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Úvod
Jako téma mé diplomové práce jsem si zvolil Katastr nemovitostí. Nabytím účinnosti
nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona došlo k významným změnám při
vedení evidence nemovitostí. Cílem mé práce je především přiblížit novou právní úpravu
v této oblasti a porovnat novou právní úpravu s úpravou předcházející. Velkou pozornost
bych rád věnoval zápisům do katastru nemovitostí a jeho zásadám.
Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První je věnována historii pozemkových evidencí
na našem území. Zvýšená pozornost je zde věnována pozemkovým knihám, jejichž zásady se
staly inspirací pro současnou právní úpravu. Do první kapitoly je zařazena právní úprava až
do 1. 1. 2014, tedy do nabytí účinnosti právní úpravy současné. Druhá kapitola je věnována
výčtu právních předpisů dopadajících na katastr nemovitostí v období po 1. 1. 2014 ve
srovnání s právními předpisy účinnými před tímto obdobím. Ve třetí kapitole je možné nalézt
základní vymezení pojmu katastr nemovitostí, vymezení pojmů týkajících se katastru
nemovitostí, dále pak informace o tom, co je předmětem evidence katastru nemovitostí a co je
obsahem katastru nemovitostí. Čtvrtá kapitola se týká zápisů do katastru nemovitostí dle
předcházející právní úpravy. Obsah této kapitoly je důležitý i s ohledem na judikaturu v ní
obsaženou. Větší část judikatury je možné použít i na současnou právní úpravu. Pátá kapitola
se pak věnuje úpravě zápisů dle současné právní úpravy, která prošla značnými změnami
oproti úpravě předešlé. Je zde je možné nalézt i srovnání nové a předchozí právní úpravy.
Šestá kapitola se týká zásad katastru nemovitostí dle současné právní úpravy s přesahy do
minulosti. Zde nalezneme jak zásady obecně užívané při vedení katastru nemovitostí, tak
zásady vztahující se ke vkladové agendě. Větší pozornost je věnována zásadám materiální
publicity a zásadě superficies solo cedit, které doznaly s novou právní úpravou významných
změn. V sedmé kapitole jsem provedl obsahem stručnou komparaci s Rakouskem.
Vzhledem k tomu, že většina mé práce je zaměřena na novou právní úpravu, ke které
zatím chybí odpovídající judikatura, hlavní zdrojem pro mne byly texty zákonů. Byly využity
i aktuální komentáře k zákonům. Jelikož se jedná o nově upravenou problematiku, tak
s výjimkou komentářů chybí ucelenější odborná literatura týkající se katastru nemovitostí.
Bylo tedy využito velké množství odborných článků. Ke kapitolám týkající se historie, či
předcházející právní úpravy jsem použil odbornou literaturu a judikaturu.
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1. Historie katastru nemovitostí
1.1 Počátky vzniku evidence nemovitostí
Již v dávné minulosti byl kladen důraz na evidenci právních poměrů k nemovitostem.
Ve starém Egyptě bylo možné nalézt institut katastru nemovitostí. Účely katastru zde však
byly především fiskální. Až později plnil katastr také úlohu ve vztahu k evidování právních
vztahů k nemovitostem. Římské právo neznalo katastr nemovitostí. Jedním z nejstarších
způsobů nabývání vlastnictví k nemovitostem byla ve starém Římě mancipace. 1

1.2 Historie pozemkových evidencí na našem území do roku 1811
Primární ambicí vzniku evidence nemovitostí na našem území bylo naplňování
fiskální politiky státu. Katastr nemovitostí historicky vznikl jako berní instrument.
Již v roce 1022 český kníže Oldřich z rodu Přemyslovců zavedl vybírání daně z lánu.
Od 14. století nechávala šlechta zapisovat do zemských desek svá práva a svůj majetek.
Zemské desky původně sloužily jako zápisy o soudních sporech mezi šlechtici u zemského
soudu. Zemské desky již v době středověku přispěly k utváření zásad, jež jsou využívány při
evidenci nemovitostí dodnes. Z roku 1278 pochází první písemný doklad o zápisech, který
bylo možné nalézt ve formuláři zemského písaře. Do urbářů byly zapisovány držebnosti
poddaných a jejich povinnosti k vrchnosti. Mezi držebnosti poddaných a jejich povinnosti
k vrchnosti patřila například robota, či dávky. Pozemky byly rozděleny na rustikální (připsány
v urbářích poddaným a svobodníkům, byly podrobeny dani) a dominikální (nebyly zdaňovány
až do roku 1706). Gruntovní knihy představovaly jakýsi protipól k zemským deskám a
sloužily k zaznamenávání poddanských nemovitostí. Oproti zemským deskám ale u
gruntovních knih neplatil princip intabulace. 2
V roce 1650 vznikl tzv. první rustikální katastr (první berní rula). Dani byly
podrobeny jen statky a pozemky v držení poddaných nebo ostatních obyčejných poplatníků.
Roku 1684 pak revidováním a doplněním vznikl tzv. druhý rustikální katastr (druhá berní
1

JANKŮ, Petra, Daniela ŠUSTROVÁ a Pavel VRCHA. Nový katastrální zákon: poznámkové vydání s vybranou
judikaturou. Praha: Linde Praha, 2014, 335 s. ISBN 978-80-7201-934-2.2014 s. 15.
2
Státní správa zeměměřičství a katastru. Stručná historie pozemkových evidencí. [cit. 25. 10. 2014]. Dostupné z
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx.
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rula). Druhý rustikální katastr platil až do roku 1748. Na Moravě byla situace odlišná a za
první moravský katastr lze považovat tzv. lánové rejstříky (první lánová vizitace 1656-1658,
druhá lánová vizitace 1669-1697). 3
Za vlády Marie Terezie vznikl nejprve s platností od 1. 5. 1749 tzv. první tereziánský
katastr rustikální (třetí berní rula), který nahradil předchozí berní rulu i moravské lánové
rejstříky. V roce 1757 jej nahradil druhý tereziánský katastr rustikální (čtvrtá berní rula).
Významným milníkem byl rok 1757, jelikož bylo zpracováno Exaequatorium domicale
(panské vyrovnání), které obsahovalo soupis statků dominikálních. Roku 1785 Josef II.
patentem o reformě daně pozemkové a vyměření půdy, nařídil změření, zobrazení a určení
výměry a výnosu pozemků uvnitř obce. Tzv. josefský katastr byl prvním katastrem založeným
na přímém měření v terénu, stejnému zdanění podléhala rustikální i dominikální půda. Byla
stanovena veřejnost katastru. Byl zaveden nový daňový prvek - pozemek, označený parcelním
číslem. Josefský katastr pro nesouhlas šlechty platil pouze jeden rok (1789-1790). Po období
opětovné platnosti tereziánského katastru, byl roku 1792 založen tereziánsko-josefský katastr,
v němž byly převzaty správné výměry z josefského katastru a ponechány výhody šlechtě.
Zemské desky vykazovaly až do konce 18. století značné nepřesnosti. Tomu měl zabránit
patent z roku 1794.4

1.3 Historie pozemkových evidencí na našem území od roku 1811 do roku
1927
Císařským patentem číslo 946 z 1. 6. 1811 byl vyhlášen Obecný zákoník občanský
(ABGB). Účinnost byla stanovena od 1. 1. 1812. Zákoník byl vydán s platností pro všechny
země habsburské monarchie, s výjimkou Uher. Převážně ze zásad obsažených v tomto
zákoníku vychází dnešní právní úprava katastru nemovitostí. Zákoník zakotvoval například
zásadu superficies solo cedit, či zásadu intabulace. První novely zákoníku byly přijaty po roce
1848. Tři významné novely byly schváleny v letech 1914-1916, přičemž nejvýznamnější byla
novela třetí. ABGB byl do československého práva přijat recepční normou číslo 11/1918 Sb.

3

Státní správa zeměměřičství a katastru. Stručná historie pozemkových evidencí. [cit. 25. 10. 2014]. Dostupné z
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx.
4
Státní správa zeměměřičství a katastru. Stručná historie pozemkových evidencí. [cit. 25. 10. 2014]. Dostupné z
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx.
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Zákoník byl poté několikrát novelizován. 5 Na našem území platil až do roku 1951 (zrušen
zákonem číslo 141/1950 Sb., tzv. středním občanským zákoníkem).
Základ budoucímu katastru byl položen dne 23.12 roku 1817 císařským patentem
císaře Františka I. o dani pozemkové a vyměření půdy. Tímto byl položen základ tzv.
stabilního katastru. Stabilní katastr byl již zcela založen na vědeckých základech
velkoměřítkového mapového díla. Všechny zaměřené pozemky byly zobrazeny a očíslovány
jako parcely. Z měřického operátu stabilního katastru je dodnes odvozena i většina platných
katastrálních map na území České republiky. Základním nedostatkem stabilního katastru bylo,
že nebyla zajištěna jeho dostatečná aktualizace. Proto byla nařízena jednorázová reambulance
zákonem č. 88/1869Sb., která však byla prováděna ve spěchu a původní dílo značně
znehodnotila. 6
Zákon číslo 95/1871 ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách a
zákon číslo 92/1874 z. z. Č., o založení nových pozemkových knih pro království České a o
jejich vnitřním zřízení, stanovily, že v nových pozemkových knihách mají být zaneseny
všechny nemovitosti i s nimi spojené práva. Pozemkové knihy je možné chápat jako
následníka knih gruntovních. Postupně byla zavedena metoda číselného měření namísto
metody grafické. 7
Veřejné knihy jsou úřední seznamy. Do veřejných knih se zapisují nemovitosti a práva
vztahující se na nemovitosti. Smyslem veřejných knih je přispět k bezpečnému právnímu
obchodu s nemovitostmi. Veřejnými knihami jsou knihy pozemkové, knihy železniční a knihy
horní. Je nutné rozlišit pozemkové knihy v širším smyslu a pozemkové knihy v užším smyslu.
Pozemkové knihy v širším smyslu jsou určeny pro nemovitosti, pro které nejsou zřízeny
zvláštní veřejné knihy. Pozemkové knihy zahrnují zemské desky a pozemkové knihy v užším
smyslu. Pozemkové knihy se skládají ze dvou knih a to z knihy hlavní a knihy listin. Pro
každé katastrální území je zřízena samostatná hlavní kniha. Systematika zemských desek je
odlišná, ty mají jednu hlavní knihu pro celou zemi. 8

