemena, zástavní a podzástavní právo, a zadržovací právo.197 

Výčet věcných práv obsažený v OZ 2012 je třeba chápat jako uzavřený, nelze si 

tak právním jednáním vytvořit „vlastní“ jiný typ věcného práva, než který upravuje OZ 

2012.198 Dokonce se ani nelze od ustanovení části třetí OZ 2012, kde jsou věcná práva 

upravena, právním jednáním s účinky vůči třetím osobám odchýlit, nepřipouští-li to 

zákon, když odchylné ujednání bez svolení zákona by zavazovalo pouze smluvní strany 

a nikoli třetí osoby.199 

Práva ujednaná jako věcná jsou do katastru nemovitostí zapisována proto, aby 

získala účinky věcných práv, tedy mimo jiné aby při změně osob z věcných práv 

oprávněných či povinných byly tyto nové osoby oprávněny či zavázány stejně jako 

jejich právní předchůdci.200 Jako věcné právo lze ujednat předkupní právo, výhradu 

vlastnického práva, výhradu práva zpětné koupě, výhradu práva zpětného prodeje, 

zákaz zcizení nebo zatížení, výhradu práva lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku 

a vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.201 

Do katastru nemovitostí je v současné době možné nechat si zapsat též nájem a 

pacht k nemovitostem tvořícím předmět evidence v katastru. Nejedná se o věcná práva 

nýbrž o práva obligační, která ani zápisem do katastru nemovitostí nezískávají povahu 

věcných práv.202 Stejně jako věcná práva však představují závady váznoucí na věci, 

 

197
 KINDL, Milan; ROZEHNAL, Aleš. Nový občanský zákoník. Úskalí věcných práv. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2015, s. 28 - 29. 

198
 DVOŘÁK, 2015, cit. 80, s. 20 - 21. 

199
 Viz ust. § 978 OZ 2012. 

200
 Nejen věcná práva ale také povinnosti z věcných práv přecházejí na nabyvatele věcí, ke kterým 

se povinnosti z věcných práv váží. Právě vlastnictvím věci jsou osoby z věcných práv oprávněné a 

povinné individualizovány, viz SPÁČIL, Jiří aj. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976 – 1474). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 6 - 7. 

201
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 52. 

202
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 153. 
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které, jsou-li zapsány ve veřejném seznamu, přecházejí na nabyvatele takto zatížené 

věci.203 

A zatímco práva věcná, práva ujednaná jako věcná, nájem a pacht jsou do katastru 

nemovitostí zapisována vkladem, práva odvozená od vlastnického práva státu, kraje 

nebo obce, jakožto poslední skupina práv vyjmenovaných v ust. § 6 katastrálního 

zákona, které lze nalézt v katastru nemovitostí, jsou do katastru nemovitostí zapisována 

prostřednictvím záznamu.204 Jedná se o práva, která jsou odvozena od vlastnického 

práva pouze přesně vymezených subjektů, kdy u těchto subjektů je vedle toho, že oni 

vlastní danou nemovitost, důležité i to, kdo je oprávněn s danou nemovitostí hospodařit, 

pročež se na listu vlastnictví v části A uvádí nejen vlastník daných nemovitostí, ať už 

stát či územně samosprávný celek, ale také osoba s nimi hospodařící. Tato odvozená 

práva jsou taktéž uvedena v části A příslušného listu vlastnictví.205 

Ze zápisů v katastru nemovitostí tak lze poznat, která z organizačních složek státu 

či která státní organizace je oprávněna nakládat s konkrétní nemovitostí ve vlastnictví 

státu.206 Ze zápisů v katastru nemovitostí lze též poznat, s jakým nemovitým majetkem 

evidovaným v katastru nemovitostí hospodaří státní podniky, jichž se týká zápis práva 

hospodařit s majetkem státu.207 Do katastru nemovitostí se dále zapisuje majetek, který 

vlastní hlavní město Praha208, a který svěřilo svým městským částem, neboť městské 

části hlavního města Prahy, byť vystupují v právních vztazích v rámci právních 

předpisů svým jménem, nejsou samostatné právní entity, nemohou tak nabývat 

vlastnická práva k nemovitostem ve svůj prospěch nýbrž jen ve prospěch hlavního 

města Prahy, nemohou tedy skutečně nic samostatně vlastnit, mohou pouze spravovat 

majetek jim svěřený prostřednictvím Statutu hlavního města Prahy, což je třeba u 

 

203
 KINDL, Milan. Právo nemovitostí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 182. 

204
 Viz ust. § 6 a ust. § 19 katastrálního zákona. 

205
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 53, 207. 

206
 Viz ust. § 19 písm. a) katastrálního zákona. 

207
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 216. 

208
 Hlavní město Praha je nejen hlavním městem ČR, ale též obcí a krajem majícím vlastní 

majetek i vlastní příjmy a dělící se na městské části, viz ust. § 1 odst. 1, 2 a ust. § 3 odst. 1 zákona č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 
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nemovitostí tvořících předmět evidence v katastru nemovitostí promítnout do tohoto 

veřejného seznamu.209 

Stejně tak lze v katastru nemovitostí najít zápisy, ze kterých vyplývá, jaký 

nemovitý majetek svěřila statutární města svým městským obvodům či městským 

částem, jaký nemovitý majetek předaly územní samosprávné celky svým organizačním 

složkám do správy k jejich vlastnímu hospodářskému využití nebo jaký nemovitý 

majetek předaly příspěvkovým organizacím, které zřídily210, k hospodaření.211 Zápis 

práv odvozených od vlastnického práva státu, kraje nebo obce lze do katastru 

nemovitostí provést, je-li k podání žádajícímu o provedení záznamu přiložena listina 

dokládající jejich vznik.212 

Pokud by se mělo právo odvozené od vlastnického práva státu, kraje nebo obce 

zapsat do katastru nemovitostí pouze k části pozemku213, musel by součást podkladové 

listiny tvořit geometrický plán vymezující hranici tohoto práva. Hranice výše 

uvedených odvozených práv od vlastnického práva státu, kraje nebo obce totiž tvoří 

jednu z pozemkových hranic, které je třeba promítnout do katastrální mapy. Při jejich 

zápisu z příslušné části pozemku vznikne samostatná parcela.214 

3.1.1 Vlastnické právo 

Na prvním místě mezi věcnými právy zapisovanými do katastru nemovitostí stojí 

bezpochyby vlastnické právo.215 Jedná se o právo přirozené, mezi věcnými právy 

označované za mateřské, jež je chráněno na ústavní úrovni článkem 11 usnesení 

předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

 

209
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 217. 

210
 Ibid, s. 218. 

211
 Viz ust. § 19 písm. e), f), g) katastrálního zákona. 

212
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 178. 

213 Pozemek ve smyslu parcely. 

214 HOLÝ, Jaroslav. Geometrický plán v nové formě a souvislostech. Rekodifikace & praxe. 

2014, roč. 2, č. 10, s. 20, 22. 

215
 HURDÍK, Jan aj. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2013, s. 202. 
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svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina základních 

práv a svobod“).216 

Vlastnické právo je základním věcným právem představujícím nejobsáhlejší 

možnost nakládat s věcí. Všechna ostatní věcná práva opravňují pouze k dílčímu 

nakládání. Omezit vlastnické právo může jen zákon nebo právní jednání vlastníka s 

jinou osobou, vlastník tak může s věcí nakládat jakkoli, neporuší-li zákon ani práva 

ostatních osob. Stejně jako ostatní věcná práva je vlastnické právo přímé, bezprostřední, 

kdy k jeho výkonu není třeba ostatních osob, a výlučné, tj. spočívá jen na vůli vlastníka, 

zda ostatní osoby z působení na předmět vlastnického práva vyloučí.217 

Dle ust. § 1099 OZ 2012 se vlastnické právo k věci určené jednotlivě „převádí už 

samotnou smlouvou k okamžiku její účinnosti, ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno 

zákonem.“ V souladu s tím, co bylo uvedeno, však toto ustanovení neplatí v případě 

vlastnického práva k nemovitým věcem evidovaným v katastru nemovitostí, neboť pro 

ně je určeno další ustanovení § 1105 OZ 2012, dle kterého „převede-li se vlastnické 

právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu, nabývá se věc do vlastnictví 

zápisem do takového seznamu.“ 

Vlastnické právo může vzniknout i k pozemku, který je pozemkem sice ve smyslu 

občanskoprávním, ale nejedná se o parcelu.218 Vznikne-li však vlastnické právo k 

pozemku, jenž není parcelou, je třeba ho vymezit jako samostatnou parcelu, neboť v 

katastru nemovitostí je vlastnické právo možno evidovat pouze k parcele.219 K 

vymezení pozemku220 jako parcely slouží geometrický plán. Při zápisu vlastnického 

práva do katastru nemovitostí pak musí geometrický plán tvořit součást listiny, na 

základě které má proběhnout zápis, nehledě na to, zda se bude jednat o zápis 

 

216
 DVOŘÁK, 2015, cit. 80, s. 24. 

217
 Ibid, s. 24-25, 30, 31-32. 

218
 Viz již u parcely zmiňovaný rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.6.2007, sp. zn. 22 Cdo 

2271/2006, či shodně usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2.3.2010, sp. zn. 22 Cdo 2028/2008. 

219
 DROBNÍK, cit. 6, s. 9. 

220 Aby mohl být pozemek parcelou, musí být nejdříve pozemkem ve smyslu katastrálního 

zákona, což splní jedině tehdy, je-li oddělen od ostatních pozemků jednou z hranic vyjmenovaných v ust. 

§ 2 písm. a) katastrálního zákona. Vlastnická hranice oddělující od sebe pozemky rozdílných vlastníků je 

jednou z těchto hranic, viz BAUDYŠ, cit. 39, s. 6 - 7. 
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vlastnického práva k danému pozemku na základě smlouvy, kdy se vlastník rozhodl 

převést např. část parcely a zápisem vlastnického právo teprve vznikne, nebo zda půjde 

o deklaratorní zápis vlastnického práva na základě jiné právní skutečnosti.221 

Vlastnické právo k nemovitostem hraje významnou roli pro vnitřní strukturu 

údajů obsažených v katastru nemovitostí, dle něho jsou totiž vytvářeny listy 

vlastnictví.222 U složení katastrálního operátu již bylo zmíněno, že listy vlastnictví jsou 

evidenční jednotky založené pro nemovitost případně skupinu nemovitostí 

nacházejících se v témže katastrálním území, u nichž jsou evidovány shodné údaje o 

vlastnictví.223 Z toho vyplývá, že klíčem k uspořádání informací obsažených v katastru 

nemovitostí je právě vlastnictví ve smyslu vlastnického práva224. 

Listy vlastnictví se „člení na části A, B, B1, C, D, E a F“.225 Údaje o vlastnících a 

označení vlastnického práva, jež jsou shodné pro více nemovitostí v rámci katastrálního 

území, jsou uvedeny v části A listu vlastnictví, daná skupina nemovitostí je pak uvedena 

v části B.226 Jedná-li se o podílové spoluvlastnictví, je v části A u toho kterého 

spoluvlastníka uveden vždy též jeho spoluvlastnický podíl na daných nemovitostech ve 

tvaru zlomku, jednotliví spoluvlastníci jsou zapsáni pod sebou.227 

Z listu vlastnictví lze též poznat, zda se nemovitost či nemovitosti nachází ve 

společném jmění manželů díky zkratce SJM před jmény manželů uvedených vedle sebe 

v části A.228 Údaj o SJM však není úplně spolehlivý v tom ohledu, že může chybět, byť 

 

221 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 76, 358. 

222
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 8. 

223
 Viz ust. § 23 odst. 1 katastrální vyhlášky. 

224
 Vlastnictví jakožto mnohovýznamový pojem může znamenat jak vlastnické právo ve smyslu 

subjektivního majetkového práva vlastníka, tak i předmět vlastnického práva, viz DVOŘÁK, 2015, cit. 

80, s. 27. V ust. § 23 odst. 1 katastrální vyhlášky se však s ohledem na odst. 2 písm. a) tohoto ustanovení 

evidentně nejedná o vlastnictví jako předmět vlastnického práva nýbrž o ono subjektivní právo. 

225
 Viz ust. § 23 odst. 2 katastrální vyhlášky. 

226
 Viz ust. § 23 odst. 2 písm. a), b) katastrální vyhlášky. 

227
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 44. 

228
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 100. 
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se ve skutečnosti nemovitost ve společném jmění manželů nachází,229 nebo naopak 

přebývat, byť již nemovitost ve společném jmění manželů není.230 

U bytového spoluvlastnictví existují vždy minimálně dva listy vlastnictví. Na tzv. 

listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví je zapsána nemovitost jako celek a pouze z 

něj se lze dozvědět informace o věcném břemeni vážícím se k celé nemovitosti. Jako 

spoluvlastníci jsou zde zapsáni všichni vlastníci jednotek231. Na listech vlastnictví pro 

vlastnictví jednotky jsou pak evidovány jednotky podle shodného vlastnického režimu  

jedné či více jednotek. Pouze z těchto listů vlastnictví jsou zase rozpoznatelná zatížení 

vážící se k jednotlivým jednotkám. Z části D listu vlastnictví pro bytové 

spoluvlastnictví je možné zjistit, jak bytové spoluvlastnictví vzniklo a zda bylo do 

sbírky listin vloženo úplné prohlášení vlastníka domu.232 

Samostatný list vlastnictví vyžaduje pro svá specifika přídatné spoluvlastnictví233. 

Jedná se o obecné akcesorické spoluvlastnictví, ve kterém se mísí jak podílové 

spoluvlastnictví obsahující ideální podíly na společné věci v přídatném spoluvlastnictví, 

tak spoluvlastnictví reálné obsahující reálné podíly tj. vlastnická práva k samostatným 

věcem. Podíly reálné i ideální jsou propojené a nelze je rozdělit, nelze tudíž převést 

pouze vlastnické právo k samostatné věci, tj. reálný podíl, nebo pouze své právo ke 

společné věci, tj. ideální podíl, či jinak samostatně právně naložit jen s jedním z těchto 

podílů po dobu trvání daného akcesorického spoluvlastnictví. Právní jednání, které by 

se týkalo pouze spoluvlastnického podílu na společné věci, by bylo absolutně neplatné, 

zatímco právní jednání nakládající pouze se samostatnou věcí by se na podíl na 

 

229
 K tomu může dojít, když je pouze jeden z manželů označen na vkladové listině jako nabyvatel 

a na základě ní je zapsán jako výlučný vlastník do katastru nemovitostí, ačkoliv ji nabyli do společného 

jmění oba manželé. Katastrální úřad existenci společného jmění nezkoumá, viz BAUDYŠ, cit. 39, s. 43. 

230
 Po třech letech od zrušení, zániku nebo zúžení společného jmění manželů se v případě, že se 

manželé nevypořádali dohodou ani nepodali návrh na vypořádání k soudu, změní vlastnický režim 

manželů k nemovitostem ze společného jmění na podílové spoluvlastnictví. Tato změna se však v 

katastru nemovitostí neprojeví automaticky, ale je třeba ji iniciovat, viz ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 84. 

231
 Ať už vymezených podle OZ 2012 nebo podle zákona o vlastnictví bytů. 

232
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 65. 

233
 Viz ust. § 23 odst. 5 katastrální vyhlášky. 
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společné věci vztáhlo ze zákona.234 Dobrovolně se lze omezit v užívání společné věci, 

avšak toto omezení nepůsobí vůči právním nástupcům daného spoluvlastníka.235 

Věcí v přídatném spoluvlastnictví je věc, která náleží „společně několika 

vlastníkům samostatných věcí určených k takovému užívání, že tyto věci vytvářejí místně 

i účelem vymezený celek, a která slouží společnému účelu tak, že bez ní není užívání 

samostatných věcí dobře možné.“236 Může se jednat o věc movitou i nemovitou. Do 

katastru nemovitostí se přídatné spoluvlastnictví zapisuje, je-li jeho předmětem 

nemovitost tvořící předmět evidence v katastru nemovitostí, na základě souhlasného 

prohlášení vlastníků samostatných věcí. Protože přídatné spoluvlastnictví vzniká ze 

zákona splněním podmínek, je zápis v katastru nemovitostí pouze deklaratorní 

povahy.237 

Specifičnost přídatného spoluvlastnictví se projevuje v netradičním listu 

vlastnictví, na který se zapisuje. V části A takovéhoto listu se hned v úvodu uvádí, že 

jde o přídatné spoluvlastnictví a místo vlastníka nemovitosti jsou zde zapsány ty 

nemovitosti, v jejichž prospěch nemovitost v přídatném spoluvlastnictví slouží a s nimiž 

je právně spojena. U každé z těchto tzv. nadřízených nemovitostí je pak v části A 

zapsán též spoluvlastnický podíl, který má vlastník nadřízené nemovitosti na 

nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví. Přídatné spoluvlastnictví se projeví též na 

listu vlastnictví, na němž je zapsána nadřízená nemovitost, konkrétně v části B1, kde se 

uvede, že nadřízené nemovitosti slouží určitá nemovitost v přídatném 

spoluvlastnictví.238 

Dle ust. § 69 odst. 2 katastrální vyhlášky se vznik, změna, zánik či promlčení práv 

zapisovaných do katastru nemovitostí k nadřízeným nemovitostem musí projevit i u 

nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví, katastrální úřad zapíše takové právo či jeho 

změnu týkající se nadřízené nemovitosti na list vlastnictví, na němž je zapsána věc v 

přídatném spoluvlastnictví, bez návrhu. Při dělení nadřízených nemovitostí, konkrétně 

pozemků, kterým slouží věc v přídatném spoluvlastnictví, se u každé z nově vzniklých 

 

234
 DVOŘÁK, 2015, cit. 80, s. 94 - 95. 

235
 Viz ust. § 1225 odst. 2 OZ 2012. 

236
 Viz ust. § 1223 odst. 1 OZ 2012.  

237
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 134 - 135. 

238
 Ibid, s. 137. 
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parcel zapíše příslušný spoluvlastnický podíl na dané věci podle právního jednání či 

rozhodnutí, na základě kterého dochází k rozdělení pozemku. Chybí-li určení podílů, 

určí si je katastrální úřad sám podle poměru výměr parcel vzniklých rozdělením 

pozemku.239 

3.1.2 Právo stavby 

Dalším věcným právem, které se zapisuje do katastru nemovitostí, je právo 

stavby. Blíže o něm bylo pojednáno u předmětu evidence katastru nemovitostí v 

podkapitole 2.5.4, neboť právo stavby je jako jediné věcné právo zároveň také 

samostatným předmětem evidence v katastru.240 Dle ust. § 1243 odst. 1 OZ 2012 se 

právo stavby „nabývá smlouvou, vydržením, anebo, stanoví-li tak zákon, rozhodnutím 

orgánu veřejné moci.“ Zápisu do katastru nemovitostí podléhá právo stavby ve všech 

případech nabytí, avšak pouze u smluvního zřízení se jedná o zápis konstitutivní, kdy 

smlouvou zřízené právo stavby vznikne zápisem do katastru nemovitostí.241 

Právo stavby nemusí nutně zatěžovat celý pozemek242, ale může být zřízeno či 

vzniknout i jen k jeho části. V takovém případě však musí tvořit součást listiny, na 

základě které má být právo stavby zapsáno do katastru nemovitostí, geometrický plán 

jasně vymezující rozsah práva stavby na daném pozemku.243 Hranice rozsahu práva 

stavby je jednou z hranic, kterými se od sebe oddělují pozemky ve vlastnictví stejného 

subjektu.244 V katastru nemovitostí se zároveň pozemky evidují pouze ve formě parcel, 

pročež se při zápisu práva stavby zatěžujícího pouze část pozemku, stane z této části 

pozemek v podobě samostatné parcely s vlastním parcelním číslem a zakreslením v 

katastrální mapě.245 

OZ 2012 výslovně uvádí v ust. § 1254, že „stavebník má předkupní právo k 

pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby.“ Zákonné předkupní 

 

239
 Viz ust. § 69 odst. 5 katastrální vyhlášky. 

240
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 42. 

241
 Ibid, s. 104. 

242 Pozemek ve smyslu parcely. 

243 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 76. 

244 BAUDYŠ, cit. 39, s. 8. 

245 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 23, 29. 
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právo vlastníka pozemku a stavebníka má pomoci rychlejšímu obnovení jednotného 

vlastnického režimu pozemku i stavby na něm, převede-li stavebník své právo stavby na 

vlastníka pozemku, ke kterému se právo stavby váže, zanikne právo stavby 

splynutím.246 

Nicméně ust. § 1254 OZ 2012 pokračuje další větou: „Ujednají-li si strany něco 

jiného, zapíše se to do veřejného seznamu.“ Tedy OZ 2012 poskytuje vlastníku 

pozemku a stavebníkovi možnost režimu zákonného předkupního práva se vyhnout. Do 

katastrálního zákona je tato úprava promítnuta v jeho ust. § 23 odst. 1 písm. v), kde se 

stanoví, že k nemovitosti je možno zapsat poznámku o „ujednání o tom, že vlastník 

pozemku nemá předkupní právo k právu stavby a vlastník práva stavby nemá předkupní 

právo k pozemku.“ 

Další možná poznámka týkající se práva stavby je poznámka o „výhradě souhlasu 

se zatížením práva stavby“ upravená v ust. § 23 odst. 1 písm. w) katastrálního zákona. 

Ujednáním o výhradě souhlasu se zatížením práva stavby si může vlastník pozemku 

zajistit, aby bylo potřeba jeho souhlasu se zápisem zatížení práva stavby do katastru 

nemovitostí a bez jeho souhlasu aby k zápisu nedošlo. Souhlas však nebude logicky 

potřeba, nebude-li výhrada sama zapsána v katastru nemovitostí.247 

Na listu vlastnictví stavebníka je právo stavby jakožto nemovitost zapsáno v části 

B, na listu vlastnictví vlastníka pozemku je pak předmětné právo stavby zapsáno v části 

C mezi věcnými právy k věci cizí zatěžujícími nemovitosti evidované v části B. 

Výhradu souhlasu se zatížením práva stavby, byla-li zapsána do katastru nemovitostí, 

lze najít v části D listu vlastnictví vlastníka pozemku zatíženého právem stavby.248 

3.1.3 Věcná břemena 

Dále se do katastru nemovitostí zapisují věcná břemena.249 Jedná se o věcná práva 

k věci cizí, kdy subjekt povinnosti je vždy určen ad rem, tedy vlastnictvím zatížené 

věci. Subjekt oprávnění z věcného břemene může být určen taktéž ad rem, vlastnictvím 

nějaké věci, kdy s jejím převodem se změní i subjekt oprávnění, nebo ad personam, jako 

 

246
 ŠVESTKA, 2014, cit. 196, s. 714, 716. 

247
 Viz ust. § 1252 odst. 2 OZ 2012. 

248
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 104 - 105. 

249
 Viz ust. § 11 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona. 
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konkrétní osoba bez ohledu na vlastnictví nějaké věci. Právě podle určení oprávněného 

z věcného břemene ad rem nebo ad personam se věcná břemena dělí na věcná břemena, 

která působí ad rem a která působí ad personam.250 

OZ 2012 upravuje dva druhy věcných břemen, služebnosti a reálná břemena. 

Rozdíl mezi nimi spočívá především v povinnosti vlastníka zatížené věci, která je buď 

aktivní nebo pasivní,251 neboť u služebností je povinností vlastníka zatížené věci „ve 

prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet“252, kdežto u reálných břemen je 

povinností vlastníka zatížené věci „vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco 

konat“253. U reálných břemen navíc hodnota zatížené věci slouží zároveň jako zajištění 

plnění254. Dalším rozdílem je, že reálným břemenem lze zatížit pouze věc evidovanou 

ve veřejném seznamu, kdežto služebností může být zatížena i věc nikde neevidovaná.255 

Oba druhy pak mohou zatěžovat jak věci movité tak nemovité256. 

Služebnost je možno nabýt „smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo 

vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být 

služebností zatížena. Ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci se služebnost 

nabývá v případech stanovených zákonem.“257 Taktéž reálné břemeno k věci evidované 

ve veřejném seznamu lze nabýt smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo 

rozhodnutím orgánu veřejné moci na základě zákonného zmocnění, nelze jej však 

vydržet,258 neboť jej nelze vůbec držet, když není právem samostatně převoditelným. 

