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Úvod 

     
Obecný úvod k předkládané práci 
 

 Předkládaná diplomová práce se, jak uvádí její název, zabývá specifickou činností 

katastrálních úřadů v oblasti správy katastru nemovitostí. Rozbor jednotlivých druhů 

zápisů do této evidence, popis jejich odlišnosti, proces a předpoklady jejich provedení jsou 

těžištěm této diplomové práce.  

V první části práce, kterou je tento úvod, shrnu obecné důvody evidence 

nemovitostí a ve zkratce také její vývoj. Tento exkurz je dle mého názoru žádoucí 

s ohledem na skutečnost, že nabývání nemovitostí bylo v minulosti právně upraveno 

odlišnými způsoby a každý nabývací titul je třeba posuzovat dle právních předpisů 

platných a účinných v době vzniku věcně právního vztahu.     

 V druhé části (kapitola 1) se pokusím vymezit podstatu, obsah a funkce katastru 

nemovitostí, klíčové principy, které vedení katastru ovládají, a také předložit přehled 

právních předpisů, které problematiku upravují, případně s ní souvisí.  

 Třetí část (kapitola 2) by měla vymezit předmět zápisu do katastru, a to jak zápisu 

práv, tak i jiných skutečností. 

 Meritum práce je obsaženo ve čtvrté části práce (kapitola 3), v níž je podkapitola 1 

věnována vkladu (s exkurzem k problematice odstoupení od smlouvy), podkapitola 2 

záznamu (včetně zápisu duplicitního vlastnictví) a podkapitola 3 poznámce. Jelikož zápisu 

ve formě vkladu má na rozdíl od zbývajících konstitutivní účinky, je mu v práci věnována 

detailnější pozornost.  

V další části práce (kapitola 4) se zmíním o problému neznámého vlastníka a 

způsobech řešení těchto situací.  

 Předkládaná diplomová práce je zpracována metodou kompilace, komparace a 

analýzy získaných informací. S ohledem na téma, je práce často popisná, a to především 

v úvodních částech, které by měly sloužit pro vytvoření určitého přehledu o funkci a 

obsahu katastru. Otázky a problémy vyvstávající z nedokonalostí stávající právní úpravy 

jsou tak nastíněny až v té části práce, která je klíčovou a zpracovává vlastní téma práce. 

Dané téma jsem si vybrala pro jeho aktuálnost a zajímavost. V úvahu jsem vzala také 
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skutečnost, že v důsledku obtížné interpretace právních norem obsažených v relevantních 

právních předpisech, existují jejich protichůdné výklady a nejednotnost v rozhodovací 

praxi katastrálních úřadů, ale i soudů. Právě existenci různých interpretací a jejich 

argumentaci považuji za intelektuálně motivující.  

 Předkládaná práce vychází z právního stavu k datu 1.4.2010. 

 

Evidence nemovitostí a nástin historického vývoje 
 

 Specifikum právních vztahů k nemovitostem je dáno jak jejich předmětem, tak 

skutečností, že tyto právní vztahy, zejména vlastnické, jsou zpravidla dlouhodobého 

charakteru. Pozemek, jako jeden z druhů nemovitostí, byl vždy chápán odlišně od ostatních 

věcí a tomu odpovídal i způsob a evidence dispozic s ním. Tradice soupisů pozemkových 

evidencí na území České republiky má kořeny již ve 14. století. V tomto stručném exkurzu 

se však budeme věnovat právní úpravě vztahů k nemovitostem v jen v novodobé historii, 

neboť se nejedná o práci pojednávající o  právních dějinách a tento přehled by měl sloužit 

jen k pochopení nejvýznamnějších změn v oblasti úpravy práv k nemovitostem.  

 Nový Československý stát recipročním zákonem č. 11/1918 Sb. převzal do svého 

právního řádu mimo jiné obecný zákon občanský a knihovní zákon. Druhý jmenovaný 

stanovil, že v nových pozemkových knihách mají být zaneseny veškeré nemovitosti a 

práva a povinnosti s nimi spojené. Do pozemkových knih, které byly vedle zemských 

desek, horních a železničních knih veřejnými knihami, se tedy zapisovaly veškeré právní 

vztahy k nemovitostem, přičemž zápis měl intabulační charakter a konstitutivní význam. 

K převodu věcných práv k nemovitostem tedy nedostačovala pouze smlouva (titulus), ale 

byla nutná také intabulace do pozemkových knih (modus). Až tímto druhým krokem došlo 

k převodu práva, čímž byl zajištěn vysoký soulad mezi stavem zapsaným a skutečným.  

 Přijetím zákona o pozemkovém katastru v roce 1927 došlo k unifikaci právních 

předpisů v oblasti katastru nemovitostí na celém území Československého státu. 

Spolupráce katastrálních úřadů s knihovními soudy (pozemková kniha byla součástí soudní 

správy) a všeobecná ohlašovací povinnost držitelů pozemků spolu s vysokou technickou 

úrovní katastrálních map zajišťovaly velmi spolehlivou a přesnou evidenci.  

 V období druhé republiky, druhé světové války i v poválečné době docházelo 

k prolomení zásady intabulační a k nepřehledným dispozicím s pozemky. Stav zachycený 
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v pozemkových knihách tak přestal odpovídat stavu skutečnému a vlastní význam 

pozemkových knih upadal.  

 V socialistickém státě absentoval výrazný zájem na evidenci soukromoprávních 

vztahů k nemovitostem, což se mimo jiné projevilo i v tzv. středním občanském zákoníku, 

zákoně č. 141/1950 Sb., kterým byl definitivně opuštěn intabulační princip. K nemovitosti 

tak mohlo existovat více nabývacích titulů a vznikal zde prostor pro duplicitní zápisy 

vlastnictví. Zápisy v pozemkových knihách tak definitivně ztratily svou dřívější 

spolehlivost i svůj původní význam. Nelze opomenout další „přínos“ středního občanského 

zákoníku, spočívající v odstranění zásady superficies solo cedit. Tradiční zásada, že vše, co 

je pevně spojeno s povrchem země, přirůstá do vlastnictví vlastníka tohoto pozemku, byla 

tak opuštěna. Stavba tedy nadále nebyla součástí pozemku a tento stav trvá dodnes.  

 Zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem byla výrazně omezena smluvní 

volnost vzniku věcných práv, když tento stanovil, že zástavní práva a věcná břemena 

mohou vznikat jen ze zákona. Veřejné knihy, tedy i kniha pozemková, byly zrušeny a 

evidence nemovitostí měla být aktualizována a přizpůsobena skutečnému stavu zákonem č. 

22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí. Tato evidence měla obsahovat jak měřické tak 

písemné operáty a sbírku listin. Intabulační princip nebyl obnoven, k účinnosti smlouvy o 

převodu vlastnictví k nemovitosti, nejednalo-li se o převod do socialistického vlastnictví, 

bylo třeba jejich registrace státním notářstvím.  

 Problematika evidence soukromoprávních vztahů k nemovitostem nabyla na 

významu v důsledku politických změn znovu po roce 1989. Dne 1.1.1993 nabyla účinnosti 

novelizace občanského zákoníku, katastrální zákon a zákon o zápisech vlastnických a 

jiných věcných práv k nemovitostem, čímž došlo ke zcela nové úpravě právních vztahů 

k nemovitostem a jejich evidence.  Byl zřízen Katastr nemovitostí České republiky, jehož 

součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a obnoven 

intabulační princip ve vztahu k právům, která se do katastru zapisují vkladem.1 

 

 

                                                            
1  K tomuto  oddílu  srov.  Kliment,  Václav:  Katastr  nemovitostí  pro  každého,  Od  pozemkové  knihy  a 
obecného  zákoníku  občanského  ke  katastru  nemovitostí  a  aktuální  úpravě  právních  vztahů 
k nemovitostem v českém právu,VÚGTK, v.v.i., Zdiby 2007, s. 20‐37  
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1 KATASTR NEMOVITOSTÍ OBECNĚ 
 

Katastr nemovitostí České republiky byl zřízen zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (dále jen „katastrální zákon“) s účinností ke dni 1.1.1993. 

Zákonná definice je obsažena v § 1 odstavci 2 téhož zákona, kde se stanoví, že katastr je 

soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich 

geometrické a polohové určení.2 Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných 

práv k nemovitostem, jež je upravena zákonem č. 2651992 Sb., zákonem o zápisech 

vlastnických a jiných práv k nemovitostem (dále jen „zákon o zápisech), a dalších práv 

k nemovitostem dle katastrálního zákona. Jedná se tedy o systém disponující souborem 

různých informací vztahujících se k nemovitostem a obsahující data z celého území státu. 

V roce 1998 byla dokončena digitalizace souboru popisných informací a v současné době 

probíhají práce na digitalizaci souboru geodetických informací. Katastr nemovitostí tak 

představuje jeden z nejvyspělejších informačních systémů v České republice. 

Vedení katastru nemovitostí a jeho správa je jedním z úkolů katastrálních úřadů. Ty 

byly zřízeny zákonem č. 359/2992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech jako 

výkonné orgány státní správy na úseku katastru nemovitostí. Kontrolu nad výkonem státní 

správy katastru nemovitostí vykonávají zeměměřické a katastrální inspektoráty. Ústředním 

správním úřadem zeměměřictví a katastru nemovitostí je Český úřad zeměměřický a 

katastrální. Sídla a územní působnost katastrálních úřadů a zeměměřických a katastrálních 

inspektorátů jsou stanoveny v příloze k zákonu o zeměměřických a katastrálních orgánech. 

 

 

1.1 Současná právní úprava katastru nemovitostí 
 

S účinností od 1.1.1993 byly přijaty nové zákony, respektive novelizace stávajících 

zákonů (např. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákona), kterými byla oblast právních 

vztahů k nemovitostem a jejich evidence komplexně upravena. Těmito novými právními 

předpisy jsou zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv 

                                                            
2 Ustanovení § 1 odst. 2 věty první zákona č. 344/1992 Sb., zákona o katastru České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů 
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k nemovitostem, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, zákon č. 

359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech a jejich prováděcí předpisy, 

z nichž nejvýznamnější pro materii předkládané práce je vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se 

provádí zákon o zápisech, a která s účinností od 1.3.207 nahradila vyhlášku č. 90/1996 Sb., 

přičemž původní prováděcí vyhláška účinná do 9.7.1996 měla číslo 126/1993 Sb.  

Katastr nemovitostí v sobě zahrnuje jak původní funkci pozemkové knihy, tak 

pozemkového katastru.  K tomu se v důvodové zprávě k zákonu o zápisech uvádí: „Zápis 

právních vztahů k nemovitostem úzce souvisí s evidencí nemovitostí samotnou. Je proto 

vhodné, a to obzvlášť s přihlédnutím na dosavadní vývoj, aby jak právní vztahy 

k nemovitostem tak objekty těchto vztahů byly evidovány v jednom, společném systému.“3 

Nejen za účelem odstranění duality právní úpravy katastru nemovitostí a zápisů do něj byl 

v roce 2002 vypracován věcný záměr nového katastrálního zákona.  V oblasti zápisu 

věcných a jiných práv do katastru nemovitostí měla zásadní změna spočívat v odstranění 

zápisu ve formě záznamu, když věcná práva k nemovitostem měla být zapisována vkladem 

a to bez ohledu na důvod jejich vzniku. Dále měla být výrazně posílena ochrana dobré víry 

toho, kdo vychází ze zápisů v katastru. S ohledem na provázanost této právní oblasti 

s občanským zákoníkem, byly práce na novém zákoně zastaveny a dle sdělení JUDr. Evy 

Barešové, vedoucí samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního, se tento návrh v Parlamentu České republiky projednávat nebude a po 

volbách bude připravován nový návrh katastrálního zákona v návaznosti na nový občanský 

zákoník. 

Zákonem o zápisech byly stanoveny druhy a postupy a zásady, dle kterých dochází 

k zápisům práv k nemovitostem do katastru nemovitostí. Došlo k částečnému obnovení 

intabulačního principu, když k nabytí věcných práv k nemovitostem dochází okamžikem 

vkladu do katastru. Tento způsob zápisu je však vyhrazen jen pro smluvní nabývání 

věcných práv.  Ostatní zápisy, kterými jsou záznam a poznámka, mají pouze deklaratorní, 

evidenční charakter. Nadále se uplatňuje zásada, že právní osud stavby nesleduje právní 

osud pozemku. Postupně však dochází ke koncentraci vlastníků pozemků a staveb, na 

těchto pozemcích stojících, a lze čekat, že tradiční princip superficies solo cedit se do 

českého práva vrátí. Jak již bylo výše zmíněno, současnou právní úpravu nelze označit za 
                                                            
3   Všeobecná  část důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona, který byl přijat pod  č. 265/1992 Sb., o 
zápisech. Dostupný na webových  stránkách  Společné  česko‐slovenské digitální parlamentní  knihovny, 
http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t1404_00.htm 
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dokonalou. Svědčí o tom jak časté novelizace zmíněných právních předpisů, tak 

nejednotné rozhodování katastrálních úřadů a povýtce i soudů. V současné době je 

v legislativním procesu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.4 Diskutována je 

především část měnící zákon o správních poplatcích. Dalšími změnami by měla být 

povinnost podávat návrh na formulářích, případně elektronických formulářích, omezení 

nutných příloh k návrhu, když nadále by nemělo být nutné předkládat katastrálnímu úřadu 

nabývací listiny dle dosavadního § 4 odst. 4 písmena d) zákona o zápisech. Nově by také 

měla být upravena poznámka spornosti, která by již neměla vést k přerušení řízení o 

povolení vkladu. Tím by se mělo eliminovat podávání šikanózních žalob spočívajících ve 

znemožnění či alespoň ztížení zřízení věcného práva k nemovitosti, jejichž důsledky jsou 

dle textu důvodové zprávy k návrhu zákona pro postiženého katastrofické až likvidační. 

Nově by také měla vzniknout možnost výmazu zástavních práv převzatých z pozemkové 

knihy a to po složení předpokládaného dluhu do soudní úschovy. 

Výše uvedené zákony, tedy zákon katastrální a zákon o zápisech, mají povahu lex 

specialis. Hovoříme-li tedy o právních předpisech relevantních pro oblast práv 

k nemovitostem a zápisů věcných a jiných práv nelze pominout obecné předpisy, kterými 

jsou především zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 500/2004 Sb., správní 

řád a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Jelikož právní řád je provázaný systém, 

ve výše zmíněných právních předpisech se také často objevují odkazy na jiné zákony. 

Namátkou můžeme uvést zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, zákon č. 72/1994 Sb., 

o vlastnictví bytů, zákon č. 120/201 Sb., exekuční řád, zákon č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon nebo zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění. 

 

 

1.2 Předmět evidence katastru nemovitostí 

 
V ustanovení § 119 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku se stanoví, 

že nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.  Ne každá 

                                                            
4 Text návrhu včetně důvodové zprávy je k dispozici na webových stránkách Společné česko‐slovenské 
digitální parlamentní knihovny, http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=760&CT1=0 
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nemovitost je však předmětem evidence katastru nemovitostí. Stanovení toho, zda je věc 

předmětem evidence nemovitostí či nikoli, je vedle jiného důležité pro určení způsobu a 

okamžiku nabytí vlastnictví k věci, neboť občanský zákoník v ustanovení § 133 stanoví, že 

převádí-li se movitá věc na základě smlouvy, vlastnictví se zpravidla nabývá převzetím 

věci, převádí-li se nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do 

katastru nemovitostí, a pokud taková nemovitá věc není předmětem evidence katastru 

nemovitostí, nabývá se vlastnictví okamžikem účinnosti smlouvy. Je tedy žádoucí stanovit, 

které nemovitosti jsou předmětem evidence katastru nemovitostí a které nikoli. Přesto 

může dojít k určité inkoherenci. „Tak například při smluvním převodu uceleného komplexu 

staveb se může stát, že některé z nich nejsou předmětem evidence katastru a převod práv 

k nim nastává již účinností převodní smlouvy, zatím co k účelově souvisejícím stavbám, 

které jsou předmětem evidence katastru, přechází právo až vkladem do katastru. Dochází 

tedy k rozdílnému okamžiku nabytí vlastnictví k jednotlivým stavbám tvořícím ucelený 

komplex, i když právním důvodem k vzniku vlastnických práv je jediná smlouva. Stejný 

problém vzniká s věcnými právy k cizí věci, když tato práva k nemovitostem neevidovaným 

v katastru nemovitostí, vznikají již samotnou smlouvou, zatímco u nemovitostí evidovaných 

v katastru vznikají tato práva až vkladem do katastru nemovitostí.“5 

 

Dle ustanovení § 2 odst. 1 písmena a) – f) katastrálního zákona, se v katastru 

nemovitostí evidují  

• Pozemky v podobě parcel. V praxi jsou pojmy pozemek a parcela často užívány 

promiscue, je proto třeba zdůraznit, že se nejedná o synonyma. Pozemkem rozumíme část 

zemského povrchu oddělenou od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo 

hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního 

práva, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků. Katastrální 

zákon v § 2 odst. 3 člení pozemky podle druhů a charakteristika jednotlivých druhů je 

obsažena v příloze vyhlášky č. 26/2007  Sb., katastrální vyhláška. Naproti tomu parcela je 

pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen 

parcelním číslem. Je také třeba rozlišovat stavební a pozemkovou parcelu, když stavební 

parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří a 
                                                            
5    Kliment,  Václav:  Katastr  nemovitostí  pro  každého,  Od  pozemkové  knihy  a  obecného  zákoníku 
občanského ke katastru nemovitostí a aktuální úpravě právních vztahů k nemovitostem v českém právu, 
VÚGTK, v.v.i., Zdiby 2007, s. 46 
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pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou. Rozlišení těchto dvou druhů 

parcel je klíčové zejména tam, kde jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou 

číselných řadách. Absence uvedení, zda se jedná o pozemkou, či stavební parcelu, by totiž 

v takovém případě vedla nejednoznačnému označení nemovitosti. Za vhodné považuji také 

uvést, že výměra, jako jeden z k parcelám evidovaných údajů, označuje výměru parcely 

nikoli pozemku a od výměry získané měřením pozemku v terénu se někdy i výrazně liší. 

Dočasně jsou některé parcely vedeny ve zjednodušené evidenci a to buď v evidenci 

označované jako PK (vycházející z údajů pozemkové knihy), EN (vycházející z údajů 

evidence nemovitostí) či GP (vycházející z údajů grafických přídělů). Jelikož má každá 

tato evidence svou číselnou řadu, je opět nutné uvádět druh evidence. 

• Budovy spojené se zemí pevným základem, a to takové, kterým se přiděluje popisné 

nebo evidenční číslo nebo ty, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které 

nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele, přičemž budovou se dle § 27 

odstavce 1 písmena k) rozumí nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek 

uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.  

• Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., o 

vlastnictví bytů. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou dle 

rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, a nebytovým prostorem místnost nebo 

soubor místností, které jsou dle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než 

k bydlení. Pravomocné kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu obsahující účelové určení 

místností je nezbytné. Absentuje-li, nejedná se o byty či nebytové prostory (ale například o 

společné části domu).6  

• Rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci 

podle odstavce 1 písm. b) nebo c), přičemž rozestavěnou budovou se dle ustanovení § 27 

odstavce 1 písmena l) rozumí budova v alespoň takovém stupni rozestavěnosti, že již je 

patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí 

dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, a u budovy, které se číslo popisné 

nebo evidenční nepřiděluje, pokud dosud nebylo započato s jejím užíváním. Tento zápis je 

fakultativní a bude proveden, požádá-li o to vlastník nemovitosti nebo jiná osoba 

oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru. 

                                                            
6  K tomu viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 2 Cdo 101/99  
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• Rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci 

podle odstavce 1 písm. b) nebo c), v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem 

věcného práva k nim. Zápis těchto nemovitostí do katastru je na rozdíl od zápisu dle 

předchozího písmene obligatorní, jelikož ke vzniku, změně, nebo zániku věcných práv 

může dojít jen u nemovitostí, které jsou v katastru již evidovány. Pro oba zápisy 

rozestavěných nemovitostí však platí, že musí splňovat podmínky rozestavěnosti: „Jenom 

základy nestačí. Samotné základy, podezdívka nebo základová deska, např. budoucího 

rodinného domku, není rozestavěnou budovou, která by již mohla být evidována v katastru 

nemovitostí a také není … ani věcí v právním smyslu. Ke stavbě v takovém stupni 

rozestavěnosti není proto možné, např. platně zřídit zástavní ani jiné věcné právo. Je 

zapotřebí upozornit, že zástavní právo v takovémto případě nevznikne, i když katastrální 

úřad tuto „základovou desku“ do katastru jako rozestavěnou budovu zapíše. … [učiní tak 

na základě mimo jiné čestného prohlášení, že budova je budovou rozestavěnou] Zástavní 

právo však vkladem právně nevzniklo, protože zástava jako věc dosud právně neexistuje. … 

Podobné riziko hrozí i u zřizování věcných práv k rádoby rozestavěným bytům  a 

nebytovým prostorům. I v těchto případech se banky nebrání uzavřít s klientem zástavní 

smlouvu pro zřízení zástavního práva k rozestavšnému bytu, který dosud neexistuje, 

protože klient, který chce stavět nový byt formou vestavby na základě smlouvy o výstavbě 

ve stávajícím domě, např. Na půdě, má v době uzavírání zástavní smlouvy zatím v ruce 

pouze stavebné povolení a smlouvu o výstavbě, ale s výstavbou bytu dosud nezačal. Pokud 

budova, byt nebo nebytový proctor jako předmět občanskoprávních vztahů dosud neexistují 

(nebylo dokonce vydáno ani příslušné rozhodnutí stavebního úřadu), nemohou k nim 

vzniknout platně ani věcná práva, i kdyby byla vložena do katastru nemovitostí.”7  

• Stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis (např. 

přehrady, hráze a jezy dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). 

Katastrální zákon v ustanovení § 2 odstavci 2 výslovně stanoví, že se v katastru neevidují 

drobné stavby. Drobná stavba je v ustanovení § 27 písmeni n) katastrálního zákona 

definována jako stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha 

nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba 

na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek 

                                                            
7  Olivová,  Květa:  Vše  o  katastru  nemovitostí,  in  Ekonom.IHNed.cz,  29.10.2004,  text  dostupný  na 
http://vyhledavani.ihned.cz/109‐15122230‐on‐v%9Ae+AND+katastr‐M00000_d‐90 
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nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 

m. Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro 

civilní ochranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady 

a skládky nebezpečných odpadů a stavby vodních děl. 

 Detailnější úprava předmětu katastru a stanovení, jakým způsobem se v katastru 

evidují pozemky, budovy, byty, nebytové prostory a vodní díla je obsažena v oddíle 1 

vyhlášky č. 26/2007 Sb., katastrální vyhlášky. Zde je implicitně uvedeno také katastrální 

území jako předmět evidence katastru nemovitostí, když je stanoveno, jakým způsobem se 

evidují katastrální území v souboru popisných a v souboru geodetických informací.  