5

ANDRES, Bedřich, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému
obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd.
r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998.
6
Státní správa zeměměřičství a katastru. Stručná historie pozemkových evidencí. [cit. 25. 10. 2014]. Dostupné z
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx.
7
Státní správa zeměměřičství a katastru. Stručná historie pozemkových evidencí. [cit. 25. 10. 2014]. Dostupné z
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx.
8
ANDRES, Bedřich, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému
obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd.
r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998 s. 508-524.
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Hlavní kniha obsahuje oddíl nazvaný vložka a to pro každé knihovní těleso.
Knihovním tělesem je myšlena nemovitá právní jednotka, která se považuje za právní celek.
Konkrétně je knihovním tělesem pozemek, či souhrn souvislých nebo rozptýlených pozemků.
Do pozemkových knih se zapisují rovněž věcná práva ke knihovnímu tělesu.
Každá knihovní vložka má tři oddělení (listy). List A je listem statkové podstaty. Na
listu A má být zapsáno vše, co náleží ke statkové podstatě knihovního tělesa, konkrétně
označení země, soudu, okresu, katastrálního území, číslo vložky a nadpis knihovního tělesa.
Na list B se zapisuje vlastnické právo ke knihovnímu tělesu jako celku. List C je listem závad.
Do listu C se zapisují věcná práva váznoucí na nemovitosti. 9
Při vedení pozemkových knih se uplatňují zásada vkládání, zásada volnosti, zásada
legality, zásada publicity ve smyslu formálním i materiálním, zásada přehlednosti a zásada
pořadí (priority).10 Vysoký soulad mezi skutečností a evidovaným stavem byl zajišťován
stanovením vkladového (intabulačního) principu a striktních formálních pravidel pro zápis.

11

Knihovní zákon rozeznává vklad (intabulace), záznam (prenotace) a poznámky
(adnotace). Vkladem se dle knihovního zákona práv nabývá, či se práva omezují, převádějí
nebo zrušují. Záznamem se práva s prozatimní účinností nabývají, omezují, převádějí či
zanikají. Knihovní zákon rozlišuje dva druhy poznámek. Prvním druhem jsou poznámky,
které vyznačují právně závazné osobní poměry. Druhý druh poznámek pak zakládá právní
účinky s nimi spojené podle předpisů knihovního zákona samého, či jiných zákonů. 12

1.4 Historie pozemkových evidencí na našem území od roku 1927 do roku
1989
Významným historickým momentem se stalo datum 16. 12. 1927, kdy byl vydán
zákon číslo 177/1927 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon).
Tento zákon ve svém §2 definoval pozemkový katastr jako geometrické zobrazení, soupis a
9

ANDRES, Bedřich, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k československému
obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Repr. pův. vyd.
r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998 s. 508-524.
10
ANDRES, Bedřich, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k
československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi. Repr. pův. vyd. r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998 s. 524-558.
11
Státní správa zeměměřičství a katastru. Stručná historie pozemkových evidencí. [cit. 25. 10. 2014]. Dostupné z
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx.
12
ANDRES, Bedřich, Antonín HARTMANN, František ROUČEK a Jaromír SEDLÁČEK. Komentář k
československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi. Repr. pův. vyd. r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998 s. 565-566.
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popis veškerých pozemků v Československé republice. Zákon také definoval pojmy pozemek
a parcela. Cílem katastrálního zákona bylo zkvalitnění předchozího katastru daně pozemkové
a poskytnout další údaje, které by blíže charakterizovaly jednotlivé nemovitosti. Celkové
poslání katastru se tedy mění na účel technický a všeobecně hospodářský. Zápisy do
pozemkových knih a zápisy do katastru byly vedeny různými subjekty. Pozemkové knihy
byly v působnosti Ministerstva spravedlnosti a vedly je soudy. Pozemkové knihy sledovaly
účel majetkoprávní. Katastr byl v působnosti Ministerstva financí a jeho účel byl fiskální.
Tyto evidence byly udržovány v souladu se skutečným stavem. Byly vzájemně propojeny a
fungovaly dokonale.13
Tento fungující systém byl změněn účinností občanského zákoníku z roku 1950
(zákon číslo 141/1950 Sb.). Tzv. střední občanský zákoník opustil intabulační princip zápisů
do pozemkových knih. Vlastnictví nemovitostí se nabývalo již jen smlouvou. Zápis do
pozemkových knih měl nově fakultativní a deklaratorní povahu. Tento zákoník opustil zásadu
superficies solo cedit. Stavba tedy již nebyla součástí pozemku, což bylo výslovně stanoveno.
Po roce 1950 se postupně vytvářela situace, kdy faktický stav přestal odpovídat stavu
evidovanému. Proto byla uskutečněna v polovině 50. let tzv. štítková akce s cílem sepsat
skutečné využívání pozemků v terénu. Jejím výsledkem byly tzv. zelené hodnoty, což byly
souhrnné údaje o pozemcích. Usnesením vlády číslo 192 z 25. 1. 1956 byla založena Jednotná
evidence půdy. Jejím cílem bylo evidování faktického užívání půdy bez ohledu na
vlastnictví. 14
Dne 1. 4. 1964 zákonem číslo 22/1964 Sb., (zákon o evidenci nemovitosti) byla
založena evidence nemovitostí. Účelem této evidence bylo plánování a řízení hospodářství.
Byla závazná pouze pro plánování a řízení výroby, pro výkaznictví a statistiku o
zemědělském půdním fondu a lesním fondu a pro přehledy nemovitostí vedené
socialistickými organizacemi. Charakter zápisu do této evidence byl pouze deklaratorní.
Vedení evidence zajišťovala střediska geodézie a kartografie v okresech. Zákon číslo 40/1964
Sb., občanský zákoník nabyl účinnosti také 1. 4. 1964. Tento zákoník upřednostňoval užívací
vztahy před vlastnickou držbou a dále stanovil v §134, že vlastnické právo k nemovitostem
přecházelo registrací smlouvy státním notářstvím. Později novelou číslo 131/1982 Sb., tyto
smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem nabývaly účinnosti registrací státním
notářstvím. Hlavním záměrem registrace smluv o převodu nemovitostí byl výběr registračních
13

KUBA, Bohumil a Květa OLIVOVÁ. Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualiz. vyd. podle právního stavu k
1. 5. 2005. Praha: Linde, 2005, 469 s. ISBN 80-7201-545-1. s. 22-23.
14
KUBA, Bohumil a Květa OLIVOVÁ. Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualiz. vyd. podle právního stavu k
1. 5. 2005. Praha: Linde, 2005, 469 s. ISBN 80-7201-545-1. s. 22-23.
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poplatků. Registraci podléhaly smlouvy o převodu nemovitosti do osobního nebo soukromého
užívání, smlouvy o omezení převodu nemovitostí a dohody o osobním užívání. Registraci
naopak nepodléhaly převody do socialistického vlastnictví, protože neměly být zdaňovány,
stejně tak dohody o vypořádání zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví manželů. 15
Součástí evidence nemovitostí mělo být i evidování právních vztahů k nemovitostem, a
protože se od roku 1951 žádná taková úplná a systematická evidence právních vztahů
nevedla, bylo nutné její nové založení. Komplexní zakládání evidence nemovitostí (KZEN), při
kterém se zjišťovaly a zapisovaly aktuální právní vztahy k nemovitostem, trvalo skoro čtvrt
století (1964 – 1988).16