Služebnost sice taktéž nelze převádět samostatně, možnost vydržení však stanovuje 

 

250
 KINDL, cit. 203, s. 233 - 235. 

251
 Ibid, s. 236 - 237. 

252
 Viz ust. § 1257 odst. 1 OZ 2012. 

253
 Viz ust. § 1303 odst. 1 OZ 2012. 

254
 SPÁČIL, cit. 200, s. 1047. 

255
 Viz ust. § 1303 odst. 1, § 1262 OZ 2012. 

256
 KINDL, cit. 203, s. 240, 282. 

257
 Viz ust. § 1260 odst. 1 OZ 2012. 

258
 KINDL, cit. 203, s. 282 - 283. 
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přímo OZ 2012.259 Dohodou dědiců o rozdělení pozůstalosti dle ust. § 1696 odst. 2 OZ 

2012 lze zřídit služebnost i reálné břemeno.260 

Do katastru nemovitostí se služebnost zapisuje vždy, zatěžuje-li takovou 

nemovitost, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, nehledě na to, zda se 

jedná o služebnost pozemkovou nebo osobní. Zápis do katastru nemovitostí však 

představuje podmínku vzniku jen u zřízení služebnosti právním jednáním.261 Také 

reálné břemeno zřízené právním jednáním k nemovitosti evidované v katastru 

nemovitostí vzniká až zápisem do katastru nemovitostí, i když se do něj zapisuje i v 

případě rozhodnutí orgánu veřejné moci.262 

Služebnosti se v OZ 2012 dělí dle jejich působení ad rem nebo ad personam na 

služebnosti pozemkové a služebnosti osobní.263 Oprávnění z osobní služebnosti převést 

na jiného nelze, smrtí či zánikem oprávněné osoby služebnost zaniká264. Oprávnění z 

pozemkové služebnosti lze získat pouze spolu s panující věcí, jejíž vlastnictví určuje 

oprávněného z pozemkové služebnosti. Vzhledem k dikci ust. § 1265 odst. 1 OZ 2012, 

dle kterého nelze pozemkovou služebnost „spojit s jiným panujícím pozemkem,“ bude u 

pozemkové služebnosti panující věcí především pozemek. Panující věcí však zřejmě 

může být i stavba, jež je samostatným předmětem právních vztahů.265 

Vedle služebností a reálných břemen se do katastru nemovitostí zapisují také 

věcná břemena mající oporu ve veřejnoprávních předpisech, ať už jsou zřízena dohodou 

nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. Typicky se jedná o věcná břemena 

inženýrských sítí266. Dříve se do katastru nemovitostí ani jiné pozemkové evidence 

oprávnění pro provozovatele těchto sítí odpovídající věcným břemenům nezapisovala 

na základě výslovného znění daných zákonů, takže z dnešního katastru nemovitostí 

 

259
 SPÁČIL, cit. 200, s. 1056. 

260
 Ibid, s. 927, 1055. 

261
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 106 - 107. 

262
 SPÁČIL, cit. 200, s. 1054 - 1056. 

263
 KINDL, cit. 203, s. 261. 

264
 Nebyla-li u fyzických osob rozšířena i na dědice, viz ust. § 1302 odst. 1 OZ 2012. 

265
 SPÁČIL, cit. 200, s. 912 - 913, 946. 

266
 Viz např. ust. § 104 odst. 3, 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). 
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nemusejí být tato oprávnění respektive zatížení nemovitostí seznatelná.267 Zřejmě právě 

pro ně se uplatní výjimka ze zásady materiální publicity upravená v ust. § 984 odst. 2 

OZ 2012268. 

Specifická je tzv. vlastnická služebnost. Jedná se o věcné právo k věci nikoli však 

cizí nýbrž vlastní269, neboť dle ust. § 1257 odst. 2 OZ 2012 může vlastník „zatížit svůj 

pozemek služebností ve prospěch jiného svého pozemku.“ Význam vlastnické 

služebnosti je spojen s možností vlastníka určit pro případ budoucího převodu vzájemné 

vztahy na svých pozemcích.270 Stejně jako u jiných služebností, které zatěžují věci 

evidované v katastru nemovitostí, je i u vlastnické služebnosti k jejímu vzniku v případě 

zřízení právním jednáním nezbytný zápis do katastru nemovitostí.271 Vlastník však 

nemůže uzavřít sám se sebou smlouvu, jež by tvořila podklad pro zápis, pročež se pro 

účely zápisu do katastru nemovitostí jeví vhodným jednostranné prohlášení vlastníka, 

byť není v ust. § 1260 odst. 1 OZ 2012 vyjmenovávajícím způsoby nabytí služebností 

uvedeno.272 

Specifický je též výměnek. Jedná se o právní institut zřizovaný především 

smlouvou, jenž může ale nemusí mít povahu věcného břemene.273 Dle ust. § 2707 odst. 

1 OZ 2012 si vlastník nemovitosti smlouvou o výměnku „vymiňuje v souvislosti s jejím 

převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření 

na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření 

poskytnout.“ Hlavním smyslem výměnku je tedy zaopatření výměnkáře v souvislosti s 

pozbytím jeho nemovitosti. Práva v rámci výměnku ujednaná mohou být čistě 
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 BAUDYŠ, cit. 39, s. 46. 
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 ELIÁŠ, Karel aj. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. 1. vydání. 

Ostrava: Sagit, 2012, s. 430. 
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 KINDL, cit. 203, s. 233. 
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 ELIÁŠ, cit. 268, s. 541. 
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 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 106. 
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 BOROVIČKA, Petr; ŠUSTROVÁ, Daniela. Vlastnická služebnost a katastr nemovitostí. 

Bulletin advokacie. 2014, roč. 2014, č. 10, s. 24. Lze se však setkat s názorem, že způsoby nabytí 

služebnosti vyjmenované v ust. § 1260 odst. 1 OZ 2012 jsou taxativní a že tedy v současné době 

vlastnickou služebnost ani jednostranným prohlášením vlastníka platně zřídit nelze, viz KINDL, cit. 203, 

s. 241. 
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 ELIÁŠ, cit. 268, s. 961. 
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obligačního charakteru, např. právo nájmu, nebo mohou být některá z nich či všechna 

ujednána jako věcná břemena, např. služebnost bytu či reálné břemeno spočívající v 

peněžitých dávkách.274 

Jedná-li se o zřízení výměnku k nemovitosti podléhající evidenci v katastru 

nemovitostí, jehož obsahem mají být věcná břemena, ať už služebnosti nebo reálná 

břemena, je k jejich vzniku v případě smlouvy třeba zápisu výměnku do katastru 

nemovitostí.275 V případě rozhodnutí o zřízení výměnku orgánem veřejné moci tento 

vzniká již nabytím právní moci rozhodnutí a zápis do katastru nemovitostí je pouze 

deklaratorní,276 pro tento případ navíc platí výjimka ze zásady materiální publicity277. 

Dle ust. § 11 odst. 1 písm. h) katastrálního zákona lze do katastru nemovitostí 

nechat zapsat i tzv. budoucí výměnek. Vlastník nemovitosti si tak může stanovit 

podmínky výměnku pro případ budoucího převodu své nemovitosti. Zápis budoucího 

výměnku do katastru nemovitostí provede katastrální úřad na základě jednostranného 

prohlášení tohoto „budoucího výměnkáře“.278 Změnu z budoucího výměnku na 

existující výměnek pak zapíše katastrální úřad na základě návrhu výměnkáře při 

převodu jeho nemovitosti na jinou osobu nebo kdykoliv po převodu na základě jeho 

jednostranného prohlášení.279 

Informace o tom, zda je nemovitost zatížena věcným břemenem, je bezpochyby 

cenným údajem, který lze zjistit z listu vlastnictví, na němž je nemovitost zapsána. V 

části C listu vlastnictví jsou totiž evidována všechna do katastru nemovitostí se 

zapisující věcná práva k věci cizí, jež zatěžují nemovitosti evidované v části B, tudíž 

zde lze najít též údaj o věcných břemenech zapisovaných do katastru nemovitostí. U 

pozemkových služebností a těch reálných břemen ad rem, u nichž je panující věcí 

nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí, se údaj o oprávnění plynoucím z daného 
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 HULMÁK, Milan aj. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055 – 3014). 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s.  1234 - 1235. 
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 Viz ust. § 1262 odst. 1, § 1305 OZ 2012.  
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 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 107;  SPÁČIL, cit. 200, s. 1056. 
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 Viz ust. § 984 odst. 2 OZ 2012. 
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 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 132. 
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věcného práva zapisuje též v části B1 listu vlastnictví, na němž je evidována panující 

nemovitost.280 

Je třeba pamatovat na to, že věcná břemena se na listech vlastnictví zapisují ve 

zkratce, tudíž pro zjištění celého obsahu věcného břemene je nutno nahlédnout do 

smlouvy či listiny, na základě které byl zápis věcného břemene do katastru nemovitostí  

proveden.281 Co se týče hranice rozsahu věcného břemene, platí, že věcné břemeno 

nemusí nutně zatěžovat celý pozemek282. Týká-li se však věcné břemeno pouze části 

pozemku, je pro úspěšné provedení zápisu do katastru nemovitostí třeba tuto část  

vymezit v geometrickém plánu, který musí tvořit součást listiny, na základě které má 

být zápis proveden.283 Část pozemku zatížená věcným břemenem se sice zápisem tohoto 

břemene nevymezuje jako samostatný pozemek ve formě parcely, neboť hranice 

rozsahu věcného břemene netvoří hranici pozemku dle katastrálního zákona,284 avšak 

geometrický plán je i tak třeba, neboť hranice rozsahu věcného břemene k části 

pozemku tvoří součást polohopisu katastrální mapy.285 

3.1.4 Zástavní právo, budoucí zástavní a podzástavní právo 

Do katastru nemovitostí se zapisuje taktéž zástavní právo a to v případě, že 

zástavou je nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí.286 Jedná se o právo k věci cizí, 

i přesto že věc, jež je zastavována, tedy zástava, může patřit přímo dlužníkovi, jehož 

dluh je zajišťován. Jako u všech věcných práv zde totiž není rozhodující, kdo vlastní věc 

 

280
 Viz ust. § 23 odst. 2 písm. c), d)  katastrální vyhlášky, SPÁČIL, cit. 200, s. 1055. 

281
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 47. 

282 Pozemek ve smyslu parcely. 

283 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 76. 

284 Z ust. § 2 písm. a) katastrálního zákona plyne, že hranice rozsahu věcného břemene není 

jednou z hranic pozemku, kterými může být oddělen od ostatních tak, aby byl považován za pozemek dle 

katastrálního zákona. Nemůže-li být část pozemku vymezená hranicí rozsahu věcného břemene 

považována za pozemek ve smyslu katastrálního zákona, tím spíše nemůže být vymezena jako parcela dle 

ust. § 2 písm. b) katastrálního zákona a takto evidována dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona. 

285 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 358. 
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tvořící předmět právního vztahu, ale to, že na rozdíl od věcných práv k věci vlastní, je v 

rámci práv k věci cizí konkretizován vždy jak oprávněný z daného práva tak povinný.287 

Zástavní právo je jedním ze způsobů, jak lze zajistit splnění dluhu.288 Dle ust. § 

1309 odst. 1 OZ 2012 „při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, 

nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do 

ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni 

zpeněžení zástavy.“ Jedná se tedy o právo subsidiární k hlavnímu závazku289, jehož 

obsahem je zajišťovaný dluh, neboť k oprávnění uspokojit se ze zpeněžení zástavy lze 

přistoupit pouze tehdy, nesplní-li dlužník svůj dluh řádně a včas. 

Na zástavní právo lze pohlížet z pozice dlužníka jako na zajištění splnění jeho 

dluhu i z pozice věřitele jako na zajištění splnění jeho, věřitelovy, pohledávky.290 

Zřizuje se zpravidla smlouvou mezi zástavním věřitelem, jehož pohledávka má být 

zajištěna, a zástavcem. Zástavce je osoba, která uzavírá smlouvu se zástavním 

věřitelem. Dalšími zde figurujícími osobami jsou pak zástavní dlužník a osobní dlužník, 

všichni mohou být jednou osobou, ale také nemusí. Zástavní dlužník je vlastníkem 

zastavované věci, osobní dlužník je ten, jehož dluh má být zajištěn.291 

Zastavovanou věcí může být jakákoli obchodovatelná věc nehledě na to, zda se 

jedná o věc movitou či nemovitou. Povaha zástavy však hraje roli při vzniku zástavního 

práva na základě smlouvy, neboť v případě, že se jedná o věc nemovitou evidovanou v 

katastru nemovitostí, vzniká zástavní právo zápisem do katastru nemovitostí. V případě, 

že se jedná o nemovitost, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, vzniká 

zástavní právo zápisem do rejstříku zástav,292 a v případě, že se jedná o věc movitou, 

 

287
 KINDL, Milan. Zajištění a utvrzení dluhů. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 111- 112. 

288
 Viz ust. § 2010 odst. 1, § 2012 OZ 2012. 

289
 Závazek neboli závazkový právní vztah je takový právní vztah, v němž jedna strana, věřitel, 

má právo na plnění, tedy má pohledávku, a druhá strana, dlužník, má povinnost toto plnění poskytnout, 

tedy má pohledávce odpovídající dluh, viz KINDL, 2016, cit. 287, s. 6 - 7. 

290
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 47. 

291
 ELIÁŠ,  cit. 268, s. 554, 557. 

292
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 120. 
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vznikne zástavní právo buď předáním zástavy zástavnímu věřiteli či třetí osobě, 

označením nebo zápisem do rejstříku zástav.293 

Zástavní právo lze zřídit vedle smlouvy též rozhodnutím orgánu veřejné moci. Za 

takových okolností je okamžikem vzniku zástavního práva k nemovitosti evidované v 

katastru nemovitostí nabytí vykonatelnosti rozhodnutí či pozdější doba v něm 

stanovená, nikoli vlastní zápis do katastru nemovitostí prováděný na základě daného 

rozhodnutí.294 V souvislosti se zřízením zástavního práva k nemovitosti rozhodnutím 

orgánu veřejné moci se do katastru nemovitostí zapisuje poznámka o podání návrhu na 

vydání takového rozhodnutí dle ust. § 23 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona. Zástavní 

právo může vzniknout i přímo ze zákona295. 

Stačí-li zástavnímu věřiteli jako zástava pouze část pozemku296, je možné zřídit 

zástavní právo i jen k této části. V takovém případě je však třeba k návrhu na zápis 

zástavního práva do katastru nemovitostí přiložit jako podklad pro zápis zástavní 

smlouvu, jejíž součástí bude geometrický plán jasně vymezující část pozemku 

zástavním právem zatíženou. Stejná povinnost týkající se geometrického plánu je dána i 

u rozhodnutí orgánu veřejné moci, jestliže zástavním právem má být zatížena pouze část 

parcely.297 Při zápisu zástavního práva k části pozemku je tento pozemek hranicí 

zástavního práva rozdělen298 a z části zástavním právem zatížené vznikne samostatná 

parcela s vlastním parcelním číslem a zakreslením v katastrální mapě.299 

Zástavní právo je nejen právem subsidiárním k hlavnímu závazku ale také právem 

akcesorickým, tj. nevznikne-li platně pohledávka a jí odpovídající dluh, k jehož 

zajištění bylo zástavní právo zřízeno, nevznikne ani samo zástavní právo, byť by bylo 

zřízeno formálně bezvadnou smlouvou a dokonce následně zapsáno do katastru 

 

293
 Viz ust. § 1317, § 1318 a § 1319 OZ 2012. 

294
 Viz ust. § 1342 OZ 2012. 

295
 Např. zástavní právo pachtýře vůči propachtovateli dle ust. § 2344 OZ 2012, viz ŠVESTKA, 

2014, cit. 196, s. 904. 

296 Pozemek ve smyslu parcely. 

297 Viz ust. § 7 odst. 3 katastrálního zákona. 

298 Hranice rozsahu zástavního práva je jednou z hranic pozemků dle katastrálního zákona, 

kterými se od sebe oddělují pozemky ve vlastnictví stejného subjektu, viz BAUDYŠ, cit. 39, s. 8. 

299 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 23, 29. 
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nemovitostí.300 A naopak, zanikne-li zástavním právem zajištěný dluh, zanikne 

zpravidla i zástavní právo.301 

Navzdory výše uvedeném však může zástavní právo zajistit splnění budoucího 

dluhu. V takovém případě je u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí okamžik 

jeho vzniku spojen se zápisem do katastru nemovitostí, a to i když dluh samotný, jehož 

splnění má dané zástavní právo zajistit, ještě neexistuje. U takového zástavního práva se 

však nemůže uplatnit jeho realizační funkce dokud nebude existovat i samotný dluh.302 

Výjimku z akcesority zástavního práva tvoří institut uvolnění zástavního práva.303 

Dle ust. § 1380 OZ 2012 „uvolní-li se zástava zánikem zástavního práva a není-li ve 

veřejném seznamu zápis o zástavním právu ještě vymazán, považuje se zástavní právo 

za uvolněné a vlastník věci může spojit uvolněné zástavní právo s jiným dluhem, který 

nepřevyšuje původní dluh.“ Dojde-li tedy k zániku zástavního práva zapsaného v 

katastru nemovitostí u určité nemovitosti, může vlastník takové nemovitosti, prokáže-li 

jeho zánik, požádat o zápis poznámky dle ust. § 23 odst. 2 písm. c) katastrálního zákona 

o uvolnění zástavního práva.304 

Výše uvedené však musí vlastník nemovitosti stihnout před tím, než zástavní 

věřitel požádá o výmaz zaniklého zástavního práva z katastru nemovitostí. O výmaz 

zaniklého zástavního práva se totiž dle ust. § 1379 odst. 1 OZ 2012 má postarat zástavní 

věřitel bez zbytečného odkladu. Strany zástavní smlouvy si mohou ujednat, že „zástavní 

věřitel o výmaz zástavního práva nepožádá“305. Takový závazek se pak eviduje v 

katastru nemovitostí jako upozornění dle ust. § 21 odst. 1 písm. h) katastrální vyhlášky 

na listu vlastnictví, na němž je zapsána příslušná nemovitost, v části D306. 

 

300
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.4.2002, sp. zn. 21 Cdo 957/2001. 

301
 ŠVESTKA, 2014, cit. 196, s. 886. 

302
 Přičemž zajišťovací funkci zástavní právo plní od svého vzniku, viz GEJDOŠ, Miroslav; 

KARFILÁT, Jakub. Vznik zajištění dluhů určitého druhu zástavním právem a jejich vymezení. Právní 

rozhledy. 2016, roč. 24, č. 10, s. 354 - 355. 

303
 ŠVESTKA, 2014, cit. 196, s. 1040. 

304
 Viz ust. § 1381 OZ 2012. 

305
 Viz ust. § 1379 odst. 1 OZ 2012. 

306
 Viz ust. § 23 odst. 2 písm. e) bod 4. katastrální vyhlášky.  



 

56 

 

Jakmile je zástavní právo „uvolněno“, může s ním vlastník zástavy spojit nový 

dluh, tj. zajistit tímto uvolněným zástavním právem novou pohledávku. Význam 

uvolněného zástavního práva vystupuje do popředí v momentu, kdy na zástavě vázne 

více zástavních práv a uvolněné zástavní právo má lepší pořadí než alespoň jedno z 

ostatních zástavních práv. Jeho prostřednictvím totiž může vlastník zástavy zajistit 

zástavnímu věřiteli toto lepší pořadí zajištění pro jeho novou pohledávku,307 aniž by 

tomu mohli ostatní zástavní věřitelé zabránit.308 

Obrana zástavního věřitele proti možnosti zástavního dlužníka spojit s uvolněným 

zástavním právem v lepším pořadí nový dluh je vložena do možnosti ujednat si ať už při 

zřízení zástavního práva či později, že vlastník zástavy nebude moci s uvolněným 

zástavním právem v lepším pořadí spojit nový dluh. Je-li takové ujednání zapsáno v 

katastru nemovitostí,309 brání spojení uvolněného zástavního práva s novým dluhem a 

jakýkoli pokus o takový zápis skončí neúspěchem. Ochrana zástavního věřitele, resp. 

nemožnost spojit s uvolněným zástavním právem nový dluh, trvá po dobu, po kterou 

trvá i jeho zástavní právo.310 

Uvolněné zástavní právo může čekat na spojení s novým dluhem až deset let od 

zápisu jeho uvolnění. Poté právo vlastníka zástavy spojit s uvolněným zástavním 

právem nový dluh zaniká.311 

Jistým způsobem se uvolnění zástavního práva podobá záměna zástavního práva 

neboli konverze. Dle ust. § 1385 OZ 2012 lze požádat o zápis zástavního práva do 

veřejného seznamu v pořadí jiného již na věci váznoucího zástavního práva k zajištění 

takového dluhu, který nebude převyšovat dluh původní. Může tak učinit pouze vlastník 

předmětné věci a to jen, je-li taková věc evidována ve veřejném seznamu. Podmínkou 

pro to, aby takové nové zástavní právo ve veřejném seznamu zůstalo zapsáno a nebylo 

 

307
 ŠVESTKA, 2014, cit. 196, s. 1052 - 1053. 

308
 Viz ust. § 1384 OZ 2012 a contrario. 

309
 Viz ust. § 23 odst. 1 písm. y) katastrálního zákona: „K nemovitosti se zapisuje poznámka o 

závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh.“ 

310
 Viz ust. § 1384 OZ 2012. 

311
 Viz ust. § 1381 OZ 2012. 
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následně vymazáno, je výmaz starého zástavního práva do jednoho roku od zápisu 

tohoto nového zástavního práva.312 

Prostřednictvím záměny zástavních práv tedy lze stejně jako u uvolněného 

zástavního práva zajistit zástavnímu věřiteli výhodnější pořadí pro jeho nové zástavní 

právo. Rozdíl však spočívá v tom, že u uvolněného zástavního práva musí nejdříve 

původní zástavní právo zaniknout313, kdežto u záměny existují nové a staré zástavní 

právo chvíli vedle sebe a k záměně tudíž vůbec nemůže dojít, jestliže staré zástavní 

právo již zaniklo.314 

O výmaz starého zástavního práva může požádat nejen zástavní dlužník, tedy 

vlastník věci, ale i zástavní věřitel, v jehož prospěch bylo nové zástavní právo zapsáno. 

V případě, že žádost o výmaz není podána do jednoho roku od zápisu nového 

zástavního práva, vymaže příslušný orgán veřejné moci nové zástavní právo z úřední 

povinnosti i se všemi na něj navazujícími zápisy.315 

Při zápisu nového zástavního práva na místo starého resp. dočasně vedle starého 

zástavního práva, ke kterému existují ve veřejném seznamu zápisy práv či jiných 

omezení, je možné nové zástavní právo zapsat pouze pokud omezení a práva u starého 

zástavního práva budou vymazána nebo budou se souhlasem stran převedena na toto 

nové zástavní právo.316 O tom, že se u nového zástavního práva jedná o právo 

podmíněné, se lze dozvědět z listu vlastnictví, neboť u takového zástavního práva je 

výše uvedená podmínka výmazu starého zástavního práva zapsána včetně data do kdy je 

tak třeba učinit.317 

Stejně jako u institutu uvolnění zástavního práva tak i u záměny zástavního práva 

se může zástavní věřitel proti takovýmto machinacím bránit tím, že nepřijme zástavu 

pokud se zástavní dlužník nezaváže, že nepožádá o zápis nového zástavního práva na 

místo starého. Zástavní dlužník se může takto zavázat nejen při zřízení zástavního práva 

ale i kdykoliv později. Takový závazek se do katastru nemovitostí u nemovitostí zde 

 

312
 Viz ust. § 1385, § 1386 OZ 2012. 

313
 Viz ust. § 1380 OZ 2012. 

314
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 123. 

315
 ŠVESTKA, 2014, cit. 196, s. 1057 - 1058. 

316
 Viz ust. § 1387 OZ 2012. 

317
 Viz ust. § 17 odst. 6 katastrální vyhlášky. 
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evidovaných zapisuje poznámkou dle ust. § 23 odst. 1 písm. z) katastrální vyhlášky, 

jakmile je zapsán, brání přeměně starého zástavního práva v nové.318 

Jak bylo výše uvedeno, zástavní dlužník a zástavce může a nemusí být touž 

osobou. Situace, kdy zástavce, tedy osoba uzavírající zástavní smlouvu se zástavním 

věřitelem, není současně vlastníkem zástavy, je spojena s institutem budoucího 

zástavního práva. Budoucí zástavní právo může být se souhlasem vlastníka zástavy 

zapsáno do katastru nemovitostí. V momentu, kdy se zástavce stane též zástavním 

dlužníkem, tj. zástavu získá do vlastnictví, vznikne k zástavě zástavní právo.319 O 

změnu zápisu z budoucího na současné zástavní právo v katastru nemovitostí je však 

třeba požádat, neučiní-li tak navrhovatel při podání vkladu vlastnického práva k zástavě, 

může tak učinit později jak zástavce a zároveň již tedy zástavní dlužník jakožto nový 

vlastník zástavy tak i zástavní věřitel z původně budoucího zástavního práva.320 

Se zástavním právem souvisí podzástavní právo. Do katastru nemovitostí se 

zapisuje dle ust. § 11 odst. 1 písm. f) katastrálního zákona. Stejně jako zástavní právo se 

i podzástavní právo u nemovitostí, které zatěžuje, eviduje na listu vlastnictví v části 

C.321 Dalo by se říci, že se svým způsobem jedná též o zástavní právo, neboť 

podzástavní věřitel s podzástavcem uzavírají zástavní smlouvu, kde zástavou je 

pohledávka. Ta je však již zajištěna jiným zástavním právem k věci, pročež ze zákona 

vznikne v takovém případě namísto zástavního práva právo podzástavní.322 

Souhlasu podzástavního dlužníka, tedy vlastníka podzástavy, tj. věci, jejímž 

prostřednictvím je zajišťována pohledávka, která u podzástavního práva představuje 

zástavu, k zastavení pohledávky není třeba. Podzástavní právo u nemovitostí 

evidovaných v katastru nemovitostí vzniká zápisem do katastru nemovitostí, zároveň 

tímto zápisem se stává účinným vůči vlastníku podzástavy.323 

 

318
 Viz ust. § 1388 OZ 2012. 

319
 ŠVESTKA, 2014, cit. 196, s. 977 - 978. 

320
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 128. 

321
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 117, 120. 

322
 ŠVESTKA, 2014, cit. 196, s. 1064. 

