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Úvod 

 

 Vývoj evidence nemovitostí v letech 1883-1993 je téma, které jsem si vybrala pro 

svou diplomovou práci. Důvodem je mé působení na katastrálním úřadu, kde se každodenně 

setkávám nejen s problematikou převodu a přechodu nemovitostí, ale i např. s opravami chyb 

v katastrálním operátu. Při těchto úkonech je i v současné době nutná znalost vývoje právních 

vztahů k nemovitostem, a proto jsem si zvolila toto téma k hlubšímu rozpracování. 

 Nemovitosti vždy hrály významnou roli v lidském životě, a proto jejich vlastnictví 

bylo klíčové. Ne všechna historická období byla však pro věcná práva k nemovitostem v naší 

zemi příznivá. S nástupem totalitního režimu po únoru 1948 v polovině dvacátého století 

došlo k násilnému vyvlastňování, znárodňování i zcelování pozemků s cílem vytvořit 

společné socialistické vlastnictví. Docházelo k protiústavním zásahům do vlastnického práva 

obyvatel celé republiky. Tyto křivdy zanechaly své následky až do současnosti a bude ještě 

dlouho trvat, než se zcela obnoví poklidný stav a „zhojí“ se následky z minulosti. 

 Práce vychází nejen z odborné literatury, ale i z judikatury soudů, legislativy minulé a 

současné, také jsou v ní uvedeny některé poznatky z praxe. V závěru práce je stručně nastíněn 

i výhled do budoucna, tj. právní úpravu, která byla přijata v průběhu vypracování práce i 

právní úpravu, která by  měla být přijata  v následujících letech. 

Zvolené téma je velmi obsáhlé, účelem práce není podat ucelený výklad materie. 

V práci bych chtěla chronologicky nastínit jednotlivá důležitá časová období vývoje evidence 

nemovitostí. Konkrétně od pozemkových knih, přes jednotnou evidenci půdy, evidenci 

nemovitostí až po současný katastr nemovitostí. Stručně se zmíním o pozemkových 

katastrech, občanských zákonících i hospodářském zákoníku. V práci bude popsán i vývoj a 

omezení vlastnického práva, jak jej upravovaly Ústavy od roku 1920 do současnosti.  

Stěžejní částí práce bude věnována popisu jednotlivých zásad a jejich vývoj v  

evidencích nemovitostí.  

 Součástí práce bude i podrobný popis způsobu evidování nemovitostí ve veřejných 

knihách, resp.  pozemkových knihách a v evidenci nemovitostí. Detailně rozeberu složení tzv. 

knihovní vložky (vkladby) a listu vlastnictví, z důvodu odlišnosti evidování nemovitostí. 

Změny v evidování nemovitostí nastaly při založení evidence nemovitostí, kdy bylo upuštěno 

od dosavadního systému vedení nemovitostí. Do té doby byly nemovitosti evidovány pro 
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každé katastrální území, v jedné nebo více hlavních knihách, v knihovních vložkách, pod tzv. 

knihovním tělesem, které obsahovalo jeden nebo více pozemků tvořících vlastnickou jednotku 

a ke knihovnímu tělesu se zapisovaly věcná práva a změny.  Evidence nemovitostí založila 

systém tzv. listů vlastnických, který převzal katastr nemovitostí. Listy vlastnictví jsou vedeny 

také  pro každé katastrální území, kdy primárně je list vlastnictví veden podle osob vlastníků, 

příp. spoluvlastníků a až druhotně jde o evidování nemovitostí a k nim věcných práv, které  

k listu vlastnictví náleží. 

Současný katastr nemovitostí již není podrobně rozebrán, je zde pouhý nástin jeho 

vzniku po roce 1993,  komparace zásad katastru a veřejných knih. 

 Závěrem bude zhodnocení uvedené problematiky s ohledem na přijetí novely zákona 

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a nového občanského 

zákoníku. 
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1. Evidence nemovitostí 

 

 Evidence nemovitostí je institut, se kterým se můžeme setkat v našich zemích již od 

středověku. Na jednotlivé postupně vyvíjející se nástroje evidence nemovitostí lze pohlížet 

s ohledem na funkci a cíl k němuž měly sloužit. První linii evidence nemovitostí byly veřejné 

knihy, vznik zemských desek se datuje do druhé poloviny 13. století. Veřejné knihy sloužily 

k majetkoprávním účelům. Ve druhé polovině 17. století začíná vznikat druhá linie, která 

sloužila k účelům daňovým a poplatkovým, tj. fiskálním, zpravidla se o ní mluví jako o 

pozemkových katastrech. 

 Do přijetí zákona č. 83/1883 ř.z. byly veřejné knihy a pozemkové katastry  postaveny 

zcela samostatně. Přijetím cit. zákona se situace změnila. Došlo k propojení evidenčních 

údajů. S účinností zákona byla mj. zakotvena ohlašovací povinnost změn údajů vedených 

v pozemkovém katastru a pozemkové knize a naopak. Tato povinnost  se týkala vlastníků, 

soudů a ostatních úřadů. Na zákon pak navazoval zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém 

katastru  a jeho vedení (katastrální zákon).  

 Tyto dvě samostatné linie, i když na sebe vzájemně navazovaly, byly od sebe 

odděleny do konce roku 1950. Poté začalo docházet k postupnému oslabování jejich 

samostatnosti. Na základě právní úpravy obsažené v zákoně o evidenci nemovitostí došlo 

k jejich spojení, které zůstalo zachováno v současném systému evidence nemovitostí 

v katastru nemovitostí.
 1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Pekárek M, Průchová I. Pozemkové právo, str. 169.  Brno; Masarykova univerzita, 2000 
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2. Základní pojmy  

 
 Předně je nutné vymezit několik základních pojmů, které jsou použity v této 

diplomové práci a jsou rovněž charakteristické pro oblast katastru nemovitostí. Jak jsem již 

uvedla v úvodu, cílem této práce není ani podat podrobný přehled o všech institutech 

týkajících se nemovitostí, tudíž v práci není popsán ani jejich celý vývoj např. od římského 

práva.  

 

2.1. Nemovitost 

 
 Poměrně podrobnou úpravu věci nemovitých obsahoval v ust. § 293 obecný občanský 

zákoník (dále jen OZO),  kde byl pozitivně vymezen  pojem movitost jako věc , kterou bez 

porušení její podstaty nelze přemístit (přesunout, přenést) na jiné místo.  Ostatní věci se 

považovaly za nemovité včetně těch movitých věcí, které dle zákona nebo určení vlastníka 

tvořily příslušenství nemovitosti.
1
 Nemovitými věcmi byly veškeré pozemky včetně jejich 

součástí,  např. zakořeněné rostliny a vestavěné budovy.  Za jednotlivou věc  se pokládala 

libovolná, lidskou vůlí ohraničená část zemského povrchu, ale pouze pokud se nejednalo o 

nemovitost zapsanou v pozemkové knize. V případě zápisu nemovitosti do pozemkové knihy 

se za jednotlivou věc považovalo knihovní těleso.
2
 

 Práva byly obecně považovány za věci nehmotné (ust. § 292 OZO)  a pokládaly se za 

věci movité, což výslovně ustanovily § 298, 299 OZO, např. v knihách nezapsané právo 

pachtovní. Ovšem pokud byla práva spojená s držbou věcí nemovité, byla prohlášena, podle 

ust. § 298 OZO, za věc nemovitou. Určitou zvláštnost je možné spatřit u budov, a to z toho 

důvodu, že za nemovité se pokládaly jen ty, které byly zřízeny za tím účelem, aby na 

pozemku zůstaly trvale.
3
  

 Zlom přinesl občanský zákoník z roku 1950 (dále jen SOZ), který již necharakterizuje 

věci movité, avšak v § 26 obsahuje výčet věcí nemovitých, za které považuje pozemky a 

stavby, s výjimkou staveb dočasných. Důležitou změnou bylo opuštění zásady superficies 

                                                 
1
 Sbírka rozhodnutí  Glaser-Unger 15. 911 

2
 Krčmář J., Právo občanské I, Výklady úvodní a část všeobecná, str. 159-160. Všehrd č. 125; Knihtiskárna 

„Typus“  Praha- Smíchov 1929 
3
 Rouček F, Sedláček J. Komentář k čsl. obecnému zák. občanskému , díl druhý, str. 26-27. Praha; Codex  

Bohemia s.r.o., 1998 reprint původního vydání 
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solo cedit. Ustanovení § 25 již nepovažovalo stavbu za součást pozemku, tudíž stavby a 

pozemky podléhaly samostatnému právnímu režimu. 

 Další změna přichází s novým občanským zákoníkem z r. 1964 (dále jen OZ), který ve 

svém § 119 odst. 2 vymezuje  nemovitosti jako pozemky a stavby spojené se zemí pevným 

základem. Na rozdíl od SOZ nový zákon nepožaduje trvalost stavby, ale klade důraz na její 

spojení se zemí, jež je třeba u každé stavby posuzovat individuálně. „Spojení se zemí pevným 

základem“ občanský zákoník již nevymezuje. Charakteristiku takového spojení uvádí Ústavní 

soud České republiky v nálezu sp. zn. I. ÚS 483/01 ze dne 6. 5. 2003, podle kterého je „věc 

spojena se zemí pevným základem, jestliže ji nelze oddělit od země, aniž by se porušila, a 

zároveň je pevné spojení odolné vůči účinkům přírodních jevů na věc, a účinkům vlastního 

působení věci.“
4
 Nadále se neuplatňuje zásada superficies solo cedit. Výslovné ustanovení o 

tom, že stavba není součástí pozemku (§ 120 odst. 2 OZ) bylo do zákona včleněno až novelou 

č. 509/1991 Sb. Vlastníkem stavby může být tedy osoba odlišná od vlastníka pozemku. 

 

2.2. Titulus a modus acquirendi při převodu vlastnického práva k 

nemovitostem 

 

 Věcná práva jsou práva absolutní, která působí proti všem (erga omnes), kdy 

předmětem je věc v právním smyslu individuálně určená a všichni mají povinnost jej 

respektovat. 

 Nauku o titulu a modu, která vznikla v novověku a za jeho hlavního autora se 

považuje Johannes Apel
5
 převzal i OZO. Podstata tohoto institutu spočívá v tom, že k zápisu 

knihovního práva bylo v souladu s ust. § 424 OZO zapotřebí nejen titulu (smlouva o převodu, 

zákon apod.), ale dovršil se teprve až modem, tj. odevzdáním, resp. u nemovitostí intabulací, 

knihovním zápisem (§425 OZO). Obě podmínky musely být splněny. K výmazu knihovního 

práva nebylo zapotřebí, aby listina obsahovala právní důvod.
6
 

 Tato úprava na našem území platila až do roku 1950 a skončila účinností středního 

občanského zákoníku. V praxi se ovšem opuštění dvoufázového principu neukázalo jako 

nejšťastnější řešení, takže se k němu později zákonodárce vrátil. 

                                                 
4
 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne  6.5. 2003, sp. zn. I. ÚS 483/01. 

5
 ELIÁŠ, Karel. Převod vlastnického práva k nemovitostem – řešení v kontinentálním právu a možnosti pro 

českou úpravu. Právní rozhledy, 2004, č. 18, s. 660 
6
 Krčmář J. Základy přednášek o právu občanském, II. Díl Práva věcná, část I Úvod a právo knihovní, str. 5-7. 

Všehrd č. 23 1926. 
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Podle současného OZ, proto nepostačuje pouhé sepsání k účinnosti smlouvy o převodu 

vlastnického práva. V ust. § 133 odst. 2 OZ je kogentně upraveno  nabytí vlastnického práva, 

tzn., že k převodu vlastnického práva je potřeba nejen smlouva (např. kupní) jako titulus, ale i 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí jako modus.
7
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Knapp V a kolektiv. Občanské právo hmotné, Svazek  I, str. 433. ASPI Publishing, s.r.o., U nákladového 

nádraží 6, Praha 3. 2002 
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3. Veřejné knihy a druhy veřejných knih 
 

Veřejné knihy byly seznamy, do nichž se zapisovaly nemovitosti a některá  práva, 

která se k nim vztahovala. Dále se do nich zapisovaly některé skutečnosti, které se týkaly 

nemovitostí a práv, aby sloužily k bezpečnému právnímu obchodu s nimi. 

Důvodem názvu veřejné knihy je povaha zápisů a to, že byly veřejně přístupné. Zápisy 

závažných právních skutečností byly pod veřejným dozorem soudů. Při vedení veřejných knih 

se zachovávaly přísné formality, kterými se zaručovala co možná nejvyšší správnost a úplnost 

obsahu, a tím i dobrá víra v ně.
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3.1. Pozemkové knihy (desky zemské)  

  

 V tzv. historických českých zemích byly dvoje knihy pozemkové, mluvíme tedy o 

pozemkových knihách v užším slova smyslu a deskách zemských.  

 Velkostatky a jiné nemovitosti byly evidovány v zemských deskách, o jejichž 

existenci je první zmínka z roku l278. Tehdy se jednalo o stručné zápisy o soudních sporech 

všeho druhu. Počátkem l4. století si šlechta začala zápisem v Zemských deskách zajišťovat 

svá soukromá práva na majetek.
9
 

Zpočátku byly vklady do zemských desek prováděny v běžné časové posloupnosti do jediné 

knihy, která nebyla členěna na rubriky (vložky). Chyběla vzájemná návaznost různých 

právních úkonů vztahujících se k jedné a téže nemovitosti, tudíž trpěly nepřehledností. Tento 

systém trval do 18. století. Patentem ze dne 22. dubna 1794 č. 171 s.z.s. bylo nařízeno 

vytvořit tzv. hlavní knihy pro každý jednotlivý panský statek. Zemské desky vedly krajské 

soudy hlavních zemských měst, tj. v Praze a v Brně. 

 Ostatní nemovitosti byly zapsány do obecných pozemkových knih. Vyjímku tvořil 

veřejný statek, o němž se vedl při pozemkových knihách seznam, který neobsahoval právní 

vztahy na veřejném statku. Negativním výčtem určíme, že  nemovitosti a práva, která se 

zapisovaly do železničních a horních knih se do pozemkových knih již nezapisovaly. 

Pozemkové knihy vedly okresní soudy, v jejichž obvodu se nalézaly nemovitosti, podléhající 

                                                 
8
  Krčmář J. Základy přednášek o právu občanském, II. Díl Práva věcná, část I Úvod a právo knihovní, str. 8,9. 

Všehrd č. 23 1926. 
9
  http://gotiskovo.webnode.cz/news/zemske-desky-pozemkove-a-gruntovni-knihy-katastr-a-historie-/ - stav 

k 29.2.2012 

http://gotiskovo.webnode.cz/news/zemske-desky-pozemkove-a-gruntovni-knihy-katastr-a-historie-/
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zápisu do pozemkových knih. Jestliže pozemky svým rozsahem zasahovaly na území dvou 

okresů, vedly se v té pozemkové knize okresního soudu v jehož obvodu ležela větší část.  

  

3.1.1. Zápisy do pozemkových knih 

 

V souladu s ust. § 8 obecného  knihovního zákonu (dále jen KNZ) existovaly tři druhy 

knihovních zápisů, kterými byly vklad, záznam a poznámka nebo jejich výmaz. Všechny 

druhy zápisů byly stejně důležité  a měly svůj význam.  