1.5 Historie pozemkových evidencí na našem území od roku 1989 do roku
2013
Po listopadu roku 1989 došlo k mnoha novelám a vzniku nových zákonů. S ohledem
na katastr nemovitostí byla významným právním předpisem tohoto období novela občanského
zákoníku číslo 509/1991 Sb. Dalším důležitým zákonem byl obchodní zákoník číslo 513/1991
Sb.
V období od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1992 byla ke smluvnímu převodu vlastnického
práva nutná registrace smlouvy státním notářstvím bez ohledu na účastníka smlouvy. Státní
notářství byla zrušena ke dni 31. 12. 1992 zákonem číslo 264/1992 Sb., kterým se mění a
doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním
notářstvím a mění a doplňují další zákony. Spolu se zánikem státních notářství byl zrušen
registrační princip pro účinnost smlouvy o vzniku vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem. Od 1. 1. 1993 převzaly spisy a písemnosti týkající se registrovaných smluv
okresní soudy. 17
Katastr nemovitostí České republiky byl zřízen zákonem ČNR číslo 344/1992 Sb., o
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), s účinností od 1. 1. 1993. Katastr
nemovitostí navazuje na tradici bývalé pozemkové knihy a bývalého pozemkového katastru
tím, že obsahuje jak údaje technického, tak právního charakteru. Katastrálním zákonem byl
15

BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, xxviii, 393 s. ISBN 978-80-7400525-1. s. IX-X.
16
Státní správa zeměměřičství a katastru. Stručná historie pozemkových evidencí. [cit. 25. 10. 2014]. Dostupné z
http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/O-katastru-nemovitosti/Historie-pozemkovych-evidenci.aspx.
17
BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, xxviii, 393 s. ISBN 978-80-7400525-1. s. X.
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zrušen zákon o evidenci nemovitostí. Katastrální úřady převzaly operát bývalé evidence
nemovitostí.
Zápis věcných práv do katastru nemovitostí byl upraven zákonem číslo 265/1992 Sb.,
o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Součástí katastru je tedy dle
tohoto zákona evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Tímto zákonem
byl částečně obnoven intabulační princip. Zásada superficies solo cedit však obnovena nebyla.
Zákonem ČNR číslo 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech,
s účinností od 1. 1. 1993, byla zřízena soustava správních orgánů k výkonu státní správy na
úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí, kterou tvoří Český úřad zeměměřický a
katastrální (ústřední správní úřad), Zeměměřický úřad (jiný správní úřad zeměměřictví),
zeměměřické a katastrální inspektoráty a katastrální úřady (jiné správní úřady pro
zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky).
Přijetím těchto zákonů byly vytvořeny vhodné podmínky pro zahájení procesu
digitalizace katastru nemovitostí. Digitalizace souboru popisných informací byla dokončena
v roce 1998. Souběžně s digitalizací souboru popisných informací probíhalo zakládání
zjednodušené evidence pro pozemky dříve užívané socialistickými organizacemi. Digitalizace
katastrálních map je prováděna postupně a je již hotova pro velkou část území České
republiky. Předpokládaný termín dokončení je stanoven na rok 2017. Podmínky pro zavedení
nového Informačního systému katastru nemovitostí vytvořil zákon číslo 120/2000 Sb., který
stanovil, že katastr je veden jako Informační systém o území České republiky převážně
počítačovými prostředky. V roce 2001 byl tedy zahájen dálkový přístup prostřednictvím
internetu k údajům katastru vedeným v elektronické podobě.18
Zákony týkající se katastru nemovitostí prošly od své účinnosti několika významnými
novelami. Mezi ty patří novela číslo 90/1996 Sb. a novela číslo 349/2011 Sb. zákona číslo
265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv. Mezi významné novely zákona
číslo 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), patří zákon
číslo 89/1996 Sb., již zmiňovaný zákon číslo 120/2000 Sb. a zákon číslo 8/2009 Sb. 19

18

BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, xxviii, 393 s. ISBN 978-80-7400525-1. s. XI-XIV.
19
BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, xxviii, 393 s. ISBN 978-80-7400525-1. s. XIV.
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2. Právní úprava katastru od 1. 1. 2014
Změny soukromého práva se od 1. 1. 2014 dotkly i evidence nemovitostí. Vznikla
zcela nová právní úprava týkající se této problematiky. Nešlo tedy již o pouhou novelizaci
úpravy staré. Mezi významné právní předpisy dopadající na problematiku evidence
nemovitostí patří především zákon číslo 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
zákon) s účinností od 1. 1. 2014, zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník s účinností od 1.
1. 2014, zákon číslo 257/2013 Sb., jímž se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o katastru nemovitostí s účinností od 1. 1. 2014. Stále účinný je zákon číslo 359/1992
o zeměměřických a katastrálních orgánech, kterým byla zřízena soustava správních orgánů
k výkonu státní správy na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí, kterou tvoří Český úřad
zeměměřický a katastrální, Zeměměřický úřad, zeměměřické a katastrální inspektoráty a
katastrální úřady. Byla přijata nová prováděcí úprava, rovněž s účinností od 1. 1. 2014 vyhláška číslo 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), vyhláška číslo
358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, vyhláška číslo 359/2013 Sb., o
stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu. Vyhláška číslo
358/2013 Sb., upravuje novou klientskou službu ČÚZK a to službu sledování změn. Všechny
tyto vyhlášky byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů dne 1. 11. 2013.
S účinností od 1. 1. 2014 bylo zrušeno mnoho právních předpisů. V souvislosti
s katastrem nemovitostí je třeba zmínit tyto zrušené právní předpisy: zákon číslo 344/1992
Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), zákon číslo 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, zákon číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem (zákon o zápisech), zákon číslo 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů a nebytových
prostor.
Na místo zákona o zápisech a katastrálního zákona tedy nastoupil již pouze jeden
zákon a to zákon 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Bytová
problematika ze zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor již není upravena speciální
úpravou, ale je obsažena v občanském zákoníku. Problematika, kdy stavěla družstva
s úvěrovou, finanční, či jinou pomocí státu je upravena zákonem číslo 311/2013 Sb., o
převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových
družstev a o změně některých zákonů.
Byla zrušena i prováděcí úprava: vyhláška číslo 162/1992 Sb., o poskytování údajů
z katastru nemovitostí České republiky, vyhláška číslo 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických a
jiných věcných práv (katastrální vyhláška), vyhláška číslo 401/2011 Sb., o stanovení vzoru
9

formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru, nařízení vlády číslo
111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí a evidence obyvatel.
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3. Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí je veřejný seznam, jenž obsahuje soubor údajů o nemovitých
věcech zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv
k těmto nemovitostem. Katastr je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv
k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně
životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství k ochraně zájmů státní památkové péče,
pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro
tvorbu dalších informačních systémů. 20 Katastr nemovitostí je pokračovatelem katastru
nemovitostí České republiky, jenž byl založen zákonem číslo 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon) s účinností od 1. 1. 1993. Katastr nemovitostí
je nově výslovně označen jako veřejný seznam. Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník
pracuje s pojmem veřejného seznamu a předvídá přijetí samostatného právního předpisu.
Pojem katastr nemovitostí je v občanském zákoníku užit pouze v přechodných ustanoveních.
Dosavadní název katastrálního zákona, který uváděl, že se jedná o katastr nemovitostí
České republiky, již není nutno převzít. Označení republiky, ve které zákon platí, bylo
v jednotném federálním státě vynuceno tím, že na Slovensku existoval katastr nemovitostí
Slovenské republiky. Po rozdělení federace již není nutné zdůrazňovat, kde zákon platí,
protože je zřejmé, že platí na území celého státu. Charakteristika a účel katastru je převzata
z dosavadního §1 odst. 2 a 3 katastrálního zákona s tím, že je zdůrazněno, že katastr je
veřejný seznam, což zvýrazní vazbu na nový občanský zákoník. Drobná úprava se týká
zjednodušení v tom smyslu, že ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených
k plnění funkci lesa je samozřejmou ochranou životního prostředí, a proto není třeba ji zvláště
zdůrazňovat. Naproti tomu je zpřesněn pojem týkající se daňové a poplatkové problematiky.21
Funkce katastru nemovitostí jsou evidenční, informační a ochranná. Cílem evidenční
funkce je popsat a geometricky a polohově určit zapisované nemovitosti na území České
republiky. Informační funkce vyjadřuje, že katastr je veřejný seznam a každý má právo do něj
nahlížet a čerpat z něj informace pro svou potřebu. Pokud je evidence katastru dobře a řádně

20

Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 1. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2674. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
21
Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 256 ze dne 8. Srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), zvláštní část – k názvu zákona, k § 1. Dostupné také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=778&CT1=0>.
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vedena, je možné hovořit i o funkci ochranné. Ochrannou funkcí je míněna ochrana
evidovaných práv, samotných nemovitostí a jejich vlastníků. 22

3.1 Základní pojmy a jejich vymezení
Pozemkem se pro účely zákona číslo 256/2013 Sb., zákona o katastru nemovitostí
(katastrální zákon) rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí
územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou
regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva
podle §19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů
pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků. 23
Oproti předchozí úpravě nastala změna v definici pozemku. Katastrální zákon nově
stanovuje některé typy hranic: hranice stanovená regulačním pásmem, územním rozhodnutím
nebo územním souhlasem, hranice rozsahu práva stavby. Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský
zákoník pojem pozemek nedefinuje. Občanský zákoník v § 498 odstavci 1 stanoví, že
pozemek je nemovitost. V § 506 odstavci 1 tohoto zákona stanoví, co je součástí pozemku.
Součástí pozemku je tedy prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku
a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo
upevněno ve zdech. V odstavci 2 § 506 tohoto zákona pak stanoví, že jestliže není podzemní
stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku (i pokud zasahuje pod jiný pozemek).
Pozemky jsou sice evidovány v podobě parcel, ale pozemek samotný nemusí být vždy
totožný s parcelou, může zahrnovat i více parcel, případně části různých parcel nebo být
součástí jediné parcely.24
Parcelou se pro účely zákona číslo 256/2013 Sb., zákona o katastru nemovitostí
(katastrální zákon) rozumí pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen
v katastrální mapě a označen parcelním číslem. 25 Aby byl pozemek parcelou, musí být zjištěn

