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Úvod
Katastr nemovitostí je jedním z veřejných seznamů a jako takového se jej velmi dotkla
stále poměrně nedávná rekodifikace soukromého práva. Jelikož nové právní předpisy nabyly
účinnosti v roce 2014, tedy v roce, kdy jsem se stal zároveň studentem Právnické fakulty
Univerzity Karlovy, bylo mi po dobu studia umožněno sledovat debatu, kterou změny vyvolaly,
nově se rodící judikaturu a názory, otázky a odpovědi, kterými rekodifikace obohatila právnické
kruhy. Druhým důvodem, proč jsem se ve své diplomové práci rozhodl věnovat katastru
nemovitostí, je skutečnost, že nemovité věci a jejich evidence jsou již delší dobu předmětem
mého zájmu. Naše rodina vlastní několik nemovitostí, většinu z nich již mnoho generací, a
právě příprava právních jednání týkajících se těchto nemovitostí pro mne byla první příležitostí
k uplatnění právních znalostí v praxi.
Odborné literatury popisující změny v právní úpravě evidence nemovitostí bylo za šest
let napsáno poměrně dost. Proto jsem se rozhodl nevěnovat se právní úpravě katastru
nemovitostí v obecné rovině, ale vybrat si téma, které čtenáře s katastrem nemovitostí seznámí
z jiného úhlu pohledu. Tímto tématem se ukázaly být funkce katastru nemovitostí.
Posláním a cílem této práce je popsat funkce, které katastr nemovitostí plní, vysvětlit,
jaké instituty jsou s danými funkcemi spojeny, a zjistit případné nedostatky právní úpravy či
výkladové neshody. Tyto budou následně probrány a zhodnoceny, v některých případech se
pokusím navrhnout vlastní řešení. Poněvadž nic nelze posuzovat izolovaně, a o právních
tématech to platí dvojnásob, rozhodl jsem se významnou část práce věnovat porovnání české
úpravy s vybranými zahraničními přístupy. Porovnání českého katastru nemovitostí s jeho
zahraničními protějšky je nezbytným předpokladem k naplnění dalšího cíle této práce –
poskytnutí úvah o současné právní úpravě katastru nemovitostí, jejích přednostech a
nedostatcích, stejně jako o možnosti inspirování se některou zahraniční úpravou funkcí tamní
evidence nemovitostí.
Vlastní text diplomové práce člením do devíti částí (včetně úvodu a závěru), kdy klíčem
pro uvedené dělení je snaha systematicky rozčlenit výklad. V samostatných částech jsou tak
probírány obecné otázky katastru nemovitostí, jeho dějinní předchůdci, jeho jednotlivé funkce
a porovnání se zahraničními protějšky.
V první části je čtenáři představen katastr nemovitostí v obecné rovině, rozebrána je
relevantní právní úprava a popsány základní znaky této evidence nemovitostí. Zabývám se
rovněž vymezením nemovitých věcí a účelem katastru, tak jak je vymezen právními předpisy.
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Pasáž, která je stěžejní pro zbytek práce, se nachází v kapitole 1.4, kde rozebírám funkce
katastru nemovitostí v teoretické rovině. Představeny jsou přístupy celé řady autorů, které
vzájemně porovnávám. Následně odůvodňuji vlastní přístup a vlastní vymezení funkcí katastru
nemovitostí.
Druhá část se již zabývá první z funkcí katastru nemovitostí, a to funkcí evidenční.
Těžištěm výkladu je pojednání o tom, jaké údaje jsou katastrem vedeny. Představuji pojmy jako
jsou předmět evidence, obsah evidence a věnuji se několika problematickým otázkám, např.
evidenci vodních děl. Na závěr jsou v základní rovině představeny jednotlivé druhy zápisů a
popsána zjednodušená evidence nemovitostí, včetně příčin jejího zavedení.
Informační funkce je představena ve třetí části. Katastr nemovitostí, informační systém
shromažďující velké množství údajů o nemovitostech v celé České republice, poskytuje za
stanovených podmínek evidované údaje veřejnosti. Právě otázka přístupnosti a poskytování
údajů je probrána v této části, včetně důsledků označení katastru nemovitostí za veřejný
seznam.
Velmi významnou je ochranná funkce, která je rozebrána ve čtvrté části. Podrobně je
představena funkce materiální publicity a s ní související ochrana osob jednajících s důvěrou
v zapsaný stav. Diskutována je rovněž formální publicita, v této pasáži se ochranná funkce
prolíná s funkcí informační. Představuji možnosti, jakými je možné se bránit, pokud zápis
v katastru neodpovídá skutečnosti. Na závěr je provedena řada úvah o významu ochranné
funkce.
Pátá část pojednává o intabulační funkci. Nejprve je předestřen rozdíl mezi
deklaratorními a konstitutivními zápisy do evidence, kdy pouze u druhých jmenovaných se
jmenovaná funkce uplatní. Posléze jsou probrány jednotlivé případy konstitutivních zápisů.
V šesté části opouštím platnou právní úpravu a ponořuji se do, mnohdy dávné, minulosti
a představuji předchůdce současného katastru nemovitostí. Dějepisné okénko není probráno
v první části této práce z toho důvodu, že daleko více podobností vykazuje s částí sedmou než
s částí první. Podobně jako v části sedmé se snažím u jednotlivých evidencí dovozovat jejich
základní funkce, aby si je čtenář mohl porovnat s funkcemi, které plní nynější katastr. Na
některých místech upozorňuji na zásady či instituty, které v pozemkovém právu přetrvaly
dodnes. Závěrem čtenáři poskytuji možnost seznámit se s konkrétními zápisy v berní rule,
Josefínském katastru, gruntovních knihách a dalších evidencích, prostřednictvím nichž jsou
zmapovány dějiny jedné konkrétní usedlosti v jižních Čechách. Čtenáři je tak umožněno
nahlédnout do konkrétních zápisů dřívějších pozemkových evidencí.
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Sedmá část je částí komparativní. Na poměry diplomových prací se snažím nabídnout
velmi rozsáhlé porovnání české úpravy katastru nemovitostí a jeho funkcí s úpravami a
funkcemi vybraných zahraničních pozemkových evidencí, jehož sepsání jsem se mohl věnovat
především díky tomu, že mi bylo umožněno rok studovat na právnické fakultě v Anglii a využít
služeb tamní mezinárodní knihovny. Porovnávanými jsou úprava anglická, španělská, rakouská
a slovenská. Nejedná se o výběr náhodný, ba o výběr takový, který zahrnuje jak země z velmi
podobnou právní kulturou a historií (Rakousko, Slovensko), tak zemi, které vykazují větší míru
odlišností (Španělsko), ale i zemi, jejíž evidenci nemovitostí je součástí zcela jiné právní kultury
(Anglie). Poznatky získané z porovnání na závěr využívám k úvahám o současné právní úpravě
katastru nemovitostí, jejích kladech a záporech, stejně jako o možnosti inspirování se některou
z diskutovaných zahraničních úprav.
Co se týče zdrojů, tak při psaní diplomové práce jsem se snažil zvolit vyváženou paletu
zdrojů tak, aby bylo tyto možné vzájemně porovnávat a nalezené poznatky ověřovat. Základním
zdrojem byla česká právnická literatura (monografie, odborné články atd.), v komparativní části
pak především literatura anglická, španělská a slovenská. Vedle toho jsem citoval řadu právních
předpisů (nejdůležitějšími byly předpisy upravující vedení katastru nemovitostí) a soudní
judikaturu (zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky a nálezy Ústavního soudu
České republiky). V případech, kdy bylo nutné získat co nejaktuálnější údaje (aktuální počet
katastrálních území v České republice, aktuální počet poskytnutých informací katastrálními
úřady, stav digitalizace či rozsah využívání zjednodušené evidence), jsem využil internetové
zdroje, např. výroční zprávy zveřejňované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Pro
sepsání šesté části bylo nutné nahlédnout do některých archiválii (berní ruly, Josefínského
katastru), z toho důvodu jsem osobně navštívil Národní archiv České republiky. Citována byla
rovněž řada zdrojů, jejichž on-line přístupnost zajišťuje Státní oblastní archiv v Třeboni.
V neposlední řadě je nutno zmínit zahraniční předpisy, kterých bylo užito především při psaní
sedmé části.
Při psaní práce byla využita metoda deskriptivní, a to především při popisu právní
úpravy či teoretických přístupů. Dále došlo k uplatnění metody analytické, která umožnila
rozbor využívaných zdrojů za účelem jejich zhodnocení a porovnání s jinými. Metoda
komparativní našla své místo především v šesté a sedmé části, kdy byly porovnávány funkce
předchůdců katastru nemovitostí, resp. funkce evidencí nemovitostí napříč vybranými
evropskými zeměmi. O metodě syntetické se dá hovořit u pojednání o funkcích, které katastr
plní a které mají být probrány v této práci.

3

1 Obecné pojednání o katastru nemovitostí a jeho
funkcích
Na počátku je třeba vymezit samotný pojem katastr nemovitostí a jeho význam.
Následně se zaměřím na základy právní úpravy katastru nemovitostí a na propojení s úpravou
věcí v právním smyslu, a to především věcí nemovitých. Účel katastru nemovitostí a teoretické
přístupy k jeho funkcím budou nastíněny předtím, než budou samostatně probrány jednotlivé
funkce.

1.1 Pojem katastr nemovitostí
Před tím, než se zaměřím na vymezení katastru nemovitostí v účinné právní úpravě,
bylo by vhodné připomenout si původ tohoto názvu a jeho význam v českém jazyce. Katastr
v nejobecnějším slova smyslu označuje určitý „soupis pozemků“ a do našeho jazyka bylo toto
slovo přejato z němčiny. Ohledně dřívějšího původu nepanuje úplná shoda. Odvozováno bývá
z italského catasto, které mohlo být převzato z byzantských výrazů pro seznam či rejstřík1. Dle
jiného názoru vychází z latinského caput, tedy „hlava“, a capitastrum, což lze přeložit jako
„soupis podle hlav“2. Ottův slovník naučný jej na konci 19. století užíval toliko ve spojení
katastr daně pozemkové, které označovalo „sepsání všech pozemků dani podrobených“. 3 U
slova nemovitý, resp. movitý, je zajímavé, že samo o sobě není latinského, avšak českého,
přesněji praslovanského, původu s významem (ne)zámožný. Druhý význam, tedy
(ne)přemístitelný, je v češtině coby právnický termín doložen již v 15. století a zde je už vliv
latinského movere, „hýbat“, pravděpodobný.4
Nehledě na jazykový původ pojmu katastr nemovitostí, z právního hlediska je stěžejní
vymezení současnou právní úpravou. Základním předpisem je zákon č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí, v účinném znění (dále jen KatZ). Člení se do pěti částí, v nichž vymezuje pojem
katastr nemovitostí, obsah katastru jakož i předmět evidence. Upravuje zápisy práv a celou řadu
dalších otázek týkající se správy katastru nemovitostí. Uvedený zákon doplňuje trojice
vyhlášek, nejobsáhlejší z nich je vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v účinném
1

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 2. nezm. vyd. Voznice: LEDA, 2012. Strana 268

Stručná historie pozemkových knih. In Cuzk.cz [online]. [cit. 2019-06-05]. Dostupné z:
https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovychevidenci.aspx
2

3
4

OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. 14. část Kartel-Kraj. Praha, 1899. Strana 66
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 2. nezm. vyd. Voznice: LEDA, 2012. Strana 268
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znění (dále jen KatV), jež stanoví podrobnosti k obsahu souboru geodetických a popisných
informací, k činnostem při správě a obnově katastrálního operátu, a upravuje celou řadu
technických otázek. Druhou vyhláškou je vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů
z katastru nemovitostí, v účinném znění, stanovící podrobnosti k úpravě poskytování informací
z katastru, a třetí pak vyhláška č. 259/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu
na zahájení řízení o povolení vkladu, v účinném znění. Mluvíme-li však o pramenech právní
úpravy, nelze se omezit pouze na čtyři výše uvedené, které jsou sice prameny základními,
nikoliv však jedinými. Velmi důležité je po rekodifikaci nově nastavené provázání se zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen občanský zákoník), který upravuje
řadu základních zásad uplatňujících se při vedení veřejných seznamů, mezi než, jak se čtenář
později dozví, bývá řazen katastr nemovitostí. Zakotvuje intabulační funkci pro případy
převodu nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu a samotné nemovité věci vymezuje.
Důležitá jsou rovněž ustanovení řešící postup pro nápravu nesouladu mezi stavem skutečným
a stavem zapsaným. Z dalších pramenů jmenuji ještě zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických
a katastrálních orgánech, v účinném znění. Tento zákon je pro úpravu evidence nemovitostí
důležitý v tom, že zřizuje a vymezuje kompetence jednotlivých správních úřadů na úseku jak
zeměměřictví, tak katastru nemovitostí.5
Pro vymezení pojmu katastr nemovitostí nám z výše uvedených pramenů právní úpravy
nejlépe poslouží KatZ, který příslušnou definici obsahuje hned v § 1 odst. 1. Uvedené
ustanovení říká: „Katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je veřejný seznam, který obsahuje
soubor údajů o nemovitých věcech vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis,
jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem“. Pro seznání toho,
čím katastr nemovitostí ve skutečnosti je, nám citovaný odstavec dává dvě následující vodítka:
1) Katastr nemovitostí je veřejným seznamem
2) Katastr nemovitostí obsahuje soubor údajů o nemovitostech
Označením za veřejný seznam jsme odkázání na občanský zákoník, který sice pojem, obsah ani
okruh veřejných seznamů nijak nevymezuje, zakotvuje však celou řadu zásad dopadajících na
jejich vedení. Z úpravy § 979 a následujících občanského zákoníku dovodíme, že do veřejných
seznamů jsou v obecné rovině zapisována věcná práva k věcem, kterážto skutečnost je
nezbytným předpokladem pro bezpečné nakládání s nimi. Zakotvuje možnost všeobecného
přístupu a zásadu, že nikoho neomlouvá neznalost zapsaného údaje. Ve svém souhrnu teorie
5
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hovoří o zásadě formální a materiální publicity, které se, spolu s dalšími důsledky označení za
veřejný seznam, budu věnovat v příslušné kapitole o jednotlivých funkcích. Prozatím postačí
základní odlišení od veřejného rejstříku, kdy do veřejných seznamů se zapisují údaje o věcech,
kdežto do veřejného rejstříku údaje o osobách (což však neplatí bezvýjimečně, neboť celá řada
předpisů se znění občanského zákoníku dosud nepřizpůsobila, např. zákon č. 527/1990 Sb., o
vynálezech a zlepšovacích návrzích, v účinném znění, se svou úpravou patentového rejstříků).
Druhá část vymezení spočívá v definici katastru nemovitostí prostřednictvím jeho
obsahu.6 Soubor údajů, mezi něž řadíme soupis, popis, geometrické a polohové určení a zápis
práv, to vše tvoří ve svém souhrnu obsah katastru nemovitostí, kdy ústředním pojmem je
nemovitá věc, případně nemovitost.

1.2 Nemovitá věc a nemovitost
KatZ zakotvuje ve výše citovaném § 1 odst. 1 pojem „nemovitost“ coby legislativní
zkratku pro spojení „nemovitá věc“, se kterým pracuje občanský zákoník. Ten, mimo jiné,
přijímá starobylé dělení věcí a rozděluje je na movité a nemovité, kdy v obou případech na ně
vztáhneme obecné znaky věci v právním smyslu, tedy odlišnost od osoby, schopnost sloužit
potřebě lidí a ovladatelnost lidskou silou.7 § 498 občanského zákoníku pak vymezuje, kdy je
věc věcí nemovitou. A contrario, nenaplní-li daná věc znaky nemovité věci, bude se jednat o
movitou věc. Nemovitými věcmi jsou tedy pozemky (občanský zákoník jejich definici
neobsahuje, obsažena je až v § 2 písm. a) KatZ, avšak pouze pro účely tohoto zákona),
podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. samostatně stojící malé vinné
sklepy), věcná práva k oběma výše uvedeným věcem, práva zákonem prohlášená za nemovité
věci (např. právo stavby dle § 1242 občanského zákoníku), věci, které podle ustanovení jiného
zákona nejsou součástí pozemku, pokud je není možné přenést z místa na místo bez porušení
jejich podstaty a další věci, o nichž to stanoví zákon (dle § 1159 je nemovitou věcí jednotka).8
Občanský zákoník důsledně používá pojem nemovitá věc, s pojmem nemovitost se
v něm nesetkáme, a činí tak stejně jako celá řada dalších předpisů. KatZ je tak jediným, kdo
uvedený termín zavedl. Nehledě na jeho užívání, § 1 odst. 1 je třeba připomenout ještě
z jednoho důvodu. Stanoví totiž omezení množiny nemovitých věcí, o kterých se budou do
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katastru nemovitostí předepsané údaje zapisovat, a to tím, že k nemovitým věcem dodává
„vymezených tímto zákonem“. Jinými slovy, ne každá nemovitá věc na území České republiky
musí být nutně zapsána do katastru nemovitostí, uvedené ustanovení tak odkazuje na § 3 KatZ,
v němž je vymezen předmět evidence, jemuž se budu věnovat u pasáže týkající se evidenční
funkce katastru. Důležitost katastru pak spočívá v tom, že je jediným veřejným seznamem,
který obsahuje ucelené údaje o nemovitostech a právech k nim.9

1.3 Účel pozemkové evidence
Ustanovení § 1 odst. 2 KatZ říká, že katastr nemovitostí je zdrojem informací. Tyto
informace mají velký význam pro celou řadu oblastí, teorie hovoří o účelu katastru nemovitostí.
Právní úprava dříve neobsahovala ustanovení o jeho účelu. Odhlédneme-li od pozemkových
knih a dalších předchůdců dnešní evidence, tak jako takový vznikl katastr nemovitostí na
základě zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky. Tento zákon ve své
původní podobě nic o účelu tohoto veřejného seznamu nevypovídal, účel bylo tedy nutno
dovozovat ze smyslu a významu v právních poměrech. Do zákona se ustanovení o účelu dostalo
až o něco později, příčinou byla legislativa Evropské unie, která umožňovala sběr a užití
informací o fyzických osobách a jejich vlastnictví pouze s jejich souhlasem. Výjimkou mohl
být případ, kdy by informace byly sbírány na základě zákonného zmocnění. Jelikož stav, kdy
by ke každému údaji o osobě nebo zapsané nemovitosti bylo třeba souhlasu vlastníka, byl velmi
těžko představitelný, bylo nutno zvolit druhou možnost a zakotvit účel sbírání informací přímo
do znění zákona. Učinila tak novela č. 120/2000 Sb., která zakotvila účel do tehdejšího § 1 odst.
3. Dnešní úprava § 1 odst. 2 KatZ uvádí účel podobně široce, když stanoví, že informace
z katastru nemovitostí slouží:
K ochraně práv k nemovitostem. Ochrana práv k nemovitostem je uvedena na prvním
místě, což poukazuje na její důležitost. Spolu s ochranou životního prostředí, nerostného
bohatství atd. ve svém souhrnu naplňují ochranou funkci katastru nemovitostí. Podrobnější
výklad k ochraně práv bude poskytnut při výkladu o ochranné funkci.
Pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Tento účel je
s pozemkovými evidencemi spjat dlouhá staletí, kdy předchůdci dnešního katastru sloužily
především k řádnému výběru daní, dnes je tento účel pouze jedním z řady.10 Nemovitosti,
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případně jejich nabytí, mohou být sami o sobě v současnosti předmětem tří daní, jde o daň
z pozemků, daň ze staveb a jednotek a daň z nabytí nemovitých věcí. První dvě uvedené jsou
upraveny zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v účinném znění. Předmětem
daně z pozemků jsou dle § 2 tohoto zákona obecně všechny pozemky nacházející se na území
naší vlasti evidované v katastru nemovitostí, z čehož však existuje několik výjimek (nejsou jím
např. pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb nebo
pozemky určené pro obranu České republiky). § 7 citovaného zákona upravuje předmět daně
ze staveb a jednotek, kterým jsou jednak zdanitelné stavby (dokončené a užívané budovy, tak,
jak jsou vymezeny v KatZ) a za druhé zdanitelné jednotky. Daň z nabytí nemovitých věcí je
upravena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., v účinném znění, které za předmět daně
v § 2 označuje „úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci“. Aby toto úplatné nabytí
bylo zdaňováno, musí se jednat o nabytí vlastnického práva k pozemku, stavbě nebo jednotce
na území České republiky, případně k právu stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území
České republiky, nebo ke spoluvlastnickému podílu na jedné z těchto nemovitých věcí. Je však
pravděpodobné, že v blízké budoucnosti dojde ke zrušení této daně.
K ochraně životního prostředí. Nemovité věci, z nichž mám nyní na mysli především
pozemky, vykazují řadu zvláštností, které je odlišují od jiných věcí. Díky tomu mají nejen
funkci hospodářskou, ale zároveň funkci ekologickou, kdy jsou jednou ze základních složek
životního prostředí. Půda prostřednictvím jednotlivých pozemků slouží jako hlavní výrobní
prostředek v zemědělství a lesnictví, je zdrojem užitných hodnot (nerostů, vody) a stanovištěm
pro veškerou lidskou činnost. Tato skutečnost je základním důvodem jejich ochrany.11 S tím
souvisí evidování údajů o druhu pozemku a způsobu ochrany, které je zakotveno v § 4 KatZ.
K ochraně nerostného bohatství. Ochrana nerostného bohatství je jedním z druhů
ochrany, který se dle § 4 odst. 1 písm. b) KatZ zapisuje do katastru nemovitostí. Zápis ochrany
se děje v souladu s § 31 písm. b) KatZ na základě rozhodnutí, které vydal příslušný úřad podle
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v účinném znění (dále jen
horní zákon). Důležité však je určení, které nerosty jsou takto chráněny. Horní zákon rozděluje
nerosty na vyhrazené a nevyhrazené, kdy vyhrazené nerosty nejsou součástí pozemku a jako
takové jsou vlastnictvím České republiky. Jsou jimi například radioaktivní nerosty, ropa, uhlí
či magnezit. Ostatní nerosty, tedy nevyhrazené, jako jsou například štěrk, kámen a písek, vyjímá
horní zákon ze své působnosti, a tyto jsou součástí pozemku a jejich vlastnění není nikterak
omezeno. Těchto se uvedená ochrana netýká.
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K ochraně zájmů státní památkové péče. Těžiště ochrany těchto zájmů spočívá
v tom, že katastr nemovitostí obsahuje informace o tom, zda je daná nemovitá věc chráněna či
není a úroveň této ochrany (nemovitá národní kulturní památka, pozemek v památkové
rezervaci, památková zóna atd.).
Pro rozvoj území. Důležitost katastru nemovitostí pro rozvoj území spočívá v tom, že
na základě údajů a informací v něm evidovaných se vytváří celá řada dokumentů souvisejících
s územním plánování, které je nezbytným nástrojem pro rozvoj území.
K oceňování nemovitostí. Dalším účelem, ke kterému lze využít údaje obsažené
v katastru nemovitostí, je oceňování nemovitostí, upravené zákonem č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku a o změně některých zákonů, v účinném znění. § 3 a následující obsahují
jednotlivé členění nemovitostí pro účely oceňování, kdy v jednotlivých dílech je postupně
upraveno oceňování staveb, pozemků, trvalých porostů a věcných práv k nemovitým věcem.
Pro účely vědecké, hospodářské a statistické. Jejich zakotvení je záměrné, neboť
smyslem je stanovit co nejširší množinu účelů, pro něž mohou být informace z katastru
nemovitostí využity.12
Pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným výše. Zde
je upravena možnost vytvářet další informační systémy, do nichž budou přebírány informace
evidované v katastru. Jedinou podmínkou je, že i tento nový systém musí sloužit jednomu
z výše uvedených účelů. V praxi nejvýznamnější je základní registr územní identifikace, adres
a nemovitostí („RUIAN“), jenž je propojen s katastrem nemovitostí a přebírá z něho informace
o všech územních prvcích, pozemcích a budovách na území České republiky. Rovněž RUIAN
je veřejný a jeho údaje jsou přístupné bezplatně. Jeho výhodou je fakt, že sám neobsahuje žádné
osobní údaje, uživatelé ani tvůrci tak nejsou vázáni předpisy na ochranu osobních údajů.13
Jak už jsem zmínil výše, zákonné vymezení účelu je nezbytné pro možnost zpracovávat
osobní údaje bez souhlasu dotyčné osoby. Na místě je tedy zmínit sankci, která hrozí osobám
v případě, že by užívaly údaje z katastru nemovitostí k jiným než zákonem stanoveným účelům.
V takovém případě by se dopustily přestupku dle § 57 odst. 1 písm. a) či b) KatZ a v souladu s
§ 57 odst. 3 by jim bylo možno uložit pokutu ve výši 50 000 Kč, respektive 100 000 Kč,
jednalo-li by se o přestupek spáchaný právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající.
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1.4 Funkce katastru nemovitostí
Od pojmu účel je již blízko k pojmu funkce. Vezmu-li znovu na pomoc nauku o původu
slov, tak účel je odvozen od toho, co je v čele, co se nachází na předním místě, co je tedy hlavní
a nejdůležitější. Slovo funkce pak odvozujeme od latinského fungi, tedy původně „vykonávat,
zastávat“.

14

Vymezit účely, ke kterým informace evidované v katastru nemovitostí slouží, je

jednoduché, neboť dříve probíraný § 1 odst. 2 KatZ je vyjmenovává. Co se týče funkcí, tak zde
je situace složitější. KatZ ani jiný předpis výslovně funkce katastru nemovitostí neuvádí.
Literatura není v přístupu k funkcím katastru nemovitostí zcela jednotná. Pekárek uvádí,
že katastr nemovitostí plní „zejména funkci evidenční, informační a ochrannou“.15 Drobník u
katastru nemovitostí rozlišuje všechny výše uvedené funkce a nadto hovoří též o funkci
intabulační, kterou váže na případy, kdy po povolení vkladu je zápisem konstituováno dané
právo, jinými slovy zápis do katastru nemovitostí zakládá vznik daného práva k nemovitosti.
Evidenční funkci katastru nemovitostí spatřuje v tom, že v něm dochází k evidenci souboru
údajů o nemovitostech, právech i osobách. Informační funkci odvozuje od skutečnosti, že je
tento veřejný seznam zdrojem celé řady informací sloužících jak účelům veřejným, tak
soukromým. Úplnost a spolehlivost vedených údajů pak chápe jako základní nástroj ochrany
práv k nemovitostem, jakož i ochrany nemovitostí samotných, tím je naplněna funkce
ochranná.16 Stejný přístup zaujala též Franková, po přijetí KatZ uvádí rovněž funkci evidenční,
informační, ochrannou a intabulační, kterou váže stejně jako Drobník pouze na případy
konstitutivních zápisů.17 Další přístup zastává k funkcím katastru nemovitostí ve své disertační
práci Dobrovolná. Z jejího pohledu jsou funkce něčím, co musí být ze strany katastru
nemovitostí bezpodmínečně plněno, aby byla zabezpečena právní jistota a fungující trh
s nemovitostmi. Mezi základní funkce pak řadí funkci ochrannou, funkci evidenční, funkci
informační, funkci publicity a funkci pořádkovou.18
Z výše uvedeného je zřejmé, že literatura se shodne na základní trojici funkcí: evidenční,
ochranné a informační. Byť ne vždy zařazují autoři jednotlivé instituty pod stejné funkce, tak
v zásadě panuje na existenci těchto funkcí shoda. Nadto se objevuje funkce intabulační, funkce
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publicity a funkce pořádková. Osobně jsem jako těžiště své práce vybral funkci evidenční,
ochrannou a informační. Důvodem je jednak fakt, že odborná veřejnost se na jejich existenci
shoduje, ale i skutečnost, že platí zásadně bezvýjimečně. Vedle nich přiřazuji ještě funkci
intabulační, která se však vyskytuje jen tehdy, má-li zápis konstitutivní význam.19 Důvodem
jejího zařazení je především velká důležitost této funkce pro nakládání s nemovitostmi v praxi.
Co se týká funkce pořádkové, Dobrovolná ji uvádí, jak zmiňuji výše, mezi funkcemi katastru
nemovitostí. Odvozuje ji od potřeby věrného zachycení věcně právních poměrů v pozemkové
evidenci a s tím souvisejícím požadavkem na přehlednost. Tento poznatek však úzce souvisí
s ostatními funkcemi, tudíž jsem se rozhodl pořádkovou funkci coby samostatnou funkci
neuvádět, byť materiálně bude probrána u jednotlivých funkcí. Podobná situace je u funkce
publicity, kdy otázku materiální a formální publicity zařazuji pod funkci informační a funkci
ochrannou.20

1.5 Význam pro národní hospodářství
Před tím, než se zaměřím na jednotlivé funkce katastru nemovitostí, bych rád zasadil
význam této pozemkové evidence do širších hospodářských a společenských souvislostí. Soto
uvádí, že evidování nemovitostí v jediném veřejném seznamu je spolu s přísnými právními
zásadami doprovázejícími jejich převody klíčovým jevem, který umožnil hospodářský rozmach
západního světa.
Dle jeho názoru je tvorba formalizovaného systému vlastnických vztahů jedinou
možnou cestou k tvorbě nadhodnoty a co nejúčinnějšího trhu s aktivy. Právě skutečnost, že
západní státy zřídily jednotné evidence nemovitostí, odbourává celou řadu potíží, které
doprovázejí převody nemovitostí v méně vyspělých zemích světa. Už jen určení základních
údajů o převáděné nemovitosti, jako např. zda je prodávající skutečným vlastníkem, má bez
jednotné evidence nemovitostí daleko složitější průběh.21
Soto hovoří o „konceptuálním univerzu“, světě, do něhož je třeba vstoupit, aby bylo
možné zhodnotit domy, pozemky a jiné nemovitosti tak, jak se to povedlo západnímu světu.
Zůstává-li nemovitosti jediný, materiální význam, tedy vlastník ji ve svých poměrech chápe

19

FRANKOVÁ, Martina a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 2014. Strana 168.
DOBROVOLNÁ, Eva. Nabývání vlastnického práva smlouvou. Brno, 2015. Disertační práce. Masarykova
Univerzita. Právnická fakulta. Strana 140.
21
SOTO, Hernando de. Mystérium kapitálu: proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na
světě. Vyd. v této podobě 1. Praha: Rybka Publishers, 2007. Strana 44.
20
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pouze jako půdu či přístřešek, zůstává potenciální kapitál nevyužitý. Vytvoří-li však společnost
takové podmínky, kdy může nemovitost být použita jako jistota či záruka v právním poměru,
pro určení dlužníka prostřednictvím místa jeho pobytu nebo jako místo příjmu celé řady služeb
(přívod elektřiny, plynu či vody), pak dochází k naplnění celého potenciálu těchto aktiv.
Abstraktní chápání vlastnictví je důležitým krokem, který umožnil hospodářský rozmach a
nejlépe patrný je při převodu vlastnického práva k nemovitosti. Z materiálního pohledu se nic
neděje, dům nadále sestává z vybavené kuchyně, koupelny a pokojů. Obklad v koupelně
nezmění samotným převodem barvu a střešní trámy nepopraskají. Avšak z hospodářského
hlediska jde o důležitou skutečnost. Někdo na jejím základě zhodnotil své úspory, jiný získal
likvidní kapitál, došlo ke vzniku povinnosti zaplatit příslušnou daň, ale dům z materiálního
hlediska zůstal stejný. Právě maximalizace hospodářského (ekonomického) potenciálu
vlastnictví je dle Sota klíčem k hospodářskému úspěchu.22
Formalizované vlastnické vztahy, v našem případě zajištěné evidováním v katastru
nemovitostí, nechápe pouze jako systém zaznamenaných údajů o nemovitostech a jejich
vlastnících, nýbrž jako myšlenkový nástroj, který umožňuje získat onu nadhodnotu. Největší
přínos pozemkové evidence pro národní hospodářství spatřuje v otázce poznání. Díky ní a její
všeobecné přístupnosti může každý s jistotou zjistit, s jakým majetkem nakládá a kde může
volné peněžní prostředky zhodnotit. Získá podrobný přehled.23 Díky tomu je umožněno
investování do jakéhokoliv aktiva, aniž by je dotyčný na vlastní oči spatřil. Kupec už
nepotřebuje objíždět zemi a zjišťovat od místních, které nemovitosti jsou na prodej a kdo je
vlastní, evidence sama mu poskytne potřebné poznání a potenciál daného aktiva se snáze
zhodnotí, nemovitost snáze smění a celý postup výrazně urychlí, což stimuluje produkci
kapitálu. Tímto sice vlastníci přicházejí o jakousi anonymitu a jsou formálně svázáni s
nemovitostmi, na oplátku však mají při prosazování svých práv na své straně autoritu zákona,
tedy státu, který jejich právo chrání.24

22

SOTO, Hernando de. Mystérium kapitálu: proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na
světě. Vyd. v této podobě 1. Praha: Rybka Publishers, 2007. Strana 46-47.
23
Tamtéž, strana 186 a 187.
24
Tamtéž, strana 50.
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2 Evidenční funkce
V souladu s tím, co píši v úvodní kapitole, je evidenční funkce jednou z těch funkcí,
které jsou katastrem nemovitostí naplňovány v zásadě bezvýjimečně a na jejímž teoretickém
vymezení panuje shoda. Její podstatou je evidování souboru údajů o nemovitostech, což bude
těžištěm výkladu.25

2.1 Předmět evidence
V souladu s § 3 KatZ lze vymezit předmět evidence. Pro evidenční funkci je tento termín
důležitý v tom, že označuje množinu nemovitostí, které se do katastru zapisují. Jak již bylo
řečeno výše, ne všechny nemovité věci, tak jak je vymezuje občanský zákoník, podléhají
zápisu. Baudyš poukazuje na čistě racionální důvody, pozemková evidence by měla
zaznamenávat pouze ty nejvýznamnější nemovitosti.26 Lze najít též případy, kdy evidence
naráží na nedostatečnou technickou vyspělost. Dle § 498 občanského zákoníku jsou
nemovitými věcmi rovněž podzemní stavby se samostatným účelovým určením, tedy
kupříkladu vinné sklepy. Tyto podzemní stavby však evidovat nelze, poněvadž současný katastr
není technicky schopen takovéto zvláštnosti zaznamenat. S tímto problémem se však potýkají
všechny pozemkové evidence ve světě.27,