 Knihovní práva (dále jen práva), vymezená v § 9 KNZ, se nabývaly, převáděly, 

omezovaly, zrušovaly pouze zápisem do hlavní knihy (§ 4 KNZ). Pouze vkladem se nabývalo 

úplné právo, které po uplynutí tzv. rekursní doby bylo zrušeno pouze promlčení. Záznamem 

se nabývala pouze neúplná práva, u kterých bylo  zapotřebí jejich tzv. spravení. Pokud u nich  

nedošlo v zákonné nebo zvlášť určené  lhůtě k tzv. spravení, právo se zrušilo. Podle Randy 

měl záznam práv pouze význam při sjednání knihovního pořadí. Poznámka sloužila pouze 

k označení poměrů vlastníka i nemovitostí, aby byla naplněna publicita pozemkové knihy. 
10

 

 
3.1.2. Předmět zápisů do pozemkových knih 

 

Do pozemkových knih se zapisovala práva vymezená v ust. § 9 KNZ. Jednalo se o 

věcná práva a břemena, dále o právo předkupní, zpáteční koupě, práva pachtovní a nájemní. 

Všechny tyto instituty upravoval OZO. Podle ust. § 4 KNZ se  práva nabývala, převáděla, 

omezovala, zrušovala pouze zápisem do hlavní knihy. Ovšem § 4 KNZ nebyl přesný tím, že 

mluvil o vzniku veškerých právech. Právo předkupní, zpáteční koupě, práva pachtovní a 

nájemní mohly vzniknou i jako práva obligační, která působila pouze vůči druhé straně 

smlouvy, tzn. práva mohla vzniknout dříve, ale až zápisem do veřejných knih začala působit 

proti každému, stávala se právy věcnými.
11

 

Věcná práva a osobní práva, věcná a osobní břemena, mohla být práva, která byla 

spojena s vlastníkem i s nemovitostí nebo pouze s nemovitostí bez ohledu na osobu, které 

nemovitost patřila. 
12

  

                                                 
10

 Čečetka V.J. Všeobecný knihovní zákon se stanoviska  praxe, str. 116, 117. F. Šimáček,  Praha 1891 
11

 Krčmář J. Základy přednášek o právu občanském, II. Díl Práva věcná, část I Úvod a právo knihovní, str. 21-

23. Všehrd č. 23 1926. 
12

 ASPI, evidenční číslo: 29 (LIT) Randa A. ; právo vlastnické. B vydaný dne 1.1. 1900; právo vlastnické 

B.2.Nabytí nemovitých věcí a) Úvod 
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3.1.3. Obsah pozemkové knihy 

 

 Složení pozemkové knihy nebylo ustanoveno výslovně vyplývalo však ze zákonů o 

zakládání pozemkových knih z roku 1874, český zák. ze dne 5. prosince 1874 č. 92 z.z., 

moravský a slezský ze dne 2. června 1874 č. 97 a č. 98 z.z.; zákona o udržování evidence 

katastru ze dne 23. května 1883 č. 82 ř.z. Pozemkové knihy se skládaly z hlavní knihy, sbírky 

listin, mapy pozemkových knih a pomocných součástí.  

 

3.1.3.1. Hlavní knihy 

 

 Hlavní kniha byla zřízena pro každé katastrální území. Do každé knihovní vložky 

(vkladby) se zapisovala tzv. knihovní tělesa a věcná práva k nim včetně jejich změny. 

Knihovním tělesem se rozuměl jeden nebo větší počet pozemků, mohly být souvislé nebo 

rozptýlené, tvořily vlastnickou jednotku, to znamená, že měli téhož vlastníka (stejně několik 

spoluvlastníků) a nejsou zatíženy různými závadami. Každá knihovní vložka obsahovala jen 

jedno těleso, které se mohlo rozšířit nebo zmenšit, odepsal-li se nějaký pozemek nebo část. 

Knihovní vložka byla rozdělena na tři samostatné části nazvané listy, které se označovaly 

písmeny A,B,C. Obsah listů byl určen zákonem o zakládání pozemkových knih z roku 1874 č. 

92 z.z. 

 

List A se nazýval list statkové podstaty a měl nadpis a dva oddíly, které se v praxi 

označovaly římskými číslicemi I, II. Mělo být v něm zapsáno vše co náleželo ke statkové 

podstatě knihovního tělesa.  

Nadpis obsahoval číslo knihovní vložky, katastrální území, ve kterém nemovitost ležela, 

přesnější označení nemovitosti (dům, usedlost), případně i pojmenování pod, kterým byla 

obecně známa (např. „Stradouňský mlýn“) a soudní okres. Nebylo-li vlastnictví ke 

knihovnímu tělesu úplné tak tato okolnost byla v nadpise vyznačena, např. zábor. 

Prvý oddíl listu A statkové podstaty obsahoval seznam všech parcel, které náležely ke 

knihovnímu tělesu. Parcely byly sestaveny v aritmetickém pořadí podle svých katastrálních 

čísel, a to tak, že nejdříve byly uvedeny parcely stavební,  pak ostatní označené podle způsobu 

kultury (pole, louka, les, pastvina), u parcely, na níž byl postaven dům, bylo uvedeno též číslo 

popisné domu. Pokud náležely ke knihovnímu tělesu pozemky, které ležely ve dvou 
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katastrálních územích a s ohledem na svou souvislost tvořily jeden knihovní celek, zapsaly se 

parcely podle katastrálních území. Nejdříve byly zapsány pozemky v území, pro  které byla 

vedena hlavní kniha. Právní význam mělo jen označení parcel čísly, nikoliv způsobem kultury 

(používal se i synonymní výraz způsob vzdělání, v současné době známe pod termínem druh 

pozemku). 

V druhém oddílu listu A  se zapisovaly všechny změny knihovního tělesa, tj. buď připsání 

nebo odepsání  pozemku nebo jeho části, práva spojená s knihovním tělesem, zejména 

služebnosti, náležející nemovitosti jako statku panujícímu (dnes oprávnění), spoluvlastnické 

podíly na jiných nemovitostech (např. na společném dvoře), zapisovala se zde i práva 

příslušející na veřejném statku (např. právo rybolovu); Gl.U.N.F. 12.250, Gl.U. 11.911.  

Změny ve způsobu kultury se zde nezapisovaly, nýbrž se vyznačily v 3. sloupci prvého oddílu 

listu A červeným podškrtnutím dosavadního zápis a černým zápisem nového způsobu kultury.  

 

List B se nazýval vlastnickým a zapisovalo se na něm především vlastnické právo  a 

to vždy ke knihovnímu tělesu jako celku. Pokud bylo několik spoluvlastníků, zapisovalo se 

vlastnické právo ideálními podíly. Na vlastnickém listu se dále zapisovala omezení, kterými 

byl vlastník omezen v nakládání s nemovitostmi (např. nezletilost, zbavení svéprávnosti, 

opatrovnictví, konkurz, zákaz zcizení). 

Vlastníkem se mohla stát fyzická osoba, právnická osoba soukromého ( např. spolek) i 

veřejného práva (např. obec, země, stát). Fyzické osoby se zapisovaly jménem, příjmením, 

titulem, pokud bylo třeba dodatkem lišícím se od osoby téhož jména. Obchodní společnosti se 

zapisovaly firmou zapsanou v rejstříku. Katolické kostely, které byly samostatné právnické 

osoby, svým označením, např. Římskokatolický kostel Sv. Marie Bolestné. U nekatolických 

kostelů, modliteben a vedlejších ústavů náboženská obec.
13

 

Každé vlastnické právo se vztahovalo k nemovitosti jako celku, tzn. ke knihovnímu 

tělesu. Nemovitostí, tj. stavební a pozemkové parcely, včetně staveb, které souborně tvořily 

knihovní těleso, mohly být měněny pouze odepisováním a připisováním částí. Odepisování 

bylo za účelem vytvoření nového knihovního tělesa nebo připsáním k jinému knihovnímu 

tělesu podle zák. ze dne  6. února 1869, č. 18/1869 ř.z.  Zákon rozeznával dva případy. Pokud 

měla být zřízena nová knihovní vložka a do ní přeneseny všechny závady, které vázly na 

kmenové knihovní vložce, nebylo třeba souhlasu všech oprávněných. Stačilo, když po zápisu 

byly o této skutečnosti osoby a katastrální úřad vyrozuměny, což praxe často opomíjela. V 

                                                 
13

 Útvar evidence nemovitostí při ÚGK v Českých Budějovicích. Pozemková kniha str. 4-6. Ústav geodézie a 

kartografie v Praze, Praha. 1966. 
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druhém případu, kdy byla část sloučena s jinou knihovní vložkou nebo do nové knihovní 

vložky měla být zapsána bez závad, které vázly na kmenové vložce, bylo třeba souhlasu všech 

oprávněných. Ti museli být o této skutečnosti vyrozuměni knihovním soudem a museli ve 

lhůtě ( nejméně 30.dnů) podat odpor proti zamýšlenému dělení, jinak se mělo za to, že 

s oddělením souhlasí a práv svých se k oddělené části vzdávají.
14

 

U oprávněných osob v případě dělení nemovitosti, které se dotklo jejich práva, mohla 

být jistota pro zmenšenou hodnotu rozparcelované nemovitosti zmenšena a někdy bývala 

peněžním ústavem vymíněna splatnost pohledávek v případě parcelace.  

Spoluvlastníci museli společně žádat oddělení, bez souhlasu některého  z nich nebylo 

možno oddělit část knihovního tělesa (NZ 1879, Gl.U. 8335, ZBl. 1911, str. 1060).
15

 

Obecní lesy se zpravidla nesměly dělit, pokud se vyjímečně dělily, bylo třeba povolení 

zemského politického úřadu.
16

 

Nemovitost mohla být ve vlastnictví několika osob. Takovým případem bylo 

spoluvlastnictví. Nemovitost nebyla rozdělena, dělené bylo pouze  právo,
17

 jinak řečeno 

dělení tedy nebylo reálné, nýbrž ideální (smyšlené), a proto se mluvilo o communio pro 

partibus indivisis naproti hmotnému rozdělení věci tzv. communio pro diviso.  Každému 

podílníku náleží jistá intelektuální část práva, např. třetina polovina atd. Z výše popsaného 

také vyplývalo, že žádný spoluvlastník neměl výlučné právo ani k nejmenší části věci 

společné, ačkoliv jinak se svým ideálním podílem tj. podílem v právu mohl libovolně 

nakládat, např. ho zastavit nebo prodat. Nakládat se společnou věcí mohli pouze všichni 

spoluvlastníci na základě společné dohody.
18

 

Spoluvlastnický podíl na nemovitosti mohl být příslušenstvím jiné nemovitosti; 

jednotlivé podíly zapsané v pozemkové knize jako příslušenství kmenové nemovitosti 

nemohly být proto zcizitelné.
19

 

  Z pojmu spoluvlastnictví plynul důsledek, že podíl, kterého se spoluvlastník úplně 

vzdal, ostatním spoluvlastníkům ipso iure přibyl, protože každý z nich je oprávněn k celku, 

z něhož je omezen pouze právy ostatních.
20

 

 

                                                 
14

 Čečetka V.J. Všeobecný knihovní zákon se stanoviska  praxe, str. 125-126. F. Šimáček,  Praha 1891 
15

 Sbírka rozhodnutí Glaser-Unger 8335, Zentralblatt für die juristische Praxis z r. 1911, str. 1060 
16

 Rouček F, Sedláček J. Komentář k čsl. obecnému zák. občanskému , díl druhý, str. 562-563. Praha; Codex  

Bohemia s.r.o., 1998 reprint původního vydání 
17

 Čečetka V.J. Všeobecný knihovní zákon se stanoviska  praxe, str. 121-122. F. Šimáček,  Praha 1891 
18

 ASPI, Randa A., Právo vlastnické. Spoluvlastnictví. Aspi evidenční číslo 6 
19

 Sbírka rozhodnutí Glaser –Unger nová řada 1201, 955.  
20

 ASPI, Randa A., Právo vlastnické. Spoluvlastnictví. Aspi evidenční číslo 6 
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List C  se nazýval list závad a zapisovaly se do něho všechna práva, která vázla na 

nemovitosti, i jiná věcná břemena a práva na nich nabytá. Např. právo zástavní a na něm 

nabyté tzv. právo nadzástavní. Považuji za nutné pro snazší porozumění pojmu uvést příklad. 

Pro Karla Peliňku bylo zajištěno na nemovitosti zástavní právo na pohledávku 10.000,- Kč 

s příslušenstvím. Karel Peliňka dlužil Janu Papáčku 8.000,- Kč a jako zástavu mu dal svou 

pohledávku 10.000,- Kč knihovně zajistit – to bylo právo nadzástavní. Dále se zapisovalo 

právo zpátečné koupě, předkupní, nájemní, pachtovní a omezení v nakládání s nemovitostí. 

 

3.1.3.2. Sbírky listin 

 

Sbírka listin byla podle ust. § 1 KNZ podstatnou částí pozemkových knih. Zákon 

v ust. § 6 KNZ mluvil o sbírce listin, která se zřizovala zakládáním ověřených opisů (podle § 

90 KNZ ). Sbírka listin se vedla společně pro všechny hlavní knihy soudu (§ 13 ZZKP), tj. 

pro celý obvod. Byla seřazena podle aritmetického pořadí čísel na nich vyznačených a 

sousedících s čísly, pod kterými žádost o knihovní zápis na základě příslušné listiny k soudu 

došla, takže bylo možno snadno listinu nalézt. Po uplynutí roku se dávala sbírka listin svázat a 

svazky byly očíslovány římskými číslicemi s vyznačením čísel listin, např. kniha I  1 - 250. I 

v současné době je někdy potřeba vyhledat k právnímu vztahu listinu založenou v pozemkové 

knize pokládám za vhodné uvést jednoduchý příklad.  

V knize na listě B najdeme např. tento zápis: 

„Praes. 15. srpna 1935 č. 1515 

Podle smlouvy trhové ze dne 10. srpna 1935 vkládá se právo vlastnické Aloisi Diblíkovi“. 

Potřebujeme-li vyhledat listinu, tak číslo 1515, výše uvedené nám udává, pod jakým číslem 

žádost o knihovní zápis došla a tím samým číslem byla označena i trhová smlouva, podle níž 

byl proveden zápis. Vyhledáme tudíž svazek listin z roku 1935 a tam pod číslem 1515 bude 

smlouva založena. Pro úplnost uvádím, že praesentatum (zkratka praes.)  byl název pro 

označení každého knihovního zápisu v pozemkové knize. Znamená datum doručení žádosti 

k soudu a číslo knihovního deníku. 
21

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Rouček F, Sedláček J. Komentář k čsl. obecnému zák. občanskému , díl druhý, str. 505; 511-522. Praha; 

Codex  Bohemia s.r.o., 1998 reprint původního vydání 
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3.1.3.3. Mapy pozemkových knih 

 

Schválení českého zák. o zakládání pozemkových knih č. 92 z.z. z roku 1874 se 

protáhlo pro některé neshody s vládou, mezi nimiž byl také návrh českého sněmu, aby vedle 

parcelních čísel jednotlivých pozemků byla uvedena jejich výměra. Vláda na tento návrh 

nepřistoupila a praxe již na konci 19. století tento krok kritizovala, zvláště když ocenila 

význam pozemkových knih. 
22

 

Praxe uznávala mapy pozemkových knih jako integrující část pozemkových knih, 

která jinak podává důkaz nejen o vlastnickém právu k  pozemkům, ale i o rozsahu parcel 

zapsaných na listu statkové podstaty, jejich poloze a ohraničení (rozh. GL.U. 12.489, 12.721, 

14.958 ). Podle rozh. Vážný 2022 nelze přiznat mapě konstitutivní význam pro skutečnou 

výměru, rozsah a polohu parcel. Svoboda (Právo knihovní; str.9) jí uznával za velmi cennou 

pomůcku orientační bez právních účinků, které určily nebo měnily právní  stav knihovní.
23

 

S tímto posledním názorem plně souhlasím. 

Pozemkové knihy i jejich mapa musely být udržovány v souladu s pozemkovým katastrem a 

skutečným stavem.  