22

PRŮCHOVÁ, Ivana a Milan PEKÁREK. Pozemkové právo. 2. přeprac. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita,
2004, 400 s. ISBN 80-210-3238-3. s. 212.
23
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s- 2674. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
24
ŠVESTKA Jiří, DVOŘÁK Jan, FIALA Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters
Kluwer, a.s., 2014, 1736 s. ISBN 978-80-7478-370-8. s. 1177.
25
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2674. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
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jeho tvar a poloha na zemském povrchu, dále musí mít tento pozemek svůj obraz v katastrální
mapě a musí mít v této katastrální mapě přiděleno parcelní číslo.26
Stavební parcelou se pro účely zákona číslo 256/2013 Sb., zákona o katastru
nemovitostí (katastrální zákon) rozumí pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná
plocha a nádvoří.27 V případech, kdy jsou pro dané katastrální území dvě číselné řady,
vyvinula se zvyklost, že stavební parcely bývají označovány zkratkou „St.“ před uvedením
samotného parcelního čísla. Není- li zkratka uvedena, má se za to, že jde o parcelu
pozemkovou.28
Pozemkovou parcelou se pro účely zákona číslo 256/2013 Sb., zákona o katastru
nemovitostí (katastrální zákon) rozumí pozemek, který není stavební parcelou. 29 Pozemky se
člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní
porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Orná
půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty jsou zemědělskými
pozemky. 30Pozemkovou parcelou je pozemek, který není evidován v druhu pozemku
zastavěná plocha a nádvoří.
Geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území se pro účely zákona číslo
256/2013 Sb., zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) rozumí určení tvaru a
rozměru nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací
rovině 31

26

BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, xxviii, 393 s. ISBN 978-80-7400525-1. s. 9.
27
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2674. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
28
BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, xxviii, 393 s. ISBN 978-80-7400525-1. s. 10
29
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2674. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
30
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 3 odst. 2. In
Sbírka zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2675. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
31
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2674. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
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Polohovým určením nemovitosti a katastrálního území se pro účely zákona číslo
256/2013 Sb., zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) rozumí určení jejich polohy
ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím. 32
Výměrou parcely se pro účely zákona číslo 256/2013 Sb., zákona o katastru
nemovitostí (katastrální zákon) rozumí vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do
zobrazovací

roviny

v plošných

metrických

jednotkách.

Velikost

výměry

vyplývá

z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry. Výměra parcely
je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna, přičemž jejím zpřesněním
nejsou dotčena práva k pozemku. 33Údaj o výměře parcely v katastru nemovitostí není
závazným údajem pro jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru.34V případě, že
nemá pozemek výměru určenou v kupní smlouvě, tak má kupující právo na přiměřenou slevu
z kupní ceny. V případě, že nemá pozemek výměru zapsanou ve veřejném seznamu (katastru
nemovitostí), tak má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny jen v případě, bylo-li to
ujednáno.35
Katastrálním územím se pro účely zákona číslo 256/2013 Sb., zákona o katastru
nemovitostí (katastrální zákon) rozumí technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a
v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí.36 Nemovitosti se v katastru evidují podle
katastrálních území. 37 Název a geometrické určení katastrálního území jsou závazným údajem
pro jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru.38
Katastrální mapou se pro účely zákona číslo 256/2013 Sb., zákona o katastru
nemovitostí (katastrální zákon) rozumí polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která
32

Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2674. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
33
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2674. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
34
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 51 a
contrario. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2687. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
35
Česká republika. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník, § 2129 odst. 1. In Sbírka zákonů, Česká
republika. 2012, částka 33, s. 1251. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89>.
36
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2674. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
37
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 3 odst. 4. In
Sbírka zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2675. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
38
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 51. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2687. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
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zobrazuje všechny pozemky, jež jsou předmětem katastru, katastrální území a další prvky
polohopisu. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací
roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků. 39Katastrální mapa má
digitální podobu a vede se počítačovými prostředky. 40Převádění dosavadních katastrálních
map do elektronické podoby probíhá přepracováním při obnově katastrálních map. 41
Geometrickým plánem se pro účely zákona číslo 256/2013 Sb., zákona o katastru
nemovitostí (katastrální zákon) rozumí technický podklad pro vyhotovování listin, na jejichž
základě má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných
informací. 42
Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle níž má být proveden zápis
do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho
geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem. Geometrický plán
musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným právním předpisům, a
opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel. 43
K charakteru geometrického plánu se vyjádřil Nejvyšší soud a tento rozsudek je nutné
brát v potaz i dle současné právní úpravy. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 17. 3.
2004, sp. zn. 22 Cdo 2632/2003 judikoval že: „Geometrický plán sám o sobě ani tehdy, stal-li
se neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru, je-li třeba
předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, není právním úkonem, je pouhým obrazem či
znázorněním určitého pozemkového uspořádání, ať již stávajícího, minulého nebo
předkládaného budoucího.“
Pojem geometrický plán byl doposud vymezen pouze vyhláškou. Nyní je tedy nově
vymezen zákonem.
Identifikací parcel se pro účely zákona číslo 256/2013 Sb., zákona o katastru
nemovitostí (katastrální zákon) rozumí porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti
39

Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2674. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
40
JANKŮ, Petra, Daniela ŠUSTROVÁ a Pavel VRCHA. Nový katastrální zákon: poznámkové vydání s vybranou
judikaturou. Praha: Linde Praha, 2014, 335 s. ISBN 978-80-7201-934-2. s. 46.
41
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 43. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2686. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
42
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2674. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
43
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 48. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2687. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
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v katastrálním operátu se zápisem, či zákresem v jiných operátech nebo pravomocných
rozhodnutích orgánů veřejné moci nebo v katastrálním operátu se stavem k určitému datu.44
Budovou se pro účely zákona číslo 256/2013 Sb., zákona o katastru nemovitostí
(katastrální zákon) rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, jež je
prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní
konstrukcí. 45Všechny tyto podmínky musí splňovat kumulativně.
Nový katastrální zákon mění vymezení pojmu budova. Do 31. 12. 2013 byla budova
definována jako nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Nyní postačí, že je převážně uzavřena obvodovými
stěnami.
Drobnou stavbou se pro účely zákona číslo 256/2013 Sb., zákona o katastru
nemovitostí (katastrální zákon) rozumí stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její
zastavěná plocha nepřesahuje 16 m² a výška 4,5m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě
hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu
lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m²
a výška 5m. Za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu hořlavin a výbušnin,
stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení,
sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla. 46
Pojem stavba není definován katastrálním zákonem, ani občanským zákoníkem. Pro
potřeby evidence nemovitostí nelze použít ani definici podle § 2 odstavec 3 zákona číslo
183/2006 Sb., stavebního zákona, který za stavbu považují veškerá stavební díla, která
vznikají stavební nebo montážní technologií, bez ohledu na jejich stavebně technické
provedení, použité stavební výrobky, konstrukce a materiál, dobu trvání a využití stavby.
Stavební normy definují pojem stavba ve smyslu dynamickém, ve smyslu činnosti nebo
souboru činností, jež směřují k provedení díla. Za stavbu je též považován jakýkoliv objekt, se
kterým je nakládáno tak, že se jedná o stavební práci. Dle názoru občanskoprávní judikatury
takovou definici nelze použít. Stavba jako předmět občanskoprávního vztahu vzniká až v
pozdější fázi. Stavba se dle občanského práva vykládá statičtěji, jakožto výsledek stavební
44

Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2674. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
45
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2674. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
46
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2674. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
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práce. Do 1. 1.2014 byla stavba samostatnou věcí a nadále jí i bude, pokud zůstane zachován
oddělený režim pozemku a stavby (například pokud bude pozemek a stavbu vlastnit rozdílný
vlastník).47

3.2 Předmět evidence
V katastru nemovitostí se dle zákona číslo 256/2013 Sb., zákona o katastru
nemovitostí (katastrální zákon) evidují pozemky v podobě parcel, budovy, kterým se přiděluje
číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, budovy,
jimž se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva
stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, jednotky vymezené podle
občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona číslo 72/1994 Sb., kterým se upravují
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým
prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), právo stavby, nemovitosti, o
nichž to stanoví jiný právní předpis.48
Jelikož je pojem nemovitost definován odlišně od předchozí právní úpravy, doznal
změn i předmět evidence katastru nemovitostí. Neevidují se rozestavěné budovy, rozestavěné
jednotky, podzemní stavby. V katastru nemovitostí však budou evidovány rozestavěné
budovy a jednotky, které byly ke dni 31. 12. 2013 evidovány jako rozestavěné, nebo byly
nejpozději k tomuto datu ohlášeny k zápisu do katastru nemovitostí, a to až do doby, než bude
vlastníkem ohlášeno, že budova je dostavěná a bude povoleno její užívání.
Dle předchozí právní úpravy patřily do předmětu evidence rozestavěné budovy nebo
byty a nebytové prostory. Rozestavěné budovy byly budovy, které byly alespoň v takovém
stupni rozestavěnosti, že bylo již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního
nadzemního podlaží, pokud stavbě nebylo přiděleno číslo popisné či evidenční a pokud na
stavbu nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí. 49
Evidence rozestavěných budov bude nadále neopodstatněná, jelikož se stanou
v naprosté většině případů součástí pozemku, nebo práva stavby. Evidence rozestavěných
jednotek není třeba z důvodu, že tyto jednotky jsou ve smyslu občanského zákoníku
47