28

Význam rozlišení nemovitostí na ty, které se

zapisují do katastru a na ty, které nikoliv, je zásadní, neboť pro každou skupinu platí odlišná
pravidla pro nabývání vlastnického práva a dalších věcných práv k nim, taktéž pro promlčení
těchto práv a jejich zánik.29 Předmětem evidence tedy jsou:

2.1.1 Pozemky v podobě parcel
Pozemkem je dle § 2 písm. a) KatZ „část zemského povrchu“, která je od sousedních
částí oddělena určitou hranicí (vlastnickou, katastrálního území atd.). Jednotlivé pozemky jsou
v evidenci zaznamenány v podobě parcel, kdy parcelou je takový pozemek (tedy taková část
25

DROBNÍK, Jaroslav. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a doplněné vydání. Beroun: Eva Rozkotová,
2010. Strana 123.
26
BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Strana 15-16.
27
DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první:
Obecná část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Strana 380-381.
28
BAREŠOVÁ, Eva a kolektiv. Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. Strana 28.
29
SPÁČIL, Jiří. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2018. Strana 253.
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zemského povrchu), který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a jenž
byl označen příslušným parcelním číslem.30 Dle jednoho názoru je tak parcela pouze určitou
evidenční podobou pozemku, dle jiného je věcí skutečnou, jež vykazuje určité kvality, které
umožňují její zaznamenání v pozemkové evidenci.31 Osobně bych si dovolil přiklonit se
k druhému názoru, dle něhož je parcela skutečnou nemovitou věcí. § 2 písm. b) KatZ výslovně
říká, že parcelou je pozemek, pakliže naplní určité kvalitativní požadavky (je geometricky
určen, bylo mu přiděleno parcelní číslo atp.). Je-li dle § 498 odst. 1 občanského zákoníku
pozemek nemovitou věcí, není zde žádná opora pro to, aby parcela, jsoucí pozemkem se
specifickými vlastnostmi, nemovitou věcí nebyla. Spojení „pozemek v podobě parcely“ bych
tedy nevykládal tak, že parcela je pouze zpodobněním pozemku, jelikož by takový výklad
odporoval ustanovení § 2 písm. b) KatZ. Nadto lze najít mnoho analogií v účinné právní úpravě,
jako například úpravu cenných papírů v § 514 občanského zákoníku. Dle vymezení obsaženém
v tomto ustanovení je cenným papírem listina, která vykazuje určité kvalitativní znaky (je s ní
spojeno právo). Pakliže uvedená listina naplní definici věci, věcí bude logicky také zmíněný
cenný papír, kterým tato listina je.
Pozemků se zásadně dotkly změny, které přineslo přijetí občanského zákoníku a v něm
zakotvená zásada superficies solo cedit, dle které povrch ustupuje půdě a součástí pozemku je
veškerý prostor nad i pod jeho povrchem, rostlinstvo na něm vzešlé, stejně jako stavby na
pozemku zřízené a jiná podobná zařízení, pakliže nemají dočasnou povahu, a vše co je do
pozemku zapuštěno nebo ukotveno ve zdech. Většina nemovitostí vedených v katastru
nemovitostí je tvořena právě pozemky.32 K roku 2018 se uvádí, že pozemky tvoří dokonce 80
% nemovitostí zaznamenaných v katastru nemovitostí. Jejich význam lze spatřovat též ve
skutečnosti, že jsou nemovitostí prvotní neb základní, jejímž prostřednictvím jsou evidovány
všechny ostatní.33

30

§2 písm. b) KatZ
SPÁČIL, Jiří. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2018. Strana 253.
32
JANKŮ, Petra, ŠUSTROVÁ, Daniela, VRCHA, Pavel, Nový katastrální zákon – poznámkové vydání s vybranou
judikaturou. Praha: Linde, 2014. Strana 52.
33
SPÁČIL, Jiří. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2018. Strana 254.
31
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2.1.2 Budovy
Součástí pozemku jsou stavby na něm zřízené, toto je základní pravidlo obsažené v §
506 odst. 1 občanského zákoníku naplňující zmíněnou zásadu superficies solo cedit. KatZ ve
svém § 2 písm. l) vymezuje pojem budova, kterou je taková stavba, která je nadzemní a je se
zemí spojena pevným základem, vykazuje prostorové soustředění a navenek je převážně
uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Z logiky věci bude ve většině případů
rovněž budova součástí pozemku, kdy se tak však nestane? V souladu s § 3054 a § 3055
občanského zákoníku, pakliže měla stavba (budova) a pozemek pod ní před nabytím účinnosti
občanského zákoníku stejného vlastníka, stala se součástí pozemku a došlo k naplnění
zmiňované zásady. Avšak v opačném případě, tedy v situaci, kdy vlastník stavby (budovy) a
vlastník pozemku ležícího pod ní byly dvě odlišné osoby, k tomuto nedošlo a stavba (budova)
je nadále samostatnou nemovitou věcí.
Právě na tuto skutečnost reaguje KatZ, kdy ty budovy, které se staly součástí pozemku,
již nejsou předmětem evidence. Budovy, které se nestaly součástí pozemku a jako takové mají
doposud povahu samostatné nemovitosti, rozděluje § 3 odst. 1 KatZ do dvou kategorií dle toho,
zda se jim přiděluje číslo popisné či evidenční nebo nikoliv. Ty, kterým se přiděluje, jsou
předmětem evidence v katastru nemovitostí bez dalších. Budovy, kterým se tato čísla
nepřidělují, jsou evidovány za předpokladu, že jsou hlavní stavbou na pozemku a nejedná se o
stavbu drobnou. Zvláštním druhem byly rozestavěné budovy, které se od 1. ledna 2014 nově
neevidují.34, 35

2.1.3 Jednotky
Další evidovanou nemovitostí jsou jednotky. I zde lze nalézt dvojkolejnost právní
úpravy, kdy současný právní řád rozeznává dva druhy jednotek. Prvním druhem jsou jednotky
vymezené podle občanského zákoníku, jehož § 1159 pod pojem jednotka zahrnuje byt, coby
prostorově oddělenou část domu, a spolu s ním i podíl na společných částech. Jednotka je
výslovně označena za věc nemovitou. Druhým druhem jsou 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).

34

BAREŠOVÁ, Eva a kolektiv. Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. Strana 37-38.
ŠUSTROVÁ, Daniela, BOROVIČKA, Petr, HOLÝ, Jaroslav. Katastrální zákon. Praktický komentář. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2018. Strana 23-24
35
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Tento zákon vymezuje jednotku jinak a sice jako byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný
byt nebo rozestavěný nebytový prostor coby vymezenou část domu. Další odlišnost spočívá v
tom, že existence bytu či nebytového prostoru dle tohoto zákona je vázána na rozhodnutí
stavebního úřadu, což existence jednotky dle občanského zákoníku není. Oba druhy jednotek
shodně počítají se spoluvlastnickým podílem k nemovité věci (domu a pozemku) v níž se
jednotka nachází, byť volí odlišnou formulaci. Občanský zákoník chápe jednotku jako celek,
který zahrnuje spoluvlastnický podíl na společných částech domu. Zákon o vlastnictví bytů zase
uvádí, že je „s vlastnickým právem k jednotce nerozlučně spjato spoluvlastnictví společných
částí“.36

2.1.4. Právo stavby
Právo stavby je jak nemovitostí, tak věcným právem.37 Tato jeho povaha vyplývá
z občanského zákoníku, který stanoví, že nemovitou věcí jsou rovněž věcná práva. Podstatou
práva stavby je oprávnění určité osoby (stavebníka) mít na pozemku nebo pod pozemkem jiné
osoby stavbu. § 1242 občanského zákoníku říká, že stavba vyhovující tomuto právu je součástí
práva stavby, sama o sobě však podléhá také úpravě nemovitých věcí.38 Z toho důvodu se věcné
právo eviduje jako nemovitost v části B na listu vlastnictví oprávněného z práva stavby, tedy
stavebníka. Jelikož je právo stavby zároveň věcným právem, je vedeno rovněž jako právní
závada v části C na listu vlastnictví vlastníka pozemku, na němž se stavba nachází nebo který
je jinak právem stavby zatížen.39

2.1.5 Nemovitosti, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis
Poslední kategorií, kterou KatZ označuje za předmět evidence, jsou nemovitosti, o
kterých to bude stanoveno jiným právním předpisem. V současnosti je jediným takovým zákon
č. 254/2011, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v účinném znění (dále jen
jako „vodní zákon“), který ve svém § 20 odst. 1 vyjmenovává řadu vodních děl (přehrady,

36

BAREŠOVÁ, Eva a kolektiv. Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. Strana 39-42.
ŠUSTROVÁ, Daniela, BOROVIČKA, Petr, HOLÝ, Jaroslav. Katastrální zákon. Praktický komentář. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2018. Strana 25.
38
JANKŮ, Petra, ŠUSTROVÁ, Daniela, VRCHA, Pavel, Nový katastrální zákon – poznámkové vydání s vybranou
judikaturou. Praha: Linde, 2014. Strana 57-59.
39
ŠUSTROVÁ, Daniela, BOROVIČKA, Petr, HOLÝ, Jaroslav. Katastrální zákon. Praktický komentář. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2018. Strana 25-26.
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hráze, jezy aj.), které se zapisují do katastru nemovitostí.40 Skrytým problémem se však jeví
vazba mezi KatZ a zvláštním předpisem. KatZ totiž uvádí, že předmětem evidence budou
„nemovitosti“, o nichž to stanoví konkrétní zákon. Co když však zvláštní zákon označí za
předmět evidence něco, co nebude nemovitostí? Vodní díla postavená před účinností
občanského zákoníku se stala nemovitými věcmi podle přechodných ustanovení, co se však
stane s nově postavenými vodními díly, které se v souladu s obnovenou zásadou superficies
solo cedit stanou součástí pozemku?41 Budou evidována v katastru nemovitostí, nebo nikoliv?
Baudyš se tohoto tématu dotýká pouze okrajově a zmiňuje, že uvedená vodní díla by měla být
nadále předmětem evidence, pakliže se již dříve nestala součástí pozemku.42
Dle Frankové bude klíčové určení vztahu mezi katastrálním zákonem a vodním
zákonem. Zásadně by mělo platit, že v katastru nemovitostí lze evidovat pouze tu věc, která je
nemovitostí a o které to stanoví zvláštní zákon, v tomto případě vodní zákon. Sama však
zmiňuje i druhý možný výklad, kdy onen jiný zákon by mohl dostat přednost v souladu se
zásadou lex specialis derogat legi generali. Pokud by tento zvláštní zákon označil něco za
předmět evidence v katastru nemovitostí, derogoval by ustanovení KatZ a daná věc by se stala
předmětem evidence nehledě na to, že by nesplňovala požadavek vznesený KatZ, tedy by
nebyla nemovitostí.43
Barešová a kolektiv ve svém komentáři uvádí tuto skutečnost jako problém současné
právní úpravy, nelze však určit, k jaké výkladové variantě se kloní.44 Oproti tomu Janků,
Šustrová a Vrcha se podobně jako Franková kloní spíše k první variantě, přirovnávajíce otázku
vodních děl k otázce budov. Pakliže bude vodní dílo samostatnou nemovitostí, bude evidováno
stejně jako budova v katastru nemovitostí. Bude-li součástí pozemku, předmětem samostatné
evidence nebude.45 Spáčil však upozorňuje na skutečnost, že katastrální úřad ne vždy obdrží
dostatek podkladů k vyřešení otázky, zda dotyčné dílo je či není samostatnou nemovitostí.
Dokonce připouští, že do pozemkové evidence již byla zapsána vodní díla, která samotnou
nemovitostí nejsou a jsou součástí pozemku, což by znamenalo, že v praxi převáží druhý možný
výklad.46 Nehledě na to, zda je první či druhý výklad tím správným, spatřuji základní problém
40

ŠUSTROVÁ, Daniela, BOROVIČKA, Petr, HOLÝ, Jaroslav. Katastrální zákon. Praktický komentář. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2018. Strana 26.
41
BAREŠOVÁ, Eva a kolektiv. Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. Strana 42-43.
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BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. Strana 23-24.
43
FRANKOVÁ, Martina a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová, 2014. Strana 174175.
44
BAREŠOVÁ, Eva a kolektiv. Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. Strana 43.
45
ŠUSTROVÁ, Daniela, BOROVIČKA, Petr, HOLÝ, Jaroslav. Katastrální zákon. Praktický komentář. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2018. Strana 59-60.
46
SPÁČIL, Jiří. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2018. Strana 256-257.

17

v tom, že by mohlo dojít ke stavu, kdy některá vodní díla dle § 20 odst. 1 vodního zákona budou
v katastru nemovitostí uváděna a jiná ne. Řešením by mohla být novelizace vodního zákona a
uvedení, že tato vodní díla nejsou součástí pozemku. Tím by se z nich staly samostatné
nemovitosti způsobilé být předmětem evidence v souladu s požadavky KatZ.47 Bude-li
v budoucnu krom vodního zákona přijat další předpis, který bude označovat další věci za
předmět evidence, žádoucím se jeví, aby takováto úprava označovala předmětné věci za
samostatné věci nemovité a předešlo se případným výkladovým obtížím. V případě vodních děl
přichází v úvahu též novela, na jejímž základě by bylo jasně stanoveno, že vodní díla budou
evidenci podléhat jen tehdy, naplní-li definici samostatné věci.

2.2 Obsah evidence
Už § 1 odst. 1 KatZ uvádí, že česká pozemková evidence obsahuje určitý soubor údajů
o nemovitých věcech. Ač údaje o předmětu evidence, tedy určených nemovitostech, budou
tvořit většinu obsahu, nevyčerpávají ho zcela. Vedle souboru údajů o nemovitostech je obsah
katastru tvořen rovněž údaji o subjektech právních vztahů, tedy například vlastnících.
Judikatura českých soudů chápe katastr nemovitostí coby určitý soubor údajů, které nám jsou
poskytovány jako celek.48,

49

§ 4 KatZ poskytuje rámcové vymezení obsahu katastru

nemovitostí, podrobnosti pak stanoví KatV.

2.2.1 Údaje ohledně nemovitostí
Údaje o nemovitostech evidovaných v katastru nemovitostí v zásadě odpovídají
údajům, které byly evidovány též za předchozí právní úpravy. Došlo pouze k dílčím změnám,
které katastr přizpůsobují rekodifikaci soukromého práva, jediným významnějším doplněním
je zakotvení cenových údajů mezi evidované údaje.50, 51
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Geometrické a polohové určení. Nemovitosti a katastrální území jsou určeny
geometricky (tvarem, rozměrem a hranicemi v zobrazovací rovině) a polohově (poloha ve
vztahu k ostatním nemovitostem).52
Popisné údaje. Obsahem katastru je celá řada údajů, které lze nazvat popisnými.
Řadíme k nim výměry, parcelní čísla, údaje o budovách, čísla jednotek, údaje o způsobu
ochrany a o způsobu využití. V neposlední řadě je popisným údajem také druh pozemku.53 § 3
odst. 2 KatZ pozemky člení podle jejich druhu na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady,
ovocné sady, trvalé travní porosty (všechny dosud jmenované označuje souhrnně jako
zemědělské pozemky), lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní
plochy. U pozemků je tedy evidován též tento údaj. Pokud chce vlastník druh pozemku změnit,
bude u pozemků s výměrou větší než 300 m2 potřebovat územní souhlas a u pozemků
s výměrou větší než 1000 m2 územní rozhodnutí.54, 55
Cenové údaje. § 24 odst. 1 KatV vymezuje cenový údaj jako údaj o dosažené kupní
ceně. Vedle něho se evidují údaje pro daňové účely (např. údaje o bonitovaných půdně
ekologických jednotkách) a údaje umožňující propojení katastru s jinými informačními
systémy.
Údaj o dočasné stavbě. Dočasná stavba je stavba, která je vyňata z působnosti zásady
superficies solo cedit, a tudíž není součástí pozemku. Dočasná stavba může být samostatným
předmětem evidence a údaj o dočasnosti je třeba uvádět, aby byla odlišitelná od běžné,
nedočasné, stavby.
Práva. Do katastru nemovitostí se zapisuje celá řada údajů o právech, které se týkají
evidovaných nemovitostí. KatZ rozděluje tato práva do dvou skupin podle toho, jakým
způsobem se do pozemkové evidence zapisují. První velká skupinu tvoří práva zapisovaná
vkladem, mezi něž řadíme především věcná práva (vlastnické právo, právo stavby, věcné
břemeno, zástavní právo atd.), dále nájem a pacht. Druhá skupina zahrnuje práva zapisovaná
záznamem, kterými jsou práva odvozená od vlastnického práva státu nebo územních
samosprávných celků. Jedná se například o právo hospodařit s majetkem státu, u něhož bude
uvedeno, jaké konkrétní organizační složce státu či státní organizaci přísluší.56
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Místní a pomístní názvosloví. Obsah katastru tvoří rovněž řada názvů označující kraje,
obce, části obcí, vodní toky, katastrálních území nebo pomístní pozemkové tratě.57
Další údaje. Vedle uvedených údajů katastr nemovitostí obsahuje ještě dohody
spoluvlastníků o správě nemovitosti, prohlášení vlastníka domu, údaje o bodech potřebných
polohových polí a upozornění týkající se nemovitosti, pakliže je jejich vyznačení vyžadováno
jiným právních předpisem.58 Takovým upozorněním dle § 21 KatV může být kupříkladu
upozornění na probíhající obnovu katastrálního operátu či na podanou žalobu na určení hranice
mezi pozemky.

2.2.2 Údaje ohledně osob
K naplnění funkcí katastru nemovitostí je nezbytné, aby evidence obsahovala nejen
dostatek údajů ke ztotožnění konkrétní nemovitosti, ale i osoby, která je jejím vlastníkem nebo
je s ní jinak spojena. Pro právní jednání týkající se nemovitostí je v mnoha případech nezbytné
zjistit totožnost osoby i desítky let nazpět. Aby toto bylo možné, evidovány jsou následující
údaje59: Jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a adresa místa trvalého pobytu u
fyzický osob a název nebo obchodní firma, IČO (nebo jiný identifikační údaj, byl-li přidělen)
a sídlo u právnických osob. Uvedené údaje by měly být automaticky přebírány z registru osob,
pokud se tak z nějakého důvodu nestane, bude změna provedena po ohlášení ze strany
právnické osoby, jíž se údaj týká.60, 61

2.2.3 Katastrální území a list vlastnictví
Veškerý obsah katastru nemovitostí, tedy veškeré výše popsané údaje, jsou vedeny
v jednotlivých katastrálních operátech. Každý katastrální operát se vede pro určité území, které
KatZ nazývá katastrálním územím.62 Vymezeno je v § 2 KatZ následovně: „technická jednotka,
kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí“.
Katastrální území se na českém území zrodila v první polovině 19. století jako důsledek
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založení katastru daně pozemkové. V zásadě tehdy odpovídala územím jednotlivých obcí,
neužíval se pojem katastrální území, nýbrž katastrální obec. Důležité je zmínit, že název
každého katastrálního území v České republice je jedinečný. Byť jednotlivé obce mohou mít
názvy shodné (nejčastěji to budou Lhoty či Újezdy), jejich katastrální území už shodná být
nemohou. V praxi se tak odlišují nejčastěji pomocí přídomků – Mníšek, Mníšek u Liberce,
Mníšek pod Brdy a Mníšek v Krušných horách. Území obce se tak dnes skládá z jednoho
katastrálního území, což je časté u malých obcích, nebo z více katastrálních území (ta pak nesou
zpravidla názvy částí obce).63, 64 K 31. prosinci 2019 se na území České republiky nacházelo
přesně 13 076 katastrálních území.65
Pro skupinu nemovitostí, které v rámci téhož katastrálního území spojují stejné údaje o
vlastnictví, je zakládán list vlastnictví.66 Jinými slovy, pro každého vlastníka se v rámci
katastrálního území založí list vlastnictví, na němž jsou evidovány všechny nemovitosti, které
dotyčný v daném katastrálním území vlastní. Listy vlastnictví jsou v každém katastrálním
území označeny číslem dle číselné řady počínaje jedničkou v aritmetickém pořadí.67 Každý list
vlastnictví má sedm částí, tedy A, B, B1, C, D, E a F, které postupně zaznamenávají údaje o
vlastníkovi, o nemovitosti, o právech zřízených ve prospěch této nemovitosti, o právech
zatěžujících uvedenou nemovitost, o poznámkách, plombách či upozorněních, o podkladových
listinách, a nakonec údaje pro daňové účely.68

2.3 Zápis práv do katastru
Úprava katastru nemovitostí rozeznává tři druhy zápisů práv, podrobné pojednání o
jednotlivých druzích by se již vzdalovalo poslání této práce, poskytnut tak bude pouze základní
úvod do problematiky se zaměřením na znaky, které jsou klíčové pro funkce katastru.
Úvodem bych se zaměřil na vklad, druh zápisu, kterým se dle § 6 KatZ zapisují do
pozemkové evidence věcná práva, práva, která byla ujednána jako věcná práva, dále nájem a
pacht. Důležité je, že vklad má buď právotvorný (konstitutivní) nebo deklaratorní účinek. Prvně
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jmenovaný nastane pouze tehdy, když to zákon výslovně stanoví. Příkladem je § 1316
občanského zákoníku, dle něhož zástavní právo k zapsané nemovitosti vzniká až zápisem do
katastru. Dokud nebude zápis proveden, právo nevznikne. V ostatních případech zápis pouze
deklaruje, že právo té či oné osobě náleží, samotný vznik tohoto práva zápisu však předchází.
Vedle vkladu je možné, aby byla věcná práva, nájem či pacht zapsány do katastru i jiným
způsobem, zákon tuto možnost však musí výslovně stanovit. Činí tak v případě pozemkových
úprav, kdy po jejich provedení se práva nezapisují vkladem, alebrž obnovou operátu.69
Druhou možností je zápis záznamem, který je od roku 2014 vázán na zvláštní případy
práv takzvaně odvozených od práva vlastnického. Jak již uvádím výše, jedná se o situace, kdy
je vlastníkem zapsané nemovitosti stát nebo územní samosprávný celek. Záznam se pak užije
k tomu, aby do pozemkové evidence byla zapsána konkrétní organizační složka státu nebo
státní organizace, která je příslušná k hospodaření s tímto majetkem. Stejně tak se záznamem
bude zapisovat třeba právo k majetku hlavního města Prahy a statutárních měst, které bylo
svěřeno jednotlivým městským částem nebo městským obvodům. Navrhovatelem v takovým
případě může být ten, kdo má na jeho provedení právní zájem, nebo dotyčný orgán veřejné
moci nebo územní samosprávný celek, který o právu rozhodoval nebo je osvědčil.70
Poznámka slouží k zápisu významných informací, které se týkají evidovaných
nemovitostí.71 Podstata poznámky tak spočívá v tom, že upozorňuje na důležité skutečnosti,
které se váží k dané nemovitosti, k věcným právům k ní anebo k osobám, jimž tato práva
svědčí. Zvláštním případem jsou poznámky spornosti. Poznámka je katastrálním úřadem
provedena vždy na základě určitého rozhodnutí nebo oznámení ze strany soudu,
vyvlastňovacího úřadu, správce daně, insolvenčního správce atd. Podstatou je poskytnutí
informace, která naruší dobrou víru nebo která veřejnost obeznámí s omezeními smluvní
volnosti. Vyčerpávající výčet jednotlivých druhů podává § 23 KatZ, příkladem uveďme alespoň
poznámku o exekučním příkazu, o usnesení o dražební vyhlášce, o započetí výkonu zástavního
práva nebo o stavbě, která není součástí pozemku.72, 73
Vedle zápisů práv je ale do katastru zapisována celá řada dalších údajů, pro které se
výše popisovaná úprava neužije. Mluvíme o zápisu „jiných údajů“, velmi často se bude jednat
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o technické údaje jako je druh pozemku nebo způsob využití. V souladu s § 28 odst. 1 KatZ se
pro zápis těchto údajů užijí přiměřeně ustanovení týkající se zápisu záznamem. Další kategorií
jsou zápisy upozornění, které jsou v mnohém podobné poznámkám. Častým druhem je
upozornění na probíhající opravu chyby, novinkou je zase upozornění na podanou žalobu.
Závěrem je třeba upozornit na skutečnost, že zápisem není chápáno pouze přidání nového údaje
do katastru, ale zápisem je rovněž výmaz údaje z katastru nemovitostí.74

2.4 Zjednodušená evidence
Doposud byla probírána standartní neb běžná podoba evidence. Úprava katastru
nemovitostí však obsahuje i jednu zvláštní podobu – tzv. zjednodušenou evidenci. Proč nejsou
všechny pozemky evidovány běžným způsobem? Důvod lze hledat především v 50. letech 20.
století a tehdejších převratných a zvrácených změnách v obhospodařování půdy a postupným,
mnohdy násilným, zničením selského hospodaření na venkově. V tehdejší době pozemkový
katastr a pozemkové knihy, evidující a popisující vlastnické vztahy k půdě, pozbyly na
významu. Sedláci, chalupníci a vůbec všichni vlastníci půdy, kteří na ní tehdy ve většině sami
hospodařili, byli nuceni vstupovat do zemědělských družstev zavedených komunistickou
stranou. Pozemky, které lidé vstoupivší do družstva vlastnili, v jejich vlastnictví sice nadále
zůstaly, užívací právo k nim však přešlo na zemědělské družstvo. Ruku v ruce s tím šla necitlivá
mechanizace zemědělství. Družstva rozorala meze, remízky a průhony a zcelila pole do velkých
celků. Vlastnicky byl sice lán nadále rozdělen na desítky drobných pozemků, v přírodě však
tyto hranice přestaly být znatelné a družstvo obhospodařovalo mnohahektarové lány v celku.
Do té doby existující dvojkolejná evidence byla nahrazena Jednotnou evidencí půdy, v níž byly
evidovány pouze tyto velké půdní celky, které byly označeny jedním parcelním číslem bez
ohledu na to, z kolika samostatných pozemků se skládaly. Údaje o vlastnících do evidence
vůbec převzaty nebyly.
Od roku 1964 byla Jednotná evidence půdy nahrazena evidencí nemovitostí a došlo
k formálnímu zrušení pozemkových knih a katastru, které však nebyly již řadu let užívány.
Komunistická diktatura nechtěla zobrazením vlastnických hranic zemědělských pozemků
posílit pocit vlastnictví k půdě u skutečných vlastníků, a i když byly údaje o vlastnících do
evidence vráceny, stalo se tak pouze poznámkou v části D listu vlastnictví, která uváděla
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„ostatní pozemky v užívání soc. org.“. Nebylo zde uvedeno ani jaké konkrétní pozemky osoba
vlastní, ani jaká socialistická organizace je užívá. Jedinou možností, jak dopátrat skutečného
vlastníka konkrétního pozemku, bylo využití odkazu na listiny, ve kterých bylo určeno
konkrétní družstvo příslušné k obhospodařování těchto pozemků. Podobná situace byla u
lesních pozemků, skutečné vlastnické hranice nebyly vyznačeny v krajině ani v mapách
evidence nemovitostí a stejně jako u zemědělské půdy bylo soukromé vlastnictví evidováno
toliko nic neříkající poznámkou „ostatní pozemky v užívání soc. org.“
Toto vše se však změnilo se Sametovou revolucí a změnami počínaje rokem 1989.
Národ se chtěl vrátit k původní právní tradici a obnovit stav z doby před komunistickou
diktaturou. K 1. lednu 1993 byla zřízena nová jednotná evidence nemovitostí, katastr
nemovitostí. Písemný i mapový operát zrušené evidence nemovitostí byl zcela převzat novým
katastrem, užívací práva družstev se přeměnila na nájem a vlastnické právo se vlastníkům
vrátilo se všemi složkami (věc užívat, požívat, zcizit atd.).
Vyvstala však otázka, jak určit vlastnické hranice pozemků? Vlastnictví pozemků se od
50. let leckdy vícekrát změnilo, hranice v krajině byly dávno neznatelné a evidence nemovitostí,
z níž byly katastrem mapy převzaty, vlastnické hranice neuváděla. Jelikož musel katastr
okamžitě pojmout do své evidence něco mezi 6 a 8 miliony vlastnických pozemků, bylo přijato
provizorní řešení, kterým je právě zjednodušená evidence.75 Stát přijal řešení, jehož podstatou
je postupně nově zaměřit hranice všech pozemků na území Čech, Moravy a české části Slezska.
Od 90. let tak docházelo k novému zaměřování a postupné digitalizaci katastrálních map. Do
doby, než je pozemek nově zaměřen, zůstává evidován ve zjednodušené evidenci a k určení
hranic slouží odkaz na pozemkový katastr, pozemkovou knihu, scelovací operát či jinou
z dávných evidencí, v níž byly hranice naposledy zobrazeny. Evidování pozemků ve
zjednodušené evidenci se postupně stává výjimečným jevem, toto souvisí rovněž s digitalizací,
která byla na většině území České republiky dokončena roku 2017.76 Dle dat Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního bylo na přelomu roku 2019 a 2020 digitalizováno již 99,38 %
katastrálních území v České republice, ta poslední, která k digitalizaci zbývají (38), budou
digitalizována v rámci probíhajících pozemkových úprav a nového mapování prostřednictvím
obnovy operátu.77 Příkladem budiž katastrální území Hvožďany u Vodňan, kde je zjednodušená
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evidence nadále užívána z toho důvodu, že již osm let trvající pozemkové úpravy se stále
nepodařilo dokončit.78
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3 Informační funkce
Vede-li katastr nemovitostí v evidenci řadu údajů, je třeba určit pravidla a podmínky
přístupu k nim. Podstatou informační funkce je tedy skutečnost, že katastr nemovitostí je
vymezen coby informační systém, který je veřejně přístupný a poskytuje, za stanovených
podmínek, informace o celém území České republiky. Jinými slovy, poskytuje široké veřejnosti
informace o stanovených údajích. Tato funkce úzce souvisí se zásadou formální publicity, která
bude pro přehlednost předmětem výkladu později spolu se zásadou materiální publicity, a
označením katastru za veřejný seznam.79

3.1 Katastr nemovitostí jako veřejný seznam
Již v úvodní kapitole zdůrazňuji důležitost označení katastru nemovitostí za veřejný
seznam. Spáčil veřejné seznamy označuje za klíčový nástroj pro zajištění jistoty nabývaní
vlastnického práva a ostatních věcných práv k vybraným typům věcí, z nichž u nemovitostí je
to zajištěno katastrem nemovitostí. Vymezení pojmu veřejný seznam právní úprava neobsahuje,
vodítkem může být důvodová zpráva k občanskému zákoníku, která je označuje za „veřejné
evidence věcí“.80 Možnou definici obsahuje dílo Janků, Šustrové a Vrchy, kteří veřejné
seznamy označují za „způsob evidence, zachycující a poskytující určité rozhodné informace
(jako informace pravdivé) nezbytné pro bezpečné nakládání s evidovanými věcmi.“81 Osobně
bych si do definice troufl zahrnout větší důraz na veřejnost, která v nabízeném vymezení chybí
a bez níž nelze vystihnout podstatu veřejných seznamů.
Na místě je zmínit názory, dle kterých musí každý veřejný seznam naplnit určité
požadavky, které lze označit za materiální a formální. Materiálními požadavky jsou právě
zmiňovaná přístupnost a evidování věcí, nikoliv osob. Za formální požadavek je pak chápáno
výslovné označení dotčené evidence za veřejný seznam. Pakliže bychom trvali na splnění obou
těchto požadavků, veřejným seznamem by byl pouze plavební rejstřík, námořní rejstřík a katastr
nemovitostí. Praxe však uznává toliko materiální požadavky, dle nichž je veřejným seznamem
rovněž rejstřík ochranných známek, patentový rejstřík, rejstřík průmyslových vzorů, rejstřík
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polovodičových topografií a rejstřík užitných vzorů. Spáčil ze všech veřejných seznamů
považuje za prakticky nejdůležitější právě katastr nemovitostí.82

3.2 Poskytování údajů z katastru
Základem pro poskytování údajů z naší pozemkové evidence je její veřejnost, dle které
každý může „do katastru nahlížet, pořizovat si z něj pro svou potřebu opisy, výpisy nebo
náčrty“.83 Samotné poskytování údajů upravuje § 52 a násl. KatZ s tím, že k provedení těchto
ustanovení byla přijata vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí,
v účinném znění. Poskytovatelem informací bývalo zásadně příslušné katastrální pracoviště
katastrálního úřadu, v jehož obvodu se nacházely nemovitosti, kterých se žádané informace
týkaly. Dnes už je však většina údajů uchovávána v digitální podobě, tudíž většina informací
už může být poskytnuta jakýmkoliv katastrálním pracovištěm v naší vlasti. Výpisy z katastru
nemovitostí mohou krom jednotlivých katastrálních pracovišť katastrálních úřadů vydávat také
další instituce, a to notáři, matriční úřady, krajské úřady, obecní úřady či Česká pošta.84
Žádost o poskytnutí údajů může být vznesena ústně přímo na katastrálním pracovišti,
jednat se bude o případy nejběžnějších výstupů z katastru jako jsou výpisy nebo kopie
katastrálních map. V řadě případů bude vhodnější zažádat o poskytnutí informací písemně,
neboť například identifikace parcel nemůže být provedena na počkání. Ve stanovených
případech je upravena ještě jiná, zvláštní forma žádosti (žádost o elektronický přístup aj.).85
Informace je úřad povinen poskytnout do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých
případech lze tento časový úsek prodloužit o dalších 30 dní. Poskytnutí informací může být ze
stanovených důvodů odmítnuto, v takovém případě může žadatel proti takovému odmítnutí
podat stížnost.