Z důvodu úplnosti výkladu uvádím dále stručný přehled pomocných součástí, které měly 

sloužit pro snadnější přehled v pozemkové knize: 

 

3.1.3.4. Rejstříky  

 

 Rejstříky byly dvojí: 

 věcný, tj, seznam všech parcel (pozemkových  a stavebních). U každé parcely bylo 

uvedeno číslo knihovní vložky, ve které byla dotyčná parcela zanesena  

 osobní, který se skládal z: 

 rejstříku knihovních vlastníků 

 rejstříku oprávněných čekatelů 

 

3.1.3.5. Seznam veřejného statku 

 

 Seznam veřejného statku byl doplňující součástí pozemkové knihy. Vedl se před 

jednotlivými vložkami a pokud se hlavní kniha skládala z více svazků, pak v jejím prvním 

                                                 
22

 Čečetka V.J. Všeobecný knihovní zákon se stanoviska  praxe, str. 7. F. Šimáček,  Praha 1891 
23

 Sbírka rozhodnutí Vážný 2022 
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svazku. Obsahoval seznam pozemků, které patřily do příslušné obce, ale nebyly předmětem 

zápisů v pozemkové knize.  Seznam byl označen římskými čísly. 

 seznam statku veřejného (obvykle označen římskou I), obsahoval nemovitosti, u nichž   

bylo dovoleno, aby byly užívány každým, např. veřejné silnice, ulice, náměsti. 

  seznam pozemku, náležejících k velkostatku, zapsaného v deskách zemských 

(obvykle označen římskou II), obsahoval nemovitosti dosud vložené  v deskách zemských 

nebo lenních. 

 seznam pozemků zapsaných v pozemkové knize jiné katastrální obce (obvykle 

označen římskou III). 

 

Pro úplnost uvádím další dva instituty veřejných knih, do kterých se zapisovaly nemovitosti a 

práva, které nebyly evidované v zemských deskách a v pozemkových knihách.  

 

3.2. Knihy horní 

3.3. Knihy železniční 

Obě se skládaly z knihy a sbírky listin. 
24
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4.  Zásady ovládající pozemkové knihy 

 

 Celé dřívější knihovní právo i knihy pozemkové byly ovládány níže uvedenými 

zásadami. Základní hlediskem práva bylo, že veřejné knihy, nejen pozemkové ( dále jen 

„knihy“) měly být bezpečným základem obchodu s nemovitostmi. 

 Obsah veřejných knih měl každému podat odpověď na otázku, co náleží ke 

knihovnímu tělesu a která práva knihovní tělesu zůstávají 

 Ten kdo docílil knihovního zápisu měl mít jistotu, že jeho právní postavení nezanikne 

nebo nebude omezeno právy, které vzniknou později na základě skutečností knihovních i 

mimo knihovních. 

 Zápis v knize měl informaci o stavu knihovního tělesa a právních poměrů, které se 

tělesa týkala. 

 Každý měl možnost nahlédnout do knih (zásada důvěry)  a přesvědčit se o zápisu 

v nich. 

 Z knih měly být patrny některé skutečnosti důležité pro knihovní obchod.
25

 

 

4.1. Zásada intabulační (vkládání ) 

 

 Knihovní práva se konstituovala, tj. nabývala a nabytá dále převáděla, omezovala a 

zrušovala teprve zápisem do  knihy.  

 Intabulační princip byl promítnut do ust. § 431 a § 436 OZO a v § 4 KNZ.  

 Intabulační princip neplatil bezvýjimečně, ovšem výjimky stanovil zákon, zejména: 

 Bez zápisu do knih vznikla tzv. zákonná zástavní práva 

 Vydržením bylo možno nabýt věcná práva, tj. vlastnictví, služebností a reálných 

břemen a promlčením tyto práva pozbýt.  

 Udělením příklepu nabýval vydražitel vlastnictví nemovitostí, kterou vydražil. 

 Zápisy do knih v případech uvedených výše se prováděly pouze proto, aby bylo 

dotčené právo uvedeno v patrnost a chráněno před omezením nebo možnou ztrátou z důvodu 

poctivé důvěry v obsah knih.
26
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 Krčmář J. Základy přednášek o právu občanském, II. Díl Práva věcná, část I Úvod a právo knihovní, str. 22-

23. Všehrd č. 23 1926. 
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 Z výše uvedeného vyplývá, že k převáděné (přecházející) věci vzniklo vlastnické 

právo nabývajícímu vlastníku až zápisem do pozemkové knihy pokud zvláštní zákon 

nestanovil jinak. 
27

 

 

4.1.1 Promítnutí intabulační zásady do některých restitučních zákonů, včetně 

zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí 

   

 V 90. letech 20. století, hlavně v souvislosti s přechodem některých nemovitostí 

z majetku ČR do vlastnictví obcí podle zák. č. 172/1991 Sb. (dále jen ZOMO), a to konkrétně 

majetku přidělovaného obcím z konfiskovaných majetkových podstat došlo v některých 

případech k nesprávnému pojetí tohoto principu a k vydání nemovitostí obcím, někdy 

dokonce i prostřednictvím určovacích žalob, kterým soudy vyhověly. 

Spornou otázkou, která podle mého názoru není dodnes vyřešena je,  kdy došlo k nabytí 

vlastnického práva k majetkové podstatě? Odpověď, i když mnohdy značně rozporuplnou, 

 nám poskytuje početná a nejednotná judikatura i doktrinální výklad  v publikované 

literatuře. Dále bych chtěla rozebrat tuto nelehkou otázku a zaujmout k ní stanovisko.  

 Vlastnictví k  zemědělskému majetku (dále jen majetku) přiděleného dle dekr. č. 

28/1945 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, 

slovenskými a jinými slovanskými zemědělci (dále jen dekr. č. 28/1945), přešlo na přídělce 

podle ust. § 5 odst. 2 již dnem, kdy se skutečně ujal držby, bez ohledu na den, který byl 

uveden v rozhodnutí.
28

 Jinak řečeno základní podmínkou přídělce bylo, aby začal na půdě 

skutečně osobně hospodařit. Dekret měl zajistit sklizeň z opuštěných polí.
29

  Institut 

zemědělského majetku je definován v ust. § 4 dekr. č. 12/1945 Sb.,  o konfiskaci  a 

urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a  nepřátel 

českého a  slovenského národa jako „zemědělská a lesní půda, k ní patřící  budovy a zařízení, 

závody zemědělského průmyslu, sloužící vlastnímu  zemědělskému a lesnímu hospodářství, 

jakož  i movité  příslušenství (živý  a mrtvý  inventář) a všechna práva, která  jsou spojena s 

držbou  zkonfiskovaného majetku anebo jeho části“. 
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  Krčmář J. Základy přednášek o právu občanském, II. Díl Práva věcná, část I Úvod a právo knihovní, str. 22-

31. Všehrd č. 23 1926. 
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 ASPI, Muller Z. Princip intabulace a volné uvážení soudu – Úvod – Právní úprava. Právní rozhledy, 1997, č. 

12, s. 610 

Stejný názor  ve věci nabytí vlastnického práva dle § 5 odst. 2 DOZP vyslovil v rozsudku  NS ČR ze dne 
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 Muller Z. Dodatek k intabulaci přídělů. Správní právo, 1995, č. 2, s.73 
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Ztotožňuji se názorem Mullera Z., že v případě nabytí vlastnického práva podle dekr. 

č. 28/1945 Sb. se jednalo o výjimku ze zákona, tzn. dekr. č. 28/1945 Sb.  nabytí vlastnického 

práva upravoval odchylně od OZO ( ust. § 431 a § 436), KNZ ( ust. § 4)  a nebylo třeba 

vkladu do pozemkových knih. Stejné stanovisko vyslovil i Krčmář J. ve své publikaci 

Základy přednášek o právu občanském (viz výše  str. 21 této práce). 

Žádné takové ustanovení (jako § 5 odst.2 dekr. č. 28/1945 Sb.) nemá ani dekr. č. 108/1945 

Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (dále jen dekr. č. 

108/1945 Sb.), ani zák. č. 31/1947 Sb. o některých zásadách při rozdělování nepřátelského 

majetku , konfiskovaného podle dekr. č. 108/1945 Sb. (dále jen zák č. 31/1947 Sb.), ani žádný 

jiný právní předpis, který by stanovil vyjímku od obecné úpravy. Jinak řečeno v případech 

nabytí vlastnického práva, podle výše uvedených předpisů je nutná intabulace.
30

 

Pro přidělování majetku podle dekr. č. 108/1945 Sb. byly vydány jednotlivé formuláře 

s textem podle povahy přidělovaného majetku a přidělovaný majetek se uváděl v příloze. Tyto 

přídělové listy byly tzv. listinami vkladuschopnými (§ 26 - § 28  a § 31 KNZ).   

Při   přidělování  zemědělského   majetku podle § 5 odst. 1 dekr. č. 28/1945 Sb.  bylo   

náležitostí rozhodnutí  také  uvedení  dne,  kterého  se  měl  přídělce ujmout držby majetkové 

podstaty. V rozhodnutí  podle dekr. č. 108/1945 Sb. se uváděl den, kdy bude přidělený 

majetek přídělci odevzdán, v souladu  s ust.  8  odst. 2 písm. d) dekr č. 28/1945 Sb. 

 U majetku přidělovaného obcím koncem roku 1949 byl přímo ve formuláři uveden jako 

rozhodný den 31. prosinec 1949. 

Praxe se vyvinula jinak. K vlastnímu rozdělení docházelo předem  a přídělová lisitna 

jen stvrzovala vytvořený stav. Na obec většinou připadlo, to co nebylo rozděleno mezi 

nájemce. Den přídělu se uváděl až v příloze, v níž byl pro jednotlivé přídělce v témže katastru 

specifikován přidělený majetek. O převodu vlastnictví se mluvilo v souvislosti s vydáním 

přídělové listiny, na den přídělu se vázala jen držba, užívání, povinnosti. V praxi byl zřejmý 

rozpor s ust. § 5 odst. 1 dekr. č. 28/1945 Sb., který předpokládalo stanovení povinnosti 

ujmout se držby po vydání rozhodnutí se tu napřed provádělo uvedení do držby a teprve pak 

se vydávala přídělová listina. Poněvadž pak již nepřicházela v úvahu povinnost „ujmout se 

držby“ má se za to, že tu vlastnictví přešlo současně  s vydáním rozhodnutí o přídělu. Zpětný 

vznik vlastnictví  se vylučuje. 

V případě přidělování majetku dle dekr. č. 108/1945 Sb. se odpočátku počítalo 

s dlouhodobou záležitostí, tento závěr potvrzuje samotná koncepce tohoto předpisu; viz. 
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„rámcové plány a přídělová řízení“ v ust. § 6 dekr. č. 108/1945 Sb.  „přídělové plány“ viz. 

ust. § 10 - § 12 dekr. č. 108/1945 Sb., okolnost, že některé zásady pro přidělování majetku 

byly schváleny teprve zák č. 31/1947 Sb. Proto se považovalo za nutné u tohoto přídělu 

stanovit vyjímku z intabulačního principu.
31

 

V případě přechodu nemovitostí z majetku ČR do majetku obcí podle ust. § 2 odst. 1 

ZOMO zaslalo Ministerstvo financí dne 19. září 1991 pod č.j. 221/34453/1991 všem 

přednostům okresních úřadů přípis, který se týkal této problematiky. Šlo tu            o upřesnění 

údajů, který majetek obce vlastnili k  31.12. 1949. Kde ministerstvo potvrdilo v případě dekr. 

č. 28/1945 Sb. přechod vlastnického práva na obec dnem, kdy se skutečně ujala držby. 

V případě dekr. č. 108/1945 Sb. přešlo vlastnické právo k přidělenému majetku až dnem 

zápisu do pozemkové knihy.
32

 Jiné stanovisko k této otázce zaujal např. Mruzek K., který 

vyslovil názor, že k přechodu vlastnického práva  došlo v případě dekr. č. 28/1945 Sb., na 

základě rozhodnutí o přídělu a analogicky lze dojít k závěru, že na základě rozhodnutí 

přechází na přídělce i majetek, konfiskovaný podle dekr. č. 108/1945 Sb.  a zák č. 31/1947 

Sb.   Také autor  v článku  teoreticky rozebírá rozdíl mezi převodem a přechodem vlastnictví 

33
; obdobně jako rozhodnutí NS ČR Odon 4/93, nález ÚS, vyhlášený pod č. 166/1995 (viz 

níže). 

Přesto se vedly a  ještě  vedou spory, v nichž se obce domáhají  určení, že na ně přešlo 

vlastnictví nemovitostí, které jim byly přiděleny v prosinci 1949. Stanoviska obcí ovlivnily 

rozhodnutí NS ČR  ze dne 29.3.1993, Odon 4/93, publikované pod                  č.  35/1993 ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, o restituci sokolského majetku a nález ÚS, 

vyhlášený pod č. 166/1995 Sb., o restituci zemědělského majetku.  

Oba soudy dospěly nezávisle k závěrům, že při změně vlastnictví je třeba rozeznávat 

převod a přechod.  

V rozhodnutí  č. 35/1993 Sb. s.r. a s. nesprávné pojetí intabulačního principu NS ČR spočívá 

v tom, že na základě teoretické úvahy o rozdílu mezi převodem a přechodem dospěl k závěru, 

že všude tam kde jde o přechod vlastnictví nemovitostem, jde o vyjímku z ust. § 431 OZO, 

ačkoliv o výjimku z tohoto ust. vůbec jít nemůže. Pokud by tomu tak mělo být, muselo by jít 

o výjimku z ust. § 436 OZO, to však ÚS nebere v úvahu. Dovodit vyjímku z intabulačního 
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  Muller Z. Dodatek k intabulaci přídělů. Správní právo, 1995, č. 2, s.73 
32
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principu jen na základě teoretické úvahy rozdílu mezi přechodem a převodem představuje 

účelový výklad zákona, který je v přímém rozporu s ust. § 436 OZO. 

Obdobně argumentoval i nález ÚS, publikovaný pod č. 166/1995 Sb. Své závěry nejprve 

opíral o komentář k OZO z roku 1935 (od Roučka F., Sedláčka J.), s tím, že       o přechod jde 

v případě autoritativních výroků (soudu nebo úřadů) a otázku kdy došlo k přechodu 

vlastnictví je třeba hledat v příslušných stanoveních vztahujících se k výrokům. Knihovního 

zápisu jako podmínky nabytí vlastnického práva k nemovitostem  je třeba jen tam, kde to 

příslušné předpisy výslovně vyžadují. Z toho dovozuje, že pouze při nabývání nemovitostí 

převodem je nutná podle ust. § 431 OZO intabulace. 
34

 

Z výše uvedeného vyplývá, že  jmenovitě uvedené případy v rozhodnutí NS ČR Odon 

4/93, v nálezu ÚS, vyhlášeného pod č. 166/1995 představují vyjímky ze zákona, konkrétně 

z ust. § 431, § 436 OZO, v nichž se uváděla skutečnost, na jejímž základě vlastnictví 

přecházelo  příklepem, zaplacením, převzetím držby. Z toho  je nutné dovodit, že jen ty 

zvláštní zákony, které upravovaly změnu v osobě vlastníka, pokud  měly výslovně ustanovení 

o právní skutečnosti, na jejímž základě vlastnictví přecházelo, tvořily výjimku z intabulace.  