SPÁČIL Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck,
2013,1280 s. ISBN 978-80-7400-499-5. s. 1229.
48
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 3. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2675. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
49
KUBA, Bohumil a Květa OLIVOVÁ. Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualiz. vyd. podle právního stavu k
1. 5. 2005. Praha: Linde, 2005, 469 s. ISBN 80-7201-545-1. s. 469.
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jednotkami existujícími ve stejném režimu, jako jednotky již dokončené. Podzemní stavby se
samostatným účelovým určením se v katastru neevidují z důvodu, že by to bylo velmi
technicky a administrativně náročné a téměř neproveditelné. Dočasnou stavbu lze v katastru
nemovitostí evidovat jako samostatnou nemovitost pod podmínkou, že je spojena se zemí
pevným základem, prostorově soustředěna, navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami
a střešní konstrukcí a nejde o drobnou stavbu. 50
Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník oproti zákonu číslo 72/1994 Sb., jímž se
upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a
nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), přichází s novou
právní konstrukcí vlastnictví bytů. Spoluvlastníkům domu nově vznikne spoluvlastnictví
k jednotce, která zahrnuje prostorově vymezenou část domu (byt, či nebytový prostor) a podíl
na společných částech nemovitosti. Jednotka tvoří vzájemně spojený a neoddělitelný celek.
Jednotka je v § 1150 zákona číslo 89/2012 Sb. označena za nemovitost. Podílem na
společných částech nemovitosti je myšlen podíl na společných částech domu a v případě, že je
dům součástí pozemku, tak také podíl na pozemku. Dle zákona číslo 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů byla jednotka pouhou částí domu a vedle jednotky vlastnil vlastník podíl na
společných částech domu a případný podíl na pozemku. Jednotka dle tohoto zákona nebyla
nemovitostí, pouze se na ni vztahovaly předpisy o nemovitých věcech, pokud zákon
nestanovil něco jiného, což je výslovně uvedeno v § 3 odst. 2 zákona číslo 72/1994 Sb., o
vlastnictví bytů. Pro nakládání s jednotkami dle zákona o vlastnictví bytů platí ustanovení §
3063 občanského zákoníku ve znění: Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v
domě s byty a nebytovými prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel
podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a
některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o
vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona
vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních právních předpisů. Na
jednotky vymezené dle občanského zákoníku a na jednotky vymezené dle zákona o
vlastnictví bytů bude tedy dopadat odlišný režim. 51
Od 1. 1. 2014 se v katastru nemovitostí eviduje právo stavby, které předchozí právní
úprava vůbec neupravovala. Právo stavby je obchodovatelné věcné právo k cizímu pozemku,
je prolomením zásady superficies solo cedit, je časově omezené. Pozemek tedy může být
50

Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 256 ze dne 8. Srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální
zákon). Dostupné také z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=778&CT1=0>.
51
JANKŮ, Petra, Daniela ŠUSTROVÁ a Pavel VRCHA. Nový katastrální zákon: poznámkové vydání s vybranou
judikaturou. Praha: Linde Praha, 2014, 335 s. ISBN 978-80-7201-934-2. s. 50-57.
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zatížen věcným právem jiné osoby. U práva stavby jde o právní vztah mezi stavebníkem a
vlastníkem pozemku. Institut práva stavby opravňuje stavebníka k tomu, aby měl na cizím
pozemku umístěnu stavbu. Může se jednat o stavbu již zřízenou, ale i o stavbu dosud
nezřízenou. Právo stavby však nelze zřídit pouze k části stavby, musí jít tedy o stavbu celou.
Právo stavby je věc nemovitá. Mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku je vzájemné
předkupní právo. Právo stavby může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého
sice není pro stavbu zapotřebí, ale slouží k jejímu lepšímu užívání. Právo stavby nelze zřídit k
pozemku, na kterém vázne právo příčící se účelu stavby. Za právo příčící se účelu stavby
považujeme věcné břemeno, nájem, či pacht. Je-li pozemek zatížen zástavním právem, lze jej
zatížit právem stavby jen se souhlasem zástavního věřitele. 52 53
Jiným právním předpisem, který také stanoví evidování nemovitostí v katastru
nemovitostí je zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon). Tento zákon v § 20 stanoví, že v katastru nemovitostí se evidují přehrady, hráze, jezy,
stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejích březích,
stavby k využití vodní energie a stavby odkališť, pokud jsou spojené se zemí pevným
základem. 54

3.3 Obsah katastru
Katastr obsahuje geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních
území, druhy pozemků, čísla a výměry parcel, údaje o budovách, jimž se přiděluje číslo
popisné nebo evidenční včetně čísel těchto budov, údaje o budovách, kterým se číslo popisné
ani evidenční nepřiděluje, pokud jsou hlavní stavbou na pozemku, nejedná-li se o drobné
stavby, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitosti a čísla jednotek, cenové údaje,
údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, jež mají
vztah k obsahu katastru, u evidovaných budov údaj o tom, zda se jedná o dočasnou stavbu,
údaje o právech včetně údajů o vlastnících a údaje o oprávněných z jiného práva, které se
zapisuje do katastru, upozornění týkající se nemovitosti, pokud jiný právní předpis stanoví
povinnost vyznačit je v katastru nebo jsou potřebná pro správu katastru, úplná znění
52

BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, xxviii, 393 s. ISBN 978-80-7400525-1. s. 23.
53
Česká republika. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník, § 1240 - § 1249. In Sbírka zákonů, Česká
republika. 2012, částka 33, s. 1160-1161. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89>.
54
BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, xxviii, 393 s. ISBN 978-80-7400525-1. s. 23-24.
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prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, dohody
spoluvlastníků o správě nemovitost, údaje o bodech podrobných polohových bodových polí,
místní a pomístní názvosloví. O fyzické osobě se do katastru zapisuje jméno, popřípadě
jména, příjmení, rodné číslo. Nemá-li fyzická osoba rodné číslo, zapisuje se datum narození.
Dále se o fyzické osobě zapisuje adresa místa trvalého pobytu, nemá-li fyzická osoba adresu
místa trvalého pobytu, zapíše se adresa bydliště. O právnické osobě se do katastru zapisuje
název nebo obchodní firma, identifikační číslo osoby nebo jiný obdobný identifikační údaj,
jestliže je přidělen, a sídlo. 55
Oproti předchozí právní úpravě bylo doplněno, že katastr obsahuje cenové údaje. Údaj
o ceně je v katastru evidován až pro realitní obchody, k jejichž zápisu do katastru došlo po 1.
1. 2014. Dle § 63 odstavec 5 zákona 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
se údaje o dosažených cenách nemovitostí z listin doručených k zápisu do katastru před 1. 1.
2014 do katastru nedoplňují. Údaje o cenách však nelze z katastru nemovitostí získat formou
nahlížení do katastru. Dále je nově stanoveno, které osobní údaje se v katastru evidují o
fyzických osobách tak, aby je bylo možno jednoznačně identifikovat a nešlo je zaměnit za
jiné. Pro úplnost je zde stanoven i požadavek výčtu údajů, které se do katastru zapisují o
právnických osobách. U budov se nově vede údaj o dočasnosti stavby. O údajích o budově
evidované podle dřívějších právních předpisů se má za to, že se jedná o stavbu trvalou, pokud
z údajů katastru nevyplývá, že se jedná o stavbu dočasnou. Doloží-li vlastník stavby, že se
jedná o stavbu dočasnou, katastrální úřad tuto skutečnost do katastru doplní. Pro daňové účely
mohou úřady využít veškeré údaje katastru nemovitostí. Speciálně pro daňové účely se
v katastru evidují údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách. 56 57
Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území.
Katastrální operát tvoří soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a její
číselné vyjádření, soubor popisných informací, dokumentace výsledků šetření a měření pro
vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně místního a pomístního názvosloví,
55

Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 4. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2675. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
56
JANKŮ, Petra, Daniela ŠUSTROVÁ a Pavel VRCHA. Nový katastrální zákon: poznámkové vydání s vybranou
judikaturou. Praha: Linde Praha, 2014, 335 s. ISBN 978-80-7201-934-2. s. 61-67.
57
SROVNÁNÍ: Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), §
4 a § 63 odst.2. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2675 a 2690. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013> a Česká a Slovenská Federativní republika. Zákon č. 344
ze dne 7. května 1992 o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
§ 3. In Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní republiky. 1992, částka 72, s. 1981. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=344&r=1992>.
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sbírku listin, jež obsahuje rozhodnutí orgánů veřejné moci, smlouvy a jiné listiny, na jejichž
podkladě byl proveden zápis do katastru, úplná znění prohlášení vlastníka domu a dohody
spoluvlastníků o správě nemovitosti, protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách, dalších
zápisech, opravách chyb, námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, výsledcích
revize katastru a o záznamech pro další řízení. 58
Současná právní úprava se od právní úpravy předchozí zásadně neodlišuje. Nově je
stanoveno, že součástí sbírky listin jsou i úplná znění prohlášení vlastníka domu. Katastrální
operát již neobsahuje souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru, které nejsou
obsahem katastru, ale jsou pouze jedním z výstupů z katastru sestavovaných. 59

58

Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 5. In Sbírka
zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2676. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
59
SROVNÁNÍ: Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), §
5. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2676. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013> a Česká a Slovenská Federativní republika. Zákon č. 344
ze dne 7. května 1992 o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,
§ 4. In Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní republiky. 1992, částka 72, s. 1982. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=344&r=1992>.
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4. Zápisy do katastru dle předchozí právní úpravy
Katastrální úřady (katastrální pracoviště) zapisovaly do katastru nemovitostí dle staré
právní úpravy (úpravy účinné až do 1. 1. 2014) tato věcná práva: vlastnické právo, zástavní
právo, právo odpovídající věcnému břemeni, předkupní právo s účinky věcného práva a
podzástavní právo.
U vlastnického práva se evidoval vlastník nemovitosti, velikost spoluvlastnického
podílu, nemovitost nebo jednotka, která je předmětem vlastnického práva, listina na základě
níž mělo být zapsáno právo do katastru. U zástavního práva se v katastru evidovala zástava,
výše jistiny zajištěné pohledávky, nebo podíl na pohledávce, údaje o věřiteli, údaje o
vlastníku nemovitosti či jednotky, doba, na kterou bylo právo sjednáno a listina na základě
které mělo být zapsáno právo do katastru. U podzástavního práva se postupovalo obdobně
jako u práva zástavního. U práva odpovídajícímu věcnému břemeni se evidoval stručný obsah
práva, údaje o nemovitosti či jednotce zatížené věcným břemenem, údaje o nemovitosti či
jednotce oprávněné z věcného břemene, případně údaje o oprávněné osobě, doba, na kterou
bylo věcné břemeno sjednáno, a listina, na základě které mělo být zapsáno právo do katastru.
U předkupního práva s účinky věcného práva se evidovaly údaje o zatížené nemovitosti či
jednotce, údaje o oprávněném z tohoto práva, údaje o vlastníku zatížené nemovitosti či
jednotky, doba, na kterou bylo právo sjednáno, a listina, na základě které mělo být zapsáno
právo do katastru.60
Druhy zápisů do katastru nemovitostí jsou vklad, záznam, poznámka, nebo jejich
výmaz. 61Podmínkou pro všechny druhy zápisů je soulad údajů o nemovitosti, o vlastníku či
oprávněném,

o

jeho

právech s údaji

evidovanými

v katastru

nemovitostí s údaji

v předkládaných listinách. V případech nesouladu je nutné, aby byla vyřešena předcházející
neevidovaná změna v údajích katastru nemovitostí.62
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KUBA, Bohumil a Květa OLIVOVÁ. Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualiz. vyd. podle právního stavu k
1. 5. 2005. Praha: Linde, 2005, 469 s. ISBN 80-7201-545-1. s. 62 – 63.
61
Česká a Slovenská Federativní republika. Zákon č. 265 ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3. In Sbírka zákonů České a Slovenské
Federativní republiky. 1992, částka 56, s. 1535. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=265&r=1992>.
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KUBA, Bohumil a Květa OLIVOVÁ. Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualiz. vyd. podle právního stavu k
1. 5. 2005. Praha: Linde, 2005, 469 s. ISBN 80-7201-545-1. s. 66.
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4.1 Vklad dle předchozí právní úpravy
Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik
práva k nemovitostem a k bytům a nebytovým prostorů, které jsou předmětem evidování
v katastru nemovitostí. Vklad má tedy konstitutivní charakter. Vklad se týká pouze
nemovitostí, které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí ve smyslu § 2 zákona číslo
344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Vkladem se rozumí
zápis do katastrálních operátů. Je nutné rozlišit rozhodnutí o povolení vkladu a samotný
vklad. Vklad lze provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení
vkladu, nebo na základě rozsudku soudu. Rozsudkem soudu je míněn rozsudek dle § 250j
zákona číslo 99/1963Sb., občanského soudního řádu, dle kterého soud rozhodne ve věci
rozsudkem v případě, že dospěje k závěru, že o sporu nebo o jiné právní věci má být
rozhodnuto jinak, než rozhodl správní orgán. Tento rozsudek soudu nahrazuje rozhodnutí
správního orgánu a to v rozsahu v jakém je rozsudkem soudu dotčeno. Vklad jakožto právní
způsob nabytí vlastnického, či jiného věcného práva musí být vždy podmíněn existencí platné
smlouvy nebo jiné listiny. To obdobně platí i o výmazu, který je právním způsobem zániku
vlastnického, nebo jiného věcného práva k nemovitostem a musí být taktéž podmíněn
existencí platné smlouvy, nebo jiné listiny. 63Smlouvou o převodu nemovitosti však vzniká
nabyvateli pouze závazkový nárok požadovat na zciziteli převedení vlastnického práva k věci.
Jak judikoval Krajský soud v Hradci Králové 31 Ca 119/97-38 v rozhodnutí ze dne 4.
7. 1997: „Vlastnické právo, či jiné věcné právo k nemovitosti vznikne až jejich vkladem do
katastru na základě rozhodnutí katastrálního úřadu. Do té doby je převodce stále vlastníkem
převáděné nemovitosti, což je navenek sděleno tím, že je v katastru jako vlastník zapsán. Do té
doby je jenom převodce oprávněn například vybírat nájemné, povinen platit daně či pojištění
a jenom on je adresátem správních rozhodnutí týkajících se převáděné nemovitosti. Tento stav
trvá až do dne vkladu. Vkladem nastává situace, kdy se za vlastníka považuje nabyvatel, a to
již od okamžiku doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.“
Vyhláška číslo 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších
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KUBA, Bohumil a Květa OLIVOVÁ. Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualiz. vyd. podle právního stavu k
1. 5. 2005. Praha: Linde, 2005, 469 s. ISBN 80-7201-545-1. s. 67-71.
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předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb. stanoví ve svém § 36 co je
předmětem vkladu. 64
Řízení o vkladu je zahájeno katastrálním úřadem pouze na písemný návrh účastníků
řízení, či na písemný návrh některého z účastníků řízení. Z podnětu katastrálního úřadu, nebo
kteréhokoliv jiného orgánu řízení o povolení vkladu zahájit nelze. Dle § 4 odstavce 3 zákona
číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem se návrh
na zahájení řízení podává na stanoveném formuláři. Návrh na zahájení řízení musí obsahovat
označení katastrálního úřadu, kterému je určen, jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo
fyzických osob nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou účastníky
řízení, označení práv, jež mají být zapsána do katastru. Dle § 4 odstavce 4 téhož zákona pak
přílohou návrhu musí být listina, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru, nebo
její úředně ověřený opis v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení, jedná-li se o
směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším
pro každý další katastrální úřad, výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku,
pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového
rejstříku, nebo úředně ověřený opis takového výpisu, pokud z příslušného rejstříku nelze
zjistit potřebný údaj dálkovým přístupem. Každému z účastníků je doručováno jedno
vyhotovení smlouvy, jedno vyhotovení je založeno do sbírky listin katastrálního úřadu a jedno
vyhotovení zůstane ve spisu. V případě manželů je každý z nich brán jako samostatný
účastník.65 K vymezení okruhu účastníků řízení o zápis práva do katastru nemovitostí uvádí
Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 279/95 ze dne 11. 6. 1997 toto: „Účastníkem
64