Podání informace ústně nebo poskytnutí informace formou nahlížení je

bezplatné, ostatní formy jsou již spojeny s poplatky, které upravuje sazebník v zákoně č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, v účinném znění. Výjimkou z úplatnosti jsou osvobození
od poplatku nebo odlišná úprava zvláštních zákonů.86, 87
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3.3 Jednotlivé formy poskytnutí
Údaje lze poskytnout pouze ve stanovených formách, tak jak jsou zakotveny v právní
úpravě. Přípustné jsou tedy jen následující formy:
Osobní nahlížení do katastru a poskytování ústních informací – Za tradiční podobu
poskytování informace lze označit situaci, kdy se žadatel osobně dostaví v úředních hodinách
na příslušné katastrální pracoviště a požádá zde o nahlédnutí či poskytnutí údajů ústní formou.
Dotyčný si na místě může sám pořídit opis, výpis nebo náčrt, případně je nahradit pořízením
snímku.
Výpisy, opisy nebo kopie a identifikace parcel. Všechny uvedené výstupy mají formu
veřejné listiny a musí splnit přísné formální požadavky (musí být opatřeny datem, otiskem
úředního razítka, jménem, příjmením a podpisem vyhotovitele, kolkem atd.). Výpis, kopii a
opis lze pořídit ohledně údajů ze souboru popisných informací, listina bude obsahovat výčet
parcel, staveb, jednotek, vlastníků a jiných oprávněných. Tento výčet může být úplný, kdy
budou poskytnuty údaje o všech nemovitostech na daném listu vlastnictví, nebo částečný, kdy
bude výčet obsahovat pouze vybrané nemovitosti.88 Identifikace parcel zase spočívá v tom, že
je žadateli poskytnuto porovnání parcely vedené v katastru s parcelou, která byla vedena dle
některé z předchozích evidencí (evidence nemovitostí, pozemkového katastru či přídělového
plánu). Tato se vyhotovuje zpravidla ručně na tiskopisu.89
Tiskové výstupy informativního charakteru. Tyto výstupy nemají povahu veřejných
listin a jejich charakter je pouze informativní. Pouze tímto postupem je možné získat informace
o dosažených cenách, ke kterým se prostřednictvím běžného nahlížení žadatel nedostane.
Prosté a ověřené kopie, prosté a ověřené výstupy a prosté a ověřené duplikáty.
Jedná se o formy poskytnutí údajů, která slouží především pro získání informací ze sbírky listin,
které nelze získat běžným nahlížením. Osoba žádající informace touto formou vždy musí
prokázat svou totožnost. Kopie se poskytují u písemností v listinné podobě, duplikáty u
písemností v elektronické podobě a výstupy tehdy, dojde-li k převodu písemnosti
z elektronické podoby do podoby listinné. Všechny tyto formy jsou poskytnuty buď jako
ověřené, kdy úřad ověří danou písemnost, nebo prosté, kdy nikoliv.
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Reprografické kopie z katastrálního operátu. Pravděpodobně málo často forma
poskytnutí. Uplatní se při poskytování údajů, které nejsou vedeny v elektronické podobě a ani
nepocházejí ze sbírky listin. V praxi by se jednalo třeba o kopii mapového listu katastrální
mapy, která není vedena digitálně, ale na plastové fólii.90
Nahlížení do katastru nemovitostí prostřednictvím internetu. Katastr nemovitostí se
musel přizpůsobit požadavkům společnosti 21. století a umožnit rychlejší a pohodlnější přístup
k informacím s využitím soudobých technologií. První formou, která využívá tyto
vymoženosti, je nahlížení prostřednictvím webové aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.
Největší výhodu osobně spatřuji v bezplatnosti, volné přístupnosti a nevyžadování registrace.
Kdokoliv tak může bez zvláštních překážek získat informace z pohodlí svého domova, navíc
bezejmenně, což lze při vzrůstajících snahách po snadném ztotožnění každé osoby hodnotit
jako kladný postoj k soukromí. Základem je možnost vyhledání a získání informací o konkrétní
parcele, stavbě, jednotce, dále o konkrétním právu stavby, listu vlastnictví, řízení a katastrálním
území. Přesně jsou vymezeny údaje, které jsou v jednotlivých případech nahlížejícím
poskytovány. U parcel jimi budou základní údaje sloužící k identifikaci (parcelní číslo,
katastrální území, obec, typ, výměra, číslo listu vlastnictví atd.), ale i údaje o stavbách na
pozemku, vymezených jednotkách a samozřejmě náhled mapy. Vedle toho aplikace slouží i
k nákupu elektronických listin a zobrazení přehledové mapy celé republiky, kde si dotyčný
může libovolně prohlížet jakákoliv katastrální území či jednotlivé nemovitosti.91
Dálkový přístup. Vedle elektronického nahlížení je umožněn i dálkový přístup
k údajům katastru. Základní rozdíl spočívá v tom, že dálkový přístup je zřízen až po podání
žádosti na určeném formuláři. 92 Prostřednictvím této formy je žadateli zřízen účet pro dálkový
přístup, který je placený a umožňuje získání široké palety údajů z evidence. Příkladem budiž
výpis z katastru nemovitostí, který je ve formě PDF opatřen elektronickou značkou a jako
takový je postaven na roveň výpisu poskytnutému přímo katastrálním úřadem, má tedy povahu
veřejné listiny.93
Služba sledování změn. Další formou poskytování údajů využívající moderní
technologie je služba sledování změn94, která je podobně jako dálkový přístup placená a
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vyžaduje registraci. Její podstatou je automatické oznamování změn v evidenci. Zažádat o ni
může osoba, která je ve vztahu k nemovitosti, jejíž údaje mají být sledovány, zapsána jako
vlastník, (pod)zástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene, oprávněný z předkupního práva
ujednaného jako věcné právo, oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího
kupce, nájemce nebo jako pachtýř. V případě, že dojde u sledované nemovitosti ke změně (bude
vyznačena plomba, proveden vklad, proveden záznam nebo zapsána poznámka), bude dotyčný
neprodleně informován prostřednictvím elektronické pošty, datové schránky nebo SMS
zprávy.95
Poskytnutí údaje katastru v elektronické podobě. Údaje lze rovněž poskytnout
v elektronické podobě na technickém nosiči dat či prostřednictvím internetu.96
Jiné formy. Vedle uvedených forem poskytnutí údajů z evidence počítá právní úprava
ještě s vystavením zvláštní kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby
podle posledního dochovaného stavu, se srovnávacím sestavením parcel a tvorbou souhrnných
přehledů o půdním fondu.97
Ve statistikách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jsem vysledoval
očekávatelný trend. Za poslední desetiletí výrazně vzrostl počet informací poskytnutých
elektronicky oproti informacím poskytovaným osobně na jednotlivých katastrálních
pracovištích katastrálních úřadů. Ještě v roce 2010 bylo na úřadech poskytnuto 20,7 %
informací, v následujících letech tento počet postupně klesal a k roku 2018 činil pouze 2,8 %.
Celkový počet poskytnutých informací významně rostl až do roku 2017, od té doby se pohybuje
těsně nad hranicí 14 milionů informací ročně. Z toho k roku 2010 bylo informací poskytnutých
osobně 1 042 713, k roku 2018 o více jak polovinu méně, přesně 402 369.98
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4 Ochranná funkce
Údaje vedené v každé pozemkové evidenci musí být úplné, spolehlivé a v souladu se
skutečným stavem. Pouze tehdy mohou plnit svůj účel a jako takové být nástrojem ochrany
nemovitostí a práv k nim.99
Před tím, než se budu věnovat zásadě publicity, která bývá s ochrannou funkcí katastru
často spojována, dovolil bych si zaměřit pozornost čtenáře na § 980 občanského zákoníku, který
lze použít coby úvod k pojednání o ochranné funkci. První odstavec zmíněného ustanovení
zakotvuje zásadu, dle které nikoho neomlouvá neznalost zapsaného údaje. To je pro ochrannou
funkci klíčová zásada, vedení aktuálních údajů a provedení konkrétního zápisu je určující pro
řadu právních poměrů a pakliže někdo ignoruje údaje vedené v evidenci, např. se neseznámí se
změnou vlastníka nebo oprávněného z věcného břemeno, tak to jde k jeho tíži a nemůže se
dovolat toho, že se ještě s novým stavem neseznámil. Důležité je, že tato zásada se vztahuje
toliko na zápis práv, a to těch, která byla zanesena přímo do samotného seznamu. Nedopadá
tak na případy, kdy se někdo neseznámí s jinými údaji nebo s právy, která jsou pouze zmíněna
ve sbírce listin. A co má za důsledek, že se dotyčný nemůže dovolat faktu, že se se zapsaným
stavem neseznámil? Předně mu nebude svědčit domněnka, že jednal v dobré víře.100
§ 980 odst. 2 stanoví, že došlo-li k zápisu práva, pak „má se za to, že bylo zapsáno
v souladu se skutečným stavem“. Tato formulace je velmi důležitá a umožňuje důvěřovat
údajům v pozemkové evidenci. Je-li právo do katastru jednou zapsáno, uplatní se domněnka,
že odpovídá reálnému stavu věcí (kupříkladu bude zapsanému vlastníkovi svědčit domněnka,
že je vlastníkem). Tato domněnka platí potud, pokud není prokázán její opak, ve svém důsledku
tak chrání všechny, kteří činí právní jednání a řídí se při něm údaji z katastru nemovitostí.101

4.1 Zásada formální a materiální publicity
Vedení katastru nemovitostí je vázáno zásadami formální a materiální publicity. Některé
z důsledků označení naší pozemkové evidence za veřejný seznam již byly probrány, nyní bude
diskutován další, neboť obě zásady se dle právní úpravy vztahují na všechny veřejné
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seznamy.102 Zásada publicity rozvádí a doplňuje zásadu, že neznalost zapsaných údajů
neomlouvá. Pospolu pak tvoří řešení pro střet ochrany dobré víry nabyvatele a ochrany
skutečného vlastníka.103

4.1.1 Zásada formální publicity
Výše uvedená zásada, že neznalost zapsaného stavu neomlouvá, by nemohla existovat
bez zajištění veřejné přístupnosti katastru. Z toho důvodu možná ještě více než s ochranou
funkcí souvisí s funkcí informační. Přístup veřejnosti je výslovně zakotven v § 52 KatZ,
možnost získávání údajů z evidence byla již popsána v kapitole o informační funkci. Pro
ochranou funkci je veřejnost důležitá v tom, že každému umožňuje, aby se mohl seznámit
s evidovanými údaji. Kdyby tuto možnost veřejnost neměla, nemohl by občanský zákoník
tvrdit, že neznalost zapsaných údajů neomlouvá. Zásada formální publicity je tedy vázána na
veřejnost katastru a zajišťuje možnost všeobecného přístupu k zapsaným údajům.104

4.1.2 Zásada materiální publicity
Zásadu materiální publicity lze označit za prostředek ochrany osob, které jednají
důvěřujíce zapsaným údajům v seznamu.105,
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Jádro této zásady tkví v § 984 odst. 1

občanského zákoníku: „Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným
právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v
dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu“. Ve své podstatě se jedná o
řešení situace, kdy je v katastru nemovitostí zapsán údaj, který neodpovídá skutečnosti, tedy
kupříkladu jako vlastník pozemku je zapsána jiná osoba než ta, která vlastníkem ve skutečnosti
je. V té chvíli se zjevuje třetí osoba, která učiní jednání s důvěrou v pravdivost zapsaného údaje,
tedy například koupí onen pozemek od osoby, o níž se domnívá, že je vlastníkem. Dochází ke
střetu mezi legitimním očekáváním nabyvatele, jenž jedná s důvěrou v to, co je zapsáno, a právy
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skutečného vlastníka. Důsledkem materiální publicity je, že skutečný vlastník vlastnické právo
pozbude a nabyvatel, jednaje v dobré víře, se stane novým vlastníkem, byť na něj vlastnické
právo převedla osoba, jíž nesvědčilo. Ve své podstatě je tak upřednostněna dobrá víra
nabyvatele před právy skutečného vlastníka.107 Ústavní soud chápe ochranu osoby jednající
v dobré víře jako nezbytnou součást řádu právního státu. Je-li tato evidence vedena státem, pak
stát musí osoby jednající s důvěrou v pravdivost údajů chránit. Tyto osoby nemohou nést
odpovědnost za chybné údaje, jejichž zapsání neměli možnost ovlivnit.108
Základním předpokladem pro uplatnění této zásady je nesoulad zapsaného stavu se
stavem skutečným. Důvodů, kdy může k tomuto dojít, je celá řada. Předně lze zmínit tzv.
mimoknihovní vznik či zánik práva, kdy bude věcné právo například vydrženo nebo nabyto do
společného jmění manželů. Při vydržení bude v katastru zapsaný stále původní vlastník, leč ve
skutečnosti již bude vlastníkem vydržitel. U společného jmění manželů může zase být zapsán
coby vlastník jen jeden z manželů. Dalším důvodem je zápis bez právního důvodu (na základě
zfalšované, tedy zdánlivé, smlouvy) či zápis jehož právní důvod následně odpadl (došlo
k odstoupení od smlouvy).
Právo musí být dále nabyto za úplatu. O tom, co lze přesně chápat úplatou, se vedou
diskuse, jejichž středobodem je ekvivalence. Musí být úplata ekvivalentní? Je třeba, aby
protiplnění dosahovalo stejné hodnoty? Dle jednoho názoru lze nabytí práva považovat za
bezúplatné jen tehdy, pokud nepoměr mezi plněními v konkrétním případě ukazuje na úmysl
stran zřídit právo bezplatně. Osobně si vykládám tento závěr tak, že bezúplatný bude ten
převod, kdy si strany ujednají tak malé protiplnění, že jej za protiplnění nebudou ani považovat.
Napadají mě prodeje nemovitostí za symbolickou 1 Kč. Zde bych si dovolil odkázat na
výkladové ustanovení § 555 občanského zákoníku, dle kterého je každé jednání třeba posuzovat
podle jeho obsahu a při zastírání právního jednání by mělo být posuzováno podle své pravé
povahy. Dle mého soudu lze tedy za úplatné považovat to jednání, které bylo jako úplatné
zamýšleno, nehledě na to, zda protiplnění dosahuje 70 %, 80 % nebo 100 % jeho tržní hodnoty.
Nezbytným předpokladem rovněž je, aby nabyvatel právo nabyl v dobré víře od osoby
k tomu oprávněné dle zapsaného stavu. Dotyčný je v dobré víře tehdy, pokud nevěděl a při
běžné míře opatrnosti ani vědět nemohl, že evidovaný stav neodpovídá skutečnosti. Již za první
republiky soudy dospěly k závěru, že dobrou víru je třeba posuzovat objektivně. Základem je
zjištění si, zda ten, od něhož nemovitost nabývám, je skutečně zapsaným vlastníkem, a zda zde
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nejsou na první pohled pochybnosti o pravdivosti zápisu. Na druhou stranu, nahlížení do sbírky
listin a zkoumání titulu převodce nutné není.109 Z nejnovější judikatury bych zmínil rozsudek
Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. března 2018, sp. zn. 30 Cdo 52/2018, v němž byl
vyjádřen názor, že k běžné míře opatrnosti patří i fyzická prohlídka převáděného objektu.
Dochází-li tedy ke koupi bytu nebo domu, lze očekávat, že nabyvatel provede základní
prohlídku prostor. Lze-li díky prohlídce seznat, že evidované údaje neodpovídají skutečnosti, a
nabyvatel prohlídku z vlastní lenivosti či pohodlnosti neprovedl, jde to k jeho tíži a dobré víry
se nemůže dovolat, poněvadž nevynaložil obvyklou míru opatrnosti při zjišťování stavu věcí.110

4.1.3 Vývoj judikatury
Kořeny současné právní úpravy je třeba hledat v úpravě materiální publicity z 90. let
minulého století, kdy ten, kdo vycházel z údajů katastru byl v dobré víře, že zapsaný stav
odpovídá skutečnému, ledaže by se ukázalo, že musel vědět, že tomu tak není. Tato formulace
a nedostatečná ochrana osob jednajících vzhlížeje k zapsanému stavu byla dlouhodobě
podrobována kritice, jejímž důsledkem bylo přijetí současného znění.111 Nález II ÚS 349/03
výslovně uvedl, že „katastr nemovitostí České republiky není založen na takových zásadách,
které by umožňovaly jednat s plnou důvěrou v jeho obsah, a není tak naplněna jedna z jeho
základních funkcí, jež od něj občané právem očekávají.“112 Ač tehdejší platné právo výslovně
neupravovalo možnost, že by osoba mohla nabýt právo zapisované do katastru od jiné osoby,
než té, které skutečně náleží, judikatura takovou možnost připouštěla. Soudy se tak postavily
za osoby, které nabývaly vlastnické právo od osob, kterým svědčilo dle zápisu v katastru,
nikoliv však dle skutečnosti. Pro takový zásah do práv skutečného vlastníka musela však být
vždy vyhodnocena tři následující kritéria: doba uběhnuvší od nesprávného zápisu, důvody
předcházející nesprávnému zápisu a investice, kterou kupující na věc vynaložil.113
Došlo však ke sporu mezi Ústavním soudem a Nejvyšším soudem, neboť druhý
jmenovaný se s kritikou nedostatečné materiální publicity, a především s judikaturní možností
nabytí od neoprávněného, zprvu neztotožnil. Vývoj tohoto sporu popisuje nález I. ÚS

109

PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2019. Strana 1029-1031.
110
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2018, sp. zn. 30 Cdo 52/2018
111
ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan, FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters
Kluwer, a. s., 2014. Strana 16.
112
Nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2006, sp. zn. II ÚS 349/03
113
PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2019. Strana 1028-1029.

34

2219/2012, který zásadu materiální publicity úzce spojuje s nezbytností důvěry v akty státu a
zásadou právní jistoty a dobré víry. Onu ochranu jednajících v dobré víře v zápis, který
neodpovídá skutečnosti, pak odůvodňuje tím, že základ této ochrany je položen již zmíněnými
ústavněprávními principy. Jelikož zákonodárce tyto principy neprovedl zákonnou úpravou,
nezbylo Ústavnímu soudu, než aby tuto ochranu poskytl sám a přišel s ochranou dobrověrného
nabyvatele. Sám Ústavní soud tento případ označuje za zvláštní situaci, kdy nevystupuje toliko
v rovině negativního zákonodárce, ale sám takřka aktivně pravidlo vytváří. Odůvodňuje to
naprostou výjimečností situace a nezbytností „vytvořit prostor pro zachování základních práv
a svobod“, kterýžto závěr podporuje několika příklady svých dřívějších rozhodnutí.114 I po
přijetí nové právní úpravy je tato otázka ještě nějakou dobu aktuální, neboť řada poměrů se stále
řídí předchozí úpravou. Dosavadní závěry zmínil Ústavní soud v nálezu IV. ÚS 775/16, kdy
poukázal na dosud řečené a zdůraznil, že ochrana osob jednajících v dobré víře je důležitou
maximou. Avšak, „posouzení dobré víry musí být v těchto případech přísné a panují-li o ní
důvodné pochybnosti, nelze výjimku z nemožnosti nabýt vlastnické právo od nevlastníka
aplikovat“.115 S tímto závěrem je souladná následující judikatura Nejvyššího soudu, který
v usnesení ze dne 31. 10. 2017 sp. zn. 22 Cdo 3418/2017 označuje nabytí vlastnického práva
k nemovitosti zapisované do katastru od nevlastníka jako něco mimořádného, kdy dobrou víru
je třeba posuzovat přísně a o poskytnutí její ochrany soudem nelze hovořit, panují-li o ní
důvodné pochybnosti.116 Každým pádem, přijetí občanského zákoníku a KatZ ve velké míře
změnilo přístup soudů k materiální publicitě. Změnila se její zákonná formulace a výjimečná
možnost nabytí práva od nevlastníka je zakotvena v zákoně. Odborná veřejnost se kloní
k závěru, že dřívější judikatura se na § 980 a násl. uplatní jen značně omezeně.117

4.2 Obrana proti zapsanému stavu
Ochrannou funkci katastru nemovitostí jsem doposud popisoval jako funkci, jejíž
podstatou je vedení určitých údajů o nemovitostech a právech k nim, které jsou veřejně
přístupné. Je-li osoba zapsána jako vlastník nemovitosti nebo někdo, komu svědčí evidované
právo, pak je právním řádem chráněna. Zásada materiální publicity však ve výjimečných
případech umožňuje prolomení této ochrany ve prospěch osoby, která v dobré víře nabývá
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právo od osoby chybně vedené coby vlastník nebo osoba jinak oprávněná. Tato zásada by však
byla sama o sobě vůči skutečným vlastníkům příliš krutá, proto právní řád počítá i s možnostmi
nápravy vadného stavu, kdy ten, komu právo ve skutečnosti svědčí, se může domoci nápravy a
opravení chybného údaje v katastru. § 985 a § 986 občanského zákoníku upravuje poznámku
rozepře a poznámku spornosti, dva nástroje sloužící k nápravě chyb v pozemkové evidenci a
uvedení stavu zapsaného do souladu se stavem skutečným.118, 119
Toto však nejsou nástroje jediné. Kučera poskytuje poměrně přehledné rozdělení
důvodů rozporu mezi zapsaným a skutečným stavem, kdy uvádí tyto čtyři skupiny a jim
odpovídající nástroje obrany: katastrální úřad provedl v zápise chybu (k nápravě se užije
veřejnoprávní úprava, přípustné je se bránit ve správním soudnictví), zápis od počátku postrádá
právní důvod (např. byl proveden na základě zfalšované, tedy zdánlivé, smlouvy – k nápravě
slouží poznámka spornosti), mimoknihovní vznik či zánik práva (nástrojem nápravy bude
poznámka rozepře) a dodatečné odpadnutí právního důvodů (např. odstoupení od smlouvy dle
níž byl proveden vklad – nástrojem nápravy bude opět poznámka rozepře).120

4.2.1 Poznámka rozepře
Poznámka rozepře slouží k nápravě situace, kdy ke skutečnostem, které odůvodnily
zapsání určitého údaje, přistoupí skutečnost jiná, čímž se skutečný stav změní a již neodpovídá
stavu dosud zapsanému.121 Jak uvádím výše, jednat se bude o vydržení práva, odstoupení od
smlouvy, ale i zpětvzetí daru, vznik nebo zánik práva v důsledku splnění rozvazovací podmínky
nebo o případ promlčení.
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Napravení nesouladného stavu je možné pouze na základě nové

listiny, jež bude katastrálnímu úřadu předložena a dle níž bude nesprávný údaj opraven. Tato
náprava může probíhat za součinnosti dosud oprávněného, kdy například dosavadní vlastník
spolupracuje s vydržitelem, který je dle skutečného, leč dosud nikoliv zapsaného, stavu novým
vlastníkem. Neposkytne-li osoba součinnost, bude o tom, komu právo náleží, rozhodovat soud.
Druhý případ však přináší riziko působení zásady materiální publicity, neboť soudní řízení
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může delší dobu trvat. Uvedu situaci, kdy nový vlastník (výše uvedený vydržitel) není dosud
zapsán coby vlastník, v seznamu je stále uveden předchozí vlastník, který však vlastnické právo
pozbyl vydržením. Tento předchozí vlastník však vlastnické právo převede na třetí osobu. Ta
jedná v dobré víře v zapsané údaje, dle kterých je převodce stále vlastníkem. Důsledkem by
bylo, že tato třetí osoba nabude vlastnické právo a vydržitel (skutečný vlastník) o něj přijde.
Aby skutečný vlastník mohl tomuto důsledku zabránit, zákonodárce mu umožňuje zažádat o
vyznačení poznámky rozepře. V souladu s § 985 občanského zákoníku je na jeho žádost možné
vyznačit poznámku rozepře, čímž dojde k narušení dobré víry všech ostatních. V souladu s §
980 občanského zákoníku, nikoho neomlouvá neznalost zapsaného údaje. Je-li v katastru
vyznačeno, že někdo rozporuje zapsaný stav a tvrdí, že neodpovídá skutečnosti, nemůže být
osoba jednající se zapsaným vlastníkem v dobré víře, že mu právo převést věc skutečně
náleží.123, 124
Ten, kdo žádá katastrální úřad o vyznačení poznámky rozepře, musí doložit, že podal
k soudu žalobu, kterou se brání zapsanému stavu.125 Spáčil uvádí, že se bude jednat o žalobu
na určení, zda právo je či není, případně na určení, že v katastru zapsané právo náleží žalobci.126
Nemůže se jednat o žalobu na plnění, v jejímž rámci by se (ne)existence daného práva
posuzovala coby předběžná otázka.127 Závěrem tohoto pojednání o poznámce rozepře je třeba
uvést, že tento pojem není užíván právními předpisy a pracuje s ním toliko odborná veřejnost.
Pojem byl užíván dříve a dnes slouží k odlišení od poznámky spornosti dle § 986 občanského
zákoníku, která má poněkud odlišné účinky.128 KatZ ve svém § 24 tyto dva druhy poznámek
nerozlišuje a uvádí jednotný pojem poznámka spornosti.129

4.2.2 Poznámka spornosti
Přijmeme-li pojmosloví Katz, tak zde budu hovořit o poznámce spornosti v užším
smyslu, tedy ve smyslu § 986 občanského zákoníku. Poznámka spornosti slouží k odstranění
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rozporu mezi skutečným a zapsaným stavem tehdy, došlo-li k zápisu a vůbec k němu dojít
nemělo. Údaj byl do katastru zapsán bez právního důvodu, tedy na základě takové listiny, která
neprokazuje to, co bylo zapsáno, případně má takové vady, o nichž kdyby úřad věděl, zápis by
neprovedl. V praxi se jedná o zápis dle neúčinné nebo absolutně neplatné smlouvy, v krajním
případě o zápis dle smlouvy zdánlivé (např. zfalšované). V řadě případů však katastrální úřady
nemají sebemenší šanci tuto vadu odhalit, a proto vklad provedou. Ač zápis postrádá právní
důvod, dojde dle něho k tomu, že určitá osoba přestane být vedena coby vlastník nebo osoba
jinak oprávněná, nebo bude její právo omezeno. Podle § 986 občanského zákoníku se dotyčný
může bránit žádostí o vyznačení poznámky spornosti.130
Podstatou jejího řádného uplatnění je splnění tří podmínek: zápis byl proveden ve
prospěch jiné osoby, tvrzení žadatele o provedení zápisu bez právního důvodu a tvrzení žadatele
o dotčení jeho práv.131 K výše uvedenému bych si dovolil doplnit požadavek na projevení vůle,
aby byla poznámka zapsána, neboť podstatou je právě zažádání. Výše uvedené vyplývá z § 24
odst. 1 KatZ, dle něhož dojde k vyznačení poznámky spornosti, pokud někdo „tvrdí, že je ve
svém právu dotčen zápisem provedeným do katastru bez právního důvodu ve prospěch jiného
a žádá, aby to bylo v katastru poznamenáno“. U poznámky spornosti je uvedeno časové
omezení, dle kterého skutečný vlastník musí o vyznačení poznámky zažádat nejpozději jeden
měsíc ode dne, kdy se o zápisu dozvěděl, a v případě, že o něm vyrozuměn nebyl, pak
v objektivní lhůtě tří let od provedení onoho zápisu. O vyznačení lze žádat také po uplynutí
těchto lhůt, pak je ale účinné jen proti tomu, kdo nabyl práva až po jejím vyznačení.132

4.3 Úvaha o významu ochranné funkce
Po seznámení se s podstatnými zásadami a instituty spojenými s ochrannou funkcí se
nabízí otázka, jak velký význam ochranná funkce má? Zmíním-li znovu Sotovi závěry, tak
podstatu jejího významu lze spatřit v tom, že stát přebírá garanci nad evidovanými právy a
chrání je. Vlastník nebo kdokoliv jiný, komu svědčí práva k nemovitosti, již nemusí bránit svá
práva sám. Tím, že je jeho právo jednou evidováno, je veřejně dohledatelné a jakékoliv zásahy
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do tohoto práva mohou být zneškodněny a potrestány státní mocí.133 Spáčil ochranu zasazuje
do širšího historického vývoje a ztotožňuje ji s posláním dřívějších pozemkových knih, jejichž
pokračovatelem je v tomto ohledu dnešní katastr nemovitostí.134 Mám-li sám přispět úvahou
nad významem této funkce, začal bych odkazem na § 976 občanského zákoníku, který označuje
věcná práva za práva absolutní, která působí vůči všem. Podstatu jejich ochrany tedy spatřuji
v evidování v jednotném seznamu, v němž jsou každému přístupné a každý si je může dohledat.
Pouze tehdy může právní řád ospravedlnitelně žádat, aby je každý uznával. Zakotvuje-li právo
domněnku, že co je zapsané, to odpovídá skutečnému stavu, dává osobám, jejichž práva jsou
takto evidována, silnou oporu pro prosazování těchto práv. Nejlépe je toto patrné při porovnání
s právy, která evidována nejsou. Koupím-li si kupříkladu knihu nebo počítač, k zapsání mého
práva k věci nikam nedojde. Je na mne, abych uchoval listiny a doklady prokazující mé
vlastnické právo a v případě zásahu do mého práva státní moci doložil, že mi toto právo opravdu
náleží a že jsem hoden jeho ochrany ze strany státu. V případě práv a nemovitostí zapsaných
v katastru je však situace zcela jiná, postačí pouhé odkázání se na zapsaný stav. Poseče-li
soused vedle své louky i mou, stačí nahlédnout do státem vedené evidence a dle hranic
v katastrální mapě je ihned viditelné, zda opravdu došlo k senoseči rovněž na mém pozemku
nebo nikoliv. Dle mého soudu tedy velmi zlepšuje důkazní situaci.
Zatím jsem zmiňoval důležitost ochranné funkce pro soukromé zájmy konkrétní osoby,
sluší se však odkázat znovu na § 1 odst. 2 písm. a) KatZ, kteréžto ustanovení výslovně počítá
rovněž s ochranou životního prostředí, nerostného bohatství a zájmů státní památkové péče.
Není pochyb, že ve svém souhrnu mají projevy ochranné funkce ještě daleko širší dopad. Vždyť
skutečnost, že vnášejí jistotu do vlastnických vztahů k nemovitostem je předpokladem pro
bezpečné nakládání s nemovitostmi a celý realitní trh. Bez formalizované evidence by nejen
obchodování, ale i dokazování právních titulů k nemovitostem bylo daleko složitější.135
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5 Intabulační funkce
Čtvrtou funkcí katastru nemovitostí, které bude věnována tato kapitola, je funkce
intabulační, která však oproti ostatním dříve uvedeným vykazuje určité zvláštnosti. Především
není plněna katastrem nemovitostí vždy, neboť závisí na tom, jaké důsledky má konkrétní zápis
do katastru nemovitostí. Jsou-li se zápisem spojeny právotvorné (konstitutivní) účinky, kdy
zápisem do seznamu konkrétní právo vzniká, zaniká nebo se mění, pak k naplnění intabulační
funkce dojde. V případě deklaratorních účinků zápisu, při nichž zápis pouze určitý stav
deklaruje (dané právo vzniklo, zaniklo nebo se změnilo již na základě dřívější právní
skutečnosti), tato funkce naplněna není. Podstata intabulační funkce tak tkví v tom, že
provedení zápisu do tohoto seznamu je samo o sobě právní skutečností s právními následky a
zakládá, ruší nebo mění práva a povinnosti osob.136, 137

5.1 Převod vlastnického práva
Za nejdůležitější si dovolím označit význam intabulační funkce při převodu
vlastnického práva k nemovitostem evidovaným v pozemkové evidenci. V souladu s § 1105
občanského zákoníku platí, že osoba nabývá do vlastnictví věc zapsanou ve veřejném seznamu
zápisem do takového seznamu, v našem případě tedy do katastru nemovitostí.138 Judikatura pak
toto ustanovení ozřejmila a do množiny „věci zapsané ve veřejném seznamu“ zahrnuje i ty věci,
které evidenci ve veřejném seznamu podléhají, ale doposud (protiprávně) do něho zapsány
nebyly. Rovněž ty lze převést pouze zápisem do katastru.139

5.1.1 Právní titul nabytí a způsob nabytí
Převodem vlastnického práva rozumíme jeho nabytí na základě smlouvy, jedná se tedy
o změnu vlastníka nemovitosti, která se uskuteční jak z vůle předchozího, tak z vůle nového
majitele. U převodu nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí platí pravidlo, že

136

SPÁČIL, Jiří. Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2018. Strana 247.
137
JANKŮ, Petra, ŠUSTROVÁ, Daniela, VRCHA, Pavel, Nový katastrální zákon – poznámkové vydání
s vybranou judikaturou. Praha: Linde, 2014. Strana 69-71.
138
PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2019. Strana 1176-1177.
139
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 1408/2017

40

samotná smlouva má pouze účinky obligační, ale nikoliv účinky věcněprávní. Jinými slovy,
samotná smlouva coby právní titul nabytí (titulus) nepřevádí vlastnické právo. K převodu
dochází až zápisem do katastru nemovitostí, což je způsob nabytí (modus acquirendi), jehož
prostřednictvím se právo konstituuje a dochází k naplnění intabulační funkce.140
Smlouva je tedy předpokladem převodu. Aby mohl být převod vlastnického práva
proveden, musí být smlouva platná a účinná. Jelikož se jedná o převod nemovitých věcí, právní
řád vyžaduje písemnou formu takové smlouvy.141 Důležité je, že předmět smlouvy (nemovitost,
k níž je převáděno vlastnické právo) musí být jednoznačně určen. KatZ sám uvádí požadavky
na označení nemovitosti, ty se však dle judikatury nevztahují na převodní smlouvu a její
platnost. K platnosti tedy postačí, je-li předmět převodu jednoznačně určitelný.142, 143