Rozlišování změny v osobě vlastníka ne převod a přechod má pouze teoretický 

význam, z něhož nelze dnes dovozovat vyjímky z intabulace. Stejný názor  v případě 

rozlišování převodu a přechodu zaujal i Kindl M, Knapp V, „argumentovat terminologickým 

rozlišováním  pojmů "převodu" a "přechodu"   je   tedy   anachronické   a   podle   našeho  

názoru nepřesvědčivé.“
 35

 

Na majetkovou podstatu konfiskovanou podle dekr. č. 28/1945 Sb. se vydávala  

jednotná "přídělová  listina", kde  se mluvilo  o nabytí vlastnictví. Na majetek, který obce 

získávaly jako konfiskát podle dekr. č. 108/1945 Sb.  se  vydávala  jednotná "Rozhodnutí  o 

odevzdání konfiskovaného  nemovitého majetku obcí",   s tím,  že držba, užívání  a správa 

nemovitostí  přechází na obec  tzv. rozhodným dnem, tj. 31. prosince 1949. 

V případě vydání nemovitostí z majetku ČR do majetku obcí podle ust. § 2 odst. 1 ZOMO 

přecházejí do vlastnictví obcí ty nemovitosti,  které obce vlastnily  ke dni 31. prosince 1949.  

K  tomuto  datu  pak  obce  mohly  vlastnit jen nemovitosti,  které jim  byly  připsány  v 

pozemkových  knihách či nemovitosti,  k  nímž  mohly  vlastnictví  prokázat.  To, ale nebyly 

nemovitosti, získané k 31. 12. 1949 z majetku konfiskovaného podle dekr. č. 108/1945 Sb.
36
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4.2. Zásada volnosti 

 

 Nesoulad mezi skutečným stavem  a zápisy v pozemkové knize,  který mohl být 

způsoben neúplným provedením intabulačního principu byl posílen tímto principem. 

Knihovní soudy totiž nezapisovaly knihovní práva ex offo, nýbrž na základě žádosti. V zásadě 

neměl být nikdo nucen k podání knihovní žádosti. V otázce, kdo byl legitimován žádat 

provedení vkladu nebo záznamu  nebyla  teorie  a praxe jednotná.  Krčmář ( Práva věcná II. 

díl , Úvod a právo knihovní, část I; str. 27) vyslovil názor, že k podání žádosti byly 

legitimovány obě strany, s přihlédnutím k historickým důvodům. K tomuto názoru se také 

přikláním.  

 Tento princip měl také vyjímky, z úřední povinnosti se zapisovaly poznámky podle 

KNZ a jiných zákonů a jejich výmazy, např. četné poznámky dle exekučního řádu, poznámka 

žádosti za zápis práva ke stavbě  podle § 13 zák. č. 86/1912 ř.z.  Nutno podotknout, že 

poznámky neměly konstituční význam, ale pouze deklaratorní. 

 

4.3. Zásada legality 

 

 Znamenala, že se soudu muselo prokázat, že byly splněny přísné formální podmínky 

předepsané pro knihovní zápis, aby se do knih nedostal zápis odporující právním předpisům  a 

knihovnímu stavu.
37

  

S ohledem na údaje, které byly zapsány v pozemkové knize  mohl soud knihovní zápis 

povolit jen pokud, podle ust. § 94 odst. 1 KNZ, nebyla z pozemkové knihy patrna žádná 

překážka proti požadovanému zápisu vzhledem k nemovitosti nebo právu. 

 Zákon dále stanovil ( ust. § 94 odst. 2 KNZ ), požadavek „ způsobilosti osob 

zúčastněných při zápisu,  nakládat předmětem, kterého se zápis týkal, nebo o žadatelovu 

oprávnění podat žádost.“ Nezpůsobilost mohla být patrna z knihovních poznámek.  

Návrh na knihovní zápis musel být řádně doložen listinou nebo jiným průkazným 

způsobem.
38

 Praxe v souladu s ust. § 87 a § 88 KNZ předpokládala, že šlo o prvopis listiny. 

                                                                                                                                                         
Muller Z. Dodatek k intabulaci přídělů. Správní právo, 1995, č. 2, s.73 

Muller Z. Princip intabulace a volné uvážení soudu – Úvod – Právní úprava. Právní rozhledy, 1997, č. 12, s. 610 
37

 Krčmář J. Základy přednášek o právu občanském, II. Díl Práva věcná, část I Úvod a právo knihovní, str. 29-

31. Všehrd č. 23 1926 
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Pokud byl již prvopis předložen, ověřený opis listiny založen do sbírky, stačilo se odkázat 

v knihovní žádosti na toto rozhodnutí.
39

 

I listiny musely splňovat určité náležitosti. Z hlediska formy musely být bez zřejmých 

vad, protože by oslabovaly jejich věrohodnost. Pokud se skládaly z několika archů, musely 

být sešity, aby se nemohl žádný arch vytrhnout (ust. § 27 odst. 1 KNZ).
40

 Objasnění pojmu 

zřejmé vady je možno dovodit z judikatury. 

Negativní vymezení, jinak řečeno za zřejmou vadu nebylo pokládáno, pokud listina 

byla psaná inkoustovou tužkou a poškozena v tištěné části, jejíchž obsah byl jinak zřejmý,
41

 

pokud bylo něco vynecháno, aniž tím byl porušen smysl.
42

 V případě, když byla listina 

litografována nebo tištěna a vyplněna písmem, dnes tzv. formulářové smlouvy. Případně, 

když byla listina psána různým písmem. Mezi řádky byly dopsány doplňky ve prospěch 

postupujícího nikoliv žadatele, které nevzbuzovaly obavy, že by některá strana popírala 

věrohodnost listiny
43

. 

Za zřejmou vadu bylo pokládáno, když byly slova označující kupní cenu (podstatnou 

část kupní smlouvy) vepsána jiným písmem nebo byla původně vepsaná cena přeškrtnuta, tím 

byla věrohodnost listiny oslabena.
44

 

 V listině musely být podle ust. § 27 odst. 1 KNZ udány místo, den, měsíc a rok kdy a 

kde byla vyhotovena. Podle listiny, která postrádá tyto náležitosti nelze povolit vklad ani 

záznam.
45

 

 Co do obsahu musely být v listině označeny osoby zúčastněné na právním jednání, 

tzn. nejen smluvní strany, ale i osoby dotčené právním jednání. Osoby byly označeny 

jménem, příjmením, zaměstnáním, bydlištěm. Ust. § 27 KNZ sice výslovně nepožadoval, aby 

byla listina podepsána. Ovšem vyplývalo to v případě dvoustranného právního jednání z ust. § 

884 - § 886 OZO. Smlouva, pro kterou zákon předepisuje zvláštní formu  se dovrší až 

podpisem stran.
46

  

                                                                                                                                                         
38

 Rouček F, Sedláček J. Komentář k čsl. obecnému zák. občanskému , díl druhý, str. 530-531. Praha; Codex  

Bohemia s.r.o., 1998 reprint původního vydání 
39

 Sbírka rozhodnutí Glaser -.Unger .10.012, Vážný 3961 
40

 Rouček F, Sedláček J. Komentář k čsl. obecnému zák. občanskému , díl druhý, str. 533. Praha; Codex  

Bohemia s.r.o., 1998 reprint původního vydání 
41

 Sbírka rozhodnutí Glaser Unger 6615 
42

 Links 4857 
43

 Rozh. ze dne  13. září 1881, 10.182, NZ. 196/82 
44

 Sbírka rozhodnutí Glaser Unger 13.392 
45

 Sbírka rozhodnutí Glaser Unger 7186, NZ 139/96, Sbírka rozhodnutí Glaser Unger nová řada 692 
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 Rouček F, Sedláček J. Komentář k čsl. obecnému zák. občanskému , díl druhý, str. 534. Praha; Codex  

Bohemia s.r.o., 1998 reprint původního vydání 
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Ovšem ani tato zásada nemohla být provedena bez výjimek, jelikož by došlo 

k velkému znesnadnění obchodu s nemovitostmi. Např. pokud došlo k úhradě zástavní 

pohledávky, která mimo knihy přešla na někoho jiného, mohl dlužník žádat její výmaz bez 

předchozího zápisu mimoknihovního převodu. 

 

4.4. Zásada publicity, veřejnosti  (důvěry ve veřejné knihy) 

 

 Zásada po formální stránce znamenala, že knihy byly všeobecně přístupné, kdokoliv 

do nich mohl nahlížet a vyžádat si z nich opisy nebo výpisy. Po materiální stránce znamenala, 

že ten, kdo v poctivé víře nahlédl do knihy, byl chráněn v nabytých právech. Práva a právní 

poměry, které byly v knize zapsány, se pokládaly za veřejně vyhlášené a nikdo nemohl se 

vymlouvat, že mu nebyla známa. 

 K této zásadě je dlužno poznamenat, že ochranu, kterou někomu poskytovala pravidla, 

která se opírala o tento princip, měla být závislá na tom, zda-li  v knihu důvěřoval.  Důvěra 

předpokládala nahlédnutí do knihy. Ale podle práva nezáleželo na tom, zda-li ten, kdo dosáhl 

zápisu do ní nahlédl či nikoliv. Právo chránilo jen tzv. bezelstnou nevědomost, tj. ten kdo bez 

své viny nevěděl o tom, že knihovní stav se neshoduje se skutečným právním, bez  své viny 

důvěřoval veřejné knize.
47

 Důvěra musela trvat již při podání žádosti.
48

 

  Podle praxe viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16.4. 1931, sp. Zn. Rv I 886/30: 

„ důvěra ve veřejné knihy tu musí býti v čase nabytí knihovního práva nebo v době podání 

žádosti o vklad “.
49

 Naopak pokud osoba nevycházela z příslušného knihovního zápisu, opět 

nezáleželo zda se s obsahem knihy fakticky seznámila či nikoliv, nemohla se dovolat dobré 

víry (důvěry), jakkoliv by byla utvrzována osobou činící pozitivní prohlášení obsažené např. 

v trhové smlouvě. Např. podle ust. § 527 OZO „ pokud mohlo být majiteli služebnosti známo 

z veřejných knih nebo jinak, že právo toho kdo služebnost zřídil je jen dočasné, nebo že je na 

čas, na který služebnost byla omezena, zaniká uplynutím toho času služebnost sama sebou.“ 

Velmi zajímavý je i judikát, dle kterého „Důvěry ve veřejnou knihu nemůže se nabyvatel 

dovolávati, jestliže nesprávnost knihovního stavu se stavem skutečným z okolností mohl 

seznati a jen pro nedostatek obyčejné pozornosti ji neseznal“.
50  
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 Sbírka rozhodnutí Glaser Unger  1325, 4683,  Sbírka rozhodnutí Vážný 4166, 5032, 6425,12.542 
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4.5. Zásada priority (pořadí) 

 

 Zásada zaručovala přísné dodržování časového pořadí  došlých návrhů na zápis do 

knih. Chránila ty, kdo si vymohli knihovního zápisu, aby nebyli zkráceni ve svém právu 

dalšími zápisy, které se vztahovaly ke knihovnímu tělesu nebo právu. Pořadí zápisu se řídilo 

nejdříve podacím číslem, později číslem knihovním. V podatelně soudu se podání označilo 

značkou (označením soudu, data kdy došlo, včetně hodiny a minuty). Uplatnění této zásady 

v praxi znamenalo, že zápis dříve doručeného návrhu na vklad nebo záznam vyloučil zápis, o 

který se žádalo později doručeným návrhem k téže nemovitosti, tj. praxe plně respektovala 

ust. § 440 OZO, že nemovitost „připadne tomu kdo dříve zažádal o knihovní  zápis“.  

 Ust. § 438  OZO obsahoval pravidlo chování  také pro případy, kdy ten,  kdo si činil 

nárok na vlastnictví k nemovité věci, měl k dispozici „listinu věrohodnou“, která nebyla 

perfektní, neobsahovala obligatorní náležitosti předepsané k vkladu práva. Za uvedené situace 

existovala možnost, že se tato osoba domáhala podmíněného vyznačení v knize tzv. záznamu 

(prenotace) a vyloučila hypotetickou možnost jakékoliv třetí osobě, která by splnila podmínky 

vkladu a tím jí odňala přednostní právo. Osoba žádající prenotaci: „Tím obdržela podmíněné 

vlastnické právo, a jakmile podle soudcovského výroku se záznam spravil, pokládá se od doby 

zákonného pořadí podané žádosti o záznam za pravého vlastníka“
51

 

 

4.6. Zásada  přehlednosti (speciality) 

 

 Zásada požadovala jasný přehled o nemovitostech, resp. knihovním tělesu a právních 

poměrech, které se k němu vztahovaly. Z pozemkových knih měly být patrna zapsaná 

knihovní práva.  

O podstatných vlastnostech knihovního tělesa bylo možno se přesvědčit z listu 

podstaty statkové. V případě podmětu, podle ust. § 98 KNZ, „musely být ve výměru uvedeny 

subjekty, pro které měl být proveden zápis.“  

                                                 
51

 Krčmář J. Základy přednášek o právu občanském, II. Díl Práva věcná, část I Úvod a právo knihovní, str.50-52. 

Všehrd č. 23 1926 
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 V souladu s ust. § 12 KNZ  v případě uzavření smlouvy, kterou se zřizovala 

služebnost a reálná břemena, musel v ní být popsán obsah a rozsah práva, které mělo být 

zapsáno.  

 Pořadí se řídilo dobou, kdy žádost o zápis došla soudu. Podle ust. § 8 náv. č. 5/1872 

ř.z. se nařizovaly do čela každého zápisu napsat tzv. presentatum, tj. den, kdy návrh došel, 

číslo deníku, pokud došly současně podání nutno vyznačit současnost.
52  

 

4.7. Zásada souladu s pozemkovým katastrem 

 

Zásada  měla  zabezpečit, aby oba tyto evidenční instrumenty o nemovitostech 

přistupovaly ke sledovaným  pozemkům  a  stavbám  shodně  (tj. podle věcně právních vztahů 

k nim) 
53
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 Bruk D. Pozemková kniha a zápis věcných práv k nemovitostem na základě tzv. knihovního zákona     z  r. 

1871, str. 37. Právník 1994, č. 1. 
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5. Stručný ústavně-právní vývoj vlastnického práva 

   

 V zákoně č. 121/1920 Sb. ze dne 29. února 1929, kterým se uvozuje Ústavní listina 

Československé republiky byla v § 109 odst. 1 konstituována ochrana soukromého vlastnictví, 

které „ bylo možno omezit jen zákonem. V odstavci 2 téhož článku bylo konstatováno: 

„Vyvlastnění bylo možné jen na základě zákona a za náhradu, pokud zákonem nebylo 

stanoveno, že se náhrada dáti nemá.“  Z výše uvedeného plyne, že zde byla jednotná forma 

vlastnického práva, které  požívalo právní ochrany. 
54

 

 Celý systém knihovního práva i pozemkového katastru, včetně zásad, kterými bylo 

ovládáno, negativně ovlivnila změna právního řádu po tzv. únorovém puči dne 25. února 

1948, který umožnil postupné zavedení totalitního režimu. Došlo k  zásadním změnám v 

tehdejším soukromém  a veřejném právu.  