323
 Viz ust. § 1391 odst. 1 písm. b) OZ 2012. 
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3.1.5 Správa svěřenského fondu 

Dle ust. § 11 odst. 1 písm. j) katastrálního zákona se do katastru nemovitostí 

zapisuje správa svěřenského fondu. Svěřenský fond představuje vlastnictví určitého  

zakladatelem vyčleněného majetku, který nemá vlastníka nýbrž pouze správce 

vykonávajícího vlastnická práva k majetku v tomto fondu vlastním jménem a na účet 

fondu. Svěřenský fond vzniká přijetím správy správcem v případě, že zakladatel zřídil 

svěřenský fond smlouvou, nebo smrtí zůstavitele v případě, že jej zřídil pořízením pro 

případ smrti.324 

Pro svěřenský fond je kruciální statut vydaný zakladatelem ve formě veřejné 

listiny, neboť „každý svěřenský fond musí mít statut.“325 Statut obsahuje vedle označení 

svěřenského fondu, vymezení majetku tvořícího svěřenský fond při vzniku, a také 

vymezení svého účelu. Účel svěřenského fondu může být soukromý a sloužit například 

k prospěchu určité osoby či na její památku, nebo může být veřejně prospěšný. Statut 

obsahuje též údaj o době trvání fondu, neobsahuje-li jej, pak platí, že byl zřízen na dobu 

neurčitou, a podmínky, jež je třeba naplnit, aby mohlo být z fondu plněno.326 

Osoby, kterým má být ze svěřenského fondu plněno, tzv. obmyšlení, mohou být 

určeni zakladatelem rovněž v statutu, nebo zde může být uveden způsob jejich určení. 

Zakladatel může ve statutu stanovit, že obmyšleného bude jmenovat svěřenský správce 

nebo třetí osoba, může se též určit osobou, které má být vydán majetek po zániku fondu. 

Neurčí-li obmyšleného zakladatel, ať už proto, že se svého práva ve statutu vzdal, či jej 

za života nevyužil, určí jej svěřenský správce.327 

Stane-li se součástí majetku ve svěřenskému fondu nemovitost evidovaná v 

katastru nemovitostí, zapíše se tato nemovitost na zvláštní list vlastnictví vedený pouze 

pro daný svěřenský fond. V části A takového listu vlastnictví, kde jsou obvykle údaje o 

vlastníkovi či vlastnících, se u svěřenského fondu nachází údaje o svěřenském správci 

spolu s výslovným pojmenováním jeho osoby jako svěřenského správce a označení 

 

324
 Viz ust. § 1448 a ust. § 1451 OZ 2012. 

325
 Viz ust. § 1452 odst. 1, 3 OZ 2012. 

326
 Viz ust. § 1449 odst. 2, 3 a ust. § 1452 odst. 2 OZ 2012. 

327
 ŠVESTKA, 2014, cit. 196, s. 1196 - 1197, s. 1232 - 1233. 
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svěřenského fondu.328 Údaje o zakladateli, jakožto osobě, která vyčlenila majetek do 

svěřenského fondu, lze najít na daném listu vlastnictví v části D, kde se rovněž uvádí 

údaje o době trvání svěřenského fondu, kterou je možné předem omezit.329 

Při vzniku svěřenského fondu jako takového, v jehož majetku se nachází 

nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí, se daná správa eviduje v katastru 

nemovitostí na základě návrhu na vklad doloženého smlouvou o zřízení svěřenského 

fondu, potažmo též statutem, není-li ten již součástí smlouvy.330 

3.1.6 Smluvní výhrady a ujednání 

Do katastru nemovitostí lze nechat zapsat celou řadu dalších práv, jež sice v prvé 

řadě nejsou věcnými právy, ale lze si je takto ujednat.331 Jedná se především o tzv. 

vedlejší ujednání při kupní smlouvě, která si strany mezi sebou mohou ujednat v režimu 

věcných práv.332 

Mezi tato vedlejší ujednání patří výhrada vlastnického práva. Stejně jako zástavní 

právo i ji lze podřadit pod zajišťovací instituty zvyšující šanci věřitele, zde 

prodávajícího, na uspokojení jeho pohledávky, zde zaplacení plné kupní ceny. Zvláště 

výhodné je toto zajištění v případě výkonu rozhodnutí nebo exekuce na majetek 

kupujícího, neboť prodávaná věc de facto zůstává ve vlastnictví prodávajícího a 

exekuce ani výkon rozhodnutí se jí tak týkat nemůže.333 

Podstata výhrady vlastnického práva spočívá v tom, že „vyhradí-li si prodávající k 

věci vlastnické právo, má se za to, že se kupující stane vlastníkem teprve úplným 

zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím 

převzetím.“334 Odkládací podmínkou pro nabytí vlastnického práva může být i něco 

jiného než úplné zaplacení kupní ceny. Pokud se takto prodávající s kupujícím dohodne, 

 

328
 Viz ust. § 23 odst. 2 písm. a) a odst. 5 katastrální vyhlášky. 

329
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330
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331
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 DOHNAL, Jakub; GALVAS, Miroslav. Výhrada vlastnického práva podle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy. 2014, roč. 22, č. 15-16, s. 543. 
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má dané ujednání závaznost jen mezi nimi bez významu pro třetí osoby, není-li 

dohodnuto, že se bude jednat o věcné právo.335 Je-li to dohodnuto, pak u věcí 

evidovaných v katastru nemovitostí je ke vzniku výhrady vlastnického práva jakožto 

věcného práva potřeba ještě zápisu do katastru nemovitostí.336 

Obsahuje-li kupní smlouva, jež má být podkladem pro zápis do katastru 

nemovitostí, výhradu vlastnického práva, nemůže díky ní dojít ke změně vlastnického 

práva k nemovitosti zde evidované, dokud nebude splněna odkládací podmínka 

obsažená ve výhradě.337 Dokud nebude odkládací podmínka splněna, může být na 

podkladě takovéto smlouvy, je-li to správně navrženo v návrhu na vklad, zapsána do 

katastru nemovitostí pouze ona výhrada vlastnického práva na list vlastnictví 

prodávajícího, na kterém je v části B evidována nemovitost, jíž se výhrada týká, do části 

C jako věcné právo k věci cizí. Na podkladě takovéto smlouvy se též zapíše poznámka 

o přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu do části D listu 

vlastnictví prodávajícího.338 

Dalším vedlejším ujednáním, které lze sjednat jako věcné právo, je výhrada práva 

zpětné koupě. Tato výhrada představuje oprávnění pro prodávajícího „rozmyslet“ si 

prodej a vyzvat kupujícího k vrácení prodané věci oproti vrácení kupní ceny. Věc je 

kupující po vyzvání povinen vrátit v nezhoršeném stavu.339 Stejně jako u výhrady 

vlastnického práva je i u této výhrady v případě nemovitostí evidovaných v katastru 

nemovitostí k jejímu vzniku jako věcného práva třeba zápisu do katastru nemovitostí340. 

Nespornou výhodou zřízení této výhrady jako věcného práva je, že nemovitost, jíž 

se výhrada týká, lze zatížit „jen se souhlasem toho, pro koho je právo zpětné koupě ve 

veřejném seznamu zapsáno.“341Zápis výhrady musí navrhovatel v návrhu na vklad 

vlastnického práva navrhnout, jinak katastrální úřad výhradu nezapíše, byť by byla 
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 HULMÁK, cit. 274, s. 103. 

336
 Viz ust. § 2128 odst. 2 OZ 2012. 
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obsažena v kupní smlouvě tvořící podklad pro zápis vlastnického práva k 

nemovitosti.342 

Oprávnění vyplývající z výhrady zpětné koupě lze zcizit pouze, bylo-li to mezi 

stranami výslovně ujednáno. Stejně tak povinnost vyplývající z této výhrady může být 

zděděna pouze na základě výslovného ujednání. Jinak platí, že výhrada zaniká smrtí 

jedné ze stran.343 Výhrada též zaniká uplynutím doby, která je buď smluvena, nebo 

podpůrně stanovena pro nemovitosti na deset let. Výhrada zpětné koupě představuje 

zatížení nemovitosti, které se týká, pročež je evidována na listu vlastnictví v části C.344 

Vedle výhrady práva zpětné koupě existuje též výhrada práva zpětného prodeje, 

která je jejím jakýmsi protipólem, neboť dle ust. § 2139 OZ 2012 se ustanovení o 

zpětné koupi „obdobně použijí i na ujednání, kterým si kupující vymíní, že věc prodá 

prodávajícímu zpět.“ Oprávněným z výhrady zpětného prodeje je zde namísto 

prodávajícího kupující, který se může rozhodnout, že chce věc „vrátit“ prodávajícímu. 

Také tato výhrada vzniká u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí jejím 

zápisem do něj345 a i zde je možné smluvit si možnost zcizení a dědění. I zde je výhrada 

omezena lhůtou a to buď sjednanou nebo podpůrně stanovenou zákonem, přičemž u 

nemovitostí se jedná o deset let. Zapsanou výhradu práva zpětného prodeje lze najít na 

listu vlastnictví v části B1, jakožto věcné právo ve prospěch vlastníka nemovitosti 

evidované  v části B.346 

Dále si lze u kupní smlouvy sjednat výhradu práva lepšího kupce. Tato výhrada 

dává prodávajícímu oprávnění upřednostnit jiného tzv. lepšího kupce před současným 

kupujícím, přihlásí-li se v určené lhůtě, která u nemovitostí činí jeden rok od uzavření 

smlouvy. V případě nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí je pro její vznik 

jako věcného práva třeba zápisu do katastru nemovitostí. Rozhodnutí, zda je nový kupec 

lepší, závisí pouze na úvaze prodávajícího, když ani výše nabídnuté kupní ceny nemusí 

hrát hlavní roli.347 
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 Viz ust. § 2128 odst. 2 OZ 2012. 

346
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 147 - 148. 

347
 Viz ust. § 2128 odst. 2 a § 2152 OZ 2012. 



 

63 

 

Tuto výhradu lze sjednat buď jako podmínku odkládací nebo rozvazovací. Byla-li 

sjednána jako podmínka rozvazovací u nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, 

zapíše se předmětná nemovitost na list vlastnictví kupujícího spolu s výhradou práva 

lepšího kupce jakožto omezením vlastnického práva. K využití výhrady práva lepšího 

kupce stačí, aby bylo při návrhu na vklad vlastnického práva k dané nemovitosti pro 

lepšího kupce předloženo prohlášení prodávajícího s náležitostmi obdobnými potvrzení 

o zániku práva. Zápis vlastnického práva pro původního kupujícího nebo jeho právního 

nástupce bude vymazán a jako vlastník se zapíše onen lepší kupec.348 

Pod vedlejší ujednání kupní smlouvy spadá též ujednání o koupi na zkoušku, které 

lze smluvit jako věcné právo a nechat zapsat do katastru nemovitostí.349 Dle ust § 2150 

odst. 1 OZ 2012 „kdo koupí věc na zkoušku, kupuje s podmínkou, že věc ve zkušební 

lhůtě schválí.“ Podmínka může být rozvazovací nebo odkládací, záleží na tom, zda 

předmět koupě byl převzat kupujícím, v takovém případě se jedná o rozvazovací 

podmínku, či nebyl, pak jde o odkládací podmínku. U rozvazovací podmínky platí, že 

kupující musí věc odmítnout ve zkušební lhůtě, jinak ji nekonáním schválil. U 

odkládací podmínky je naopak třeba ve zkušební lhůtě aktivně konat a sdělit 

prodávajícímu schválení věci. Zkušební lhůtu sice lze ujednat, ale chybí-li, je podpůrně 

stanovena zákonem. Konkrétně se u nemovitostí jedná o jeden rok od uzavření 

smlouvy.350 

U kupní smlouvy obsahující ujednání o koupi na zkoušku s odkládací podmínkou 

nedochází ihned k převodu vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru 

nemovitostí na základě takové smlouvy ale k zápisu koupě na zkoušku jako omezení 

vlastnického práva prodávajícího v části C listu vlastnictví351, na němž je evidována 

předmětná nemovitost. Kupující je zapsán jako vlastník dané nemovitosti až po té, co je 

katastrálnímu úřadu doloženo splnění odkládací podmínky.352 

Naopak, jedná-li se o kupní smlouvu obsahující ujednání o koupi za zkoušku s 

rozvazovací podmínkou, je možné úspěšně navrhnout vklad vlastnického práva 
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kupujícího k předmětné nemovitosti do katastru nemovitostí ihned,353 přičemž se na list 

vlastnictví kupujícího vedle dané nemovitosti zapíše do části B1 též koupě na zkoušku s 

rozvazovací podmínkou.354 Využije-li kupující tohoto oprávnění a odmítne nemovitost 

ve zkušební lhůtě, zapíše katastrální úřad znovu vlastnické právo pro prodávajícího a 

ujednání o koupi na zkoušku vymaže ex offo.355 

Mezi vedlejší ujednání kupní smlouvy patří též předkupní právo. Lze si je ujednat 

jako obligaci i jako právo věcné, jako právo věcné pak u nemovitostí evidovaných v 

katastru nemovitostí vzniká opět až zápisem do katastru nemovitostí. Je pro něj typické, 

že se objevuje v kupních smlouvách, ale může být sjednáno i v rámci jiných smluv, 

navíc ho lze rozšířit i na jiné způsoby zcizení než je pouze koupě.356 

Podstata předkupního práva spočívá v tom, že vlastník věci, jíž se předkupní 

právo týká, slovy zákona dlužník, je povinen v případě, že chce prodat tuto věc třetí 

osobě neboli koupěchtivému, nabídnout ji za stejných podmínek prodeje oprávněnému z 

předkupního práva, tedy předkupníkovi. Tato povinnost dospěje uzavřením smlouvy s 

koupěchtivým. Je-li předkupní právo ujednáno jako právo věcné, nevyužitím oprávnění 

plynoucího z předkupního práva předkupníkem předkupní právo nezaniká, ale dále lpí 

na věci, tudíž se koupěchtivý po získání předmětné věci do svého vlastnictví stává 

novým dlužníkem ve smyslu předkupního práva a je povinen, v případě, že se rozhodne 

také zcizit předmětnou věc, nabídnout ji opět ke koupi předkupníkovi.357 Také v 

případě, že věc zatížená předkupním právem nebyla zcizena, ale na právního nástupce 

dlužníka přešla jiným způsobem, je právní nástupce dlužníka zavázán stejně jako 

dlužník, tudíž po uzavření smlouvy s třetí osobou je povinen ji nabídnout předkupníkovi 

ke koupi.358 

Aby nebyl dlužník vázán dvěma smlouvami, tj. smlouvou s koupěchtivým a 

smlouvou s předkupníkem, který využil svého práva a nabídnutou koupi přijal, je k jeho 

ochraně v ust. § 2145 OZ 2012 stanoveno, že smlouva s koupěchtivým je uzavřena s 
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rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva, věděl-li či musel-li koupěchtivý o 

daném právu vědět. U nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí je vědomost o 

předkupním právu s ohledem na publicitu veřejných seznamů dána vždy.359 

Rozvazovací podmínka však nemá význam v momentu, kdy je koupěchtivý jako 

vlastník nemovitosti zapsán do katastru nemovitostí, aniž by dlužník svoji povinnost 

nabídnout nemovitost ke koupi předkupníkovi splnil.360 Předkupní právo nebrání zápisu 

nového vlastníka k dané nemovitosti, katastrální úřad nezkoumá, zda byly splněny 

povinnosti dlužníka v rámci předkupního práva. Nesplnil-li tedy dlužník svou 

povinnost, může předkupník vyzvat koupěchtivého k prodeji věci za stejných 

podmínek, za jakých je koupěchtivý koupil, a odmítne-li koupěchtivý, lze se domáhat u 

soudu nahrazení projevu jeho vůle.361 

Předkupní právo jako právo věcné se na listu vlastnictví, na němž je zapsána jím 

zatížená nemovitost, eviduje v části C. Do katastru nemovitostí se zapisuje i tehdy, 

vzniklo-li rozhodnutím soudu. Předkupní právo může vzniknout též ze zákona, v 

takovém případě se však nezapisuje.362 

Kromě vedlejších ujednání u kupní smlouvy lze smluvně ujednat jako věcné 

právo též vzdání se práva na náhradu škody na pozemku. Zapsat do katastru nemovitostí 

jej lze dle ust. § 11 odst. 1 písm. s) katastrálního zákona, což koresponduje s ust. § 2897 

OZ 2012, dle kterého „vzdá-li se někdo práva domáhat se náhrady škody vzniklé na 

pozemku a je-li vzdání zapsáno do veřejného seznamu, působí to i proti pozdějším 

vlastníkům.“ Z daného ustanovení OZ 2012 jasně plyne výhoda zápisu vzdání se práva 

na náhradu škody na pozemku v katastru nemovitostí spočívající v závaznosti ujednání 

o vzdání se tohoto práva i pro nové nabyvatele takto zatíženého pozemku, která by v 

případě absence zápisu ve veřejném seznamu nemohla nastat a vzdání se práva na 

náhradu škody na pozemku by tak vázalo pouze smluvní strany.363 
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Vzdát se práva na náhradu škody na pozemku potažmo na jiné nemovitosti může 

její vlastník jednostranným prohlášením nebo smluvně, takové ujednání pak může být 

například vedlejším ujednáním kupní smlouvy. Podklad pro zápis do katastru 

nemovitostí bude tvořit buď jednostranné prohlášení nebo daná smlouva. Vzdát se práva 

na náhradu škody na pozemku může vlastník na neomezenou dobu nebo dočasně, v 

druhém případě je poslední den doby seznatelný z katastru nemovitostí.364 Jelikož se 

jedná o zatížení nemovitosti, bude vzdání se práva na náhradu škody na pozemku 

evidováno v části C listu vlastnictví, na němž je v části B evidována předmětná 

nemovitost.365 

Jako věcné právo lze smluvně ujednat též zákaz zcizení nebo zatížení. 

Samozřejmě tento zákaz mohou strany ujednat i inter partes, ovšem potom působí spíše 

psychologicky.366 Je-li ujednán jako věcné právo a následně zapsán do katastru 

nemovitostí, přihlíží se k němu při vkladovém řízení a takový zákaz pak může zabránit 

převodu vlastnického práva či vkladu jiného věcného práva zatěžujícího nemovitost, jíž 

se zákaz týká.367 

Aby byl zákaz zcizení nebo zatížení platný, je potřeba omezit jeho dobu trvání 

buď dobou trvání svěřenského fondu, svěřenského nástupnictví, zastoupení nebo i jinak, 

avšak doba musí být vymezena určitě a být přiměřená a v zájmu strany hodném právní 

ochrany.368 Lze si smluvit i jen zákaz zcizení nebo jen zákaz zatížení ať už jako součást 

jiného právního jednání či samostatně. Také se může zákaz zcizení či zatížení vztahovat 

jen na konkrétní typ práva.369 Na listu vlastnictví, na němž je v části B evidována 

nemovitost, jíž se zákaz týká,  jej lze najít v části C.370 
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3.1.7 Nájem a pacht 

Do katastru nemovitostí lze v současné době zapsat též práva ryze obligačního 

charakteru, která ani po zápisu nezískají věcně právní charakter a jejich zápis má 

deklaratorní účinek. Jedná se o nájem a pacht k nemovitostem tvořícím předmět 

evidence v katastru nemovitostí.371 

Možnost zápisu nájmu a pachtu do katastru nemovitostí vyplývá z katastrálního 

zákona372 a z OZ 2012. OZ 2012 to dokonce stanovuje dvakrát, jednak u obecné úpravy 

veřejných seznamů v ust. § 980 odst. 1, dle kterého se může do veřejného seznamu 

zapsat i právo užívání či požívání, stanoví-li tak právní předpis, a dále u nájmu a pachtu 

v konkrétních ust. § 2203 a ust. § 2333, dle kterých je-li předmět nájmu či pachtu 

evidován ve veřejném seznamu, může vlastník předmětu nebo s jeho souhlasem 

nájemce potažmo pachtýř navrhnout zápis nájemního či pachtovního práva do tohoto 

seznamu. 

Jedná se o zápis dobrovolný, ale je-li nájem či pacht zapsán do katastru 

nemovitostí, plynou pro něj výhody zápisu práva ve veřejném seznamu. Předně není 

třeba existenci zapsaného nájemního či pachtovního vztahu dokazovat, ani prokazovat 

vědomost druhé strany. Ze zákona je zde předpoklad, že zápis daného práva je v 

souladu se skutečným právním stavem. Nájemce i pachtýř je navíc chráněn proti 

výpovědi od nového nabyvatele předmětu nájmu i pachtu, který by chtěl tvrdit, že při 

koupi předmětu nájmu či pachtu neměl rozumný důvod předpokládat jeho zatížení tímto 

právem.373 

Dle OZ 2012, byť není obecně možné vypovědět nájem ani pacht pro změnu 

vlastnictví bez takového ujednání, je totiž tato možnost novému nabyvateli předmětu 

nájmu či pachtu dána tehdy, jestliže při jeho koupi nevěděl a zároveň neměl rozumný 

důvod předpokládat, že by daná věc mohla být zatížena nájmem či pachtem. Zápisem 

práva nájmu či pachtu do katastru nemovitostí je však u nabyvatele rozumný důvod 

 

371
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 153. 

372 Viz ust. § 11 odst. 1 písm. q) a r) katastrálního zákona. 

373 HULMÁK, cit. 274, s. 236, 561. 
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předpokládat zatížení dán vždy a možnost výpovědi pro jeho „oprávněnou 

nevědomost“ je tak vyloučena.374 

Zápis těchto obligačních práv do katastru nemovitostí je výhodný pro nájemce i 

pachtýře taktéž v případě, ujednají-li si s v rámci nájmu či pachtu s vlastníkem 

předmětu nájmu či pachtu jeho povinnosti nad rámec povinností zákonných. Dle ust. § 

2221 odst. 2 OZ 2012 totiž nejsou pro nového nabyvatele věci v případě převodu 

vlastnického práva závazná ujednání stanovující povinnosti pronajímatele nad rámec 

zákona, o kterých nevěděl. Dle ust. § 4 odst. 2 OZ 2012 však zároveň platí, že „činí-li 

právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli vědomost, jakou 

si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím 

postavení zřejmé.“ 

U nájmu ani pachtu se sice práva a povinnosti stran do katastru nemovitostí 

nezapisují375, ze samotné skutečnosti zápisu však vyplývá, že o jejich existenci nový 

vlastník předmětu nájmu či pachtu musel vědět a měl si tak zjistit, co je obsahem těchto 

právních vztahů, do kterých nabytím předmětné věci vstoupí.376 Ujednání o 

povinnostech překračujících rámec zákona jej tak budou v případě zápisu nájmu či 

pachtu zavazovat nehledě na to, zda o nich skutečně věděl.377  

Je-li nájem či pacht v katastru nemovitostí zapsán, chrání s ohledem na výše 

uvedené nájemce i pachtýře. Zápis nájmu potažmo pachtu do katastru nemovitostí je 

však výhodný též pro potencionálního nabyvatele dané věci, neboť si pak může být jist, 

 

374
 Viz ust. § 980 odst. 1, § 2222 odst. 1, 2, a ust. § 2341 OZ 2012. 

375 HULMÁK, cit. 274, s. 236, 561. 

376 KABELKOVÁ, Eva; DEJLOVÁ, Hana. Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s.77, 497. 

377 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef aj. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. 

Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 1127, 1408. V daném komentáři je pasáž  formulována opatrně. V 

komentáři od nakladatelství C. H. Beck (HULMÁK, cit. 274, s. 236, 561) se vůbec autoři neodkazují na 

ust. § 4 odst. 2 OZ 2012, ale s ohledem na publicitu veřejných seznamů dovozují, že vědomost nového 

pronajímatele bude dána ohledně obsahu nájemní smlouvy, je-li založena ve sbírce listin katastru 

nemovitostí. Zřejmě jsou správné obě varianty, kdy jednak se presumuje vědomost nového pronajímatele 

či propachtovatele ohledně ustanovení obsažených ve smlouvě uložené ve sbírce listin díky publicitě 

katastru, jednak je jeho povinností s ohledem na ust. § 4 odst. 2 OZ 2012 si obsah závazku zjistit a 

nájemci či pachtýři by mělo k unesení důkazního břemene vědomosti nového pronajímatele či 

propachtovatele o daných ujednáních postačit poukázat na zápis nájmu či pachtu v katastru nemovitostí. 
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že věc je zatížena, kdo je oprávněným z daného práva a na jak dlouho je nájem či pacht 

uzavřen.378 Naproti tomu absence takového zápisu nájmu či pachtu žádnou jistotu 

nedává, neboť neznamená, že by jím věc nebyla zatížena.379 

Dle ust. § 2201 OZ 2012 se nájemní smlouvou „pronajímatel zavazuje přenechat 

nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli 

nájemné.“ Nájem nemovitosti evidované v katastru nemovitostí lze zapsat do katastru 

nemovitostí, konkrétně do části C listu vlastnictví, na němž je v části B vedena 

předmětná nemovitost, na základě nájemní smlouvy nebo souhlasného prohlášení,380 

navrhne-li to vlastník nemovitosti nebo s jeho souhlasem pronajímatel, jedná-li se o 

osobu odlišnou od vlastníka, či nájemce.381 

Taktéž pacht nemovitosti evidované v katastru nemovitostí lze zapsat na základě 

pachtovní smlouvy či souhlasného prohlášení do katastru nemovitostí, konkrétně do 

části C listu vlastnictví, na němž je v části B vedena předmětná nemovitost,382 navrhne-

li to vlastník nemovitosti či s jeho souhlasem propachtovatel, jedná-li se o osobu 

odlišnou od vlastníka, či pachtýř.383 Pacht se stejně jako nájem zřizuje smlouvou, 

konkrétně pachtovní smlouvou, kdy se „propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc 

k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli 

pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.“384 

Jak u nájmu tak pachtu lze pronajmout či propachtovat nejen celý pozemek ve 

smyslu parcely ale i jen jeho část. Přesto se však v takovém případě nájem i pacht 

zapisuje do katastru nemovitostí k celému pozemku. Rozsah zatížení takové pozemku 

pak má plynout z listiny, na základě které je činěn zápis.385 Byť se v ust. § 7 odst. 3 

katastrálního zákona výslovně stanoví, že součástí listiny, na základě které má dojít k 

zápisu práva, musí být geometrický plán, týká-li se právo jen části pozemku, u nájmu a 

 

378
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 154. 