Považuji toto ustanovení za nešťastný relikt z doby, kdy v katastrálním zákoně bylo 

katastrální území uvedeno ve výčtu toho, co je v katastru evidováno. Toto ustanovení se 

stalo nesystémovým a neodpovídá konstrukci katastrálního území. Katastrální území není 

nemovitost, která by měla být evidována, ale dle ustanovení § 27 písmena h) katastrálního 

zákona se jedná o technickou jednotku, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru 

společně evidovaný soubor nemovitostí. Nemovitosti se v katastru evidují dle katastrálních 

území. 

 Specifickým způsobem se evidují nemovitosti důležité z hlediska obrany, vnitřního 

pořádku a bezpečnosti. Těmi jsou například pozemky a stavby umístěné ve vojenských 

újezdech a z důvodu utajení jejich lokace, mohou být v katastrální mapě zobrazeny odlišně 

od skutečnosti. 

  

 

1.3 Obsah katastru nemovitostí 
 

Obsahem katastru nemovitostí rozumíme konkrétní údaje vztahující se 

k evidovaným nemovitostem. Katastr dle ustanovení § 3 písmene a) – e) katastrálního 

zákona obsahuje: 

a) geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních území, 

b) druhy pozemků, čísla a výměry parcel, popisná a evidenční čísla budov, vybrané údaje o 

způsobu ochrany a využití nemovitostí, čísla bytů a nebytových prostorů a pojmenování 

nebytových prostorů, dále údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými 

informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru, 



Zápisy do katastru nemovitostí 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, katedra Práva životního prostředí, 2010 

Zuzana Světlíková 

16 

 

c) údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících a o jiných oprávněných a údaje o 

dalších právech k nemovitostem podle tohoto zákona, 

d) údaje o podrobných polohových bodových polích, 

e) místní a pomístní názvosloví. 

Detailnější úprava, která však systematicky neodpovídá novelizované struktuře 

příslušného paragrafu katastrálního zákona, je obsažena v oddíle 2, v §§ 6 – 15 katastrální 

vyhlášky.  Zde se stanoví, jaké konkrétní údaje se evidují, např. o vlastníku a oprávněném, 

o právech, o parcele apod.  

Uvedené údaje jsou upořádány podle katastrálních území prostřednictvím 

katastrálních operátů, přičemž každé katastrální území má svůj katastrální operát. Podle 

ustanovení § 4 odst. 2 katastrálního zákona katastrální operát tvoří: 

a) soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu (v současné době 

probíhají práce na digitalizaci katastrálních map) a ve stanovených katastrálních územích i 

její číselné vyjádření,   

b) soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o 

stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o 

právních vztazích a právech a jiných skutečnostech evidovaných k nemovitostem 

v katastru dle zákona, přičemž z tohoto souboru jsou vytvářeny základní výstupy z katastru 

nemovitostí, např. výpis z katastru nemovitostí,  

c) souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru (údaje o stavu a vývoji půdního 

fondu sestavované vždy k poslednímu měsíci roku),  

d) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických 

informací, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví,  

e) sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné listiny, na jejichž 

podkladě byl proveden zápis do katastru.  

Stejně jako obsah a předmět katastru (viz výše) je i katastrální operát podrobněji 

upraven v prováděcí katastrální vyhlášce, a to v oddíle 3. Vedle ustanovení technického 

charakteru zde najdeme i úpravu výpisu z katastru nemovitostí jako jednoho z výstupů ze 

souboru popisných informací (viz § 17 odst. 3 katastrální vyhlášky). 
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1.4 Funkce katastru nemovitostí 

 
Katastr nemovitostí je multifunkčním nástrojem obsahujícím data z celého území 

České republiky. Představuje jeden z nejdokonalejších informačních systémů a slouží jako 

zdroj informací k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně 

životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro 

účely vědecké, hospodářské a statistické. S jeho využitím jsou také tvořeny informační 

systémy sloužící k účelům výše uvedeným.8 Podstatou je popsat a polohově vymezit 

jednotlivé nemovitosti. Katastr nemovitostí má tedy funkci evidenční. 

 Vedle evidence nemovitostí a údajů s nimi souvisejících zajišťuje katastr 

nemovitostí také zpřístupnění těchto údajů veřejnosti a to v různých formách, čímž plní 

funkci informační. Katastr nemovitostí je veřejný a každý má právo do něj nahlížet, 

pořizovat si z něho pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje ze 

sbírky listin katastru a sbírky listin pozemkové knihy, jakož i další zákonem stanovené 

údaje. Údaje ze sbírky listin se nově poskytují pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a 

uvede účel, pro který údaje požaduje. Stejně tak je omezeno poskytnutí přehledu 

vlastnictví, nejedná-li se o dálkový přístup. Poskytování těchto údajů je upraveno 

vyhláškou ČUZK č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České 

republiky. Údaje z katastru se dle této vyhlášky poskytují ve formě nahlížení do katastru 

nemovitostí nebo ústní informace, výpisů, opisů nebo kopií ze souboru geodetických 

informací a souboru popisných informací, identifikací parcel ve formě veřejných listin, 

ověřenými opisy nebo kopiemi listin ze sbírky listin KN, reprografickými kopiemi 

z katastrálního operátu, tiskovými výstupy, dálkovým přístupem, kopiemi na technických 

nosičích dat, kopiemi katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby 

dřívějších pozemkových evidencí a srovnávacím sestavením parcel posledního 

dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí s parcelami KN a prostými kopiemi 

ze sbírky listin katastru.9 

                                                            
8 Srov. § 1 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., katastrálního zákona 
9  Srov.  ustanovení  §  3  vyhlášky  č.  162/2001  Sb.,  o  poskytování  údajů  z katastru  nemovitostí  České 
republiky 
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 Katastr nemovitostí má také ochrannou funkci, neboť jeho informace slouží 

k ochraně práv k nemovitostem, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního 

fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství a kulturních 

památek.10 Chráněny jsou jak evidované nemovitosti tak k nim evidovaná práva. Dle 

ustanovení § 11 zákona o zápisech je ten, kdo vychází ze zápisu v katastru učiněného po 1. 

lednu 1993, je v dobré víře, že stav katastru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel 

vědět, že stav zápisů v katastru neodpovídá skutečnosti. Je tak možné nabýt vlastnické 

právo vydržením od nevlastníka zapsaného v katastru a to v souladu s ustanovením § 134 

odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, kde se stanoví, že oprávněný držitel, 

tj. držitel v dobré víře, se stává vlastníkem nemovitosti, má-li ji v držení nepřetržitě po 

dobu deseti let. 

Specifickou funkci má katastr nemovitostí ve vztahu k právům, jejichž vznik, 

změna nebo zánik jsou podmíněny jejich vkladem do katastru, tedy tam, kde má zápis 

práva konstitutivní účinky. 

 

 

1.5 Zásady katastru nemovitostí 
 

Vedení katastru nemovitostí, jeho podstata i zapisování do něj jsou podřízeny 

určitým zásadám. Některé z nich se uplatňují ve vztahu ke katastru jako celku (zásada 

legality, zásada komplexnosti), jiné se užijí v řízení o povolení vkladu (zásada dispoziční, 

zásada intabulační). Jako další kriterium dělení zásad, které se vztahují ke katastru 

nemovitostí, můžeme uvést jejich zdroj: je jím především zákon o zápisech (viz §§ 2, 4, 5, 

13), ale také správní řád, který se vztahuje na řízení o povolení vkladu, nestanoví-li zákon 

jinak.11 Správní řád obsahuje přehled základních zásad správních orgánů v § 2, přičemž 

tyto zásady se při činnosti správních orgánů užijí i v těch případech, kdy je užití správního 

řádu vyloučeno. Příkladem je zásada legality.12 

 

                                                            
10  Srov. ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., katastrálního zákona  
11  Srov. ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech 
12 Viz ustanovení § 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
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Zásada legality 

Tato zásada spočívá v povinnosti správních orgánů a tedy katastrálních úřadů 

postupovat v souladu se zákony a uplatňovat svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž 

jim byla svěřena, a v takovém rozsahu, ve kterém jim byla svěřena. Strukturu, správu a 

vedení katastru včetně jeho obsahu stanoví zákon a správní orgán se může pohybovat 

pouze v jeho rámci. To mimo jiné znamená, že katastrální úřad je oprávněn před svým 

rozhodnutím zkoumat splnění pouze těch předpokladů vkladu, které jsou uvedeny v zákoně 

o zápisech a to v § 5 odst. 1 písmeni a) – g).13 

 Konstitutivní princip 

Konstitutivní, nebo také intabulační princip se vztahuje pouze na vklady do katastru 

nemovitostí. Vlastnická práva, zástavní práva, práva odpovídající věcnému břemeni, 

předkupní právo s účinky věcného práva a další práva, o nichž tak stanoví zákon, jsou-li 

smluvně zřizována, měněna či rušena, vznikají, mění se nebo zanikají dnem vkladu do 

katastru, pokud občanský zákoník nebo jiný zákon nestanoví jinak. Vklad lze provést jen 

na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu a jeho právní účinky vznikají ke 

dni, kdy návrh na vklad byl doručen příslušnému orgánu republiky.14 

 Zásada priority 

Stejně jako předchozí zásada, i zásada priority souvisí s procesem zápisu do 

katastru nemovitostí. Spočívá v tom, že pořadí zápisů do katastru se řídí okamžikem 

doručení návrhu na zápis. Tato zásada je stanovena v ustanovení § 12 odst. 2 zákona o 

zápisech. Nelze tedy provést zápis později přijatého návrhu před zápisem dříve 

doručeného. Výjimku představuje zápis poznámky o usnesení o nařízení exekuce, případně 

zápis jejího výmazu, kdy tyto zápisy mají být příslušným katastrálním úřadem zajištěny 

bezodkladně.15  

  

 

                                                            
13 K tomu viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8.11.1996, sp. zn. 35 Ca 70/95 
14 Viz ustanovení §§ 1, 2, 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech 
15 Viz ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech 
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Zásada dispoziční 

Dispoziční zásada je jednou ze zásad, které se vztahují k zápisům do katastru 

nemovitostí ve formě vkladu (viz konstitutivní zásada). Je zakotvena v ustanovení § 4 odst. 

2 zákona o zápisech, kde se stanoví, že řízení o povolení vkladu je zahájeno dnem doručení 

písemného návrhu účastníků řízení 16 či některého z nich katastrálnímu úřadu. Vkladové 

řízení se tedy zahajuje na návrh, přičemž podat takový návrh jsou oprávněni účastníci 

tohoto řízení, případně některý z nich. Účastník, který návrh podal, s ním může v souladu 

s příslušnými ustanoveními správního řádu také dále v průběhu vkladového řízení 

disponovat, tedy předmět svého návrhu zúžit, případně svůj návrh vzít zpět.17 

 Zásada oficiality 

Zásada oficiality souvisí s veřejnoprávním charakterem katastru nemovitostí. 

Projevuje se v povinnosti katastrálního úřadu provést zápis ve formě záznamu ex officio na 

základě kvalifikovaného podnětu.18   

 Zásada formální publicity 

Tato zásada je označována také jako zásada veřejnosti a spočívá v možnosti 

každého nahlížet do katastru nemovitostí (k tomu viz informační funkce katastru v kapitole 

2.4. Funkce katastru nemovitostí). Veřejnost katastru lze omezit jen z důvodů stanovených 

zákonem, přičemž takovým zákonem je zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti.  

 Zásada materiální publicity 

Zásada materiální publicity je označována také jako zásada dobré víry. Ten, kdo 

vychází ze zápisu v katastru učiněného po 1.1.1993, je dle ustanovení § 11 zákona o 

zápisech v dobré víře, že stav katastru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel 

vědět, že stav zápisu skutečnosti neodpovídá. Tato domněnka nachází své uplatnění 

především v možnosti vydržení práva k nemovitosti. „ Tzn.[,] že nabude-li někdo v dobré 

víře v údaje evidované v katastru nemovitostí do vlastnictví nemovitost a po čase se ukáže, 

                                                            
16 K účastníkům řízení viz ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech 
17 Viz ustanovení § 45 odst. 4 a § 66 odst. 1 písmena a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
18 Viz ustanovení § 7 odst. 1 a § 8 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech 
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že nabyl vlastnictví od „nevlastníka“, je tato jeho dobrá víra předpokladem vydržení 

vlastnického práva k nemovitosti, pokud drží nemovitost po deset let nepřetržitě v dobré 

víře. Pokud dosud desetiletá nepřetržitá držba neproběhla, má oprávněný držitel právo 

ponechat si plody a užitky nemovitosti za dobu oprávněné držby, nemovitost však přes svou 

dobrou víru musí vydat jejímu skutečnému vlastníkovi.“19 

 Zásada souladnosti údajů vedených v katastru se skutečným stavem 

Katastrální úřady mají povinnost provádět revize katastru dle ustanovení § 50 

katastrální vyhlášky tak, aby údaje vedené v katastru odpovídaly skutečnému stavu. Za 

stejným účelem je stanovena povinnost obcí, státních orgánů a vlastníků a jiných 

oprávněných poskytovat katastrálním úřadům součinnost a dodržovat povinnosti dle části 

třetí katastrálního zákona. 

 

2 PŘEDMĚT ZÁPISU DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
 

 

Ke katastrem evidovaným nemovitostem, kterým byla věnována kapitola 2.3. 

Předmět evidence katastru nemovitostí, „se zapisují jednak právní vztahy, které mají 

věcně-právní povahu, jednak právní skutečnosti, které takovou povahu nemají, ale 

s vlastnictvím zapsané věci souvisejí, jelikož o ní podávají další nezbytné informace.“20 

Těmito právními vztahy a právními skutečnostmi zapisovanými do katastru k evidovaným 

nemovitostem dle § 2, odst. 4 písmena a) – i) katastrálního zákona jsou: 

a) právní vztahy zapisované podle zákona o zápisech,  

b) příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu,  

c) právo hospodařit s majetkem státu,  

d) správa nemovitostí ve vlastnictví státu, 

e) oprávnění městských částí hlavního města Prahy hospodařit se svěřeným majetkem 

                                                            
19 Kuba, Bohumil: Vklad do katastru nemovitostí má svá pravidla,  in Právní rádce č. 4/2007, Economia 
a.s. 
20  Kliment,  Václav:  Katastr  nemovitostí  pro  každého,  Od  pozemkové  knihy  a  obecného  zákoníku 
občanského ke katastru nemovitostí a aktuální úpravě právních vztahů k nemovitostem v české právu, 
VÚGTK, v.v.i., Zdiby 2007, s. 48 
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hlavního města Prahy, 

f) oprávnění městských částí statutárních měst hospodařit se svěřeným majetkem 

statutárních měst, 

g) správa nemovitosti, vykonávaná organizační složkou nebo příspěvkovou organizací 

zřízenou územním samosprávným celkem, 

h) příslušnost k organizační složce právnické osoby, pokud je zapsána v obchodním nebo 

jiném zákonem stanoveném rejstříku a vedoucí této organizační složky je oprávněn 

nakládat s nemovitostí evidovanou v katastru jménem právnické osoby, k níž organizační 

složka přísluší, 

i) další skutečnosti podle povahy evidované věci, které jsou na základě tohoto zákona 

obsahem katastru. 

Nejvýznamnějšími z tohoto výčtu jsou zápisy právních vztahů uvedené pod bodem 

a). Těmito právními vztahy jsou dle ustanovení § 1 odst. 1 a 2 zákona o zápisech vlastnické 

právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni, předkupní právo a další 

práva, pokud tak stanoví katastrální zákon. Jiná práva, než ta uvedená v zákoně, nelze do 

katastru zapisovat, neboť jejich výčet je výčtem taxativním. 

 

  

2.1 Zápisy vlastnických a jiných věcných práv 

 
Jako věcná práva (iura in rem) označujeme ta práva, která „oprávněnému subjektu 

poskytují tzv. přímé či bezprostřední „panství“ nad věcí.“21 Znakem takových práv je, že 

působí erga omnés, odpovídá jim povinnost všech nerušit oprávněného při výkonu práva 

k věci, a předmětem práva je hmotná věc. Mezi věcná práva řadíme vlastnické právo a 

právo zástavní (je-li předmětem zástavy věc, nikoli pohledávka, a zástavní právo působí 

vůči každému pozdějšímu vlastníku zastavené nemovitosti, který je tak v postavení 

zástavního dlužníka. Výlučný vlastník nemovité věci může dát do zástavy i pouze ideální 

část takové nemovité věci22) a právo odpovídající věcnému břemeni, která jsou souhrnně 

označována jako práva k věci cizí (iura in re aliena). Také předkupní právo lze sjednat „i 

                                                            
21 Knapová, Marta; Švestka, Jiří; Dvořák, Jan: Občanské právo hmotné, díl I, Obecná část a věcná práva, 
4. aktualizované a doplněné vydání, ASPI, Praha 2005, s. 309‐310   
22 Stanovisko Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.12.2002, sp.zn. 30 Cdo 1268/2002 
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jako věcné právo, které působí i vůči právním nástupcům povinného (zákonné předkupní 

právo podle § 140 [zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku] má věcnou povahu již 

přímo ze zákona). Podle citovaného ustanovení se v takovém případě smlouva o 

předkupním právu musí uzavřít písemně, přičemž se i toto předkupní právo nabývá až 

vkladem do katastru nemovitostí. Z toho, co bylo uvedeno, vyplývá, že předkupní právo 

jako právo věcné má své místo jen u nemovitostí.“23 

Způsob zápisu věcného práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí 

závisí na způsobu jeho vzniku. Jde-li o věcné právo, které vzniká, mění se či zaniká na 

podkladě smluvním, respektive na podkladě kvalifikovaného prohlášení, pak takové právo 

vzniká, mění se či zaniká zápisem ve formě vkladu, respektive zápisem výmazu. Jde-li o 

vznik, změnu nebo zánik věcné práva ex lege, případně rozhodnutím státního orgánu nebo 

jiným zákonem kvalifikovaným způsobem, provede se zápis ve formě záznamu. 

 

 

2.2 Zápisy jiných než věcných práv 

 

Dle ustanovení § 2 odst. 4 katastrálního zákona se do katastru nemovitostí zapisují 

vedle věcných práv také následující práva: 

1) příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu,  

2) právo hospodařit s majetkem státu, 

3) správa nemovitostí ve vlastnictví státu, 

4) oprávnění městských částí hlavního města Prahy hospodařit se svěřeným majetkem 

hlavního města Prahy, 

5) oprávnění městských částí statutárních měst hospodařit se svěřeným majetkem 

statutárních měst, 

6) správa nemovitosti, vykonávaná organizační složkou nebo příspěvkovou organizací 

zřízenou územním samosprávným celkem a 

7) příslušnost k organizační složce právnické osoby, pokud je zapsána v obchodním nebo 

jiném zákonem stanoveném rejstříku a vedoucí této organizační složky je oprávněn 

nakládat s nemovitostí evidovanou v katastru jménem právnické osoby, k níž organizační 

složka přísluší. 
                                                            
23 Tamtéž, s. 466 
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Tato práva, která jsou upravena zvláštními předpisy, se do katastru zapisují způsobem 

obdobným záznamu. Jsou zapisována vedle výše uvedených věcných práv, nikoli místo 

nich.24 

 

2.3 Zápisy jiných skutečností v katastru nemovitostí 

 
Vedle věcných a jiných práv výše uvedených se do katastru zapisují i další údaje. 

Těmito údaji jsou skutečnosti podle povahy věci, které jsou na základě katastrálního 

zákona obsahem katastru.25 Údaje jsou tedy vymezeny katastrálním zákonem, respektive 

katastrální vyhláškou a jejími přílohami. Jaké údaje se evidují o katastrálním území 

(ustanovení § 7), o parcele a parcele zjednodušené evidence (ustanovení § 8), o budově, 

vodním díle a jednotce (ustanovení § 9), o vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva 

(ustanovení § 10), o právech a údaje s právy související (ustanovení § 11), a jaké se evidují 

další údaje (ustanovení § 12) je vymezeno katastrální vyhláškou. Vzhledem k rozsahu 

údajů, které katastr eviduje, uvádím jen pro názornost výčet údajů, které se evidují ve 

vztahu k jednotce – jsou jimi 

a) číslo jednotky,  

b) údaje o budově, ve které je jednotka vymezena, podle odstavce 1,  

c) typ jednotky a způsob využití jednotky (bod 5 přílohy),  

d) typ a způsob ochrany nemovitosti (bod 6 přílohy),  

e) číslo listu vlastnictví,  

f) spoluvlastnický podíl na společných částech domu, které jsou ve spoluvlastnictví 

všech vlastníků jednotek,  

g) právní vztahy a další práva,  

h) další údaje.  

Velmi důležité jsou také údaje o vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva, které 

katastr eviduje, jsou-li mu známy (viz 4. Neznámý vlastník). Těmito údaji jsou, jedná-li 

se o fyzickou osobu: 

                                                            
24    K tomu  srov.  Barešová,  Eva;  Baudyš,  Petr:  Zákon  o  zápisech  vlastnických  a  jiných  věcných  práv 
k nemovitostem, 4. Vydání, C.H. Beck, Praha 2007, s. 233 
25  Srov. ustanovení § 2 odst. 4 písmene i) zákona č. 344/1992 Sb., katastrální zákon 
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby, 

popřípadě adresa bydliště v cizině, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky,  

b) rodné číslo fyzické osoby,  

c) označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný 

titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ (dále jen „titul“) nebo 

vědecká hodnost, je-li součástí údaje o vlastníku nebo oprávněném z jiného věcného 

práva, pokud je uvedeno v listině, která je podkladem k zápisu práva. Titul nebo 

vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce, pokud je stanovena zvláštním právním 

předpisem. 

Pokud je vlastníkem či oprávněným osoba právnická, eviduje se  

d) název a adresa sídla právnické osoby,  

e) identifikační číslo právnické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby cizího 

státu přidělené jí v cizině, bylo-li přiděleno.  

Zápis těchto údajů a jejich změn se provádí dle ustanovení § 6 katastrálního zákona 

na základě ohlášení změny ze strany vlastníka či jiného oprávněného doložené 

rozhodnutím nebo souhlasem příslušného státního orgánu a to do 30 dní od jejího vzniku 

(viz 3.2.4. Záznam jiných skutečností). 

 

 

3 DRUHY ZÁPISU DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

 
Zákon o zápisech vymezuje tři druhy zápisů a to vklad, záznam a poznámku, 

přičemž jejich výmaz je taktéž zápisem.26 Předmětem vkladu jsou věcná práva zapisovaná 

do katastru na základě smlouvy, případně kvalifikovaného prohlášení vkladatele. Pouze 

zápis ve formě vkladu má konstitutivní účinky.  