5.1.2 Důsledky neplatnosti smlouvy
Značné potíže může způsobit neplatnost smlouvy, na jejímž základě byl proveden vklad.
V takovém případě totiž domnělý nabyvatel nenabyl vlastnické právo, přesto však je v seznamu
jako vlastník zapsaný. Zde je iniciativa opět dána do rukou skutečného vlastníka, který si má
svá práva hlídat a využít příslušné prostředky (zažádat o vyznačení poznámky spornosti).
V opačném případě riskuje účinky zásady materiální publicity, kdy nesprávně uvedený vlastník
může vlastnické právo dále převést a dobrověrný nabyvatel nabýt na úkor skutečného vlastníka,
jak je probráno v předchozí kapitole. Ústavní soud se touto otázkou zabýval ve vztahu
k odstoupení od smlouvy, které má pouze účinky inter partes a nemůže vázat jinou osobu, tedy
onu třetí osobu nabývající vlastnické právo v dobré víře. 144 Výslovně uvádí, že „odstoupení od
smlouvy o převodu věci může působit účinky výhradně mezi stranami této smlouvy, a nemůže
mít vliv na řádně nabyté vlastnické právo třetí osoby.“145
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5.2 Ostatní případy konstitutivních zápisů
Vedle převodu vlastnického práva počítá zákonná úprava také s dalšími případy, kdy
má zápis do katastru konstitutivní účinek a kdy je naplněna intabulační funkce.146 § 738 odst. 1
občanského zákoníku upravuje účinky dohody o vypořádání společného jmění manželů. Je-li
předmětem vypořádání i věc zapsaná do katastru nemovitostí, pak účinky vypořádání v části
týkající se zapsané věci nastupují až při zápisu této dohody do seznamu. Do zápisu má dohoda
toliko závazkové účinky mezi stranami. Zajímavé je zamyslet se nad právním poměrem
manželů mezi uzavřením dohody a jejím zapsáním do seznamu. Dle všeho se budou nacházet
v režimu kvazispolečného jmění dle § 736 věty druhé občanského zákoníku, na který se užije
úprava společného jmění manželů „přiměřeně“.147
Z logiky věci bude mít podobný průběh i vypořádání běžného spoluvlastnictví
k nemovité věci. Nová vlastnická práva v tomto případě vznikají rovněž zápisem do katastru
nemovitostí. Samotný zápis nemá vliv na účinnost dohody, ta je účinná i bez něj a před jeho
provedením.148
Dalším případem je jednotka, které vzniká zápisem do katastru nemovitosti na základě
prohlášení vlastníka, dohody spoluvlastníků nebo dohody manželů majících dům ve společném
jmění. Zásadně nebude v konkrétní budově vznikat jedna jednotka, ale v drtivé většině případů
více jednotek najednou. Zápis zde konstituuje vlastnické právo k jednotkám, které v případě již
existující stavby vznikne přeměnou běžného vlastnického práva, spoluvlastnického práva nebo
společného jmění manželů.149
Že se u jednotlivých důvodů vzniku téhož práva liší také povaha zápisu lze ilustrovat na
právu stavby. § 1243 odst. 2 popisuje, že právo stavby, které je zřízeno smlouvou, vzniká
zápisem do veřejného seznamu. Kdežto u práva stavby vzniklého rozhodnutím orgánu veřejné
moci uvádí, že pouze podléhá zápisu. Jinými slovy lze říci, že zápis práva stavby zřízeného
smlouvou má konstitutivní účinky, zatímco zápis práva stavby vzniklého na základě úředního
rozhodnutí má účinky deklaratorní. Pouze v prvém případě se uplatní intabulační funkce
katastru.150
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Podobná je situace u služebností. Zde § 1262 občanského zákoníku rozlišuje tři skupiny
vzniku služebností. Prvním je vznik služebnosti na základě právního jednání, a to ke věci
zapisované do veřejného seznamu. Jako příklad bych uvedl služebnost stezky zatěžující
v souladu s § 1274 konkrétní pozemek, tedy věc podléhající zápisu. V tomto případě bude mít
zápis právotvorné (konstitutivní) účinky a služebnost vznikne až zapsáním do katastru
nemovitostí. Druhou skupinu tvoří vznik takových služebností k zapisovaným věcem, které
vznikají na základě jiné právní skutečnosti než právního jednání (v úvahu přichází vydržení
nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci). V takovém případě má zápis deklaratorní povahu, neboť
služebnost vznikla již před jejím zapsáním do veřejného seznamu. Konečně třetí a
nejjednodušší skupina je formována případy, kdy vznikají služebnosti k věcem neevidovaným
v pozemkové evidenci. Takové služebnosti vznikají již účinností smlouvy a z logiky věci se
nikam nezapisují.151
Podobně jako u služebností lze najít konstitutivní zápis též u druhé skupiny věcných
břemen – reálných břemen. Reálná břemena mohou být právním jednáním zřízena toliko
k věcem zapisovaným do veřejných seznamů, tudíž je spojení vzniku reálného břemena se
zápisem do dané evidence očekávatelné. I reálné břemeno je tedy nabýváno dvoufázově, právní
závazek založí povinnost břemeno zřídit, zápisem pak břemeno vznikne.152 Krom smluv může
jeho zřízení předcházet například pořízení pro případ smrti (dědická smlouva, závěť či
dovětek), případně jej lze zřídit rozhodnutím orgánu veřejné moci. Zde už ale zápis nebude mít
právotvornou povahu.153
Závěrem zmíním ještě § 2128 odst. 2 občanského zákoníku, který zakotvuje intabulační
funkci ve vztahu k celé řadě zápisů, za předpokladu, že jimi vznikne věcné právo. Jedná se o
výhradu vlastnického či předkupního práva, zákaz zatížení nebo zcizení, právo zpětné koupě,
výhradu lepšího kupce a ujednání o koupi na zkoušku.154 Občanský zákoník spojuje se zápisem
konstitutivní účinky i v jiných případech, například dle § 1316 u zápisu zástavního práva.155
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6 Předchůdci katastru a jejich funkce v dějinách
Ať už se téma diplomové práce týká trestního práva, správního práva, občanského práva
či práva ústavního, vždy je pisatel vystaven rozhodnutí, do jaké míry se bude zabývat minulostí
té které úpravy a důvody, které k jejímu přijetí vedly či je ovlivnily. Nejinak je tomu u témat
týkajících se katastru nemovitostí. Současnému katastru nemovitostí předcházela řada
pozemkových evidencí a mnoho z nich, mnohdy i velmi dávných, mělo určující vliv na jeho
současnou podobu. Z toho důvodu je žádoucí věnovat jim část této práce. Účelem však nebude
poskytnout vyčerpávající výklad, který již poskytla řada erudovanějších autorů ve svých dílech.
Záměrem této části je poskytnout čtenáři základní přehled o těch nejvýznamnějších
předchůdcích současného katastru, vystihnout účel a funkce těchto předchůdců a nastínit jejich
vliv na současnou podobu české pozemkové evidence. Aby se nejednalo o čistě popisné
dějepisné okénko, budou na závěr výkladu poskytnuty konkrétními příklady zápisů
v pozemkových evidencích. Čtenář tak bude seznámen s dějinami jedné konkrétní usedlosti
v jižních Čechách a na jejím příkladě bude ukázáno, jak se evidované údaje a samotná podoba
evidence měnila v průběhu staletí.

6.1 Nejstarší doklady o zdanění pozemků
V době vzniku českého státu byla půda a zemědělská výroba základním zdrojem příjmů
společenské elity – panovníka a šlechty. Byť měl stát celou řadu příjmů (výnosy z těžby stříbra,
prodeje dříví z královských lesů atd.), odvody z výnosu polností byly příjmem
nejvýznamnějším. Poddaní museli knížeti, později králi, dvakrát ročně (na jaře a na podzim)
odvádět daně ze svých polností. Celková výše výnosů byla závislá na správném mechanismu
výběru (především na zamezení vyhýbání se placení daní) a proto mu byla věnována velká
pozornost. Od počátku probíhal výběr tak, že daň byla placena z rustikální půdy, tedy té, na
které hospodařili poddaní. Poddaní daň platili tomu, na jehož panství žili a tento šlechtic
následně příslušnou část odevzdal královské pokladně. Dominikální půda, tedy ta, která patřila
šlechticům, podrobena dani nebyla.
Za jeden z prvních známých mechanismů výběru daní z pozemků je považováno
vybírání daně z polností, tzv. aratury, která je doložena roku 1022, kdy panoval kníže Oldřich.
Půda byla zdaněna dle výměry v lánech. Velikost jednoho lánu se postupně měnila, původně
však měl rozlohu přibližně 18 hektarů. Poddaní hospodáři pak zpravidla obhospodařovali lán
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jeden, případně půl lánu nebo čtvrt lánu.156 Podobná platba, daň pozemková, je doložena roku
1250, která byla vyměřována dle obhospodařovaných honů a lánů. Z výše uvedeného lze
odvodit, že určujícím hybatelem pro tvorbu katastru a vůbec jakýchkoliv záznamů o
pozemkovém vlastnictví byla snaha získat detailní přehled o vlastněné a držené půdě pro účely
vyměření daně, evidence tedy plnila jakousi daňovou funkci.157

6.2 Dvojkolejná podoba evidence
Záznamy o půdě a pozemcích se začaly postupně vyvíjet ve dvou liniích. První byla
úzce spojena s výběrem pozemkové daně a její podstata spočívala ve tvorbě katastrů a
podobných evidencí, které zaznamenávaly předmět daně (pozemek, statek apod.).
Odhlédneme-li od nedochovaných podkladů pro vyměřování pozemkové daně ve středověku,
tak za nejstarší soupis či katastr, který zahrnoval údaje o všech českých zemích, lze označit
Berní rulu z roku 1654. Druhou linií pak byla linie soukromoprávní, která se zaměřila na
evidenci vlastnických a jiných věcných práv. Tato vznikla patrně ve druhé polovině 13. století
a jejím zástupcem jsou zemské desky, které evidovaly šlechtický majetek až do poloviny
minulého století. Významným zástupcem soukromoprávní linie byly také gruntovní knihy (pro
poddanské statky a pozemky) a od 19. století knihy pozemkové. K opuštění této dvojkolejnosti
došlo až roku 1964, kdy byly obě linie sloučeny a vznikla evidence nemovitostí.158

6.3 Katastry a ruly vedené pro účely daňové
Katastry a ruly jsou představitelem veřejnoprávní evidence nemovitostí, která měla
především funkci daňovou – zajištění podkladů pro vyměření daně.159 Výše jsem již popisoval
nejstarší nám dnes známé případy zdanění pozemků v Čechách. O vybírání a výpočtu
pozemkové daně máme dále zprávy z let 1327, 1406 či 1535.160 Velký vliv na budoucí evidence
půdy měla třicetiletá válka (1618-1648), která měla na české hospodářské poměry katastrofální
dopad. Prameny se ve svých odhadech počtu obětí této války liší, v obecné rovině lze říci, že
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dle většinového názoru nepřežilo tuto válku 30 % až 60 % obyvatel Čech. Nejenže možná až
polovina obyvatel zemřela, ta zbylá byla podrobena neúměrné daňové zátěži v podobě
kontribucí, rent, holdu a církevního desátku. Odhaduje se, že pouze 24 % z toho co sedlák za
rok utržil mu zůstalo na živobytí, zbytek zaplatil na odvodech státní pokladně, šlechtě a církvi.
Připočteme-li k tomu neefektivitu vybírání daní a skutečnost, že šlechta veškeré své poddané
panovníkovi „nepřiznávala“, vytvoření jednotné evidence pro celé království bylo nasnadě.

6.3.1 Berní rula
Touto evidencí se stala první berní rula (jindy též berní rola či první rustikální katastr).
Berní rula spatřila světlo světa roku 1654, ale přípravy na její tvorbu začaly již roku 1652
ustavením hlavní komise. Základní berní neb daňovou jednotkou byl osedlý, kterého rula
vymezovala coby „hospodáře na gruntu osedlého, který přes polovici svých rolí vskutku osívá
a vrchnosti své robotuje robotou potažní“. Největším přínosem berní ruly je, že se snažila
zaevidovat veškerou půdu a poddanské usedlosti na ní. Šlechtici už nemohli zamlčovat některé
grunty a poddané, protože byli již jednou evidovaní a jakákoliv změna (např. převod půdy
z rustikálního do dominikálního fondu) byla podrobena berní povinnosti. Byl tedy zakotven
právní charakter půdy. Na Moravě byla situace trochu odlišná, moravský sněm určil lán za berní
jednotku až roku 1655 a následně byly vytvořeny lánové rejstříky.
Ač byla berní rula významným krokem při získávání přehledu o půdě v království,
vybírání daní na jejím základě nadále přinášelo řadu potíží, a to především selskému lidu. Rula
vůbec nepočítala s rozdílnou výnosností gruntů a vysoké daně nadále vedly k tomu, že velké
množství selského lidu žilo v bídě. Dokladem jsou časté příběhy zběhnutí, kdy poddaní
navzdory zákazu prchali ze statků, aby se vyhnuli placení daní, na které si hospodařením
nemohli vydělat. Revizi zajistil až hrabě Kinský, který zohlednil rozdílnou výnosnost a zavedl
tzv. maximální a minimální divizory, které odstranily daňové přetížení některých poddaných.
Jeho přičiněním byla roku 1684 první berní rula upravena v druhou berní rulu neboli druhý
rustikální katastr.161
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6.3.2 Dominikální katastr
Berní rula evidovala pouze nemovitosti poddaných a jejich daňové povinnosti, majetek
šlechty jí podroben nebyl. Až roku 1706 bylo na zemském sněmu schváleno budoucí zdanění
šlechtických nemovitostí. Návrh však nejprve zkoumala zvláštní komise a práce na výsledné
podobě se táhly desítky let. Až roku 1748 byla přijata nová podoba pozemkové daně, která
doplňovala berní rulu a zdaňovala šlechtickou dominikální půdu.

6.3.3 Katastry Marie Terezie a Josefa II.
K dalšímu významnému postupu v evidenci nemovitostí došlo za vlády císařovny Marie
Terezie a jejího syna Josefa II. Doplněný rustikální katastr (berní rula) se spolu s dominikálním
katastrem staly základem tereziánského katastru. Jeho základním přínosem budiž skutečnost,
že sjednotil státní evidenci veškeré půdy v mocnářství. Naopak za nevýhodu lze označit
nevytvoření map, katastr byl tvořen rozsáhlými seznamy pozemků a statků. Mapy nebyly
součástí žádné z předchozích evidencí, z dnešního pohledu tak neposkytovaly základní
informační výstup – neumožňovaly ztotožnění pozemku zapsaného v seznamu s konkrétním
místem v krajině.
Tereziánský katastr rozlišoval sedm předmětů evidence. Prvním byly „pozemky vůbec
a půda užitečná“, kam byly řazeny pole (role), zahrady, úhory, pastviny, vinice, louky, lesy a
rybníky. Dále byly evidovány adminicula, což byly údaje o pěstování chmele, prosa, lnu na
daném pozemku, případně poznámky o chovu dobytka, plavbě dříví a výrobě příze. Třetí
kategorií byly mlýny, čtvrtou pak domy (městské i venkovské). Dále byly samostatně
evidovány městské pivovary a řemesla vázaná na konkrétní nemovitost. U šlechtických
nemovitostí byla situace poněkud odlišná, krom pozemků samotných sloužících
k obhospodařování bylo třeba evidovat rovněž ostatní příjmy (roboty poddaných, pivovary,
lihovary atd.). Co se týče výpočtu daně, tak u rustikálních statků tvořila 33 a 1/3 % z hrubého
výnosu, u dominikálních statků pak 25 % (později zvýšeno na 29 %).162
Snad ještě významnější reformy učinil císař Josef II, jehož dekret z roku 1785
v mnohém zakotvil zásady, na nichž stojí právo katastru nemovitostí dodnes. Předně
zrovnoprávnil rustikální a dominikální půdu pro účely berní. Nejméně půl tisíce let byla půda
dělena na panskou a poddanskou, kdy dani byla podrobena pouze ta poddanská. 18. století toto
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změnilo. Nejprve byl přijat dominikální katastr, o němž je pojednáno výše, nakonec byla půda
zrovnoprávněna zcela a stanovena shodná výše daní. Josef II. rovněž určil, že základem pro
výběr daní nebude panství, ale katastrální obec. Vyměření katastrálních obcí za vlády tohoto
císaře bylo základem pro vytvoření katastrálních území, které máme dodnes a které katastrální
obci odpovídají (nedošlo-li od konce 18. století do dob dnešních ke změnám v jeho rozloze či
k jeho zániku). Uvedený dekret rovněž zakotvil něco, co by bylo dnes možné nazvat informační
funkcí. Došlo k zakotvení úplné veřejnosti katastru, do záznamů bylo možné nahlédnout u
příslušného soudce nebo faráře. Za účel bylo označeno „aby jedna obec druhou, jeden držitel
druhého mohli kontrolovat“.163
Uvedené změny narážely na silný odpor šlechty, přesto se je však podařilo prosadit.
Jednotná sazba daně byla ve výši 13 %, avšak řada pozemků měla zvláštní sazbu.164 Jak je
možné, že sazba byla v průměru takřka třetinová oproti tereziánskému katastru? Josefská
evidence zjistila v Čechách o 60 % plochy zdanitelné půdy více než bylo vykazováno
v předchozím katastru, což ukazuje na stále velmi nízkou přesnost měření.
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Pozemky byly

nadále různými způsoby děleny, velkým přínosem josefinského katastru je ale snaha o přesné
zaměření a zmapování říše, byť s nevelkým úspěchem. Pro jednotlivé země a kraje byly zřízeny
odborné komise, které spolupracovaly s obecními komisemi, tvořenými sedmičlennou
skupinou obyvatel daného města či vesnice. Území jedné obce bylo nejprve rozděleno na
souvislé celky podle cest, potoků a jiných přírodních hranice. Uzavřené celky pak byly děleny
na jednotlivé tratě a hony, v nichž již došlo k zaměření konkrétních pozemků. Několik let po
vytvoření katastru vznikla snaha o propojení všech plánů obcí do jednoho celku a vytvoření
jedné velké mapy monarchie. To však skončilo krachem, neboť většina plánků a map byla plná
zjednodušení a nepřesností a hranice katastrálních obcí k sobě nepřiléhaly.
Práce na josefinském katastru trvaly čtyři roky a dokončeny byly roku 1789. Josef II. se
však ze svého díla neradoval příliš dlouho, brzy nato umírá a tlak šlechty, požadující zrušení
katastru, sílil. Nastupující císař Leopold II. tlaku neodolal a s účinností k 1. srpnu 1793 částečně
katastr josefinský zrušil, nahrazen byl kombinací, tzv. tereziánsko-josefinským katastrem daně
pozemkové.166
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6.3.4 Stabilní katastr
Katastr Josefa II. byl mnohem zdařilejším dílem než předchozí katastry, průlomový byl
především v oblasti mapování, i když konečný výsledek byl neuspokojivý. Dle Bumby to
zapříčinila jednak rychlost provedení, kdy čtyři roky nemohly na ruční zmapování celé
monarchie stačit. Svou roli sehrála i snaha ušetřit, která vedla k jednodušším měřením, a fakt,
že některá měření prováděli sami sedláci, jiná zase odborně zkušení zeměměřiči.167
Ve výkladu o dějinách evidence bylo skončeno u Leopolda II., který josefinské reformy
částečně zrušil. Leopoldovým nástupcem byl jeho syn František, který se projevil coby
konzervativní vladař s odporem ke všem novinkám. Státní bankrot roku 1811, finančně
nákladné války a potřeba věrohodných daňových podkladů, to vše však mocnářství
neodvratitelně směřovalo k navázání na Josefinský katastr, který, jak se ukázalo, vlastně
předběhl dobu.168
Roku 1817 byl vydán císařský patent o dani pozemkové a vyměření půdy, na jehož
základě začaly probíhat přípravy nového katastru pro rakouské mocnářství – tzv. stabilního
katastru. Nové dílo již mělo zahrnovat propracovanou mapu celého mocnářství, v níž bude
dohledatelný jakýkoliv pozemek. Mapa byla založena na Cassini-Soldnerově nekonformním
transverzálním válcovým zobrazením a systému pravoúhlých souřadnic. Počátečními body
trigonometrické soustavy byly hora Gusterberg (z ní se vycházelo při mapování Čech) a Svatý
Štěpán (výchozí bod pro mapování Moravy). Mapa byla vyhotovena v měřítku 1:2880 tak, aby
jedno dolnorakouské jitro odpovídalo jednomu čtverečnímu palci na mapě. Hranice všech
pozemků byly v krajině vytyčeny a označeny za přítomnosti jejich držitelů.169 Jednalo se o dílo,
které svým rozsahem nemá v dějinách zeměměřičství obdoby. První měření se uskutečnila
v Dolních Rakousích roku 1817, měření byla zakončena o mnoho let později, roku 1861
v Tyrolsku. Měření v Čechách trvalo celkem 12 let, mezi roky 1826 až 1830 a později mezi
roky 1837 a 1843. Na Moravě a ve Slezsku trvaly práce o rok méně, měření proběhla mezi roky
1824 a 1830 a poté ještě mezi roky 1833 a 1835. V českých zemích bylo na 79 328 km2
zaměřeno celkem 12 691 katastrálních obcí a 15 359 518 parcel. Spolu s mapami vznikal
samozřejmě také písemný operát, který obsahoval protokoly pozemkových a stavebních parcel,
druhy kultur a rejstřík držitelů.170
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Stabilní katastr není dnes připomínán pouze z toho důvodu, že byl na svou dobu a
podmínky obdivuhodným dílem. Tato evidence je totiž stále relevantní, neboť z
tehdejšího měřického operátu byla odvozena většina dodnes platných katastrálních map na
území České republiky, přibližně 70 % dnešních map vychází právě z tohoto mapování.
Ke škodě věci však nebylo zajištěno pravidelné doplňování a opravování údajů
v katastru, z toho důvodu se postupně stával neaktuální. Jako řešení byla přijata tzv. reambulace
katastru, tedy jeho jednorázové doplnění, které probíhalo v letech 1869-1881. Kvalita nového
měření a získávání aktuálních údajů však nedosahovala úrovně původního díla. Roku 1883 byla
nařízena povinnost udržovat stav katastru v souladu se skutečným stavem, nově se evidence
označovala za katastr daně pozemkové. Z významných změn lze uvést velkou revizi z roku
1896 a zavedení metrické míry v roce 1898. Katastr daně pozemkové pak platil až do roku
1927.171

6.4 Zemské desky, gruntovní knihy, pozemkové knihy a další
evidence nemovitostí
Evidence nemovitostí pro soukromoprávní účely vznikla na našem území v průběhu
středověku, a to co ji odlišuje od státem tvořených berních rul a katastrů je její funkce, potažmo
účel. Jako první vznikly zemské desky, které vedly evidence šlechtického majetku.172 Původně
se jednalo o knihy vedené zemským soudem, v nichž se evidovaly soudní spory. Počátkem 14.
století si šlechta nechává zapisovat svá práva k majetku do těchto knih a ty začínají plnit
ochrannou funkci – jsou zárukou, že dotyčnému právo k majetku náleží.173 Pro poddanské
nemovitosti začaly mnohem později, v 16. století, vznikat tzv. gruntovní knihy. Na konci 19.
století se z nich staly pozemkové knihy a vedle nich krátce existovaly rovněž knihy železniční
a horní.174
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6.4.1 Zemské desky
Činnost zemského soudu dokumentovaly od dávných dob zápisy v zemských deskách.
O něco později, v nejisté době po vymření Přemyslovců na počátku 14. století, si řada šlechticů
nechala do zemských desek zapisovat svá práva a pozemky, aby se tak do budoucna chránila,
napadl-li by někdo jejich právní titul k nemovitosti. Nejstarší známý písemný doklad o zápisech
je z roku 1278, podle českého vzoru byly roku 1348 zavedeny desky rovněž u zemského soudu
na Moravě. V době stavovského státu byly zemské desky chápány coby archiv a kancelář
šlechty, která si jejich prostřednictvím uchovávala doklady o svých právech a privilegiích.
Nejstarší část zemských desek byly knihy půhonné, v nichž se psalo o průběhu soudních
řízeních, žalobách, půhonech k soudu a rozsudcích. Zápisy majetkoprávní povahy se později
začaly vést v knihách trhových a záznamy o dluzích v knihách zápisných. Roku 1541 však
zemské desky potkala pohroma v podobě požáru, který zachvátil Pražských hrad a zemské
desky lehly popelem. Shořelo asi sto knih a ztraceno bylo více než šedesát tisíc vkladů.
Zachovala se jediná kniha, která byla dočasně pravděpodobně uchovávána mimo Prahu, a to
registra půhonná z let 1316-1325. Ještě téhož roku bylo sáhnuto k jejich obnově, od roku 1543
se pak knihy vedly dvojmo, aby se předešlo ztrátě údajů. Zemské desky sehrály mnohdy velkou
úlohu při centralizačních snahách českého krále. Roku 1547 byla trestána odbojná královská
města, jejichž majetek byl do desek zanesen, novým vkladem, kdy byla jejich privilegia
zrušena. Obdobně posloužily zemské desky po povstání zemských stavů a bitvě na Bílé hoře,
kdy si královská kancelář podmanila vedení zemských desek. Všechny vklady a změny z doby
Fridricha Falckého byly označeny za neplatné a škrtnuty, nově byly vklady umožněny pouze
ve prospěch těch osob, které byly věrné králi. Mnoho šlechtického majetku bylo státem zabráno
a pouze královská kancelář rozhodovala o tom, komu mohou být prodány a kdo se stane jejich
majitelem dle zápisu v deskách. Spolu s udělením tzv. inkolátu, tedy práva obyvatelského, si
tak král uzmul velké pravomoci – rozhodoval o tom, který šlechtic může nabýt v českých
zemích majetek a který ne, mohl přilákat zahraniční šlechtu, stejně tak vypudit původní českou
nobilitu a zabrat její majetky.
Co se týče jazyka samotných zápisů, tak ve středověku byly psány vesměs latinsky, ve
14. století se sice objevují zápisy v češtině, český jazyk však převládl výrazně později – roku
1495 byl uzákoněn jako jediný jazyk zápisů do zemských desek. Obnovené zřízení zemské
postavilo češtině na roveň němčinu, v 17. století však stále české zápisy převládaly. Až v 18.
století se poměr změnil a převážila němčina. Samotné zápisy však nebyly strohými právními
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texty, jednalo se o umělecká díla, kdy zemské desky byly zvlášť v některých obdobích proslulé
krásným zdobením a malbami.
Tato evidence nemovitostí a práv k nim se měnila podobně jako se měnily Čechy. 19.
století přináší zrovnoprávnění šlechtického majetku a statků poddaných, jsou založeny
pozemkové knihy, zemským deskám tak zůstává poslední funkce – evidují ty, kteří mají coby
šlechta právo zasedat v zemském sněmu. Až roku 1874 byly zemské desky přizpůsobeny
novému správnímu dělení říše a začalo postupně docházet k ukončování deskových zápisů,
majetky šlechty se přepisovaly do pozemkových knih. Úředně končí vedení zemských desek
roku 1964.175

6.4.2 Gruntovní knihy
Předchozí pasáž se zaobírá podstatou a funkcemi evidence šlechtických statků, která je
podstatně starší než evidence majetků neurozeného obyvatelstva. Sami poddaní (sedláci,
chalupníci atd.) si však těžko mohli sami zajistit zřízení seznamů, do nichž by se zapisovaly
jejich držebnosti. S tím přichází znovu šlechta, která chtěla mít přehled o svých poddaných,
jimi držených gruntech a vykonávaných povinnostech. V nejstarších dobách se jednalo o
urbáře, které se objevují až do poloviny 17. století.176 Nejstarší doložený český urbář pochází
z roku 1390 a jedná se o urbář kláštera ostrovského.
Mám-li však hovořit o evidenci, která systematicky zaznamenává poddanské grunty,
pak je třeba se zaměřit na gruntovní knihy, jindy pozemkové knihy nebo též knihy
purkrechtní.177 Procházka o nich uvádí, že svou rozsáhlostí a všeobecným rozšířením v zemi
nemají ve světě obdoby. Nejsou sice institutem výlučně českým, neboť jim částečně předcházejí
tzv. knihy vídeňského okruhu z počátku 15. století. Později (17. a 18. století) jsou známy
podobné knihy z Německa, Rakouska, Francie i Švýcarska, ty české jsou však výjimečné tím,
že obsahují podrobné údaje takřka o celé zemi a jedná se o ryze pozemkové (gruntovní knihy),
což nemá jinde obdoby. První knihy tohoto druhu jsou v Čechách doloženy v 15. století,
nejstarší dochovanou je kniha z žitenického panství, která byla založena snad roku 1472.
Z přelomu 15. a 16. století je doloženo několik gruntovních knih z Pardubicka, 1513 a 1516
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následuje Litomyšl a okolí, 1528 Poděbrady, 1529 Křivoklát atd.178 Z právněhistorického
pohledu jsou gruntovní knihy důležité v tom, že čtenáři poskytují široký přehled o právním
životě poddaných. Podávají nám přehled rovněž o institutech majetkového, rodinného a
dědického práva, které tehdejší Češi užívali. O životě poddaných vypovídají daleko více než
urbáře, do nichž si vrchnost zapisovala stručné údaje o povinnostech poddaných. V těchto
knihách byly evidovány rovněž otázky dědění, přechodu a převodu gruntů, mnohdy tedy zápisy
vypovídají i o přání a vůli poddaných. Na českém území byly knihy původně vedeny v češtině,
později převládá (zpravidla při založení nové knihy) němčina.179
U gruntovních knih by se dala dovodit ochranná funkce, neboť zápisy mnohdy
prokazovali práva rolníka – za základ lze uvést záznam o tom, komu daný statek vůbec náleží.
Chránily však další práva rolníka vůči vrchnosti, stejně jako vůči jiným poddaným. O účelu a
funkci gruntovních knih však nejlépe vypovídají ony samy, respektive údaje v nich obsažené.
Tak se v některých gruntovních knihách píše, že „se zapisovati budou prodejové gruntuov a
kladení peněz za grunty a statky a jiné spravedlnosti…“, případně „zejména jak kdo sedí, též
všelijaké spravedlnosti lidem a sirotkům dědičné a nápady z těch gruntův k vizdvihování a
dobírání“. Jindy vrchnost, která knihy zřídila, přiznává „veliký nespůsoby a neřád při
poddaných svých“ a účel zřízení knihy vysvětluje následovně: „pro uvarování budoucího a
většího zlého časného zaopatření a lepší pořádnosti“. Knihy tedy sice mohly prokazovat práva
poddaného, ve své podstatě však sloužily především vrchnosti, která měla zajištěny věrohodné
záznamy o jednotlivých statcích, jejich držitelích, výnosnosti gruntu a jeho případných
převodech na jiné hospodáře.180

6.4.3 Pozemkové knihy
Gruntovní knihy byly vedeny až do druhé poloviny 19. století, kdy jejich účel a funkci
přebírají nově zakládané pozemkové knihy. Jedním z velkých nedostatků gruntovních knih byla
skutečnost, že nedostatečně identifikovali předmět evidence (statek, s ním související budovy,
pozemky atd.). Právě snaha jednoznačně vymezit předmět evidence stála u zrodu nových
pozemkových knih, v nichž byla založena samostatná knihovní vložka pro každé knihovní
těleso, které bylo vymezeno jako „držebnost tvořící určitý fysický celek“. U každé knihovní
vložky tak byly konkrétně vypočteny nemovitosti, jichž se zápis týká. Vedení pozemkových
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knih bylo svěřeno soudům prvního stupně a začalo se s ním až po revizi katastru daně
pozemkové.181
Právní předpisy, upravující vedení nových pozemkových knih, byly přijaty mezi roky
1871 a 1874. Z dnešního pohledu je důležité připomenout, že byla zakotvena veřejnost knih –
knihy tak mohly plnit funkci informační, neboť do nich mohl každý nahlédnout a seznámit se
s jejich obsahem. Krom ochranné funkce, která je popsána již u gruntovních knih, lze dovodit
rovněž funkci intabulační, neboť práva k nemovitostem se nabývala až publikováním
příslušného zápisu v knize. Okamžik nabytí vlastnického práva k pozemku, statku či jiné
nemovitosti tak byl ztotožněn s okamžikem zápisu do pozemkové knihy, čímž byla zajištěna na
svou dobu vysoká právní jistota a aktuálnost vedených záznamů.182
Každá pozemková kniha byla vedena pro jednu katastrální obec, výjimku tvořila pouze
větší města, kde byly knihy zakládány zvlášť pro jednotlivé čtvrtě. Jak je uvedeno výše, kniha
se členila na knihovní vložky, kdy pro každou nemovitost (nebo jejich soubor) – knihovní těleso
byla vedena jedna vložka. Každá vložka se pak skládala z listu podstaty (list A), který
zaznamenával výčet nemovitostí a práv k nim vázaných. Druhou část tvořil list vlastnický (list
B), do něhož se zapisoval vlastník nemovitostí, jeho změny a právní důvod, na jehož základě
vlastnické právo nabyl. Konečně třetí část, list závad (list C), evidoval právní závady.