Předmětem vkladu jsou práva zapisovaná do katastru na základě smlouvy o převodu vlastnického práva
k nemovitosti; smlouvy o zástavním právu a smlouvy o podzástavním právu k nemovitosti; smlouvy o věcném
břemeni; smlouvy o předkupním právu k nemovitosti s účinky věcného práva; prohlášení vlastníka budovy
podle zákona o vlastnictví bytů, není-li prohlášení přílohou smlouvy o převodu vlastnického práva k první
převáděné jednotce; smlouvy o převodu jednotky; dohody o vydání věci uzavřené podle zvláštního právního
předpisu; prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem o vložení nemovitosti do základního kapitálu
obchodní společnosti nebo do jiného obdobného jmění právnické osoby, doloženého společenskou smlouvou
nebo zakladatelskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou nebo jinou listinou s projevem vůle právnické
osoby přijmout nemovitost do svého základního kapitálu, a v případě zvýšení základního kapitálu též výpis z
obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku dokládající zvýšení základního kapitálu; dohody o
vypořádání společného jmění manželů a smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů pro dobu po
rozvodu, je-li předmětem vypořádání nemovitost; dohody o změně stanoveného rozsahu společného jmění
manželů, týkají-li se konkrétní nemovitosti; dohody všech vlastníků jednotek v domě o změně vlastnictví
jednotek na podílové spoluvlastnictví budovy; prohlášení vlastníka všech jednotek v domě o zrušení vymezení
jednotek v domě a změně vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy; dohody o zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví k nemovitostem; smlouvy o výstavbě, jejíž součástí je převod spoluvlastnických podílů na
pozemku.
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KUBA, Bohumil a Květa OLIVOVÁ. Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualiz. vyd. podle právního stavu k
1. 5. 2005. Praha: Linde, 2005, 469 s. ISBN 80-7201-545-1. s. 67-71 ve srovnání se zákonem číslo 265/1992 Sb.,
o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů.
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vkladového řízení není jen účastník vkladového řízení, na jehož podkladě má být zapsáno
právo do katastru, ale i ten, o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech
má být v řízení jednáno, resp. ten, kdo tvrdí, že může být rozhodnutím v těchto svých právech,
zájmech či povinnostech přímo dotčen. Účastníkem vkladového řízení je také spoluvlastník
nemovitosti, i když není účastníkem věcné smlouvy, na základě které má být proveden vklad
do katastru.“
Katastrální úřad je návrhem zcela vázán a nemůže rozhodnout o povolení vkladu více
práv, než je uvedeno v návrhu, i když ve smlouvě, na jejímž základě se vklad povoluje, je jich
uvedeno více. 66 Co se týče zápisu práva, o které navrhovatel v návrhu nežádal, tak uvádí
Městský soud v Praze ve svém odůvodnění k 33 Ca 154/94-10 z 28. 12. 1994 toto: „V řízení
nejde o vklad listiny, ale o vklad konkrétních věcných práv. Je v dispozici účastníků, zda
v případě, kdy se listina týká více věcných práv, navrhnou vklad všech anebo jen některých. Z
§4 zákona o zápisech vyplývá, že katastrální úřad může vést řízení a rozhodovat jen o vkladu
toho práva, o jehož vklad bylo v návrhu požádáno. To samozřejmě nebrání tomu, aby
kdokoliv z účastníků smlouvy podal dodatečně návrh na vklad práv, o jehož vložení nebylo
dříve žádáno.“
Navrhovatelem mohou být všichni účastníci nebo pouze někteří z nich, či pouze jeden
z nich. Nejsou-li navrhovatelem vkladu všichni účastníci, katastrální úřad vyrozumí ostatní
účastníky o zahájení řízení. Zákonem je preferován společný návrh účastníků řízení, neboť
poté není nutné vyrozumívat ve smyslu zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu ostatní
účastníky. Pouze účastníci mohou zúžit předmět řízení, či vzít návrh zpět. Účastníky řízení o
povolení vkladu jsou účastníci toho právního úkonu, na jehož podkladě má být zapsáno právo
do katastru. Řízení o povolení vkladu je zahájeno dnem doručení návrhu poštou příslušnému
katastrálnímu úřadu nebo dnem osobního předání návrhu do podatelny katastrálního úřadu.
Pokud je návrh na vklad učiněn místně nepříslušnému katastrálnímu úřadu, vydá tento úřad
usnesení o postoupení návrhu na vklad místně příslušnému katastrálnímu úřadu.67
Vkladové řízení je specifický proces, který se dělí na řízení o povolení vkladu, jež je
ukončeno rozhodnutím o povolení nebo zamítnutím vkladu a na samotné provedení vkladu,
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které nastává v případě kladného rozhodnutí v řízení o povolení vkladu. Provedení vkladu je
zvláštní technický úkon spočívající v provedení zápisu do katastrálního operátu.68
Katastrální úřad provádí několik úkonů v průběhu řízení o vkladu. Prvním je zápis
došlého návrhu do protokolu o vkladech. Katastrální úřad došlý návrh označí číslem a vyznačí
datum a čas doručení. Nejpozději následující pracovní den vyznačí katastrální úřad takzvanou
plombu, což je skutečnost, že právní vztahy k dané nemovitosti jsou dotčeny změnou. Dalším
úkonem je přezkoumání listin katastrálním úřadem v souladu s § 5 zákona číslo 265/1992 Sb.,
o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem zkoumá, zda navrhovanému
vkladu není na překážku stav zápisů v katastru, navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem
předložených listin, právní úkon týkající se převodu vlastnického práva nebo zřízení nebo
zániku jiného práva je určitý a srozumitelný, právní úkon je učiněn v předepsané formě,
účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu, účastník řízení není
omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu ve smluvní
volnosti týkající se věci, která je předmětem právního úkonu, k právnímu úkonu účastníka
řízení byl udělen souhlas podle zvláštního předpisu.69
Katastrální úřad nezkoumá platnost smlouvy, ale zkoumá listinu, na základě které má
být vklad povolen, pouze z předešlých skutečností. K čemuž se vyjádřil Nejvyšší soud ve
svém stanovisku (Rc 44/20 Stanovisko nejvyššího soudu Cpjn 38/98 z 28. 6. 2000) Dle
Nejvyššího soudu: “Právní úkon, na jehož podkladě je navrhován vklad práva do katastru,
zkoumá katastrální úřad v řízení o povolení vkladu z hledisek, která jsou taxativně vypočtena
v §5 zákona číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem. Předmětem zkoumání katastrálního úřadu proto nejsou všechny aspekty
platnosti posuzovaného právního úkonu, ale jen ty z nich, které jsou v §5 zákona číslo
265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem uvedeny.“
Katastrální úřad tyto skutečnosti zkoumá ke dni podání návrhu na vklad. Ostatní aspekty
platnosti smlouvy však nezkoumá. Může tedy dojít k situaci, že katastrální úřad povolí vklad
do katastru na základě neplatné smlouvy. Činnost katastrálních úřadů se tím odlišuje od
dřívější činnosti státních notářství. Tato státní notářství posuzovala, zda smlouva, která byla
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podkladem pro zápis, byla platná, zejména zda se svým obsahem nepříčila zákonu nebo jej
neobcházela anebo jinak neodporovala zájmu společnosti. 70
Katastrální úřad zastaví řízení o povolení vkladu jestliže, navrhovatel nezaplatí ani po
výzvě katastrálního úřadu do patnácti dnů správní poplatek, nebo navrhovatel neodstraní
nedostatky návrhu na základě výzvy katastrálního úřadu, nebo navrhovatel vezme návrh na
vklad zpět a ostatní účastníci řízení s tím souhlasí. Proti rozhodnutí o zastavení řízení o
vkladu práva se mohou účastníci smlouvy odvolat k příslušnému zeměměřickému a
katastrálnímu inspektorátu a to do patnácti dnů ode dne jeho doručení. Po nabytí právní moci
rozhodnutí o zastavení řízení zruší katastrální úřad plombu. Katastrální úřad může vklad
povolit, částečně povolit či zamítnout. K možnosti částečného povolení vkladu se vyjádřil
například Městský soud v Praze ve svém odůvodnění k 33 Ca 87/97 z 26. 11. 1998:
„V případech, kdy listina obsahuje několik právních úkonů, zpravidla nic nebrání tomu, aby
na základě některého z nich byl povolen vklad některých věcných práv a na základě jiného
zamítnut vklad jiných věcných práv.“
Rozhodnutí o povolení vkladu se provádí zápisem ve spisu a zpravidla se
nevyhotovuje písemně. Poznamenáním ve spisu je rozhodnutí pravomocné. Proti rozhodnutí o
povolení vkladu není přípustný žádný opravný prostředek, ani žaloba ve správním soudnictví.
K čemuž se vyjádřil Vrchní soud v Praze v odůvodnění k 11 Cmo 440/2005-34 z 30. 12.
2005. Dle Vrchního soudu: „Proti rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí ani po datu 1. 1. 2005 není žaloba podle části páté OSŘ přípustná.
Nadále platí beze změn úprava v zákonu číslo 265/1992 Sb., konkrétně v jeho §5 odst. 3 věty
druhé, podle nějž proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný
prostředek ani žaloba ve správním soudnictví.“
Rozhodnutí o částečném povolení vkladu vydá katastrální úřad v případě, kdy je
navrhován vklad více práv, která by mohla být vložena i samostatně. Jedno či více práv
podmínky vkladu splnila a ostatní nikoliv. Rozhodnutí o zamítnutí vkladu vydá katastrální
úřad, pokud návrh na vklad nesplňuje podmínky stanovené zákonem a tyto nedostatky není
možné odstranit. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a nabývá právní moci doručením všem
účastníkům. Rozhodnutí o zamítnutí vkladu je vyhotoveno v písemné formě a doručuje se
účastníkům. Proti tomuto rozhodnutí není možné podat opravný prostředek podle správního
řádu, ale je přípustná žaloba dle části páté zákona číslo 99/1963 Sb., občanského soudního
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řádu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Podle rozhodnutí zvláštního senátu
ustaveného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, sp.
zn. Konf 64/2005, ze dne 14. 8. 2006 (publikováno ve Sbírce nálezů a usnesení NSS
11/2006): „Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na povolení vkladu práva
do katastru nemovitostí není ani po 1. 1. 2003 přípustné odvolání, v úvahu připadá jen podání
žaloby podle páté části občanského soudního řádu.“
Pouze na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu lze provést vklad.
Plomba se zruší po vkladu práva do katastru. V případě povolení vkladu vyznačí katastrální
úřad na všech předložených vyhotoveních smluv doložku. Následně je jedno vyhotovení
založeno do sbírky listin, jedno vyhotovení zůstane ve spisu. Poté se doručí listiny s
vkladovou doložkou všem účastníkům. 71