 Věcná práva, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím 

státního orgánu, příklepem licitátora ve veřejné dražbě, vydržením, přírůstkem a 

zpracováním, se zapisují záznamem. Zápis ve formě záznamu má pouze deklaratorní 

účinky, vlastní zápis tedy nemá na jejich vznik, změnu nebo zánik vliv.27  

                                                            
26 Srov. ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech 
27  Srov. ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech 
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 Poznámku zapíše katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo 

oznámení soudu, správce daně, správce podniku, vyvlastňovacího úřadu, soudního 

exekutora, osoby oprávněné provádět dražby podle zákona o veřejných dražbách, 

insolventního správce či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka 

zapsána na základě v zákoně uvedených listin. “Institut poznámky slouží k signalizaci 

skutečností, které se dotýkají smluvní volnosti nositele věcného práva zapsaného v katastru 

nemovitostí nebo kterými je do určité míry oslabován princip publicity existujících 

zápisů.“28  

 Předmětem zápisu je vždy právo, tedy jeho vznik, změna či zánik, a nikoli právní 

titul, na jehož základě je zápis prováděn.29 

 

 

3.1 V k l a d 
3.1.1 Pojem a předmět vkladu 

 
  Jak již bylo uvedeno výše, vklad je jeden ze způsobů zápisu. Jeho specifičnost 

spočívá v tom, že má na rozdíl od ostatních druhů konstitutivní charakter. Vkladem do 

katastru nemovitostí, respektive jeho výmazem, věcná práva vznikají, mění se a zanikají. 

Při studiu následujícího textu je třeba mít na paměti, že vkladem se rozumí jak jeho zápis, 

tak také výmaz vkladu. Předpokladem provedení vkladu je řízení o povolení vkladu vedené 

příslušným katastrálním úřadem, které se vždy započíná na návrh, ukončené pravomocným 

rozhodnutím o povolení vkladu. Právní účinky vkladu vznikají ke dni doručení návrhu. Pro 

vkladové řízení se použije zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu s výjimkami 

upravenými zvláštním způsobem v zákoně o zápisech. Vedle rozhodnutí katastrálního 

úřadu o povolení vkladu lze také vklad provést na základě pravomocného rozsudku 

vydaného v řízení dle části 5. OSŘ, pokud soud rozhodne ve věci tak, že se vklad povoluje. 

Předmětem vkladu jsou právo vlastnické, zástavní, právo odpovídající věcnému 

břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva zapisované na základě listin 

vypočtených v ustanovení § 36 katastrální vyhlášky. Tento výčet obsahuje smlouvy o 

                                                            
28 Vrchová, Karin;   Vrcha, Pavel: Z rozhodovací  činnosti katastrálního úřadu a  soudu ve věcech vkladu 
práva k nemovitostem, 2. vydání, C.H.Beck, Praha 2007, s. 3  
29 K tomu viz např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28.10.1994, sp. zn. 33 Ca 154/94‐10 
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vzniku, změně nebo zániku věcných práv, prohlášení vlastníka budovy podle zákona o 

vlastnictví bytů, není-li prohlášení přílohou smlouvy o převodu vlastnického práva k první 

převáděné jednotce, smlouvu o převodu jednotky, dohodu o vydání věci uzavřenou podle 

zvláštního právního předpisu (např. zákona o mimosoudních rehabilitacích), prohlášení 

vkladatele o vložení nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti, doloženého 

předepsanými listinami, dohodu o vypořádání společného jmění manželů, smlouvu o 

vypořádání majetkových vztahů pro dobu po rozvodu, dohodu o změně rozsahu 

společného jmění manželů, dohodu všech vlastníků v domě o změně vlastnictví jednotek 

na podílové spoluvlastnictví budovy, obdobné prohlášení výlučného vlastníka všech 

jednotek, dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem a smlouvu o 

výstavbě, jejíž součástí je převod spoluvlastnických podílů na pozemku. Právní úkony 

obsažené v uvedených listinách se musejí vztahovat k nemovitostem evidovaným 

v katastru nemovitostí a týkat se věcných práv k nim zapisovaným. 

 Většina smluv, které mohou sloužit jako podklad pro vklad práva k nemovitosti je 

typově upravena v občanském, případně obchodním zákoníku. Vyloučeno není ani užití 

smlouvy typově neupravené, která však směřuje ke vzniku, změně či zániku věcných práv. 

Právní úkon sloužící jako podklad pro vklad práva může obsahovat i více takových 

dispozic. Katastrální úřad je však vázán návrhem (viz zásada dispoziční) a provede jen 

vklad takového práva, který je navrhován. Stejně tak může katastr, jsou-li splněny 

podmínky pouze pro vklad určitých práv ze smlouvy, nikoli všech, provést pouze částečné 

povolení vkladu.30 

 Velmi diskutovanou otázkou, s výrazným praktickým dopadem, je důsledek 

odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti ve vztahu ke třetím 

osobám, na něž byla věc před odstoupením převedena. Do střetu se zde totiž dostávají 

dva právní principy, a to zásada „nikdo nemůže převést více práv, než sám má“ („nemo 

plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet“) a zásada ochrany práv nabytých 

v dobré víře. Existence nejednotné judikatury a množství teoretických pojednání svědčí o 
                                                            
30 K tomu  srov.  rozsudek Krajského  soudu  v Ústí nad  Labem  ze dne 18.3.1998,  sp.  zn. 16 Ca 360/97: 
„Podle  §  1  odst.  1  zákona  č.  265/1992  Sb.,  v platném  znění,  se  povoluje  vklad  vlastnického  práva 
k nemovitostem,  tzn. k jednotlivým  samostatným věcem, které  jsou předmětem  smlouvy; nejde  tedy o 
„vklad  listiny“.  Proto  není  v rozporu  se  zákonem,  aby  účastníci  požadovali  vklad  vlastnictví  pouze 
k některým  nemovitostem,  které  jsou  předmětem  věcné  smlouvy  a  k nimž  lze  –  pokud  jsou  splněny 
zákonné podmínky – vklad povolit. Přichází‐li v úvahu možnost částečného povolení vkladu,  je namístě, 
aby si katastrální úřad opatřil vyjádření účastníků, zda souhlasí s částečným vkladem, resp. zda omezují 
návrh na vklad jen k některým nemovitostem či nikoliv.“ 
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zajímavosti, důležitosti a také komplikovanosti této otázky. Vzhledem k tématu 

předkládané diplomové práce, které s touto materií souvisí jen vzdáleně, se omezím na 

prezentaci relevantních právních názorů a přijatého kompromisního řešení.  

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 17.11.1999, sp.zn. 22 Cdo 1186/98 

judikoval ve prospěch ochrany dobré víry, když rozhodl, že dodatečné odpadnutí právního 

důvodu, na jehož základě se převodce stal vlastníkem věci, nemůže mít za následek zánik 

vlastnictví nabyvatele, který nemovitost nabyl v dobré víře. V dané věci nešlo o nabytí od 

nevlastníka, ale o nabytí od vlastníka, přičemž právní důvod vlastnictví převodce odpadl až 

poté, co věc nabyla do vlastnictví třetí osoba. Ze zákona nelze dovodit, že by řádně nabyté 

vlastnické právo mohlo zaniknout jen proto, že odpadl právní důvod, o který opíral své 

vlastnictví předchůdce vlastníka.31 Tento právní názor byl potvrzen nálezem Ústavního 

soudu ze dne 23.1.2001, sp.zn. II ÚS 77/2000.  

Naproti tomu dle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 

soudu ze dne 28.6.2000, Cpjn 38/98 se odstoupením od smlouvy, není-li právním 

předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, smlouva od počátku ruší, zanikají 

účinky převodu nemovitosti  na nabyvatele a obnovuje se původní stav, tedy ze zákona se 

obnovuje vlastnické právo převodce. Následný zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí o této skutečnosti, vzhledem k tomu, že k obnovení vlastnického práva 

převodce dochází ze zákona, nemá konstitutivní účinky a neprovádí se vkladem, resp. 

výmazem vkladu, ale má pouze deklaratorní účinky a provádí se záznamem. Tento závěr 

platí i v případě, že nabyvatel, dříve než došlo k odstoupení od smlouvy, nemovitost 

převedl na další osobu, a tato osoba nabyla nemovitost v dobré víře. Shodný názor byl 

vyjádřen i ve stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 

19.4.2006, Cpjn 201/2005. Dle tohoto stanoviska odstoupením od smlouvy nastává stejný 

právní stav, jako kdyby ke smlouvě vůbec nedošlo. Bylo-li na základě takto zrušené 

smlouvy plněno, jde o bezdůvodné obohacení získané plněním z právního důvodu, který 
                                                            
31 Poznámka: Odlišný právní názor prezentuje např. JUDr. Miroslav Jindřich (in: Jindřich, M.: Na  jedním 
rozsudkem,  časopis  Ad Notam,  2/1996,  s.33):  „…pokud  bylo  odstoupeno  po  právu, …  se  smlouva  od 
počátku  ruší  a  tedy  zaniká  vlastnický  titul  kupujícího.  Mám  za  to,  že  tím  dochází  k zániku  nejen 
závazkového  vztahu  vzniklého  smlouvou,  ale  i  věcného  práva,  zde  vlastnického  práva,  vzniklého  sice 
vkladem do katastru nemovitostí, avšak na základě smlouvy nyní zrušené odstoupením. … Vlastnictví se 
sice  nabývá  vkladem,  ten  však  je možno  provést  pouze  na  základě  smlouvy. Vklad  je  tedy  podmíněn 
smlouvou. Bez titulu není možný vklad. Jestliže odstoupením se ruší smlouva ex tunc, je nutno mít za to, 
že v době vkladu neexistovala. Protože vklad  je smlouvou podmíněn, domnívám se, že  je třeba na něho 
pohlížet,  jako  kdyby  k němu  nedošlo  a  tedy,  jako  kdyby  nedošlo  ke  vzniku  věcného  práva,  zde 
vlastnického práva.“  
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odpadl. Okolnost, zda další osoba byla při uzavírání smlouvy v dobré víře, že nemovitost 

nabývá od vlastníka, je zde nerozhodná. Dobrá víra v tomto směru má totiž právní význam 

jen tehdy, stanoví-li to zákon (srov. např. § 486 OZ). Je totiž na místě přednostně uznat 

právo na ochranu převodci, neboť jeho vlastnické právo k předmětu všech uvedených 

vztahů stojí na počátku a je nepřípustné, aby bylo v důsledku těchto vztahů popřeno. 

K tomuto stanovisku však pět soudců Nejvyššího soudu zaujalo stanovisko odlišné, v němž 

vyjádřili právní názor, dle něhož odstoupení od smlouvy může mít důsledky jen pro 

smluvní strany a nemůže mít vliv na postavení třetích osob, které řádně nabyly vlastnické 

právo k věci, která byla předmětem smlouvy.Převede-li převodce platným právním 

úkonem vlastnické právo k věci, nemůže být vlastnické právo nabyvatele dotčeno tím, že 

právní předchůdce převodce dodatečně (po převodu vlastnického práva k věci na dalšího 

nabyvatele) od smlouvy odstoupí. Pokud by dodatečným odpadnutím právního důvodu, na 

základě kterého nabyl vlastnictví k věci kterýkoli z právních předchůdců vlastníka, 

stávající vlastník pozbyl řádně nabyté vlastnické právo, byl by narušen princip právní 

jistoty, tvořící základ právního státu. V souladu s tímto právním názorem je i nález pléna 

Ústavního soudu ze dne 16.10.2007, 78/06, a II. senátu ÚS 1747/07),  dle nichž se 

odstoupením od smlouvy tato smlouva od počátku ruší pouze s účinky mezi jejími 

účastníky. Vlastnické právo dalších nabyvatelů, pokud své vlastnické právo nabyli v dobré 

víře, než došlo k odstoupení od smlouvy, požívá ochrany a nezaniká.   

V reakci na uvedené nálezy Ústavního soudu vydal Nejvyšší soud dne 30.1.2008 

pod sp.zn. 31 Cdo 3177/05 rozsudek, kterým částečně sbližuje výše uvedené právní 

názory, když na jedné straně chrání dobrou víru třetí osoby, avšak jen za předpokladu, že je 

dobrá víra touto osobou prokázána. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší pouze 

s účinky mezi účastníky. Jestliže další nabyvatel nemovitosti od prvního kupujícího nebyl 

v době uzavření druhé kupní smlouvy v dobré víře o tom, že zde není důvod, pro který by 

některá ze smluvních stran mohla účinně odstoupit od první kupní smlouvy, vztahují se 

účinky odstoupení i na něj. Důkazní povinnost o existenci této dobré víry má další 

nabyvatel. 
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3.1.2 Pravomoc a příslušnost katastrálního úřadu 

 
 Katastrální úřady jsou správními orgány, jež mají působnost v oblasti zeměměřictví 

a katastru nemovitostí. Jednou z jejich činností je správa a evidence katastru nemovitostí. 

Vedou vkladové řízení na základě návrhů oprávněných osob, přezkoumávají návrhy ze 

zákonem uvedených hledisek a vydávají rozhodnutí o těchto návrzích. Katastrální úřady 

byly zřízeny zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních operátech a jejich 

sídla a územní působnost jsou stanoveny v příloze č. 2 uvedeného zákona. Seznam 

katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve 

kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, jsou uvedeny ve Sdělení 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 263/2005 Sb. Je tak vymezena územní 

působnost katastrálních úřadů a územní obvody katastrálních pracovišť.  

Místně příslušným je katastrální úřad, respektive jeho pracoviště, v jehož obvodu se 

nachází příslušná nemovitost, tedy nemovitost, k níž má být proveden vklad věcného 

práva. Je-li návrh podán k místně nepříslušnému katastrálnímu úřadu, postupuje tento úřad 

dle ustanovení § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, tak že bezodkladně postoupí 

usnesením návrh příslušnému a vyrozumí o tom podatele. Až doručením místně 

příslušnému katastrálnímu úřadu je zahájeno řízení o povolení vkladu. “Pokud je podán 

návrh na vklad práva do katastru nemovitostí v rámci místně příslušného katastrálního 

úřadu místně nepříslušnému katastrálnímu pracovišti, opatří místně nepříslušné 

katastrální pracoviště takové podání podacím razítkem, údajem čísla podacího deníku a 

dnem doručení a téhož dne příslušnému katastrálnímu pracovišti odešle faxem nebo 

elektronickou poštou kopii té části podání, která je postačující pro zápis podání do 

příslušného přehledu řízení a k vyznačení plomby. Originál podání se zašle poštou místně 

příslušnému katastrálnímu pracovišti nejpozději následující pracovní den. O návrhu na 

vklad rozhoduje místně příslušné katastrální pracoviště. … Bylo-li totožné podání učiněno 

k místně příslušnému katastrálnímu pracovišti i k místně nepříslušnému katastrálnímu 

pracovišti místně příslušného katastrálního úřadu, musí místně příslušné katastrální 

pracoviště založit samostatné řízení jak na základě podání učiněného přímo, tak na 
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základě podání postoupeného… V dalším postupu je nutné později podané vkladové řízení 

zamítnout.“32 

Týkají-li se právní úkony učiněné listinou více nemovitostí, přičemž tyto 

nemovitosti leží v obvodech 2 či více katastrálních úřadů, předkládají se samostatné 

návrhy každému příslušnému katastrálnímu úřadu.  

 Jde-li o nemovitosti, které leží v obvodech 2 či více katastrálních pracovišť 

v rámci jednoho katastrálního úřadu, je místně příslušné to katastrální pracoviště, kterému 

byl návrh na vklad doručen dříve. Toto katastrální pracoviště „odešle téhož dne ostatním 

příslušným pracovištím faxem nebo elektronickou poštou kopii té části podání, která je 

postačující pro zápis podání do příslušného přehledu řízení a vyznačení plomby. O návrhu 

na vklad rozhodne ve spolupráci s dotčenými pracovišti pracoviště, kterému byl návrh na 

vklad doručen.“33  

 Je-li předmětem smlouvy směna nemovitostí evidovaných v obvodech více 

katastrálních úřadů, podává se návrh jednomu z těchto úřadů. Místně příslušný tedy bude 

ten, kterému bude návrh podán dříve. Obdobně se postupuje, jde-li o zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví, vypořádání společného jmění manželů či zřízení věcného 

břemene, to vše k nemovitostem evidovaných v obvodech více katastrálních úřadů. 

 Stanovení místně příslušného katastrálního úřadu je důležité z hlediska běhu lhůt, 

ale také pro stanovení okamžiku, v němž vzniklo, změnilo se nebo zaniklo právo. Stejně 

tak je důležité znát pořadí návrhů s ohledem na zásadu priority – proto se na doručené 

podání vyznačuje den, hodina a minuta podání.  

 

3.1.3 Účastníci řízení 

 
 Byť se obecně pro vkladové řízení subsidiárně užije úprava obsažená ve správním 

řádu, některé instituty upravuje zákon o zápisech odlišným způsobem. Jednou z těchto 

zvláštním způsobem upravených oblastí, je vymezení účastníků řízení o povolení vkladu 

práva do katastru nemovitostí.   

                                                            
32 Trajer, Václav: Katastr nemovitostí, ASPI Wolters Kluwer,a.s., Praha 2006, s. 78  a s. 79 
33  Tamtéž, s. 79 
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 Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o zápisech jsou účastníci řízení o povolení 

vkladu účastníci toho právního úkonu, na jehož podkladě má být zapsáno právo do 

katastru.34 

 Je třeba upozornit na rozdíl mezi účastníkem řízení a navrhovatelem. 

Navrhovatelem může být jen účastník, ale ne každý účastník je vždy navrhovatelem. 

V případě smlouvy jsou účastníci nejméně dva a oba mohou být navrhovatelem. Avšak 

navrhovatelem může být také jen jeden z nich. V takovém případě je pouze tento jeden 

účastník z titulu navrhovatele oprávněn disponovat s návrhem, tedy jej vzít zpět, případně 

omezit.   

 Skutečnost, že vznik, změna či zánik práva jsou podmíněny rozhodnutím 

příslušného katastrálního úřadu a následným vkladem, přičemž účinky vkladu vznikají je 

dni podání návrhu na vklad, má zajímavý dopad na právní postavení účastníků řízení 

v mezidobí – tedy v době od podání návrhu na vklad na jeho provedení. Postavením 

účastníků řízení, respektive stran převodní smlouvy, se zabývá nález Ústavního soudu 

české republiky ze dne 22.5.1997, sp. zn. IV. ÚS 332/96, v němž se mimo jiné praví: „… 

po uzavření smlouvy o převodu nemovitostí [byl] zapsán v katastru, a to zcela v souladu 

s právem, původní vlastník … Jenom on byl oprávněn např. vybírat nájemné, povinen platit 

daně či pojištění, jenom on byl adresátem správních rozhodnutí týkajících se převáděné 

nemovitosti. Tento stav trval až do vkladu. Vkladem však nastává a nastala situace, kdy se 

za vlastníka považuje nabyvatel, a to již od okamžiku doručení návrhu na vklad … Od 

tohoto data je tedy jenom on např. oprávněn požadovat, aby mu původní vlastník přijaté 

nájemné jako bezdůvodné obohacení vydal. Na druhé straně se stává povinným k placení 

daně z nemovitosti i za období před rozhodnutím katastrálního úřadu. Vstupuje prostě do 

všech práv a povinností původního vlastníka, týkajících se dotčené nemovitosti za období 

od doručení návrhu na vklad do rozhodnutí o něm.“35 I s ohledem na toto právní 

nástupnictví lze jen doporučit, aby rozhodování o povolení vkladu práva do katastru 

nemovitostí bylo vydáno v co nejkratší lhůtě od podání návrhu.  
                                                            
34  K tomu  srov.:  Kliment, Václav:  Katastr  nemovitostí  pro  každého, Od pozemkové  knihy  a  obecného 
zákoníku  občanského  ke  katastru  nemovitostí  a  aktuální  úpravě  právních  vztahů  k nemovitostem 
v českém právu, VÚGTK v.v.i., Zdiby 2007, s. 77: „Byl však vysloven i právní názor, že v případech převodů  
vlastnictví  k podílu  na  nemovitosti  by měl  být  účastníkem    řízení  o  vkladu  páva  i  oprávněný  z práva 
předkupního, pokud je osobou od nabyvatele odlišnou s tím, že pro daný případ je nutno aplikovat vedle 
úpravy  zvláštní  i  úpravu  obecnou,  tj.  ustanovení  §  14  správního  řádu  (nově  §  27  zák.  500/2004  Sb.). 
Tento právní názor však není v současné právní praxi katastrálních úřadů aplikován.“ 
35 Viz nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22.5.1997, sp. zn. IV. ÚS 332/96 
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3.1.4 Zahájení řízení 

 
Řízení o povolení vkladu je zahájeno dnem doručení písemného návrhu účastníků 

řízení nebo některého z nich místně příslušnému katastrálnímu úřadu (k místní příslušnosti 

viz oddíl 3.1.2. Pravomoc a příslušnost katastrálního úřadu). Nejpozději následující 

pracovní den vyznačí katastr v souboru popisných informací tzv. plombu a to uvedením 

písmena „P“ před každou dotčenou nemovitostí. Tato značka signalizuje, že právní vztahy 

k takto označeným nemovitostem jsou dotčeny změnou, respektive byl podán návrh na 

provedení změny, vlastník však není omezen v dispozici s nemovitostí.  

Určení okamžiku zahájení řízení je důležité z více důvodů. Jedním z nich je 

stanovení momentu, od něhož počínají plynout lhůty dle zákona č. 500/2004 Sb., správního 

řádu. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu a to ve lhůtě 30-

ti dní, přičemž tato lhůta může být ze zákonných důvodů prodloužena.36 Ode dne doručení 

tedy katastrálnímu úřadu plyne (zásadně) 30-ti denní lhůta pro vydání rozhodnutí.37  

Okamžik zahájení je důležitý také ve vztahu k jedné ze zásad vkladového řízení, a 

to zásadě priority: „Pořadí zápisů právních vztahů a poznámek v katastru nemovitostí, 

týkající se téže nemovitosti, se řídí (pokud zákon nestanoví jinak), dobou, ve které byl 

návrh na zápis do katastru nemovitostí doručen katastrálnímu úřadu.“38 Uvedená citace 

byla vybrána proto, že se v ní explicitně hovoří o zápisech týkajících se „téže nemovitosti“. 

Hovoříme-li obecně o zápisech jako takových, nelze zásadu priority uplatňovat absolutně. 