379 KABELKOVÁ, cit 376, s. 15 - 16, 473. 

380
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 153 - 154. 

381
 HULMÁK, cit. 274, s. 235. 

382
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 153 - 154. 

383
 HULMÁK, cit. 274, s. 235, 561. 

384
 Viz ust. § 2332 odst. 1 OZ 2012. 

385 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 132. 
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pachtu se katastrální úřady spokojují pouze s náčrtem či jiným grafickým podkladem 

nebo slovním popisem rozsahu zatížení pozemku právem nájmu či pachtu.386 Je tomu 

tak zřejmě proto, že hranice rozsahu nájmu ani pachtu není pozemkovou hranicí ve 

smyslu katastrálního zákona, kterou by bylo třeba promítnout do katastrální mapy,387 a 

není ani součástí polohopisu katastrální mapy dle katastrální vyhlášky.388 

To však nic nemění na tom, že praxe katastrálních úřadů v tomto ohledu není v 

souladu se zněním zákona, když pro geometrický plán u práva nájmu ani pachtu k části 

pozemku není v katastrálním zákonu stanovena výjimka, ani na tom, že by bylo naopak 

vhodné doplnit do katastrální vyhlášky obdobné ustanovení o promítnutí hranic nájmu i 

pachtu k části pozemku do katastrální mapy, jako je tomu u hranic rozsahu věcného 

břemene389. Stejně jako hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku je i hranice 

rozsahu nájmu a pachtu k části pozemku významnou informací zvláště pro 

potencionální nabyvatele takto zatížených pozemků, kdy z náčrtu či snad slovního 

popisu hranice nemusí být skutečné zatížení pozemku třetí straně vůbec zjevné.390 

3.2 Jiné údaje 

Dalšími údaji zapisovanými do katastru nemovitostí vedle údajů o právech jsou 

údaje, které slouží k individualizaci a popisu předmětu evidence v katastru nemovitostí 

a ke konkretizaci osob oprávněných a povinných ze zapsaných práv v katastru 

nemovitostí. Jedná se o tzv. jiné údaje a je tím myšleno, že jsou to právě jiné údaje než 

údaje o právech.391 Tyto údaje tvoří spolu s údaji o právních vztazích obsah 

katastrálního operátu.392 

 

386 FOJTÍK, Lumír. Problematika vyznačení právního vztahu nájmu v katastrální mapě. In: 

Epravo.cz [online]. [cit. 2016-10-23]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-

vyznaceni-pravniho-vztahu-najmu-v-katastralni-mape-94131.html 

387 BAUDYŠ, cit. 39, s. 52 - 53. 

388 Viz ust. § 5 katastrální vyhlášky. 

389 Viz ust. § 5 odst. 1 katastrální vyhlášky. 

390 Shodně FOJTÍK, Lumír. Problematika vyznačení právního vztahu nájmu v katastrální mapě. 

In: Epravo.cz [online]. [cit. 2016-10-23]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/problematika-

vyznaceni-pravniho-vztahu-najmu-v-katastralni-mape-94131 .html 

391
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 267, 270. 

392 Viz ust. § 4 katastrálního zákona. 



 

71 

 

3.2.1 Údaje o osobách 

Mezi jiné údaje tvořící spolu s údaji o právních vztazích obsah katastru 

nemovitostí patří údaje o oprávněných z těchto právních vztahů.393 O vlastnících a 

oprávněných z jiných zapisovaných práv se tedy evidují údaje o jménu, příjmení, 

rodném číslu, není-li ho, pak o datu narození, o adrese místa trvalého pobytu a není-li jí, 

pak o adrese bydliště, jedná-li se o fyzické osoby. V případě právnických osob se 

evidují údaje o názvu nebo obchodní firmě, identifikačním číslu osoby či jiném 

obdobném identifikační údaji, byl-li přidělen, a o sídle právnické osoby.394 

Výčet zapisovaných údajů slouží k jednoznačné identifikaci osob tak, aby tyto 

nebylo možno zaměnit s jinými.395 U rodného čísla, byť se jedná o spolehlivý způsob 

identifikace, neboť se přiděluje fyzické osobě vždy jedno jedinečného tvaru, je problém 

v tom, že z něj lze vyčíst řadu informací nad rámec smyslu katastru nemovitostí, když 

nepochybně není vyjma potřeby přesné identifikace pro veřejnost důležité znát rok 

narození nebo pohlaví vlastníka či jiného oprávněného. V budoucnu by tak mělo být 

nahrazeno jiným dostatečně přesným ale bezvýznamovým identifikátorem.396 

Údaj o sídle právnické osoby chybí, jedná-li se o cizí stát, u něhož není zapsána 

organizace, které svědčí odvozené právo od vlastnického práva tohoto státu, neboť u 

cizího státu, je-li tento zapsán jako vlastník v katastru nemovitostí, se eviduje jeho 

název a za pomlčkou název organizace, které svědčí odvozené právo od vlastnického 

práva tohoto státu, a adresa jejího sídla. Není-li takové organizace, eviduje se pouze 

název cizího státu bez uvedení sídla.397 

3.2.2 Údaje o nemovitostech 

Mezi jiné údaje o nemovitostech patří zejména údaje o druzích pozemků, o 

způsobech využití nemovitostí a údaje o typech a způsobech jejich ochrany.398 Druhy 

pozemků vyjmenovává katastrální zákon ve svém ust. § 3 odst. 2 a byly uvedeny u 

 

393 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 58. 

394
 Viz ust. § 4 odst. 2, 3 katastrálního zákona. 

395 BAUDYŠ, cit. 39, s. 27. 

396 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 99. 

397 Ibid, s. 100. 

398
 Ibid, s. 283. 
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pozemku v podkapitole 2.5.1. Jejich charakteristiku pro účely katastru nemovitostí 

včetně odpovídajícího názvu, zkráceného názvu a kódu obsahuje příloha katastrální 

vyhlášky Technické podrobnosti pro správu katastru. Ta obsahuje též typy a způsoby 

využití včetně vysvětlení významu způsobů využití, zkrácených názvů a kódů ostatních 

nemovitostí, a taktéž typy a způsoby ochrany nemovitostí. Lze z ní poznat jaký způsob 

využití může být evidován u toho kterého druhu pozemku, typu stavby i typu 

jednotky.399 

Mezi jiné údaje k nemovitostem dále patří údaje o geometrickém a polohovém 

určení nemovitostí a katastrálních území, čísla a výměry parcel, údaje o budovách, 

kterým se přiděluje číslo popisné a evidenční včetně těchto čísel, i kterým se nepřiděluje 

číslo popisné a evidenční, ale jsou hlavními stavbami na pozemku a zároveň nejsou 

drobnými stavbami, a čísla jednotek.400 

Za významný jiný údaj je třeba považovat údaj o dočasnosti budovy, která je 

samostatným předmětem evidence v katastru nemovitostí.401 Tento údaj se eviduje u 

budov od nabytí účinnosti OZ 2012 a katastrálního zákona, neboť způsobuje, že daná 

budova není součástí pozemku.402 S ohledem na ust. § 63 odst. 2 katastrálního zákona se 

údaj o dočasnosti budov zapsaných do katastru nemovitostí před nabytím účinnosti 

katastrálního zákona doplňuje postupně. Jeho absence by však neměla zájemce o 

získání vlastnického či jiného věcného práva k pozemku, jehož se daná stavba jeví 

součástí, ohrozit díky přechodnému ustanovení § 63 odst. 6 katastrálního zákona, dle 

kterého „vyplývá-li z údajů v katastru, že vlastník pozemku je též vlastníkem stavby, 

která je na pozemku postavena, přechází vlastnické právo ke stavbě nebo k ní vzniká 

jiné věcné právo současně jako k pozemku i v případě, že by později vyšlo najevo, že 

stavba není součástí pozemku.“403 

Velmi významným jiným údajem týkajícím se pozemku nebo práva stavby je od 

nabytí účinnosti OZ 2012 a obnovení superficiální zásady informace o tom, že součástí 

pozemku potažmo práva stavby je stavba resp. budova. Taková informace se u pozemku 

 

399
 Viz bod 1 až 7 přílohy katastrální vyhlášky. 

400
 Viz ust. § 4 odst. 1 písm. a), b) katastrálního zákona. 

401
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 50. 

402 Viz ust. § 506 odst. 1 OZ 2012. 

403
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 188. 
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či práva stavby objeví pouze, jedná-li se o hlavní stavbu na pozemku. U vedlejší stavby, 

jež je součástí pozemku či práva stavby, se údaj o ní k pozemku ani právu stavby 

nezapisuje, pouze se její obvod zobrazí v katastrální mapě.404 

Oproti předchozí právní úpravě mezi jiné údaje katastru nově patří cenové 

údaje405, což jsou údaje o dosažených kupních cenách jednotlivých nemovitostí nebo 

skupin nemovitostí, které byly nabyty na základě téže kupní smlouvy nebo společně za 

jednu cenu v rámci výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí nebo v rámci veřejné 

dražby dle zákona o veřejných dražbách, nebo v rámci dražby provedené soudním 

exekutorem dle exekučního řádu či správcem daně dle daňového řádu.406 Tyto údaje se 

však zpětně nedoplňovaly, lze je tudíž najít jen u nemovitostí potažmo skupin 

nemovitostí, u nichž byly příslušné listiny obsahující tyto údaje doručeny k zápisu do 

katastru nejdříve ke dni nabytí účinnosti současného katastrálního zákona.407 

Mezi jiné údaje vztahující se k nemovitostem dále patří například údaje o 

bonitovaných půdně ekologických jednotkách, které se evidují u parcel zemědělských 

pozemků, u nichž je vyznačena příslušnost k vlastníku, a slouží k daňovým účelům, 

nebo údaje o bodech podrobných polohových bodových polí a místní a pomístní 

názvosloví.408 

 

4. Způsoby zápisů do katastru nemovitostí 

Výklad týkající se zápisů práv a jiných údajů do katastru nemovitostí nemůže být 

úplný, dokud nebudou vysvětleny jednotlivé způsoby zápisů. Práva zapisovaná do 

katastru nemovitostí totiž mohou být zapsána, jak již bylo zmíněno, nejen vkladem ale i 

záznamem, jedná-li se o práva odvozená od vlastnického práva státu, kraje nebo obce. 

Dalším typem zápisu je poznámka, kterou se zapisují důležité informace k 

nemovitostem, vlastníkům a jiným oprávněným zapsaným v katastru nemovitostí. Jiné 

 

404 JANKŮ, cit. 94, s. 54. 

405
 Viz ust. § 3 starého katastrálního zákona a ust. § 4 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona. 

406 Viz ust. § 24 odst. 1, 2 písm. a), b) katastrální vyhlášky. 

407
 Viz ust. § 63 odst. 5 katastrálního zákona. 

408
 Viz ust. § 4 odst. 1 písm. c), i), a j) katastrálního zákona a ust. § 24 odst. 3 písm. a) katastrální 

vyhlášky. 
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údaje nemají vlastní způsob zápisu, do katastru nemovitostí se zapisují přiměřeně dle 

ustanovení o záznamu.409 Poslední kapitola se tedy bude zabývat jednotlivými způsoby 

zápisů a zvláštnostmi týkajícími se zápisů jiných údajů. 

4.1 Vklad 

Vklad je nejdůležitějším způsobem zápisu práv do katastru nemovitostí. Právě jím 

se zapisují všechna práva evidovaná v katastru nemovitostí kromě práv odvozených od 

vlastnického práva státu, kraje nebo obce a to jak jejich vznik, tak také jejich změna, 

zánik, promlčení a dokonce uznání jejich existence či neexistence. Dále se vkladem 

zapisuje rozdělení práv k nemovitostem na vlastnická práva k jednotkám.410 Za 

účinnosti zákona o zápisech upravujícího zápisy práv do katastru nemovitostí před 

současným katastrálním zákonem se do katastru nemovitostí zapisovala vkladem pouze 

práva zřízená smlouvou, která měla zápisem teprve vzniknout. Nyní se způsob zápisu 

vkladem týká též práv, která vzniknou ze zákona, rozhodnutí, v rámci dražby, 

vydržením, přírůstkem či zpracováním, a to již před samotným zápisem do katastru 

nemovitostí.411 

V souladu s výše uvedeným tak má nově vklad buď konstitutivní nebo 

deklaratorní charakter podle toho, zda se jím věcná práva a práva ujednaná jako věcná 

do katastru nemovitostí zapisují na základě smlouvy či jiné právní skutečnosti. 

Konstitutivní povaha vkladu je dána u zápisu práv na základě smlouvy, kdy až 

samotným provedením vkladu, tedy zápisem do katastru nemovitostí, předmětné právo 

vznikne potažmo se změní či zanikne. Deklaratorní povahu má vklad v ostatních 

případech, kdy vznik, změna i zánik práva je způsoben jinou právní skutečností, a do 

katastru nemovitostí se tato skutečnost „pouze“ následně promítne. U nájmu a pachtu 

má vklad vždy jen deklaratorní charakter, svým zápisem totiž nemohou tato práva pro 

svou ryze obligační povahu vzniknout ani výmazem zaniknout.412 

 

409
 Viz ust. § 6 a ust. § 28 odst. 1 katastrálního zákona. 

410
 Viz ust. § 6 a ust. § 11 katastrálního zákona. 

411
 ŠUSTROVÁ, Daniela. Jak se promění katastr po 1. lednu 2014. Právní rádce. 2013, roč. 21, č. 

12, s. 23. 

412
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 91, 95. 
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Vedle právotvorných účinků, které má pouze vklad a to pouze, stanoví-li zákon, 

že právo k nemovitosti evidované ve veřejném seznamu vzniká zápisem do veřejného 

seznamu, má vklad ale i záznam a poznámka další právní účinky. Tyto účinky souvisí 

se zásadou materiální publicity a tím ochranou v dobré víře nabytých práv, kdy se má za 

to, že co je zapsáno v katastru nemovitostí, to existuje, a co tam chybí, u toho se 

předpokládá, že není, navíc co je zapsáno, má přednost před nezapsaným. Právní účinky 

zápisů spočívají též v tom, že práva a jiné zapisované skutečnosti získávají danými 

zápisy svá pořadí, přičemž při provádění zápisů nových práv a skutečností do katastru 

nemovitostí je třeba dodržovat návaznost na již v lepším pořadí provedené zápisy.413 

Výše uvedené právní účinky vkladu i ostatních forem zápisu se neváží k 

okamžiku provedení těchto zápisů v katastrálním operátu, ale již zpětně k okamžiku, 

kdy byly doručeny návrhy na jejich provedení příslušným katastrálním úřadům.414 

4.1.1 Zahájení vkladového řízení 

Provedení vkladu předchází vkladové řízení. Jedná se o správní řízení, na které se 

použije vedle úpravy v katastrálním zákoně subsidiárně též zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád (dále jen „správní řád“), a je zahajováno nejčastěji na návrh.415 

Návrh na zahájení vkladového řízení lze učinit pouze na formuláři, jehož vzor je 

stanoven vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 359/2013 Sb., o 

stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu. Tato 

vyhláška rovněž právně ukotvuje možnost vyplnění daného formuláře elektronicky 

prostřednictvím odpovídající aplikace.416 Po elektronickém vyplnění formuláře stačí 

formulář vytisknout a postupovat stejně jako u předtištěné formy, tj. podepsat 

navrhovatelem a zaslat věcně a místně příslušnému katastrálnímu úřadu.417 

 

413
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 39. 

414
 Okamžik je stanoven s přesností na minuty příslušného dne, viz DVOŘÁK, 2015, cit. 80, s. 

209. 

415
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 180. 

416
 Viz ust. § 1 vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 359/2013 Sb., o 

stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu.  

417
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 58. 
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Výhodou elektronického formuláře je jeho propojení s údaji vedenými v katastru 

nemovitostí, což zaručuje správné označení nemovitostí i účastníků vkladového řízení, 

kteří jsou v katastru nemovitostí evidováni jako vlastníci či jiní oprávnění, údaji z 

katastru.418 V návrhu na vklad je bezpodmínečně třeba vedle katastrálního úřadu a 

příslušného katastrálního pracoviště419 označit účastníky řízení a nemovitosti, ke kterým 

mají být práva zapisována nebo u nichž se mají zapsaná práva změnit, způsobem 

vyžadovaným katastrálním zákonem. Návrh na vklad musí dále obsahovat označení 

práv, která budou zapisována či vymazávána, a podpis navrhovatele.420 

Velmi důležité pro úspěšné provedení vkladu jsou přílohy takového návrhu 

zejména tzv. vkladová listina, tj. „listina, na jejímž základě má být zapsáno právo do 

katastru.“421 Bez této listiny, není-li k návrhu přiložena, se k návrhu samotnému 

nepřihlíží, jako by nebyl. Nejsou s ním tedy spojeny žádné účinky, vkladové řízení se 

vůbec nezačíná. Jedinou povinností katastrálního úřadu pak je vyrozumět o této 

skutečnosti navrhovatele.422 

Vkladovou listinou bývá zpravidla smlouva, kterou se zřizuje či jinak upravuje 

nebo ruší právo podléhající zápisu do katastru nemovitostí. Bývá jí též rozhodnutí soudu 

či jiného orgánu veřejné moci, a další listiny dle zákona.423 V případě vzniku, změny, 

zániku či promlčení práva na základě právních skutečností, u nichž zákon nestanoví, na 

základě čeho uvedené zapsat do katastru nemovitostí, je nutno k návrhu na vklad 

přiložit buď souhlasné prohlášení osob, jichž se změna týká, nebo potvrzení o zániku či 

promlčení práva vydaného osobou oprávněnou z daného práva dle dosud vedeného 

stavu v katastru nemovitostí, nebo prohlášení o vzniku práva učiněného osobou, které 

dané právo vzniklo při zániku jiné osoby z něho oprávněné dle zapsaného stavu v 

katastru nemovitostí, a nebo potvrzení o vzniku, změně, či zániku práva vydané 

orgánem veřejné moci, jehož úkonem v rámci výkonu veřejné moci, nikoliv tedy jeho 

 

418
 Ibid. 

419
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 148. 

420
 Viz ust. § 14 odst 1 písm. a ust. § 8 katastrálního zákona. 

421
 Viz ust. § 15 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona. 

422
 Viz ust. § 15 odst. 2 katastrálního zákona. 

423
 Např. různá ohlášení, viz BAUDYŠ, cit. 39, s. 61. 
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rozhodnutím, toto právo vzniklo, změnilo se, či zaniklo. Další listiny pro specifické 

případy jsou uvedeny v katastrální vyhlášce.424 

Vkladová listina může být k návrhu přiložena v prvopisu, stejnopisu nebo v 

úředně ověřené kopii.425 Je-li vkladovou listinou rozhodnutí orgánů veřejné moci, musí 

na něm být vyznačena doložka nabytí právní moci. Chybí-li, dá se to ještě napravit, 

pokud rozhodnutí bylo již v právní moci v době podání návrhu na vklad.426 Katastrální 

úřad totiž v případě opravitelných nedostatků návrhu či chybějících příloh, nejedná-li se 

o vkladovou listinu, vyzývá navrhovatele k odstranění nedostatků návrhu dle ust. § 45 

odst. 2 správního řádu.427 V případech, kdy je třeba předmět vkladu zobrazit do 

katastrální mapy, musí být neoddělitelnou součástí vkladové listiny geometrický plán.428 

Vkladové řízení zahájené na návrh je správním řízením o žádosti a stejně jako jiná 

správní řízení o žádostech je za den zahájení pokládán den, kdy odpovídající návrh 

došel věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, zde katastrálnímu úřadu.429 

Vkladové řízení však může být nově430 od účinnosti katastrálního zákona zahájeno i 

jinak a to rozhodnutím nebo potvrzením o právu, které se zapisuje do katastru 

nemovitostí vkladem, pokud jej vydal a příslušnému katastrálnímu úřadu zároveň zaslal 

 

424
 Viz ust. § 66 odst. 1, 6 a ust. § 67 až 70 katastrální vyhlášky, podrobné náležitosti jednotlivých 

listin jsou uvedeny v ust. § 66 odst. 2 až 5 katastrální vyhlášky. 

425
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 163. 

426
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 173. 

427
 Rozhodnutí orgánu veřejné moci musí být v právní moci k okamžiku doručení návrhu na vklad 

právě proto, že s tímto okamžikem jsou spojeny účinky vkladu, viz BAUDYŠ, cit. 39, s. 65. 

428
 Uvedené se netýká pouze vkladu, geometrický plán musí být součástí listiny vždy, je-li zápis 

promítán do katastrální mapy, nehledě na formu zápisu, viz DVOŘÁK, 2015, cit. 80, s. 208. 

429
 Místní příslušnost katastrálního úřadu je dána dle polohy nemovitosti, které se vkladové řízení 

týká. Podá-li navrhovatel návrh na vklad u místně nepříslušného katastrálního úřadu, je tento povinen 

návrh na vklad bezodkladně postoupit příslušnému katastrálnímu úřadu, avšak je třeba pamatovat na to, 

že účinky vkladu spojené s okamžikem podání návrhu na vklad se váží k momentu, kdy je návrh skutečně 

doručen až místně příslušnému katastrálnímu úřadu, viz ust. § 44 odst. 1 správního řádu, BAUDYŠ, cit. 

39, s. 41, 58. 

430
 Za účinnosti starého katastrálního zákona a zákona o zápisech, které upravovaly problematiku 

katastru nemovitostí před účinností současného katastrálního zákona, bylo možné zahájit vkladové řízení 

pouze na návrh, viz. BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 158. 



 

78 

 

soud nebo soudní exekutor. Je-li vkladové řízení zahájeno tímto způsobem, tedy bez 

návrhu, je na katastrálním úřadu, aby si sám vymezil, co má být předmětem vkladu.431 

4.1.2 Průběh vkladového řízení 

Po zahájení vkladového řízení jsou o něm bezodkladně uvědoměni účastníci, kteří 

nepodali návrh na vklad, resp. všichni účastníci, bylo-li řízení zahájeno bez návrhu,432 

přičemž účastníky vkladového řízení vymezuje katastrální zákon ve svém ust. § 13 jako 

ty, jejichž práva vznikají, mění se, rozšiřují se, či zanikají, nebo se omezují. Účastníci 

vkladového řízení se mohou ve vkladovém řízení nechat zastupovat, avšak v takovém 

případě musí být na procesní plné moci podpis zmocnitele úředně ověřen.433 

Dále je po zahájení vkladového řízení povinností katastrálního úřadu nejpozději 

následující pracovní den vyznačit v katastru nemovitostí plombu434 u všech návrhem na 

vklad dotčených nemovitostí. Plomba informuje o tom, že byl podán návrh či jiná listina 

na zápis práva do katastru nemovitostí a práva k nemovitostem, kterých se případný 

zápis týká, jsou dotčena změnou.435 

S ohledem na skutečnost, že právní účinky všech zápisů se vztahují zpětně k 

okamžiku podání návrhů na ně příslušným katastrálním úřadům,436 je informace 

obsažená v plombě velmi významnou pro právní styk, neboť již okamžik po podání 

návrhu na vklad vlastnického práva k určité nemovitosti osoba jednající o uzavření 

smlouvy k této nemovitosti s osobou zapsanou jako vlastník v katastru nemovitostí 

nejedná se „zapsaným“ vlastníkem, bude-li vklad následně povolen. Stejně tak uzavře-li 

někdo smlouvu o převodu nemovitosti dle katastru nemovitostí nezatížené věcným 

právem k věci cizí, ke které však již byl podán návrh na vklad věcného břemene, uzavře 

 

431
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 59. 

432
 Ibid, s. 58 - 59. 

433
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 168. 

434
 Plomba se na listu vlastnictví vyznačuje v části B před příslušnou nemovitostí a to písmenem 

P. Podrobnější informace o plombě, tj. označení protokolu a pořadového čísla včetně údajů o listinách, 

které byly důvodem pro vyznačení dané plomby, se nachází v části D příslušného listu vlastnictví, viz ust. 

§ 23 odst. 2 písm. b) a písm. e) bod 3. katastrální vyhlášky. 