 Únorový puč neměl zájem o udržení dosavadní právní regulace. První velmi citelná 

změna byla ústavní. Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. ze dne 9. května 1948, Ústava 

Československé republiky uvádí v § 146 možný výčet majetku: „buď národní majetek, nebo 

majetek lidových družstev, anebo jsou v soukromém vlastnictví jednotlivých výrobců “. Ústava 

ještě  v § 158 deklaruje: „ Soukromé vlastnictví drobných a středních podniků do 50 

zaměstnanců je zaručeno. Osobní majetek občanů je nedotknutelný“, dále uvádí výčet 

osobního majetku např. z nemovitostí rodinné domky. Co se týkalo vlastnictví půdy, tak podle 

§ 159: „ Byla nejvyšší přípustná výměra půdy, která smí být v soukromém vlastnictví 

jednotlivce nebo spoluvlastníků nebo společně hospodařící rodiny 50 hektarů. Zaručeno bylo 

soukromé vlastnictví zemědělců, kteří na ní pracují do výměry 50. hektarů“.
55

  

 Ústavní zákon č. 100/1960 ze dne 11. července 1960, Ústava Československé 

socialistické republiky v čl. 8  odst. 1 vymezila tzv. socialistickou soustavu vlastnictví,  již 

zmiňuje pouze, ..“ dvě formy základní formy: státní vlastnictví, které je vlastnictvím všeho lidu 

(národní majetek), a družstevní vlastnictví (majetek lidových družstev).“  V čl. 10 Ústava 

deklaruje  tzv. osobní vlastnictví občanů „k spotřebním předmětům, zejména k předmětům 

                                                 
54

 Zákon  č. 121/1920 Sb. ze dne 29. února 1929, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky, § 

109 odst. 1. 
55

  Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. ze dne 9. května 1948, § 146. 
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osobní a domácí potřeby, rodinným domkům, jakož i k úsporám nabytým prací je 

nedotknutelné.“
56

  

 Je třeba se zmínit, že ústavně-právní záruky vlastnického práva byly posíleny, resp. 

plně obnoveny, až po „listopadové revoluci“ v roce 1991, po účinnosti Ústavního zák. č. 

23/1991 Sb., kterým se uvozuje LZPS jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a 

Slovenské Federativní republiky. Cit. úst. zák.  byl usnesením předsednictva ČNR ze dne 

16.12. 1992 vyhlášen jako Ústavní zák. č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod jako 

součást ústavního pořádku ČR (dále „LZPS“). Ustanovení čl. 11 LZPS opět konstituovalo  

zásadu, že „každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný 

zákonný obsah a ochranu.  Dědění se zaručuje“. Z výše uvedeného plyne, že byl obnoven 

institut jednotného vlastnického práva. Dále LZPS stanoví, že pouze zákon může vyhradit 

majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti. Vyvlastnění nebo nucené omezení  

„je možné ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu opět pouze pokud tak stanoví 

zákona základě zákona, nelze-li jinak a za náhradu“. 
57
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6. Období od roku 1951 -  do roku 1964 

 

6.1  Občanský zákoník č. 141/1950 Sb.  

 

 Dne 25. října byl přijat občanský zákoník č. 141/1950 Sb., dále „SOZ“, kterým došlo 

k znerovnoprávnění některých forem vlastnictví. 

 Vlastnické právo již bylo začleněno do tří pochybných druhů.  Střední občanský 

zákoník v § 100 zakotvil „nejdůležitější“ vlastnictví, a to socialistické, které se dále členilo na 

státní a družstevní. Další vlastnictví bylo osobní, z nemovitého majetku byly jeho předmětem 

rodinné domy, rekreační chaty – viz § 105 SOZ. Třetí vlastnictví bylo soukromé, obsaženo v 

§ 106 SOZ, kam patřily zejména pozemky a stavby, které svou povahou nespadaly do 

vlastnictví osobního.  

Podle ust. § 153 SOZ  „Nejde-li o věc, která je osobním majetkem, má se v 

pochybnostech za to, že věc je v socialistickém vlastnictví, a je-li pochybné, zdali je jejím 

vlastníkem stát či lidové družstvo, má se za to, že vlastníkem je stát“ 
58

 

Všechny legislativní zásahy byly osvětleny v důvodové zprávě SOZ. U nemovitostí 

byla snaha „odstranit přílišné oddělení formální stránky od ekonomického obsahu 

společenských poměrů“, proto došlo k opuštění zásady intabulace a zavedení zásady 

konsenzuální. Zápis převodu vlastnického práva k nemovitostem (uložení listin je ponecháno 

jen z důvodu potřebné kontroly a evidence). Tomuto vysvětlení odporovalo přijetí zákona č. 

65/1951 o převodech nemovitostí a pronájmech zemědělské a lesní půdy, kde stát si vymínil 

generální kontrolu, skoro nad všemi převody nemovitostí a pronájmy půdy určené 

k obhospodařování. 

 

6.2. Změny zásad ovládající pozemkové knihy 

 

 Celkové pojetí občanského zákoníku mělo nepříznivý dopad nejen na pozemkové 

knihy, ale i pozemkové katastry.  
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6.2.1. Zásada intabulační nahrazena zásadou konsenzuální  

 

 SOZ ve svém úvodním ust. § 1 prohlašoval, že „základem občanských práv je ústavou 

zaručený společenský řád lidově demokratické republiky a její socialistická výstavba“, zrušil 

konstitutivnost zápisů právních vztahů k nemovitostem, tj. intabulační zásadu, kterou nahradil 

zásadou konsenzuálním. Nabytí vlastnictví již nebylo vázáno na vklad vlastnického práva do 

pozemkové knihy, podle ust. § 111 odst.1 SOZ vlastnictví k věcem přecházelo pouhou 

smlouvou, což znamenalo, že zápisy neměly konstitutivní,  nýbrž deklaratorní význam. 

Pravidlo uvedené v ust. § 112 SOZ,  že převod vlastnictví k věcem se zapíše do pozemkové 

knihy, mělo jen souvislost s evidencí  nemovitostí.  

 Pouze ve dvou případech bylo nutno k účinnosti věcných smluv třeba provést zápis do 

pozemkových knih. Prvý případ se týkal věcných břemen, která měla působit vůči 

socialistickým organizacím. Podle ust. § 168 odst. 2 SOZ měla: „ Tato práva působit vůči 

socialistické právnické osobě od zápisu v pozemkové knize“, nebo jakmile je o jejich zřízení 

uložena u soudu listina pokud  nemovitosti nebyly knihovně zapsány: „ Od založení  listiny u 

soudu. Pokud by smluvní stranou byla socialistická právnická osoba, nebo bylo věcné 

břemeno zřízeno zákonem, úředním výrokem, působilo samo zřízení takových práv i proti 

jiným  socialistickým právnickým osobám.“ Druhý případ se týkal zástavního práva. V ust. § 

190 odst. 1, 2 SOZ bylo stanoveno, jde-li o zastavení věcí zapsaných v pozemkové  a 

železniční knize, zapíše se zástavní právo v těchto knihách. Pokud  nemovitosti nebyly 

knihovně zapsány, bylo nutno zástavní smlouvu uložit  u soudu. Zastavení věci nemovité 

působí vůči socialistickým právnickým osobám, jakmile je zapsáno v knize nebo jakmile je o 

jeho zřízení u soudu založena listina. Pouze byla-li smluvní stranou socialistická právnická 

osoba, působilo již  samo zastavení proti jiným socialistickým právnickým osobám. 

 V praxi to znamenalo, že postupně docházelo k nesouladu mezi právním stavem a 

stavem v evidenci nemovitostí. Praktickým důsledkem byla neúplnost zápisů a tím i postupně 

nemožnost změny knihovat. Vlastnictví bylo nutno prokazovat velmi obtížně původními 

listinami. 
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6.2.2. Zásada superficies solo cedit  

 

 Střední občanský zákoník  ve svém ustanovení § 25 stanovil, že stavby nejsou součástí 

pozemků, dále v § 155 uvedl, že vlastníkem stavby může být osoba rozdílná od vlastníka 

pozemku, tudíž opustil římskou  zásadu superficies solo cedit. Založil režim možného 

různého dvojího vlastnictví k pozemku a stavbě.
59

 

V praxi tato zásada znamenala fatální důsledky. Pozemková kniha ani katastr samostatné 

stavby do té doby neevidovaly. Bez dořešení problému, jak dostatečně stavby evidovat, 

zejména v mapách, se však v evidenci pokračovalo a tento problém není důsledně dořešen 

dodnes.
60

 

 

6.2.3. Zásada přivolení k převodu nemovitostí a k pronájmu 

 

 V roce 1951 byl přijat zákon č. 65/1951 o převodech nemovitostí a pronájmech 

zemědělské a lesní půdy.  ONV měly značnou pravomoc, byla stanovena povinnost, aby 

odsouhlasily majetkové převody. Prostřednictvím tohoto institutu stát generálně dozoroval 

v dané oblasti, z důvodů hospodářských a politických znemožňoval společensky nežádoucí 

převody.  Podpisem smlouvy o převodu nenastala změna vlastnictví,  k právním účinkům 

došlo přivolením ONV. Příslušný ONV se nezabýval občanskoprávními otázkami (např. 

platností právního úkonu). Rozhodování o těchto otázkách příslušelo výhradně soudu, který 

mohl rozhodnout o neplatnosti smlouvy, i když došlo k jejímu přivolení příslušným ONV. 

Zákon měl vyjímky, které se logicky týkaly převodu nemovitostí do státního socialistického 

vlastnictví., převody a pronájmy státního majetku, nájmů zemědělské nebo lesní půdy 

orgánem státní správy. Jako převod bylo posuzováno i rozdělení parcely. Přivolení nebylo 

třeba při nabývání nemovitostí dědictvím, při přechodu vlastnictví na základě výroku orgánu 

veřejné správy (např. vyvlastňovací řízení). Cit. zákon byl drogován přijetím OZ.  
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6.2.4. Zásada registrační 

 

 Provedena zák. č. 26/1957 Sb., o notářských poplatcích. Citovaný zákon stanovil, že 

právní úkon o převodu nemovitostí, ze kterého se platí poplatek z převodu nebo darovaní, 

vyžaduje k platnosti k platnosti zápis do poplatkového rejstříku. Rejstřík vedla STN. Pokud 

bylo třeba k převodu k přivolení  nebo schválení jiného orgánu, ohlašoval se právní úkon 

k registraci až  po přivolení nebo schválení. Platný byl právní úkon jen v rozsahu a obsahu 

registrace. Zákon připouštěl vyjímku ohledně nemovitého majetku, který byl převáděn do 

socialistického vlastnictví nebo přecházel prodejem, udělením příklepu v exekučním řízení 

anebo vyvlastnění. Cit. zákon byl derogován zák. č. 24/1964 Sb., zákonem o notářských 

poplatcích. 

 

6.3.  Pozemkový katastr 

 

 Krátce zmíním o pozemkovém katastru, druhé linii evidence nemovitostí, která se do 

roku 1950 vyvíjela samostatně s tím, že mezi veřejnými knihami a pozemkovým katastrem 

panoval soulad, dá se říci, že na sebe vzájemně navazovaly. To bylo narušeno  přijetím 

středního občanského zákoníku.  

Degradace, která zasáhla zavedený, dle mého názoru i plně funkční,  systém veřejných knih, 

postihla také pozemkový katastr. Základem pro vytvoření stabilního katastru se stal císařský 

patent o dani pozemkové ze dne 23. prosince 1817. Další stěžejní normou se stal zákon č. 

177/1927 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení ( katastrální zákon). Podle § 2 cit. 

zák. byl pozemkový katastr definován jako „geometrické zobrazení, soupis a popis veškerých 

pozemků v Československé republice.“ Podle § 3 cit. zák.: „ Měl sloužit k tomu, aby byl získán 

podklad pro vyměřování veřejných daní a dávek s držbou pozemků spojených, pro zakládání, 

obnovování nebo doplňování veřejných knih a jejich map, zajištění držby, pro převod 

nemovitostí a pro reální úvěr.“  

Zásady, na kterých spočíval byly totožné se zásadami ovládající pozemkové knihy. 

Také pozemkový katastr byl v 50. letech ovlivněn plánovitým rozvojem národního 

hospodářství, které vyžadovalo jiné údaje týkající se užívacích vztahů. Byla uskutečněna „tzv. 

štítková akce“ jako rychlý soupis skutečně užívané půdy.
61
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6.4. Jednotná evidence půdy 

 

 Stav počátkem 50. let výstižně popisuje důvodová zpráva k zák. č. 22/1964, o evidenci 

nemovitostí. „ Podstatný rozchod mezi stavem knihovním a skutečným nastal zejména v 

obcích osídlovaných, dále provedením revize první pozemkové reformy, novou pozemkovou 

reformou, hospodářsko-technickými úpravami pozemků pro jednotná zemědělská družstva, 

státní statky.“ 
62

 Provedení shora popsaných opatření, ale vyvolala značné změny ve 

vlastnických vztazích, změnily se i hranice pozemků. V osídlovaných oblastech pozbyly 

pozemkové knihy úplně významu. Další  podstatnou příčinou bylo upuštění intabulační 

zásady a římské zásady superficies solo cedit. 

O tehdejším právním stavu svědčí i to, že Jednotná evidence půdy (dále JEP) nevycházela ze 

zákonné úpravy, ale pouze z usnesení vlády ze dne 25. ledna 1956. 

 U JEP šlo o dílo technické, kde se pouze evidovalo skutečné užívání nemovitostí a byla zcela 

odtržena od právních vztahů. Podle záznamů v JEP nebylo možno prokazovat vlastnictví a 

jiná věcná práva. Vedení JEP bylo rozděleno mezi NV a okresní střediska geodézie. Okresní 

střediska geodézie pak celou agendu převzala v roce 1962.  Paradoxně i v tomto období byly 

ještě účinné zák. č. 95/1871 ř.z., knihovní zákon a zák. č. 177/1927 Sb. z a n., katastrální 

zákon.  
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7. Občanský zákoník č. 42/1964 Sb. 

 

7.1. Období od účinnosti OZ do novely v roce 1983 

 

 Dne 1.4. 1964 vstoupil v účinnost zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ). 

Tento zákon nejen derogoval SOZ,  ale i zbytky majetkových práv obsažených ještě 

v předchozím občanském zákoníku. OZ plně korespondoval s formami vlastnictví, které 

připouštěl Ústavní zákon č. 100/1960, Ústava Československé socialistické republiky.
63

 

 Byly tu však ještě další, Ústavou nezmíněné formy. Šlo zejména o tzv. individuální 

vlastnictví k věcem, jež nejsou předmětem osobního vlastnictví (vlastnictví soukromé  podle 

ust.  § 489 odst. 1 OZ) a vlastnictví společenských a jiných socialistických organizací, které 

bylo též formou společenského socialistického vlastnictví (SR, 2000, č. 9 – NS sp. zn. 22 Cdo 

2416/98 ). Jistou dobu se vyvíjelo tzv. komunální vlastnictví, které se však „nerozvinulo“.
64

 

Zákon zakázal smluvní převod pozemků s vyjímkou převodu na stát (§ 490 OZ). 

K zajištění možnosti výstavby rodinných domů a rekreačních chat zřídil institut osobního 

užívání pozemků (dále jen „OSU“), na jehož podkladě mohl stát úplatně zřídit užívání 

pozemků státu fyzickým osobám (§ 198 OZ). Smlouva o OSU poléhala registraci státního 

notářství.  

 Namísto smluvního zástavního práva OZ zřídil v § 58  institut omezení  převodu 

nemovitostí, kterým byly závazky zajištěny tak, že do zaplacení dluhu nemohl dlužník 

disponovat nemovitostí bez souhlasu věřitele. Takováto smlouva podléhala podle       ust. § 

134 OZ registraci STN.  

 Zákon připustil, aby předmětem občanskoprávních vztahů byly věci a práva. Věci 

rozdělil na movité a nemovité. Za nemovitosti označil pozemky a stavby spojené se zemí 

pevným základem (ust. § 118, 119 OZ). 

 OZ vypustil samostatnou úpravu věcných práv a jejich institutů. Omezil smluvní 

volnost vzniku věcných práv, když stanovil, v ust. § 495, že zástavní práva a věcná břemena 

mohou vzniknout jen ze zákona.  

Zároveň s účinností OZ došlo i ke změně ve vedení evidence o právních vztazích 

k nemovitostem. Byl přijat zák. č. 22/1964, o evidenci nemovitostí.  
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7.2. Období od novely OZ v roce 1983 do listopadu 1989 

 

 K podstatnějším změnám v oblasti majetkových práv došlo zák. č. 131/1982 Sb., 

kterým byl novelizován OZ.  Novela nabyla účinnosti k 1.4. 1983,  mimo § 489a, který nabyl 

již účinnosti k 1.1.1983.  