V případech zápisů týkajících se všech nemovitostí evidovaných tím kterým katastrálním 

úřadem, totiž zásada priority „vždy dodržována není a není ani prakticky možné ani 

potřebné takový stav věci zajistit. Vzhledem ke skutečnosti, že na rozhodovacím procesu ve 

vkladovém řízení se podílí na každém pracovišti vždy několik pracovníků, nelze prakticky 

                                                            
36  Viz ustanovení § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
37 Není‐li  ve  lhůtě  rozhodnutí  vydáno,  lze  se  domáhat  ochrany  před  nečinností  dle  ustanovení  §  80 
správního  řádu, případně následně požadovat,  aby  soud uložil příslušnému orgánu  vydat  rozhodnutí. 
Nevydání rozhodnutí ve lhůtě může také zakládat odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným 
úředním postupem dle zákona  č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 
38   Olivová, Květa; Kuba, Bohumil: Katastr nemovitostí České  republiky, 9. Aktualizované vydání, Linde 
Praha, a.s., Praha 2005, s. 65 
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zaručit striktní vyřizování všech návrhů v pořadí, v jakém byly podány.“39 Interpretace 

ustanovení § 12 odst. 2 zákona o zápisech, dle nějž se pořadí zápisů do katastru řídí dobou, 

ve které byl návrh katastru doručen, není mezi odborníky jednotná. Spory se vedou 

ohledně výkladu pojmu „doba“, když dle jedné strany je jím míněn pouze den doručení, 

zatímco dle názoru druhých hraje svoji roli i hodina a minuta podání, kteréžto časové údaje 

se na doručený návrh zaznamenávají v souladu s Jednacím řádem katastrálního úřadu. Tato 

otázka má své místo především s ohledem na možnost podání návrhu prostřednictvím 

pošty, kdy se podání vyzvednuté na poště před otevřením podatelny a týkající se zápisu 

práv do katastru označí razítkem s údajem o dni, hodině a minutě doručení, které jsou 

shodné s hodinou úředního otevření podatelny. Takové podání se zapíše do příslušného 

řízení nejpozději do 2 hodin od otevření podatelny. Podání vyzvednuté na poště v jiné době 

se v podacím razítku označí údajem o dni, hodině a minutě předání podání podatelně 

katastrálního úřadu. Podání dodané na podatelnu jiným způsobem, osobně, se opatří 

údajem o dni, hodině a minutě jejich převzetí podatelnou. U podání doručených současně 

poštou a osobně se uvede shodný časový údaj. K podpoře prvního názoru, totiž že „dobou“ 

je míněn den, bývá uváděno, že současné zákony se o roli těchto údajů (tj. údajů ohledně 

hodiny a minuty doručení) nezmiňují a ty jsou tedy pouze evidenční povahy, zvláště 

s poukazem na to, že vkladové razítko obsahuje pouze údaj o dni, kdy vznikly vkladové 

účinky, nikoli ale o hodině a minutě. 40  Naproti tomu jsou uváděny argumenty, že 

„ustanovení § 12 odst. 2 ZápPrNe [zákon o zápisech] obsahuje speciální pravidlo 

z hlediska napadání jednotlivých vkladových návrhů tím, že doba jejich podání je 

relevantní pro pořadí zápisů v katastru. …pokud by tyto skutečnosti [hodina a minuta 

podání] neměly z hlediska časové priority vkladových návrhů podaných týž den a týkajících 

se téže nemovitosti při jiném okruhu účastníků věcných smluv mít vliv, měl by zákon v 

ustanovení § 12 odst. 2 ZápPrNe stanovit, že takové pořadí (priorita) zápisů se řídí 

namísto slova “dobou” spíše (slovem) “dnem”. Jestliže však cit. pravidlo zákona obsahuje 

dobu podání, pak při souběhu dvou či vice vkladových návrhů je třeba použít i verifikaci 

doby návrhu z hlediska hodiny podání, a pokud to nestačí, pak i minuty podání toho 

                                                            
39 Trajer, Václav: Katastr nemovitostí, ASPI Wolters Kluwer, Praha 2006, s. 57 
40  K tomu  srov.  Trajerová,  Pavlína:  Zástavní právo  – hodiny  a minuty nerozhodují,  in  Právní  rádce,  č. 
2/1999 
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kterého vkladového návrhu.” 41 Osobně souhlasím s tímto druhým názorem, neboť dle 

mého názoru je třeba vycházet také z teleologického výkladu. Slouží-li výše zmiňované 

pravidlo pro určení okamžiku podání, ztrácelo by v případě kolize dvou podání v rámci 

jedné hodiny svoji použitelnost, což by bylo v rozporu se záměrem zákonodárce, který 

právě s cílem takovou kolizi řešit pravidlo do zákona vložil.  

Závěrem je třeba upozonit na logickou, avšak často opomíjenou skutečnost: po 

zahájení řízení, tedy po podání návrhu, nelze již smlouvu, na jejímž základě mají být práva 

a povinnosti zavkladovány, měnit či doplňovat. Je tomu tak proto, že vklad má právní 

účinky ke dni podání a ke skutkovým či právním změnám, ke kterým došlo po podání 

návrhu nelze přihlížet.  
 
3.1.5 Náležitosti návrhu na vklad 

 

 Návrh na vklad se podává příslušnému katastrálnímu úřadu v písemné formě, 

přičemž zákon nestanoví, v jaké lhůtě od učinění právního úkonu směřujícího ke vzniku, 

změně či zániku zapisovaného práva či povinnosti má být návrh podán. Tato skutečnost 

představuje změnu ve vztahu k předešlé úpravě, kdy bylo třeba podat návrh na registraci 

smlouvy týkající se nemovitosti státnímu notářství a to ve lhůtě 3 let od jejího uzavření, 

přičemž nedodržení lhůty mělo za následek nevyvratitelnou právní domněnku, že účastníci 

od smlouvy odstoupili. Podpis na návrhu nemusí být úřadně ověřen. 

  Dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o zápisech musí návrh obsahovat a) označení 

katastrálního úřadu, kterému je návrh určen, b) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo 

fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou 

účastníky řízení a c) označení práv, která mají být zapsána do katastru.  Návrh musí být 

také dle ustanovení § 37 odst. 2 SpŘ podepsán navrhovatelem. Stejné ustanovení také 

vyžaduje uvedení data narození navrhovatele. Jelikož však speciální úprava obsažená 

v zákoně o zápisech stanoví povinnost uvádět rodná čísla účastníků, z nichž lze navíc 

datum jejich narození zjistit, není třeba vedle rodného čísla uvádět také datum narození.  

Vady návrhu lze odstraňovat i po jeho podání katastrálnímu úřadu. Ustanovení § 5 

odst. 5 zákona o zápisech ukládá katastrálnímu úřadu vyzvat navrhovatele k odstranění 

                                                            
41 Vrchová, Karin; Vrcha, Pavel:  Z rozhodovací  činnosti  katastrálního úřadu  a  soudu  ve  věcech  vkladu 
práva k nemovitostem, 2. vydání, C.H.Beck, Praha 2007, s. 4‐5  
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případných nedostatků návrhu, přičemž jejich neodstranění může vést k zastavení řízení. 

Ve výzvě k odstranění vad katastrální úřad účastníka o tomto důsledku poučí. Je tedy třeba 

odlišovat vady a nedostatky návrhu a vlastní listiny, na jejímž podkladě má být proveden 

vklad.42 Návrh však nelze rozšiřovat o vklad dalších práv, byť by jejich vklad byl na 

základě předložené listiny možný, a to z toho důvodu, že účinky vkladu vznikají je dni 

podání návrhu. Jednalo by se tedy o další návrh, nikoli o doplnění. Jelikož má katastrální 

úřad dle správního řádu posuzovat podání dle jeho obsahu, nejspíše by takové doplnění 

posoudil jako další návrh a bylo by třeba předložit znovu přílohy a uhradit poplatek, jímž 

je podání každého návrhu zpoplatněno.  

V návrhu je, jak bylo výše uvedeno, třeba vymezit, vklad jakých práv navrhovatel 

požaduje43. Může se jednat o různá práva, či práva k různým nemovitostem. Katastrální 

úřad bude následně zkoumat, zda lze vklad těchto práv povolit. V případě oddělitelných 

práv, tedy těch, u nichž lze jedno povolit a druhé nikoli, může katastr, jsou-li splněny 

podmínky pro vklad pouze jednoho, rozhodnout o takzvaném částečném vkladu. Jde-li 

ovšem o nedělitelná práva a je třeba o vkladu rozhodnout jako o celku, přičemž katastr 

nemůže vklad povolit, je třeba návrh zamítnout celý. Výjimkou je situace, kdy účastníci 

vkladového řízení shodně prohlásí, že navrhovaná práva jsou oddělitelná. Katastrální úřad 

je vázán návrhem a nemůže provést vklad takových práv, jejichž vklad nebyl navržen, byť 

by takový vklad bylo na základě předložené listiny provést možné.44 

 
3.1.6 Přílohy návrhu na vklad  

 

Novelou číslo 89/1996 Sb. byla do zákona o zápisech včleněna ustanovení týkající 

se náležitostí a příloh návrhu. Dle předcházející úpravy byla totiž povinnost přiložit 

k návrhu příslušné přílohy stanovena pouze prováděcí vyhláškou, což bylo v rozporu 

s Listinou základních práv a svobod. Přílohou každého návrhu na vklad bude listina, na 

základě které má být právo zapsáno do katastru. Výčet listin, na jejichž základě lze zapsat 

právo do katastru nemovitostí je uveden v ustanovení § 36 katastrální vyhlášky pod 

písmeny a) – n), přičemž takovými listinami jsou například smlouvy o převodu 

vlastnického práva k nemovitosti, dohody o vypořádání společného jmění manželů či 
                                                            
42 K tomu viz Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6.10.1998, sp.zn. 15 Ca 305/98 
43 Ustanovení § 4 odst. 3 písmene c) zákona o zápisech  
44 K tomu viz Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28.12.1994, č.k. 33 Ca 154/94‐10 
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prohlášení vlastníka všech jednotek v domě o zrušení vymezení jednotek v domě a změně 

vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy. Katastru je třeba předložit její originální 

prvopis, případně ověřenou kopii, a to v počtu o dva větším, než je počet účastníků. Jde-li 

o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, je třeba počet 

stejnopisů navýšit o další dva pro každý katastrální úřad. Na manžele je třeba pohlížet jako 

na samostatné účastníky řízení. „Listinu je nutné proto předkládat v předepsaném počtu 

vyhotovení, protože po skončení řízení je každému z účastníků zasláno jedno vyhotovení 

listiny opatřené doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí, jedno vyhotovení je 

založeno do souboru listin katastrálního úřadu a jedno vyhotovení zůstává založeno ve 

spise.“45  

Katastrální úřad má povinnost zkoumat, zda jde skutečně o písemné projevy vůle 

osob v listině uvedených, a to především těch, jejichž právo zaniká nebo se omezuje.46 

Katastrální vyhláška stanoví, jakým způsobem se projev vůle osob považuje za zjištěný, 

přičemž umožňuje zjistit pravost podpisu i jiným vhodným způsobem. Zpravidla bude 

navrhovatel předkládat alespoň jeden stejnopis listiny s úředním ověřením podpisu dle 

zvláštního předpisu47, případně s prohlášením advokáta o pravosti podpisu48. Je-li listina 

sepsána ve formě notářského zápisu, považuje katastrální úřad projev vůle osob za zjištěný. 

V případě předložení stejnopisů bez výše uvedených kvalit, může katastr zjistit projev vůle 

účastníků z jejich uznání podpisu za svůj před katastrálním úřadem. Zvláštní způsob 

zjištění projevu vůle je dále stanoven pouze pro právnické osoby a spočívá v předložení 

ověřeného podpisového vzoru shodného s podpisem na smlouvě a výpisu z příslušného, 

zpravidla obchodního rejstříku. Je-li listina sepsána v jiném než českém jazyce, je třeba 

katastru předložit úředně ověřený překlad listiny. 

V případě zastoupení účastníka řízení v jednání před katastrálním úřadem 

zmocněncem je třeba, aby další přílohou návrhu byla plná moc. V případě hmotně 

právního zastoupení je třeba, aby plná moc byla součástí listiny. 

Je-li účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do 

obchodního nebo jiného rejstříku, přílohou návrhu na vklad dále musí být výpis z tohoto 

rejstříku či jeho úředně ověřená kopie.  

                                                            
45 Trajer, Václav: Katastr nemovitostí, ASPI Wolters Kluwer, Praha 2006, s. 70 
46 Viz ustanovení §37 odst. 7 vyhlášky č. 26/2007 Sb., katastrální vyhlášky 
47 Zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování 
48 Viz ustanovení § 25a zákona č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii 
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Pokud právní účinky listiny prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby 

oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu vznikly před 1.1.1993 

(tedy dle dřívější právní úpravy předcházející zákonu o zápisech), je přílohou návrhu také 

tato listina (často označovaná jako nabývací titul), případně její ověřená kopie. Tato 

povinnost je stanovena s ohledem na skutečnost, že zápisy dřívější evidence nemovitostí 

měly jen deklaratorní povahu. Pokud účastník takovou listinou nedisponuje, může 

příslušný katastrální úřad požádat o její ověřenou kopii či opis, a je-li touto listinou 

rozhodnutí státního orgánu, obrátit se s touto žádostí na příslušný orgán. „U smluv, které 

byly registrovány státním notářstvím, lze také získat opis či ověřenou kopii ze spisu, který 

se vedl o registračním řízení. V takovém případě je nutné požádat o vyhotovení opisu či 

ověřené kopie příslušný okresní soud, v jehož územní působnosti původní státní notářství 

vykonávalo svou pravomoc. Po zániku státních notářství jsou spisy o registraci uloženy 

právě na místně příslušných okresních soudech.“49 Není-li listina sepsána v českém jazyce, 

je třeba úředně ověřeného překladu takové listiny. Předložení listiny nelze nahradit 

předložením výpisu z katastru nemovitostí.50 

V řízení o povolení vkladu však katastr vychází také z jiných listin, které je třeba 

k návrhu jako přílohy přiložit. Jsou jimi například kopie nabídky k převodu vlastnictví bytu 

nebo ateliéru jeho nájemci vlastníkem bytu, popřípadě vlastníkem budovy, pokud je 

nájemcem fyzická osoba a byt nebo ateliér se převádí jiné osobě, potvrzení družstva o tom, 

že nabyvatel uhradil částku odpovídající nesplaceným úvěrům s příslušenstvím 

poskytnutým družstvu, či jiné dokumenty uvedené v ustanovení § 37 odst. 8, případně ty, 

jejichž existenci vyžaduje zákon a jejichž předložení je nutné k tomu, aby katastrální úřad 

zjistit skutečnosti, které se zkoumají při vkladu práva.  

Nepředložení příloh ani na výzvu katastrálního úřadu ve stanovené lhůtě má za 

následek zastavení řízení. Dle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia 

Nejvyššího soudu ČR však katastrální úřad řízení nezastaví, pokud navrhovatel (či jiný 

účastník řízení) tvrdí, že listina existuje, není však v jeho dispozici, avšak současně se 

katastrálnímu úřadu podaří existenci a obsah takové listiny zjistit. Nebudou-li existence a 

obsah takové listiny prokázány, katastrální úřad návrh na vklad zamítne.51 

                                                            
49 Trajer, Václav: Katastr nemovitostí, ASPI Wolters Kluwer, Praha 2006, s. 75 
50 Viz např. rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 7.12.1994, sp.zn. 23 Ca 26/94 
51 Viz stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky, sp.zn. Cpjn 
38/98, Rc 44/2000 
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3.1.7 Přezkum návrhu katastrálním úřadem 

 

Před vydáním rozhodnutí o povolení či zamítnutí vkladu zkoumá katastrální úřad 

listinu (a další skutečnosti) z hledisek uvedených v ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) – g) 

zákona o zápisech. Z jiných hledisek není katastrální úřad oprávněn listinu zkoumat, „i 

kdyby měl snad za to, že např. předložená věcná smlouva je postižena absolutní 

neplatností.“52. Je-li však vedeno soudní řízení o určení neplatnosti smlouvy, katastrální 

úřad řízení do právní moci rozhodnutí o této žalobě přeruší. Katastrální úřad také může 

účastníka řízení k podání určovací žaloby vyzvat. Obdobě platí řečené i pro případ relativní 

neplatnosti.  Je-li však o listině pravomocně rozhodnuto, že právní úkon v ní obsažený je 

neplatný, katastrální úřad návrh nepovolí a to zřejmě s odůvodněním, že navrhovaný vklad 

není odůvodněn obsahem předložené listiny. Katastrální úřad tedy sám zkoumá pouze 

způsobilost listiny k tomu, aby na jejím základě byla požadovaná práva zavkladována a to 

vždy k datu podání návrhu, neboť k tomuto datu nastanou právní účinky vkladu. 

K okamžiku vlastního rozhodnutí o návrhu na vklad naopak katastr zkoumá, zda návrh 

nepozbyl svých právních účinků (bylo vydáno – a to i po podání návrhu- předběžné 

opatření, kterým bylo účastníkovi zakázáno nakládat s nemovitostmi v jeho vlastnictví).  

 

3.1.7.1 Navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisů v katastru 
 

Předně katastrální úřad zkoumá, zda navrhovanému vkladu není na překážku stav 

zápisů v katastru. „Obsah listiny musí navazovat na údaje v katastru nemovitostí, jak co se 

týče subjektu, který s nemovitostmi nakládá, tak i objektu právních vztahů.“53 Případný 

nesoulad zápisu v katastru může vyplývat ze změny obchodní firmy, bydliště apod. osoby 

oprávněné s nemovitostí disponovat, která nebyla katastrálnímu úřadu ohlášena. Tvrdí-li 

osoba odlišná od osoby vedené v katastru jako oprávněné, že je oprávněna nakládat 

s nemovitostí, musí prokázat takovou skutečnost a domoci se nového stavu zápisu 

                                                            
52 Vrchová, Karin; Vrcha, Pavel:  Z rozhodovací  činnosti  katastrálního úřadu  a  soudu  ve  věcech  vkladu 
práva k nemovitostem, 2. vydání, C.H.Beck, Praha 2007, s. 6 
53 Trajer, Václav: Katastr nemovitostí, ASPI Wolters Kluwer, Praha 2006, s. 98 
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v katastru. Listiny prokazující tuto změnu však musí být katastrálnímu úřadu předloženy 

nejpozději v den podání návrhu na vklad, jinak bude návrh na vklad zamítnut 

s odůvodněním, že navrhovanému vkladu je na překážku stav zápisů v katastru.  Proti 

tomuto obecně přijímanému právnímu názoru však jde rozhodnutí Krajského soudu 

v Brně, které klade s odkazem na příslušná ustanovení správního řádu větší nároky na 

katastrální úřady a ukládá jim v případě nesouladu oprávněné osoby zjišťovat předně a 

úplně skutečný stav věci.54 Tomu také odpovídá oprávnění katastrálního úřadu zapisovat 

nové údaje na základě informací převzatých z jiných informačních systémů. 

Co se týká objektu právních vztahů a nesouladu se zápisem v katastru, typicky 

půjde o situaci, kdy objektem budou budovy či rozestavěné budovy neevidované 

v katastru. O zápis nové stavy do katastru je třeba požádat nejpozději s návrhem na vklad. 

Zde je však třeba zmínit rozsudek Krajského soudu v Brně, který obsahuje odlišný právní 

názor. V předmětné věci se jednalo o rozestavěnou budovu a geometrickým plánem 

rozdělovaný pozemek, přičemž ani jedna z těchto nemovitostí nebyla dosud vedena 

katastrem. Jelikož se tyto nemovité věci do katastru zapisují formou záznamu, má jejich 

zápis jen deklaratorní charakter. Účinky tohoto zápisu se však vztahují ke dni rozhodné 

právní skutečnosti, na základě které došlo k zapisovanému vzniku, změně nebo zániku 

práva. Právní skutečnosti, ke kterým se v obou výše uvedených případech váže vznik 

vlastnického práva, nastaly před podáním návrhu na vklad vlastnického práva. Vzhledem 

k tomu, že účinky těchto záznamů se budou vztahovat do doby předcházející podání 

návrhu na vklad, bude tím odstraněna překážka bránící, aby podle posuzované smlouvy byl 

proveden vklad do katastru nemovitostí, tj. navrhovanému vkladu nebude na překážku stav 

zápisu v katastru nemovitostí.55 

 

                                                            
54 K tomu  viz  rozsudek Krajského  soudu  v Brně  ze dne 16.10.1998,  sp.zn.: 35 Ca 75/98:  „Nelze … bez 
dalšího dovodit,  že by  skutečnost,  že  v době podání návrhu na  vklad  je  v katastru nemovitostí  zapsán 
někdo jiný než převodce, sama o sobě postačovala k zamítnutí návrhu na vklad. Podle § 3 odst. 2 zák. č. 
265/1992 Sb., v platném znění, se na  řízení o povolení vkladu vztahuje zákon o správním  řízení, pokud 
tento zákon nestanoví jinak. Vzhledem k tomu, že jde o podklady rozhodnutí, je třeba v řízení o povolení 
kladu postupovat podle § 32 správního řádu. Toto ustanovení správního řádu ukládá správnímu orgánu 
zjistit přesně a úplně  skutečný  stav věci a  za  tím účelem  si opatřit potřebné podklady pro  rozhodnutí. 
Případnému  zamítnutí návrhu na vklad  tak musí předcházet  zjištění,  zda ke  změně  vlastníka případně 
nedošlo  na  základě  skutečnosti  mající  za  následek  vznik,  změnu  nebo  zánik  práva  ze  zákona, 
rozhodnutím státního orgánu, popřípadě jiné skutečnosti uvedené v § 7 zák. č. 265/1992 Sb., která se do 
katastru nemovitostí zapisuje záznamem.“ 
55 Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30.4.1997, sp.zn. 35 Ca 11/97 
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3.1.7.2 Navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem předložených listin 
  

Dále je třeba, aby navrhovaný vklad byl odůvodněn obsahem předložených listin. 

Listina tedy musí obsahovat příslušné náležitosti (např. specifikaci předmětu, určení kupní 

ceny jedná-li se o kupní smlouvu) a to sama o sobě, nikoli odkazem na jiný dokument.56 

Je-li však například znalecký posudek, v němž je kupní cena stanovena, pevně spojen 

s každým stejnopisem smlouvy a je tedy její součástí, nejedná se o absenci náležitosti. 

Obdobně např. dispozice s právem k oddělovanému pozemku musí být obsažena v listině, 

jejíž součástí je geometrický plán, kterým je pozemek oddělován. V listině také musí být 

obsažen vlastní právní úkon, směřující ke vzniku, změně nebo zániku práva, jehož vklad 

má být povolen.  

3.1.7.3 Právní úkon týkající se převodu vlastnického práva nebo zřízení nebo 
zániku jiného práva je určitý a srozumitelný 

 

Určitost a srozumitelnost právního úkonu, což jsou další skutečnosti 

přezkoumávané katastrálním úřadem, zpravidla činí navrhovatelům největší potíže. 

Srozumitelný je úkon, jehož obsah je jasně patrný. Určitý je, pokud neobsahuje věcné 

nedostatky, případně obsahuje takové, které lze překlenout výkladem. Typicky je 

problémem označení nemovitostí v listinách, které jsou podkladem pro zápis vkladu. 

