
Závěr 

Řádná, úplná a navazující evidence právních vztahů k nemovitostem je předpokladem 

jejich ochrany. S důsledky neúplné a nepřesné evidence právních vztahů v minulosti se 

potýkáme dodnes. Základ právní úpravy zápisů právních vztahů k nemovitostem je obsažen v 

zákoně č. 265/1992 Sb., zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 

a v katastrálním zákoně č. 344/1992 Sb. Oba předpisy byly mnohokrát novelizovány, přesto v 

nich dodnes existují místa, která nedávají jednoznačné odpovědi. Ty je třeba hledat v 

judikatuře, které ve vztahu k právním vztahům k nemovitostem existuje obrovské množství. 

Nepřesná právní úprava tak na jedné straně snižuje míru právní jistoty, na druhé však nabízí 

prostor pro různé právní názory a argumentaci. Prezentace několika nejdůležitějších z těchto 

právních problémů a možností jejich řešení, byla vedle přiblížení současné právní úpravy 

zápisů právních vztahů a jiných skutečností do katastru nemovitostí cílem této práce. 

Zápisy do katastru nemovitostí můžeme rozdělit podle několika hledisek. Jako první 

lze uvést předmět zápisu: do katastru nemovitostí se zapisují věcná práva k nemovitostem, 

jiná práva, o kterých tak stanoví zákon, a také další skutečnosti. Zatímco všechny údaje 

mohou být zapsány záznamem, pouze věcná práva lze zapsat vkladem. To nás přivádí k 

dalšímu dělení, kteréžto bylo jako klíčové užito pro rozvržení této práce – rozlišení zápisů do 

katastru nemovitostí na vklady, záznamy a poznámky. Jmenované zápisy se liší předpoklady 

pro jejich provedení, řízením předcházejícím jejich provedení, předmětem, rozsahem 

přezkumu podkladů ze strany katastrálních úřadů a především svými právními účinky. 

Zatímco záznam a poznámka mají pouze deklaratorní účinky, provedením vkladu věcná práva 

vznikají, mění se a zanikají. Jde tedy o obnovu intabulačního principu, kdy zápis – byť pouze 

jeden jeho druh, a to vklad, má účinky konstitutivní. Vzhledem k tomuto specifiku je řízení o 

povolení vkladu vedeno dle úpravy obsažené ve správním řádu, zatímco řízení záznamové a 

řízení o provedení či zrušení poznámky jsou řízeními neformálními. Významu vkladu také 

odpovídá prostor, který byl této materii v rámci předkládané diplomové práce věnován. 

Z nepřesné evidence údajů v minulosti vyrůstají problémy, které je dnes třeba řešit. 

Jsou jimi především duplicitní zápis vlastnictví a nemožnost identifikace vlastníka dle údajů 

katastru. Duplicitním zápisem, který nemusí být výlučně zápisem vlastnického práva, 

rozumíme zápis více osob jako samostatně oprávněných z práv k jedné nemovitosti, kdy 

právo jedné z těchto osob svědčí o neexistenci práva druhé osoby. Katastrální úřady však 

nejsou kompetentními k zodpovězení otázky, které z těchto zapsaných osob právo skutečně 



svědčí. Duplicitní zápis znemožňuje dispozici s nemovitostí a oslabuje plnění informační a 

evidenční funkce katastru. S těmito funkcemi souvisí i problematika neznámého vlastníka 

nemovitosti. Nynější katastr převzal obsah evidence nemovitostí včetně nepřesností a 

chybějících, případně zastaralých údajů. V důsledku těchto chyb je v některých případech 

vlastník určité nemovitosti katastrálnímu úřadu neznámý – naprosto chybí údaj o vlastníkovi, 

případně je tento údaj jen částečný a neumožňuje identifikaci vlastníka. Za neznámé jsou také 

považováni vlastníci těch nemovitostí, u nichž je evidován údaj o osobě, která se narodila v 

19. století, a je tedy zřejmé, že již zesnula. Neproběhlo však dědické řízení, v jehož rámci by 

byly vypořádány právní vztahy ke katastrem evidovaným nemovitostem, a není tedy znám 

nový vlastník.  

Právní úprava zápisu práv a jiných skutečností do katastru nemovitostí a souvisejících 

otázek je často velmi technického rázu. Dotýká se však také otázek hlubšího právně 

teoretického charakteru, kupříkladu důsledky odstoupení od kupní smlouvy ve vztahu ke 

třetím osobám, na něž bylo v mezidobí převedeno vlastnické právo. Všechny naznačené 

problémy – duplicitní zápisy, neznámý vlastník, odstoupení od smlouvy po provedení vkladu, 

apod. mají citelný dopad do právní sféry dotčených osob. Bylo by proto více než vhodné, aby 

případná nová právní úprava tyto otázky jednoznačně řešila. 