6.4.4 Další evidence nemovitostí
Doposud byly představeny zemské desky a gruntovní, později pozemkové, knihy, coby
představitelé soukromoprávní linie evidence nemovitostí. Vedle těchto dvou seznamů, které od
sebe zprvu odlišovala stavovská příslušnost zapsaných držitelů, existovaly ještě dvě evidence:
horní knihy a železniční knihy.183
Železniční knihy byly založeny roku 1874 a jak už název napovídá, sloužily k evidování
železničních drah. Rozmach železniční dopravy byl příčinou nově se rodící právní regulace.
Ten, kdo žádal o možnost provedení výstavby nové železnice, se nejprve musel obrátit na
ministerstvo železnic a následně podstoupit složitý přípravný proces, v němž musel předložit
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technické dokumenty, seznamy pozemků potřebných k výstavbě a jejich vlastníků atd. Nová
železnice pak podléhala evidenci v knize.
Horní knihy se zase dělily do mnoha druhů, kdy základní dva druhy lze odlišit dle toho,
kdo je vedl. Některé z nich vedly tzv. horní soudy, což byly soudy tvořené specializovanými
soudními senáty, a sídlily v Chebu, Plzni, Kutné Hoře a v Mostu. Druhou kategorií byly horní
knihy, které byly vedeny horními úřady. Těchto knih bylo vícero druhů – kutací knihy, knihy
výhradních kutišť, knihy kuksové atp. Evidence dolů byla úzce navázána na horní právo a
počítala s pojmy jako kutéř, kutací povolení či mutéř.184

6.5 Prvorepubliková úprava a sjednocení evidencí
Vznik samostatného Československa doprovázelo převzetí právního řádu bývalého
rakouskouherského mocnářství, nadále tak platila dvojkolejná evidence nemovitostí – katastr
daně pozemkové, vycházeje z dat stabilního katastru, nadále sloužil především pro účely
daňové. Pozemkové a jiné knihy pak chránily vlastnické právo a jiná práva ohledně
nemovitostí.

6.5.1 Pozemkový katastr
Prvorepubliková úprava evidence pozemků byla modernizována na základě zákona č.
177/1927 Sb. z. a. n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (Katastrální zákon), který zřídil
nový pozemkový katastr. Nedošlo ještě k opuštění dvojkolejnosti evidence, ale byl podstatně
rozšířen účel katastru. Ten nově nesloužil pouze k vyměření daní, ale získal daleko větší
využití. Bez odkazů na evidenci v katastru se již neobešlo žádné právní jednání týkající se
nemovitostí. Zastaralé zobrazení nemovitostí bylo nahrazeno moderními technikami, zobrazení
se nově provádělo v měřítkách 1:1000 a 1:2000. Pro každou parcelu byl v pozemku vymezen
držitel, výměra, kultura, jakostní třída (rozlišující devět stupňů) a katastrální výtěžek. Údaje
byly vedeny v mapovém (měřickém) operátu, písemném operátu, sbírce listin a úhrnných
výkazech.
Nový předpis rovněž zakotvil veřejnost katastru a povinnost vést jej v souladu se
skutečným stavem, které odpovídala ohlašovací povinnost všech obyvatel. Upravena byla
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spolupráce mezi soudy, vedoucími pozemkové knihy, a katastrálními úřady, vedoucími katastr.
Katastr byl velmi spolehlivý do 2. světové války, poté jeho údržba výrazně upadla.

6.5.2 Opuštění dvojkolejnosti
V poválečném období, kdy docházelo k rozsáhlým konfiskacím majetku, se nedařilo
katastr udržovat v souladu se skutečným stavem a ten tak postupně přestal plnit svůj účel. Po
roce 1956 se už neudržoval vůbec.185 Důvodem už samozřejmě nebyla válka, ale nové pořádky
nastolené komunistickou stranou, pro kterou přetrvávající vazba jednotlivce na soukromý
majetek nebyla vítaná. Vývoj v 50. letech je poměrně podrobně popsán u zjednodušené
evidence, proto budou nyní připomenuty jen ty nejdůležitější aspekty. V 50. letech zasáhla
venkov nucená kolektivizace a konec soukromého zemědělství, hospodáři museli vstupovat do
družstev, která rozorávala meze a scelovala pozemky do velkých půdních celků. V zájmu
komunisty vedených družstev nebylo, aby si vlastníci ke svým pozemkům udrželi vlastnický a
citový vztah. Podrobná dvojkolejná evidence (katastr a pozemkové knihy) se stala nežádoucí,
neboť zcela jasně označovala, co komu náleží.
Došlo tak ke zrušení jak pozemkového katastru, tak pozemkových knih. Nahradila je
Jednotná evidence půdy, do níž byly zapsány a zakresleny pouze velké půdní celky
obhospodařované jednotnými družstvy. Tyto půdní celky byly označeny jedním parcelním
číslem bez ohledu na to, z kolika samostatných pozemků se skládaly. Údaje o vlastnících
Jednotná evidence půdy vůbec neobsahovala. Od roku 1964 byla Jednotná evidence půdy
nahrazena evidencí nemovitostí a došlo k formálnímu zrušení pozemkových knih a katastru,
které však nebyly od 50. let užívány.186
To vše lze s odstupem charakterizovat jako úpadek právního řádu. Byl opuštěn
intabulační princip, kdy evidence už neplnila intabulační funkci – právo se nenabývalo zápisem,
ale toliko uzavřením smlouvy. Evidence tak přestala poskytovat právní jistotu a nebyla aktuální.
Ze souvisejících projevů právního úpadku lze zmínit opuštění staleté zásady, že povrch ustupuje
půdě a stavba je součástí pozemku. Po úpadku z 50. let bylo třeba zlepšit spolehlivost, evidence
nemovitostí z roku 1964 zakotvila registrační princip, kdy k převodu nemovitosti bylo třeba
registrovat smlouvu u státního notářství. Co se týče vlastnického práva k nemovitostem, tak to
se mělo od roku 1964 do evidence nově zapisovat. Jelikož se však více než deset let změny
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vlastnického práva nikde neevidovaly, bylo třeba je nově zjistit a zapsat. Náprava převratných
změn z 50. let trvala takřka čtvrt století a skončila roku 1988. Ty největší změny však měly
teprve přijít.

6.5.3 Katastr nemovitostí
Obnova demokratických poměrů po Sametové revoluci roku 1989 zasáhla i
pozemkovou evidenci, bylo třeba zajistit návrat k daleko dokonalejší evidenci prvorepublikové
a opustit nedokonalou a obsahově nedostačující evidenci nemovitostí a s ní související principy.
Ačkoliv nebyla obnovena dvojkolejná úprava v podobě pozemkových knih a katastru,
obsahově se obě bývalé evidence sloučily do jedné a se vznikem České republiky vznikl roku
1993 rovněž katastr nemovitostí, který máme dodnes.187

6.6 Příklady konkrétních zápisů
Výše uvedený výklad o předchůdcích dnešního katastru, jejich vývoji a funkcích
umožňuje pochopit vazby a dějinné zvraty ve vývoji evidence pozemků a nemovitostí vůbec.
Samotné popisné pojednání se mi však jeví vhodné doplnit konkrétními příklady zápisů, na
nichž bude čtenáři ukázáno, jaké údaje evidence zaznamenávaly a proč tak bylo činěno.
Prostřednictvím urbářů, berní ruly, gruntovních knih, pozemkových knih, dnešního
katastru nemovitostí a dalších pozemkových evidencí zmapuji dějiny usedlosti zvané U Králů,
která je dnes v katastru nemovitostí evidována coby pozemek s parcelním číslem st. 26, jehož
součástí je stavba č. p. 24, v katastrálním území Hvožďany u Vodňan (pozn. aut.).

6.6.1 Nejstarší zmínky o usedlosti
Nejstarší doložený pramen, který zmiňuje všechny obyvatele vesnice Hvožďany, je
soupis poddaných z roku 1579. Tehdy ve vsi žilo dvanáct hospodářů s rodinami, kdy deset
z nich byli osedlí (sedláci) a dva chalupníci: „Hwoždiany – Czaka, Kralowskey, Zmuczeney,
Glawatey, Swoboda, Fniauka, Stiastney, Slauinskey, Pudil, Kral, Kohaut chalupnik, Kraupa
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chalupnik.“188 Mezi osedlými je uveden jistý Král. Právě on dle všeho žil na místě dnešní
usedlosti č. p. 24 a dal jí jméno U Králů. Název U Králů, jak uvidíme dále, se ve vsi držel po
dlouhá staletí a dochoval se do dob dnešních. Můj dědeček si z dětství pamatuje, že statku
Hvožďanští vždy říkávali U Králů či V Královně (pozn. aut.). Soupis poddaných hodnotím jako
jednoduché evidenční dílo vyjmenovávající toliko jednotlivé hospodáře v poddanských vsích.
Z první poloviny 17. století je doložen hvožďanský urbář, který eviduje povinnosti
poddaných sedících na jednotlivých gruntech. Statek U Králů byl v té době dle všeho opuštěný,
o něm tedy urbář ničeho nepoví. Rozeberu tak zápis týkající se sousední usedlosti rodu Mušků:
„Wenczl Musska
Hat grund ganz lahn
Georgii zinns 32g
Galli zins 23g
Zuhandr Hünne 6
Zum der Ssazung 34g“
Jaké informace urbář o nemovitosti poskytuje? Výše uvádím, že tyto evidence
zajišťovaly šlechtě přehled o poddaných, jimi držených gruntech a jejich povinnostech. V prvé
řadě je uvedeno jméno hospodáře, jím byl v tomto případě jistý Václav Muška. Za celou
poddanou rodinu byl zpravidla uváděn muž coby hospodář a hlava rodiny. Následně je popsána
nemovitost, tedy grunt, u níž byla vypovídající především výměra polí. Sedlák Muška
hospodařil na jednom lánu – „ganz lahn“. Poté už jsou uváděny jednotlivé povinnosti, které
musel plnit, tedy placení svatojiřského úroku ve výši 32 grošů, svatohavelského úroku ve výši
23 grošů, naturální plnění v podobě 6 slepic a šacování ve výši 34 grošů.189

6.6.2 Zprávy o usedlosti až do 18. století.
Ucelenější zprávy o stavení U Králů začínají až po roce 1622, kdy byla ve Hvožďanech
založena gruntovní kniha. Folio 89 této gruntovní knihy je uvozeno nadpisem „hwoždiany –
chalupa factorowa“. Následuje první zápis:
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„Letha Panie 1633 w Pondieli po nediely po trzech kralych skrze slowuttneho pana
Matyasse Pyrknera heytmana panstwi Lybiegowskeho tež v przitomnosti Sstiepana Ffnoyky a
Masska konssiela z tyz wsy Hwozdian a ginych wicz sauseduw odtud za sumu gmenowitau 80
(kop grošů). Tehož dne a letta weys psaneho ugal tuž chalupu Gira Factor w tom swrchu
psannem ssaczunku bude powinen takowau ke werunku pocznaucz przi hromniczych
kazdoroczne po 3 (kopách grošů) až do wyplaczeni“
Hned první zápis seznamuje čtenáře s asi nejdůležitějšími evidovanými údaji. Pro
šlechtu bylo důležité vědět, kdo grunt obhospodařuje a odkdy tak činí. Na místě statku U Králů
tehdy stála chalupa, kterou roku 1633 nabyl Jiří (Jíra) Faktor. Uvedená usedlost byla
ohodnocena zástupcem šlechty, hejtmanem Matyášem Pürknerem, a zástupci vesnice,
Štěpánem Fňoukou a konšelem Maškem, a šacována sumou 80 kop grošů. Nový hospodář se
zavázal, že bude tuto cenu po věruncích splácet a to tak, že každý rok musí na Hromnice zaplatit
3 kopy grošů.190
Jíra Faktor však na chalupě dlouho nehospodařil, čtyři roky poté, dne 9. března 1637,
chalupu prodává. Získává ji od něj Havel Novotný, a to opět za 80 kop grošů – „prodal gest
Gira Factor Chalupu swau Hawlowi Nowotnymu za przedepsanau summau totižto za 80 (kop
grošů)“. Roku 1638 je uvedeno, že Havel Novotný zaplatil první věrunk, tedy splátku z kupní
ceny, ve výši 3 kop grošů, pak se prameny na delší dobu odmlčují.191
Třicetiletá válka měla na Hvožďany pustošivé účinky, dle Berní ruly z roku 1654
zpustly během války hned čtyři z původních deseti statků, chalupa zůstala obydlena jediná.
Stavení U Králů onou jedinou obývanou chalupou není, tou byla chalupa Jiříka Brožka. Co
Berní rula poskytuje za údaje? Za ukázku opět poslouží záznam o sedlákovi z rodu Mušků:
„Wes Hwozdiany
Rolniczy genz qualitates osedleho magi
Role ma na zimu na jaro konie woly kraw jalowicz owecz swin
…
3 Girzik Musska
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V pasáži teoretického pojednání o Berní rule uvádím, že základní jednotkou byl osedlý.
Proto jsou hospodáři v rule členěny na osedlé (rolníci jenž qualitates osedlého mají) a
chalupníky (chalupník jenž 4 za osedlého). V případě Hvožďan se výměra polností u
jednotlivých gruntů pohybovala mezi 30 až 54 (výměrou byl asi strych nebo-li korec, pozn.
aut.). Chalupník Brožek měl 12 strychů. Právě výměra polností je základní evidenční údaj,
vedle ní bylo zvláště určováno, jaká část je kdy osívána, a jaká hospodářská zvířata byla na
statku užívána (koně, voly, krávy, jalovice, ovce a domácí prasata – svině).192
Proč nebylo stavení U Králů zapsáno v Berní rule osvětluje zápis v gruntovní knize
z roku 1671, kde je uvedeno, že předchozích 30 let chalupa ležela ladem, Havel Novotný tudíž
ze vsi odchází krátce po roce 1638. Roku 1671 chalupu nabývá Marek Mezera za 40 kop grošů.
Dne 27. června 1680 chalupu od Mezery obdržel za 40 kop grošů jistý Pavel Faktor – „Anyetzo
Pawel Factor. Diese Chaluppen nach deme die der Marek Mezera mit … hat angenohmen
Pawel Factor.“ Z let 1681, 1682 a 1682 jsou zaznamenány jednotlivé splátky, které Pavel
Faktor provedl. Výše se pohybovala mezi 30 až 60 groši ročně. Záznamy se v této době omezují
na změnu hospodáře, uvedení hodnoty statku a zaznamenávání splátek, které hospodář
poskytoval věřitelům. 193
K další změně hospodáře dochází o pět let později, 15. června roku 1685. Výše úplaty
zůstala stejná a chalupu získává Marek Faktor. Nelze doložit v jakém příbuzenském poměru
mezi sebou Pavel a Marek byli. Zajímavé též je, že někdy jsou uváděni s příjmením Faktor,
jindy Kolář - „Kollarž“. Domnívám se, že buďto bylo jejich příjmení Faktor a kolář řemeslo,
nebo Kolář bylo původní příjmení a jako Faktor byli označováni dle jména dřívějšího hospodáře
na usedlosti, název U Králů se v této době dle všeho příliš neužíval. Zápis každopádně
zobrazuje dlouhý seznam věřitelů, které musel nový hospodář vyplácet. Pravděpodobně se
jednalo většinou o sourozence (pozn. aut.).
Rodina Faktorova nadobro opouští stavení U Králů dne 19. června 1687, kdy se novým
hospodářem stává jistý „Thomas Kregczy“.194 Nejspíše se jednalo o Němce, který byl krejčím.
V pramenech je totiž označován někdy jako Tomáš Wiellinger, jindy jako Tomáš Krejčí. Tento
na statku hospodařil dlouhá léta. Po něm jej přejímá jeho syn Wentzl (Václav), stalo se tak 11.
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června 1709 – „Aun Waczlaw Wiellinger nach dem Thomas Wiellinger“.195 Původní Němci
Wiellingerové usedlost úředně opouští k 26. květnu roku 1734. Tehdy dochází ke směně mezi
Wentzlem (Václavem) Wiellingerem z Hvožďan a Václavem Marešem z Újezda. Zápisy jsou
v této době již vedeny výlučně v němčině.196
Václav Mareš je zdejším hospodářem až do 16. září 1775, kdy je statek postoupen jeho
synu Jakubovi, a to za přítomnosti rychtáře Matěje Vladyky z Černěvsi – „heut unten
angsführten Iahr und Tag erschien der Wentzl Maresch mit Innem Sohn Iakob und
Schwartzdörfer Richter Matieg Wladika …“. Ke stavení v té době náleželo ¼ lánu polností.
Kniha je stále vedena v němčině, nově již s přidělenými čísly popisnými jednotlivých staveb.
Od této doby nese stavení U Králů č.p. 24. V druhé polovině 18. století se zápisy stávají stále
podrobnější, z mého pohledu se vrací na úroveň zápisů z první poloviny 17. století a v mnohém
je překonávají. U gruntu je uvedeno číslo popisné a výměra polností, při jeho převodech či
přechodech je přehledně označen dřívější hospodář, nový hospodář a popsán důvod, proč ke
změně dochází. Následně jsou podrobně popsány povinnosti nového hospodáře (vyplácení
atd.).197
Jakub Mareš neb Král je zapsán jako držitel gruntu v tzv. Josefínském katastru. K jeho
gruntu náležela řada luk a polností. Ve vsi držel domovní usedlost č. p. 24, dále gruntovní
chalupu č. p. 25, zahrádku za stodolou své usedlosti č. p. 24 a známa je i zahrádka na dvoře č.
p. 24 (uvedeným nemovitostem jsou přidělena čísla topografického pořádku 23, 24, 25 a 26).198

6.6.3 Zápisy v gruntovních knihách, pozemkových knihách a usedlost
v současném katastru nemovitostí
Rod Marešů zůstává na č. p. 24 i na začátku 19. století. Dne 11. června 1816 je jako
nastupující hospodář úředně zapsán Jakubův syn Josef Mareš. Zápisy v gruntovní knize se

195

Státní oblastní archiv v Třeboni - oddělení Třeboň, Velkostatek Libějovice, Pozemková kniha 1707-1767, folio
101, sign. V AU 2 [online]. [cit. 2020-07-25]. Dostupné z: https://digi.ceskearchivy.cz/720420/85/3096/2178/16/0
196
Státní oblastní archiv v Třeboni - oddělení Třeboň, Velkostatek Libějovice, Pozemková kniha 1707-1767, folio
102, sign. V AU 2 [online]. [cit. 2020-07-25]. Dostupné z: https://digi.ceskearchivy.cz/720420/87/2697/2088/19/0
197
Státní oblastní archiv v Třeboni - oddělení Třeboň, Velkostatek Libějovice, Pozemková kniha 1768-1879, folio
23,
inv.
č.
18,
sign.
OS
Netolice
27
[online].
[cit.
2020-07-25].
Dostupné
z:
https://digi.ceskearchivy.cz/720389/29/4566/2716/13/0
198
Národní archiv České republiky, Prácheňský kraj – panství Libějovice, Josefínský katastr pro obec Hvožďany,
sign. 3305

61

stávají stále podrobnějšími, poněvadž se však obsahově velmi podobají, budu se podrobněji
zabývat až následujícím zápisem.199
V první polovině 19. století se do knih vrací čeština. Co se týče předmětné usedlosti, tak
Josef Mareš statek U Králů vlastnil osmnáct let. Roku 1834 při „rozwrženi pozůstalosti po
zemřelim Iozefowi Maressowi“ vychází najevo, že chalupu měl dědit Josefův syn Vojtěch
Mareš, ten však zůstavitele předemřel a tudíž nedědil. S výslovným souhlasem vdovy Kateřiny,
podruhé provdané Řezankové, obdržela stavení dcera Alžběta, a to se všemi věcmi s ním
souvisejícími, s „dobitkem hospodářskim“, s nářadím apod. K tomu je připočítáno 8 jiter a 1180
2/6 sáhů polí, 1161 5/6 sáhů luk a zahrad. Dále je uvedeno, že dědičné vlastnictví je přisouzeno
„gý Alžbete Marssoweg s gegim nastawagicim ženichem Petrem Zibuzarem“. Onen Petr
(Z/)Cibuzar coby nastávající manžel Alžběty Marešové se stává dalším z řady hospodářů a
vlastníků č. p. 24. Dále je uvedena řada pohledávek, která tak novomanželům vznikla a kteréžto
pohledávky měli po věruncích splácet. Obšírně jsou popisovány povinnosti týkající se
zaopatření vdovy Kateřiny Řezankové, Alžbětiny matky. Každoročně se jí Petr a Alžběta
zavázali dávat příslušné dávky pšenice, žita, ječmene, hrachu a ovsa. „Bidleni bude mjt w
chalupe N=cons 28. (č. p. 28), kde gý hospodářy …“ a dále je popisováno, kolik otepí slámy
vdově budou dodávat na její výměnek. To vše ztvrdil svým podpisem právník Jan Vlček.200
Ve druhé polovině 19. století jsou gruntovní knihy nahrazeny pozemkovými knihami.
Ještě před nimi bych zmínil mapy stabilního katastru, které byly pro Hvožďany zakresleny a
vyměřeny roku 1837. Tyto vyobrazují chalupu manželů Cibuzarových, která stála přibližně na
stejném místě jako dnešní stavení č. p. 24. Dle všeho měla i podobné rozměry a ke statku náležel
i malý dvůr, stodola byla malá a čtvercového půdorysu. Jiné stavby ke statku nenáležely.
Podružské stavení č. p. 25 bylo úzké a podlouhlé. Za usedlostí směrem na sever se rozkládala
zahrada a ovocný sad, za nimi pole, které Cibuzarovi obhospodařovali.201 Pozemková kniha pro
ves Hvožďany eviduje pod číslem vložky knihovní 15 „Usedlost čp. 24. 25.“, v níž je evidováno
celkem 12 parcel. Jedná se o parcelu č. k. 26 (stavební parcelu s hospodářskými staveními
statku č.p. 24), stavbu č. k. 27 (podružské stavení č.p. 25) a zahrady, role (pole) a louky.
Všechny tyto nemovitosti jsou vtěleny do jednoho knihovního tělesa, každý zápis je pak uveden
199
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číslem konkrétní nemovitosti, k níž se vztahuje. Manželé Alžběta a Petr Cibuzarovi vlastnili
usedlost a související pozemky „každý na polovici“. Roku 1883 získávají jistí Vavřinec
Cibuzar, Matěj Cibuzar, Antonín Cibuzar a Jan Cibuzar každý osminový podíly na statku. Dle
rodinných vzpomínek měli na č. p. 24 sídlo dva bratři Cibuzarovi, kteří se živili jako formani
(pozn aut.). Jisté však je, že roku 1891 rodina Cibuzarova o usedlost U Králů přichází. Toho
roku spadla do exekuční dražby a byla vydražena manželi Františkem a Annou Muškovými,
kteří k ní nabyli vlastnické právo roku 1892 a to opět „každý na polovici“. Po smrti manželky
se roku 1911 stává František Muška výlučným vlastníkem usedlosti.
Druhou generací rodu Mušků, která na hvožďanském č. p. 24 hospodaří, jsou manželé
Josef a Majdalena Muškovi. Josef Muška, syn výše uvedeného Františka Mušky, nabývá se
svou chotí Majdalenou vlastnické právo ke statku dle zápisu ze dne 20. února 1932.202 Josef
Muška umírá roku 1978 a jeho manželka Majdalena roku 1990, novým vlastníkem se stává
jejich syn Josef Muška (pozn. aut.). Konečně poslední změna vlastníka statku č. p. 24 nastala
loni, kdy vlastnické právo k usedlosti nabyla Ing. Eva Pešková, rozená Mušková, dcera Josefa
Mušky a má matka (pozn. aut.). Vlastnické právo nabyla dne 21. listopadu 2019, vklad do
katastru byl proveden Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj dne 17. prosince 2019 v řízení
vedeném pod spisovou značkou V-15527/2019-301.203
Postupně jsem prošel záznamy z dávných časů a dostal se až ke dnešní evidenci
nemovitostí. Co nám o usedlosti č. p. 24 poví údaje dnešního katastru nemovitostí? Budova č.
p. 24 je objektem k bydlení a jako taková je součástí pozemku parc. č. st 26. Zajímavé je, že
současné parc. číslo se shoduje s číslem topografického pořádku, které zavedl Josefský katastr
z druhé poloviny 18. století, jak uvádím výše. Přeš veškeré změny, války a revoluce tak toto
číslo přetrvalo do dob dnešních, a to stejně jako č.p. 24. Pozemek parc. č. st 26 se nachází na
území obce Vodňany, v katastrálním území Hvožďany u Vodňan, je zapsán na LV 882 a jeho
výměra činí 1102 m2. Co se týče druhu tohoto pozemku, tak se jedná o zastavěnou plochu a
nádvoří.204
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7 Porovnání české úpravy s vybranými zahraničními
přístupy
V úvodní kapitole uvádím, že evidence nemovitostí je považována za jeden ze základů
vůdčího postavení vyspělého světa. Naše národní úprava pozemkové evidence tak nestojí na
mezinárodním poli nikterak osamocena, ba naopak, Vyvíjela se, mnohdy podobně, jako řada
dalších, a právě srovnáním se zahraničními přístupy se budu zabývat na následujících řádcích.
Poněvadž budu čerpat především z cizojazyčných zdrojů, rád bych čtenáře upozornil, že
všechny níže uvedené překlady jsem provedl osobně na základě svých znalostí cizích řečí.

7.1 Anglie
Před tím, než čtenáři představím anglickou pozemkovou evidenci jako takovou, bude
třeba seznámit se se základy pozemkového práva této země, které se v mnohém od toho českého
liší.

7.1.1 Nemovitost, pozemek a práva k nim
Anglické právo, stejně jako naše, vychází z dělení věcí na movité a nemovité, kdy
slovem souznačným pro věci nemovité („real property“) je pojem „land“,205 který lze přeložit
coby „zem“, „půda“ či „pozemek“.206 Právní odvětví, které se zaobírá právy a povinnostmi
týkajícími se nemovitostí, se nazývá „land law“, tedy pozemkové právo 207. Současná anglická
úprava práv k nemovitostem je výsledkem mnohasetletého vývoje, jehož kořeny můžeme
nalézt ve středověku. Král byl tehdy vlastníkem veškeré půdy v zemi a tuto půdu v podobě
jednotlivých pozemků uděloval v léno šlechticům, kteří se mu za to zavazovali přispět k obraně
země. Za udělené léno se dotyčný zavázal, že v případě potřeby poskytne králi předem
stanovený počet vojáků. Postupem času se tento závazek měnil, šlechtici přestali posílat králi
část svého vojska, ale zavazovali se k pravidelnému zasílání peněžních obnosů. Co z těchto
časů do dnešní doby přetrvalo je skutečnost, že dnešní královna Alžběta II. je stále vlastníkem
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veškeré půdy v Anglii.208 „The Crown“, královna, přesněji anglická Koruna, coby nejstarší
ústavní činitel v Anglii, je jediným subjektem, kterého lze označit za plnoprávného vlastníka
anglické půdy. 209 Tato skutečnost činí anglické pozemkové právo zvláštním, neboť ve vztahu
k nemovitostem (pozemkům) nehovoří o vlastnickém právu, anobrž o držbě. Vlastnické právo
svědčí pouze královně, všichni ostatní mohou nemovitosti pouze držet.210
Samotná držba pozemků je však chápána rovněž odlišně, právní teorie zde vychází
z nauky nazvané „doctrine of estates“. Klíčové pro tuto nauku je vymezení pojmu „estate“,
které je známo již od roku 1573 v následující podobě: „An estate in the land is a time in the
land, or land for a time, and there are diversities of estates, which are no more than diversities
of time.“ Neboť je nezbytné s tímto pojmem pracovat, dovolím si překládat jej do češtiny coby
„držební nárok“. Tento držební nárok anglické právo chápe jednak jako časový úsek, po který
je osoba oprávněna držet daný pozemek, zároveň jej však chápe jako onu nemovitost „na určitý
čas“. Tyto nároky se mohou lišit, stejně jako se může lišit čas, po který dotyčnému nárok
náleží.211
Základem pro odlišení jednotlivých druhů tohoto nároku je doba jeho trvání, prvním
druhem bude pak nárok časově neomezený. Angličtina používá pojem „freehold“, případně
„fee simple estate“, do češtiny přeložitelný coby „svobodná držba“. K roku 2007 byl tento
nárok zaznamenán k 75 % domácnostem v Anglii. Svobodná držba zahrnuje nejširší paletu
práv a oproti ostatním má výlučnou povahu v tom, že je časově neomezená.

212

Zná-li právní

úprava svobodnou držbu, nabízí se k úvaze rovněž přítomnost nesvobodné držby. Opravdu se
tento pojem v anglickém právu vyskytoval, dnes ale již nesvobodná držba neexistuje. 213 Vrátil
bych se ještě ke svobodné držbě, ta může být buď doživotní, nebo dědičná. V případě doživotní
je trvání držebního nároku vázáno na život dotyčného. Osoba, jíž svědčí tento nárok, se celý
život chová jako držitel a drženou věc může dokonce převést na jiného, tato osoba však bude
v trvání nároku taktéž časově omezena a právo k věci jí bude svědčit jen po tu dobu, než
původní svobodný držitel zemře. Významnější v praxi bude dědičná svobodná držba, která
v případě smrti držitele přejde na jeho dědice. Její první podobou je jakýsi úplný dědičný nárok,
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vzhledem k právům s ní spojeným takřka odpovídá vlastnickému právu. Držitel drží
nemovitost, může držbu převést a v případě jeho smrti ji dědí jeho dědici bez omezení. Jediným
projevem skutečnosti, že opravdovým vlastníkem je královna, je navrácení držené nemovitosti
královně za stavu, kdy držitel zemře bez dědiců. Druhou podobou je omezený dědičný nárok.
Ten, jemuž svědčí tento nárok, může nemovitost taktéž držet, ale dědičnost je vázána na jednu
podmínku, dotyčný musí mít potomky. Omezený dědičný nárok tak spočívá v tom, že jeho
dědicem se může stát pouze potomek předchozího držitele, nikoliv jakýkoliv dědic. V případě,
že by držitel neměl potomky a dědicem byl jeho bratr, strýc, matka nebo kdokoliv jiný,
nepřechází držební nárok na dědice a vrací se vlastníkovi. Opodstatnění měla tato podoba
držebního nároku spíše v dějinách, kdy dědicem veškerého majetku zůstavitele býval nejstarší
syn. Pakliže měla rodina více dětí, pak mladší synové dostávali některé nemovitosti do omezené
dědičné držby a všechny ostatní statky dědil nejstarší syn. Dcery zpravidla nedědily nic, proto
i u nich našel tento nástroj uplatnění a rovněž jim bývaly pro účely sňatku dávány nemovitosti
do omezeného dědičného nároku. V případě, že dotyčný s omezeným dědičným nárokem umřel
bez potomků, vracel se majetek zpět k původnímu rodinnému statku, z něhož byl dříve
vyčleněn, zpravidla tedy připadl nejstaršímu synovi, případně jeho potomstvu, nedožil-li se
toho. Smyslem se tedy jeví zachování majetku v rodinné posloupnosti a v případech, kdy
potomstvo jedné větve rodu vymřelo, připadl majetek té zbývající.214
Druhým druhem držebního nároku, vedle časově neomezeného, bude z logiky věci
nárok časově ohraničený. Zákon o vlastnictví (Law of Property Act 1925) pro něj zavádí pojem
„term of years absolute“.215 Dalším užívaným označením je „leasehold“. Historicky se vyvíjel
nezávisle na feudálních vztazích, původ má čistě v závazkovém právu. Jeho původní účel byl
obchodní a sloužil jako jistota, v případě, že protistrana neplatila své dluhy, věřitel se hojil na
výnosech z nemovitého statku.216 V současné době je považován za institut stojící na pomezí
závazku a věcného práva. K roku 2007 bylo přibližně 25 % anglických domácností
předmětem časově ohraničeného držebního nároku. Částí politické reprezentace byla úprava
této podoby držby v nedávných letech kritizována pro dlouhodobě horší postavení držitele, ze
závazkového pohledu nájemce.217
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Jako třetí druh bývá někdy zařazována i společná držba, byť co do povahy se jedná o
svobodnou držbu vykonávanou více osobami. Nejčastěji se vyskytuje v bytových domech, kdy
osoby držící jednotlivé byty vykonávají svobodnou držbu nad společnými prostory.
Společenství těchto držitelů má v některých případech oprávnění ukládat jednotlivým držitelům
povinnosti, např. ve věcech oprav společných prostor.218
Byť otázka vlastnického práva, v anglickém případě držby, je v praxi nejdůležitější,
nelze nezmínit další instituty, které bychom u nás nazvali věcnými právy. Anglické právo je
označuje coby „propritory rights in land“ a odlišuje je od „personal rights in land“.219 Tomuto
dělení odpovídá nauka o závaznosti, kdy první uvedená váží a mohou být vykonávána vůči
komukoliv, kdežto druhá uvedená mohou být uplatněna pouze vůči konkrétní osobě.220
Uvedené dělení tedy odpovídá tradičními dělení na práva in rem a práva in personam.221
Anglická nauka považuje seznam věcných práv za numerus clausus a krom držebních nároků
mezi ně řadí zástavní právo, pozemkové služebnosti, závazky omezující držbu,222 reálná
břemena223, užívací práva (dle „trust of land“ a „Settled Land Act“), smlouvy nakládající
s držebním nárokem224, zadržovací práva (k zajištění úschovy či odpovídající výhradě
vlastnického práva),225 právo vstupu226 a zvláštní právo na výnos (právo na výnos z přenechání
věci jinému jiným způsobem než prostřednictvím zástavního práva či nájemního poměru).227