Nemovitosti je třeba označit určitě a srozumitelně, přičemž takto jsou bez dalšího 

označeny nemovitosti, které jsou označeny způsobem dle § 5 odst. 1 KatZ.57 Případné 

nedostatky listiny nelze v tomto případě dodatečně zhojit, neboť listina se posuzuje ke dni 

podání návrhu a k tomuto dni musí být právní úkon perfektní.58 Stejně tak nelze, jak již 

bylo výše, uvedeno odkazovat ohledně určení nemovitosti na jiné listiny. V této souvislosti 

poněkud vybočuje judikát Krajského soudu v Brně ze dne 15.1.1999, sp. zn. 35 Ca 44/98, 

                                                            
56 K tomu viz např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19.5.1994, sp.zn. Ca 86/94 
57 Viz rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 4.2.1997, sp.zn. 22 Ca 545/96 
58  Poznámka:  Právní  úkon  však  není  pro  nesrozumitelnost  a  neurčitost  neplatný  pro  chyby  v psaní  a 
počtech,  je‐li  jeho  význam nepochybný.  „Taková  chyba nečiní právní úkon neplatným.  Její dodatečné 
odstranění neznamená změnu obsahu právního úkonu. Je proto možné, vyjde‐li ve smlouvě najevo chyba 
v psaní  a  počtech  až  po  podání  návrhu  na  povolení  vkladu  do  katastru,  provést  opravu  této  chyby 
doložkou  připojenou  pod  uzavřený  text  smlouvy.  V doložce  se  poukáže  na  nesprávnost,  vyznačí  se 
správné  znění,  připojí  se  datum  provedení  opravy  a  doložku  podepíší  všichni  účastníci  smlouvy,  resp. 
správního  řízení.  Takovou  opravou  se  nic  nemění  na  stavu  skutečností,  jak  existovaly  je  dni  podání 
návrhu na vklad. Taková oprava se připouští i v případě listin sepsaných formou notářského zápisu.“ In: 
rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 30.4.1997, sp.zn. 30 Ca 10/97 
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dle něhož jestliže je v dané věci předmět smlouvy označen s odkazem na listiny (dohody), 

podle kterých se prodávající stala vlastnicí pozemků, odkazem na list vlastnický, na němž 

jsou předmětné pozemky zapsány u katastrálního úřadu a vedle parcelních čísel jsou 

převáděné pozemky ve smlouvě označeny i kulturou a výměrou, nelze předpokládat, že by 

tyto pozemky bylo možno zaměnit za pozemky jiné, zejména když nebylo prokázáno a ani 

ze strany katastrálního úřadu poukazováno na to, že by ve stejném katastrálním území 

existovaly pozemky stejně číselně označené, ale vedené v jiné dřívější pozemkové 

evidenci.  Zde se tedy za určité a srozumitelné považuje i jiné určení nemovitostí, než jen 

určení nemovitostí způsobem dle ustanovení § 5 KatZ, a současně se připouští odkaz na 

jiné listiny, než je listina, na jejímž základě má být proveden vklad. Smlouva sama musí 

obsahovat také náležitosti dle smluvního typu (např. viz výše ujednání o kupní ceně) a 

vlastní projev vůle – explicitně může být uvedeno, že převádějící převádí (prodávající 

prodává) a nabyvatel přijímá (kupující kupuje a přijímá), případně je minimálně třeba, aby 

tato vůle byla patrná z obsahu smlouvy. Požadavek určitosti a srozumitelnosti se váže také 

k určení účastníků právního úkonu. Týká-li vznik, změna či zánik práva oddělené části 

pozemku, musí být nedílnou součástí smlouvy příslušný geometrický plán, jinak je právní 

úkon neurčitý. 

 

3.1.7.4 Právní úkon je učiněn v předepsané formě 
 

Právní úkon musí být učiněn v předepsané formě. Zákon klade na právní úkony, na 

jejichž základě má být proveden vklad do katastru nemovitostí, vždy požadavek písemné 

formy. Není-li dodržen, je smlouva absolutně neplatná. Katastrální úřad tak návrh zamítne, 

a to nikoli pro absolutní neplatnost smlouvy, neboť tu není oprávněn posuzovat, ale pro 

nedodržení předepsané formy. Týká-li se smlouva převodu nemovitosti, je dle ustanovení § 

46 odst. 2 OZ třeba, aby projevy účastníků byly na téže listině. V případě, že je účastník 

při podpisu smlouvy zastoupen na základě dohody o plné moci, je třeba, aby plná moc 

tvořila nedílnou součást smlouvy a to nejpozději v okamžiku podání. „Je tomu tak proto, že 

za těchto okolností plná moc není pouze osvědčením o právu zmocněnce zastupovat 

zmocnitele ve vymezeném rozsahu, ale je především součástí smlouvy, tj. právního úkonu, 

na jehož podkladě je navrhován vklad práva do katastru, který katastrální úřad zkoumá, 

z hlediska (hledisek) taxativně vypočtených (v) ustanovení § 5 odst. 1 větě první ZZáp. 



Zápisy do katastru nemovitostí 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, katedra Práva životního prostředí, 2010 

Zuzana Světlíková 

43 

 

podle ustanovení § 5 odst. 2 ZZáp, ke dni podání návrhu na vklad.“59 U některých listin 

zákon vyžaduje vedle písemné formy formu kvalifikovanou, a to formu notářského zápisu. 

Je tomu tak například u dohody o změně rozsahu společného jmění manželů60, či u 

prohlášení vlastníka všech jednotek v domě o zrušení vymezení jednotek a změně 

vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy61. Forma notářského zápisu se neváže jen 

k určitým úkonům, jejichž příklady byly uvedeny, ale také k úkonům určitých osob – dle 

ustanovení § 40 odst. 2 občanského zákoníku musí mít formu notářského zápisu i písemné 

právní úkony těch, kteří nemohou číst a psát, pokud nejsou splněny zákonem uvedené 

podmínky. Absence zákonem požadované formy, ať už písemné či formy notářského 

zápisu, je důvodem zamítnutí návrhu na vklad. V souvislosti s přezkumem předepsané 

formy přezkoumává katastrální úřad dle ustanovení § 37 odst. 7 vyhlášky č. 26/2007, 

katastrální vyhlášky, také to, zda v listině, na jejímž základě má být proveden vklad do 

katastru nemovitostí, jde skutečně o písemné projevy vůle osob v ní uvedených. S ohledem 

na charakter zápisu vkladem se zvláštní zřetel bere na osoby, jejichž právo má být 

omezeno, či má zaniknout. V uvedeném ustanovení katastrální vyhlášky je obsažen výčet 

skutečností, na jejichž základě má katastrální úřad projev vůle osob za zjištěný (smlouva 

byla sepsána ve formě notářského zápisu, účastník, jehož totožnost byla předepsaným 

způsobem zjištěna, uznal pravost svého podpisu před katastrálním úřadem, atd.). Byla-li 

smlouva podepsána a pravost podpisu úředně ověřena v zahraničí, a to nikoli na 

zastupitelském úřadě České republiky, bude zpravidla vyžadována apostila, případně 

superlegalizace. Této náležitosti není třeba, pokud byla smlouva podepsána a pravost 

podpisu ověřena ve státě, s nímž má Česká republika podepsána dvoustrannou dohodu o 

právní pomoci vztahující se i na potvrzení pravosti podpisu. Ověřovací doložka však musí 

být úředně přeložena. Katastrální úřad však může pravost podpisu zjistit jiným vhodným 

způsobem, nelze-li projev vůle účastníka zjistit způsobem v prováděcí vyhlášce uvedeným. 

Dle judikatury má katastrální úřad povinnost využít všech možností daných správním 

řádem, tedy i nechat účastníka smlouvy předvést a otázat se ho, zda podpis na smlouvě 

uznává za svůj projev vůle.62 

 
                                                            
59  Stanovisko  občanskoprávního  a  obchodního  kolegia  Nejvyššího  soudu  České  republiky  ze  dne 
28.6.2000, Cpjn 38/98 
60 Viz ustanovení § 143a odst. 1 OZ 
61 Viz ustanovení § 5 odst. 7 zákona o vlastnictví bytů 
62 Viz rozsudek Krajského soudu v Ostravě č.j. 22 Ca 642/94‐12 
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3.1.7.5 Účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu 
 

Další skutečností, kterou katastrální úřad při rozhodování o povolení vkladu 

zjišťuje, je, zda jsou účastníci oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu. Rozumí se 

tím oprávnění osoby, která s nemovitostí nakládá, s ní určitým způsobem naložit a 

současně oprávnění další osoby k věci práva nabýt. Ve vztahu k druhému jmenovanému, 

není-li tuzemec63, jsou omezení spjata především s právními normami obsaženými 

v zákoně č. 219/1995 Sb.,  devizový zákon. Zvláštní postavení mají právnické a fyzické 

osoby z členských států Evropské unie a dle stanoviska ČÚZK také osoby z Norska, 

Islandu a Lichtenštejnska, Švýcarska a USA.  

Je-li účastníkem řízení o povolení vkladu právnická osoba, zjišťuje katastrální úřad, 

zda jejím jménem jednají osoby k tomu oprávněné, zpravidla tedy zda jsou tyto osoby 

statutárním orgánem společnosti (zda jím byly při podání návrhu).64 Nejedná se však jen o 

zjištění formálního souladu se zápisem v obchodním rejstříku – pokud je katastrálnímu 

úřadu známo, že zápis neodpovídá skutečnému stavu, musí tuto skutečnost ve svém 

rozhodnutí zohlednit.65  

Oprávnění disponovat nemovitostí takovým způsobem, „který by znemožnil zpětný 

převod v nezměněném rozsahu na původního vlastníka“66, také nemá ten, na něhož bylo 

vlastnické právo k nemovitosti převedeno pouze k zajištění závazku. Jedná se totiž pouze o 

převod dočasný, jehož charakter znemožňuje dočasnému vlastníku převádět vlastnické 

právo k nemovitosti, zatěžovat ji zástavním právem či omezovat věcnými břemeny. 

Vzhledem ke stručnosti právní úpravy zajištění závazku převodem práva je tato materie 

dotvářena výkladem soudů. Příkladem může být rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 

27.3.2001, č.j. 44 Ca 147/2000 – 19, dle něhož zajišťovací převod práva je převodem 

„vlastnictví s tím, že se věc dává (převádí) jen k zajištění jednání (patrně splnění) 

pohledávky, že tedy z různých oprávnění vlastníka lze vykonávat jen to, které slouží 

k zajištění pohledávky. Zajišťovací převod práva je převodem pouze dočasným, a to na 

dobu zajištění pohledávky věřitele. Tento zajišťovací převod práva neznamená, že se jím 

převádí vlastnictví, ale osoba oprávněna převodem zajišťovacím má jen právo žádat, aby 
                                                            
63 K vymezení pojmu  tuzemec  viz ustanovení  § 1 písmene  a), b)  zákona  č. 219/1995  Sb., devizového 
zákona  
64 Viz rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14.7.1999, č.j. 31 Ca 74/98 
65 Viz usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 29.11. 1998, sp.zn. 211/98 
66 Trajer, Václav: Katastr nemovitostí, ASPI Wolters Kluwer, Praha 2006, s. 118 
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se jí z věci dostalo uspokojení před ostatními věřiteli. Bez dohody s dlužníkem není věřitel 

oprávněn právo převést a zbavit se tak možnosti je zpět převést na dlužníka.“67 Pokud tedy 

osoba, na níž bylo vlastnické právo k nemovitosti převedeno pouze k zajištění splnění 

primárního závazku, disponuje s tímto právem takovým způsobem, který by znemožnil po 

splnění primárního závazku jeho převod zpět na původního vlastníka v nezměněném 

rozsahu, katastr nemovitostí návrh vkladu zamítne.  

V případě vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství katastrální 

úřad zkoumá, zda byla dodržena zákonná tříletá lhůta, v jejímž běhu lze společné 

vlastnictví manželů vypořádat dohodou. Za tím účelem si katastrální úřad opatřuje 

rozsudek o rozvodu manželství opatřený doložkou právní moci. Marné uběhnutí lhůty má 

za následek vypořádání ex lege, dle něhož se společné jmění manželů mění na podílové 

spoluvlastnictví, přičemž podíly spoluvlastníků jsou stejné. Nestačí v této lhůtě dohodu 

uzavřít, ale je nutné, aby v jejím průběhu nastaly i věcně právní účinky, tedy aby byl podán 

návrh na vklad vlastnického práva dle této dohody. Vlastní rozhodnutí katastrálního úřadu 

může být vydáno i po jejím uplynutí. Zvláštní situace nastane, pokud je soudem vedeno 

řízení o vypořádání společného jmění manželů. Existuje nejednotná judikatura týkající se 

otázky, zda podání návrhu na vypořádání společného jmění soudem lhůtu pro uzavření 

dohody o vypořádání společného jmění staví, či nikoli. Nicméně převažující právní názor 

je, že nevyvratitelná právní domněnka podílového spoluvlastnictví manželů nenastane, 

pokud před uplynutím tříleté lhůty od právní moci rozsudku o rozvodu manželství je podán 

návrh na vypořádání společného jmění manželů soudem a průběhu tohoto řízení, byť 

časově po třech letech od zániku manželství, je uzavřena mimosoudní dohoda. 

 Duplicitní zápis vlastníků k nemovitosti je taktéž skutečností, která omezuje 

zapsané vlastníky v dispozici s právy týkajícími se této nemovitosti. Až do vyřešení 

otázky, který ze zapsaných vlastníků je vlastníkem skutečným, nelze s nemovitostí 

nakládat.68 „Vzhledem ke skutečnosti, že katastrální úřad není oprávněn rozhodnout, který 

z duplicitně zapsaných vlastníků je skutečným vlastníkem, musí případný návrh na vklad 

ohledně předmětné nemovitosti zamítnout, neboť vlastnické právo jednoho z duplicitně 

                                                            
67 rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 27.3.2001, č.j. 44 Ca 147/2000 – 19 
68 Viz rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20.2.2002, č.j. 10 Ca 370/2001‐20 
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zapsaných vlastníků omezuje v oprávnění nakládat s předmětem právního úkonu toho 

druhého a naopak.“69  

 Zamítnutí návrhu na vklad s odůvodněním, že účastník není oprávněn nakládat 

s předmětem právního úkonu, může být zapříčiněno nedoložením listiny prokazující 

oprávnění osoby nakládat s předmětnou nemovitostí, pokud právní účinky úkonu nastaly 

před 1.1.1993. K této skutečnosti odkazuji výše k bodu 3.1.6. (Přílohy návrhu na vklad) a 

doplňuji, že katastrální úřad návrh na vklad zamítne, nebude-li předložen originál či 

ověřená kopie této listiny. Tvrdí-li účastníci, že tuto listinu nemají k dispozici, pak bude 

návrh zamítnut, pokud se ani katastrálnímu úřadu nepodaří existenci a obsah listiny zjistit.  

 

3.1.7.6 Účastník řízení není omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo 
rozhodnutím státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se věci, která je 
předmětem právního úkonu 
 

 Katastrální úřad dále při přezkumu návrhu na vklad práva zkoumá, zda není 

účastník řízení omezen ve smluvní volnosti týkající se věci, která je předmětem právního 

úkonu, právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu. 

Obdobně jako v případě zkoumání, zda jsou účastníci oprávněni nakládat s předmětem 

úkonu, je ohledně omezení smluvní volnosti třeba zkoumat postavení jak osoby, která 

s právy k nemovitosti disponuje, tak té, která má být z vkladovaných práv oprávněna. 

Smluvní omezení volnosti dispozic k věci je závazkový vztah, který má právní účinky 

pouze mezi osobami tohoto vztahu a ke kterému tedy katastrální úřad při rozhodování o 

povolení vkladu nepřihlíží. Výjimkou jsou právní úkony dlužníka dle ustanovení § 58 

zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění před 1.1.1992, dle něhož mohl 

věřitel uspokojení své pohledávky zajistit závazkem dlužníka nepřevést na jiného 

nemovitost ve vlastnictví dlužníka, dokud pohledávka nebude uhrazena. Smlouva 

podléhala registraci státním notářstvím. Právo vlastníka takto zatížené nemovitosti 

s právem k nemovitosti v plném rozsahu disponovat se obnovuje zánikem zajištěné 

pohledávky. Převod na jinou osobu je také možný se souhlasem věřitele. 

   Podle textu zákonného ustanovení můžeme s ohledem na jejich zdroj vymezit tři 

skupiny omezení: a) ta, která jsou stanovena právními předpisy, tedy platí erga omnés, b) 

                                                            
69 Trajer, Václav: Katastr nemovitostí, ASPI Wolters Kluwer, Praha 2006, s. 119 
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ta, která vyplývají z rozhodnutí soudu či c) z rozhodnutí státního orgánu a vztahují se 

zpravidla ke konkrétně určeným osobám. I omezení pod bodem b) a c) jsou vždy ukládána 

na základě zákona. „Právních předpisů, které omezují ve větším či menším rozsahu výkon 

vlastnického práva či jiná věcná oprávnění, je celá škála. Bude proto na katastrálním 

úřadu, aby v každém jednotlivém případě zkoumal, zda příslušný právní předpis 

nezasahuje (a pokud ano, pak v jakém rozsahu, resp. s jakými důsledky) do věcněprávní 

sféry vlastníka či jiné oprávněné osoby.“70 Jmenovat lze například již zmíněný devizový 

zákon, ale také zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (právo státu na přednostní 

koupi kulturních památek), zákon č. 210/2002 Sb., o nadacích a nadačních fondech 

(majetek nadace nebo nadačního fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění 

závazku), zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (předkupní právo nájemce bytu71) apod.  

 Státním orgánem, který svým rozhodnutím může omezit právo disponovat s věcí je 

například stavební úřad. Dle ustanovení § 77 odst. 1 písmena d) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu vydává mimo jiné územní rozhodnutí o dělení nebo 

scelování pozemků, nejsou-li podmínky dány jiným ze  způsobů uvedených v zákoně. 

Nevydá-li stavební úřad územní rozhodnutí o povolení dělení či scelování pozemků, jsou 

vlastník či vlastníci dotčených nemovitostí omezeni ve smluvní volnosti ohledně těchto 

pozemků. Obdobně je tomu i při dělení lesních pozemků.72 Je třeba však mít na paměti, že 

toto rozhodnutí je nutné v případě smluvních dispozic s věcí, pokud však „dochází k dělení 

pozemků nikoliv na základě smlouvy (např. v dědickém řízení, kdy se na základě usnesení 

soudu do katastru provádí zápis záznamem), pak katastrální úřad není oprávněn způsob 

dělení nijak zkoumat.“73 

 Dále může být vlastník nemovitosti omezen ve smluvní volnosti na základě 

rozhodnutí soudu. Zákonný podklad k takovému omezení je obsažen především v zákoně 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (osř), a zákoně č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Dle ustanovení § 335b odst. 1 písm. a) osř 

soud v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí povinnému zakáže, aby po doručení 
                                                            
70 Vrchová, Karin; Vrcha, Pavel:  Z rozhodovací  činnosti  katastrálního úřadu  a  soudu  ve  věcech  vkladu 
práva k nemovitostem, 2. vydání, C.H.Beck, Praha 2007, s. 9 
71 Pozn.: Porušení nabídkové povinnosti má za následek absolutní neplatnost kupní smlouvy). K tomu viz 
rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26.10.1999, č.j. 30 Ca 4/1999 či rozhodnutí Nejvyššího 
soudu České republiky ze dne 29.4.2003, sp.zn. 28 Cdo 412/2003  
72 Viz zákon č. 289/1995 Sb., zákon o lesích 
73  Barešová,  E.,  Baudyš,  P.:  Zákon  o  zápisech  vlastnických  a  jiných  věcných  práv  k nemovitostem,  4. 
vydání C.H. Beck, Praha 2007, s. 127 
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usnesení označenou nemovitost převedl na jiného nebo ji zatížil. Právní úkon učiněný 

v rozporu s tímto ustanovením je neplatný pro rozpor se zákonem. Absolutně neplatná 

smlouva nemůže být podkladem pro zápis vkladu do katastru nemovitostí.74 Toto usnesení 

se doručuje i příslušnému katastrálnímu úřadu, který k postiženým nemovitostem vyznačí 

poznámku. Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí je vykonatelné dnem doručení 

povinnému. Rozhodným časovým údajem je den doručení, nikoli hodina.75 (Obdobně je 

tomu při nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku dle ustanovení § 338h, odst. 1 

písmeno a) osř). Dle ustanovení § 44a odst. 1 exekučního řádu nesmí povinný po doručení 

usnesení o nařízení exekuce nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku 

patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, 

uspokojování životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost a 

udržování a správy majetku. Právní úkon učiněný v rozporu s tímto zákazem je postižen 

relativní neplatností a neplatnosti se může dovolat exekutor, oprávněný nebo přihlášený 

věřitel. Jelikož je smluvní volnost povinného omezena ke všem nemovitostem v jeho 

vlastnictví a v rámci společného jmění manželů, doručuje se usnesení o nařízení exekuce 

katastrálnímu úřadu, v obvodu jehož územní působnosti se nachází sídlo soudu, který 

pověřil exekutora. Katastrální úřad k nemovitostem vyznačí poznámku a současně zajistí 

zápis poznámky na příslušné listy vlastnictví v celé České republice. Následně nelze 

podávat návrh na převod či zatížení takových nemovitostí a vede-li katastrální úřad již o 

takovém návrhu řízení, je třeba zjistit, zda usnesení o nařízení exekuce nabylo 

vykonatelnosti před podáním návrhu na vklad.76 Vykonatelnost usnesení nabývá 

doručením povinnému. Z dalších omezení smluvní volnosti lze uvést omezení v důsledku 

vydání předběžného opatření či zahájení insolventního řízení.  

 

3.1.7.7 K právnímu úkonu účastníka řízení byl udělen souhlas podle zvláštního 
předpisu 

 

 Konečně katastrální úřad také zkoumá, zda byl k právnímu úkonu účastníka řízení 

udělen souhlas podle zvláštního předpisu. Takovým zvláštním předpisem je zvláště, avšak 

                                                            
74 Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15.12.2004, sp.zn. 30 Cdo 2662/2003 
75 Viz rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23.5.2003, sp.zn. 15 C 2/2003 
76 Viz rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27.6.2006, č.j. 30 C 1/2006‐15 
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nikoli výlučně občanský zákoník. Ten v ustanovení § 26 upravuje jednání fyzických osob, 

které nejsou způsobilé jednat, tak, že za ně jednají jejich zákonní zástupci, přičemž nejde-li 

o běžnou záležitost, je dle ustanovení § 28 třeba k nakládání s majetkem schválení soudu. 

Těmito osobami jsou nejčastěji nezletilí, ale také se jedná o osoby, jejichž způsobilost 

k právním úkonům byla omezena či jí byly zbaveny. Spadají sem také osoby, kterým soud 

ustanovil opatrovníka z důvodů uvedených v ustanovení § 29. Jelikož dispozice 

s nemovitostmi, a to ani jejich nabývání, není běžnou záležitostí, zjišťuje katastrální úřad, 

zda soud právní úkon, na jehož základě má být proveden vklad, pravomocně schválil. Do 

novely, která nabyla účinnosti dne 1.7.1996 nebylo zcela zřejmé, zda postačí, když je 

právní úkon schválen soudem dodatečně, po podání návrhu na vklad. Dle aktuální právní 

úpravy zkoumá katastrální úřad udělení souhlasu ke dni podání návrhu na vklad. Nabízí se 

však otázka, zda postačí zjištění existence takového pravomocného rozhodnutí, či je třeba, 

aby schválení úkonu soudem bylo na téže listině. Judikatura se v této otázce jednoznačně 

přiklání k druhé uvedené variantě, jde-li o smlouvy o převodu nemovitostí, a to z toho 

důvodu, že až rozhodnutím soudu o schválení právního úkonu je právní úkon perfektní, 

tedy dovršený.77 „Místo připojení doložkou o právní moci opatřeného rozsudku soudu o 

schválení právního úkonu za nezletilého (nebo jeho úředně ověřené kopie) ke každému 

vyhotovení smlouvy je možné nechat opatřit všechna vyhotovení smlouvy doložkou, kterou 

soud potvrdí skutečnost, že daný právní úkon byl pravomocně schválen rozsudkem soudu 

č.j. …… ze dne ……. .“78  V případě právních úkonů, u nichž není nutné, aby jejich projevy 

byly na téže listině, bude povinností katastrálního úřadu zjistit, zda bylo vydáno rozhodnutí 

o schválení takového úkonu a zda je ke dni podání návrhu vkladu pravomocné. V praxi se 

často stává, že nezletilé dítě je ze strany rodičů obdarováno nemovitostí, přičemž rodiče 

vystupují současně jako zákonní zástupci svého dítěte.79 I kdyby takovou smlouvu 

následně soud schválil, nelze na jejím základě provést vklad do katastru, neboť žádný 

z rodičů nemůže zastoupit své děti, jde-li o právní úkony, při nichž by mohlo dojít ke střetu 

zájmů mezi rodiči a dětmi.80 V takovém případě je třeba, aby byl nezletilci ustanoven 

zvláštní zástupce (je-li dárcem jeden z rodičů, může dítě zastoupit druhý rodič). Dle 

ustanovení § 175r osř mohou dědici a správce dědictví během dědického řízení s majetkem 

                                                            
77 Viz rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31.7.1998, č.j. 33 Ca 82/98‐8 
78 Trajer, Václav: Katastr nemovitostí, ASPI Wolters Kluwer, Praha 2006, s. 129 
79 Viz rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31.7.1998, č.j. 33 Ca 100/98‐11 
80 Viz rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30.11.1995, č.j. 33 Ca 54/95‐13 
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náležejícím do dědictví nakládat nad rámec obvyklého hospodaření jen se svolením soudu. 