435
 Viz ust. § 9 odst. 1 katastrálního zákona a ust. § 2 odst. 1 písm. e) katastrální vyhlášky. 

436 Viz ust. § 10 katastrálního zákona. 
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de facto smlouvu k zatížené nemovitosti, bude-li vklad následně povolen, přičemž díky 

plombě nemůže tvrdit, že o zatížení nevěděl.437 

Po vyznačení plomby musí katastrální úřad nejpozději následující pracovní den o 

jejím vyznačení informovat ty účastníky, jejichž zapsaná práva se mají omezit či 

zaniknout. Vyrozuměn bude přímo daný účastník, nehledě na to, zda je či není ve 

vkladovém řízení zastoupen na základě plné moci.438 

Způsob splnění informační povinnosti o plombě závisí na tom, zda má daný 

účastník zřízenu službu sledování změn v katastru, popřípadě datovou schránku a také 

zda si v návrhu na vklad nebo souběžně s ním požádal o vyrozumění zprávou na 

emailovou adresu či telefonní číslo. Přednost má služba sledování změn v katastru, 

není-li zřízena, vyrozumívá katastrální úřad daného účastníka prostřednictvím datové 

schránky. Nemá-li daný účastník datovou schránku, je potřeba informaci o vyznačení 

plomby zaslat doporučeným dopisem na jeho adresu trvalého pobytu či sídla. V případě 

datové schránky a doporučeného dopisu pak zasílá katastrální úřad na základě výše 

uvedené žádosti též zprávu na emailovou adresu či telefonní číslo.439 

Po splnění informační povinnosti katastrálního úřadu je třeba vyčkat minimálně 

20 dnů, než je možné vklad povolit. Během této doby katastrální úřad provádí přezkum 

vkladové listiny a vyhodnocuje splnění podmínek pro jeho povolení. Vkladová listina 

podléhá různému rozsahu přezkumu v závislosti na tom, zda se jedná o listinu 

soukromou či veřejnou.440 Veřejnou listinou se dle ust. § 567 OZ 2012 rozumí „listina 

vydaná orgánem veřejné moci v mezích jeho pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou 

listinu prohlásí zákon; to neplatí, pokud trpí takovými vadami, že se na ni hledí, jako by 

 

437 Viz ust. § 980 odst. 1 OZ 2012.  

438
 Ve specifických případech není informační povinnost dána, například je-li navržen výmaz 

práva zaniklého smrtí oprávněného, viz BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 173. 

439
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 68 - 69. 

440
 Viz ust. § 17 a ust. § 18 odst. 1 katastrálního zákona. 
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veřejnou listinou nebyla.“441 Soukromé listiny jsou pak ty, které nesplňují znaky listin 

veřejných, typicky smlouvy.442 

Pouze u soukromých listin je stanovena povinnost navrhovatele prokázat pravost 

podpisů na ní uvedených, ledaže by byly úředně ověřeny. Tuto povinnost musí 

navrhovatel splnit do 30 dnů ode dne doručení návrhu na vklad příslušnému 

katastrálnímu úřadu, jinak katastrální úřad vkladové řízení zastaví. Uvedená povinnost 

se týká i ostatních forem zápisu, přičemž její nesplnění má za následek vrácení listin 

určených k zápisu jejich předkladatelům.443 

Jak u soukromých tak i u veřejných listin je třeba posoudit, zda jsou v nich 

nemovitosti, jichž se má vklad týkat, označeny v souladu s ust. § 8 katastrálního zákona, 

a dále zda obsah vkladové listiny odůvodňuje navržený vklad, tj. zda se listina týká 

stejných nemovitostí jako návrh, k němuž byla přiložena, zda z ní přímo vyplývá 

existence toho, co má být dle návrhu na vklad zapsáno, zda obsahuje všechny podstatné 

náležitosti dané pro ten který typ vkladové listiny, zda je srozumitelná, určitá a účinná, a 

u rozhodnutí orgánu veřejné moci, zda je na něm vyznačena doložka právní moci a zda 

zavazuje osoby, jejichž zapsaných práv se vklad týká.444 

Dále se u soukromých i veřejných listin zkoumá, zda nově prováděný zápis 

navazuje na aktuální stav zápisů v katastru, přičemž lze povolit i takový vklad, který 

nenavazuje na aktuální stav zápisů v katastru, pokud „logickou mezeru mezi zápisem v 

katastru a navrhovaným vkladem podle vkladové listiny navrhovatel doloží současně s 

návrhem na vklad listinami, které návaznost vkladové listiny na dosavadní zápisy v 

katastru doplní; tyto listiny však musí mít náležitosti vkladových listin.“445 

 

441
 Za veřejnou listinu je zákonem prohlášen například notářský zápis, viz ust. § 6 zákona č. 

358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). 

442
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 71. Pod soukromé ani veřejné listiny však nelze podřadit procesní úkony. 

Takovým procesním úkonem, na základě kterého dochází k zápisu do katastru nemovitostí, je například 

žaloba podaná v souladu s ust. § 985 OZ 2012, na základě které je vyznačována poznámka spornosti dle 

ust. § 24 odst. 1 katastrálního zákona, viz BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 255, 257. 

443
 Viz ust. § 7 odst. 2 katastrálního zákona. Způsoby, jakými lze ověřit pravost vlastnoručního a 

elektronického podpisu, jsou upraveny v ust. § 63 a ust. § 64 katastrální vyhlášky. 

444
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 72 – 73, 79 - 80. 

445
 Viz ust. § 17 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. c) katastrálního zákona. 
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Jedná se o tzv. zápis skokem, kdy navrhovatel předkládá jako vkladovou listinu 

právní jednání uzavřené s osobou, která sice není zapsána v katastru nemovitostí jako 

vlastník, avšak stala se jím nezávisle na zápisu do katastru nemovitostí např. děděním 

nebo v rámci veřejné dražby. Došlo tedy k přechodu vlastnického práva. Spolu s 

návrhem na zápis skokem je třeba předložit i doklady o mimoknihovním nabytí 

vlastnického práva této osoby, resp. takové doklady, které by bylo třeba předložit, 

jednalo-li by se o zápis vlastnického práva v její prospěch. Jsou-li takto doloženy 

všechny potřebné listiny, může dojít k zápisu skokem i při vícenásobném přechodu 

práv.446 Nevýhoda zápisu skokem však spočívá v tom, že, byť je urychlen zápis věcného 

práva pro nového nabyvatele, není nový nabyvatel chráněn zásadou materiální 

publicity, neboť své právo de facto nezískal od osoby zapsané jako vlastník v katastru 

nemovitostí v souladu s ust. § 984 odst. 1 OZ 2012.447 

Pro soudní rozhodnutí platí výjimka z výše uvedeného rozsahu přezkumu 

veřejných listin, neboť se vedle toho, zda se skutečně jedná o pravomocné soudní 

rozhodnutí, přezkoumává pouze správné označení nemovitostí dle katastrálního zákona, 

a zda byli účastníky soudního řízení též dosud v katastru nemovitostí evidovaní 

oprávnění z práv, která mají být omezena nebo vymazána, tedy zda tyto oprávněné 

rozhodnutí zavazuje.448 U veřejných listin o právních jednáních449 zkoumá katastrální 

úřad naopak navíc oproti výše uvedenému rozsahu, zda v době podání návrhu ze zápisů 

v katastru nemovitostí nevyplývalo omezení účastníka vkladového řízení disponovat s 

nemovitostí tvořící předmět daného právního jednání.450 

Pouze u soukromých listin se zkoumá, zda mají předepsanou formu, zda 

účastníkům vkladového řízení nebrání právní předpisy v disponování s nemovitostí, zda 

k právnímu jednání byly uděleny všechny potřebné souhlasy dle jiných právních 

předpisů a zda nevyplývá z obsahu vkladové listiny a jeho porovnání se zapsaným 

stavem v katastru neplatnost právního jednání např. pro neoprávněnost účastníků 

disponovat s předmětem právního jednání, nebo pro omezení účastníků ve smluvní 

 

446 BAUDYŠ, cit. 39, s. 78 - 79. 

447 SPÁČIL, cit. 200, s. 44.  

448
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 72, 80, 82. 

449
 Jedná se o notářské zápisy, viz BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 198. 

450
 Viz ust. § 17 odst. 3 katastrálního zákona. 
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volnosti týkající se předmětu právního jednání dané rozhodnutím orgánu veřejné 

moci.451 

Nerespektování právním předpisem stanoveného omezení účastníků vkladového 

řízení v disponování s nemovitostmi či absence souhlasu dle jiného právního předpisu 

pak, jsou-li stanoveny k ochraně určité osoby, zakládají pouze relativní neplatnost jimi 

uzavřeného právního jednání. Byť však relativní neplatnost znamená, že je právní 

jednání platné, dokud se oprávněná osoba nedovolá jeho neplatnosti, musí i v tomto 

případě katastrální úřad vyhodnotit situaci jako nesplnění podmínek pro povolení 

vkladu.452 

Z výše uvedeného vyplývá, že katastrální úřad zkoumá vkladovou listinu pouze ze 

zákonem vymezených hledisek453 a nezabývá se tak například otázkou možné 

neplatnosti právního jednání způsobené jednáním v duševní poruše či v omylu nebo 

rozporem s dobrými mravy.454 Při přezkumu vkladové listiny katastrální úřad taktéž 

nepřezkoumává správnost již učiněných zápisů v katastru nemovitostí tím, že by šel do 

sbírky listin a podrobil přezkumu zde založené listiny.455 Díky tomu se může stát, že i 

když vkladová listina splňuje náležitosti pro povolení vkladu a vklad bude proveden, 

nejde o platné právní jednání a o zápis v souladu se skutečným právním stavem.456 

Po přezkumné činnosti a případných opravách odstranitelných nedostatků návrhu 

následuje činnost rozhodovací, přitom s ohledem na skutečnost, že právní účinky zápisu 

se váží k okamžiku doručení návrhu na zápis příslušnému katastrálnímu úřadu, je 

 

451
 Viz ust. § 17 odst. 1 písm. c) až f) katastrálního zákona. 

452 BAUDYŠ, cit. 39, s. 74 - 76. 

453 Překročení zákonem stanoveného rozsahu přezkumné činnosti katastrálního úřadu by 

znamenalo porušení čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, viz usnesení Ústavního soudu ČR ze 

dne 5.5.1998, sp. zn. IV. ÚS 48/97. 

454 Mezi hlavní důvody neplatnosti řadí OZ 2012 rozpor s dobrými mravy, nesvéprávnost 

jednající osoby a nedostatek formy dle ust. § 580 až 582 OZ 2012, jako další důvod neplatnosti uvádí 

omyl dle ust. § 583 a 584 OZ 2012. Omezení přezkumu prováděného katastrálním úřadem je logické, 

neboť před katastrálním úřadem mimo jiné není prostor pro složité dokazování, které by takový přezkum 

vyžadoval.  

455 Viz ust. § 17 katastrálního zákona. 

456 Dané úzce souvisí se zásadou materiální publicity a poznámkami spornosti, o nichž blíže v 

podkapitole  4.3.4. 
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možné vklad povolit pouze, byly-li podmínky pro jeho povolení splněny již v okamžiku 

doručení návrhu, resp. rozhodnutí nebo potvrzení o právu vydaného a zaslaného soudem 

či soudním exekutorem příslušnému katastrálnímu úřadu.457 Naopak, zda má návrh na 

vklad stále své právní účinky, je třeba posoudit k okamžiku rozhodování o povolení či 

nepovolení vkladu.458 

I na vkladové řízení se vztahují lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené ve 

správním řádu, pročež po uplynutí 20 dnů od odeslání informace o vyznačení plomby 

účastníkům vkladového řízení, jejichž zapsaná práva mají býti omezena či zaniknout, je 

třeba vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu nejdéle však do 30 dnů od zahájení 

vkladového řízení.459 Výše uvedená lhůta 20 dnů, kdy není ze zákona možné vklad 

povolit, slouží k ochraně účastníků před podvody na realitním trhu. Účastník bránící se 

provedení vkladu tak má čas věc řešit s katastrálním úřadem a případně podat žalobu k 

soudu na určení neplatnosti vkladové listiny.460 

Je-li jasné, že pro nesplnění zákonných podmínek nebude možné vklad povolit, 

může katastrální úřad již před uplynutím 20 dnů od odeslání informace o vyznačení 

plomby vyrozumět o této skutečnosti účastníky vkladového řízení s poučením o 

možnosti vzít návrh zpět. Poplatek spojený s návrhem na vklad, který činí 1000,- Kč, se 

sice nevrací, ale v případě zastavení řízení pro zpětvzetí návrhu a podání nového návrhu 

k totožným nemovitostem nemusí účastníci vkladového řízení čekat na uběhnutí lhůt 

spojených se zamítavým rozhodnutím před tím, než bude v novém řízení rozhodnuto.461 

V případě zpětvzetí návrhu katastrální úřad vkladové řízení zastaví, jinak je 

ukončeno vydáním rozhodnutí o povolení nebo nepovolení vkladu. Na rozdíl od 

klasického správního řízení o žádosti však platí, že je-li více účastníků vkladového 

 

457
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 59, 65, 84. 

458
 Viz předběžné opatření o zákazu nakládání s nemovitostí a jeho účinky dle ust. § 76f odst. 2 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, DVOŘÁK, 2015, cit. 80, s. 210. 

459
 Lhůty pro vydání rozhodnutí se prodlužují v závislosti na tom, jaké úkony je třeba v řízení 

provést, viz ust. § 71 odst. 3 správního řádu. 

460
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 201 - 202. 

461
 K těmto lhůtám blíže v následující podkapitole 4.1.3 Rozhodnutí ve vkladovém řízení. 

BAUDYŠ, cit. 39, s. 85. 
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řízení a navrhovatel se rozhodl vklad vzít zpět či jej zúžit, katastrální úřad řízení zastaví 

či rozhodne o zúženém návrhu na vklad pouze, souhlasí-li s tím všichni účastníci.462 

4.1.3 Rozhodnutí ve vkladovém řízení 

Kýženým výsledkem vkladového řízení je pro navrhovatele provedení vkladu. 

Dospěl-li katastrální úřad k závěru, že podmínky pro povolení vkladu byly splněny, a 

zároveň nedošlo v mezidobí od doručení návrhu do vydání rozhodnutí ke ztrátě jeho 

právních účinků, vklad katastrální úřad povolí. V případě, že bylo návrhu na vklad plně 

vyhověno, nevyhotovuje katastrální úřad písemně rozhodnutí o povolení vkladu, nýbrž 

jej pouze poznamená do spisu, čímž dané rozhodnutí získává právní moc.463 Na základě 

pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu pak katastrální úřad provede samotný 

technický zápis do katastrálního operátu.464 

Po provedení vkladu se účastníkům vkladového řízení již nevrací vkladová listina, 

nýbrž je založena do sbírky listin. Místo ní dostane každý účastník od katastrálního 

úřadu vyrozumění o provedeném vkladu. Jedná-li se o účastníka, jehož práva se 

vkladem omezila či zanikla, zastoupeného na základě plné moci, zasílá katastrální úřad 

dané vyrozumění jak jeho zmocněnci tak přímo jemu.465 

Proti rozhodnutí o povolení vkladu není možné se bránit, nelze podat opravné 

prostředky, vyvolat přezkumné řízení ani obnovu řízení, nelze podat ani žalobu dle části 

páté zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“), upravující řízení ve 

věcech, o nichž již rozhodl jiný orgán veřejné moci.466 Obrana je možné až proti 

samotnému vkladu soudní cestou, kdy je v souvislosti s podáním žaloby vyznačena 

poznámka spornosti zápisu.467 

Další variantou rozhodnutí ve vkladovém řízení je rozhodnutí o částečném 

povolení vkladu. Při částečném povolení vkladu se jedná zároveň o jeho částečné 

zamítnutí v rozsahu, který nebyl povolen, proto se rozhodnutí o částečném povolení 

 

462
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 69. 

463
 Viz ust. § 18 odst. 1, 2 katastrálního zákona. 

464
 DVOŘÁK, 2015, cit. 80, s. 210. 

465
 Viz ust. § 18 odst. 3 katastrálního zákona. 

466
 Viz ust. § 18 odst. 4 katastrálního zákona. 

467
 Poznámkami spornosti se dále zabývá podkapitola 4.3.4. BAUDYŠ, cit. 39, s. 87. 
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vkladu musí vyhotovit písemně s odůvodněním a doručuje se všem účastníkům 

vkladového řízení. Doručením poslednímu z nich nabývá právní moci.468 

Při nesplnění podmínek pro povolení vkladu, kdy nepřichází v úvahu ani částečné 

povolení vkladu, nebo při pozbytí právních účinků návrhu na vklad před vydáním 

rozhodnutí nezbývá katastrálnímu úřadu nic jiného než návrh na vklad zamítnout. Proti 

rozhodnutí o zamítnutí vkladu je na rozdíl od rozhodnutí o povolení vkladu možné 

podat do 30 dnů od jeho doručení žalobu dle části páté o.s.ř.469 Do doby, než marně 

uběhne 30 dnů pro podání této žaloby, případně do dne doručení pravomocného 

rozhodnutí soudu o této žalobě katastrálnímu úřadu, se všechna další vkladová řízení 

týkající se týchž nemovitostí přerušují. Zároveň je skutečnost o podané žalobě 

vyznačena v části D listu vlastnictví, na němž jsou evidovány příslušné nemovitosti, ve 

formě upozornění.470 

Po provedení vkladu je z katastrálního operátu odstraněna plomba vyznačená u 

nemovitosti, jíž se vklad týkal. V případě neúspěšného návrhu na vklad, který byl 

zamítnut, katastrální úřad nejprve vyčká na marné uplynutí lhůty pro podání výše 

uvedené žaloby případně na pravomocné zamítavé rozhodnutí soudu o této žalobě, byla-

li podána, a až po té plombu odstraní. Bylo-li vkladové řízení zastaveno, odstraní 

katastrální úřad plombu po nabytí právní moci daného rozhodnutí o zastavení.471 

4.1.4 Zásady vkladového řízení 

Vkladové řízení je prostoupeno určitými zásadami, mezi které patří zásada 

dispoziční, zásada priority, zásada intabulace a zásada návaznosti na předcházející 

zápis. Všechny tyto zásady ovlivňují vkladové řízení a tím nutně i vedení celého 

katastru nemovitostí.472 

O dispoziční zásadě bylo již krátce pojednáno v podkapitole 2.4 Zásady vedení 

katastru nemovitostí. Dle této zásady nemůže být vkladové řízení zahájeno z úřední 

 

468
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 86. 

469
 Viz ust. § 18 odst. 1, 4 a 5 katastrálního zákona. 

470
 Viz ust. § 18 odst. 6, 7 katastrálního zákona a ust. § 21 odst. 1 písm. d), § 23 odst. 2 písm. e) 

bod 4. katastrální vyhlášky. 

471
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 84. 

472
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 179. 
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povinnosti. Je jen na účastnících právního jednání, kdy a zda vůbec podají návrh na 

vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Přitom ani v případě zahájení vkladového řízení 

na základě rozhodnutí nebo potvrzení o právu, jež se zapisuje do katastru nemovitostí 

vkladem, vydaného a zaslaného příslušnému katastrálnímu úřadu soudem či soudním 

exekutorem, nejde o zahájení řízení z úřední povinnosti, byť tato úprava dispoziční 

zásadu  prolamuje.473 

Velmi důležitou zásadou vkladového řízení, která významně motivuje k podávání 

návrhů na vklad v nejkratších možných lhůtách, je zásada priority.474 Dle ust. 9 odst. 2 

katastrálního zákona jsou zápisy práv do katastru prováděny v pořadí, které získají 

okamžikem doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu. Dojde-li tedy více návrhů na 

vklad týkajících se týchž nemovitostí, může být o návrhu doručeném později 

rozhodnuto až po té, co je pravomocně ukončeno řízení o návrhu doručeném dříve, do 

té doby se řízení o později doručeném návrhu přerušuje. Přitom vklad může být na 

základě později doručeného návrhu proveden pouze, navazuje-li na předchozí zápisy 

tedy i na vklad provedený na základě dříve doručeného návrhu.475 

Tato zásada se týká provádění všech forem zápisů práv do katastru nemovitostí, 

pročež dojde-li více návrhů na různé druhy zápisů k téže nemovitosti, provede se vždy 

ten, který přišel dříve, nehledě na to, zda se jedná o zápis záznamem, vkladem nebo 

poznámkou.476 Zásada priority se projevuje též v určení pořadí477 věcných práv k věci 

cizí evidovaných ve veřejném seznamu478, neboť dle ust. § 982 odst. 1 OZ 2012 je pro 

pořadí těchto práv určující doba podání návrhu na zápis s tím, že tato práva mohou mít 

 

473
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 62. 

474
 Ibid. 

475
 K určení, který návrh byl doručen v nejlepším pořadí a bude o něm rozhodováno jako první, se 

přiměřeně užije úprava řízení s předstihem žádosti ve správním řádu, viz BAUDYŠ, cit. 39, s. 36 - 37. 

476
 Uvedené neplatí pro poznámku k osobě, která se provádí bezodkladně, viz BAUDYŠ, cit. 39, 

s. 36 - 37, 115. 

477
 Pořadí věcného práva k věci cizí je v katastru nemovitostí rozpoznatelné dle časového údaje o 

datu, hodině a minutě, přičemž dřívější časový údaj značí lepší pořadí a v případě stejného časového 

údaje nikoli však stejného pořadí se u práva s lepším pořadí vyznačí údaj o přednostním pořadí, viz ust. § 

19 odst. 7 katastrální vyhlášky. 

478
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 179. 
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stejné pořadí, byly-li návrhy na ně podány v téže době. Doba podání návrhu na zápis 

práva je navíc v případě konstitutivního účinku vkladu nejen rozhodující pro určení 

pořadí věcného práva ale také pro určení okamžiku jeho vzniku.479 

Právě konstitutivní účinek vkladu je projevem další zásady vkladového řízení a to 

zásady intabulace. Zásada intabulace vyžaduje pro vznik, změnu či zánik věcného práva 

jeho zápis do katastru nemovitostí. Již výše bylo uvedeno, že ne vždy má vklad tento 

právotvorný účinek, proto se také zásada intabulace neuplatní vždy, když je vklad 

prováděn, ale pouze tehdy, jedná-li se o vklad věcného práva na základě smlouvy.480 

Poslední zásadou vkladového řízení, kterou je nutné zmínit, je zásada návaznosti 

vkladu na předcházející zápis. Tato zásada se projevuje v nemožnosti povolit provedení 

vkladu, nenavazuje-li navrhovaný vklad na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí.481 

Návaznost na dosavadní zápisy se však u vkladových listin nezkoumá, jedná-li se o 

originární způsob nabytí zapisovaného práva, tehdy není návaznost na dosavadní zápisy 

možná a tato zásada se logicky neuplatní.482 

4.2 Záznam 

Dalším způsobem, jakým lze do katastru nemovitostí zapisovat práva, je záznam. 

Do konce roku 2013, tedy za účinnosti zákona o zápisech, který před současným 

katastrálním zákonem upravoval problematiku zápisů do katastru nemovitostí, byla 

forma záznamu používána v případě, kdy bylo třeba zapisovat věcná práva, která 

vznikala, měnila se a zanikala nikoli zápisem do katastru nýbrž na základě jiných 

právních skutečností a jejich zápis měl pouze evidenční význam.483 

I nyní má zápis práva do katastru nemovitostí záznamem pouze evidenční 

význam, účinky záznamu jsou tedy deklaratorní, když jeho prostřednictvím nelze 

způsobit vznik, změnu, ani zánik žádného práva. Jeho prostřednictvím však nově nelze 

 

479
 V případě konstitutivního účinku vkladu vzniká, mění se či zaniká předmětné právo zpětně k 

okamžiku podání návrhu na zápis příslušnému katastrálnímu úřadu, viz PEKÁREK, 2015, cit. 68, s. 321 a 

ust. § 10 katastrálního zákona. 

480
 DVOŘÁK, 2015, cit. 80, s. 202. 

481
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 179 - 180. 

482
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 77. 

483
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 175 - 176. 
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zapisovat věcná práva, ani práva ujednaná jako věcná, pro něž je vyhrazen vklad. Touto 

formou zápisu je nyní možné zapsat pouze práva odvozená od vlastnického práva státu, 

kraje nebo obce.484 

4.2.1 Řízení o záznamu 

Řízení o záznamu není formálním správním řízením jako vkladové řízení, 

katastrální úřad zde nevydává žádné rozhodnutí a záznam práva buď provede či ne.485 

Protože se nejedná o formální správní řízení, představuje podání návrhu na záznam 

zahájení řízení neformálního, na které se z úpravy správního řádu použijí jen některé 

prvky. Z těchto prvků vyplývá, že je třeba, aby návrh na záznam měl určité kvality, má-

li na základě něho být proveden zápis do katastru nemovitostí, mezi které patří uvedení 

katastrálního úřadu, kterému je návrh určen, uvedení práva, které má být zapsáno a 

označení nemovitostí, ke kterým má být právo zapsáno.486 

Samozřejmě je nutné, aby byl návrh písemný a aby byl podložený listinou, ze 

které lze poznat, že je zde právo, jehož zápis je navrhován, a kterých nemovitostí 

označených v souladu s katastrálním zákonem se toto právo týká.487 Stejně jako u 

vkladu i u záznamu platí, že je-li právo zapisováno pouze k části pozemku ve formě 

parcely, musí součást takové listiny tvořit geometrický plán přesně vymezující danou 

část pozemku.488 

Okruh možných navrhovatelů záznamu je stanoven v ust. § 20 odst. 1 

katastrálního zákona, dle kterého to jsou orgány veřejné moci či územní samosprávné 

celky, které o právech tvořících předmět zápisu záznamem rozhodly nebo je osvědčily, 

nebo osoba, jež má na provedení záznamu právní zájem.489 

Všechny procesní kroky katastrálního úřadu v rámci řízení o záznamu jsou 

zaznamenávány v protokolu. Na rozdíl od vkladového řízení, pro které je vyhrazen 

 

484
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 207. 