Podle ust. § 134 odst. 2 OZ, „převádí-li se nemovitá věc na podkladě smlouvy, k její účinnosti 

je třeba registrace Státním notářstvím, nejde-li o převod do socialistického vlastnictví.“ U 

převodu nemovitostí (a souvisejících práv) nabývala platná smlouva účinnosti ze zákona 

teprve rozhodnutím příslušného orgánu a registrací STN. Vyjímku tvořily případy, kdy 

nemovitosti přecházely do vlastnictví socialistického, to k převodu postačovala platná 

existence smlouvy. 

 Do OZ byl zpětně zaveden institut věcných břemen, blíže upravených v ust.        § 

135b a násl. OZ.  Bylo možno zřizovat práva k věci (in rem) a k osobě (in personam). 

K účinnosti smlouvy o zřízení práv odpovídajících věcným břemenům bylo třeba registrace 

STN.  

 Novým institutem bylo zavedení tříleté propadné lhůty pro případy, kdy vznikla platná 

převodní smlouva, ale nenastala její účinnost. Tuto nevyvratitelnou právní domněnku 

zakotvilo  ust. § 47 odst. 3 OZ .  

 Do OZ byl zpětně zaveden institut vydržení, jako jeden ze způsobů nabývání 

vlastnického práva a práv odpovídajících věcnému břemenu ( ust. § 135 a OZ). Specificky 

bylo upraveno vydržení vlastnického práva k pozemkům , když takovéto právo bylo možno 

vydržet jen do vlastnictví státu oproti právu získat k takto vy drženému pozemku právo OSU. 

Nebylo možno vydržet právo k nemovitostech v socialistickém vlastnictví a k těm, ke kterým 

měly socialistické organizace právo hospodaření. 
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8. Hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb.  

 

 Spolu s OZ byl vyhlášen HZ. Upravoval výhradně jen právní vztahy vznikající při 

činnosti státních a družstevních organizací, státu a při vzájemných stycích mezi těmito 

právními subjekty, tj. slovy zákona nabývání věcí do socialistického společenského 

vlastnictví. Podle § 11 HZ nerozlišoval věci movité a nemovité. Pokud se věc nabývala 

smlouvou, tak k převodu práv docházelo převzetím věci, nebylo-li stanoveno nebo dohodnuto 

jinak.  Nabývat věci na základě rozhodnutí státního orgánu bylo možno jen v případech 

stanovených zákonem, kdy vlastnictví přecházelo buď dnem určeným v rozhodnutí  nebo 

nebyl-li určen, tak právní mocí rozhodnutí  stanoveným způsobem. Významným zásahem do 

občanských práv, zejména třetích osob bylo ust. § 396 HZ, podle kterého dnem nabytí 

majetku  do státního socialistického vlastnictví  zanikla zástavní práva a věcná břemena na 

tomto majetku. Předmětná právní úprava postihla v minulosti zřízená smluvní zástavní práva 

a práva odpovídající věcným břemenům k nemovitostem (tzv. služebnosti) v těch případech, 

kdy takové nemovitosti přešly do vlastnictví státu. Jednalo se o zánik práv ex lege. 
65
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9. Evidence nemovitostí 

 

 Nepřehlednost, která vznikla z narůstajícího nesouladu mezi evidenčním a právním 

stavem, způsobeným i ze snahy ušetřit za soudní poplatky za zápis, vedl k tomu, že v mnoha 

případech o právních skutečnostech nebyl proveden knihovní zápis. Došlo tedy k naprostému 

rozchodu obsahu pozemkových knih (i pozemkového katastru) se skutečností. Tyto všechny 

okolnosti si vynutily přijetí zák. č. 22/1964 o evidenci nemovitostí (dále jen zák. o EN), ze 

dne 31.1.1964.  Účinností cit. zák., tj k 1.4. 1964 byly konstituovány orgány geodézie  a 

pověřeny založením evidence o právních vztazích k nemovitostem.
66

   

 Důvodová zpráva k výše cit. zákonu, po konstatování žalostného stavu pozemkové 

knihy i pozemkových katastrů vysvětluje, že to, aby byly uvedeny do souladu se skutečným 

stavem, by si vyžádalo nemalé finanční prostředky a hlavně u tzv. „pozemků sdružených“ by 

nebylo technicky proveditelné. 

 Důvodová zpráva dále uvádí, jak se vyřeší vzniklá situace: „Nová úprava evidence 

nemovitostí ….. nebude směřovat k upevnění soukromovlastnických tendencí“ a dále 

„evidence nemovitostí   naváže  na dosavadní JEP, v které se bude bez přerušení pokračovat a 

která bude doplněna o evidenci právních vztahů k nemovitostem. Pro právní vztahy se založí 

vlastnický list.“  Vyznačení právních vztahů nebylo možno provést jednorázově, proto se 

stanovily usnesením vlády ze dne 5. května 1963 č. 356 dvě etapy. 

Vedení EN byla svěřena orgánům geodézie, coby orgánům rezortu geodézie a 

kartografie v okresech. Změny se v EN se prováděly ex offo a bez úplaty. V první etapě do 

konce roku 1968 byly evidovány všechny běžné změny a nově vzniklé právní vztahy. V druhé 

etapě, od roku 1967 byly postupně, pro vybrané katastrální území, doplňovány listy 

vlastnictví, docházelo k zakládání tzv. komplexní evidence nemovitostí, která byla ukončena 

v roce 1987.  Zákon o EN v ust. § 7 a 8 stanovil součinnost občanům, orgánům a organizacím, 

NV, nejen při zakládání KZEN, ale i pro její udržování. Stejnou součinnost byly povinna 

poskytnout orgánům geodézie  i státní notářství, kde byly uloženy pozemkové knihy, které se 

účinností zák. o EN staly archiváliemi. Jakýkoliv zápis (ať zapisovaný jako běžná změna nebo 

v rámci KZEN) měl být proveden na podkladě dosavadních zápisů ve veřejných knihách a 

pozemkovém katastru a orgán geodézie měl vyšetřit, zda právní vztahy zapsané v 

dosavadních veřejných knihách odpovídají skutečnosti. Zákon o EN nevybavil střediska 

geodézie takovými pravomoci, která měla pozemková kniha a pozemkový katastr. EN z výše 
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uvedeného důvodu plnila funkce obou zmíněných institutů v omezeném rozsahu a 

nedůsledně. Orgán geodézie neměl rozhodovací pravomoci, zápisy v EN byly pouze 

evidenčního charakteru.  Bylo věcí občana nebo organizace, aby se domohla svého práva u 

soudu nebo hospodářské-arbitráže a podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo hospodářské 

arbitráže opravil pak orgán geodézie zápis. Orgán geodézie  podle § 5 odst. 2 zák. o EN 

„opraví jiné nesprávnosti jen na základě pravomocného rozhodnutí nebo opatření orgánů a 

organizací,“ např. rozhodnutí soudů, státních notářství.
67

 

 

9.1. Obsah evidence nemovitostí 

 

EN se  podle  ust. § 2 odst. 2 zák. o EN skládala z operátu písemného a měřického. 

 

9.1.1. Operát písemný 

 

Písemný operát se skládal z listu vlastnického, výkazu změn, evidenčních listů, seznamu a 

rejstříků uživatelů, rejstříků parcel, seznamu domů. 

 

9.1.1.1. List vlastnický  

 

Jelikož vlastnický list  (dále „LV“) nahradil zápis v knihovní vložce, tak všechny 

právní vztahy, které se týkaly nemovitostí se začaly zapisovat na LV. Současný katastr 

nemovitostí, který je pokračováním EN převzal nejen tento systém, ale i operáty EN, které  se 

podle ust. § 29 KZ považují za katastrální operát. 

LV byl tedy určen pro evidenci právních vztahů. LV byly součástí knih, které se 

vyhotovovaly zvlášť pro každé katastrální území. Už z důvodové zprávy k zák. č. 22/1964 

Sb., vyplývá degradace evidence právních vztahů. LV měly být velmi jednoduché, neboť 

údaje o výměře, druhu pozemku (kulturách), způsobu využití aj. byly vedeny v dosavadních 

operátech. Většinou se tyto údaje čerpaly z tzv. parcelního protokolu.  

List vlastnictví měl nadpis a byl rozdělen na čtyři části, které byly označené velkými písmeny 

abecedy A, B, C, D. 
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 www.psp.cz/eknih/1981cnr/tisky/t0066_00.htm - důvodová zpráva k zák. o evidenci nemovitostí, stav ke dni 

20.2.2012 

 

http://www.psp.cz/eknih/1981cnr/tisky/t0066_00.htm
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Nadpis obsahoval název obce, okresu a číslo LV. V praxi pod číslem vlastnictví bylo 

číslo příslušného evidenčního listu.  

 

V části A-LV bylo zapsáno jméno vlastníka, nebo jméno uživatele s právem osobního 

užívání, případně spoluvlastníků, s datem narození, poději doplňováno o rodná čísla a 

s vyznačením spoluvlastnického podílu zlomkem.  

Pokud nemovitosti užívala socialistická organizace, byl zde uveden název a sídlo organizace. 

V praxi první LV byly vyčleněny socialistickým organizacím, které národní majetek 

spravovaly nebo ho měly v trvalém užívání. Většinou na LV 1 byl veden MNV,  LV 2 ONV, 

LV 3 pro státní statky, případně JZD.  

Pro zápis domů s byty v osobním užívání byly LV rozšířeny o další dvě rubriky, v nichž  se 

uvádělo číslo bytu, podlaží a spoluvlastnický podíl na společných částech domu, případně i 

parcel na nichž dům stál. 

 

V části B-LV se zapisovala parcelní čísla nemovitostí, která byla ve vlastnictví, 

osobním užívání občana;  ve správě národního majetku,  v trvalém užívání organizace, 

zapsaných v části A-LV. Otiskem hranatého razítka „osobní užívání“, „trvalé užívání“ se 

vyznačil užívací právní vztah, pod ním na další řádky se zapsala příslušná parcelní čísla.  

Do této části se nezapisovaly pozemky, které byly v tzv. společenském nebo náhradním 

užívání, byly evidovány tzv. zjednodušeným způsobem. Jednalo se tudíž o nudu proprietas,  

tzv. holé vlastnictví.  

 

V části C-LV se vyznačily omezení vlastnických práv a jiné závady, které vázly na 

nemovitostech. Jde o případy omezení převodu nemovitostí, zástavního práva, trvající věcná 

břemena. Zápisy byly zkratkovité s odkazem na příslušnou položku výkazu změn. 

 

V části D-LV nazvanou Poznámka se zapisovaly zkratkovitou formou důležité 

poznámky k předcházejícím částem A-LV až C-LV. U občanů se zde zapisoval nabývací 

tituly k nemovitostem, na základě kterých nabylo vlastnické či jiné právo. Pokud občan 

vlastnil pozemky, které byly vedeny tzv. zjednodušeným způsobem a které na základě zákona 

užívala socialistická organizace,  byla v této části LV vyznačena poznámka „nemovitosti 

v užívání socialistické organizace“  s číslem příslušné položky výkazu změn  kde byly  

pozemky zapsány (např. 3/69, kdy číslo 3 je pořadové číslo záznamu v roce a  číslo 69 udává 
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rok, kdy byla změna zapsána). Číslo položky změn bylo shodné i s číslem, pod kterým byla 

založena listina, obsahující právní důvod změny, ve sbírce listin. Pod položkou bylo možno 

najít čísla parcel tzv. původního pozemkového katastru, s výměrou. Tento postup se v praxi 

používal pouze při prvním zápisu na LV a dále pokud došlo např. k odkupu pozemku nebo 

jeho části pozemku, příp. k bezplatnému daru státu, poznamenalo se „vedle“ číslo i této 

položky změn.  

 Mimo výše uvedené zápisy se v této části zapisovala práva a věcná oprávnění (např. 

služebnosti, věcná břemena). 

 

9.1.1.2 Výkaz změn 

 

Výkaz změn, který sloužil k průběžnému zápisu změn, k nimž došlo údajích evidence 

nemovitostí v daném roce. Zachycovaly změny uživatelské i právní s odkazem na došlou 

listinu, hlášení, místní šetření.  

 

9.1.1.3. Evidenční listy 

 

Evidenční listy, které se vyhotovovaly pro každého uživatele nemovitostí,   byly na 

nich podchyceny skutečné užívací vztahy. Právní vztahy nebyly možno podle nich 

prokazovat. 

 

9.1.1.4. Seznam a rejstřík uživatelů 

 

Seznam a rejstřík uživatelů,ve kterém byly vždy pro jednotlivé katastrální území 

zaznamenány adresy a sídla občanů a organizací. 

 

9.1.1.5. Rejstřík parcel 

 

Rejstřík parcel, který obsahoval aritmeticky seřazené pouze parcely zobrazené 

v pozemkové mapě, neobsahoval parcely evidované zjednodušeným způsobem.  
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9.1.1.6. Seznam domů 

 

Seznam domu, v kterém byly aritmeticky seřazeny nejdříve domu s čísly popisnými, 

poté s čísly evidenčními. 

 

9.1.2. Operát měřický  

 

Měřický operát se skládal z mapy pozemkové, pracovní  a evidenční. 

 

9.1.2.1. Mapa pozemková 

 

Do mapy pozemkové byly prováděny zákresy, které byly důležité pro zobrazení 

vlastnických i uživatelských práv k nemovitostem. 

 

9.1.2.2. Mapa pracovní 

 

Mapa pracovní sloužila geodetům  pro práci v terénu. 

 

9.1.2.3. Mapa evidenční 

 

Mapa evidenční  sloužila k potřebám MNV.  

 

9.1.3. Sbírka listin 

 

Podle ní docházelo  k  zápisům v  operátech   EN  a  zákresu  v pozemkové mapě. 

Sbírka listin se vedla zvlášť pro každé katastrální území. Obsahovala nejen listiny, které se 

týkaly právních vztahů, ale listiny pro zápis užívacích práv.  

Jelikož LV nahradil zápis v knihovní vložce, všechny právní vztahy, které se týkaly 

nemovitostí se začaly do něho  zapisovat. Současný katastr nemovitostí, který je 

pokračováním EN převzal nejen tento systém, ale i operáty EN, které  se podle ust. § 29 KZ 

považují za katastrální operát. 
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LV byl tedy určen pro evidenci právních vztahů. LV byly součástí knih, které se 

vyhotovovaly zvlášť pro každé katastrální území. Už z důvodové zprávy k zák. o EN, vyplývá 

degradace evidence právních vztahů. LV měly být velmi jednoduché, neboť údaje o výměře, 

druhu pozemku (kulturách), způsobu využití aj. byly vedeny v dosavadních operátech. 

Většinou se tyto údaje čerpaly z tzv. parcelního protokolu.
68

  

 

9.2. Zásady evidence nemovitostí 

 

 Zásady, na kterých byla postavena evidence nemovitostí odrážely stav tehdejší 

společnosti. V tomto období byla snaha co nejvíce omezit, potlačit vlastnická práva občanů i 

vědomí o jejich soukromém vlastnictví. Postupem času mělo, podle koncepce minulého 

režimu, dojít až k likvidaci soukromého vlastnictví, s tím, že občané budou pouze užívat 

soubory nemovitosti (např. dům a zahradu) určené k bydlení, příp. k rekreaci. 

 

9.2.1. Registrační zásada 

 

 OZ zavedl princip v tom, že ke smlouvě o převodu nemovitostí je potřeba její 

registrace, kterou prováděla STN. V souladu s ust. § 134 odst.2 OZ vlastnictví přecházela na 

nabyvatele až registrací smlouvy. Registrační řízení upravoval zák. č. 95/1963 Sb. o státním 

notářství a řízení před státním notářstvím, jehož účastníky byly účastníci smlouvy, příp. jejich 

právní nástupci. Řízení bylo zahájeno na návrh kteréhokoliv účastníka.  