7.1.2 Pozemky zapsané a pozemky nezapsané
Vhodnější by byl možná nadpis „zapsané tituly k pozemkům a nezapsané tituly
k pozemkům“, ale ani angličtina nemá v tomto pojmosloví jasno. Jisté však je, že v Anglii je
podstatou pozemkové evidence zapisování jednotlivých titulů k nemovitostem, nikoliv
zapisování nemovitostí samotných.228 Zápis titulů k nemovitostem, tedy jejich uvedení do
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jednotného seznamu pro celou Anglii, se zrodil v 19. století. Na počátku stále debata ve snaze
zprůhlednit a zjednodušit obchodování s pozemky. Právě zapisování titulů k nemovitostem a
jejich převodů do jednotné pozemkové evidence bylo roku 1857 shledáno Královskou komisí
coby jediné možné řešení.229 Roku 1862 byl přijat první zákon na základě něhož byla uvedena
v život jednotná pozemková evidence a úřad pověřený jejím vedením – Her Majesty´s Land
Registry (dále jen „Land Registry“). Před přijetím současné právní úpravy je nutno zmínit ještě
zákon upravující zápis pozemků z roku 1925 a navazující legislativu z druhé poloviny 20.
století, která položila základy současné pozemkové evidence.
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přijetí zákona The Land Registration Act 2002, který je základem pro současné fungování Land
Registry a který přizpůsobuje vedení pozemkové evidence současným technologickým
možnostem, především digitalizaci.231
Rozlišování pozemků (či titulů) na zapsané a nezapsané má velký praktický dopad, a
proto je mu věnována taková pozornost. Ač je snaha o zahrnutí všech právních titulů
k nemovitostem do jednotné evidence stará již více než 150 let, stále nedošlo k zaevidování
veškerých pozemků na území Anglie do jednotné evidence. Na otázku, proč tomu tak je, podám
odpověď v následujících řádcích.232 Od přijetí zákonů, které zřizovaly Land Registry v druhé
polovině 19. století, k zapsání všech titulů vedla dlouhá cesta a dodnes nebyl tento proces zcela
završen. Zpočátku bylo totiž zanášení záznamů o titulech dobrovolné, roku 1897 je prvně
zaveden povinný zápis pro oblast Londýna. Postupně byla oblast rozšiřována, poslední oblasti,
kde nebylo povinné zapsat právní titul k nemovitosti, zmizely až roku 1990. Jak je ale možné,
že dodnes nejsou evidovány tituly ke všem nemovitostem? Přední důvod je ten, že povinnost
nechat zapsat svůj titul k nemovitosti byla vždy vázána na určitou událost.233 Takovou událostí
mohl být třeba převod nemovitosti na jiného majitele. 234 Až do roku 1990 se v Anglii nacházely
oblasti, kde nebylo povinné zapisování právních titulů, tudíž pokud od té doby v daném místě
nedošlo k převodu nemovitosti na nového vlastníka, případně se nejednalo o převod ale o
přechod dle jiné právní skutečnosti, pak dosud nenastala povinnost titul zapsat a hovoříme o
nezapsaném pozemku. Dle údajů k roku 2016 se v Anglii nacházelo 12% nezapsaných
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pozemků, u 88% již k zápisu došlo. 235 Nyní již ke zmíněné odlišnosti zapsaných a nezapsaných
pozemků pro praktické účely. U nezapsaného pozemku bude základní potíží určit, kdo je vůbec
vlastníkem (resp. držitelem) dané nemovitosti. Dotyčný musí své právo dokázat. Nejčastějšími
důkazními prostředky budou smlouvy a další právní skutečnosti (přísežná prohlášení, zvláštní
veřejné listiny), které musí tvořit souvislý řetězec a prokazovat návaznost mezi jednotlivými
držiteli v průběhu času. V praxi tak dochází k uchovávání starobylých listin, které dokládají
právo k pozemku, a v případě převodu musí být prodávajícím předloženy a spolu s obhlédnutím
pozemku mohou dostatečně ozřejmit, co bude mezi stranami předmětem převodu.236
Pro dnešní lidi složité a nepohodlné prokazování je samozřejmě vodou na mlýn snaze o
zahrnutí všech titulů do jednotné evidence. Postupně došlo k rozšiřování seznamu událostí, při
nichž musí dojít k prvotnímu zapsání titulu do pozemkové evidence vedené Land Registry.
Ustanovení Section 4 zákona The Land Registration Act 2002 vyjmenovává prodej, darování,
dělení či nájem na dobu delší sedmi let. Nadto uvádí možnost dobrovolného zápisu.237 Je-li
nemovitost do evidence jednou zapsána, odpadá jakákoliv povinnost prokazovat právo k ní
jinak než odkazem na zápis.238 Provedení jakéhokoliv zápisu do evidence lze označit za právní
skutečnost, která zakládá vznik, změnu či zánik práv a povinností. Právě tento fakt je stěžejním
přelomem ve vývoji pozemkového práva v Anglii, neboť jednou zapsané pozemky již nebude
možné převádět jiným způsobem než provedením zápisu do jednotné evidence. Původní
zodpovědnost vlastníka, který musel shromažďovat důkazy o svém titulu k věci, tak odpadá a
tím, kdo zaručuje existenci práv, se stává stát prostřednictvím Land Registry.239

7.1.3 Obsah jednotné pozemkové evidence
Co se týče samotného obsahu evidence, tak údaje o nemovitosti, resp. o titulu k ní, jsou
zaznamenány ve třech částech. První část obsahuje popis nemovitosti. Zde bude obsažen slovní
popis nemovitosti, včetně uvedení hranic a odkazu na příslušnou mapu, v níž je zakreslena. 240
Ve druhé části lze nalézt údaje o osobách a jejich právech k dané nemovitosti, včetně rozsahu
těchto práv a úplaty, kterou za jejich nabytí poskytly. U osob je uváděno jméno a adresa
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dotyčného. Třetí část poté obsahuje informace o tom, zda je nemovitost zatížena zástavním
právem, případně věcnými břemeny či smluvními omezeními.241
V obsahu evidence může dojít ke změnám ve dvou případech. První z nich je chyba,
respektive její náprava. Takovou chybou může být prosté nezapsání nového držitele, případně
zapsání nesprávného. Ona chyba je soudy vykládána široce, nemusí se jednat pouze o chybu
procedurální a nemusí se jí dopustit pouze zaměstnanci Land Registry. 242 Druhým případem je
nezbytnost udržovat stav evidence aktuální. Změna tak bude provedena při jakékoliv změně
titulu, např. k nemovitosti bude nově zřízena služebnost. Pod tento případ spadají i podvody,
jejichž obětí se stal držitel titulu, byť by mohli být někým řazeny spíše pod nápravu chyb.243
Vedle těchto dvou základních existují i další, byť v praxi spíše výjimečné. Řazena sem bývá
změna údajů v případě uplynutí doby pro výkon práva. Např. skončí nájem nemovitosti na dobu
určitou, který byl zapsán do údajů v evidenci. Dále se může jednat o zápis práv či zatížení
nemovitosti, která nebyla zapsána při první registraci, neboť jejich zapsání nebylo povinné, ale
pro jejich platnost je zápis nezbytný (zřejmě výjimečná situace).244 Zvláštním druhem změn
jsou tzv. nápravná opatření (angl. „rectification“). Nápravná opatření slouží k nápravě chyby,
kterážto chyba měla neblahý vliv na držitele titulu k nemovitosti a způsobila mu újmu.
V takovémto případě dochází nejen k napravení chyby, ale zároveň k přiznání odškodného
dotčené osobě.245 Nezáleží pak na tom, zda byla újma způsobena vadným úředním opisem či
nesprávným zobrazením při nahlížení do evidence.246
Zajímavostí je, že přes všechno úsilí spojené se zřízením jednotné evidence nemovitostí
v Anglii byly údaje uchovávané Land Registry dlouhou dobu nepřístupné veřejnosti. Sloužily
toliko k ochraně a zaznamenávání titulů k nemovitostem, veřejnost do evidence však nesměla
nahlížet. Neveřejnost byla ustavičně podrobována kritice, a nakonec zrušena po novele z roku
1988. Od té doby je možné nahlížet do evidovaných údajů, žádat kopie a opisy, to vše za určitý
poplatek. Přestože základním údajem vedeným u každé nemovitosti je jméno osoby, která k ní
má příslušný právní titul, tak prozrazení jména je vázáno na doložení zájmu ze strany žadatele,
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což je zajímavé.247 Další potíž, se kterou se dlouhodobě potýká anglické pozemkové právo, je
zavedení elektronického převodu nemovitostí, tzv. „e-conveyencing“, který byl brán za
základní cíl The Land Registration Act 2002. Ač byla potřebná legislativa přijata, dlouhou dobu
se k zavádění novinky nepřikročilo a teprve roku 2011 započaly práce na vytvoření potřebného
systému. Podstatou mělo být spojení právního jednání zúčastněných stran a zápisu, kdy
samotný převod by se odehrával elektronicky a souběžně s provedením změn do pozemkové
evidence. V průběhu tvorby vyvstalo několik potíží, a to jak technických, tak čistě právních.
Roku 2016 bylo zavedení elektronického převádění nemovitostí označeno za cíl, kterého bude
dosaženo v budoucnosti, ponechán je však dosavadní „papírový“ režim a zřejmě se na tom
v nejbližší době nic nezmění.248
Každý, kdo nakládá titulem k nemovitosti, musí mít možnost jej nějakým způsobem
prokázat. Opomineme-li tituly k nemovitostem, které se nemusí zapisovat, pak základním
důkazním prostředkem je samotný zápis v pozemkové evidenci. V praxi se bude prokazovat
úředním opisem. Jedná se o listinu, která prokazuje titul k nemovitosti, a to k určitému času.
Žadateli je vydána za poplatek. Osobám, jejichž nemovitost je poprvé zapsána, je vydáno
osvědčení spolu s vyznačením dotyčné nemovitosti v mapě, které však nemá průkazní význam,
stejně jako případné oznámení změn v evidenci. 249

7.1.4 Úřad pověřený vedením evidence
Postavení úřadu Land Registry upravuje desátá část zákona The Land Registration Act
2002, jehož základní úlohou je „is to deal with the business of registration under this Act,“ tedy
zabývat se vedením jednotné pozemkové evidence. V čele úřadu stojí „Chief Land Registrar“,
tedy jakýsi nejvyšší tajemník, jmenovaný lordem kancléřem.250 Až do roku 1990 se jím mohl
stát pouze advokát (tzv. „barrister“ nebo „solicitor“) s nejméně desetiletou praxí. Tento
požadavek později odpadl, když mu byly odebrány výkladové a rozhodovací pravomoci. Dnes
se jedná převážně o řídící funkci, nevyžadující předchozí zkušenost s právnickou profesí.
Právní otázky od té doby náleželi zvláštnímu úřadu „Solicitor to the Land Registry“, od roku
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2003 nahrazenému úřadem „Adjudicator“, na nějž jsou kladeny stejné požadavky jako kdysi na
nejvyššího tajemníka.251
Úprava zakotvuje rovněž imunitu, a to nejen pro nejvyššího tajemníka, ale rovněž pro
další zaměstnance úřadu, kdy nemohou být odpovědni za jednání komisivní či omisivní, a to
skutečné či domnělé, ledaže by jednali ve zlé víře. Ač by však dotyčný zaměstnanec úřadu
nebyl občanskoprávně odpovědný, tedy by mu například nevznikla povinnost nahradit škodu,
kterou při výkonu svého povolání způsobil, úřad by odpovědný byl a náhradu by uhradit musel.
Nová úprava z roku 2002 již výslovně nezakotvuje jednotlivá pracoviště Land Registry.
Byť je právní úprava nezmiňuje, jednotlivá pracoviště nadále existují, a to na základě nové
pravomoci nejvyššího tajemníka, který může úřad vnitřně rozčlenit.252 Území Anglie je tedy
rozděleno mezi jednotlivá pracoviště a každé z nich vede evidenci pro přidělenou oblast.253

7.1.5 Shrnutí podstaty anglické úpravy a jejích funkcí
Mám-li závěrem shrnout základní znaky anglické úpravy a její odlišnost od úpravy
českého katastru, tak je nejprve třeba uvést, že anglické právo má k nemovitostem a právům
k nim velmi odlišný přístup. Předně to, čím my nazýváme vlastnické právo, v Anglii náleží
pouze královně, všichni ostatní mohou nemovitosti pouze držet.254 Držba je však chápána
rovněž odlišně, vychází z nauky o držebním nároku a má dva významy, jednak je časovým
úsekem, po který je pozemek osobou držen, za druhé je oním pozemkem „na určitý čas“.255
Pro velké odlišnosti anglického a českého právního řádu je velmi složité, ne-li zcela
nemožné, dovozovat u anglické úpravy funkce, které přiznáváme naší úpravě. Pokusím se je
tedy pouze dovodit z institutů ostrovního pozemkového práva, které jsem v práci probíral.
Podstatou úpravy Land Registry je zapisování titulů k nemovitostem, nikoliv zapisování
nemovitostí samotných – to má vliv na podobu evidence a tím na plnění evidenční funkce.256
Anglická pozemková evidence se zrodila z debat poloviny 19. století, jejichž ústředím tématem
bylo zprůhlednění a zjednodušení obchodování s pozemky. Z našeho pohledu lze říci, že
základním motivem pro založení Land Registry byla snaha o zakotvení ochranné funkce – aby
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byla chráněna práva k pozemkům a bylo možné s nimi jednoduše obchodovat bez povinnosti
složitě dokládat, zda převodci právo k pozemku opravdu náleží.257 Ochrana práv je základní
funkcí Land Registry dodnes – je-li nemovitost do seznamu jednou zapsána, může se dotyčný
vlastník dovolat svých práv pouhým odkazem na zápis, jeho práva jsou tak zápisem
prokazována a chráněna.258 Údaje o nemovitostech vedené anglickou evidencí byly od jejího
zřízení nepřístupné veřejnosti. Evidence tak neplnila jednu ze základních funkcí českého
katastru – funkci informační. To se změnilo až roku 1988, informační funkce je však stále dosti
omezena – nelze např. bez dalšího dohledat jméno konkrétního držitele nemovitosti.259

7.2 Španělsko
Španělská právní úprava regulující pozemkové právo je stejně jako ta česká založena na
evropské kontinentální právní kultuře, proto bude v mnohém naší úpravě bližší než úprava
anglická. Z toho důvodu nebude poskytnut tak rozsáhlý úvod do španělského pozemkového
práva, jeho historie a problematiky právních titulů k nemovitostem. Více se zaměřím na tamní
přístup k evidování nemovitostí, funkce španělské evidence a její předmět a obsah.

7.2.1 Španělské pozemkové právo a dvojkolejná evidence nemovitostí
Oblast pozemkového práva (španělsky „el Derecho inmobiliario“) spadá dle španělské
právní teorie pod vícero právních odvětví, mnoho má společného s občanským právem
hmotným, daňovým (finančním) právem, správním právem a právem procesním. Jeho jádro
tvoří normy upravující vlastnické právo k nemovitostem (doslovným přeložením bychom
hovořily spíše o právu ohledně nemovitostí, což však neodpovídá přístupu našeho civilního
práva, např. § 560 občanského zákoníku) a dále řada norem upravující další věcná práva.260
Základní charakteristikou španělského přístupu k evidování nemovitostí je dualismus,
který by mohl být zároveň označen za hlavní odlišnost od našeho přístupu. Ač bude na
následujících řádcích popsáno mnoho společného české a španělské úpravy, právě dualismus
evidencí ve Španělsku je základní odlišností. Jeho podstatou je existence dvou evidencí, „El
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Registro de la Propiedad“ (dále též „registr vlastnictví“ či „Registr“)261 a „el Catastro
Inmobiliario“ (dále též „katastr“ nebo „Catastro“).262,

263

První jmenovaný je seznamem, do

něhož jsou zaznamenávána věcná práva k nemovitostem a veškerá právní jednání a jiné právní
skutečnosti, které se jich týkají.264 Posláním registru je tedy evidování nemovitostí se všemi
jejich právně relevantními vlastnostmi, vedení údajů o vlastnících nemovitostí a údajů o dalších
oprávněných, kterým svědčí jiná věcná práva k zapsaným věcem. Oproti tomu Catastro slouží
především k účelům daňovým. Ačkoliv je v něm obsažen přesný popis a určení konkrétních
nemovitostí a údaje z něj jsou užívány také v jiných případech (například při činnost správních
úřadů), jeho základním cílem je poskytnutí dat a informací nezbytných k vyměření daně.
Samotnou otázkou je pak vzájemné propojení obou evidencí. Osobně se mi zamlouvá
popis, který provedl Gragera Ibáñez, dle něhož lze toto propojení popsat jako vztah vzájemného
zásobování daty. Idea, která určuje tento vztah, spočívá v tom, že Registr by měl dodávat údaje
týkající se právních otázek a Catastro informace jako jsou popis a poloha nemovitostí, tedy
určité faktické údaje. Avšak tento vztah provázela dlouhodobě řada potíží. Řada údajů v jedné
evidenci neodpovídala údajům v té druhé, každá evidence měla vlastní způsoby pro vyobrazení
pozemků v mapě atd.265 Původ těchto potíží lze hledat už v první polovině minulého století,
kdy tehdejší úprava určila, že vyobrazení nemovitostí v mapě bude evidováno pouze v Catastro.
Avšak Registr obsahoval současně slovní popis a určení polohy nemovitostí, později se ukázalo,
že tyto údaje velice často neodpovídají tomu, jak je nemovitost zakreslena v mapě druhé
evidence. Každá z evidencí navíc používala jiné označování nemovitostí, Catastro členil půdu
na jednotlivé parcely, Registr užíval pojem pozemek. Ani série novel z přelomu tisíciletí na
vedení nesouladných údajů nic nezměnila, výrazný krok vpřed učinila až novelizace z roku
2015. Ta přináší nové zásady pro vzájemné sdílení údajů, nejdůležitější je však zakotvení
postupu pro odstranění nesouladu mezi oběma evidencemi. Postupně dojde k porovnání všech
parcel evidovaných v Catastro se všemi pozemky zaznamenanými v Registru, pakliže se bude
poloha a tím i výměra nemovitosti lišit o méně než 10 %, dojde se souhlasem vlastníka
k upřednostnění údaje vedeného v Catastro, jenž bude následně převzat do údajů Registru.
V opačném případě může dotyčný předložit vlastní zeměpisné zakreslení nemovitosti, které
bude předmětem projednání a může být podkladem pro budoucí vyobrazení pozemku v obou
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evidencích. García Cruz vidí několik rizik přijatého řešení. Předně jakékoliv zaměřování
s sebou nese jistou míru nepřesností, které se ani s dnešními nástroji zcela nevyhneme.
Upřednostnění grafického zakreslení před slovně zaznamenanými údaji přináší rovněž potíže
při určení rozlohy ve zvlněné krajině, nehledě na skutečnost, že údaje Registru, seznamu
určeného pro ochranu práv, ustoupí údajům evidence, která je prvotně určena účelům daňovým.
Skutečnost, že odstranění nesouladů mezi oběma evidencemi je běh na dlouhou trať, dokládají
statistiky z roku 2018, dle kterých bylo dosud porovnáno a opraveno pouze 0,21 % z celkového
počtu přibližně 53 milionů parcel evidovaných na území Španělska.266

7.2.2 Registr vlastnictví
Registr lze označit za veřejný seznam, ve Španělsku jej popisují coby právní seznam,
který je garancí práv a jako takový je pod ochranou soudní moci. Přestože svým posláním úzce
souvisí s poskytováním služeb veřejnosti, je chápán jako institut soukromého práva sloužící
k ochraně a zajištění jistoty řádně probíhajícího trhu s nemovitostmi. Zároveň jej můžeme
chápat jako úřad, v jehož čele stojí „el Registrador de la Propiedad“, který je řazen mezi úřední
osoby, zároveň je samostatnou právnickou profesí. El Registrador řídí činnost úřadu, je
zodpovědný za vybírání poplatků a řádné provádění zápisů, jakož i za plnění všech dalších
povinností uložených zákonem. Odborná literatura přiznává Registru několik funkcí, jako první
je uváděno informování o právním stavu nemovitostí, tedy jakási informační funkce.
V evidenci jsou vedeny údajů o vlastnících a jiných oprávněných osoba, o evidovaných
nemovitostech, to vše ve svém souhrnu poskytuje veřejnosti určité informace. Výslovně je tato
funkce ztotožněna s formální publicitou. Jako druhá funkce je označeno poskytování jistoty
realitnímu trhu, které je zase spojováno s materiální publicitou a domněnkou správnosti
veřejných seznamů. Tato funkce tak poskytuje jistotu těm, kteří obchodují s nemovitostmi nebo
k nim pouze vykonávají určitá práva. Je tudíž prostředkem garance a ochrany, což je chápáno
jako největší přínos této evidence. Podpora místního rozvoje je označena za třetí funkci
Registru. Zdůrazněn je velký význam jistoty právních poměrů pro dobrou hospodářskou situaci
země a kraje. Jako funkce je rovněž chápána spolupráce s veřejnou správou. Do Registru musí
být promítána veškerá správní i soudní rozhodnutí, provádění změn v zápisech zase musí být
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v souladu s požadavky stavebního práva, zemědělského práva a práva životního prostředí, to
vše vyžaduje spolupráci s řadou úřadů veřejné správy.267
Pro otázku důvěryhodnosti a závaznosti zápisů v Registru je určující tzv. namítatelnost
(„oponibilidad“), se kterou je spojena řada důležitých zásad a institutů. Předně i ve Španělsku
se uplatní zásada, že neznalost zapsaného stavu neomlouvá. Každý má povinnost seznámit se
se zapsaným stavem a pakliže učiní jednání bez tohoto seznámení, nemůže se své nevědomosti
dovolávat. Navíc některé osoby, např. notáři, mají informační povinnost, kdy ve stanovených
případech musí před právním jednáním dotyčného poučit o zapsaném stavu. Pro povahu zápisů
je dále důležité, že španělská úprava nepočítá s konstitutivními zápisy do Registru. Zápis není
právní skutečností, zápisem nevzniká, nemění se a ani nezaniká právo či povinnost, pouze se
jím tato skutečnost deklaruje. To již souvisí se zmíněnou namítatelností. Právo jednak ukládá
každému, aby se seznámil se zapsaným stavem. Na druhou stranu ale umožňuje, aby právo či
povinnost vznikla, aniž by (dočasně) byla zapsána do evidence. Z toho důvodu je umožněno
bránit se zapsanému stavu, tedy namítat jeho nesprávnost či neaktuálnost.268
Velkou důležitost má úprava dobré víry ve vztahu k Registru. Pro její pochopení uvádím
vlastní překlad tří stěžejních zásad. První zní: „Třetí strana, která v dobré víře a za úplatu
nabude právo od osoby, která je dle údajů v Registru oprávněna toto právo převést, nabude toto
právo okamžikem zápisu do Registru, i když bude následně rozhodnuto, že převodci právo
nenáleželo.“ Druhá zásada upravuje domněnku jednání v dobré víře: „Má se za to, že tato třetí
strana jednala v dobré víře, neprokáže-li se, že v době jednání věděla o nesprávnosti zapsaného
údaje.“ Konečně třetí zásada dopadá na případy, kdy třetí strana nabyla právo v dobré víře, ale
bezúplatně: „Ten, který nabyl právo bezúplatně, nepožívá větší ochrany než převodce“. Po
porovnání s ustanovením § 984 odst. 1 občanskému zákoníku jsem došel k dále popsanému
závěru. Česká i španělská úprava se shodují na tom, že ve výjimečném případě lze nabýt právo
i od osoby, které nesvědčilo. V obou zemích se jedná o zvláštní případ, kdy před skutečným
vlastníkem či jiným oprávněným je upřednostněna osoba, která právo nabývá v dobré víře, že
zápis odpovídá skutečnosti. Ve Španělsku je tato situace zvláštní ještě tím, že dotyčný
dobrověrně jednající toto právo nabývá k okamžiku zápisu, což je jedinečný případ, zápis má
v tomto případě totiž konstitutivní účinek. Jak uvádím výše, tamní úprava přiznává obecně
zápisům zásadně účinky deklaratorní. Oba právní řády kladou na jednajícího stejné nároky,
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musí jednat v dobré víře (tedy nevědět, že zápis neodpovídá skutečnosti) a dále toto jednání
musí být úplatné, převodce tedy musí dostat protiplnění. Na rozdíl od českého práva pak to
španělské přiznává určitou, nižší, ochranu i tomu, kdo právo nabyl bezúplatně. Tomu však
svědčí ochrana jen v té míře, v jaké by svědčila převodci. Z toho usuzuji, že jednal-li převodce
v dobré víře, bude stejně chráněn také dobrověrný nabyvatel. Nebyl-li by však převodce v dobré
víře, tedy by se jednalo o podvodníka, který ví, že mu právo nesvědčí, a který chce nabyvatele
ošálit, pak nebude chráněn ani nabyvatel. 269 Vedle těchto zásad se při vedení evidence uplatní
řada dalších. Známa je zásada přednosti, dle které se nejprve projedná ten návrh, který úřadu
nejdříve přišel. Zásada zahájení řízení na návrh pak zase spočívá v tom, že provedení zápisu do
Registru je vázáno na předchozí žádost. Tu může v obecné rovině podat převodce, nabyvatel,
ten, kdo má na zápisu právní zájem anebo osoba, která je zástupcem jednoho z výše
uvedených.270

7.2.3 Nemovitosti zapisované do registru vlastnictví
Pro správnou orientaci v Registru je nezbytné vysvětlit pojem „finca registral.“
V obecné rovině slovem „finca“ rozumíme „pozemek,“ „nemovitost“, nebo také „statek“ či
„usedlost“. Pons upozorňuje na tři chápání tohoto pojmu, v materiálním smyslu jím rozumíme
určitou část zemského povrchu, který je od okolních částí zemského povrchu oddělena hranicí
vlastnickou. Ve funkčním slova smyslu jím chápeme tu část povrchu, která ve svém souhrnu
sleduje jednotný účel. Za příklad je uváděn pozemek, na němž stojí dům. Funkčně je tento
pozemek od okolních oddělen tím, že je zastavěn. A konečně je třeba uvést třetí chápání, které
je pro účely Registru nejdůležitější, a to vymezení tzv. „finca registral“. Tento termín je
vymezen následovně: jedná se o věc nemovitou, která je určena jasnou hranicí a způsobilá
k výlučnému užívání. Dále je určen tím, že náleží pouze jednomu vlastníkovi (nebo více
spoluvlastníkům, kteří vykonávají právo společně) a v právních poměrech vystupuje vždy
pouze jako celek. Pro každou „finca registral“, kterou budu dále označovat jako „pozemek“, je
vytvořen zvláštní list v Registru, na nějž se zapisují všechny relevantní údaje jako vlastník,
oprávněný z jiných věcných práv, věcněprávní omezení atd. Na témže listě se zaznamenává i
historie těchto údajů, tedy jejich změny jako třeba převody vlastnického práva.
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Tyto pozemky právo dělí různými způsoby, dělení na mateřské a odvozené probíhá dle
toho, zda se jedná o pozemek původní, nebo ten, který vznikl oddělením z některého dříve
existujícího. Pozemky souvislé a nesouvislé pak definuje skutečnost, že jsou tvořeny jednou
ohraničenou plochou zemského povrchu, respektive více samostatnými plochami jsoucími však
pro účely Registru jedním celkem. Nejdůležitější je však dělení na pozemky městské a pozemky
venkovské. Základním problémem tohoto dělení je, že právní úprava neposkytuje dostatek
vodítek pro určení, zda je pozemek tím či oním druhem. Ve většině případů sice bude odpovídat
označení v územně plánovací dokumentaci, nemusí to tak být ale vždy. Vedle těchto dvou
základních druhů španělská úprava počítá ještě s pozemky „zvláštního druhu“, kterými jsou
pozemky s plynovody, elektrickým vedením, ropovody, vodovody, přehradami, hrázemi,
dálnicemi, silnicemi, tunely, letišti a přístavy. Dělení na pozemky městské a venkovské,
případně zvláštního určení, je základem pro výměnu údajů mezi Registrem a Catastro.271

7.2.4 Obsah evidence
Výše popsané pozemky by bylo možné označit za předmět evidence Registru, obsahem
pak budou údaje, které ve svém Artículo 2 uvádí tzv. Ley Hipotecaria, španělský předpis
upravující Registr. Záznamy uvádějí údaje o vlastnickém právu a všech ostatních věcných
právech, včetně důvodu jejich vzniku, zániku, změny či rozšíření. Stejné údaje se uvádí u práv,
které bychom zařadily u nás mezi závazky, tedy například pacht a nájem (ten musí být zapsán
tehdy, je-li ujednán na dobu delší šesti let). U osob oprávněných je pak uváděno případné
omezení práva svobodně nakládat s evidovanými pozemky a omezení svéprávnosti. Zapisuje
se rovněž úmrtí oprávněného. Je-li nemovitost ve vlastnictví státu, právnických osob nebo
církví, pak se o ní zapíšou údaje vyžadované zvláštními právními předpisy.272 Španělská nauka
zaujímá zajímavý postoj k pojmu „objekt“, nebo též „předmět“, evidence (španělsky „objeto“).
Osobně bych jej neztotožňoval s naším předmětem, ale ani naším obsahem katastru
nemovitostí. Dochází k rozlišování objektu zápisu a objektu zveřejnění. Za objekt zápisu jsou
považovány smlouvy a rozhodnutí, tedy vlastně právní důvody, na jejichž základě došlo ke
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vzniku, změně nebo zániku práva. Na druhou stranu objektem zveřejnění už nebude tento
právní důvod, ale samotné právo, k jehož vzniku, změně či zániku došlo.273

7.2.5 Katastr
Posláním Registru je evidence právních titulů k nemovitostem, tedy vedení záznamů o
tom, komu náleží vlastnické či jiné věcné právo ke konkrétní nemovitosti na území
Španělska.274 Catastro, druhý španělský veřejný seznam nemovitostí, má poslání odlišné. Bývá
vymezován jako seznam nemovitostí, v němž je obsažen jejich popis, zakreslení v mapě a
ocenění. Základním účelem je účel daňový. Catastro je svěřen do správy Ministerstva financí,
s jistými zvláštnostmi, které platí pro jednotlivé svobodné (autonomní) oblasti (v Baskicku je
jeho správou pověřeno zvláštní zastupitelstvo, Navarra má zase zvláštní úřad pro krajové
bohatství).275
Při popisu Registru uvádím, že pro výměnu údajů mezi oběma pozemkovými
evidencemi je základem shoda na odlišení jednotlivých druhů pozemků. Catastro tudíž
obsahuje také rozdělení nemovitostí na městské, venkovské a zvláštního určení. Tzv. Ley del
Catastro Inmobiliario ve svém „Artículo 7“ výslovně uvádí, že pro určení druhu je rozhodující
povaha povrchu („la naturaleza del suelo“). Aby se jednalo o městský druh, musí daná
nemovitost splňovat jednu z podmínek (např. být v územně plánovací dokumentaci označena
za zastavěnou). Zvlášť je vymezen druh zvláštního určení, který odpovídá úpravě Registru.
Spadají do něho výše uvedené pozemky s plynovody, ropovody, vodovody, letišti atd. Nesplníli dotyčná nemovitost podmínky pro jedno z výše uvedených označení, bude pozemkem
venkovským.276 Obsah Catastro je tvořen údaji o poloze, povrchu, způsobu využití, druhu
případného zemědělského či jiného hospodaření, stavbách, grafickém vyobrazení, katastrálním
ocenění a o oprávněných osobách.277
„Artículo 9“ výše uvedeného předpisu pak stanoví, kdo jsou „titulares catastrales“.
V zásadě se jedná o osoby oprávněné z věcných práv k zapsaným nemovitým věcem (typicky
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o vlastníky). Zvlášť jsou upraveny zápisy případů, kdy je věc ve spoluvlastnictví více osob.
Totéž ustanovení řeší i situace, kdy se zapsaný vlastník v Catastro neshoduje se zapsaným
vlastníkem v Registru. V takovém případě platí pravidlo, že za vlastníka má být považovaný
ten, kdo je jako vlastník zapsán v Registru, ledaže by byl údaj v Catastro novější. Registr je
prvotně určen k evidenci práv a jejich ochraně, proto jsou dle všeho jeho údaje
upřednostňovány. Připomínám, že tento údaj platí pouze pro údaje o vlastnících. V úvodu
k dualismu pozemkových evidencích uvádím, že údaje Catastro týkající se zakreslení
nemovitostí do mapy budou upřednostněny na celém území království před údaji Registru, to
je však odlišný případ a reaguje na odlišné polohy hranic v obou seznamech.278, 279

7.2.6 Katastrální hodnota a katastrální mapování
Každá nemovitost vedená v Catastro musí mít „valor catastral“, určenou katastrální
hodnotu, musí být tedy oceněna. Ocenění se skládá ze dvou složek, zvlášť se oceňuje hodnota
pozemku (parcely) a zvlášť hodnota staveb na něm (ní) stojících. Vždy se postupuje dle pěti
kritérií: poloha nemovitosti (urbanistické podmínky a hospodářská výnosnost), povaha a
vlastnosti stavby (stáří, stav, náklady na údržbu, historický a architektonický význam), náklady
a výnosy zde provozované hospodářské činnosti, tržní cena a případně zvláštní kritérium, které
může být stanoveno pro určité nemovitosti. Pro určení ceny jsou pak dvě hranice, které nelze
překročit. První hranice je obecná a je jí tržní cena, ta nesmí být překročena u žádné nemovitosti.
Druhá hranice se vztahuje jen na případy těch nemovitostí, u nichž je prodejní cena státem
regulovaná. U nich nesmí určená katastrální hodnota překročit tuto regulovanou cenu.
Katastrální mapování („cartografía catastral“) je založeno na rozdělení území na
jednotlivé parcely. Parcelaci tak podléhá veškeré území Španělska bez ohledu na jeho druh či
využití. Základem parcelace jsou mnohoúhelníky, jejichž strany jsou určeny významnými
prvky v krajině a průniky čar odpovídajícími jejich prostorové orientaci. Mezi tyto prvky
předpis výslovně počítá řeky, stoky, potoky, močály, přehrady, prameny, jezírka, cesty, hranice
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obcí a hranice druhu půdy. Jednotlivé nemovitosti jsou pak zobrazeny prostřednictvím parcel
nebo jejich částí.280

7.2.7 Přístup k evidovaným údajům
Základní pravidlo zní, že každý může nahlédnout do údajů Catastro, které jsou
evidovány o nemovitostech, k nimž mu náleží věcné právo, a dále do těch údajů Catastro, které
nejsou označeny jako údaje chráněné. Přístup k údajům a možnost nahlédnutí do katastrálních
map je umožněn prostřednictvím internetové stránky http://www.sedecatastro.gob.es, kde lze
vyhledat jednotlivé parcely a zobrazit katastrální mapu Španělska, v níž lze libovolně
vyhledávat nemovitosti. Zvolí-li dotyčný vyhledání svých nemovitostí, vyzve jej systém
k zadání přihlašovacích údajů. K podrobným informacím o nemovitosti se tak dostane pouze
ten, který patří mezi „titulares“, tedy vlastník či osoba nakládající jiným věcným právem ke
konkrétní zapsané nemovitosti. Pro ostatní osoby je však většina údajů nepřístupná. Právní
úprava je označuje za chráněné údaje a řadí mezi ně jméno, příjmení a trvalý pobyt (respektive
obchodní firmu a identifikační kód) „titulares“, katastrální hodnotu parcely a hodnotu případné
stavby na ní. Z nepřístupnosti chráněných údajů upravuje právní řád dvě výjimky. První je
souhlas dotčené osoby, pakliže příslušný „titular“ poskytne souhlas v písemné formě, mohou
být údaje žadateli poskytnuty. Druhou výjimkou je zákonná autorizace, kdy žadateli budou ze
stanovených důvodů údaje poskytnuty (takovým důvodem může být požadavek notáře nebo
provádění dějepisného, kulturního či jiného vědeckého bádání). Vedle těchto dvou výjimek se
nepřístupnost nevztahuje na řadu státních úřadů jako jsou ministerstva, finanční úřady, soudy
či veřejný ochránce práv.281

7.2.8 Shrnutí podstaty španělské úpravy a jejích funkcí
Budou-li shrnuty poznatky o španělské pozemkové evidenci, lze konstatovat, že jejím
ústředním znakem je zachování dualismu. Ve Španělsku vedle sebe funguje Registr vlastnictví
a katastr (Catastro).282
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Za základní funkci Registru označuje španělská odborná literatura jakousi funkci
jistoty, kterou spojuje s materiální publicitou, domněnkou správnosti zapsaných údajů a
zajišťováním stability realitního trhu. Ve své podstatě se tak jedná o funkci ochrannou – Registr
garantuje práva k nemovitostem. Registr vede řadu údajů o nemovitostech, o vlastnících a
jiných oprávněných osobách a toto vše zpřístupňuje veřejnosti – plní tedy rovněž funkci
informační. Podobně jako u nás je upravena zásada formální publicity. Vedle toho je zmiňována
ještě funkce podpory místního rozvoje, kterou však neshledávám za stěžejní.283 Na rozdíl od
české úpravy je dle té španělské pravidlem, že zápisy mají deklaratorní charakter. Samotným
zápisem právo nevzniká, nezaniká ani se nemění, zápis pouze tuto skutečnost deklaruje. Není
tedy naplněna funkce intabulační.284 Výše uvádím, že španělská evidence vede řadu údajů –
vedle funkce informační tak plní rovněž funkci evidenční. Základní evidenční jednotkou je
„finca registral“, tedy zjednodušeně „pozemek“. Pro každý pozemek je vytvořen zvláštní list
v Registru, na nějž se zapisují relevantní údaje (vlastník, oprávněný z jiných věcných práv,
převody a změny práv, věcněprávní omezení atp.).285 Oproti tomu Catastro má jen jednu
důležitou funkci, plní účel daňový. Jeho obsah je tvořen popisem pozemků, jejich zakreslením
v mapě a oceněním, kteréžto informace slouží k vyměřování daní.286 Za určitou výhodu
dvojkolejné úpravy, která byla na rozdíl od nás ve Španělsku zachována, spatřuji existenci
pozemkových soudů.