485
 Ibid, s. 268. 

486
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 94. 

487
 JANKŮ, cit. 94, s. 256. 

488 HOLÝ, Jaroslav. Geometrický plán v nové formě a souvislostech. Rekodifikace & praxe. 

2014, roč. 2, č. 10, s. 22. 

489
 Viz ust. § 20 odst. 1 katastrálního zákona. 
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protokol “V“, slouží však protokol “Z“ nejen k zaznamenání veškerých procesních 

úkonů při provádění záznamu, ale také při provádění poznámky, upozornění a zápisu 

jiného údaje, byť tyto nejsou zapisovány záznamem, ale ustanovení o záznamu se na ně 

použijí pouze přiměřeně.490 

Stejně jako u návrhu na vklad je i při návrhu na záznam v katastru nemovitostí 

vyznačována plomba nejpozději následující pracovní den a to u všech návrhem na 

záznam dotčených nemovitostí. Vyrozumění o vyznačení plomby se však v případě 

záznamu nerozesílá, ani zde není lhůta 20 dnů jako u vkladu, jež by měla bránit 

provedení zápisu. I u záznamu však hraje roli okamžik, kdy byl návrh na jeho provedení 

doručen příslušnému katastrálnímu úřadu, stejně jako u vkladu se totiž i u záznamu jeho 

právní účinky váží k tomuto okamžiku.491 

Pro provedení záznamu musí být splněny zákonné požadavky jak návrhu tak 

předložené listiny. Hlediska přezkumu jsou však na první pohled výrazně menšího 

rozsahu, než jaké lze najít ve vkladovém řízení. Katastrální úřad u předložené listiny 

neřeší, zda se jedná o soukromou nebo veřejnou listinu, zkoumá pouze, zda je listina 

bez chyb v psaní nebo počtech či jiných zřejmých nesprávností, zda navrhovaný zápis 

navazuje na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí, a zda byl návrh na záznam podán 

někým z okruhu možných navrhovatelů.492 

Jsou-li výše uvedené zákonné požadavky splněny, provede katastrální úřad 

záznam do 30 dnů od doručení návrhu. Žádné rozhodnutí katastrální úřad nevydává,493 

což také znamená, že se proti provedenému záznamu nelze bránit v rámci řízení o 

záznamu ani v rámci žaloby dle části páté o.s.ř., upravující řízení ve věcech, o nichž již 

rozhodl jiný orgán veřejné moci.494 Pouze v případě, že záznam proveden nebyl, je 

možno se bránit, ovšem nikoli za pomoci výše uvedené žaloby, když chybí rozhodnutí o 

 

490
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 68, 263, 268. 

491
 Viz ust. § 9 odst. 1, § 10, §16 a § 18 odst. 1 katastrálního zákona a ust. § 2 odst. 1 písm. e) 

katastrální vyhlášky. 

492
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 220 - 221. 

493
 Viz ust. § 21 odst. 2, ust. § 33 písm. b) katastrálního zákona. 

494
 Viz ust. § 244 odst. 1 o.s.ř. 
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neprovedení záznamu, ale za pomoci žaloby proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo 

donucení správního orgánu dle ust. § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.495 

Nebyl-li záznam proveden, sdělí katastrální úřad navrhovateli písemně důvody 

neprovedení záznamu a vrátí mu předloženou listinu.496 Navrhovatel může listinu 

opravit a znovu předložit, budou-li pak zákonné požadavky splněny, katastrální úřad 

záznam dokončí. Jsou-li podmínky pro provedení záznamu splněny jen u některých 

nemovitostí, může být návrhu na záznam vyhověno pouze částečně, je však třeba 

vyhotovit a spolu s předloženou listinou uložit do sbírky listin úřední záznam s 

uvedením rozsahu, v jakém byl záznam na základě dané listiny proveden. O částečném 

provedení záznamu pak katastrální úřad vyrozumí navrhovatele.497 

Po ukončení řízení o záznamu jeho provedením, jeho částečným provedením, 

nebo vrácením listiny předložené k návrhu na záznam pro její nezpůsobilost, odstraní 

katastrální úřad plombu u dotčených nemovitostí.498 

Řízení o záznamu se lze celkově vyhnout, pokud spolu se vznikem vlastnického 

práva státu, kraje nebo obce vzniklo i právo od něj odvozené a obojí dokládá vkladová 

listina. V takovém případě provede katastrální úřad záznam odvozeného práva v rámci 

vkladového řízení a vlastní řízení o záznamu neprovádí. Stejně postupuje katastrální 

úřad při výmazu odvozeného práva při vkladu zániku vlastnického práva státu, kraje 

nebo obce, od kterého je odvozeno, tudíž při provedení vkladu zániku vlastnického 

práva katastrální úřad vymaže i záznam o právu odvozeném na základě vkladové listiny, 

kterou se dokládá zánik vlastnického práva.499 

4.3 Poznámka 

Poznámka je poslední forma zápisu do katastru nemovitostí vyhrazená pro 

důležité informace týkající se nemovitostí, vlastníků, jiných oprávněných, a zápisů již 

provedených v katastru nemovitostí.500 Jejím prostřednictvím nelze zapisovat práva jako 

 

495
 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ČŘ ze dne 16.11.2010, sp. zn. 7 Aps 3/2008. 

496
 Viz ust. § 21 odst. 2 katastrálního zákona. 

497
 JANKŮ, cit. 94, s. 258 - 259. 

498
 Ibid , s. 259. 

499
 Ibid, s. 257. 

500
 Viz ust. § 6 a ust. § 24 katastrálního zákona. 
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taková, avšak zápis poznámky upozorňuje na skutečnosti, které mohou změnu 

zapsaných právních vztahů způsobit.501 Tyto skutečnosti samy o sobě nevznikají 

zápisem do katastru nemovitostí, poznámka zde plní pouze informační funkci 

katastru.502 Poznámkou zapsané informace mohou tedy logicky významně ovlivnit 

osoby při rozhodování týkajícím se nemovitostí evidovaných v katastru, ať už jde o 

zvážení zda koupit určitou nemovitost či si nechat zřídit věcné břemeno a podobně.503 

Poznámka může obsahovat informace o smluvní volnosti potencionálních 

smluvních partnerů při převodech nemovitostí, její existence v katastru nemovitostí 

narušuje dobrou víru osob v případech, kdy je možné pochybovat o úplnosti a 

pravdivosti zápisů v katastru nemovitostí. Od okamžiku zápisu nemůže nikdo tvrdit, že 

mu informace obsažené v poznámce nebyly známy.504 

Podle toho, k čemu jsou zapisovány, se poznámky dělí typově na poznámky k 

nemovitosti, k osobě a poznámky spornosti.505 Povaha poznámek se ve srovnání s 

předchozí úpravou obsaženou v zákonu o zápisech nezměnila, značně se však zvýšil 

jejich počet.506 

4.3.1 Řízení o poznámce 

Poznámka nemá upraveno své vlastní specifické poznámkové řízení, nýbrž se na 

ni dle ust. § 26 katastrálního zákona při zápisu i výmazu použijí ustanovení o zápisu a 

výmazu záznamem přiměřeně. Řízení o zápisu poznámky tedy není formálním 

správním řízení, nevydává se v něm žádné rozhodnutí, a katastrální úřad buď poznámku 

provede, nebo vrátí podkladovou listinu s písemným vysvětlením důvodů pro 

neprovedení poznámky tomu, kdo o zápis poznámky požádal. Ten může po opravě 

listinu předložit znovu.507 

 

501 PEKÁREK, 2015, cit. 68, s. 296. 

502 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 18.6.2008, sp. zn. 9 As 60/2007. 

503
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 181 - 182. 

504 Ibid. 

505
 Ibid. 

506 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 72. 

507
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 182 - 183. 
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Naopak okruh žadatelů o poznámku v katastrálním zákonu vymezen specificky je, 

neboť jsou zde uvedena rozhodnutí či oznámení určitých osob, na základě kterých má 

katastrální úřad poznámku provést. Jedná se o soud, státního zástupce, policejní orgán, 

správce daně, správce obchodního závodu, vyvlastňovací úřad, pozemkový úřad, 

soudního exekutora, dražebníka a insolvenčního správce. Vedle toho je stanoveno, že 

návrh na poznámku může podat i jiná osoba, jestliže má být poznámka zapsána v její 

prospěch.508 

Taktéž specificky pro poznámku je stanoveno, že tvoří-li podklad pro její zápis 

rozhodnutí orgánu veřejné moci, není třeba, aby na něm byla vyznačena doložka právní 

moci ani doložka vykonatelnosti.509 Dané souvisí s typem informací, které se mají 

poznámkou zapsat a které je třeba zpravidla zveřejnit co nejdříve ve veřejném seznamu, 

mají-li plnit svůj účel. Čím dříve je totiž rozhodnutí orgánu veřejné moci doručeno 

katastrálnímu úřadu, tím dříve lze uplatnit zásady formální a materiální publicity.510 

Návrh na provedení poznámky od osoby, která na tom má právní zájem, ale taktéž 

žádost, resp. podání, v případě, že je katastrálnímu úřadu zasíláno rozhodnutí orgánu 

veřejné moci k provedení poznámky, musí mít minimálně náležitosti vyžadované 

správním řádem, tj. musí z něho být poznatelné, kterému správnímu orgánu, zde 

katastrálnímu úřadu, je podání určeno, a co se tímto podáním požaduje.511 Nejpozději 

následující pracovní den po doručení žádosti o provedení poznámky, vyznačuje 

katastrální úřad plombu u dotčených nemovitostí.512 

Před provedením poznámky provádí katastrální úřad taktéž jako u záznamu a 

vkladu přezkum předložené listiny, na základě které má být poznámka provedena. 

Zkoumá však pouze, zda je listina bez chyb v psaní, v počtech, bez jiných zřejmých 

nesprávností, označení nemovitostí v souladu s katastrálním zákonem a u soukromé 

 

508
 Viz ust. § 22 odst. 1 katastrálního zákona. 

509
 Viz ust. § 22 odst. 2 katastrálního zákona. 

510
 Právní účinky poznámky a její pořadí se totiž stejně jako u záznamu a vkladu určují dle 

okamžiku doručení návrhu na zápis příslušnému katastrálnímu úřadu, viz BAUDYŠ, cit. 39, s. 99 - 100. 

511
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 99. 

512
 Viz ust. § 9 odst. 1 katastrálního zákona a ust. § 2 odst. 1 písm. e) katastrální vyhlášky. 
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listiny návaznost na předcházející zápisy v katastru513. Při podání návrhu osobou, v jejíž 

prospěch má být poznámka zapsána, zkoumá katastrální úřad též, zda je k podání 

návrhu daná osoba oprávněna.514 

Je-li možné na základě předložené listiny poznámku provést, učiní tak katastrální 

úřad do 30 dnů od jejího doručení. Je-li možné provést poznámku na základě 

předložené listiny pouze částečně, provede katastrální úřad poznámku v daném rozsahu, 

listinu založí do sbírky listin spolu s úředním záznamem o rozsahu, v jakém byla 

poznámka skutečně provedena, a o částečném provedení poznámky vyrozumí 

předkladatele listiny. Přitom platí, že proti provedení či neprovedení poznámky se nelze 

bránit cestou řádných ani mimořádných opravných prostředků,515 ani podat žalobu dle 

části páté o.s.ř., upravující řízení ve věcech, o nichž již rozhodl jiný orgán veřejné moci, 

neboť zde chybí rozhodnutí.516 

Po ukončení řízení o poznámce, ať už byla provedena, či nikoli, odstraní 

katastrální úřad plombu u dotčených nemovitostí.517 Byla-li poznámka provedena, může 

být vymazána opět pouze na základě rozhodnutí či oznámení určitých osob, mezi které 

patří soud, státní zástupce, policejní orgán, správce daně, vyvlastňovací úřad, soudní 

exekutor, insolvenční správce a dražebník, nebo na základě doloženého návrhu osoby, 

jestliže má být poznámka vymazána v její prospěch, to vše za předpokladu, že důvody 

pro její vyznačení, již nejsou dány.518 

4.3.2 Poznámky k nemovitosti 

Poznámky k nemovitostem se vztahují samozřejmě k nemovitostem. V katastru 

nemovitostí se jejich zápis promítne pouze na těch listech vlastnictví, na kterých jsou 

evidovány dané nemovitosti. Tyto poznámky zapisují katastrální úřady, v jejichž 

 

513 Návaznost na předcházející zápisy katastrální úřad nezkoumá při vyznačování poznámky 

spornosti na základě doručené žaloby, neboť ta je procesním úkonem a zařadit ji pod soukromou listinu 

nelze, viz BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 257. 

514
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 223. 

515
 ŠUSTROVÁ, cit 176, s. 182 - 183. 

516
 Viz ust. § 244 odst. 1 o.s.ř. 

517
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 183. 

518
 Viz ust. § 27 katastrálního zákona. 
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obvodech se příslušné nemovitosti nachází,519 a lze je rozdělit na ty, které se zapisují na 

základě veřejných listin, ty které se zapisují na základě soukromých listin, a ty, které se 

zapisují na základě procesních úkonů.520 

Poznámek k nemovitosti je celkem 35, pokud se mezi ně nepočítají poznámky 

spornosti.521 Z toho některé poznámky nejsou použitelné, ať už proto, že předvídají 

úpravu budoucích právních předpisů522 nebo proto, že se dostaly do zákona jaksi 

nedopatřením, když stejné skutečnosti se zapisují prostřednictvím vkladu.523 Některé již 

byly zmíněny u práv jakožto předmětu zápisů do katastru nemovitostí, některé budou 

zmíněny nyní. 

U každé poznámky k nemovitosti se uvádí její předmět stručným popisem a údaje 

o nemovitosti, ke které se poznámka vztahuje. V případě, že se poznámka týká pouze 

spoluvlastnického podílu na nemovitosti, zapisují se k ní též údaje o vlastníku tohoto 

spoluvlastnického podílu. Jedná-li se o poznámku o výhradě vlastnictví upevněného 

stroje či jiného upevněného zařízení, o právu užívání či požívání, které se nezapisuje 

vkladem524, o přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jiného, o závazku 

nezajistit zástavním právem nový dluh ve výhodnějším pořadí, nebo o poznámku o 

závazku neumožnit namísto starého zástavního práva nechat zapsat nové, uvedou se v 

rámci poznámky taktéž údaje o takto oprávněné osobě.525 

Na základě procesního úkonu se zapisuje poznámka „o podaném návrhu na 

nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovitosti, zřízením 

soudcovského zástavního práva na nemovitosti a podaném návrhu na zřízení 

exekutorského zástavního práva.“526 O podaném návrhu je katastrální úřad vyrozuměn 

soudem či soudním exekutorem. Tito mají povinnost informovat příslušný katastrální 

 

519
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 141, 226. 

520
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 187. 

521
 Viz ust. § 23 katastrálního zákona. 

522
 Poznámky dle ust. § 23 odst. 1 písm. n) a r), viz ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 193, 195 - 196. 

523
 Poznámka dle ust. § 23 odst. 1 písm. x), viz BAUDYŠ, cit. 39, s. 109. 

524 Jak uvedeno výše, tato poznámka je zatím nepoužitelná, viz ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 195 - 

196. 

525
 Viz ust. § 20 odst. 1 katastrální vyhlášky. 

526
 Viz ust. § 23 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona. 
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úřad o podaném návrhu, i když povinný ještě není omezen v dispozicích se svou 

nemovitostí. Při nařízení výkonu rozhodnutí se rozhoduje na základě stavu v době 

zahájení řízení.527 

Po nabytí právní moci usnesení, kterým se výkon rozhodnutí zastavuje, je soud 

povinen zaslat dané usnesení katastrálnímu úřadu k výmazu poznámky.528 Katastrální 

úřad vymaže tuto poznámku, týká-li se správy nemovitosti nebo jejího prodeje, také při 

zápisu poznámky o „usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, 

prodejem nemovitosti a o nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního 

závodu,“529 kterou zapisuje na základě rozhodnutí soudu jakožto veřejné listiny.530 

Další poznámkou zapisovanou na základě procesního úkonu je poznámka o 

„podané žalobě, kterou se navrhovatel domáhá, aby soud vydal takové rozhodnutí 

týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden 

vklad do katastru, pokud se na jeho základě nezapisuje poznámka spornosti.“531 Na 

rozdíl od výše uvedeného neinformuje o podané žalobě katastrální úřad soud, ale je na 

tom, v jehož prospěch má být poznámka vyznačena, aby podal příslušný návrh a při 

něm katastrálnímu úřadu doložil, že žalobu skutečně podal.532 Vyznačení této 

poznámky způsobuje přerušení vkladového řízení, jestliže věc řešená v soudním řízení o 

dané žalobě je pro vkladové řízení otázkou předběžnou.533 Většinou se však jedná o 

žaloby na vydání konstitutivních rozhodnutí, takže se v těchto soudních řízení vyskytuje 

pro vkladové řízení předběžná otázka jen zřídka.534 

 

527
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 226. 

528
 Ibid. 

529
 Viz ust. § 23 odst. 1 písm. f) katastrálního zákona. 

530
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 189. 

531
 Viz ust. § 23 odst. 1 písm. o) katastrálního zákona. 

532
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 193. 

533
 Taková situace nastává, je-li třetí osobou podána žaloba na určení existence či neexistence 

věcného práva, z něhož má být oprávněn někdo jiný, viz VRZALOVÁ, Lenka. Poznámky spornosti: K 

praktickým problémům spojeným s aplikací nové právní úřavy. Rekodifikace & praxe. 2014, roč. 2, č. 10, 

s. 12. 

534
 VRZALOVÁ, Lenka. Poznámky spornosti: K praktickým problémům spojeným s aplikací 

nové právní úřavy. Rekodifikace & praxe. 2014, roč. 2, č. 10, s. 13. 
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Na základě veřejné listiny lze zapsat poznámku o „exekučním příkazu ke správě 

nemovitosti a k prodeji nemovitosti.“535 Tyto exekuční příkazy vydává soudní exekutor, 

jeho povinností je doručit je vedle oprávněného, povinného též příslušnému 

katastrálnímu úřadu.536 Exekuci prodejem nemovitosti může nařídit též správce daně dle 

ust. § 218 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Dle ust. 220 odst. 2 tohoto 

zákona má správce daně taktéž povinnost doručit příslušnému katastrálnímu úřadu 

exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Další poznámkou zapsanou na základě veřejné 

listiny je např. poznámka o „usnesení o dražební vyhlášce o prodeji nemovitosti,“537 

kterou může katastrální úřad zapsat na základě usnesení vydaného soudem, soudním 

exekutorem nebo správcem daně.538 

 Na základě veřejné listiny se do katastru nemovitostí zapisuje také poznámka o 

„usnesení o nařízení předběžného opatření,“539 konkrétně na základě usnesení soudu, 

jehož stejnopis je soud povinen zaslat katastrálnímu úřadu do tří dnů od jeho vydání. 

Usnesení soudu o předběžném opatření a poznámka na jeho základě vyznačená hraje 

důležitou roli pro případné probíhající vkladové řízení, neboť návrh na vklad týkající se 

nemovitosti ve vlastnictví účastníka, který byl na základě předběžného opatření soudu 

omezen v nakládání s danou nemovitostí, tímto předběžným opatřením ztrácí své právní 

účinky a vklad tak není možné provést.540 

Na základě soukromé listiny541 se do katastru nemovitostí zapisuje například 

poznámka o „výhradě, že upevněný stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí 

nemovitosti.“542 Součástí věci je dle ust. § 505 OZ 2012 vše, co jednak k dané věci 

 

535
 Viz ust. § 23 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona. 

536
 Viz ust. § 335b odst. 3 o.s.ř., a ust. § 52 odst. 1, § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.   

537
 Viz ust. § 23 odst. 1 písm. g) katastrálního zákona. 

538
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 189. 

539
 Viz ust. § 23 odst. 1 písm. i) katastrálního zákona. 

540
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 232. 

541
 Mohlo by jít samozřejmě i o veřejnou listinu v podobě notářského zápisu o předmětném 

právním jednání, viz ust. § 6 a ust. § 62 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 

(notářský řád). 

542
 Viz ust. § 23 odst. 1 písm. p) katastrálního zákona. 
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náleží, jednak od ní nemůže být odděleno bez jejího znehodnocení. Stroj či jiné zařízení 

upevněné na nemovité věci je také součástí této nemovité věci, lze si však ujednat, že 

tomu tak nebude. Dle ust. § 508 odst. 1 OZ 2012 platí, že není součástí nemovité věci 

evidované v katastru nemovitostí stroj ani jiné upevněné zařízení, jestliže je o tom v 

katastru nemovitostí zapsána se souhlasem vlastníka nemovitosti výhrada. 

Poznámku o výhradě vlastnictví stroje zapíše katastrální úřad na základě návrhu 

vlastníka stroje, ke kterému je nutno přiložit právní jednání vlastníka stroje obsahující 

výhradu svého vlastnického práva ke stroji a souhlas vlastníka nemovitosti. Za souhlas 

vlastníka nemovitosti se zápisem výhrady se považuje též žádost o zápis poznámky z 

jeho strany. Výmaz této poznámky se provádí na základě listiny prokazující, že se 

vlastníkem stroje stal vlastník nemovitosti, nebo na základě potvrzení o neexistenci 

stroje od jeho vlastníka.543 

Na základě soukromých listin544 lze dále do katastru nemovitostí nechat zapsat 

poznámku o „výhradě přednostního pořadí pro jiné právo“545 a poznámku o 

„přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu“546. Obě tyto poznámky 

souvisí se zásadou priority projevující se v určení pořadí věcných práv k věci cizí ve 

veřejném seznamu dle doby podání návrhu na jejich zápis,547 a představují výjimky z 

této zásady.548 

Dle ust. § 982 odst. 2 OZ 2012 si může vlastník věci evidované ve veřejném 

seznamu při zřízení věcného práva k této věci vyhradit přednostní pořadí pro jiné právo 

a nechat jej zapsat do veřejného seznamu, kde je věc evidována. Je-li přednostní pořadí 

pro jiné právo zapsáno v katastru nemovitostí formou výše uvedené poznámky o 

výhradě přednostního pořadí dle ust. § 23 odst. 1 písm. s) katastrálního zákona, je na 

vlastníkovi nemovitosti, zda přednostní pořadí využije a spojí s ním jiné právo či nikoli. 

 

543
 Viz ust. § 72 odst. 4 a ust. § 73 odst. 8 katastrální vyhlášky. 

544
 Opět by samozřejmě mohlo jít i o veřejnou listinu v podobě notářského zápisu o předmětném 

právním jednání, viz ust. § 6 a ust. § 62 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 

(notářský řád). 

545
 Viz ust. § 23 odst. 1 písm. s) katastrálního zákona. 

546
 Viz ust. § 23 odst. 1 písm. t) katastrálního zákona. 

547
 FRANKOVÁ, cit. 1, s. 179. 

548
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 38. 
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Souhlas oprávněného z věcného práva následujícího za vyhrazeným přednostním pořadí 

pro jiné právo se zápisem tohoto práva není nutný, ledaže by mělo být jiné právo 

zapsáno ve větším rozsahu, než pro jaký mu výhrada svědčí, nebo by výhrada měla být 

zřizována až poté, co bylo věcné právo k cizí věci již zapsáno.549 

Věcné právo zapsané na místo vyhrazené přednostním pořadí pro jiné právo se v 

katastru nemovitostí eviduje s časovým údajem shodným s časovým údajem pořadí 

věcného práva, vůči kterému bylo pořadí vyhrazeno, údajem o své přednosti vůči 

tomuto právu a označením tohoto práva. Jak výše uvedeno, je na vlastníku nemovitosti 

kdy a zda přednostní pořadí využije, pročež zápis práva ve vyhrazeném přednostním 

pořadí je možný pouze s jeho souhlasem. Souhlas vlastníka musí být katastrálnímu 

úřadu doložen. Lze tak učinit samostatnou listinou, souhlas může vyplývat ze smlouvy 

zřizující právo, jež má být v přednostním pořadí zapsáno, nebo o zápis daného práva v 

přednostním pořadí požádá sám vlastník nemovitosti. Při vkladu věcného práva na 

přednostní pořadí pak katastrální úřad vymaže poznámku o výhradě ex offo.550 

Dle ust. § 983 odst. 1 OZ 2012 lze do veřejného seznamu zapsat přednostní právo 

ke zřízení věcného práva pro jinou osobu. K jeho zápisu je třeba smlouvy, v níž se 

vlastník věci zavazuje k přednostním převodu vlastnického práva určité osobě, nebo ke 

zřízení věcného práva ve prospěch určité osoby, a souhlasu vlastníka věci se zápisem 

přednostního práva k této věci do veřejného seznamu. Souhlas musí být dán výslovně 

buď v rámci smlouvy samotné nebo v rámci samostatné listiny. Souhlas je dán také tím, 

že návrh na zápis přednostního práva do veřejného seznamu podá sám vlastník věci.551 

Do katastru nemovitostí se zapisuje poznámka o přednostním právu ke zřízení 

věcného práva pro jinou osobu“552 na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného práva k cizí věci nebo převodu vlastnického práva k ní, kupní smlouvy 

obsahující dosud trvající výhradu vlastnického práva, smlouvy o zajišťovacím převodu 

věcného práva sjednaného s povinností převodu práva zpět po splnění dluhu, nebo na 

základě smlouvy o zřízení věcného práva obsahující dosud nesplněnou odkládací 

 

549
 SPÁČIL, cit. 200, s. 24, 26 - 27. 

550
 Viz ust. § 19 odst. 1, 2 a ust. § 73 odst. 7 katastrální vyhlášky.  

551
 SPÁČIL, cit. 200, s. 31- 32. 

552
 Viz ust. § 23 odst. 1 písm. t) katastrálního zákona. 
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podmínku či doložení času, který ještě nenastal. Vedle toho je třeba doložit souhlas 

vlastníka věci se zápisem poznámky jedním z výše uvedených způsobů.553 

Tato poznámka zajišťuje pořadí pro věcné právo, které má být na základě 

přednostního práva zřízeno,554 neboť jako údaj o pořadí se u něj eviduje doba 

odpovídající okamžiku podání žádosti o zápis této poznámky příslušnému katastrálnímu 

úřadu. Stejně jako u poznámky o přednostním pořadí je pak i tato poznámka vymazána 

ex offo katastrálním úřadem při vkladu věcného práva, kterého se týká. Dále ji 

katastrální úřad vymaže, pokud od jejího zápisu uběhl rok a více, vkladové řízení o 

právu, jehož se přednostní právo týká, nebylo zahájeno, a vlastník věci požádal o její 

výmaz. Žádost je třeba doložit písemným potvrzením oprávněného z přednostního 

práva, že nepodal ve lhůtě jednoho roku od zápisu poznámky odpovídající žalobu k 

soudu.555 

K žádosti je možné přiložit místo potvrzení oprávněného pravomocné rozhodnutí 

o žalobě na naplnění závazku vlastníka o zřízení věcného práva či převodu vlastnického 

práva, pro něž bylo přednostní právo v katastru nemovitostí zapsáno, kterým bylo 

žalobě vyhověno, ale od nabytí právní moci uplynul více než rok, nebo kterým byla 

žaloba zamítnuta. V případě zamítnutí žaloby není třeba čekat na uplynutí jednoho roku 

od zápisu poznámky a žádost o výmaz může s touto přílohou podat vlastník ihned. 