Proto bude katastrální úřad zjišťovat, zda takové svolení bylo pravomocně uděleno.81 

Souhlasem dle zvláštního předpisu však nemusí být výlučně souhlas soudu. Je jím 

například také schválení zastupitelstva obce, které se prokazuje doložkou na listině dle 

zákona o obcích 82, nebo souhlas pozemkového úřadu dle zákona o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech.83  

 

 

3.1.8 Přerušení řízení 

 

  Přerušení řízení je institut sloužící k odstranění nedostatků, pro něž nelze v řízení 

do doby jejich odstranění pokračovat. Rozhodnutí o přerušení řízení má formu usnesení a 

je proti němu přípustné odvolání, o němž rozhoduje místně příslušný zeměměřický a 

katastrální inspektorát. Odvolání se podává ve lhůtě 15 dní ode dne doručení písemného 

vyhotovení usnesení a nemá odkladný účinek. Řízení lze přerušit na dobu nezbytně nutnou. 

Důvody, pro které může či musí katastrální úřad řízení o povolení vkladu přerušit, jsou 

stanoveny v ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu a představují 

rozšíření v porovnání s úpravou dle starého správního řádu. Vkladové řízení může být 

přerušeno: 

a) Současně s výzvou k odstranění nedostatků návrhu na vklad. V případě 

odstranitelných nedostatků podání vyzve katastrální úřad k jejich odstranění a je na 

uvážení katastrálního úřadu, zda současně řízení přeruší a to především s ohledem na běh 

lhůt. Nejsou-li ve lhůtě nedostatky podání odstraněny, katastrální úřad řízení zastaví.  

b) Současně s výzvou na zaplacení správního poplatku, který je spojen s přijetím 

návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. V současné době je 

přijetí návrhu zpoplatněno částkou 500,-Kč. Poplatek se platí za návrh an block, nikoli za 

každou nemovitost či právo v návrhu uvedené. Ovšem vzhledem k tomu, že tento poplatek 

patří k nejnižším v Evropě a jeho výše nebyla od roku 1994 měněna, zvažuje se jeho 

zvýšení či změna v tom smyslu, že by se poplatek týkal každé jednotlivé nemovitosti, ke 

které by byl navrhován vklad.  
                                                            
81 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.5.2005, sp.zn. 30 Cdo 967/2004  
82 Viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
83 Viz zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
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c) Z důvodu řešení předběžné otázky. Předběžnou otázkou je otázka, na jejímž 

zodpovězení závisí rozhodnutí ve věci a která dosud nebyla pravomocně příslušným 

orgánem veřejné moci zodpovězena a současně o ní katastrální úřad nemůže rozhodnout. 

Je-li o ní vedeno řízení před příslušným orgánem veřejné moci, může katastrální úřad 

vkladové řízení přerušit do doby jejího pravomocného zodpovězení. Není-li o ní řízení 

vedeno, může k takovému řízení dát podnět nebo vyzvat účastníka či jinou osobu k podání 

návrhu na zahájení řízení (např. řízení o platnosti smlouvy). Jedná-li se o otázku, kterou je 

katastrální úřad oprávněn rozhodnout, avšak věc nelze rozhodnout ve společném řízení, 

opět může řízení přerušit (např. dvě vkladová řízení k týmž nemovitostem).  

d) Do doby ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi. Povinnost 

správního orgánu ustanovit osobě opatrovníka je uvedena v ustanovení § 32 odst. 2 

správního řádu, kde se zároveň stanoví, kterým osobám se opatrovník ustanovuje. Jsou 

jimi například nezletilci a osoby bez či s omezenou způsobilostí k právním úkonům, pokud 

nemají zákonného zástupce či je tento nemůže zastupovat, či osobám, které nejsou známy. 

Po ustanovení opatrovníka katastrální úřad v řízení pokračuje. 

e) Z dalších důvodů stanovených zákonem. Zákon o zápisech vlastnických a jiných 

práv k nemovitostem nezakládá zvláštní důvody pro přerušení řízení. 

Vkladové řízení dále musí být  

f) přerušeno na žádost žadatele. Řízení o povolení vkladu je řízením zahajovaným na 

návrh. Postavení žadatele má navrhovatel, ostatním účastníkům se jen doručí usnesení o 

přerušení řízení. Je-li více navrhovatelů, s přerušením řízení musí souhlasit všichni. 

V tomto případě nemá katastrální úřad možnost správního uvážení. V řízení je možno 

pokračovat na základě navrhovatele i před uplynutím lhůty, po jejíž dobu bylo řízení 

přerušeno.  

 

 
3.1.9 Zastavení řízení 

 

 Rozhodnutí o zastavení řízení má formu usnesení a je proti němu přípustné 

odvolání, o němž rozhoduje místně příslušný zeměměřický a katastrální inspektorát. 

Odvolání se podává ve lhůtě 15 dní ode dne doručení písemného vyhotovení usnesení a 

nemá odkladný účinek. Důvody, pro které může či musí katastrální úřad řízení o povolení 
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vkladu ¨zastavit, jsou stanoveny v ustanovení § 66 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správního řádu a představují rozšíření v porovnání s úpravou dle starého správního řádu. 

Na rozdíl od rozhodování o přerušení řízení se zde neuplatní správní uvážení. Nastanou-li 

zákonem předvídané skutečnosti, katastrální úřad musí řízení zastavit. Těmito 

skutečnostmi jsou:  

a) Žadatel vzal svou žádost zpět. Řízení o povolení vkladu je řízením zahajovaným na 

žádost. Žadatel, který je v řízení navrhovatelem, může vzít svůj návrh zpět a to až do 

okamžiku vydání rozhodnutí.84 Je-li navrhovatelů více, je třeba souhlasu všech. Vůle 

účastníků řízení, kteří nejsou navrhovateli, není pro rozhodnutí o zastavení řízení 

relevantní. 

b) Podání žádosti zjevně nepřípustné. Tento důvod zastavení se v řízení o povolení 

vkladu do katastru nemovitostí vyskytuje jen minimálně. 

c) Neodstranění podstatné vady žádosti, která brání pokračovat v řízení, v určené 

lhůtě. Nebudou-li odstranitelné vady zhojeny ve lhůtě stanovené ve výzvě katastrálního 

úřadu k jejich odstranění, bude řízení o povolení vkladu zastaveno. Katastrální úřad však 

může prominout zmeškání úkonu, jestliže o to navrhovatel požádá do 15 dní ode dne, kdy 

pominula překážka provedení úkonu, a současně prokáže, že překážkou byly závažné 

důvody, které nastaly bez jeho zavinění.  

d) Nezaplacení správního poplatku v určené lhůtě. Podání návrhu na provedení vkladu 

je zpoplatněno částkou 500,-Kč. Poplatek se platí vylepením kolků, převodem z účtu či 

poštovní poukázkou a to při podání návrhu nebo na výzvu katastrálního úřadu, v níž je 

současně stanovena lhůta pro jeho uhrazení. Neuhrazení ve lhůtě je důvodem zastavení 

řízení. 

e) Překážka řízení dle ustanovení 48 odst. 1 správního řádu neboli litispendence. Je-li 

o téže věci zahájeno řízení u dvou katastrálních úřadů (směna nemovitostí, které se 

nacházejí v obvodu dvou či víče katastrálních úřadů), ten, jemuž byl návrh doručen 

později, musí řízení zastavit. 

f) Smrt či zánik navrhovatele, pokud v řízení nepokračují jeho právní nástupci, či 

zánik věci nebo práva, které se řízení týká. V řízení o povolení vkladu vstupují právní 

nástupci účastníků do práv a povinností svých právních předchůdců. Řízení je však ex lege 

zastaveno v případě zániku věci, které se řízení týká (např. faktické zničení stavby). 

                                                            
84 K „vydání“ viz ustanovení § 71 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu 
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Katastrální úřad vydá deklaratorní usnesení o zastavení řízení, jakmile se dozví o zániku 

věci. 

g) Žádost se stala zjevně bezpředmětnou. Tento důvod zastavení se v řízení o povolení 

vkladu do katastru nemovitostí vyskytuje jen minimálně. 

h) Další skutečnosti stanovené zákonem. Zákon o zápisech vlastnických a jiných práv 

k nemovitostem nezakládá zvláštní důvody pro zastavení řízení. 

 

 

3.1.10 Povolení vkladu 

 
 Zjistí-li katastrální úřad v rámci nezkumného řízení, že všechny zákonem stanovené 

požadavky jsou splněny ke dni podání návrhu a že návrh neztratil ke dni rozhodnutí své 

právní účinky, rozhodne o povolení vkladu. Je však třeba odlišovat povolení vkladu od 

vlastního vkladu, kterým se rozumí vlastní zápis do katastrálních operátů, který se provádí 

nejpozději do 30 dní od právní moci rozhodnutí o povolení vkladu. Vznik, změna a zánik 

práva jsou spojeny právě s provedením vkladu85, nikoli s rozhodnutím o jeho povolení. 

 Rozhodnutí o povolení vkladu se provede zápisem ve spise a nemusí být 

odůvodněno, vyhovuje-li se všem účastníkům a v plném rozsahu. Není-li povolen vklad 

všech navrhovaných práv, nebo je takový postup vhodný s ohledem na jiné skutečnosti, 

rozhoduje katastrální úřad o povolení vkladu písemným rozhodnutím. Takové rozhodnutí 

je pravomocné doručením poslednímu z účastníků řízení.  

 Proti rozhodnutí o povolení vkladu není přípustný žádný opravný prostředek, 

žaloba ve správním soudnictví86, ani autoremedura. V případě nesprávného provedení 

vkladu je jediným prostředkem nápravy určovací žaloba.87 Domnívám se, že velmi zdařile 

je nemožnost autoremedury zdůvodněna v rozsudku Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. 22 

Ca 874/95: „Konstitutivní povaha rozhodnutí o povolení vkladu práva do katastru a s ní 

spojené právní účinky proto vedly i k zvláštní úpravě procesního postupu, upravujícího 

oprávnění a postup státního orgánu při vkladech vlastnického práva, aniž by z úpravy bylo 
                                                            
85 Katastrální úřad provede vklad práva do 30ti dní po pravomocném rozhodnutí o povolení vkladu, tj. ve 
lhůtě  30ti dní od právní moci  rozhodnutí. Viz ustanovení  §  43 odst.  2, písmena  a)  vyhlášky  Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon o zápisech vlastnických a 
jiných věcných práv k nemovitostem 
86 Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30.12.1995, č.j. 11 Cmo 440/2005‐34 
87 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21.6.2005, sp.zn. 30 Cdo 2237/2004 
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správné dovodit, že může též svá rozhodnutí zrušit a přivodit tím zánik vlastnického práva. 

Není zřejmě sporné, že případným zrušením rozhodnutí o vkladu se ruší účinky původního 

rozhodnutí, takže by vlastnické právo zaniklo. Připustit oprávnění správního orgánu rušit 

svým rozhodnutím vlastnické právo by nebylo v souladu s ústavním pořádkem, a to jak se 

zásadou nezrušitelnosti vlastnictví (kromě vyvlastnění ve veřejném zájmu, na základě 

zákona a za náhradu), tak se zásadou, že o zániku vlastnického práva zásadně přísluší 

rozhodovat nezávislému orgánu, kterým je za současného právního stavu jedině soud.“88 

 V jednom návrhu může navrhovatel navrhovat více práv k nemovitostem, jsou-li 

tato práva podložena listinou. Jedná-li se o práva oddělitelná, je možné povolit jen vklad 

některých z těchto práv, jsou-li pro povolení vkladu těchto práv splněny požadavky. 

Současně navrhovaný vklad jiných práv může být zamítnut či řízení o nich zastaveno 

(vezme-li navrhovatel ohledně určitých práv svůj návrh zpět).89 Jedná se pak o částečné 

rozhodnutí o povolení vkladu.90 Oddělitelnost práv je podmínkou takového částečného 

rozhodnutí a katastrální úřad ji zjišťuje především z vůle účastníků. Podmínkou také je 

splnění požadavků zákona při oddělení úkonů a jejich samostatné existenci (např. uvedení 

ceny každé z převáděných nemovitostí91). 

 

 

3.1.11 Zamítnutí návrhu 

 

 Návrh na povolení vkladu práva do katastru nemovitostí může být katastrálním 

úřadem zamítnut z důvodu nesplnění zákonných podmínek uvedených v ustanovení § 5 

odst. 1 písmene a) až g) zákona o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem (viz 

4.1.7. Přezkumná činnost katastrálního úřadu) či z toho důvodu, že návrh na vklad pozbyl 

svých právních účinků. 

                                                            
88 Viz rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.3.1996, č.j. 22 Ca 874/95‐24 
89  Poznámka:  „Objevují  se  právní  názory  (sdělení Ministerstva  vnitra),  že  v případě  zúžení  předmětu 
žádosti  se nemá  řízení ohledně  zúžené  části  zastavovat, ale pouze nepokračovat  v řízení ohledně  této 
části  žádosti.  I  v takovém  případě  však  zůstává  otázkou,  zda  zúžení  předmětu  žádosti  a  částečné 
zpětvzetí návrhu  jsou zaměnitelné termíny nebo dva odlišné  instituty. Osobně se domnívám, že postup, 
při němž  je v případě částečného zpětvzetí návrhu na vklad vydáno usnesení o zastavení  řízení ohledně 
zpětvzaté  části návrhu,  je  ve  větším  souladu  s právní  teorií než postup, při  kterém by  se pouze mlčky 
přestalo o dané  části  žádosti vést  řízení.“  In Trajer, Václav: Katastr nemovitostí, ASPI Wolters Kluwer, 
Praha 2006, s. 98. S názorem vysloveným v závěru této citace si z uvedeného důvodu dovoluji souhlasit. 
90 Viz rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31.3.1997, č.j. 33 Ca 119/96‐8 
91 Viz rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31.10.1995, sp.zn. 33 Ca 71/95 
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   Ke dni vlastního rozhodnutí katastrální úřad zkoumá, zda návrh neztratil své 

účinky. Dle ustanovení § 76f odst. 2 osř pozbývá návrh na vklad práva k nemovitosti své 

účinky, pokud bylo před pravomocným rozhodnutím o tomto vkladu účastníkovi 

předběžným opatřením uloženo, aby s touto nemovitostí nenakládal. Tedy, i pokud byl 

návrh podán před vydáním předběžného opatření (před jeho vykonatelností), a nebylo o 

něm do vydání tohoto pravomocně rozhodnuto, katastrální úřad je povinen návrh 

zamítnout, neboť ex lege ztratil své právní účinky.  Usnesení, kterým se nařizuje předběžné 

opatření zakazující dispozice s nemovitostí, se ve lhůtě 3 dní od vyhlášení, a nebylo-li 

vyhlášeno od vydání, zasílá také příslušnému katastrálnímu úřadu, který provede u 

příslušné nemovitosti zápis poznámky. Obdobně je tomu dle ustanovení § 79d odst. 5 

zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád v případě zajištění nemovitosti. 

 Před vydáním rozhodnutí o zamítnutí návrhu dá katastrální úřad účastníkům řízení 

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, pokud nevycházel výlučně z podkladů, které 

již účastník řízení znal92. Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad se vyhotovuje v písemné 

formě a doručuje se všem účastníkům řízení. Náležitostmi rozhodnutí jsou výrok 

s uvedením důvodu zamítnutí93, odůvodnění94 a poučení účastníků o opravném prostředku.  

 Dle čl 21 (částečné povolení vkladu) odst. 2 písmene b) Jednacího řádu 

katastrálního úřadu ta část rozhodnutí, kterým se vklad zamítá, nabývá právní moci dnem 

následujícím po marném uplynutí dvouměsíční lhůty pro podání žaloby počítané ode dne 

doručení rozhodnutí poslednímu účastníku řízení, popřípadě právní mocí rozsudku soudu, 

kterým soud v řízení podle části 5. osř  zamítl žalobu podanou proti rozhodnutí o zamítnutí 

vkladu. Vlastní úprava nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí v zákoně o zápisech i 

v Jednacím řádu chybí, dovozuji tedy, že obecně rozhodnutí o zamítnutí vkladu práva 

nabývá právní moci tak, jak je uvedeno ve vztahu k zamítavé části rozhodnutí o částečném 

povolení vkladu.95 

 

 

 

                                                            
92 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.12.2004, č.j. 7 As 40/2003‐61 
93 Viz rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20.7.1995, č.j. 19 Ca 262/95‐12 
94 Viz rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.5.1995, sp.zn. 22 Ca 160/94 
95  Tato  domněnka  mi  byla  potvrzena  pracovnicí  oddělení  právních  vztahů  Katastrálního  úřadu  pro 
Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov Mgr. Hanou Bérešovou. 
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3.1.12 Opravné prostředky proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu  

 

 Jak již bylo uvedeno výše, proti rozhodnutí o povolení vkladu není přípustný žádný 

opravný prostředek. Opravné prostředky tedy připadají v úvahu jen v případě rozhodnutí o 

zamítnutí vkladu. Zákonný podklad je obsažen v ustanovení § 5 odst. 4 zákona o zápisech, 

dle něhož rozhoduje o podaném opravném prostředku soud, pokud takovému opravnému 

prostředku katastrální úřad nevyhoví v plném rozsahu. Nepřímou novelizací zákonem č. 

151/2002 Sb. došlo k významné změně. Nadále není možné podat opravný prostředek 

katastrálnímu úřadu, je tedy vyloučena autoremedura, a zároveň je založeno právo podat 

v těchto věcech žalobu podle 5. části osř, neboť katastrální úřad ve věcech vkladu 

rozhoduje o právní věci, která vyplývá z občanskoprávních, pracovních, rodinných a 

obchodních vztahů.96 „Na ustanovení § 5 odst. 4 ZápPrNe je tedy třeba nyní pohlížet tak, 

že se nepodává opravný prostředek k soudu, ale žaloba podle nové páté části OSŘ. Takto 

pojímaná právní úprava přitom vylučuje odvolací řízení před správním orgánem, neboť i 

nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) obdobně jako jeho předchůdce (zákon č. 71/1967 

Sb.) stanoví, že účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví 

jinak (§ 81 odst. 1). Zákon však jinak nestanoví a nikde neupravuje řádný opravný 

prostředek, jímž by bylo možno ve správním řízení brojit proti zamítnutí vkladu: pod slovní 

slupkou „opravného prostředku“ ve smyslu § 5 odst. 4 ZápPrNe se totiž po 1. 1. 2003 ve 

skutečnosti skrývá žaloba ve smyslu částí páté OSŘ. … Pokud však chce účastník 

zpochybnit právními prostředky rozhodnutí o zamítnutí vkladu, odpadá v současnosti – na 

rozdíl od úpravy před 1. 1. 2003 – ta fáze řízení, v níž byl účastník povinen obracet se s 

opravným prostředkem nejprve na katastrální úřad a na soud až tehdy, pokud mu v rámci 

autoremedury nevyhověl úřad. Tomuto výkladu nebrání ani textace ustanovení § 247 odst. 

2 OSŘ, podle něhož je žaloba nepřípustná, „jestliže žalobce nevyužil v řízení před 

správním orgánem řádné opravné prostředky nebo jestliže jím uplatněné řádné opravné 

prostředky nebyly správním orgánem pro opožděnost projednány“, a to ve srovnání s § 68 

písm. a) SŘS, stanovícím, že „žaloba je nepřípustná tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádné 

opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon“. Jak 

vidno, oběma druhům soudního řízení je společný požadavek na využití řádných opravných 

prostředků v řízení před správním orgánem předtím, než je podána příslušná soudní 

                                                            
96 Viz ustanovení § 244 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu 
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žaloba. I přes jistou terminologickou nesouladnost vyjadřují srovnávaná ustanovení totéž; 

nelze proto spatřovat záměr zákonodárce v tom, že v § 247 odst. 2 OSŘ chybí výslovný 

dodatek „připouští-li je zvláštní zákon“. Podmínka vyčerpání opravného prostředku podle 

tohoto ustanovení se přirozeně uplatní jen tehdy, pokud vůbec nějaký opravný prostředek 

přípustný je.“97 Vzhledem k tomu, že opravný prostředek ve světle výše uvedeného 

přípustný není, lze se změny rozhodnutí domáhat jen postupem dle části 5. osř.  