7.3 Slovensko
Třetí zemí, na jejíž evidenci nemovitostí se nyní zaměřím, bude Slovensko. Právní řád
našeho východního souseda se v mnohém shoduje s tím naším, což je zcela jistě způsobeno
dlouhou společnou historií a podobnou mentalitou. Společně jsme byli součástí rakouského
soustátí, následně Československa. Roku 1993 se sice Češi a Slováci vydali vlastní cestou a
společný stát se rozdělil, avšak dědictví společné minulosti si oba národy nadále nesou a na
následujících řádcích se budu zabývat tím, do jaké míry lze toto dědictví dohledat v současném
slovenském pozemkovém právu a úpravě tamní pozemkové evidence.
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7.3.1 Kataster nehnuteľností a jeho vznik
Slovensko, tehdy ještě spolu s námi v rámci rakouského mocnářství, mělo od dávných
dob dvě evidence, které bychom dnes mohli označit za evidence nemovitostí. Již před více než
dvě stě lety zde fungoval pozemkový katastr, jehož největší význam spočíval v zaznamenávání
údajů o nemovitostech pro daňové účely. Po vzniku Československa bylo jeho hlavním účelem
geometrické zobrazení, sepsání a popsání všech pozemků na území tehdejšího státu, a to pro
daňové účely. Významu daňového účelu napovídá i název katastru, který slul „katastr daně
pozemkové“. Vedle tohoto katastru byly roku 1850 zavedeny pozemkové knihy, jejichž poslání
bylo odlišné. Údaje v nich uvedené sloužili k tomu, aby byly snadno dohledatelní vlastníci
jednotlivých pozemků a pozemky samotné. Uváděli se v nich také oprávnění z jiných věcných
práv a řada dalších údajů. Vedené údaje se postupem času měnily a především zpřesňovaly,
zapisování do knih bylo svěřeno soudům. Velké problémy na Slovensku působila skutečnost,
že mnohé knihy byly ztraceny při válečných konfliktech a požárech. Vedle toho se u knih velice
často lišilo jejich uspořádání a také jazyk zápisů. Knihy byly do vzniku Československa vedeny
většinou v maďarštině, vedle tohoto jazyka se lze však setkat také s němčinou, polštinou,
ukrajinštinou a dokonce chorvatštinou. Katastr zanikl roku 1971, pozemkové knihy našly svůj
význam i v následném období, ale pouze coby zdroj údajů, nové zápisy do nich nebyly
prováděny od roku 1964, neboť komunistický režim přišel s vlastní evidencí nemovitostí.287
Potírání soukromého vlastnictví a upřednostňování vlastnického práva celku, opuštění
konstitutivních zápisů a intabulační funkce, oddělení vlastnictví pozemku a vlastnictví stavby
na něm, to vše bylo zásahem do dlouhého vývoje evidencí. Sametová revoluce roku 1989 opět
vrací úctu k vlastnickému právu do právního řádu, další změny však musely počkat, neboť
nejprve musela být vyřešena otázka rozdělení státu. Po vzniku samotného státu slovenského
národa, tedy po roce 1993, byl zakotven přechodný režim, který upravovaly zákony č. 265/1992
Zb. o zápise vlastníckych a iných vecných prav k nehnuteľnostiam a č. 266/1992 Zb. o katastri
nehnuteľností v Slovenskej republike. Mělo se jednat o dočasné řešení po dobu, než bude přijat
nový občanský zákoník, který nahradí dosavadní civilní kodex z dob komunismu. Nový
občanský zákoník však nepřicházel, a proto byla k roku 1995 připravena nová norma, která
s několika novelizacemi platí dodnes. Jedná se o zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
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162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon).288, 289
Uvedený zákon zřizuje kataster nehnuteľností, jednotnou evidenci nemovitostí na území
Slovenska. § 1 odst. 1 tohoto předpisu stanoví, že „Kataster nehnuteľností (ďalej len „kataster“)
je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností“. Na Slovensku je tak katastrem chápáno
něco trochu jiného než u nás. Katastr zde není seznamem, do něhož jsou určité údaje
zapisovány, katastrem jsou již tyto údaje samy o sobě. Ačkoliv je tedy tato pozemková evidence
jedinou svého druhu na Slovensku, stále budou pro řadu právních poměrů relevantní i ty
předchozí, neboť zaznamenaly vznik, změnu či zániku práv nebo jiné skutečnosti, které trvají
dodnes. Údaje z doby před rokem 1964 lze tak stále dohledávat v pozemkových knihách, z let
1964 až 1993 byly záznamy vedeny na jednotlivých střediscích geodézie. Pro období 1993 až
1995 lze údaje dohledat v evidenci vedené okresními úřady.290, 291
Před přistoupením k výkladu o tom, co a jak je vlastně evidováno, je třeba vymezit
pojem nehnuteľnost, tedy nemovitost. Podle slovenského práva jsou nemovitostí pozemky a
stavby spojené se zemí pevným základem. Základní potíží slovenské evidence je skutečnost, že
ač by evidování měli podléhat všechny pozemky a uvedené stavby, v praxi se tak neděje. Celá
řada pozemků, které dříve nebyly předmětem pozemkové daně, nebyla zapsána, a přestože se
do evidence postupně doplňují, stále nebyly doplněny všechny. V katastru rovněž chybí některé
pozemky, které byly dříve ve vlastnictví státu. Dlouhodobě nejúplnější jsou údaje vedené o
nemovitostech ve větších městech a o zastavěných územích obecně. Ještě větší byl problém
s evidováním staveb, neboť pojem stavba nebyl právním řádem nikterak vymezen. Zákonná
ustanovení se postupně měnila, což však nepomohlo jistotě, zda konkrétní objekt má či nemá
být zapsán. Větší přínos měla až novela z roku 2018, dle které budou do katastru zapsány ty
stavby, které jsou ohraničeny obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Objevují se však už
názory, že ani tato změna není dostatečná, neboť neřeší otázku podzemních staveb, zřícenin a
vůbec všech staveb, které nesplňují požadavek na obvodové stěny a střechu. I na ně dopadá
požadavek, že k převedení vlastnického práva k nim musí být tento převod zanesen do katastru,
jak jej lze do něj však zanést, když daná nemovitost v evidenci vedena není?292
288

DRÁČOVÁ, Jana a Andrej POLÁK. Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon): komentár. Bratislava: Eurokódex, 2019. Strana III.
289
JAKUBÁČ, Róbert. Judikatúra vo veciach katastra nehnúteľností. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.
Strana 23.
290
§ 1 odst. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
291
ŠTEFANOVIČ, Milan, Pozemkové právo. Bratislava: EURONION, spol. s r. o., 2006. Strana 47.
292
DRÁČOVÁ, Jana a Andrej POLÁK. Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon): komentár. Bratislava: Eurokódex, 2019. Strana 1-2.

84

7.3.2 Předmět a obsah katastru
Za předmět katastru jsou označeny: katastrální území, pozemky (vymezené vlastnickou,
držební či jinou hranicí), stavby spojené se zemí pevným základem, chráněné části přírody a
krajiny, kulturní památky a řada práv (ke stavbám a bytům na základě smluv o výstavbě,
nadstavbě domu atd.) a jiných skutečností (např. vyhlášení konkurzu vlastníka). Byty,
rozestavěné byty, nebytové prostory a rozestavěné nebytové prostory jsou uváděny pouze
v souboru popisných informací. Halama považoval za velmi problematické ustanovení, dle
něhož „v katastri se spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobne stavby“. Jednak toto
ustanovení poskytovalo takřka svévolný výklad, za druhé omezovalo vlastníky v jejich právech,
znemožňovalo smluvní převody a rovněž samotné zjištění polohy, kde se taková stavba na
pozemku nachází.293 Novela z roku 2018 toto problematické ustanovení vypustila, nově jsou
předmětem evidence i tyto objekty, ledaže by nevyhovovaly definici stavby nebo by jejich
zastavěná plocha byla menší než 25 m2.294
Slovenské vymezení pozemku a parcely je poměrně jasné a neumožňuje úvahy, zda je
parcela samostatnou nemovitostí nebo pouze zpodobněním pozemku. Zákonodárce našich
východních sousedů se přiklonil k druhému přístupu a parcelu označil za „geometrické určenie
a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape“. Česká definice je však odlišná,
z toho důvodu si dovolím trvat na závěru, že parcela, jsoucí pozemkem vykazujícím určité
znaky, je u nás samostatnou nemovitou věcí.295 Zajímavé je také zařazení katastrálních území
mezi předmět evidence, neboť je právní úprava vymezuje jako územně-technickou jednotku,
která je tvořena územně uzavřeným a společně evidovaným souborem pozemků. Odpovídají
tak českým katastrálním územím, které však u nás předmětem evidence nejsou.296, 297
Obsahem katastru jsou následující údaje: geometrické a polohové určení, parcelní čísla
a další vesměs popisné údaje o nemovitostech (druh, výměra, způsob užívání atd.), údaje o
vlastnících a jiných oprávněných, údaje o právech k nemovitostem, údaje o polohových
bodových polích a bodových polích a geografické názvy. O oprávněných fyzických osobách se
vždy evidovalo jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, rodné číslo a místo trvalého
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pobytu, u právnických osob pak název, sídlo a identifikační číslo.298 Neboť mnozí cizinci
nemají rodné číslo, ustanovení doznalo změny a nově je v jejich případě možné rodné číslo
nahradit jiným identifikátorem. Dráčová s Polákem upozorňují na problémy, které mohou
nastat, bude-li jako identifikátor chápáno číslo cestovních či jiných dokladů. Tyto se totiž
v životě člověka, na rozdíl od rodného čísla, mění.299
Dle § 3 odst. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) se
veškeré údaje v rámci jednoho katastrálního území vedou v příslušném katastrálním operátu.
Každé katastrální území tedy má svůj katastrální operát. Další ze shodných institutů je list
vlastnictví, který lze považovat za základní dokument o právních poměrech týkajících se dané
nemovitosti. Na Slovensku má list vlastnictví tři části, část A (v níž se vedou údaje o pozemku
a případných stavbách), část B (zde jsou vedeny údaje o vlastnících a jiných oprávněných) a
část C (nazývaná ťarcha, kde jsou uváděny údaje o omezení vlastnického práva, například
věcnými břemen).300 Pro představu lze uvést závěrem statistiku, dle dat z roku 2018 se na území
našeho souseda nachází celkem 3 559 katastrálních území a 4 546 233 listů vlastnictví.301

7.3.3 Zápisy práv k nemovitostem
Platná právní úprava celkem jasně říká, že práva k nemovitostem mohou být zapsána
toliko vkladem, záznamem a poznámkou. V některých případech, například v řízení o opravě
chyby, však může také dojít ke vzniku práva, aniž by byl jeden z výše zmíněných druhů zápisů
využit. Z toho důvodu právní teorie zpochybňuje přesnost uvádění toliko tří druhů zápisů, byť
v praxi budou pravděpodobně nejčastější.
Prvním způsobem zápisu je vklad. Jako jediný má konstitutivní účinky, je tedy sám o
sobě právní skutečností. Nehledě na uzavření smlouvy o převodu nemovitosti, právo
k nemovité věci vznikne, změní se nebo zanikne až provedením vkladu. Odborná veřejnost
vede poměrně zajímavou debatu o podstatě vkladu. Samotné provedení vkladu má totiž dvě
části, část rozhodovací, v níž se rozhoduje o povolení vkladu, a část zapisovací, v níž dojde
k zápisu. Dle jedněch právo vzniká až zápisem, dle druhých již samotným rozhodnutím. Další
298
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potíží vkladu je skutečnost, kterou jsem již zmínil. Na Slovensku se nachází řada nemovitostí,
která by dle právní úpravy měla být evidována v katastru, avšak dosud k jejich zápisu nedošlo.
V takovém případě se připouští výjimka a vklad zde není vyžadován, byť to odporuje znění
občanského zákoníku, dle kterého se právo k nemovitostem nabývá pouze zápisem. Není-li
právní skutečností provedení zápisu (vkladu), stává se jí již samotná smlouva.
Vedle vkladu existuje také zápis záznamem, na nějž slovenské právo váže deklaratorní
účinky. V případě záznamu tedy již právo vzniklo, zaniklo anebo se změnilo před provedení
zápisu, uvedení nového stavu do pozemkové evidence tak pouze deklaruje stav skutečný. Bude
se jednat o zápis práva, které vzniklo vydržením, osvědčením o dědictví nebo na základě
rozhodnutí soudu. Avšak z tohoto pravidla v praxi existují výjimky, Dráčová s Polákem
dokonce navrhují zrušit rozlišování vkladu a záznamu dle právních účinků, neboť toto členění
vyvolává nejasnosti a při pohledu na existující výjimky je nepřesné. Odkazují na naši českou
úpravu vkladu a záznamu, která toto členění opustila.
Ani třetí způsob zápisu práv, poznámka, se nevyhne výkladovým potížím. Předně, jejím
posláním není vůbec zapisování práv, slouží totiž k informování o důležitých skutečnostech,
které se týkají vlastníka nebo samotné nemovitosti.302

7.3.4 Dobrá víra a nabytí vlastnického práva od nevlastníka
Stanovené údaje vedené v katastru (geometrické určení, polohové určení, údaje o
parcelách a právech k nim atd.) jsou věrohodné („hodnoverné“), pakliže se neprokáže opak.
Toto ustanovení lze označit za domněnku správnosti zapsaných údajů, dle kterého každý může
k evidovanému stavu vzhlížet coby ke stavu odpovídajícímu skutečnosti, nebude-li prokázán
opak.303 Slovenský Ústavní soud důvěryhodnost zapsaných údajů spojuje s ochranou dobré
vírou osoby, která jedná řídíc se zapsaným stavem, a říká, že „Princíp dobrej viery chrániaci
účastníkov súkromnoprávnych vzťahov je jedným z kľúčových prejavov princípu právnej istoty
odvíjajúceho sa od princípu právneho štátu. Nadobúdateľovi vlastníckeho práva, pokiaľ toto
právo nadobudol v dobrej viere, musí byť poskytovaná široká ochrana, pretože v opačnom
prípade by si nikdy nemohol byť istým svojim vlastníctvom, čo by bolo v rozpore s poňatím
materiálneho právneho štátu.“
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Tím se dostáváme k otázce materiální publicity a možnosti nabýt vlastnické právo od
osoby, která sice byla coby vlastník zapsána v katastru, ve skutečnosti však vlastníkem nebyla
(zápis byl tedy nesprávný). Tuto otázku jsem již probíral ve vztahu k úpravě v České republice
a ve Španělsku, nyní se zaměříme na slovenský přístup, který však žádné zákonné zakotvení
nemá. Na rozdíl od českého § 984 odst. 1 občanského zákoníku slovenský civilní kodex žádné
podobné ustanovení neobsahuje, slovenské soudy tak žádné zákonné vodítko pro řešení této
situace nemají. Nabytí vlastnického práva od nevlastníka v sobě skrývá spor mezi zachováním
právní jistoty a ochranou dobré víry těch, kteří jednají s důvěrou v zapsaný stav.304 Z novější
slovenské judikatury lze uvést nález z roku 2017, v němž Ústavní soud poskytuje návod,
kterého se mají soudy držet, pakliže budou rozhodovat, zda ochrání vlastnické právo
skutečného (leč nezapsaného) vlastníka nebo dobrou víru nabyvatele. V obecné rovině by mělo
platit, že „vyššie riziko ma niesť nedbalý vlastník než nadobúdateľ v dobrej viere, pretože tento
nie je schopný sa nijako dozvedieť o tom, ako vec opustila vlastníkovu sféru a dostala sa na list
vlastníctva prevodcu.“ Byť se jeví být upřednostněný spíše nabyvatel, soud se od tohoto
přístupu může odchýlit, bude-li se opačné řešení jevit spravedlivějším.305

7.3.5 Správa katastru
Správa katastru nehnuteľností prodělala významné změny v roce 2018, kdy byly
zrušeny katastrální úřady a řada pravomocí přešla na okresní úřady. Nejvýše postaveným
úřadem v oblasti katastru je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, který
je označen za „ústredný orgán štátnej správy“. Nová úprava je charakteristická velkou mírou
centralismu, uvedenému zastřešujícímu úřadu přísluší metodické řízení a řada pravomocí, jako
například rozhodování o odvolání proti zamítnutí vkladu, spravování informačního systému,
výkon státního dozoru a jiné. Správa jednotlivých katastrálních operátů je nově prováděna
centrálně tímto úřadem, což má význam především pro postupnou digitalizaci. Samotné okresní
úřady pak vedou běžná řízení, kdy rozhodují o provedení jednotlivých zápisů do evidence.
Vedle toho spravují starší evidence, tedy pozemkové knihy a železniční knihu. Zvláštní
postavení mají inspektoři katastrální inspekce. Jsou zařazeni mezi zaměstnance ústředního
úřadu a provádějí kontrolu dodržování předpisů upravujících katastr, ale také kartografii a
geodézii. Inspektoři v prvé řadě kontrolují činnost státních úřadů, která je vázána opatřeními,
304
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usměrněními a technickými normami. Vedle toho mohou kontrolovat fyzické a právnické
osoby, které provádí kartografické a zeměměřičské práce, pakliže má být jejich výsledek
podkladem pro změny v pozemkové evidenci.306

7.3.6 Přístup k údajům katastru
Základem je zakotvení všeobecné přístupnosti údajů z katastru, dle které „každý má
právo do katastrálneho operátu nahliadať a robiť si z neho pre svoju potrebu výpisy, odpisy,
náčrty alebo kópie, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak.“ Údaje v pozemkové evidenci jsou tedy
veřejné, pakliže není stanoveno jinak. Omezení je upravena celá řada, předně nelze nikdy zjistit
rodné číslo vlastníka nebo jiné osoby, která je v evidenci zapsána. Rodné číslo je zveřejněno
jen tomu, koho se týká. Údaje o ceně nemovitosti mohou být zpřístupněny pouze jejímu
vlastníkovi. Zakotveno je přísné omezení nahlížení do sbírky listin, které může využít pouze
vlastník, osoba jinak oprávněná nebo jejich právní předchůdce či nástupce. Není tedy přípustné,
aby kdokoliv vyhledával ve sbírce listin a byly mu zpřístupněny například smlouvy, dle kterých
současný vlastník nabyl své vlastnické právo k zapsané věci.307

7.3.7 Shrnutí podstaty slovenské úpravy a jejích funkcí
Slovenská úprava má s tou naší společné kořeny, to je, jak popisuji výše, příčinou
skutečnosti, že právní úprava nemovitostí a jejich evidování vykazuje mnoho společných
znaků. Mám-li shrnout své poznatky o slovenském katasteru nehnutel’ností, tak s dílčími
odlišnostmi plní všechny čtyři funkce, které rozeznávám v úpravě českého katastru.
Ve vztahu k evidenční funkci je nedostatkem slovenské úpravy fakt, že existuje řada
nemovitostí, které by měly být v katastru zapsány, leč evidovány nejsou. Jedná se především o
pozemky, které dříve nebyly předmětem daně pozemkové, pozemky dříve vlastněné státem a
některé stavby. V tomto ohledu je třeba situaci napravit, přínosem byla již novelizace z roku
2018, stále však není evidenční funkce plněna bezchybně.308
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Připomenutí si zaslouží odlišnost v úpravě informační funkce. Na Slovensku může
každý do údajů katastru nahlížet, údaje jsou tedy veřejné a informační funkce je naplněna.
Z obecné přístupnosti údajů je však řada výjimek, tou v praxi nejvýznamnější patrně bude
nemožnost zjištění rodného čísla vlastníka nebo jiné osoby zapsané v katastru. V tomto ohledu
je tedy slovenská úprava přísnější a na rozdíl od té české tento údaj před nahlížejícím skrývá.
Podobně je údaj o ceně dostupný pouze vlastníkovi nemovitosti. Odlišně od české úpravy je
regulováno také nahlížení do sbírky listin, které může využít pouze vlastník, osoba jinak
oprávněná a jejich právní předchůdci a nástupci. Ve svém souhrnu je informační funkce
slovenského katastru významně omezena v porovnání s informační funkcí naší pozemkové
evidence. 309

7.4 Rakousko
Závěrem bych si dovolil upoutat čtenářovu pozornost k Rakousku. Rovněž našeho
jižního souseda spojuje s naší zemí společná minulost. Po dlouhých staletích, kdy měly obě
země společného panovníka a byly součástí jednoho státního celku, došlo k vyslyšení volání
českého národa po samostatnosti a roku 1918 vzniklo Československo. Do té doby však pro
Čechy i Rakušany platit stejný právní řád, pozemkové právo a evidenci nemovitostí nevyjímaje.
V obou zemích se v 19. století vedla dvojkolejná evidence nemovitostí. Jak uvádím výše,
v České republice je dnes evidence nemovitostí soustředěna do jednoho seznamu – katastru
nemovitostí. Rakousko však zůstalo u dvojkolejné podoby zaznamenávání nemovitostí a práv
k nim. Základy právní úpravy obou evidencí zde přetrvaly od dob Rakousko-Uherska prakticky
dodnes.

7.4.1 Katastr a tzv. Vermessungsorgane
První evidence, kterou budu pro přehlednost nazývat jednoduše katastrem, je zaměřena
na vedení geometrických a polohových údajů o pozemcích. Umožňuje tedy ztotožnění
kteréhokoliv území v krajině s pozemky zapsanými v evidenci. Obsah katastru tvoří jednotlivé
seznamy pozemků a katastrální mapy, v nichž jsou pozemky zakresleny. Samotný katastr však
neobsahuje údaje o vlastnících ani jiných oprávněných osobách, právní poměry nejsou
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v katastru
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Spravování

katastru
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„Vermessungsorgane“, zvláštním zeměměřičským orgánům.310

bylo

svěřeno

tzv.

Původní zákon upravující

vedení katastru, který byl přijat roku 1883, nesl název „Evidenzhaltungsgesetz“ a v platnosti
vydržel, s dílčími změnami, až do roku 1969. Tohoto roku vstoupil v účinnost nový zákon
upravující katastr, který zakotvil pojem „Grenzkataster“. Nová právní úprava nezpůsobila
nahrazení současného katastru, pouze změnu jeho obsahu. Nadále je evidence používána
k původním daňovým účelům, nově je však upravena rovněž otázka závazného určování hranic.
V krajině se kdysi pozemky odlišovaly různými způsoby, hospodáři například na hranice
přivalovali hraniční kameny. Nově byl vytvořen systém založený na přesně určených bodech
v terénu, které byly promítnuty do katastrální mapy. Po zaměření v rámci místního šetření byl
vždy vyžádán souhlas vlastníků, jejichž pozemky byly dotčeny tímto novým přesnějším
zaměřením. Pakliže dotčení vlastníci souhlasili, byl nový průběh hranice zakreslen do
katastrálních map.
Základní část obsahu katastru tvoří popisné údaje, mezi které lze zařadit údaje o poloze
geodetických bodů, hranicích, ale i o změnách v evidenci. K těmto údajům lze zařadit i jejich
zakreslení do digitální katastrální mapy. Obsah katastru je dále tvořen údaji o jednotlivých
evidovaných nemovitostech (pozemcích). Každý pozemek má svůj identifikátor, určenou
výměru a druh. Uvedeno je rovněž místní a pomístní názvosloví, stejně jako další údaje sloužící
ke ztotožnění pozemku (např. PSČ). Poměrně brzy, už v osmdesátých letech 20. století,
přistoupilo Rakousko k postupné digitalizaci těchto údajů. V 90. letech byl zakotven on-line
přístup a postupně se podařilo údaje obou rakouských evidencí digitalizovat. Byla zřízena
jednotná databáze, v níž byly zpřístupněny údaje o pozemcích, hranicích, geodetických bodech
atd. Po roce 2012 pokračují postupné úpravy, včetně tvorby nového prostředí pro dálkový
přístup k údajům. Podobnými, možná dokonce významnějšími, změnami prošlo zeměměřičství
a mapování. Dokonce již v roce 1975 byl spuštěn první projekt na vytvoření digitalizovaných
map. Roku 1987 byla spuštěna digitalizace map pro celé území Rakouska. K jejímu úspěšnému
dokončení došlo roku 2003, od toho roku jsou původní (analogové, hmotné) mapy nahrazeny
mapami digitálními.311
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7.4.2 Pozemková kniha (das Grundbuch)
Druhou rakouskou evidencí nemovitostí je pozemková kniha. Ta je v zásadě
pokračovatelem původních rakousko-uherských pozemkových knih, které byly vedeny po
určitou dobu rovněž na území Československa. Jejím vedením, správou a prováděním zápisů
jsou pověřeny rakouské soudy. Na rozdíl od katastru se tato evidence nezaměřuje na vedení
faktických a popisných údajů o nemovitostech pro daňové účely, ale na údaje o právech
k nemovitostem. Pozemková kniha byla až do roku 1992 vedena ručně, od toho roku je vedena
v digitální podobě prostřednictvím počítačových prostředků.
Pozemky jsou v pozemkové knize vedeny dle katastrálních obcí, které mají svůj název
a pětimístné číslo. Katastrální obec odpovídá našemu katastrálnímu území, kdy území
katastrální obce je rozčleněno na jednotlivé pozemky. Pro všechny pozemky, které jsou
vlastněny jednou osobu v rámci téže katastrální obce, je založeno knihovní těleso. Samotná
pozemková kniha se dělí na tyto části: hlavní kniha, seznam neaktuálních (vymazaných) zápisů,
sbírka listin, pomocné seznamy a mapa. V hlavní knize jsou uvedeny knihovní tělesa, jejich
změny a věcná práva k zaknihovaným pozemkům. Vedle aktuálních záznamů je však nezbytná
možnost dohledání dřívějšího vlastníka, případných dřívějších věcněprávních omezení atd.
Údaje o těchto skutečnostech jsou uvedeny v části vymazaných zápisů. Ve sbírce listin jsou pak
obsaženy všechny listiny, na jejichž základě byly provedeny změny v zapsaném stavu
(nejčastěji se tak bude jednat pravděpodobně o kupní či darovací smlouvy). Od roku 2006 jsou
všechny listiny uchovávány v digitální podobě. Vedle těchto částí je pozemková kniha tvořena
ještě pomocnými seznamy, v nichž jsou vedeny například údaje o osobách či adresách, a
mapami. V mapách jsou zakresleny pozemky jednotlivé katastrální obce, tato mapa je totožná
s mapou katastrální, nemá ale žádný právní význam.
Údaje o každém knihovním tělese jsou soustředěny do jedné knihovní vložky. Ta se
skládá z nadpisu, listu A, listu B a listu C. Na listu A se evidují pozemky, které přísluší do
daného tělesa. List B eviduje údaje o právech, která se nemovitostí týkají, stejně jako o jejich
případných omezeních. Na tomto listu lze dohledat, kdo je vlastníkem, případně
spoluvlastníkem pozemku. V případě spoluvlastnictví bude uveden spoluvlastnický podíl.
Vedle těchto základních údajích o vlastníkovi je zde uveden též právní důvod nabytí
vlastnického práva a případné omezení možnosti s pozemky svobodně nakládat (nedostatečná
svéprávnost z důvodu věku či insolvenční řízení) Dále se na tento list zapisuje vynětí pozemku
z tělesa nebo naopak zapsání nového pozemku. Na listu C lze dohledat možná věcněprávní
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omezení vlastnického práva (zástavní právo, služebnosti, reálná břemena) nebo zákaz zcizení,
zákaz zatížení či právo zpětné koupě.312

7.4.3 Vedení pozemkových knih
Základní zásadou, která souvisí s vedením pozemkových knih, je zásada veřejnosti.
Každý může nahlížet do pozemkové knihy, přesněji do hlavní knihy, pomocných zápisů a
sbírky listin. Pakliže jsou hledané údaje digitalizované, je možné využít dálkový přístup. Od
roku 2006 je sbírka listin vedena v digitální podobě a všechny nové listiny, na jejichž základě
dochází ke změnám v evidenci, jsou převáděny do elektronické podoby. Pakliže chce někdo
nahlédnout do starších listin musí se dostavit na příslušný soud a osobně do knihy nahlédnout,
nebo požádat o zaslání kopie. Důležité je omezení této zásady. V Rakousku není umožněno
nahlížet do seznamu osob, kdo se chce dozvědět informace o osobě, které konkrétní právo
svědčí, ten musí prokázat právní zájem.
Co se týče ochrany dobré víry a materiální publicity, tak tyto instituty lze v rakouské
právní úpravě také najít. Ochrana dobré víry zde má absolutní podobu, kdy ten, kdo jedná
s důvěrou v zápis je chráněn vždy, ledaže by o nesouladu zapsaného stavu se stavem skutečným
věděl. Důležité je zmínit rovněž intabulační funkci. I zde právo počítá s konstitutivními zápisy
do knihy. Samotná práva či povinnosti týkající se nemovitostí vznikají, mění se nebo zanikají
až zápisem do knihy. To je obecné pravidlo, ze kterého známe čtyři výjimky. V případě
dědického řízení právní následky nastávají už právní mocí rozhodnutí o odevzdání pozůstalosti,
u nucené dražby okamžikem udělení příklepu, při vydržení uplynutím požadovaného časového
úseku a v případě vyvlastňovacího řízení složením náhrady. Konstitutivnost či deklarativnost
zápisů se týká zákonem jasně stanoveného okruhu práv, která se do evidence zapisují.
Soudy mohou při vedení pozemkové knihy provádět čtyři druhy zápisů. Vklad
(„Enverleibung“) je vázán na případy, kdy dochází k bezpodmínečnému právnímu následku.
Například kdy převod vlastnického práva není svázán se splněním určité podmínky. Záznamem
(„Vormerkung“) se zapisuje podmínečný vznik, změna nebo zánik práva. Podstata záznamu
spočívá v tom, že bude-li daná podmínka splněna (např. dojde k zaplacení určité částky,
vykonání jiného vymíněného jednání), získá tento provedený záznam účinky vkladu. Nedojdeli ke splnění žádaných podmínek, takzvanému spravení, pak bude záznam z evidence odstraněn.
Toto rozdělení u nás dříve platilo také, rakouská právní úprava u něho tedy zůstala, kdežto
312
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Česká republika se vydala jinou cestou. Třetím druhem zápisu je poznámka („Anmerkung“).
Jejím účelem je informování veřejnosti o důležitých skutečnostech týkajících se nemovitosti
nebo vlastníka (např. zahájení konkursu, nezletilost vlastníka, uvalení nucené správy nebo
udělení příklepu). Konečně posledním druhem zápisu je pro nás zvláštní ozřejmění
(„Ersichtlichmachung“), které by se dalo označit za zvláštní poznámku, neboť jeho smysl je
podobný. Ozřejměním se zapisují veřejnoprávní omezení (označení, že nemovitost je
chráněnou památkou nebo že se nachází v chráněné oblasti), oprávnění ze služebností nebo
vyvlastňovací řízení.
Závěrem bych ještě zmínil paletu práv, která se v knize evidují. Jak uvádím výše, zákon
stanoví vyčerpávající výčet práv, která podléhají zápisu. Jiná práva se v evidenci nevedou.
Zapisovanými právy jsou vlastnické právo, právo stavby, předkupní právo, právo zpětné koupě,
takzvané přednostní právo, věcná břemena, služebnosti a právo zástavní. Zapisovány jsou ještě
tři další právní instituty, které nejsou věcnými právy, ale provedením zápisu nabývají
věcněprávní účinky, jedná se o zákaz zcizení, zákaz omezování a nájem.313

7.4.4 Úřady pověřené vedením pozemkových evidencí
V předchozích kapitolách zmiňuji, že rakouský katastr a rakouská pozemková kniha
nejsou vedeny týmž státním úřadem. Katastr je spravován zeměměřičskými orgány, pozemková
kniha obvodními soudy. Zeměměřičských orgánů je celkem 41 a jsou podřízeny Federální
kartografické instituci (tzv. BEV).314 Obvodní soudy, které vedou pozemkové knihy, rozhodují
o zápisech (např. provedení nebo zamítnutí vkladu) a vybírají stanovené poplatky, neboť
všechny druhy zápisu jsou spojeny s povinností zaplatit poplatek. Samotné rozhodování
provádějí většinou vyšší soudní úředníci, soudci se na rozhodování v jednoduchých řízeních
podílejí minimálně.315 Soudů, které jsou pověřeny vedením pozemkové knihy, je celkem 180.
Vedení pozemkových knih je pouze jednou z jejich činností, vedle ní vykonávají běžnou
činnost obvodního soudu.316
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7.4.5 Shrnutí podstaty rakouské úpravy a jejích funkcí
V Rakousku, stejně jako ve Španělsku, byla zachována dvoukolejná podoba evidence.
První pozemkovou evidencí je katastr, který plní funkci daňovou. Údaje v něm obsažené slouží
primárně k vyměření daní. Jeho obsah tvoří katastrální mapy a údaje o jednotlivých
evidovaných nemovitostech, poloze geodetických bodů, hranicích, změnách v evidenci atd.
Rakousko bylo průkopníkem v oblasti digitalizace katastru, neboť již roku 1975 spustilo první
zkušební projekt na vytvoření digitalizovaných map. Mezi roky 1987 a 2003 pak probíhala
kompletní digitalizace map celého území Rakouska, od roku 2003 jsou původní hmotné mapy
nahrazeny mapami digitálními. Právě digitalizace a snadná dostupnost dodává evidenční a
informační funkci zcela jiný rozměr a naši jižní sousedé ji mohli využívat již krátce po přelomu
tisíciletí. 317
Pozemková

kniha,

jsoucí

pokračovatelkou

původních

rakousko-uherských

pozemkových knih, je druhou pozemkovou evidencí v Rakousku. Pozemková kniha se
zaměřuje na evidenci údajů o právech k nemovitostem. Plnění ochranné funkce je zajištěno
ochranou dobré víry ve správnost zápisů a zásadou materiální publicity. Podstatu evidenční
funkce shledávám velice podobnou s podstatou evidenční funkce našeho katastru. Všechny
nemovitosti jednoho vlastníka v příslušné katastrální obci tvoří knihovní těleso. Každému
knihovnímu tělesu v knize odpovídá jedna knihovní vložka, v níž jsou evidovány údaje o
pozemku, o právech a osobách, kterým tato práva náleží, a o omezeních. Ze zvláštností, které
se týkají funkcí rakouské pozemkové knihy, bych zmínil úpravu informační funkce. Ta,
v porovnání s českým přístupem, více zasahuje do veřejnosti údajů a znemožňuje nahlížení do
údajů o osobách. Ten, kdo se chce dozvědět jméno a příjmení vlastníka nemovitosti, musí
prokázat právní zájem, aby mu byl údaj poskytnut. Rakouská úprava přisuzuje zápisům do
knihy konstitutivní význam, intabulační funkce je tudíž naplňována také.318
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7.5 Úvahy de lege ferenda založené na porovnání zahraničních
přístupů a jejich funkcí
Tématem, kterým bych chtěl úvahy založené na porovnání zahraničních přístupů
k evidování nemovitostí otevřít, je otázka poskytování údajů z pozemkové evidence, resp.
rozsah tohoto poskytování a množina zpřístupňovaných údajů. Nelze si nevšimnout, že každý
stát umožňuje zjistit o nemovitostech a jejich vlastnících rozdílné údaje. Nejpřísnější je v této
věci anglická úprava, která až do roku 1988 vůbec neumožňovala získávání údajů z Land
Registry. V této pozemkové evidenci sice byly shromažďovány údaje o nemovitostech, právech
k nim a oprávněných osobách, veřejnost však neměla možnost se s těmito údaji seznámit.
Evidence tak neplnila informační funkci.