Nebyla-li žádost doložena ani jedním z výše uvedeného, vyzve katastrální úřad 

oprávněného z přednostního práva, aby do 15 dnů doložil, že podal odpovídající žalobu 

na nahrazení projevu vůle vlastníka věci do jednoho roku od zápisu poznámky nebo do 

jednoho roku ode dne vymahatelnosti přednostního práva, přičemž kdy se stalo právo 

vymahatelným, doloží vlastník věci. Pokud oprávněný neprokáže podání žaloby v jedné 

z výše uvedených lhůt, katastrální úřad poznámku vymaže.556 

4.3.3 Poznámky k osobě 

Poznámka k osobě se týká vlastníků a jiných oprávněných evidovaných v katastru 

nemovitostí a její existence se projevuje na všech listech vlastnictví, na kterých je v 

 

553
 Viz ust. § 72 odst. 3 katastrální vyhlášky. 

554
 SPÁČIL, cit. 200, s. 31. 

555
 Viz ust. § 983 odst. 1 OZ 2012 a ust. § 19 odst. 3, § 73 odst. 6 písm. a), b) katastrální vyhlášky. 

556
 Viz ust. § 983 OZ 2012 a ust. § 73 odst. 6 písm. c), d), e) katastrální vyhlášky. 
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části A zapsána osoba, které se poznámka týká.557 Zapisuje ji kterýkoli katastrální úřad, 

kterému bylo doručeno podání k zápisu poznámky, přičemž zápis i výmaz je třeba 

provést bezodkladně po doručení odpovídající listiny. Provedení zápisu se projeví na 

všech příslušných listech vlastnictví k jednomu okamžiku. Plomba se nevyznačuje.558 

Ve specifických případech lze zapsat poznámku také na základě informací z 

informačního systému insolvenčního rejstříku.559 

U každé poznámky k osobě je v části D příslušných listů vlastnictví stručně 

popsán její předmět a jsou zde uvedeny údaje o dané osobě. Celkem zná katastrální 

zákon pět poznámek, které je možné k osobě zapsat.560 Poznámka dle ust. § 25 odst. 1 

písm. e) katastrálního zákona je však zatím nepoužitelná, neboť teprve předpokládá 

úpravu budoucího právního předpisu.561 

Nejvíce využívanou poznámkou k osobě je poznámka o „vyrozumění o nařízení 

exekuce, pokud povinným není stát nebo územní samosprávný celek.“562 Tuto poznámku 

o zahájení exekuce vyznačí katastrální úřad na základě vyrozumění soudního exekutora, 

který má povinnost jej zaslat tomu katastrálnímu úřadu, v jehož obvodu má své sídlo, 

po zahájení exekuce v případě, že povinný z exekuce je zapsaným vlastníkem v katastru 

nemovitostí.563 Povinnému se vyrozumění o zahájení exekuce doručuje nejpozději s 

prvním exekučním příkazem, od okamžiku doručení nesmí povinný disponovat až na 

výjimky se svým majetkem, právní jednání porušující takový zákaz je však pouze 

relativně neplatné a neplatnosti se může dovolat jen soudní exekutor, oprávněný nebo 

přihlášený věřitel vznesením námitky neplatnosti. Námitku neplatnosti v podobě 

exekučního příkazu či jiného projevu vůle těchto osob je třeba doručit všem účastníkům 

právního jednání, o jehož neplatnost jde.564 

 

557
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 226. 

558
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 184. 

559
 Viz ust. § 25 odst. 2 katastrálního zákona. 

560
 Viz ust. § 25 odst. 1 katastrálního zákona a ust. § 20 odst. 2, § 23 odst. 2 písm. e) bod 2. 

katastrální vyhlášky. 

561
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 262. 

562
 Viz ust. § 25 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona. 

563
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 185. 

564
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 258 – 259. 
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Ve vkladovém řízení o nemovitosti ve vlastnictví povinného, u něhož je zapsána 

poznámka o zahájení exekuce, katastrální úřad k této poznámce nepřihlíží, pokud a 

dokud není vydán exekuční příkaz k prodeji nebo správě předmětné nemovitosti. Je-li 

vydán, dotáže se katastrální úřad soudního exekutora, zda byl exekuční příkaz doručen 

všem účastníkům právního jednání, resp. si vyžádá potvrzení o této skutečnosti. 

Doručením exekučního příkazu všem účastníkům právního jednání se právní jednání 

stává neplatným565 a návrh na vklad na základě tohoto právního jednání tak katastrální 

úřad zamítne566. 

Poznámku o zahájení exekuce je možné vymazat na základě oznámení soudního 

exekutora o skončení exekuce nebo na základě pravomocných usnesení buď o zastavení 

exekuce, které vydá soud či soudní exekutor, nebo o vztáhnutí výše uvedeného 

dispozičního zákazu pouze na část majetku povinného, jež je přiměřená vymáhané 

povinnosti, které vydá soudní exekutor. Spolu s ní jsou pak vymazány i veškeré ostatní 

poznámky vztahující se k dané exekuci.567 

Další poznámky k osobě souvisí s insolvenčním řízením dle zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Poznámku o „usnesení o 

předběžném opatření, podle kterého nemůže dlužník nakládat s majetkovou podstatou 

nebo může dlužník nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného 

insolvenčního správce,“568 poznámku o „vyrozumění insolvenčního soudu o vydání 

rozhodnutí o úpadku,“569 a poznámku o „rozhodnutí o prohlášení konkursu“570 zapisuje 

katastrální úřad na základě odpovídajících podání doručených od insolvenčního soudu, 

v prvním případě se jedná o doručení stejnopisu předběžného opatření, v druhém o  

vyrozumění o vydání rozhodnutí o úpadku, a ve třetím o doručení usnesení soudu.571 

 

565
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 186. 

566
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 259. 

567
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 186. 

568
 Viz ust. § 25 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona. 

569
 Viz ust. § 25 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona. 

570
 Viz ust. § 25 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona. 

571
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 186 - 187. 
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U poznámek o rozhodnutí o úpadku a o prohlášení konkursu je katastrálnímu 

úřadu umožněno zapsat je taktéž na podkladě informací převzatých z informačního 

systému insolvenčního rejstříku.572 

4.3.4 Poznámka spornosti 

Poznámka spornosti je zvláštním typem poznámky k nemovitosti se specifickými 

právními účinky, která úzce souvisí se zásadou materiální publicity.573 Zásada 

materiální publicity umožňuje nabýt vlastnické právo k nemovitosti evidované v 

katastru nemovitostí od osoby, která je zde zapsána jako vlastník, avšak ve skutečnosti 

vlastníkem není.574 Tato situace, kdy v katastru nemovitostí evidovaný stav o právních 

vztazích k nemovitostem neodpovídá skutečnosti, může nastat jednak jako důsledek 

možnosti mimoknihovního vzniku či zániku práv podléhajících zápisu do katastru 

nemovitostí, jednak se může stát, že na počátku existující právní důvod časem odpadl, 

např. je-li odstoupeno od smlouvy, nebo právní důvod pro zdánlivost či absolutní 

neplatnost právního jednání nikdy neexistoval. Může se též jednat o chybný zápis.575 

K nabytí věcného práva k nemovitosti od nevlastníka, je třeba, aby byly 

kumulativně splněny podmínky stanovené v ust. § 984 odst. 1 OZ 2012. Musí se tedy 

jednat o nabytí věcného práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí právním 

jednáním od k tomu dle katastru oprávněné osoby v dobré víře a za úplatu. Jiné způsoby 

nabytí práv než prostřednictvím právního jednání nejsou materiální publicitou chráněny, 

zároveň nesmí jít o právní jednání absolutně neplatné či zdánlivé. Materiální publicitou 

tak nejsou chráněni nabyvatelé práv z dědění, soudní či exekuční dražby nebo z 

vyvlastnění ani nabyvatelé práv, kteří uzavřeli právní jednání sice se skutečnými 

vlastníky, avšak tito byli omezeni v možnosti disponovat se svou nemovitostí, byť to 

nebylo z katastru nemovitostí zřejmé.576 

 

572
 Viz ust. § 25 odst. 2 katastrálního zákona. 

573
 VRZALOVÁ, Lenka. Poznámky spornosti: K praktickým problémům spojeným s aplikací 

nové právní úřavy. Rekodifikace & praxe. 2014, roč. 2, č. 10, s. 10. 

574 FRANKOVÁ, cit. 1, s.171. 

575 SPÁČIL, cit. 200, s. 37. 

576 Ibid, s. 37 - 38. 
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Zásada materiální publicity chrání pouze dobrověrné nabyvatele, tedy osoby v 

dobré víře ve správnost zapsaného stavu, jež nevěděly a ani při obvyklé míře opatrnosti 

nemohly vědět, že právně nejednají se skutečně k tomu oprávněnou osobou. V rámci 

obvyklé míry opatrnosti se po osobách, jež hodlají nabýt práva od osob zapsaných v 

katastru nemovitostí, nepožaduje, aby vedle zhlédnutí stavu zápisů v katastru 

nemovitostí prováděly šetření ke zjištění skutečného právního stavu věci, ledaže by zde 

byly objektivní důvody vyvolávající pochybnost o jeho souladu se stavem zapsaným. 

Dobrá víra nabyvatele se navíc presumuje, takže je na tom, kdo tvrdí opak, aby její 

absenci prokázal.577 

Nabyvatel nemusí být v dobré víře po celou dobu, stačí, aby byl v dobré víře k 

okamžiku podání návrhu na zápis příslušnému katastrálnímu úřadu.578 K tomuto 

okamžiku musí být osoba, s níž právně jednal ohledně určité nemovitosti, zapsána v 

katastru nemovitostí jako osoba k tomu oprávněná. Zároveň k tomuto okamžiku nesmí 

existovat v katastru nemovitostí zápis či vyznačena plomba s takovým obsahem, který 

by dobrou víru nabyvatele vylučoval.579 

K vyvážení dopadů materiální publicity na skutečné vlastníky a oprávněné z 

věcných práv slouží ust. § 985 a 986 OZ 2012. Dle ust. § 985 OZ 2012 neodpovídá-li 

stav zápisů o právních vztazích v katastru nemovitostí skutečnosti, ačkoliv původně s 

ním byl v souladu, může se osoba tímto stavem dotčená ve svém věcném právu bránit 

podáním žaloby na soud. K vyloučení dobré víry ostatních ve správnost zapsaného 

právního stavu může zároveň požádat o zápis poznámky rozepře do katastru 

nemovitostí, prokáže-li katastrálnímu úřadu, že své právo uplatnila. Rozhodnutí o dané 

žalobě pak působí vůči všem, kteří dosáhli zápisu po podání žádosti o zápis poznámky 

do katastru nemovitostí.580 

V případě, že dojde k zápisu do katastru nemovitostí bez právního důvodu, může 

se osoba dotčená ve svém právu tímto zápisem bránit postupem uvedeným v ust. § 986 

OZ 2012. Dle tohoto ustanovení je možné domáhat se u soudu výmazu zápisu 

 

577 Ibid, s. 40 - 41. 

578 Jedná-li se o věcné právo vznikající zápisem do katastru nemovitostí, viz ust. § 984 odst. 1 OZ 

2012, ust. § 10 katastrálního zákona. 

579 SPÁČIL, cit. 200, s. 41 - 42. 

580 Ibid, s. 49 - 50, 52. 
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provedeného bez právního důvodu. Zároveň je možné a pro osobu dotčenou v právu 

přímo nezbytné, chce-li se vyhnout účinkům materiální publicity, k vyloučení dobré 

víry požádat u katastrálního úřadu o vyznačení poznámky spornosti zápisu v katastru 

nemovitostí. Na rozdíl od poznámky rozepře u poznámky spornosti zápisu stačí, aby 

žadatel o zápis katastrálnímu úřadu doložil podání odpovídající žaloby k soudu do dvou 

měsíců od podání žádosti o zápis poznámky. Neučiní-li tak v uvedené lhůtě, vymaže 

katastrální úřad poznámku spornosti bez návrhu.581 

Podá-li žadatel žádost o zápis poznámky spornosti zápisu do jednoho měsíce od 

okamžiku, kdy se dozví o provedení zápisu do katastru nemovitostí bez právního 

důvodu, působí jeho právo nejen vůči nabyvateli bez dobré víry ale i vůči tomu, kdo 

nabyl právo na základě daného zápisu či na něj navazujících zápisů v dobré víře. V 

případě dodržení této lhůty tak může být odpovídající žaloba žadatele úspěšná i vůči 

zápisu práva nabyvatele, který dosáhl zápisu v dobré víře. Lhůta jednoho měsíce se 

prodlužuje na tři roky od provedení zápisu, jestliže žadatel nebyl o jeho provedení řádně 

vyrozuměn.582 

V případě splnění subjektivní jednoměsíční či objektivní tříroční lhůty je tedy 

dobrá víra nabyvatelů vyloučena i zpětně, při nesplnění těchto lhůt je vyloučena od 

okamžiku podání žádosti o vyznačení poznámky spornosti zápisu. Avšak i před 

vyznačením poznámky spornosti zápisu bude právo skutečného vlastníka či 

oprávněného z věcného práva působit vůči nabyvatelům, kteří nesplnili kumulativně 

všechny podmínky pro nabytí od osoby oprávněné k tomu dle zapsaného nikoli však 

skutečného právního stavu stanovené v ust. § 984 odst. 1 OZ 2012.583 

Žadatelem o zápis poznámky spornosti zápisu může být pouze ten, kdo byl na 

základě daného zápisu z katastru nemovitostí vymazán, nebo ten, jehož vlastnické právo 

bylo na základě takovéhoto zápisu omezeno. Zápisem bez právního důvodu se rozumí 

provedení zápisu na základě právního jednání, které je absolutně neplatným, bylo 

zrušeno, nebo se díky zdánlivosti o právní jednání vůbec nejedná.584 

 

581 Ibid, s. 56 - 57. 

582
 Viz ust. § 986 odst. 2, 3 OZ 2012. 

583 SPÁČIL, cit. 200, s. 57, 60. 

584
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 206. 
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V žádosti, resp. návrhu, je potřeba uvést, který zápis považuje žadatel za 

provedený bez právního důvodu a proč a jakým způsobem se ho zápis dotýká, tj. zda 

byl na jeho základě vymazán z katastru nemovitostí nebo jeho právo omezeno právem k 

věci cizí. Nemovitosti je potřeba označit v souladu s požadavky katastrálního zákona a 

žadatel by se měl sám dostatečně identifikovat, aby ho katastrální úřad mohl ztotožnit s 

již vymazaným či dosud zapsaným ale v právu nově omezeným vlastníkem.585 

Promítnutí úpravy poznámky rozepře a poznámky spornosti zápisu obsažené v OZ 

2012 do katastrálního zákona bylo s ohledem na jejich význam nezbytné, avšak nebylo 

provedeno zcela šťastně. Obě poznámky jsou upraveny v jednom ustanovení 

katastrálního zákona, konkrétně v ust. § 24 odst. 1, ještě se třetím typem poznámky, 

jenž však s úpravou v ust. § 985 a 986 OZ 2012 nesouvisí. Každé z těchto tří poznámek 

je věnována pouze jedna věta. Katastrální zákon navíc nerozlišuje mezi poznámkou 

rozepře, poznámkou spornosti zápisu a třetím typem a všechny tři shodně označuje jako 

poznámku spornosti.586 

Zvláště problematické je v katastrálním zákonu stanovení okruhu zápisů, vůči 

kterým působí poznámka rozepře. Přitom dle ust. § 24 odst. 3 katastrálního zákona je 

katastrální úřad povinen vymazat právě tyto zápisy, je-li soudem vyhověno žalobě, o níž 

poznámka spornosti zápisu informuje, pročež lze stanovení tohoto okruhu považovat 

bezpochyby za důležité. Jak výše uvedeno o poznámku rozepře se žádá, existuje-li 

nesoulad mezi skutečným a zapsaným právním stavem v katastru nemovitostí, přičemž 

ten může nastat mimo jiné v důsledku mimoknihovního vzniku či zániku práv. V 

takovém případě však chybí právní jednání, které by žadatel o poznámku rozepře u 

soudu napadal.587 

Úprava poznámek spornosti v katastrálním zákonu však počítá s tím, že žadatelé 

budou u soudu vždy napadat nějaké právní jednání, a že poznámka spornosti bude 

působit vůči zápisům provedeným na základě takových právních jednání, případně vůči 

zápisům navazujícím.588 Absence právního jednání v případě mimoknihovního vzniku, 

 

585
 Ibid. 

586 Viz ust. § 24 odst. 1 katastrálního zákona. 

587 Neboť se jedná o žalobu určovací, že zde právo je či není, či komu svědčí, viz SPÁČIL, cit. 

200, s. 49 - 50. 

588 Viz ust. § 24 odst. 1 katastrálního zákona. 
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změny, či zániku práv vede k závěru o neexistenci zápisu provedeného přímo na jeho 

základě a tudíž o neexistenci zápisů, vůči kterým poznámka rozepře působí. Takový 

závěr je však třeba jako absurdní odmítnout a z ust. § 985 OZ 2012 dovodit, že 

poznámka rozepře působí vůči všem zápisům práv učiněných po podání žádosti o její 

zápis. 

Poslední třetí poznámka označená katastrálním zákonem taktéž za poznámku 

spornosti je upravena ve třetí větě ust. § 24 odst. 1 katastrálního zákona. Tuto poznámku 

vyznačuje katastrální úřad na základě oznámení soudu o podané žalobě nebo na základě 

návrhu žalobce, u něhož je doloženo podání žaloby k soudu, o určení neplatnosti, 

zdánlivosti či zrušení právního jednání, jež je vkladovou listinou v právě probíhajícím 

vkladovém řízení.589 

V případě vyznačení všech tří typů poznámek upravených v ust. § 24 odst. 1 

katastrálního zákona do katastru nemovitostí není třeba přerušovat vkladové řízení 

ohledně nemovitosti, jíž se daná poznámka týká. Vkladové řízení může proběhnout a 

může být povolen a proveden vklad, i když se v soudním řízení, o kterém poznámka 

informuje, řeší pro dané vkladové řízení předběžná otázka, a bylo by tak na místě dle 

správního řádu vkladové řízení přerušit. Provedený vklad a od něj odvozené další zápisy 

však budou vymazány katastrálním úřadem ex offo, bude-li žalobě, které se poznámka 

týká, vyhověno,590 a o provedené změně stavu zápisů v katastru nemovitostí budou 

informovány dotčené osoby.591 Díky poznámce spornosti a veřejnosti katastru 

nemovitostí592 je třeba s takovýmto možným vývojem událostí počítat. 

 

4.4 Zápis jiných údajů 

Jiné údaje tvoří taktéž předmět zápisů do katastru nemovitostí, samostatnou 

formou zápisu však nedisponují. I ony však nelze v katastrálním operátu změnit bez 

příslušného podkladu či vědomí osob, jejichž nemovitostí se změna týká. Jiné údaje 

 

589
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 207. 

590
 VRZALOVÁ, Lenka. Poznámky spornosti: K praktickým problémům spojeným s aplikací 

nové právní úřavy. Rekodifikace & praxe. 2014, roč. 2, č. 10, s. 10, 12. 

591 Viz ust. § 24 odst. 3 katastrálního zákona. 

592
 BAUDYŠ, cit. 39, s. 167. 
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nemají tedy sice vlastní formu zápisu, ale určitá právní pravidla se při jejich zapisování 

uplatní. Díky své popisné povaze a obdobným deklaratorním účinkům zápisu se jiné 

údaje zapisují podobně jako práva odvozená od vlastnického práva státu, kraje nebo 

obce, tedy podobně, jako by byly zapisovány záznamem. Z povahy předmětu zápisu se 

zde však nutně uplatní odchylky od zápisů práv.593 

4.4.1 Podklady k zápisu jiného údaje 

Podkladem k zápisu jiného údaje bude zpravidla ohlášení vlastníka či jiného 

oprávněného. Tito mají povinnost „ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru 

týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, 

která změnu dokládá.“594 Vyžaduje-li jiný právní předpis ke změně, která je ohlašována, 

souhlas či rozhodnutí orgánu veřejné moci, je třeba k ohlášení takovéto rozhodnutí či 

souhlas přiložit.595 Ohlašuje-li navíc vlastník či jiný oprávněný změnu fyzického stavu 

nemovitosti, je třeba k ohlášení přiložit též prohlášení vlastníka s úředně ověřeným 

podpisem, nevyplývá-li z přiložených listin, že faktická změna nemovitosti již byla 

provedena, neboť do katastru nemovitostí se změna údajů o fyzickém stavu nemovitosti 

zapisuje až po jejím provedení v terénu.596 

Na základě ohlášení vlastníka pozemku nebo stavebníka u práva stavby 

doloženého dokladem o způsobu užívání budovy lze zapsat do katastru nemovitostí 

nově postavenou budovu i tu, která již určitou dobu existuje, avšak její existence se 

dosud do katastru nemovitostí nepromítla, jedná-li se o součást pozemku či práva 

stavby. Existence takovéto nově zapsané budovy se projeví na listu vlastnictví v části B 

u pozemku či práva stavby. Vedle dokladu o užívání budovy, který je závislý na 

stavebních předpisech účinných v momentu dokončení stavby, je třeba zpravidla 

předložit též geometrický plán k vyznačení obvodu budovy do katastrální mapy. 

Geometrický plán není třeba, pokud jsou obvody budovy na pozemku s druhem 

 

593
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 72, 268. 

594
 Viz ust. § 37 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona. 

595 Viz ust. § 31 písm. a) katastrálního zákona. 

596
 Viz ust. § 30 odst 4 katastrální vyhlášky. 
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pozemku zastavěná plocha a nádvoří již v katastrální mapě zakresleny nebo pokud 

odpovídají zakresleným hranicím pozemku.597 

Podklad pro zápis jiného údaje tvoří též rozhodnutí, souhlasy či oznámení orgánů 

veřejné moci v případech, kdy jim jiný právní předpis stanoví povinnost zasílat takováto 

rozhodnutí, souhlasy a oznámení katastrálnímu úřadu.598 Orgány veřejné moci tedy 

mají, stanoví-li tak jiný právní předpis, obdobnou povinnost jako je ohlašovací 

povinnost vlastníků a jiných oprávněných, spočívající v zasílání svých rozhodnutí, 

souhlasů či oznámení přímo katastrálnímu úřadu k vyznačení změny jiného údaje do 

katastru nemovitostí. Obdobně k tomu mají stanovenu i lhůtu 30 dnů ode dne nabytí 

právní moci daného rozhodnutí či ode dne jejich vydání. Zároveň v případě povinnosti 

zaslat určité listiny katastrálním úřadům k vyznačení změn v katastru nemovitostí 

stanovené pro orgány veřejné moci nemusí tyto změny již ohlašovat vlastníci a jiní 

oprávnění.599 Katastrální úřad zapíše nový jiný údaj nebo jeho změnu také tehdy, 

vyplývá-li tento údaj či jeho změna přímo z právního předpisu.600 

Zápisy jiných údajů jsou tedy vedle změn způsobených právními předpisy 

prováděny na základě listin, z nichž vyplývají změny dosud v katastru nemovitostí 

zaznamenaných informací. Vedle toho lze převzít a doplnit do katastru k předmětům 

evidence potažmo k vlastníkům či jiným osobám údaje vedené v jiných informačních 

systémech, rejstřících, registrech a evidencích veřejné správy,601 pokud „zápisem do 

nich dochází ke vzniku skutečností v nich vedených, nebo údaje v nich vedené požívají 

ochrany dobré víry v pravdivost a úplnost těchto údajů.“602 Lze využít informace i z 

těch systémů a evidencí veřejné správy nepožívajících ochrany dobré víry, zde je však 

třeba údaje s údaji v katastru nemovitostí srovnat a případné rozpory nejdříve vyšetřit. 