Zásada obsahovala vyjímky, neregistrovaly se smlouvy v případě převodu nemovitostí do 

socialistického vlastnictví a mezi socialistickými organizacemi.  

 

9.2.2. Zásada přivolení k převodu nemovitostí a k pronájmu 

  

 Zásada byla zavedena zák. č. 65/1951 Sb., o převodech nemovitostí a pronájmech 

zemědělské a lesní půdy. Cit. zákon byl zrušen účinností OZ, přesto podle části osmé, 

přechodných ust. OZ v § 490 odst.2 bylo nutné k převodu a nájmu některých nemovitostí 

souhlasu ONV. Jednalo se o  převody  budovy  v soukromém vlastnictví,  zemědělských 

usedlostí, zemědělských a lesních pozemků i zahrad, které náležely k rodinným domům a 
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 Český úřad geodetický a kartografický, zakládání a údržba evidence nemovitostí část B (práce v písemném 

operátu) návod, ČÚGK Kartografické nakladatelství Praha, březen 1969 
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rekreačním chatám a jejich výměra byla větší než 0, 30 ha nebo pokud byly intenzivně 

obhospodařovány. Bližší podrobnosti stanovila společná instrukce ministerstva spravedlnosti 

a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 19.5.1964 vydaná ve sbírce 

instrukcí a sdělení min. spravedlnosti pod č. 8/1964 Sb. 

 OZ prioritně stanovil, že nezastavěné pozemky měly občané  převádět na stát, 

případně socialistickou organizaci. Instrukce, jako produkt totalitní moci, dále sledovala, aby 

na vlastníky byl prostřednictvím ONV, později MNV (příp. MěNV), vyvíjen nátlak 

k bezúplatnému převodu pozemků, které náležely k nemovitostem.  

Zák. č. 146/1971 Sb., pak bylo udělování souhlasu k předmětným převodům 

delegováno z ONV na MNV (příp. MěNV). Ani po změnách v souvislosti s přijetím OZ 

nebyla ingerence MNV (MěNV) v případě převodu vyloučena. Účastníci smlouvy museli 

předkládat STN s návrhem na registraci smlouvy dotazník a čestné prohlášení příslušného 

MNV (případně MěNV) v místě převáděné nemovitosti, zda neměla námitky proti převodu. 

Toto vyjádření hodnotilo STN při registraci. 

 

9.2.3. Zásada veřejnosti 

 

 Účinností zák. o EN došlo k zrušení, resp. k zúžení této zásady.  Nahlédnutí do 

operátů EN předpokládalo u zájemců prokázání oprávněného zájmu, nahlédnutí by mohlo být 

odepřeno, pokud by tomu bránil zájem společnosti. Tento princip byl zakotven v  § 9 odst. 1 

zák. o EN.  

 

9.2.4. Zásada publicity 

  

 Výše uvedená zásada byla již zrušena přijetím SOZ (popsáno výše v bodě této práce 

4.3.1.). Tehdejší literatura (Pospíšil; Právní aspekty a problémy evidence nemovitostí, str. 

55,56) sama uváděla, že nelze uvažovat o materiální stránce publicity, tj. bona fide (dobré 

víry) zápisů do EN, dále konstatovala, že zápisy mají pouze evidenční charakter, nikoli 

konstitutivní.  
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9.2.5. Souhrně o některých  dalších zásad 

 

 Zásady, které uvádí „socialistická“ literatura, jako např. zásada závaznosti údajů EN,  

zásada jednotnosti,  zásada univerzálnosti, zásada bezplatnosti byly pouze další proklamací 

totalitního režimu.  

 V případě zásady bezplatnosti bych chtěla uvést, že se bezplatnost týkala pouze 

samotného zápisu do EN, tj. evidence, která pouze evidovala právní vztahy. Státu se hradil 

tzv. notářský poplatek z převodu nemovitostí, z dědictví, z darovaní  (obdoba dnešního 

zákona a dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí) podle příslušných 

ustanovení zák. č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích. 

 Cit. zákon byl derogován zák. č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. V ust. § 1 

cit., zákonů bylo uvedeno z jakých úkonů a činností se notářské poplatky hradí, s tím, že 

poplatky vyměřuje STN.  

Zákony podrobně určovaly předmět, základ, sazbu poplatku i osobu poplatník. 

Výjímkou ex lege (zák. č. 24/1964 Sb), kdy se poplatek nehradil byl mimo jiné převod 

nemovitostí mezi socialistickými organizacemi, nebo pokud se nemovitost nabývala do tzv. 

socialistického vlastnictví (např. v případě bezplatného daru státu, pozemků, které byly 

evidovany tzv. zjednodušeným způsobem).
69

  Občané byly podle zák. č. 24/1964 Sb. 

osvobozeny od úhrady poplatku pouze v případě daru (tzv. notářského poplatku z darování) a 

to jen pokud došlo k nabytí movitého majetku, který nepřesahoval    3.000,- Kč (§ 18 odst. 4 

písm a) zák.č. 24/1964 Sb.). Zák. č. 146/1984 Sb. již stanovil i více případů, ve kterých 

občané byli osvobozeni od úhrady poplatků. 
70

 

 

 

9.3 Některé nedostatky EN 

  

 Nedostatkem minulého režimu bylo, že střediska geodézie musela zakládat 

nesystematickou pomocnou evidenci soukromých pozemků, jejichž hranice v terénu 

neexistovaly a které užívaly především tzv. socialistické organizace (státní statky, státní lesy, 
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 Pospíšil B. Právní aspekty a problémy evidence nemovitostí, str. 45-48, 55-56. Academia, Praha, vydání 1., 

1975 
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 Zák. č. 24/1964 Sb. o notářských poplatcích, § 18 odst. 4 písm a) , zák. č. 146/1984 Sb. o notářských 

poplatcích 
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JZD).  Docházelo k tzv. dvojkolejnosti a nepřehlednosti EN, kdy se na jedné straně evidovaly 

užívací vztahy, na druhé straně právní vztahy k nemovitostem.
71

 

 Praxe nebyla jednotná, některá střediska geodézie (např. v Ústí nad Orlicí) zakládala 

po vzoru parcelních protokolů, tzv. rejstříky KZEN. Rejstřík byl veden pro jedno katastrální 

území, údaje vycházely z parcelního protokolu (části pozemkového katastru),  nebo 

přídělového operátu (v katastrálních územích kde bylo provedeno přídělové řízení ) a byl 

doplněn o změny, které vyšetřili pracovníci geodézie. Rejstřík obsahoval pouze parcely, které 

byly evidovány zjednodušeným způsobem a byly seřazeny aritmeticky sestupně. Rejstřík 

KZEN neobsahoval tedy parcely zobrazené v pozemkové mapě. U každé parcely byla 

uvedena výměra a LV, kde měla být parcela evidována, resp. byla evidována v části  D-LV 

(v poznámce), ale ne na ručním LV, pouze byla zapsána ve výkazu změn, jehož položka byla 

poznamenána v D-LV (poznámky, většinou tištěného razítka pozemky v užívání socialistické 

organizace).  

 V rejstříku KZEN se také k parcele zapisovaly položky výkazu změn, které se týkaly 

pouze právních vztahů (např. odkup části parcely podle geometrického plánu při výstavbě 

silnice). Vyhotovení a udržování rejstříku KZEN  nebylo v souladu s koncepcí totalitního 

režimu, ovšem tato „cenná“ pomůcka se osvědčila po změně režimu při tzv. digitalizaci 

souboru popisných informací, tj. převodu celého obsahu LV na počítačová média, včetně 

pozemků, které jsou evidovány zjednodušeným způsobem. U těchto pozemků se do doby než 

dojde k digitalizaci map eviduje na LV pouze číslo parcely a výměra. 

 Dalším nedostatkem EN bylo, že údaje z ní nebyly závazné, sloužily pouze jako 

podklad pro sepisování listin o nemovitostech. Právní úprava EN neobsahovala ani sankce za 

neplnění ohlašovací povinnosti, což ve spojení s chybějícím intabulačním principem vedlo 

k tomu, že střediska geodézie neodpovídala za to, že písemné informace o nemovitostech 

obsahují poslední právní stav.
72
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 Kuba B, Olivová K. Katastr nemovitostí po novele, str. 25.Linde Praha a.s. 1999 
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Janků P, Vrcha P., Vrchová K. Katastrální (a související) judikatura, str. 29-31. Praha Linde. 2011  
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10. Změny po listopadu 1989 

 

 Po listopadu byly provedeny rozsáhlé změny ve všech oblastech práva. V této kapitole 

se krátce zmíním o nejdůležitějších změnách v oblasti občanského práva a v přijetí zákonů 

právních vztahů k nemovitostem.  

 Další rozsáhlé změny byly také v oblasti občanského práva. V roce 1991 byla zák.č. 

509/1991 Sb. provedena rozsáhlá novela OZ. Do systému občanského práva se  navrátila 

úprava věcných práv a jejich oddělení od práva obligačního. Byl vypuštěn institut omezení 

převodu nemovitostí. Bylo nově zařazeno zástavní právo smluvní  a právo podzástavní ( § 151 

OZ). V oblasti práv závazkových byl obnoven institut předkupního práva smluvního (§ 602 

OZ), s tím, že toto právo lze zřídit podle ust. § 602 odst. 3 jako právo věcné. Podle ust. § 872 

OZ se právo OSU změnilo na vlastnictví fyzické osoby, tj. účinností novely došlo k nabytí 

vlastnického práva ze zákona. 

Ke smluvním převodům  vlastnických  a jiných práv k nemovitostem docházelo podle ust. § 

132 odst. 2 OZ i nadále účinností smlouvy, přičemž účinnost nastávala registrací STN.  

 Změna OZ, která obnovila intabulační princip, byla provedena novelou zák. č. 

264/1992 Sb., s účinností k 1.1.1993. Novela změnila ustanovení o tom, že pokud se převádí 

nemovitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí 

podle zvláštních předpisů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Vkladem do katastru 

nemovitostí přecházejí i práva týkající se nemovitostí v rámci dohod mezi manžely podle 

ustanovení § 143 a 149 zákona.  

Tímto zvláštním předpisem se stal zák. č. 265/1992 Sb. o zápisu vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem (dále jen „zákon o zápisech“), účinný k 1.1. 1993. Na tento 

zákon pak navázal zák. č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 

zákon), účinný k 1.1. 1993, na jehož podkladě byl zřízen katastr nemovitostí ČR.  
73
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11. Katastr nemovitostí de lege ferenda 

 

 Katastr nemovitostí  (dále jen „katastr“) nově konstituovaný katastrálním zákonem 

k 1.1. 1993 navazuje na evidenci nemovitostí, což dokladá i ust. § 29 odst. 1 KZ, kde je 

prohlášeno, že od účinnosti tohto zákona se považuje operát evidence nemovitostí za operát 

katastru nemovitostí.    

 S ohledem na historický vývoj a z něj vyplývající značnou nepřehlednost právních 

vztahů k nemovitostem (pozemky evidované zjednodušeným způsobem, nedokončená 

scelovací řízení, neupřesněné příděly) by rozdělení této evidence mezi správní  a  soudní 

orgány vyvolalo další „chaos“ a vedlo by to k neustálému nesouladu mezi dvěma různými 

evidencemi vedenými dvěma různými orgány. Proto byla zvolena právní úprava, kdy výkon 

státní správy na úseku katastru nemovitostí začaly zajišťovat katastrální úřady. 

 K rozdělení problematiky vedení katastru do dvou zákonů  ( zák. č. 344/1992 Sb. 

a zák. č. 265/1992 Sb.) došlo z důvodu kompetence bývalého federálního shromáždění 

a České národní rady. Tato roztříštěnost právní úpravy dosud přetrvává. 

 

   

11.1. Komparace některých zásad s pozemkovou knihou 

 

Nová právní úprava se měla oprostit od principů, které se neosvědčily při vedení 

bývalé evidence nemovitostí a vrátit se k zásadám, které se v minulosti osvědčily při vedení 

bývalého pozemkového katastru a pozemkových knih. Souhlasím s názorem Vrchy P. a kol. ( 

Katastrální a související judikatura, str. 688-691, Linde Praha 2011), že se „návrat“  podařil 

pouze částečně. 

Níže jsou uvedeny pouze některé zásady a to ty, které  nejsou důsledně uplatňovány v 

katastru. 

 

11.1.1. Zásada materiální publicity 

 

 Zásada materiální publicity je v katastru nemovitostí nedůsledně uplatněna. Primárně 

by měla zásada chránit toho, kdo jedná v dobré víře v pravdivost a v úplnost zápisů v katastru. 
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Bohužel opak je pravdou. Dosavadní právní úprava umožňuje skutečnému vlastníkovi 

nemovitosti, aby se domohl vlastnického práva i na osobě,  která nabyla vlastnické právo od 

osoby zapsané v katastru jako vlastník. A to i přesto, že skutečný vlastník  si v rozporu 

s ohlašovací povinností ponechal po douhou dobu doklady o svém vlastnictví pro  sebe 

a nepožádal o zápis svého vlastnického práva ve svůj prospěch a přihlížel, že v katastru je 

jako vlastník zapsán někdo jiný. Jako nabyvatelé v dobré víře nejsou chráněni ani ani 

nabyvatelé jiných věcných práv k nemovitostem, např. nabyvatelé zástavních práv. Navíc ust. 

§ 11 ZZ budí klamavě dojem, že tato zásada je v zákoně uplatněna.
74

  

K uvedené problematice se vyjádřil i ÚS ve svém nálezu sp.zn. II ÚS 349/03 ze dne 

 1.8. 2006, když konstatoval: „Ustanovení § 11 zákona o vkladech věcných práv k 

nemovitostem představuje vyvratitelnou právní domněnku, že ten, kdo jedná v důvěře ve 

správnost údajů v katastru nemovitostí, je v dobré víře (zásada veřejné víry, resp. zásada 

materiální publicity). Tudíž ochrana, již poskytuje nabyvateli dobrá víra, není takové 

intenzity, aby zabránila vlastníku nemovitosti účinně uplatňovat své absolutní právo. Jinými 

slovy, pokud zápis v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti, má tato převahu nad 

katastrem.
75

 Obdobné stanovisko zaujal Ústavní soud již v nálezu sp. zn. II. ÚS 91/98 ze dne 

16.9.1998, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 12, nález č. 101, v němž 

konstatoval, že "výpis z listu vlastnictví je doklad o stavu zápisu v katastru nemovitostí, který 

však nemusí odpovídat skutečně existujícím právním vztahům. Může být také prokázán 

opak".
76

 

 Katastr nemovitostí tudíž nepřevzal důsledně tuto zásadu, která se uplatňovala při 

vedení veřejných knih, která by umožňovala jednat s plnou důvěrou v jeho obsah a není tak 

naplněna jedna z jeho funkcí, kterou  subjekty od něho očekávají. 
77

 

  

11.1.2. Evidenční zásada 

 

Dalším problémem je i uplatňování evidenční zásady při provádění zápisu, 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, záznamem. Kam by až mohlo vést 

uplatnění této zásady lze dokumentovat  na stavu pozemkové knihy, který vznikl od r 1951 do 
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 Nález  ÚS sp.zn. II ÚS 349/03 ze dne  1.8. 2006, 
76

 Nález ÚS sp. zn. II. ÚS 91/98  ze dne 16.9.1998, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 12, nález 

č. 101, 
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r. 1964, než musela být pro nesrovnalosti se skutečností uzavřena. Vedení evidence 

nemovitostí bylo také založeno pouze na této zásadě, která  vedla ke stavu, že práva 

zapisovaná do katastru vznikala zcela nezávisle na tom, zda byl o jejich vzniku někdy 

proveden zápis do veřejné evidence. Jinak řečeno zápis je zcela závislý na tom, jest-li povinná 

osoba (vlastník nebo jiný oprávněný) splní zákonem stanovenou ohlašovací povinnost. 