 Lze však uvažovat o užití mimořádných opravných prostředků, kterými jsou 

přezkumné řízení98 a obnova řízení99, a to bez ohledu na to, zda bylo o věci vedeno řízení 

podle 5. části osř.100 

 

 

3.1.13 Soudní kontrola dle části páté osř 

 

 K řízení a rozhodnutí žaloby proti zamítnutí návrhu na vklad je příslušným 

soudem krajský soud, v jehož územní působnosti se nalézá nemovitost, k níž se váže 

právo, jehož vklad byl navrhován. Žalobu je třeba podat ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy 

bylo rozhodnutí doručeno poslednímu z účastníků a to přímo soudu. K podání žaloby je 

vedle účastníků řízení před katastrálním úřadem také ten, kdo tvrdí, že byl dotčen na 

svých právech rozhodnutím katastrálního úřadu, kterým byla jeho práva nebo 

povinnosti založena, změněna, zrušena nebo zamítnuta. Účastníky jsou žalobce a 

účastníci řízení před katastrálním úřadem, v pozici dalších účastníků. V praxi je často 

žaloba koncipována nesprávně, když je jako žalovaný uváděn katastrální úřad, který 

zamítl návrh vkladu. Katastrální úřad však nikdy není účastníkem řízení. Soud mu 
                                                            
97  Z odůvodnění  zvláštního  senátu  zřízeného  zákonem  č.  131/2002  Sb.,  o  rozhodování  některých 
kompetenčních sporů, Konf 45/2005‐22, ze dne 14.8.2006 
98 Pozn.: „Každý procesní  institut,  jehož cílem  je napravit vady vydaného správního rozhodnutí, má svůj 
specifický  účel,  formu  i meze.  Proto  cíle,  kterého  nelze  dosáhnout  jedním  takovým  prostředkem,  je 
zpravidla možno  dosáhnout  prostředkem  jiným. Není  důvod  odpírat  tomu,  kdo  byl  zkrácen  na  právu 
vadným  rozhodnutím  a  neuspěl  s jedním  prostředkem,  aby  uplatnil  procesní  prostředek  jiný,  který 
nápravu  zajistí… Proto  i  rozhodnutí,  které  již bylo  ve  správním  soudnictví podrobeno  soudní  kontrole, 
může být modifikováno  či zrušeno v následném  řízení před správním orgánem.“  In:  rozsudek Vrchního 
soudu v Praze ze dne 28.5.1999, č.j. 6 A 82/96‐28 
99  Pozn.:  „Povolení  obnovy  správního  řízení  …  náleží  k subjektivním  právům  účastníka  řízení.  Zákon 
přitom  nečiní  rozdílu  v tom,  v důsledku  jakého  předchozího  postupu  správní  rozhodnutí  právní moci 
nabylo, byť by oním postupem bylo přezkoumání soudem v řízení o  tzv. opravném prostředku v rámci 
správního soudnictví.“ In: nález Ústavního soudu ze dne 29.9.1999, sp.zn. II.ÚS 231/96 
100 K dalšímu viz ustanovení § 244 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (tj. 5. část 
osř) 
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pouze oznámí zahájení řízení a vyzve jej k písemnému vyjádření. Další chybou žaloby 

bývá také nevhodně formulovaný petit (např. návrh, aby soud rozhodnutí katastrálního 

úřadu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení).101 Návrh, o kterém rozhodoval katastrální 

úřad, nesmí být měněn.     

 Vyhoví-li soud žalobě, v rozsudku rozhodne, že se vklad práva povoluje102. 

Tento rozsudek nahrazuje rozhodnutí katastrálního úřadu v rozsahu, v jakém je 

rozsudku soudu dotčeno. Na jeho základě provede katastr vklad práva. Soud 

pravomocné rozhodnutí katastrálnímu úřadu nedoručuje, je tedy na účastnících, aby 

rozhodnutí opatřené doložkou právní moci katastrálnímu úřadu doručili. 

 Soudní přezkum rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad 

podle 5. části osř je materií, která otevírá řadu otázek (např. rozsah přezkumu vkladové 

listiny, hranice poučovací povinnosti soudu). S ohledem na téma a rozsah předkládané 

práce se však těmto otázkám nelze věnovat a proto pouze upozorňuji na jejich existenci.  

 

 

3.2 Záznam 
3.2.1 Pojem a předmět záznamu 

 

 Záznam je dalším druhem zápisu do katastru nemovitostí. Tento zápis má však 

pouze deklaratorní charakter a nemá vliv na vznik, změnu či zánik práv a povinností. 

Právní skutečnosti, na něž jsou vznik, změna či zánik práva či povinnosti vázány, 

nejsou závislé na činnosti katastrálního úřadu. Záznam je úkon katastrálního úřadu, 

kterému nepředchází řízení a vydání rozhodnutí. O provedení záznamu katastrální úřad 

tedy nerozhoduje, ale provede jej při splnění zákonných náležitostí. Katastrální úřad 

tedy nevede správní řízení, které by podléhalo právní úpravě obsažené ve správním 

řádu, nicméně se na jeho činnost vztahují základní zásady správních orgánů uvedené 

v ustanoveních § 2 až 8 správního řádu.  

 Záznamem se zapisují vlastnická práva, zástavní práva, práva odpovídající 

věcnému břemeni a předkupní práva s účinky věcného práva a to ta, která vznikla, 

změnila se nebo zanikla a) ze zákona, b) rozhodnutím státního orgánu, c) příklepem 
                                                            
101 Viz usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.7.2006, sp.zn. 47 C 5/2005 
102 Poznámka: Je rozhodováno ke dni podání návrhu na vklad. (viz rozsudek Městského soudu v Praze ze 
dne 16.5.2005, sp.zn.  33 C 13/2003) 
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licitátora ve veřejné dražbě, d) vydržením, e) přírůstkem či f) zpracováním. Podkladem 

pro jejich zápis jsou listiny vyhotovené správními orgány nebo listiny, které dle 

zvláštních předpisů potvrzují nebo osvědčují právní vztahy.  

 Dále se způsobem obdobným záznamu do katastru nemovitostí zapisují další 

práva, která se zapisují do katastru na základě zvláštního zákona. Tímto zvláštním 

zákonem je katastrální zákon a konkrétně ustanovení § 2 odst. 4. Toto ustanovení 

obsahuje vedle výčtu práv, která se zapisují, také výčet dalších skutečností (písmeno h) 

a i) uvedeného ustanovení). Byť zákon o zápisech hovoří o zápisu „práv“, 

předpokládám, že způsobem obdobným záznamu budou zapisována nejen práva 

uvedená v tomto výčtu, ale i uvedené další skutečnosti.   

 

  

3.2.2 Listiny způsobilé k provedení záznamu 

 

 Záznamové listiny, tedy listiny, na jejichž podkladě lze provést zápis záznamem, 

lze rozdělit do dvou skupin: a) listiny vyhotovené státními orgány a b) jiné listiny. 

Zatímco ohledně listin v první skupině platí, že se jedná o listiny nesporné, u druhé 

skupiny tomu tak není. Podpisy na listinách této druhé skupiny také musí být ověřeny, 

nejedná-li se o listinu označenou dle zvláštního právního předpisu za veřejnou. Listiny 

katastrálnímu úřadu předkládá buď příslušný státní orgán, nebo jsou přiloženy 

k ohlášení vlastníka či jiného oprávněného. Dle ustanovení § 39 odst. 3 písmene a) – g) 

se listinami, které podle zvláštních předpisů osvědčují právní vztahy, rozumí: 

a) litina, o které zvláštní právní předpis stanoví, že potvrzuje nebo osvědčuje právní 

vztahy, 

b) listina, o které zvláštní právní předpis stanoví, že se na jejím základě provádí 

zápis do katastru nemovitostí, 

c) pravomocné rozhodnutí státního orgánu, 

d) jiné opatření, kterým se na základě zvláštního právního předpisu zřizuje, 

převádí, mění nebo ruší právo k nemovitosti, 

e) smlouva či dohoda, jejíž právní účinností dochází podle zvláštního právního 

předpisu ke vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti, 
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f) výpis z obchodního nebo jiného určeného rejstříku, který prokazuje sloučení, 

splynutí nebo rozdělení obchodní společnosti, družstva či jiných právnických 

osob, jehož přílohou je soupis nemovitostí a soupis jiných práv k nemovitostem, 

kterých se má zapisovaná změna týkat, a v případě rozdělení právnické osoby 

protokol o rozdělení majetku se soupisem nemovitostí a pohledávek zajištěných 

zástavním právem j nemovitostem evidovaným v katastru, 

g) listina, která prokazuje, že došlo je sloučení, splynutí, rozdělení nebo změně 

právní formy právnické osoby, u které nedochází k přeměně zápisem do 

zákonem stanoveného rejstříku, jejíž přílohou je soupis nemovitostí a soupis 

jiných práv k nemovitostem, kterých se má zapisovaná změna týkat, a v případě 

rozdělení právnické osoby protokol o rozdělení majetku se soupisem 

nemovitostí a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitostem 

evidovaným v katastru.  

Nikoli vždy zákon stanoví, jaká listina má být přílohou ohlášení. Tehdy bude záležet na 

konkrétní situaci a právní skutečnosti, na jejímž základě došlo ke vzniku, změně či 

zániku práva, které má být do katastru nemovitostí zapsáno záznamem. Jednostranná 

prohlášení oprávněných osob však nebudou katastrálním úřadem považována za listinu 

způsobilou k provedení záznamu. Podkladem bude souhlasné prohlášení o vzniku, 

změně či zániku práva podepsané osobou povinnou a osobou oprávněnou, případně 

prohlášení osoby, jejíž právo evidované v katastru zaniká nebo se mění. Podpisy na 

uvedených listinách musí být ověřeny. 

 

 
3.2.3 Úkony katastrálního úřadu v souvislosti se záznamem práva 

 

 Na podkladě uvedených listin vyznačí katastrální úřad u dotčených nemovitostí 

plombu. Následně zkoumá, zda předložená listina je listinou, která podle zvláštních 

předpisů potvrzuje nebo osvědčuje právní vztahy, a zda neobsahuje chyby v psaní, 

v počtech nebo jiné zřejmé nesprávnosti, zda nemovitosti jsou označeny dle 

katastrálního zákona a zda právní vztahy navazují na dosavadní stav zápisů. Nejedná-li 

se o listinu potvrzující nebo osvědčující právní vztahy, vrátí ji katastr jejímu 

předkladateli jako listinu pro zápis do katastru bezpředmětnou. U předložených 
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rozhodnutí zkoumá, zda jsou pravomocná. Obsahuje-li předložená listina chyby, vrátí ji 

katastrální úřad zhotoviteli či přemožiteli nebo jej vyzve k doplnění chybějící listiny. 

Jak vrácení listiny jako bezpředmětné tak výzva k opravě či doplnění jsou doplněny 

průvodním dopisem, v němž katastrální úřad uvede důvody pro vrácení, případně 

vytkne konkrétní chyby. V případě chyb, pro něž nelze provést na základě listiny 

záznam, stanoví katastrální úřad lhůtu pro jejich odstranění, není-li stanovena zákonem, 

a poučí adresáta o následku neodstranění chyby ve lhůtě.  Tímto následkem je ukončení 

řízení bez provedení záznamu. Proti vrácení listiny se nelze odvolat ani použít jiný 

opravný prostředek, neboť se nejedná o rozhodnutí ve správním řízení, ale o neformální 

úkon.103 Po marném uplynutí lhůty či po vrácení listiny katastrální úřad odstraní 

vyznačenou plombu. 

 Je-li katastrálnímu úřadu k provedení záznamu předložena listina, na jejímž 

základě má být proveden duplicitní zápis, katastrální úřad upozornění na tuto skutečnost 

vyhotovitele listiny a dotáže se, zda nedošlo k chybě v psaní, počtech či jiné zřejmé 

nesprávnosti, a to i případě, kdy takové chyby v listině nejsou zřejmé. Důvodem tohoto 

postupu je snaha předejít nedůvodnému zápisu duplicitního vlastnictví (k duplicitnímu 

vlastnictví viz část 3.2.7. této práce).104 O vlastním zápisu duplicitního vlastnictví 

následně vyrozumí osoby, které jsou takto zapsány jako vlastníci, s uvedením, za jakých 

okolností bude duplicitní zápis odstraněn. 

 Shledá-li katastrální úřad předloženou listinu za způsobilou k vykonání 

záznamu, zápis provede a odstraní vyznačenou plombu. 

 

 
3.2.4  Záznam jiných skutečností 

 

 Jinými skutečnostmi, či jinými údaji katastru rozumíme údaje, které nejsou údaji 

o právních vztazích ani o polohovém určení nemovitosti a nejsou závaznými údaji 

katastru. Takovými údaji jsou například údaje o vlastníku či oprávněném z práva, údaje 

                                                            
103 Poznámka: jelikož katastrální úřad nemá povinnost vydat ohledně záznamu rozhodnutí či osvědčení, 
nejedná  se  v případě,  že úřad  záznam neprovede, o nečinnost. Nelze  se  tudíž proti ní bránit  žalobou 
proti nečinnosti dle ustanovení § 79 správního řádu soudního 
104  Tento  postup  je  uveden  v ustanovení  čl.  27  odst.  8  jednacího  řádu  katastrálního  úřadu  ve  znění 
dodatku č. 1 a předchází vlastnímu zápisu duplicitního vlastnictví 
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o způsobu ochrany nemovitosti, druhu pozemku a jeho způsobu využití apod. (viz 2.3. 

Zápisy jiných skutečností do katastru nemovitostí). Zápis těchto údajů či jejich změny 

provede katastrální úřad na základě ohlášení vlastníka podloženého rozhodnutím či 

souhlasem příslušného státního orgánu podle zvláštního předpisu, je-li takového 

rozhodnutí či souhlasu třeba, případně přímo na jeho základě, je-li toto rozhodnutí či 

souhlas zasílán katastrálnímu úřadu.  

 Katastrální úřad spolupracuje s jinými registry a evidencemi a získává od nich 

informace. Pokud zápisem těchto údajů do příslušných registrů dochází ke vzniku 

skutečností v nich uvedených či tyto údaje požívají ochrany dobré víry v pravdivost 

těchto údajů, je katastrální úřad oprávněn tyto údaje z registrů přejímat. Nepožívají-li 

tyto údaje ochrany dobré víry, pak katastrální úřad jejich zápis či změnu neprovede, ale 

zjistí-li jejich rozpor s údaji, které sám vede, zahájí šetření za účelem odstranění těchto 

rozporů.  

 Pro příklad lze uvést hypotetickou situaci, kdy v důsledku sňatku vlastnice 

nemovitosti dojde ke změně jejího příjmení.  Tato osoba ohlásí změnu ohlašovně 

evidence obyvatel, čímž splní i svou ohlašovací povinnost i vůči správci katastru. 

Evidence obyvatel je totiž jedním z registrů propojených s katastrem, jak výše 

naznačeno. Je však také možné, a lze tento postup doporučit, aby tato osoba změnu 

následně ohlásila katastrálnímu pracovišti, v jehož obvodě je evidována nemovitost, 

k níž má osoba práva. Ohlášení změny příjmení bude doloženo výpisem z matriky nebo 

jeho úředně ověřenou kopií, případně ověřenou kopií oddacího listu. Má-li tato osoba 

práva k nemovitostem evidovaným v obvodech svou či více katastrálních pracovišť, 

postačí ohlásit změnu pouze jednomu z nich.  

  

   

3.2.5  Záznam bez listiny 

 

  Zvláštní předpis může bez dalšího založit, změnit či zrušit právní vztah 

k nemovitostem. V takovém případě není třeba ohlášení dokládat žádnou listinou, 

katastrální úřad záznam provede na základě ohlášení, v němž bude explicitně uvedeno, 

a) komu, b) ke kterým nemovitostem a c) jaké právo vzniklo, změnilo se nebo zaniklo. 

Pro příklad lze uvést zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů 
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řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (vznik vlastnického práva) či 

ustanovení § 872 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (změna práva osobního 

užívání pozemku na vlastnické právo fyzické osoby – případné listinné důkazy o 

užívání pozemku nemají charakter záznamové listiny). 

 

 

3.2.6   Příklady záznamového řízení – zápis nové budovy, společné jmění 

manželů 

 

  Vlastnictví věci se nabývá mimo jiné jejím zhotovením. Zápis nové stavby do 

katastru nemovitostí se provádí záznamem. Jako vlastník stavby se zapisuje vlastník 

pozemku, na kterém je stavba postavena, není-li listinou prokázáno, že vlastníkem 

stavby je jiná osoba.105 Ohlášení vlastníka nové stavby musí být doloženo 

geometrickým plánem s vyznačením budovy, dokladem o přidělení čísla evidenčního či 

popisného, pokud se budově přiděluje, a dokladem o účelu užívání stavby (zpravidla 

jím bude kolaudační rozhodnutí). Nezbytné bude také doložit změnu druhu pozemku, na 

němž je stavba postavena, je-li tento v katastru evidován jako zemědělský, případně 

lesní pozemek.  

  Byla-li nemovitost nabyta za trvání manželství jedním z manželů ze společných 

prostředků, pak za předpokladu, že nedošlo k zúžení společného jmění, spadá tato věc 

ex lege do společného jmění manželů. Je tomu tak i v případě, že je ve smlouvě, 

kolaudačním rozhodnutí, apod. uveden jen jeden z manželů. Pokud katastrální úřad 

provede vklad práva jen ve vztahu k jednomu z manželů, je takový stav v rozporu se 

stavem skutečným, neboť vlastníkem je i manžel druhý. Vlastnické právo druhého 

z manželů se tedy zapíše záznamem i v případě, že právo prvního bylo zapsáno 

vkladem. Společné jmění manželů se do katastru nemovitostí zapíše na základě: 

a) souhlasného prohlášení manželů, 

b) soudního smíru o vzniku společného jmění manželů, 

c) dohody o uznání společného jmění manželů či 

                                                            
105 Poznámka: Novelou účinnou od 1.3.2009 tak bylo nahrazeno ustanovení o vyvratitelné domněnce 
vlastnictví stavebníka. Z této změny je patrná snaha přiblížit se stavu odpovídajícímu zásadě superficie 
solo cedit.  
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d) rozhodnutí soudu o určení vlastnického práva k nemovitosti.  

Naopak zánik společného jmění manželů a vznik podílového spoluvlastnictví 

v případě, že během tří let od zániku manželství nedošlo k vypořádání společného 

jmění, se do katastru nemovitostí zapíše na základě ohlášení jednoho z bývalých 

manželů doloženého pravomocným rozhodnutím soudu o rozvodu manželství a 

potvrzením soudu, že nebyla podána žaloba o vypořádání společného jmění ani takové 

řízení neprobíhá.  

 

 

3.2.7 Duplicitní zápis 

 

  Duplicitním zápisem vlastnictví rozumíme zápis několika různých vlastníků 

k jedné nemovitosti, přičemž se nejedná o spoluvlastnictví. Duplicitní zápis se nemusí 

týkat výlučně vlastnického práva, ale i jiného věcného práva zapisovaného do katastru 

nemovitostí (dále se v textu hovoří jen o duplicitě vlastnického práva, ve vztahu 

k ostatním duplicitně zapsaným právům platí řečené obdobně). Dle ustanovení § 45 

odst. 3 katastrální vyhlášky je duplicitní zápis výsledkem činnosti katastrálního úřadu za 

situace, kdy je katastrálnímu úřadu doručeno více pravomocných rozhodnutí a jiných 

listin, jimiž je katastrální úřad vázán, z nichž každá svědčí o vlastnictví jiné osoby 

k téže nemovitosti. Vyloučit nelze ani situaci triplicity zápisu.  

  Je-li katastrálnímu úřadu doručena k provedení záznamu listina, na jejímž 

základě by mělo dojít k provedení duplicitního zápisu, katastrální úřad na tuto 

skutečnost upozorní vyhotovitele listiny a dotáže se, zda při jejím vyhotovování nedošlo 

k chybě v psaní či počtech. Je-li vyhotovitel ve stanovené lhůtě nečinný nebo správnost 

listiny potvrdí, katastrální úřad duplicitní zápis provede. O jeho provedení informuje 

všechny osoby, kterým takto duplicitně zapsané právo svědčí, a poučí je o možnosti 

odstranění duplicitního zápisu na základě pravomocného rozhodnutí soudu, či 

souhlasného prohlášení nebo jednostranného prohlášení ve prospěch druhého zapsaného 

(k odstranění duplicitního zápisu viz níže). 

  K duplicitnímu zápisu nemůže dojít v důsledku vkladového řízení, neboť v jeho 

rámci katastrální úřad zkoumá návaznost na stav zápisů v katastru a oprávnění osob 

nakládat s předmětem právního úkonu. Vyloučeno je také provedení duplicitního zápisu 
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na základě rozsudku soudu, jímž se určuje, kdo je vlastníkem nemovitosti.106 „Případy 

výskytu více listin, kdy každá samostatně svědčí o vlastnictví k téže nemovitosti jinému 

vlastníku, jsou poměrně časté. Jde většinou o rozhodnutí z dědického řízení nebo 

dřívější smlouvy registrované státním notářstvím, kdy státní notářství nezjistila skutečný 

stav vlastnictví a do dědictví zahrnula i parcely, které byly již dříve převedeny na jinou 

osobu nebo registrovala i smlouvy o převodu od nevlastníka. Obdobné jsou případy 

rozhodnutí orgánů státní správy či dřívějších hospodářských smluv mezi organizacemi, 

které nepodléhaly registraci. Společnou příčinou je neúplnost a nepřehlednost evidence 

vlastnictví v dřívější době.“107 Množství duplicitních zápisů má své kořeny v době mezi 

lety 1951 a 1964, kdy nebyly listiny povinně zaknihovávány. S účinnosti zákona č. 

22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, se situace zlepšila jen málo, neboť zápisy měly 

pouze deklaratorní povahu a k vlastnímu zápisu nezřídka ani nedošlo. 

  Vedení duplicitního údaje o vlastníkovi či jiném oprávněném má citelný dopad 

do právního postavení osob takto zapsaných. Duplicitně zapsaný vlastník totiž nemá 

možnost s nemovitostí právně nakládat.108 Existuje totiž nejistota, kdo z duplicitně 

zapsaných vlastníků je skutečným vlastníkem. Katastrální úřad tak případný návrh na 

vklad práva k nemovitostem, k nimž je veden duplicitní zápis, zamítne. Uvažovat lze 

také o přerušení řízení za účelem vyřešení předběžné otázky vlastnictví nemovitosti 

soudem. 

  Duplicitní zápis práva je nežádoucím stavem. „V důsledku 

zavedení tzv. duplicitního zápisu vlastnictví může být na základě záznamové listiny 

zpochybněn i předchozí vklad provedený již podle zákona o zápisech jen proto, že jinak 

formálně bezvadnou záznamovou listinu, která ale nevychází ze stavu v katastru, nemají 

katastrální úřady možnost řádně zkoumat a zamítnout. … Katastr nemovitostí tak dnes 

soustřeďuje ve svém obsahu výsledky dvou druhů svou podstatou zcela 

nesouměřitelných zápisů (zápisy prováděné vkladem a zápisy prováděné záznamem), 

které, ač vznikají zcela rozdílným procesem zejména z hlediska prověřování a 

posuzování katastrálním úřadem, mají ve svém konečném výsledku jako zcela 

rovnocenné zápisy do katastru (které již dále nejsou v katastru nijak rozlišovány) zcela 

                                                            
106 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp.zn. 22 Cdo 1875/2002 
107  Pešl,I.:  K tzv.  „duplicitnímu  zápisu  vlastnictví“  do  katastru  nemovitostí,  časopis  Právní  rozhledy, 
1998/3 
108 Viz např. rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20.2.2002, č.j. 10 Ca 370/2001 
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stejné praktické právní důsledky.“109 Katastrální úřad však nemá pravomoc určit, 

kterému z duplicitně zapsaných vlastníků svědčí vlastnické právo, neboť nemá 

kompetence přezkoumávat listiny z jiných než zákonem stanovených hledisek (chyby 

v počtech a psaní a jiné zřejmé nesprávnosti).   

V literatuře se lze setkat s názorem, že jinou zřejmou nesprávností je i 

skutečnost, „že záznamu brání stav zápisů v katastru, pokud listina vychází ze stavu, 

který údajům katastru zjevně neodpovídá.“110 Jedná se však dle mého názoru o příliš 

extenzivní výklad pojmu jiná zřejmá nesprávnost. Aplikace takového přístupu při 

přezkoumání listiny by vedla k zamezení nových duplicitních zápisů, což by jistě 

zvýšilo právní jistotu vlastníků a důvěryhodnost a spolehlivost katastru, na druhou 

stranu ale takový postup nemá oporu v zákoně a lze tedy o něm hovořit jen de lege 

ferenda.  