Teprve na základě výsledků takového šetření lze upravit údaje obsažené v katastru 

nemovitostí.603 

 

597
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 278 - 279, 280 - 281. 

598 Viz ust. § 31 písm. b) katastrálního zákona. 

599
 Viz ust. § 37 odst. 1 písm. d) a ust. § 39 písm. a) katastrálního zákona. 

600 Viz ust. § 31 písm. c) katastrálního zákona. 

601
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 267 - 268. 

602
 Viz ust. § 32 odst. 1 katastrálního zákona. 

603
 Viz ust. § 32 odst. 2 katastrálního zákona. 



 

109 

 

Typicky jsou z jiných informačních databází veřejné správy přebírány údaje o 

vlastnících a jiných oprávněných. Mohou být změněny samozřejmě i na podkladě 

ohlášení vlastníka či jiného oprávněného, které je doloženo odpovídající listinou 

prokazující změnu daného údaje, ale preferuje se převzetí údajů z odpovídající 

databáze. Ze základního registru obyvatel se automaticky přebírají údaje v případě 

změny jména, příjmení, a adresy místa pobytu fyzické osoby, jež je v daném registru 

evidována, tudíž tyto změny není potřeba ohlašovat. U přidělení rodného čísla je tomu 

jinak, zde je potřeba tento údaj katastrálnímu úřadu ohlásit a doložit příslušným 

dokladem. Údaj o rodném číslu základní registr obyvatel neobsahuje.604 Údaje o 

rodných číslech však mohou být katastrálním úřadům též poskytnuty Ministerstvem 

vnitra nebo Policií ČR z agendového informačního systému evidence obyvatel.605 

Také změny údajů o právnických osobách obsažených v základním registru 

právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci se automaticky 

přebírají do katastru nemovitostí. Uvedené se týká změn názvů a adres sídel 

právnických osob a jejich organizačních složek, organizačních složek státu, městských 

částí a městských obvodů. Identifikační čísla právnických osob se v katastru 

nemovitostí mění až na základě ohlášení podloženého příslušným dokladem o změně.606 

4.4.2 Zvláštnosti zápisu jiného údaje 

Dle ust. § 28 odst. 1 katastrálního zákona se k zápisu jiných údajů do katastru 

nemovitostí „použijí přiměřeně ustanovení o zápisu záznamem.“ Právě s ohledem na 

předmět zápisu, tj. zápis jiných údajů a nikoli práv, je možné užít právní úpravu 

záznamu jen přiměřeně.607 

Při zápisu jiného údaje se tak nevyznačuje plomba, z katastru nemovitostí není 

zjistitelné, že probíhá přezkum podkladové listiny pro zápis jiného údaje dokud tento 

není proveden. U zápisu jiného údaje se ani nedodržuje posloupnost zápisů k 

nemovitostem dle okamžiku, kdy byly doručeny návrhy na tyto zápisy, neboť dané se 

týká pouze zápisů práv, katastrální úřad tak při provedení zápisu jiného údaje zavazuje 

 

604 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 209 - 210. 

605
 Viz ust. § 32 odst. 5 písm. d) katastrálního zákona. 

606
 ŠUSTROVÁ, cit. 176, s. 211 - 212. 

607 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 268. 
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pouze 30 denní lhůta od doručení odpovídající listiny dokládající změnu jiného údaje v 

katastru nemovitostí pro její zapsání.608 

Přezkum podkladových listin katastrální úřad provádí v omezeném rozsahu, tedy 

zda jsou bez chyb v psaní nebo počtech či jiných zřejmých nesprávností, zda označení 

nemovitostí odpovídá požadavkům katastrálního zákona, zda rozhodnutí orgánu veřejné 

moci je v právní moci a přiměřeně dle záznamu též, zda návrh podala osob k tomu 

oprávněná a zda je dána návaznost na dosavadní zápisy. Stejně jako u zápisů práv je zde 

dána povinnost přiložit geometrický plán, resp. tento musí být neoddělitelnou součástí 

listiny, v případě, že má být změna jiného údaje projevena v katastrální mapě.609 

Stejně jako u záznamu ani zde se nevydává žádné rozhodnutí o provedení zápisu 

jiného údaje či jeho neprovedení. Jsou-li splněny podmínky pro zápis, katastrální úřad 

jiný údaj zapíše a podkladovou listinu založí do sbírky listin, jinak listinu vrátí 

předkladateli spolu s písemným sdělením důvodů neprovedení zápisu.610 

4.4.3 Změna katastrálního území 

Dle ust. § 2 písm. h) katastrálního zákona se katastrálním územím rozumí 

„technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný 

soubor nemovitostí.“ Tento místopisně uzavřený soubor nemovitostí se však může 

změnit. Údaj o katastrálním území může doznat změny tehdy, dojde-li ke změně hranice 

katastrálního území, či vznikne-li katastrální území nové. Hranice katastrálního území 

se mění spolu s hranicí obce,611 může se však změnit též „sloučením více katastrálních 

území v jedno katastrální území, oddělením části jednoho katastrálního území a 

připojením této části k jinému katastrálnímu území, vytvořením nového katastrálního 

území, nahrazením pohyblivé hranice pevnou hranicí.“612 

Návrh na změnu hranice katastrálního území může podat ten, pro nějž má změna 

katastrální hranice právní význam, tedy například obec, jejíž hranice, u které došlo ke 

změně, původně byla zároveň hranicí katastrální, nebo vlastník pozemků ležících vedle 

 

608
 Ibid, s. 268 - 269. 

609
 Ibid, s. 269, 357 – 358. 

610 
Ibid, s. 268 – 269. 

611
 Ibid, s. 272. 

612
 Viz ust. § 31 odst. 2 katastrální vyhlášky. 
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sebe, využívaných stejným způsobem, avšak neúčelně rozdělených do dvou parcel ve 

dvou katastrálních územích. Navrhovatel je pak účastníkem správního řízení o změně 

hranice katastrálního území vedeného katastrálním úřadem spolu s vlastníky všech 

nemovitostí, které mohou být dotčeny změnou katastrální hranice ať už tím, že se změní 

katastrální území, ve kterém nemovitosti leží, nebo například tím, že pozemky dostanou 

nová parcelní čísla. Dalšími účastníky takového řízení budou obce, jichž se může změna 

katastrální hranice dotknout, a u změn vyvolaných pozemkovými úpravami též Státní 

pozemkový úřad.613 

Je-li změna hranice katastrálního území schválena, dojde k úpravě v katastrálním 

operátu odpovídající obsahu rozhodnutí katastrálního úřadu schvalujícího danou změnu 

po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Proti rozhodnutí katastrálního úřadu 

schvalujícímu změnu katastrální hranice i proti jeho rozhodnutí o zamítnutí takového 

návrhu lze podat odvolání k zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu.614 

Pod změnu údaje o katastrálním území spadá též změna jeho názvu. Tuto změnu, 

kdy se může jednat i o zcela nový název, schvaluje Český úřad zeměměřický a 

katastrální. Názvy katastrálních území totiž musí být vždy jedinečné, právě proto změna 

názvu katastrálního území podléhá schválení ústředním správním úřadem zeměměřictví 

a katastru nemovitostí. Nevzešel-li návrh na změnu názvu katastrálního území od obce 

či obcí, jejichž území tvoří zároveň dané katastrální území, je třeba k návrhu doložit i 

stanovisko těchto obcí.615  

 

613
 BAREŠOVÁ, cit. 108, s. 272 - 273. 

614
 Ibid, s. 273 - 274. 

615
 Ibid, s. 276. 
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Závěr 

Zápisy práv a jiných údajů do katastru nemovitostí jsou bezpochyby aktuálním 

tématem, které si, zvláště v relativně krátké době od rekodifikace soukromého práva v 

České republice, zasloužilo zvýšenou pozornost. OZ 2012 oproti předchozí právní 

úpravě přinesl celou řadu změn, které bylo třeba reflektovat v právní úpravě katastru 

nemovitostí. 

Před samotným výkladem týkajícím se zápisů práv a jiných údajů do katastru 

nemovitostí bylo třeba si s ohledem na nový koncept věci a nemovitosti v OZ 2012 

vymezit pro výklad k tématu základní pojmy pozemkového práva, tj. půdu, nemovitost, 

pozemek, stavbu a parcelu, pročež se těmito pojmy zabývala první kapitola a to jak 

optikou nové právní úpravy obsažené v OZ 2012, tak, s ohledem na přechodná 

ustanovení OZ 2012 a relativně krátkou dobu od nabytí jeho účinnosti, částečně též 

optikou právní úpravy předchozí. 

U některých z těchto pojmů došlo proti předchozí právní úpravě k významným 

obsahovým posunům. Jedná se o pojem nemovitosti a pojem pozemku, kdy nemovitosti 

vyjmenovává, byť ne taxativně, OZ 2012 v ust. § 498 odst. 1. Na rozdíl od úpravy ve 

starému občanskému zákoníku z tohoto výčtu díky opětovnému zavedení superficiální 

zásady zmizely stavby spojené se zemí pevným základem a přibyly naopak podzemní 

stavby se samostatným účelovým určením, věcná práva k pozemkům a těmto stavbám, 

práva prohlášená zákonem za věci nemovité a věci, nepřenositelné bez porušení své 

podstaty, o nichž stanoví, že nejsou součástí pozemku, zákon. 

V ust. § 498 odst. 1 OZ 2012 sice tento kodex hovoří o tom, že nemovitostmi jsou 

nepřenositelné věci, o nichž to stanoví jiný právní předpis, dle mého názoru je však 

třeba vykládat toto ustanovení ve smyslu „zákona“, jednak proto, že doslovná úprava 

spolu s přechodnými ustanoveními OZ 2012 zbytečně tříští právní režim například 

inženýrských sítí, které lze při doslovném výkladu považovat za nemovitosti, byly-li 

postaveny před nabytím účinnosti OZ 2012, splňují-li definici nemovitosti dle starého 

občanského zákoníku, a ke dni nabytí účinnosti OZ 2012 se nacházely ve vlastnictví 

jiné osoby než vlastníka pozemku, ale lze je považovat taktéž za movitosti, jestliže 

nesplňují podmínky přechodných ustanovení OZ 2012 či byly postaveny po jeho 

účinnosti, jednak i katastrální zákon považuje některé takto nepřenositelné věci, 

konkrétně dočasné stavby, za věci nemovité. Katastrální zákon sice představuje předpis 
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veřejnoprávní povahy, v rámci zachování jednotnosti právního řádu ČR je však 

nezbytné, aby byl pojem nemovitost vykládán stejně jak na poli soukromého tak 

veřejného práva. Nejrychlejší cestou, jak toho dosáhnout, je upřednostnit výše 

naznačený výklad, který dané umožňuje, byť by bylo ideální z hlediska právní jistoty 

při budoucí novele OZ 2012 ust. § 498 odst. 1 odpovídajícím způsobem upravit. 

U pozemku změna v obsahu proti předchozí právní úpravě souvisí s otázkou 

vymezení jeho součásti, když díky superficiální zásadě se jeho součástí stala většina 

staveb. 

Před výkladem týkajícím se zápisů práv a jiných údajů do katastru nemovitostí 

bylo dále třeba vymezit samotný katastr nemovitostí, do kterého jsou zápisy práv a 

jiných údajů prováděny. Jeho vymezením a historií se zabývala druhá kapitola. Z 

historie evidence právních vztahů jsou pro dnešní katastr nemovitostí významné mimo 

jiné zásady knihovního práva ze kterých vyplývají zásady vedení dnešního katastru 

nemovitostí. Bylo třeba též vymezit předmět evidence katastru nemovitostí, tj. ty 

nemovitosti, které se do katastru nemovitostí zapisují, když není reálně myslitelné, aby 

katastr nemovitostí obsáhl všechny druhy nemovitostí na území ČR. Díky OZ 2012 

tvoří předmět evidence spolu s klasickými pozemky a budovami, které se z nějakého 

důvodu nestaly jejich součástí, mimo jiné též právo stavby, které je sice nemovitostí 

stejně jako ostatní věcná práva k pozemkům, ale jako jediné je kvůli svým specifikům, 

převoditelnosti a zatížitelnosti, evidováno samostatně. 

Spolu s nabytím účinnosti OZ 2012 byl značně rozšířen okruh práv zapisovaný do 

katastru nemovitostí. Nově se mohou zapisovat nejen práva věcná ale i ujednaná jako 

věcná, možnost zápisu byla poskytnuta i právům ryze obligační povahy a to nájmu a 

pachtu pozemku. Třetí kapitola byla tedy pojata jako přehled těch práv, která jsou 

zapisována do katastru nemovitostí a jsou tak chráněna zejména zásadami formální a 

materiální publicity. 

V rámci zápisu těchto práv se jeví problematickou praxe katastrálních úřadů při 

zápisu práva nájmu a pachtu k části pozemku ve formě parcely bez geometrického 

plánu spojeného s vkladovou listinou. Byť lze souhlasit s argumentem, že hranice 

rozsahu nájmu ani pachtu netvoří hranici pozemku ve smyslu katastrálního zákona, a je 

pravdou, že hranice rozsahu těchto práv není promítána do katastrální mapy, nelze z 

uvedeného dovodit, že by při zápisu nájmu či pachtu k části pozemku ve formě parcely 
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stačil k jejich vymezení náčrt či jiný grafický podklad nebo dokonce slovní popis. Z 

katastrálního zákona jasně vyplývá požadavek na spojení geometrického plánu s 

listinou určenou k zápisu do katastru nemovitostí v případě, že se právo týká pouze části 

pozemku, přičemž pro nájem ani pacht nestanovuje výjimku. 

Nadto by měl být geometrický plán nezbytnou součástí vkladové listiny  taktéž 

pro určitost informací, které má katastr nemovitostí poskytovat. Nájem i pacht může 

totiž představovat významné zatížení a určení jeho rozsahu tak může být důležitou 

informací pro potencionální zájemce o získání takto zatížených pozemků. Navíc, je-li 

nájem či pacht do katastru nemovitostí zapsán, presumuje se i znalost rozsahu zatížení 

pozemku, což však může být obtížně zjistitelné, je-li geometrický plán k vymezení 

zatížené části pozemku nahrazen neodborným grafickým podkladem či slovním 

popisem. Za vhodné řešení situace, které by přispělo k ochraně právní jistoty všech 

zúčastněných, považuji změnu právní úpravy, která by stanovila povinnost promítnutí 

hranice rozsahu nájmu i pachtu k části pozemku do katastrální mapy stejně, jako je 

tomu u hranice rozsahu věcného břemene. 

Ve třetí kapitole byly zpracovány též jiné údaje zapisované do katastru 

nemovitostí, které spolu s údaji o právech tvoří obsah katastrálního operátu katastru 

nemovitostí, identifikují oprávněné z těchto práv i samotné nemovitosti a jsou nezbytné 

pro fungování katastru nemovitostí a plnění jeho funkcí. 

Formami zápisů práv a jiných údajů do katastru nemovitostí se zabývala čtvrtá 

kapitola. Tři formy resp. způsoby zápisů do katastru nemovitostí se nazývají stejně jako 

za předchozí právní úpravy, tj. vklad, záznam a poznámka, značnou změnu však 

představuje sjednocení vkladu jako univerzálního zápisu všech práv vyjma práv 

odvozených od vlastnického práva státu, kraje nebo obce, pro které je nově vyhrazen 

záznam. Za předchozí právní úpravy byl s vkladem spojen pouze konstitutivní účinek a 

zapisovala se jím pouze ta práva, která vznikala samotným zápisem. S novou právní 

úpravou od roku 2014 jsou vkladem zapisována jak práva vznikající zápisem, tak ta 

práva, která již vznikla a jejichž zápis má pouze deklaratorní účinek. 

Poznámkou se zapisují důležité informace týkající se nemovitostí, osob i zápisů v 

katastru nemovitostí. V souvislosti se značným posílením zásady materiální publicity, 

kterou přinesl OZ 2012, kdy je možné nabýt od nevlastníka vlastnické či jiné věcné 

právo k nemovitosti, bylo třeba zajistit skutečným vlastníkům a skutečným oprávněným 
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z věcných práv nástroje obrany proti zápisům v katastru nemovitostí, které nejsou v 

souladu se skutečným právním stavem. Tyto nástroje spočívají v možnosti požádat o 

vyznačení poznámek spornosti zápisu. Bohužel promítnutí poznámky rozepře a 

poznámky spornosti zápisu, jejichž úprava se nachází primárně v OZ 2012, do 

katastrálního zákona, nebylo šťastné, když obě poznámky katastrální zákon upravuje v 

jednom ustanovení spolu s třetím typem poznámky nesouvisejícím se zásadou 

materiální publicity a všechny tři shodně nazývá poznámkami spornosti zápisu. 

Zvláště problematicky byla do katastrálního zákona promítnuta poznámka 

rozepře, jež vychází z ust. § 985 OZ 2012 a má chránit skutečně oprávněné z věcných 

práv před stavem zápisů v katastru nemovitostí, který neodpovídá skutečnosti. Dle 

doslovné úpravy v katastrálním zákoně by totiž v případě rozporu skutečného a 

zapsaného právního stavu způsobeného mimoknihovním vznikem věcných práv neměla 

mít účinky žádné, když zde chybí žalobou napadené právní jednání, na základě kterého 

by měl být učiněn zápis případně navazující zápisy, vůči kterým jediným poznámky 

spornosti dle katastrálního zákona obecně působí. Takový výklad je však třeba 

odmítnout a je nutno vyjít z účinků, které poznámce rozepře přiznává OZ 2012, jinak by 

ztratila svůj význam. Zároveň by bylo dle mého více než na místě novelou upravit 

účinky poznámky rozepře v souladu s významem, který této poznámce přiznává OZ 

2012, i v katastrálním zákoně. 

Pozornost byla ve čtvrté kapitole věnována též specifikům zápisu jiných údajů do 

katastru nemovitostí, které byť se nejedná o změnu právních vztahů, taktéž podléhají 

určitým právním pravidlům a není možné učinit o nich v katastru nemovitostí změnu, 

aniž by k tomu neměl katastrální úřad odpovídající podklad. Se zápisem jiných údajů 

souvisí ohlašovací povinnost vlastníků a jiných oprávněných a taktéž obdobná 

oznamovací povinnost orgánů veřejné moci, které přispívají k tomu, aby údaje v 

katastru nemovitostí obsažené byly co nejvíce v souladu s realitou. 

Vyjma výše uvedené poznámky rozepře a dalších návrhů na dílčí novely jak OZ 

2012 tak katastrálního zákona a jeho vyhlášky se domnívám, že propojení právní úpravy 

obsažené v OZ 2012 s úpravou katastru nemovitostí obsaženou v katastrálním zákoně 

bylo víceméně úspěšné. Z úpravy OZ 2012 je pak dle mého třeba zvlášť pozitivně 

hodnotit posílení zásady materiální publicity chránící ty, jež se spoléhají na pravdivost a 

úplnost zápisů v katastru nemovitostí.  
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Seznam zkratek 

ČR Česká republika 

Listina základních práv a  usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., 

svobod o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

 součásti ústavního pořádku České republiky 

OZ 2012 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

starý občanský zákoník zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

střední občanský zákoník zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník 

katastrální zákon zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

 zákon) 

katastrální vyhláška vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

 (katastrální vyhláška) 

starý katastrální zákon zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 

 republiky (katastrální zákon) 

zákon o zápisech zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 

 věcných práv k nemovitostem 

zákon o evidenci zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí

 nemovitostí 

zákon o pozemkovém zákon č. 177/1927 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru 

katastru a jeho vedení (katastrální zákon) 

stavební zákon zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

 řádu (stavební zákon) 

zákon o vlastnictví bytů zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 

 spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 

 vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 

 některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)  

správní řád zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

o.s.ř.  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád  
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Shrnutí 

Cílem diplomové práce Zápisy práv a jiných údajů do katastru nemovitostí bylo 

podat ucelený výklad této problematiky a zjistit, jestli nová právní úprava obsažená v 

zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byla řádně propojena s právní úpravou 

katastru nemovitostí. Nový občanský zákoník změnil pojetí věci a věci nemovité, 

pročež bylo třeba se v první kapitole zabývat základními pojmy pozemkového práva 

souvisejícími s katastrem nemovitostí a zkoumat je alespoň krátce též z pohledu 

předchozí právní úpravy. 

Druhá kapitola vymezila katastr nemovitostí z hlediska historie i současnosti. 

Předmět zápisů do katastru nemovitostí byl rozveden ve třetí kapitole. Do katastru 

nemovitostí se nově zapisují nejen věcná práva, ale také práva ujednaná jako věcná, 

nájem a pacht. Zapisují se též práva odvozená od vlastnického práva státu a územních 

samosprávných celků. Předmět zápisů tvoří vedle práv též jiné údaje. 

Čtvrtá kapitola se zabývala jednotlivými způsoby zápisů a rozdíly mezi nimi 

navzájem a také krátce rozdíly mezi nimi a původní právní úpravou. Třetí i čtvrtá 

kapitola se také snažily zachytit problematická místa právní úpravy. 

Za problematické lze považovat vymezení pojmu věci nemovité s ohledem na 

nepřenositelné dočasné stavby, u kterých se autorka přiklání k závěru ve prospěch 

nemovitých věcí. Autorka taktéž nesouhlasí s praxí katastrálních úřadů umožňujících 

zápis nájmu či pachtu k části pozemku bez geometrického plánu. Za velmi 

problematické je pak třeba považovat promítnutí úpravy ust. § 985 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, do úpravy zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona. 

Přesto lze hodnotit promítnutí právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, do právní úpravy katastru nemovitostí za spíše úspěšné, když zvláště 

důležitou a pozitivní změnu představuje posílení zásady materiální publicity.  
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Summary 

The purpose of this diploma thesis Records of Rights and Other Data in the Land 

Registry was to give a coherent interpretation of this problematics and find out if the 

new legislation given by Act No. 89/2012 Sb., Civil Code, was properly integrated in to 

the legislation of the Land Registry. The New Civil Code changed conception of the 

thing and the immovable thing, that´s why it was necessary to start with the basic terms 

of the land law connected to the Land Registry in the first chapter and examine it at 

least briefly also from previous legislation. 

The second chapter defined the Land Registry from historical and current point of 

view. The object of the records was completely introduced in the third chapter. Today 

there are not only rights in rem, which are registered in the Land registry, there are also 

rights created as rights in rem by a stipulation, then lease and usufructuary lease. Also 

rights derived from the ownership right of the State and local government units are 

registred in the Land Registry. The object of the records is created not only from righst 

but also from other data. 

The fourth chapter was focused on the various forms of the records and explained 

difference between each of them together and also briefly the difference with the 

previous legislation. Third and fourth chapters also tried to review problematic spots of 

the legislation. 

There is a problem with definition of the term immovable thing because of the 

temporary structures, which are not portable without violation of their core, and which 

are considered by the authoress as the immovable things. Authoress also disagrees with 

the practise of the land registry office which register lease and usufructuary lease to the 

part of the tract of land without geometric plan. Considered as very problematic have to 

be the projection of the section 985 from the Act No. 89/2012 Sb., Civil Code, in to the 

Act No. 256/2013 Sb., Act of the Land Registry. 

In spite of these problems it is possible to review the projection of the legislation 

from the Act No. 89/2012 Sb., Civil Code, in to the legislation of the Land Registry 

more as successful, especially when considered the reinforcement of the principle of 

publicity material.  
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Abstrakt 

Zápisy práv a jiných údajů do katastru nemovitostí jsou s ohledem na nový zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, velmi aktuálním tématem. Tento zákon oproti 

předchozí právní úpravě přinesl celou řadu změn, které bylo třeba reflektovat v právní 

úpravě katastru nemovitostí. Změny spočívají jak v jiném vymezení nemovitostí, tak ve 

značném zvýšení okruhu práv, která jsou do katastru nemovitostí zapisována, včetně 

zápisů práv zcela obligačního charakteru. Zásadní změnou je posílení zásady materiální 

publicity katastru nemovitostí, která nyní umožňuje nabytí vlastnického a jiných 

věcných práv od nevlastníka při splnění zákonných podmínek. S posílením zásady 

materiální publicity přinesl zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, též nástroje pro 

skutečné vlastníky a oprávněné z jiných věcných práv, kterými se mohou účinkům 

zásady materiální publicity bránit, a které bylo třeba promítnout do právní úpravy 

katastru nemovitostí. 

 

Abstract  

Records of rights and other data in the Land Registry should be considered as very 

actual topic because of the new Act No. 89/2012 Sb., Civil Code. This Act contrary to 

the previous legislation brought out a lot of changes, which had to be integrated in to the 

legislation of the Land Registry. Changes consits from different definition of the 

immovable thing, and from raising of various rights newly registered in the Land 

Registry including rights with the character of the obligation. Major change is in the 

reinforcement of the principle of publicity material of the Land Registry, which make it 

possible to acquire the right of ownership and other rights in rem from somebody, who 

is not really an owner, if the conditions of the law are met. With the reinforcement of 

the principle of publicity material the Act No. 89/2012 Sb., Civil Code, brought out also 

tools for real owners and other entitled persons from others rights in rem to defend 

themselves before the principle of publicity material, which was also necessary to 

project in to legislation of the Land Registry.   
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