Uplatnění této zásady vede k tomu, že zápisy v katastru zaostávají za skutečným stavem věcí 

a souladu se může, ale i nemusí dosáhnout. 

 

11.1.3. Zásada priority zápisů 

 

 Uplatnění této zásady je v katastru pouze formální. Zápisy se provádí v pořadí v jakém 

došel na katastrální úřad podnět k jejich provedení. Z tohoto pořadí nejsou vyvozeny žádné 

právní důsledky. Při vedení pozemkových knih byla zásada priority uplatňována v úzké 

souvislosti se zásadou materiální publicity. Byl chráněn každý, kdo vycházel ze zápisů 

z pozemkové knihy, to nejen ohledně pravdivosti, ale i úplnosti provedených zápisů.  

 V praxi by uplatnění této zásady znamenalo, že navrhovatelé by před podáním každé 

žádosti věděli o všech skutečnostech, které jsou zapsány v katastru a nevěděli o 

skutečnostech, které zapsány nejsou, pokud se neprokáže opak.  

 Současná právní úprava vychází ze zásady úplné materiální pravdy, která ve 

skutečnosti neplatí. Uplatnění této zásady vede k nejistotě a rizikovosti v obchodním styku, 

např. při poskytování úvěrů zajištěným zástavním právem k nemovitosti.  Každý účastník 

právního vztahu má vědět nejen o tom, co je v katastru zapsáno, ale i  o tom co by mělo být 

zapsáno, přitom  se o tom z katastru nemá možnost dozvědět. Např. nabyvatel koupí 

nemovitost v důvěře, že na ní neváznou žádná věcná práva a právní vady. Po vkladu 

vlastnického práva vyjde najevo, že tomu tak není, že právní vady pouze nebyly zapsány 

v katastru, protože subjekt, kterému zákon ukládá ohlašovací povinnost jí nesplnil. 
78

 

 

 

 

 

                                                 
78

 Janků P, Vrcha P., Vrchová K. Katastrální (a související) judikatura, str. 688-691. Praha Linde . 2011                                     



 

53 

 

 

12 Závěr: 

 

 Evidence nemovitostí není novodobý institut, jeho historie sahá až do středověku. 

Počátky evidence v českých zemích se tradují do 13. století se vznikem zemských desek. 

Postupně vznikaly i jiné evidence, např. gruntovní knihy.  

 V 18. století v souvislosti s požadavky vytvoření evidence, která by sloužila 

 bezpečnému obchodování s nemovitostmi byly založeny pozemkové knihy. Jejich 

systematika co do obsahu, vedení, i když byla jednoduchá, byla na tehdejší dobu velmi 

propracovaná, přehledná a pro každého srozumitelná. K bezpečnému obchodování 

s nemovitostmi přispívala i stabilita tehdejších právních předpisů, které nebyly často 

novelizovány. Ke stabilitě přispívala i početná  judikatura  soudů, která byla  vcelku ustálená.  

K  některým sporným otázkám se vyjadřovali odborníci, jejichž názory se někdy rozcházeli.  

 Citelnou změnu v systematice evidence nemovitostí přinesla změna režimu  a nové 

právní předpisy v 50. letech 20. století. Došlo k opuštění jedné z nejdůležitějších zásad a to 

intabulační zásady, což poměrně brzy, přineslo do zaběhlého systému značnou nepřehlednost. 

Jelikož navrácení do původního stavu by znamenalo vynaložení značných finančních 

prostředků a hlavně by dokonalý systém vedení pozemkových knih nevyhovoval totalitnímu 

režimu, rozhodla tehdejší legislativa vytvořit nový systém evidování nemovitostí. V roce 1964 

vstoupil  v účinnost zák. o EN. Postupně tedy byla zakládána evidence jejíž struktura byla 

zcela odlišná od pozemkových knih. Nemovitosti se již neevidovaly pod tzv. knihovním 

tělesem jako soubor nemovitostí tvořící vlastnickou jednotku, ale listy vlastnictví byly a jsou i 

dnes vedeny podle subjektů vlastníků či spoluvlastníků. Návrat k intabulační zásadě přinesl až 

současný katastr nemovitostí. 

 Další zásadou, od které bylo upuštěno a byla znovu zavedena po roce 1989 je zásada 

materiální publicity. Bohužel zásada, která byla důsledně uplatňována při vedení 

pozemkových knih, nebyla katastrem nemovitostí důsledně převzata. Katastr nemovitostí 

nechrání  nového nabyvatele práva v případě, když si skutečný vlastník v rozporu s ohlašovací 

povinností ponechal po dlouhou dobu doklady o svém právu pro sebe a nepožádal katastrální 

úřad o zápis svého nabytého práva. Tyto skutečnosti se týkají hlavně záznamových listin, tzn. 

v případě kdy právo vznikne např. na základě zákona, rozhodnutí správního orgánu, usnesení 

o dědictví apod. 
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Ke změně by mohlo dojít přijetím nového katastrálního zákona, který předpokládá, že pokud 

někdo nabude vlastnictví od osoby zapsané v katastru jako vlastník, i když jím není, bude 

chráněn, jako by získal vlastnické právo od skutečného vlastníka. Tím by se uplatňovala 

zásada materiální publicity v plné míře, jak tomu bylo i za pozemkových knih. Novým 

zákonem by se záznamem zapisovaly pouze práva nevěcné povahy a mělo by dojít 

k zamezení tzv. duplicitních zápisů. 

 Od 1.1.2012 vstoupila v účinnost novela zák. č. 349/2011 Sb., kterým se změnil 

zákona o zápisech vlastnických  a jiných věcných  práv  nemovitostem (dále jen „novela“). 

Dále se zmíním o dvou, podle mého názoru, nejvýznamnějších změnách. 

 Nejvýznamnější změnou je nové ust. § 9a zákona o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv, který zavádí tzv. poznámku spornosti, která v naší legislativě není novinkou. 

Navrhovatel novely se nechal inspirovat  OKZ, kde byla poznámka spornosti obdobně 

zakotvena.  

Zákonodárce novelou reagoval na přetrvávající šikanózní  jednání v souvislosti s uzavíráním 

smluv. Protože doposud katastrální úřad, jelikož zák. ZZ tento postup neřešil, v souladu 

s konstantní judikaturou (viz např. rozsudek NSS č.j 6 Ans 2/2005-68) vždy přerušil vkladové 

řízení, když byla podána určovací vlastnická žaloba, a to až do pravomocného rozhodnutí 

soudu. Z novely vyplývá, že příslušný katastrální úřad na základě doručeného oznámení 

soudu o podané žalobě nebo k doloženému návrhu žalobce zapíše ve prospěch žalobce 

poznámku spornosti.  

Jsou pak rozlišovány dvě situace v případě existence žalob určovacích, a to v závislosti na 

době podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu.  

V prvním případě, kdy je v katastru zapsána poznámka spornosti a poté je podán návrh na 

povolení vkladu, se řízení o povolení vkladu nepřeruší. Důvodem je skutečnost, že smluvní 

strany si jsou vědomy veškerých rizik pro ně vyplývajících ze zahájeného soudního řízení. 

Smluvní strany před uzavřením kontraktu mají možnost nahlédnout do katastru  na příslušný 

LV, kde je v části D-LV- jiné zápisy vyznačena poznámka spornosti.   

Ve druhém případě, kdy bylo zahájeno o povolení vkladu a poznámka spornosti je zapsána až 

v jeho průběhu, řízení se nepřeruší, pokud účastníci řízení vyjádří svůj zájem na jeho 

pokračování. Katastrální úřad tak bude vycházet z dosavadních zápisů v katastru, bez ohledu 

na podání určovací vlastnické žaloby bude předpokládat, že zapsaný vlastník je oprávněn 

s nemovitostí disponovat. Dojde k provedení vkladu. Pokud později soud rozhodne tak, že by 

to bylo důvodem k zamítnutí vkladu, provede katastrální úřad výmaz povoleného vkladu a na 
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něj navazující zápisy práv, které jsou s rozhodnutím soudu v rozporu. Tuto skutečnost pak 

oznámí dotčeným osobám.  

 Další podstatnou změnou, kterou přinesla novela je zavedení elektronických formulářů 

pro podávání návrhů na vklad práv. S tím, že obligatorní použití formulářů je stanoveno až od 

1.1.2013, do této doby lze návrh na vklad práv podávat  sice písemně, ale tzv. volnou formou, 

která ovšem musí splňovat požadavky stanovené zák. ZZ.  

Z hlediska praxe katastrálních úřadů vidím zavedení formulářů jako žádoucí i v rámci 

ulehčení práce nejen pro správní orgán, ale i pro subjekty, které podávají návrh na vklad 

určitého práva. Subjekty poměrně často při  vypracování návrhu chybují.  

 V současné době je již platný nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který nabývá 

účinnosti  dnem 1.1.2014. Nový občanský zákoník přináší v oblasti nemovitostí zásadní 

změny. Především se navrací k zásadě superficies solo cedit, která byla opuštěna na našem 

území v 50. letech minulého století v souvislosti s přijetím SOZ. Tato zásada používaná po 

celá staletí již od dob starých Římanů je jistě osvědčeným principem a podle mého názoru se 

k němu právní úprava měla navrátit již v době, kdy vznikl současný katastr nemovitostí. 

Předchozí evidence nemovitostí nebyla dostatečná, úplná a neuplatňoval se ani právotvorný 

charakter zápisu. Po roce 1989 došlo nejen ke změně režimu, ale i ke změně v evidování 

nemovitostí. Bylo nutné vytvořit nový katastr nemovitostí s novými principy ovšem za použití 

údajů operátu evidence nemovitostí.  

Podle mého názoru bylo snadnější založit na této zásadě (superficies solo cedit) nové 

evidování nemovitostí již v roce 1993, než tomu bude po dvaceti letech. V případě, že stavba 

a pozemek mají stejného vlastníka, tak již nebudou dvě samostatné věci, ale stavba se stane 

součástí pozemku. To značně ulehčí nakládání s nemovitostmi, kde již v případě právního 

úkonu nebo nutné vymezování obou předmětů. 

Komplikace, podle mého názoru nastanou u nemovitostí, kde jsou v současné době evidováni 

rozdílní vlastníci, či spoluvlastníci. Zákonem je upraveno předkupní právo, což znamená, že 

vlastník pozemku či stavby v případě, že bude chtít nakládat se svým majetkem musí nejdříve 

nabídnout k odkoupení svojí nemovitost druhému vlastníku. Pokud nebude toto předkupní 

právo využito, bude přecházet a zatěžovat tyto nemovitosti i ve vztahu k dalším subjektům.  

Znovu zavedením výše uvedené zásady a hlavně v souvislosti s přijetím nového občanského 

zákoníku bude nutné přijmout nový katastrální zákon, který zohlední všechny změny.  
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13. Seznam zkratek 

 

 

EN  Evidence nemovitostí 

 

Gl. U. Sbírka rozhodnutí Glaser-Unger až do konce r. 1897 

 

Gl.U.N.F.   Sbírka rozhodnutí Glaser-Unger nová řada od ledna 1898 

 

HZ  Zákon Národního shromáždění č. 109/1964, hospodářský  

  zákoník 

 

JZD  Jednotné zemědělské družstvo 

 

LV  List vlastnictví 

 

LZPS  Listina základních práv a svobod 

 

JEP  Jednotná evidence půdy 

 

KN              Zákon č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí ČR (katastrální  

  zákon), ve znění pozdějších předpisů   

 

KNZ   Zákon č. 95/1871 ř.z. ze dne 25.července 1871, o zavedení        

  obecného zákona o pozemkových knihách 

 

KZEN Komplexní zakládání evidence nemovitostí 

 

 

KZ  Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České  

  republiky (katastrální zákon), v platném znění 

 

MNV  Místní národní výbor 

 

MěNV Městský národní výbor 

 

NV  Národní výbor 

 

NS ČR Nejvyšší soud České republiky 
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ONV  Okresní národní výbor 

 

OSU  Osobní užívání 

 

OZ               Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  

  předpisů 

 

OZO  Císařský patent č. 946/1811 Sb.z.s., obecný zákoník občanský 

  

SOZ  Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník  

 

STN  Státní notářství 

 

ÚS Ústavní soud 

 

Vážný Sbírka nejvyššího soudu České republiky ve věcech občanských, 

kterou uspořádal JUDr. František Vážný,  rozhodnutí citovaná 

pouze číslem 

 

Zák. o EN Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí 

 

ZOMO Zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z  

  majetku České republiky do vlastnictví obcí 

 

ZPŘKD Zákon č. 18/1869 ř. z., o právech a řízení při knihovním 

           dělení nemovitostí
 

 

ZZKP       Zákon  č. 92/1874 z.z.  ze dne 5.12. 1874 o zakládání knih        

  pozemkových  

 

ZZ   Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických  a jiných  

  věcných  práv  nemovitostem , ve znění pozdějších předpisů 
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15. Abstrakt  

 

 Diplomová práce se zabývá vývojem evidence v letech 1883-1993. Nemovitosti vždy 

hrály významnou roli v lidském životě a proto jejich vlastnictví bylo klíčové. Ne všechna 

období byla pro věcná práva příznivá. Jedná se o téma, které je i v dnešní době stále aktuální a 

s katastrem nemovitostí, který mimo jiné obsahuje i dokumenty předcházejících evidencí se 

v praktickém životě může setkat každý z občanů. To bylo jedním z důvodů proč jsem si 

zvolila toto téma. Dalším důvodem je můj nejen profesionální, ale i soukromý zájem o vývoj 

evidence nemovitostí. 

 Účelem práce není podat ucelený výklad materie. V práci jsou nastíněny jednotlivá 

důležitá časová období vývoje evidence nemovitostí, včetně ústavně-právního vývoje 

vlastnického práva. Stěžejní část práce popisuje jednotlivé zásady a jejich vývoj v evidencích 

nemovitostí. Dále je v práci detailně popsán, z důvodu odlišnosti evidování nemovitostí, 

obsah pozemkové knihy a obsah evidence nemovitostí.  

 Diplomová práce celkově vychází z odborné literatury, judikatury a předpisů z dob 

minulých, avšak jsou zmíněny i platné právní předpisy. Opomenuta není ani změna právní 

úpravy, která vstoupila v účinnost a nový občanský zákoník, který již vstoupil v platnost a v 

oblasti nemovitostí zavedl podstatné změny. 
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15. Abstract  

 

 The thesis deals with the development of the register in the years 1883 - 1993. Real 

estate always played a very important role in human life and therefore their ownership played 

the key role. Not all the periods were favourable to property rights. This is a theme that is still 

current today, and each of the citizens can get acquainted in the practical life with the land 

register, which inter alia, contains the documents of the previous registers. That was one of 

the reasons why I chose this theme. Another reason was my not only professional, but also my 

private interest in the development of the real estate register.  

 The purpose of the thesis is not to submit the coherent interpretation of the fabric. 

There are outlined the various important periods of the development of the real estate register 

in the thesis, including constitutionally-legal development of the ownership right.  The core 

part of the work describes the individual principles and their development in the registers of 

real estate. The core part of the thesis describes the individual principles and their 

development in the register of real estate. There is also described in detail the contents of the 

land register and the contents of the register of real estate, because of the differences in the 

registration of property.  

 Overall, the thesis is based on the professional literature, case law and legislation of 

the past, but there are also mentioned the regulations in force. There is not even neglected the 

change of the legislation, which entered into force, and the new civil code, which has already 

entered into force, and in the area of real estate has introduced significant changes.  
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