  Odstranění duplicitního zápisu se lze domoci několika cestami – a) souhlasným 

prohlášením o uznání vlastnického práva, na němž budou podpisy původně duplicitně 

zapsaných vlastníků na jedné listině a budou ověřeny, b) jednostranným prohlášením 

jednoho z duplicitně zapsaných vlastníků, kterým tento uzná vlastnické právo druhého 

zapsaného, c) podáním žaloby na určení vlastnického práva111, kdy se jeden z duplicitně 

zapsaných vlastníků bude domáhat určení, že je výlučným vlastníkem, případně určení 

svého spoluvlastnického podílu na nemovitosti s určením podílů ostatních 

spoluvlastníků112.  Vyloučit nelze také d) uzavření soudního smíru. Podle některých 

právních teoretiků113 lze duplicitní zápis odstranit dohodou o narovnání uzavřenou 

duplicitně zapsanými vlastníky. Proti tomuto názoru lze však argumentovat, že dohoda 

o narovnání je jedním z důvodu zániku závazkového vztahu, kterýžto charakter však 

vztah mezi duplicitně zapsanými vlastníky nemá.  

   

 
                                                            
109 Pešl,I.: K tzv. „duplicitnímu zápisu vlastnictví“ do katastru nemovitostí, časopis Právní rozhledy, 
1998/3 
110 tamtéž 
111 Dle konstantní judikatury je v takovém případě dán naléhavý právní zájem žalobce 
112 Poznámka:  jednou  z klíčových věcí bude  formulace petitu  žaloby. Optimálně by mělo  jít o kladnou 
určovací žalobu, neboť Nejvyšší soud v této souvislosti zaujal v rozsudku ze dne 6. 6. 2000, sp. zn. 22 Cdo 
2589/98  názor,  že  podkladem  pro  provedení  zápisu  změn  v  katastru  nemovitostí  nemůže  být 
rozhodnutí, jímž by právo nebo právní vztah byl určen negativně, neboť takové rozhodnutí by nemohlo 
vytvořit podklad pro vyjasnění právních vztahů mezi účastníky. 
113 Např. Mgr. Petr Baudyš 
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3.3 Poznámka 
3.3.1 Pojem a předmět poznámky 

 

  Poznámka je druh zápisu do katastru nemovitostí, který nemá vliv na vznik, 

změnu nebo zánik vlastnického či jiného věcného práva zapisovaného do katastru 

nemovitostí. Jedná se o úkon katastrálního úřadu, který je určen k vyznačení skutečností 

nebo poměru vztahujícího se k osobě nebo k nemovitosti. V ustanovení § 14 odst. 3 

zákona o zápisech je poznámka definována jako úkon katastrálního úřadu, který je 

určen k vyznačení skutečností nebo poměru vztahujícího se k nemovitosti nebo osobě 

a který nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik práva. Funkci poznámky lze tedy označit 

jako signalizační, informativní. Poznámka má upozornit na možné právní vady. Sama o 

sobě však nezakládá omezení v nakládání s nemovitostí. Tato omezení mohou být 

založena pouze rozhodnutím příslušného orgánu, nikoli vlastním zápisem poznámky.114 

  Katastrální úřad může provést zápis poznámky jen na základě zákonem 

stanovených skutečností. Poznámky zapisuje katastrální úřad k nemovitosti či k osobě – 

zákon jejich rozdělení však výslovně neuvádí. Výkladem lze dojít k závěru, že 

z poznámek se k osobě zapisuje jen poznámka o nařízení exekuce a poznámky 

vyznačované v souvislosti s insolvenčním řízením. Od poznámek zapisovaných 

k nemovitosti se tyto liší svým rozsahem – zapíší se ke všem listům vlastnictví v České 

republice, na kterých je osoba povinného vedena jako vlastník či spoluvlastník 

nemovitosti. Rozdělení poznámek dle výše uvedeného kritéria lze shrnout tak, že 

„zapisované poznámky mohou mít povahu informace o nemovitostech evidovaných 

katastrem z hlediska možných změn zapsaného stavu nebo se dotýkají jejich vlastníků, 

co do způsobilosti s těmito nemovitostmi volně disponovat.“115  

                                                            
114 Viz rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 25.2.2000, sp.zn. 35 Ca 19/1999, dle něhož samotný 
fakt,  že probíhá  soudní  řízení o určení vlastnictví a v katastru na příslušném  listu vlastnictví  je o  tom 
poznámka,  nemůže  mít  za  následek  zamítnutí  návrhu  na  vklad  práva  do  katastru,  neboť  nejde  o 
skutečnost, kterou by bylo možno podřadit pod některé z kritérií  taxativně stanovených v § 5 odst. 1 
ZápPrNe  .  Poznámku  o  zahájení  řízení  před  soudem  nelze  ztotožňovat  se  zákazem  dispozice  s 
nemovitostí vysloveným rozhodnutím soudu, a tím dané omezení vlastníka ve smyslu § 5 odst. 1 písm. f) 
ZápPrNe . 
115  Kliment,  Václav:  Katastr  nemovitostí  pro  každého,  Od  pozemkové  knihy  a  obecného  zákoníku 
občanského  ke  katastru  nemovitostí  a  aktuální  úpravě  právních  vztahů  k nemovitostem  v českém 
právu,VÚGTK, v.v.i., Zdiby 2007, s. 102 
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  Poznámka tedy upozorňuje na právní vadu nemovitosti. Jelikož tuto vadu lze 

zjistit z příslušné evidence nemovitostí, považuje se za vadu zjevnou. Nikdo nemůže 

úspěšně tvrdit, že o této vadě nevěděl, počínaje okamžikem zápisu poznámky do 

katastru, ledaže zcizitel výslovně ujistil, že je věc bez vad a to i právních. K omezením, 

která poznámka signalizuje, také přihlíží z úřední povinnosti katastrální úřad např. při 

vkladovém řízení.116 

  Základní právní úprava poznámky je obsažena v ustanovení § 9 a násl. zákona č. 

265/1992 Sb., o zápisech.  

 

 

3.3.2   Podklad pro zápis poznámky 

 

  Katastrální úřad zapíše poznámku na základě určité skutečnosti. Výčet 

těchto skutečností je uveden v ustanovení § 9 odst. 1 zákona o zápisech. Katastrální 

úřad zapíše poznámku na základě  

• rozhodnutí nebo oznámení soudu, 

• rozhodnutí nebo oznámení správce daně, 

• rozhodnutí nebo oznámení správce podniku, 

• rozhodnutí nebo oznámení vyvlastňovacího úřadu, 

• rozhodnutí nebo oznámení soudního exekutora, 

• rozhodnutí nebo oznámení osoby oprávněné provádět veřejné dražby podle 

zvláštního právního předpisu, 

• rozhodnutí nebo oznámení insolvenčního správce, 

• doloženého návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána. 

Uvedená rozhodnutí, oznámení či návrhy, mohou být jako podnět k zapsání poznámky 

podány na základě těchto skutečností: 

 

a)  na základě návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti 

a zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti, na základě exekučního 

příkazu k prodeji nemovitosti, exekučního příkazu k prodeji podniku, na základě 

usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti a o nařízení výkonu 
                                                            
116 Poznámka: jak je příslušné části textu uvedeno, posuzuje se stav ke dni podání návrhu na vklad. 
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rozhodnutí prodejem podniku, na základě usnesení o dražební vyhlášce o prodeji 

nemovitosti, na základě vyrozumění insolvenčního správce o soupisu nemovitostí, které 

jsou podle katastru nemovitostí ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka, na základě 

usnesení o nařízení předběžného opatření, na základě oznámení o uzavření smlouvy 

o provedení dražby nedobrovolné, na základě žádosti o vyvlastnění práv k pozemkům 

a stavbám podané u příslušného vyvlastňovacího úřadu nebo na základě jiného 

rozhodnutí, kterým se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti nebo jiného 

oprávněného nakládat s předmětem práva zapsaným v katastru,  

b)  na základě podaného žalobního návrhu, kterým se navrhovatel domáhá, aby 

soud vydal takové rozhodnutí, týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož 

základě by mohl být proveden záznam do katastru podle § 7 zákona o zápisech (tj. práva 

zapisovaná zápisem, viz 3.2. Záznam), 

c)  na základě usnesení o nařízení exekuce,  

d)  na základě rozhodnutí o předběžném opatření, podle kterého nemůže dlužník 

nakládat s majetkovou podstatou nebo může dlužník nakládat s majetkovou podstatou 

pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce,  

e)  na základě vyrozumění insolvenčního soudu o vydání rozhodnutí o úpadku,  

f)  na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu.  

 

  Katastrální úřad zapíše poznámku na základě některého z výše uvedených 

rozhodnutí bez ohledu na to, zda toto rozhodnutí je opatřeno doložkou vykonatelnosti či 

právní moci, nebo nikoli.  

  

 

3.3.3 Úkony katastrálního úřadu v souvislosti se zápisem a výmazem 

poznámky 

 

  Před provedením poznámky katastrální úřad zkoumá, zda je listina bez chyb 

v psaní, počtech, jiných zřejmých nesprávností a zda je nemovitost označena způsobem 

uvedeným v katastrálním zákoně.117 Zjistí-li katastrální úřad nedostatek, vrátí listinu 

                                                            
117 Poznámka: Upozorňuji na existenci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky č.j. 9 As 
60/2007‐42, dle něhož katastrální úřad nepochybil, když provedl zápis poznámky o omezení nakládání 
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s popisem nedostatku vyhotoviteli nebo tomu, kdo mu ji předložil, případně si chybějící 

podklady vyžádá. 

  Katastr má povinnost poznámku při splnění zákonných náležitostí zápis 

poznámky provést, respektive provést její výmaz. V případě nedodržení této povinnosti 

se jedná o nesprávný úřední postup, který může zakládat odpovědnost státu.118 

  Zápis provede katastrální úřad do 30 dnů od doručení způsobilé listiny. Zápis 

poznámek ani jejich zrušení nejsou správním řízením a nepodléhají úpravě správního 

řádu, vyjma základních zásad obsažených v ustanoveních § 2 až 8 správního řádu. 

  Katastrální úřad poznámku vymaže, tedy její zápis zruší, poté, co pominuly 

důvody jejího vyznačení a katastrálnímu úřadu je následně tato skutečnost prokázána 

příslušnou listinou. Takovou listinou bude rozhodnutí nebo oznámení soudu, 

vyvlastňovacího úřadu o zastavení vyvlastňovacího řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí 

žádosti o vyvlastnění, správce daně, osoby oprávněné provádět veřejné dražby či 

doložený návrh toho, v jehož zájmu má být poznámka zrušena, pokud důvody pro její 

vyznačení pominuly. Katastrální úřad tak učiní do 30 dní od doručení této listiny. Na 

rozdíl od zápisu poznámky bude k výmazu třeba doložit, že je rozhodnutí pravomocné, 

neplyne-li ze zvláštního předpisu, že účinky rozhodnutí nastaly dříve. 

   

 

3.3.4 Příklad poznámkového řízení – návrh na nařízení výkonu rozhodnutí 

prodejem nemovitosti 

 

  Podá-li oprávněný návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem konkrétní 

nemovitosti či nemovitostí, může následně tuto skutečnost sám ohlásit katastrálnímu 

úřadu. Nezbytné bude doložit podání návrhu a to buď kopií návrhu s vyznačením 

podacího razítka soudu, nebo jeho ověřenou kopií. Katastrální úřad vyznačí poznámku u 

příslušné nemovitosti na základě tohoto ohlášení, případně na základě sdělení soudu, 

kterému byl návrh podán. Samotná existence takové poznámky však vlastníka 

nemovitosti neomezuje v dispozici s nemovitostí.  

                                                                                                                                                                              
s nemovitostí  i  k nemovitosti,  která  již nebyla  ve  vlastnictví povinného. Katastrální úřad provádí  zápis 
z úřední  povinnosti  a  kromě  zjištění,  zda  listina,  na  základě  níž  zápis  provádí,  neobsahuje  zřejmé 
nesprávnosti, nijak listinu ani předpoklady pro zápis poznámky samostatně nepřezkoumává. 
118 K tomu viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne  26.2.2008,  sp.zn. 25 Cdo 3054/2005 
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 Po té, co soud nařídí navrhovaný výkon rozhodnutí, dojde ke zrušení poznámky o 

návrhu na nařízení výkonu a k jejímu nahrazení poznámkou o nařízení tohoto výkonu. 

Nyní již vlastník bude v dispozicích s předmětnou nemovitostí omezen, neboť v rámci 

usnesení o nařízení mu bude zakázáno nemovitost převádět či ji zatěžovat. 

  Poznámku také katastrální úřad zruší na základě pravomocného usnesení o 

zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti, případně o jeho 

zastavení. Poznámka bude také zrušena v případě odmítnutí návrhu soudem, pokud byla 

poznámka vyznačena na základě ohlášení oprávněného po podání návrhu. 

   

4 NEZNÁMÝ VLASTNÍK 
4.1 Úvod a obsah pojmu „neznámý vlastník“ 

 

V katastru nemovitostí jsou v ideálním případě evidovány ke každé nemovitosti 

všechny údaje, o kterých tak stanoví zákon. Tak může katastr plnit především 

informační a evidenční funkci. Existují však případy, kdy katastrálnímu úřadu není 

znám vlastník evidované nemovitosti (případně jeden či více ze spoluvlastníků). 

Rozeznáváme tři základní situace, v nichž hovoříme o tom, že vlastník nemovitosti je 

neznámý: když u evidované nemovitosti naprosto chybí údaj o vlastníkovi. Dále když 

zde údaj je, ale jen částečný (zpravidla jen jméno a příjmení)119, z něhož nelze osobu 

identifikovat a dohledat (tzv. vlastník bez identifikátoru). A konečně je také vlastník 

neznámý, když je jako vlastník evidované nemovitosti uvedena osoba, u níž je zřejmé, 

že již není naživu (typicky osoba narozená v 19. století). Neznámý vlastník není nijak 

výjimečný problém – katastrální úřady neznaly v roce 2005 vlastníka u 674 000 

pozemků.120 Je také třeba mít na paměti, že uvedené číslo se týká jen pozemků, přičemž 

vedle nich existují také další nemovitosti evidované v katastru, u nichž nejsou známi 

vlastníci (budovy, byty).  

 Problém neznámého vlastníka vznikl v důsledku nevyhovujícího vedení 

evidence o právních vztazích k nemovitostem v minulosti. Údaje byly zaneseny do 

evidence jen částečně, případně vůbec (v době, kdy byl potlačen intabulační princip). 
                                                            
119 Takových neúplných údajů –  tedy uvedení vlastníka bez  identifikátoru, bylo v katastru nemovitostí 
v roce  2008  přes  200.000  (zdroj:  výroční  zpráva  ÚZSVM  pro  rok  2008,  k dispozici  na  adrese 
http://www.uzsvm.cz/uzsvm‐vyrocni‐zprava‐2008.php) 
120 Údaj převzat z Baudyš, P, Opuštěná nemovitost, časopis Právní rozhledy, 2005/15 
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Svůj podíl viny má také stav archivů. Vznikly tak komplikace, které v současnosti 

někdy téměř znemožňují dispozici s nemovitostí.  

 

 

4.2 Možnosti řešení 
 

 Řešení otázky neznámého vlastníka se liší v závislosti na tom, o který ze tří výše 

uvedených problémů se jedná (tj. zda chybí jakýkoli údaj o vlastníkovi, zda chybí 

identifikátor, či je zřejmé, že zapsaný vlastník již nežije). Skutečnost, zda se jedná o 

pozemek evidovaný jako zemědělský, nebo nikoli, má také vliv na způsob řešení.  

Je v zájmu vlastníků, aby své vlastnické právo k nemovitosti měli v katastru 

evidováno. V případě chybějícího údaje o vlastníkovi je třeba, aby tito iniciovali zápis 

svého vlastnického práva záznamem do katastru nemovitostí. Neučiní-li tak, jednají 

v rozporu se zásadou vigilantibus iura, a následkem může být i pozbytí tohoto 

vlastnického práva.  

 

 

4.2.1 Úprava v občanském zákoníku 

 

Katastrální zákon ani o zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

problematiku neznámého vlastníka neřeší. Dle ustanovení § 135 odstavce 1 připadá věc 

do vlastnictví obce, na jejímž území došlo k nálezu věci, pokud se o věc nepřihlásí její 

vlastník do šesti měsíců od jejího odevzdání obci nálezcem. Dle ustanovení odst. 4 

uvedeného paragrafu platí toto ustanovení i na věci, jejichž vlastník není znám. 

Z uvedeného se dovozuje vlastnické právo obcí k nemovitostem v územním obvodu 

obce, jejichž vlastník není znám.  Tento právní názor však není přijímán bez výhrad a 

lze jen doporučit přijetí zvláštní zákonné úpravy řešení problematiky neznámého 

vlastníka věci nemovité. 

Výše uvedené se týká také věcí derelinkvovaných, tedy opuštěných. Lze opustit 

nemovitost? Součástí vlastnického práva je právo věc opustit a to bez ohledu na objekt 

tohoto práva, tedy bez ohledu na to, zda jde o vlastnické právo k věci movité či 

nemovité. Akt opuštění musí být aktem volním. Ve vztahu k nemovitostem je na tento 
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akt kladen také další formální požadavek: musí jít o písemný akt, na jehož základě bude 

vlastnické právo vymazáno z katastru nemovitostí, neboť vlastnické právo dle zákona 

vzniká, mění se a zaniká vkladem do katastru. Po provedení výmazu vlastnického práva 

by se tedy ve vztahu k věci takto opuštěné měla stát vlastníkem obec, v jejímž obvodu 

nemovitost leží. Je však třeba pamatovat na to, že opuštění věci je právní úkon a jako 

takový nesmí být v rozporu se zákonem a dobrými mravy. Vlastnictví zavazuje - a 

vlastnictví nemovitosti často zavazuje velmi. Opuštění např. pozemku s ekologickou 

zátěží by mohlo být v rozporu s dobrými mravy a jako takové neplatné.    

Někdy je jako vlastník evidována osoba již mrtvá. Pokud již proběhlo dědické 

řízení, je třeba toto dědictví projednat dodatečně. Není-li známo datum úmrtí evidované 

osoby, předchází řízení dědickému řízení o prohlášení za mrtvého. Nemovitosti pak 

připadnou dědicům, případně jako odúmrť státu. 

 

 

4.2.2 Úpravy ve zvláštních zákonech 

 

Zvláštní úpravu ohledně nemovitostí, jejichž vlastník není znám, obsahuje zákon 

č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví 

státu na jiné osoby a také zákon č. 139/2002 Sb., zákon o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech. 

U zemědělských pozemků, jejichž vlastník není znám, vzniká dle ustanovení § 

15 odstavce 2 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních 

pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, fikce, že vlastníkem tohoto pozemku je stát a 

jeho správcem Pozemkový fond. Má-li být takový pozemek převeden, zveřejní 

Pozemkový fond tento záměr a současně vyzve k podání případných námitek 

vlastnického práva jiných osob k tomuto pozemku. Výzva se zveřejní na úřední desce 

obecního úřadu obce, v jejímž obvodu se pozemek nachází. Aby byla zajištěna širší 

možnost případného vlastníka dozvědět se o této výzvě, Pozemkový úřad o jejím 

vyhlášení v denním celostátním tisku zveřejní informaci. Ode dne vyvěšení výzvy plyne 

lhůta v délce 3 měsíců, v níž lze u Pozemkového úřadu podat námitku vlastnického 

práva k zemědělskému pozemku – je však třeba, aby taková osoba nejdéle do jednoho 

roku od podání námitky doložila, že podala katastrálnímu úřadu návrh na zápis svého 
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vlastnického práva, nebo že toto právo uplatnila u soudu. Není-li námitka podána, či 

podána je, avšak ve lhůtě není doložena tak, jak je uvedeno v předchozí větě, lze převod 

takového zemědělského pozemku provést. Osobě, která podala námitku opožděně, 

avšak své vlastnické právo doložila, přísluší náhrada za tento pozemek. U zemědělského 

pozemku tedy může být problém neznámého vlastníka vyřešen buď převodem na jinou 

osobu s použitím fikce, že vlastníkem je stát121, nebo tím, že případný vlastník na 

základě výzvy své vlastnické právo prokáže, respektive jej nechá zapsat do katastru. 

Odlišná úprava je obsažena v zákoně o pozemkových úpravách, dle něhož se o 

pozemky, jejichž vlastník není znám, či o spoluvlastnické podíly k takovým pozemkům 

v případě pozemkové úpravy zvyšuje nárok státu. Osobě, která do tří let od právní moci 

rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv prokáže 

vlastnické právo k takovému pozemku ke dni právní moci tohoto rozhodnutí, poskytne 

pozemkový úřad finanční náhradu. 

Současný právní řád neposkytuje optimální úpravu řešení problematiky 

neznámého vlastníka nemovitosti. Lze jen doporučit přijetí obecné výslovné úpravy 

nejlépe v občanském zákoníku. Vzhledem k zadanému tématu a rozsahu diplomové 

práce však ohledně návrhů de lege ferenda odkazuji na jiné texty.  

 

 

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 
                                                            
121  Poznámka: následně tak může dojít k převodu vlastnického práva od nevlastníka, což je v rozporu se 
zásadou Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipsa habet 
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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 
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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.   
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„Registrations of proprietaries into The Cadastre of real 

estate ´s“ resumé 
 

This thesis focuses on the registrations of proprietaries into the cadastre of real estates 

in The Czech Republic according to recent legal regulations. The text which due to the 

topic tends to descriptiveness, points out also some vagueness and dubiousness of 

objektive legislation as well as it´s plausible solutions offered by the practice of the 

courts. In my opinion  this topic is very topical and established at the same time. Also 

the private legal status of many subjects, especially but  not exclusively the owners of 

the real estates, is affected by the matter of proprietary registration.  

 

 The thesis consists of six chapters. Chapter one provides general view on the 

matter of the real estates cadastre, icluding the real estate evidence grand and short 

history discursion. In my humble opinion this discursion is advisable considering 

variety of real estate aquisition regulations during the last century. In chapter two the 

matter, subject and  atribution of the real estates cadastre are described, the basic rules 

of cadastre management and administration are listed and basic as well as related laws 

and regulations are mentioned. The aim of chapter three is to define proprietary 

registration´s object, i.e. what kind of rights and other entries are to be recorded in the 

cadastre. Chapter four,  which eventually concentrates on the core of the matter consists 

of three subchapters each dealing with specific type of registration. One of them is 

examined much more accurately then others since as the only one has a constitutive 

effect. Remaining parts deal with the problem of duplicate record and its elimination or 

the situation of unknown owner.  
 

 Although lots of regulations of different legal force deal with the matter in 

question there are some peradventures and  possible interpretation interspace. That is 

where the the practice of the courts or the cadastre bureau itself assumes importance. 

But the court´s decisions are frequently divergent which on one hand invades legal 



Zápisy do katastru nemovitostí 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, katedra Práva životního prostředí, 2010 

Zuzana Světlíková 

84 

 

certainty but on the other hand it affords opportunity to present dissimilar views. And to 

ilustrate them is another aim of this thesis. 
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