Až roku 1988 bylo umožněno nahlížet do

evidovaných údajů, pořizovat si opisy a žádat kopie, to vše za poplatek. Rozsah poskytovaných
informací je však žalostně malý – lze se sice seznámit s technickými údaji o pozemku, žadateli
ale nebude zpřístupněno ani jméno a příjmení vlastníka (držitele). K nahlédnutí do těchto údajů
musí doložit právní zájem.319 Španělská úprava je podobně restriktivní. Jméno, příjmení i trvalý
pobyt osoby patří mezi chráněné údaje, které můžou být poskytnuty jen vlastníkovi, případně
osobě, která bude mít k nahlédnutí do těchto údajů od vlastníka písemný souhlas. Zákonnou
výjimku mají pouze státní úřady, notáři a osoby provádějící dějepisné, kulturní či jiné vědecké
bádání.320
Rakouská úprava rovněž neumožňuje nahlížet do seznamu osob. Kdo se chce dozvědět
informace o osobě, které konkrétní právo zapsané v evidenci svědčí, ten musí prokázat právní
zájem na získání takového údaje.321 Údaje o vlastníkovi jako jsou jméno a příjmení je
umožněno získat na Slovensku. Jediný údaj o zapsané osobě, který nelze získat, je rodné
číslo.322 Při porovnání všech zkoumaných úprav je zřejmé, že Česká republika umožňuje získat
o nemovitostech a jejich vlastnících nejširší paletu údajů. Každý může z pohodlí svého domova,
využije-li internetový přístup, zjistit údaje o konkrétní nemovitosti (výměru, parcelní číslo,
zakreslení v mapě atd.) a rovněž o jejím vlastníkovi (jméno, příjmení, pobyt323 a dokonce rodné
319
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číslo). Právě poslední uvedený údaj, rodné číslo, je identifikátor, který bez sebemenší
pochybnosti ztotožní konkrétní osobu a jeho zveřejňování nemá, jak uvádím výše, v jiných
zemích obdoby. Český ústav zeměměřický a katastrální uvádí, že uvádění rodného čísla je
nezbytné pro bezchybné ztotožnění každého vlastníka. Údajně v katastru existuje 6 000
duplicit, tedy situací, kdy se vyskytují osoby se stejným jménem, příjmením i datem narození.
Pouze rodné číslo umožňuje zjištění, o koho se konkrétně jedná.324 Osobně jsem několikrát
zaznamenal názory, dle nichž je zveřejňování rodného čísla přílišným zásahem do soukromí a
mělo by být po vzoru jiných zemí znemožněno. Ačkoliv je nepochybné, že může dojít ke
zneužití těchto údajů v podobě vydávání se za osobu, jíž se údaje týkají, případně
pronásledování dotyčného v jeho bydlišti, nejsem si jist, zda jsou přílišné restrikce
zveřejňovaných údajů správné. Jak jinak si může zájemce o koupi nemovitosti ověřit, že osoba,
s níž jedná, je skutečným vlastníkem? V jednom domě mohou bydlet osoby se stejným jménem
i příjmením a pouze rodné číslo bez sebemenší pochybnosti prokáže, o koho se jedná. U údajů
jako jsou jméno, příjmení a pobyt je z mého pohledu situace ještě jasnější. Stačí několik kliknutí
na počítači a zjistím, kdo je můj soused, zda v sousedním domě opravdu bydlí apod. V případě
jakýchkoliv potíží či nutnosti kontaktovat vlastníka sousedního pozemku je toto díky katastru
nemovitostí snadno uskutečnitelné. A to rychle, bezplatně a bez jakéhokoli zdržujícího postupu
spočívajícího v registraci nebo zasílání žádosti. Byť jsou tedy jméno, příjmení, bydliště a rodné
číslo osobními údaj, nevyslovil bych se pro zákaz jejich zveřejňování. Pouze v případě rodného
čísla bych si dovolil navrhnout takový postup, aby bylo dohledatelné, kdo a za jakých okolností
získal k tomuto datu přístup, případně by mohlo být zapsané osobě přiznáno právo na
seznámení se s údaji o tom, komu, kdy a za jakých podmínek bylo její rodné číslo zpřístupněno.
Za zmínku jistě stojí porovnání, jak se jednotlivým zemím podařilo při vedení
pozemkových evidencí propojit právní a technickou stránku věci. Kupříkladu samotný postup
mapování a zapisování pozemků se velmi liší. V Anglii bylo zprvu zapisování pozemků do
evidence dobrovolné, až v průběhu 20. století se stalo povinným.325 Povinnost zapsat svůj
pozemek do evidence však vznikla jen tehdy, nastala-li jistá právní skutečnost (např. převod
nemovitosti).326 Pokud však někdo vlastnil nemovitost desítky let a žádná taková skutečnost
nenastala, nevznikla mu ani povinnost pozemek do evidence zapsat. Výsledkem jsou zjištění
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z nedávných let, že přibližně 12% anglické půdy doposud nebylo do Land Registry zapsáno.
To je jistě nežádoucí, chce-li stát zaručit právní jistotu pro realitní trh.327 Trochu odlišným
potížím čelila španělská úprava v souvislosti s nastupujícími novodobými technologiemi a tím
pádem i přesnějším zaměřováním pozemků. Polohový popis jedné evidence totiž neodpovídal
zaměřením, která byla promítnuta v mapě druhé evidence. Španělsko tak bylo nuceno
v posledním desetiletí sáhnout ke kompletnímu přeměření země, dlužno podotknout, že k roku
2018 bylo přeměřeno pouze 0,21 % španělských parcel.328 Ze zkoumaných zemí vychází
nejlépe Rakousko, které, jak uvádím výše, bylo průkopníkem digitalizace a uskutečnilo ji
poměrně rychle. Slovensko trpí nevyřešenými potížemi předchozích úprav – do katastru stále
nebylo zapsáno mnoho pozemků, které dříve nebyly předmětem pozemkové daně, tudíž ani
předmětem evidence, pozemků státních a především staveb.329 Česká úprava má také své
potíže, připomenu například otázku (ne)evidence některých vodních děl, která byla probrána
v podkapitole 2.1.5. Porovnáme-li však kvalitu zmapování například se zmíněným Španělskem
či Slovenskem, nevycházíme z toho však vůbec špatně.
Zajímavým je porovnání ochranné funkce evidencí, konkrétně ochrany dobré víry osob
jednajících s důvěrou v zapsaný stav. Slovenský civilní kodex tuto problematiku vůbec
neupravuje. Ústavní soud této země v obecné rovině dovozuje ochranu osoby jednající v dobré
víře v zapsaný stav, když říká, že „vyššie riziko ma niesť nedbalý vlastník než nadobúdateľ v
dobrej viere“ Upřednostňuje tak spíše nabyvatele, soudy se ale od tohoto přístupu mohou
odchýlit, bude-li se opačné řešení jevit spravedlivějším.330 Připomenu porovnání našeho
ustanovení § 984 odst. 1 občanského zákoníku se španělskou úpravou, kdy v obou zemích
nabude úplatným jednáním třetí strana práva k nemovitosti tehdy, jednala-li s osobou, která
byla dle zapsaných údajů oprávněna právo převést, i když se následně zjistí, že převodci právo
nesvědčilo (např. zápis neuváděl skutečného vlastníka). V obou zemích tedy může např.
vlastnické právo nabýt třetí osoba od toho, kdo vlastníkem vůbec nebyl. Podmínkou však je, že
převodce byl jako vlastník zapsán v evidenci a nabyvatel nabyl právo za úplatu. Jedinou
odlišnost, byť podstatnou, spatřuji v tom, že španělská úprava chrání v menší míře i osobu,
která právo nabyla bez úplaty. Inspirací tak může být právě španělská úprava a její ochrana
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osoby, která nabude domnělé právo bez úplaty, tedy například darováním.331 Vyžadování
úplaty vykazuje určitou přísnost našeho právního řádu, kdy obdarovanému jednajícímu v dobré
víře ochrana poskytnuta nebude. Španělské řešení, dle něhož bude nabyvateli ochrana
poskytnuta, pokud jednal v dobré víře jak on, tak převodce, by dle mého soudu stálo
přinejmenším za zvážení. Jedinou potíž vidím v tom, že přiznání ochrany nabyvateli je vázáno
na jev, který nemá šanci ovlivnit, tedy na dobrou víru převodce.

331

DE REINA TARTIÈRE, Gabriel. Derecho civil. Derechos inmobiliarios y registral. Madrid: Centro de estudios
financieros, 2014. Strana 195.

99

Závěr
Byť je katastr nemovitostí častým tématem v právní teorii i praxi, jeho funkcím doposud
mnoho pozornosti věnováno nebylo. Ve své práci jsem se pokusil shrnout přístupy jednotlivých
autorů a došel k závěru, že je zde trojice funkcí, na jejichž existenci panuje shoda. Jedná se o
funkci evidenční, funkci informační a funkci ochrannou. Odborná veřejnost se v zásadě shoduje
na tom, že katastr nemovitostí plní tyto tři funkce, byť ne vždy jsou pod stejné funkce
zařazovány tytéž instituty. Právě skutečnost, že panuje na existenci těchto funkcí shoda, byla
jedním z důvodů, proč jsem je vybral za těžiště své práce. Svou roli sehrálo i to, že jsou
katastrem plněny v zásadě bezvýjimečně. Oproti tomu funkce intabulační, kterou jsem do
výkladu také zařadil, se uplatní pouze tehdy, jsou-li prováděny tzv. konstitutivní zápisy, kdy
zápisem právo vzniká, zaniká nebo se mění. Intabulační funkci, přestože se neuplatní u všech
zápisů, probírám z toho důvodu, že má významné dopady na právní praxi. Pro praxi je stěžejní,
zda právo vznikne až samotným zápisem, nebo již dříve díky jiné právní skutečnosti. Při
rozboru relevantní literatury jsem se dočetl o několika dalších funkcích (zejména o funkci
pořádkové a o funkci publicity), o nichž však pojednáno nebylo, poněvadž se obsahově kryjí
s jinými funkcemi a v účinné právní úpravě se zrcadlí většinou v totožných institutech.
K zajímavým poznatkům jsem dospěl, když jsem se snažil úroveň katastru nemovitostí
(nebo pozemkových evidencí obecně) zasadit do širšího společenského kontextu. Soto
pozemkové evidence označuje za formalizované systémy vlastnických vztahů a ve svém díle
dochází k závěru, že pouze formalizování (zaevidování a zastřešení státní mocí) vlastnických
vztahů k půdě je jedinou možnou cestou k tvorbě nadhodnoty a tím i co nejúčinnějšímu trhu
s aktivy. Vyspělé evidence nemovitostí výslovně spojuje s hospodářským rozmachem a právní
jistotu, kterou dávají realitnímu trhu, označuje za jeden z klíčových jevů, které předznamenaly
blahobyt západního světa.332
Vedle popsání funkcí, které katastr nemovitostí plní, bylo cílem této práce i vysvětlení
toho, jaké instituty jsou s danými funkcemi spojeny, a zjištění případných nedostatků právní
úpravy či výkladových neshod. Jednotlivé funkce, instituty s nimi spojené, jakož i příslušná
právní úprava, to vše je diskutováno v části druhé, třetí, čtvrté a páté, kdy každé funkci je
věnována jedna část.
Evidenční funkce je diskutována v části druhé, za její podstatu označuji evidování
souboru údajů. Základním pojmem je předmět evidence, který označuje množinu nemovitostí,
SOTO, Hernando de. Mystérium kapitálu: proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na
světě. Vyd. v této podobě 1. Praha: Rybka Publishers, 2007. Strana 44.
332
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které jsou do katastru zapisovány.333 Jisté potíže způsobuje ustanovení, dle kterého jsou
předmětem evidence rovněž nemovitosti, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis. Jak pak
postupovat v případě, že zvláštní zákon označí za předmět evidence něco, co nemovitostí není?
Tato otázka vyvstává při evidování vodních děl, kdy některá z nich mají povahu samostatné
nemovité věci a jiná ne.334 Na řešení této potíže nepanuje úplná shoda, z mého pohledu je
důležité, aby jakýkoliv předpis, který stanoví, že něco je předmětem evidence v katastru,
jednoznačně určil, že daná věc je samostatnou nemovitou věci. V případě vodních děl přichází
v úvahu též novela, která by stanovila, že vodní díla budou evidenci podléhat jen tehdy, naplníli definici samostatné věci. Vedle předmětu evidence čtenáře seznamuji s jejím obsahem, tedy
jednotlivými údaji ohledně nemovitostí a ohledně osob, které jsou vedeny, a s úpravou zápisů
a využitím zjednodušené evidence.
Část třetí je věnována informační funkci, která se také týká evidovaných údajů, ale
oproti evidenční funkci již ve vztahu k veřejnosti, umožňuje tedy poskytování těchto údajů
třetím osobám. Rozsah poskytování údajů z katastru nemovitostí je v naší zemi velmi široký,
v porovnání s ostatními zeměmi, jejichž právní úprava je diskutována v sedmé části, ji
hodnotím jako nejvstřícnější k veřejnosti a umožňující nahlédnutí nejen do technických údajů
o pozemku (výměra, druh pozemku, zakreslení v mapě), ale i do údajů o osobách, u nichž
umožňuje získání jména, příjmení, bydliště,335 dokonce i rodného čísla.336 Čtenář je seznámen
s jednotlivými formami poskytnutí údajů, kdy některé bych označil za tradiční (osobní
nahlížení, poskytnutí výpisu, opisu či kopie), jiné za moderní využívající digitalizaci a současné
pokrokové technologie (nahlížení prostřednictvím internetu, dálkový přístup a sledování změn).
Informační funkci spojuji s označením katastru za veřejný seznam a s úpravou formální
publicity, dle níž se každý může seznámit s evidovanými údaji.337 Výklad o formální publicitě
však pro přehlednost zařazuji po boku materiální publicity u ochranné funkce v části čtvrté.
Ochranná funkce je velmi významná, z mého pohledu nejlépe vystihuje přínos katastru
nemovitostí pro společnost. Počátek čtvrté části je věnován jejímu právnímu zakotvení, které
nacházím v ustanoveních § 980 občanského zákoníku, které upravuje domněnku, dle níž byloli právo jednou do katastru zapsáno, pak „má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným
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stavem“. Kdo se chce dovolávat nesprávnosti zápisu, musí ji prokázat. § 984 občanského
zákoníku pak upravuje zásadu materiální publicity, která chrání osobu jednající s důvěrou
v zapsaný stav. Pod ochrannou funkci zařazuji rovněž úpravu poznámky rozepře a poznámky
spornosti, které lze využít tehdy, neodpovídá-li vedený údaj skutečnosti. Z mého úhlu pohledu
se jedná o druhou nezbytnou složku ochranné funkce, neboť má-li veřejnost důvěřovat údajům,
musí být zároveň upraven mechanismus, který lze využít v případě, že zapsaný stav neodpovídá
stavu skutečnému. Důležitost ochranné funkce shledávám v tom, že zajišťuje právní jistotu a
garanci pro obchodování s nemovitostmi. Skutečnost, že k úspěšnému dovolání se svého práva
postačí, odkáže-li dotyčný na příslušný zápis evidovaný státní mocí, významně zlepšuje
důkazní situaci. Obzvlášť tento přínos vynikne tehdy, zmíním-li, že dle šetření z nedávných let
se na území Anglie nachází přibližně 12 % pozemků neevidovaných v jednotné evidenci.338
Vlastník zde musí, za účelem dovolání se svého práva k nemovitosti, dokazovat své vlastnické
právo nezřídka předkládáním takřka archivních listin dosvědčující nepřetržitou řadu převodů,
na jejímž konci figuruje jeho osoba.339
Poslední funkcí, kterou probírám v samostatné části, je funkce intabulační. Za
nejdůležitější případ, kdy dojde k jejímu uplatnění, označuji převod vlastnického práva.
V případě převodu nabyvatel vlastnické právo nabude až vkladem do katastru nemovitostí. Ve
vztahu k nabytí práva vkladem diskutuji situaci, kdy se smlouva, na jejímž základě bylo právo
zapsáno, ukáže býti neplatnou. Tehdy je iniciativa dána do rukou skutečného vlastník, který
může využít vyznačení poznámky spornosti.340 Z ostatních případů, kdy má zápis konstitutivní
účinek, mohu jmenovat zápis služebnosti, dohody o vypořádání společného jmění manželů
nebo o vypořádání spoluvlastnictví, které podrobněji spolu s dalšími probírám v příslušné
kapitole.
Pojednání o dějinách katastru nemovitostí jsem se rozhodl pojmout dvojím způsobem.
Nejprve podávám výklad o předchůdcích dnešního katastru nemovitostí, který bych shrnul tak,
že evidence nemovitostí se u nás vyvíjela dvojkolejně, kdy vedle sebe existovaly katastry (např.
berní rula, Josefínský katastr, stabilní katastr) plnící především funkci daňovou (sloužily
k vyměření daně z pozemků) a evidence, jejichž účelem bylo zaznamenat vlastníka (hospodáře)
a jeho povinnosti a práva (zemské desky, gruntovní knihy, pozemkové knihy atd.).341 Podrobně
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je rozebráno opuštění dvojkolejnosti ve druhé polovině 20. století a vznik katastru nemovitostí
roku 1993. U jednotlivých evidencí se snažím dovodit jejich funkce (především funkci
ochrannou nebo daňovou) a jejich význam pro současný katastr (např. mapy stabilního katastru
z první poloviny 19. století se ve většině staly podkladem pro zakreslení současných map342,
parcelní čísla zase odpovídají číslům topografického pořádku zavedeným v 18. století).
Druhým způsobem, kterak čtenáře seznamuji s dějinami pozemkových evidencí na našem
území, je zmapování dějin jedné konkrétní usedlosti v jižních Čechách. Prostřednictvím zápisů
z urbářů, gruntovních knih, pozemkové knihy, Josefínského katastru, současného katastru a
dalších rekonstruuji dějiny statku a rodin na něm hospodařících. Čtenáři jsou tak citovány
konkrétní zápisy a výňatky z pramenů, na jejichž základě lze dovodit, k čemu evidence sloužily
a jaké bylo jejich poslání, potažmo funkce.
Obsahově nejrozsáhlejší je část sedmá, která je věnována komparaci a úvahám de lege
ferenda. Jelikož je porovnání právních úprav a funkcí pozemkových evidencí vždy shrnuto
v příslušné podkapitole a následně je mu věnována celá kapitola 7.5 v podobě úvah, nebude mé
shrnutí v závěru diplomové práce tak rozsáhlé. Slovenská úprava pozemkové evidence je
z mého pohledu nejvíce podobná té naší, což je jistě dáno společnou historií a nutností řešit
společné potíže (kupříkladu vyrovnat se s opuštěním dvojkolejnosti z dob komunismu). U
slovenské úpravy dovozuji tytéž funkce, které rozeznáváme u českého katastru, byť zejména
funkce intabulační je ve vztahu k odlišné povaze zápisů upravena jinak.343 Rakouské
pozemkové právo zůstalo u dvojkolejné úpravy, z toho důvodu u našeho jižního souseda
najdeme jak pozemkové knihy, tak katastr. Evidenční a ochrannou funkci lze, s jistými
odlišnostmi, dovodit tak jako u nás.344 Dovodit lze rovněž funkci intabulační, kdy zápisy do
pozemkových knih mají konstitutivní význam.345 K informační funkci viz níže. Dvojkolejnost
je rovněž znakem španělské pozemkové evidence. První evidence, Registr vlastnictví, plní dle
španělské úpravy funkci jistoty, ve své podstatě se však jedná o funkci ochrannou – Registr
garantuje práva k nemovitostem. Registr vede řadu údajů o nemovitostech, o vlastnících a
jiných oprávněných osobách a toto vše zpřístupňuje veřejnosti – plní tedy rovněž funkci
evidenční a informační. Vedle toho je zmiňována ještě funkce podpory místního rozvoje, kterou
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však neshledávám za stěžejní.346 Intabulační funkci španělská evidence neplní, neboť zápisy
mají deklaratorní charakter.347 Druhá evidence má jen jednu důležitou funkci, plní účel daňový.
Její obsah je tvořen údaji o pozemcích, jejich zakreslení v mapě a ocenění, které slouží
k vyměřování daní.348 Poněkud složitější byla situace při porovnání české úpravy katastru
nemovitostí s pozemkovou evidencí v Anglii. Nejprve tedy popisuji základní znaky tamního
pozemkového práva, následně přecházím k úpravě pozemkové evidence, která se však od té
české natolik liší, že dovození funkcí, jaké dovozujeme u nás, je velmi složité. Podstatou tamní
úpravy je evidování titulů k nemovitostem, nikoliv zapisování nemovitostí samotných –
evidenční funkce tak má úplně odlišný předmět evidence.349 Funkci, kterou lze poměrně
jednoduše vysledovat, je funkce ochranná, neboť odkaz na zápis je dostačující k prokázání
práva k nemovitosti.350 Zajímavé je, že až do roku 1988 nebylo možné, aby veřejnost nahlédla
do evidovaných údajů, nebyla tak plněna funkce informační.351
V neposlední řadě bylo cílem této práce zjištění případných nedostatků právní úpravy
či výkladových neshod a zvážení, zda by bylo vhodné, aby se český zákonodárce inspiroval
některou ze zahraničních úprav. Při rozboru právního stavu jsem narazil na řadu potíží, kterým
musí praxe čelit, ať už jde o výše uvedené problémy evidence vodních děl nebo právní povahu
parcely (zda je samostatnou věcí nebo zpodobněním pozemku). Ve všech případech jsem se
snažil porovnat závěry více autorů a přispívám rovněž s vlastním postřehem či návrhem řešení.
Ve vztahu k možné inspiraci zahraniční úpravou bych na první místě uvedl Rakousko a jeho
velmi rychlou digitalizaci a využití moderních technologií při vedení evidence. 352 Na druhou
stranu, Španělsko a Slovensko nám se svými problémy při evidování některých nemovitostí
(např. ve Španělsku si v mnoha případech údaje v obou evidencích navzájem odporují353)
ukazují, že na tom nejsme až tak zle.
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Velmi přínosným se jeví porovnání informační funkce a údajů, které evidence
zpřístupňují veřejnosti. Shrnutí v kapitole 7.5 jasně říká, že český katastr nemovitostí je v tomto
ohledu tím nejotevřenějším a veřejnost může o nemovitosti a jejím majiteli získat velmi
podrobné údaje. Zejména zveřejňování takových údajů jako je rodné číslo může mít své kritiky,
já však zastávám názor, že by měla být široká otevřenost katastru zachována. Pouze ve vztahu
k rodnému číslu si dovedu představit situaci, že by o jeho shlédnutí byl veden záznam, případně
by měl vlastník právo dozvědět se, kdo tento údaj získal. Při nahlížení do ostatních údajů o
vlastníkovi (jméno, příjmení a bydliště) a do sbírky listin bych si dovolil být silně proti jeho
omezování nebo vyžadování registrace či kladení jiných administrativních překážek. Právě
skutečnost, že kdokoliv může díky internetu získat konkrétní údaje o nemovitosti (výměru, druh
pozemku, zakreslení v mapě, jméno, příjmení a bydliště vlastníka), a to rychle, zdarma a bez
zdržujícího postupu spočívajícího v registraci nebo zasílání žádosti, je pro mne zásadní
výhodou, kterou má náš katastr nemovitostí v porovnání s evidencemi v Anglii, Rakousku,
Španělsku a Slovensku.
Z dalších úvah a diskusí, kterými se v diplomové práci zaobírám, bych si dovolil zmínit
úvahu o ochraně dobré víry osoby jednající v důvěře v zapsaný stav. Inspirativním zdrojem by
mohla být španělská úprava, která, na rozdíl od té české, přiznává ochranu nejen tomu, kdo
právo nabyl úplatně, ale v menší míře i osobě, která právo nabyla na základě bezúplatného
právního jednání. Tato osoba je chráněna tehdy, pokud jednala v dobré víře jak ona, tak
převodce.354 Potíží tohoto přístupu je však dle mého soudu skutečnost, že přiznání ochrany
nabyvateli je vázáno na jev, který nemá šanci ovlivnit, tedy na dobrou víru převodce.
Na základě výše uvedeného si dovolím shrnout, že se mi cíle této práce splnit v zásadě
podařilo. Čtenáři tak předkládám práci, která by mu měla v ucelené podobě představit funkce
katastru nemovitostí, popsat je a vysvětlit instituty s nimi spojené. V rámci výkladu jsem
upozornil na několik problematických otázek, které vyvolává účinná právní úprava. Tyto jsou
blíže zkoumány a hodnoceny. Komparativní část a úvahy de lege ferenda na ní založené
využívám ke zhodnocení českého přístupu k evidenci nemovitostí. Práce je tak určena odborné
veřejnosti, která si může rozšířit povědomí o jednotlivých aspektech evidence nemovitostí, pro
svou ucelenost a postupnost výkladu však může být přínosná rovněž pro širokou veřejnost,
neboť je výklad o funkcích katastru nemovitostí podán uceleně, uspořádaně a, troufám si tvrdit,
srozumitelnou formou.

DE REINA TARTIÈRE, Gabriel. Derecho civil. Derechos inmobiliarios y registral. Madrid: Centro de
estudios financieros, 2014. Strana 195.
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Seznam zkratek
Catastro - el Catastro Inmobiliario
Horní zákon - zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v účinném znění
KatV - vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v účinném znění
KatZ - zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v účinném znění
Land Registry - Her Majesty´s Land Registry
Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
Registr, registr vlastnictví - El Registro de la Propiedad
RUIAN - základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí
Vodní zákon - zákon č. 254/2011, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
v účinném znění
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Funkce katastru nemovitostí

Abstrakt
Předmětem této diplomové práce je pojednání o funkcích katastru nemovitostí. Po
úvodním seznámení se základními znaky katastru nemovitostí jsou probírány jednotlivé
přístupy k jeho funkcím. Následuje výklad o funkci evidenční, informační, ochranné a
intabulační, který vysvětluje podstatu každé funkce a uvádí instituty účinné právní úpravy, které
jsou s danými funkcemi spojeny. Vedle toho jsou zmiňovány nedostatky účinné právní úpravy
či výkladové neshody, které jsou dále diskutovány a v některých případech je formulováno
možné řešení.
Evidenční funkce spočívá v evidování určitého souboru údajů. V prvé řadě je
představen předmět evidence, tedy jednotlivé nemovitosti, které jsou v katastru nemovitostí
evidovány. Samotný obsah evidence pak tvoří stanovené údaje ohledně nemovitostí a ohledně
osob. Informační funkce zase souvisí s označením katastru nemovitostí za veřejný seznam a
s úpravou formální publicity. Představeny jsou rovněž všechny formy poskytování údajů. Jsouli zapsané údaje spolehlivé, úplné a odpovídající skutečnému stavu, pak je plněna také funkce
ochranná. Diskutováno je její zakotvení v občanském zákoníku a úprava materiální publicity,
stejně jako její význam pro nakládání s nemovitostmi. Intabulační funkce pak souvisí se zápisy
do katastru nemovitostí. Tato funkce je plněna tehdy, má-li zápis právotvorný význam.
Následuje část, která se zaobírá předchůdci dnešního katastru nemovitostí a jejich
funkcemi v dějinách. Obecné pojednání je doplněno o konkrétní příklady zápisů do
pozemkových evidencí, na nichž je názorně ukázáno, jaké údaje byly evidovány a za jakým
účelem. Práce obsahuje rovněž komparativní část, v níž je česká úprava porovnána s úpravou
anglickou, španělskou, slovenskou a rakouskou. Zahraniční úprava je vždy představena
v obecné rovině, následně jsou shrnuty její základní znaky a porovnány funkce, které plní,
s funkcemi českého katastru nemovitostí. Porovnání je využito k následným úvahám de lege
ferenda.
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Abstract
This diploma thesis deals with functions of the Czech Land Registry. After an
introductory part describing the basic features of the Land Registry, individual approaches to
its functions are debated. The following is an explanation of the recording, information,
protective and intabulation function, which discusses the essence of each function and lists the
institutes of effective legislation that are associated with these functions. In addition,
shortcomings in effective legislation or inconsistencies of interpretation are mentioned, and, in
some cases, a possible solution is formulated.
The recording function consists in recording a certain set of data. First of all, the subject
of registration is introduced, ie individual real estates that are registered in the Land Registry.
The content of the Registry consists of specified data regarding real estates and regarding
persons. The information function is related to the designation of the Land Registry as a public
list and to the regulation of formal publicity. All forms of data provision are also presented. If
the recorded data are reliable, complete and corresponding to the actual state, then the protective
function is also fulfilled. Its enshrinement in the Civil Code and the regulation of material
publicity are discussed, as well as its significance for real estate management. The intabulation
function is related to entries in the real estate cadastre. If the right arises, expires or changes by
the registration itself, then this function is fulfilled.
The following part deals with the predecessors of today’s Land Registry and their
functions in history. Such a historical overview is supplemented by particular examples of
entries in land records, which clearly show what data were recorded and for what purpose. The
thesis also contains a comparative part, in which the Czech legislation is compared with the
English, Spanish, Slovak and Austrian approaches. The comparison is used for subsequent
considerations de lege ferenda.
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