4.2 Záznam dle předchozí právní úpravy
Záznam je úkon katastrálního úřadu, jenž má deklaratorní účinky. Záznamem práva
k nemovitosti nevznikají, nemění se, ani nezanikají. Ke vzniku, změně, či zániku práva tedy
došlo nezávisle na činnosti katastrálního úřadu.
Předmětem záznamu jsou práva, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona,
rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora ve veřejné dražbě, vydržením, přírůstkem a
zpracováním. Jejich existence nezávisí na tom, zda jsou zapsána do katastru, či nikoliv.
Podkladem pro záznam jsou listiny, které podle zvláštních předpisů potvrzují nebo osvědčují
právní vztahy k nemovitostem. Tyto listiny předkládají katastrálnímu úřadu buď příslušné
státní orgány, nebo vlastník, či jiný oprávněný jako přílohu k ohlášení změny. Podpisy na
listinách musí být úředně ověřeny, pokud se nejedná o listinu, jež je podle zvláštního předpisu
označena za veřejnou listinu, nebo která je vyhotovena oprávněným orgánem při výkonu
soudní moci, státní správy nebo samosprávy. 72
Dle § 39 odstavce 3 vyhlášky číslo 26/2007 Sb. se listinou, která podle zvláštních
předpisů potvrzuje právní vztahy, rozumí listina, o níž zvláštní právní předpis stanoví, že
potvrzuje nebo osvědčuje právní vztahy, listina, o které zvláštní právní předpis stanoví, že se
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na jejím základě provádí zápis do katastru záznamem, pravomocné rozhodnutí státního
orgánu, jiné opatření, jímž se na základě zvláštního právního předpisu zřizuje, převádí, mění
nebo ruší právo k nemovitosti, smlouva či dohoda, jejíž právní účinností dochází podle
zvláštního právního předpisu ke vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti, výpis
z obchodního rejstříku, jenž prokazuje sloučení, splynutí nebo rozdělení obchodní společnosti
nebo družstva, nebo z jiného zákonem určeného rejstříku, pokud vznik právnické osoby je
podmíněn zápisem do tohoto rejstříku, který prokazuje sloučení, splynutí nebo rozdělení
jiných právnických osob, jehož přílohou je soupis nemovitostí a soupis jiných práv k
nemovitostem, jichž se má zapisovaná změna týkat, a v případě rozdělení právnické osoby
protokol o rozdělení majetku se soupisem nemovitostí a pohledávek zajištěných zástavním
právem k nemovitostem evidovaným v katastru, listina, jež prokazuje, že došlo ke sloučení,
splynutí, rozdělení nebo změně právní formy právnické osoby, u níž nedochází k přeměně
zápisem do zákonem stanoveného rejstříku, jejíž přílohou je soupis nemovitostí a soupis
jiných práv k nemovitostem, kterých se má zapisovaná změna týkat, a v případě rozdělení
právnické osoby protokol o rozdělení majetku se soupisem nemovitostí a pohledávek
zajištěných zástavním právem k nemovitostem evidovaným v katastru.
Katastrální úřad provádí několik úkonů v průběhu řízení o záznamu. Prvním úkonem
je zápis došlého návrhu do protokolu. Katastrální úřad došlý návrh označí číslem a vyznačí
datum a čas doručení. Nejpozději následující pracovní den vyznačí katastrální úřad takzvanou
plombu, což je skutečnost, že právní vztahy k dané nemovitosti jsou dotčeny změnou. Dalším
úkonem je přezkoumání listin katastrálním úřadem postupem dle § 8 odst. 1 zákona číslo
265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv. Dle tohoto ustanovení
katastrální úřad zjistí, zda je předložená listina bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných
zřejmých nesprávností a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru. Jiná přezkumná činnost
mu při záznamu nenáleží. Při provedení záznamu se nevydává žádné rozhodnutí. Pokud má
listina vady, vrátí ji katastrální úřad vyhotoviteli zpět k opravě, nebo doplnění. Nedojde- li ve
stanovené lhůtě k odstranění nedostatků listiny, katastrální úřad záznam neprovede,
poznamená to do spisu a zruší plombu. V případě, že je listina způsobilá k provedení
záznamu, provede katastrální úřad zápis práva do katastru nemovitostí. Katastrální úřad po
provedení záznamu zruší plombu a poté založí listinu do souboru listin ve sbírce listin. O
provedení záznamu katastrální úřad vyrozumí dopisem dotčené osoby. Výjimkou
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vyrozumívání dotčených jsou případy, kdy záznam byl proveden například na základě
rozhodnutí soudu, rozhodnutí pozemkového úřadu, či jiného státního orgánu. 73
V případě, kdy je katastrálnímu úřadu doručena listina, na jejímž základě by měl být
proveden do katastru nemovitostí duplicitní zápis vlastnictví, katastrální úřad upozorní na tuto
skutečnost vyhotovitele. Jestliže vyhotovitel potvrdí, že je listina bez vad, katastrální úřad
provede duplicitní zápis vlastnictví a vyrozumí o tom osoby, které jsou označeny za vlastníky
nemovitosti. Je zde tedy více listin, z nichž každá svědčí o vlastnictví jiné osoby k dané
nemovitosti. 74
Zápis záznamem se tak sice provede, ale v katastru jsou zapsáni na místě výlučného
vlastníka dva nebo více vlastníků, ačkoliv ti nejsou spoluvlastníky nemovitosti. Katastrální
orgán nemůže rozhodnout o tom, kdo je skutečným vlastníkem. Duplicitní zápis je z katastru
nemovitostí možný odstranit až v případě, kdy je zde pravomocné rozhodnutí soudu o
vlastnictví, dále v případě, že se potenciální vlastníci dohodnou souhlasným prohlášením o
vlastnictví, anebo v případě, kdy jeden z nich jednostranně prohlásí, že vlastnictví druhého
duplicitního vlastníka nezpochybňuje.75
K možnosti katastrálního úřadu odstranit duplicitní zápis vlastnictví se vyjádřil
Ústavní soud ve svém nálezu (z odůvodnění usnesení ÚS k Pl. ÚS 34/97 z 27. 5. 1998):
„Katastrální úřady jsou vedeny snahou odstraňovat duplicitní zápisy v katastru, ale nemají
dostatek právních prostředků k jejich řešení. Proto se mohou omezit na doporučení různým
subjektům, aby sporné vlastnictví řešily buď mimosoudně (uznáním vlastnického práva), či
žalobou na určení vlastnictví.“
K účinkům záznamu se vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 28. 2.
2011, sp. zn. 2 As 22/2010 v němž judikoval že: „Účinky záznamu jsou evidenční: dojde jím
toliko k provedení zápisu práva, které vzniklo, změnilo se nebo zaniklo nezávisle na činnosti
katastrálního úřadu. Existence těchto práv proto nezávisí na jejich zápisu v katastru
73

KUBA, Bohumil a Květa OLIVOVÁ. Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualiz. vyd. podle právního stavu k
1. 5. 2005. Praha: Linde, 2005, 469 s. ISBN 80-7201-545-1. s. 131-133 ve srovnání se zákonem číslo 265/1992
Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů.
74
KUBA, Bohumil a Květa OLIVOVÁ. Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualiz. vyd. podle právního stavu k
1. 5. 2005. Praha: Linde, 2005, 469 s. ISBN 80-7201-545-1. s. 133-134 ve srovnání s § 45 odstavec 3 vyhlášky
číslo 26/2007 kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.
75
KUBA, Bohumil a Květa OLIVOVÁ. Katastr nemovitostí České republiky. 9. aktualiz. vyd. podle právního stavu k
1. 5. 2005. Praha: Linde, 2005, 469 s. ISBN 80-7201-545-1.s. 133-134 ve srovnání s § 45 odstavec 3 vyhlášky
číslo 26/2007 kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.

30

nemovitostí, resp. na rozhodnutí katastrálního úřadu. Listina, na základě které se záznam
provede, musí osvědčovat právní vztahy k nemovitostem.“

4.3 Poznámka dle předchozí právní úpravy
Poznámka je úkonem katastrálního úřadu, který je určen k vyznačení skutečností nebo
poměru vztahujícího se k nemovitosti nebo osobě. Poznámky nemají vliv na vznik, změnu
nebo zánik práva k nemovitostem. Poznámka má pouze informativní charakter a upozorňuje,
že o nemovitosti bylo zahájeno určité řízení, nebo že vlastník nemovitosti má omezení
dispozičních práv. Smyslem poznámky je upozornit potenciálního nabyvatele nemovitosti na
případné právní vady s nemovitostí spojené.76
Zápis poznámek do katastru nemovitostí má dva základní významy. Prvním
významem je, že se poznámkou zapisuje omezení dispozičního práva vlastníka nebo jiného
oprávněného. Katastrální úřad k těmto poznámkám v řízení o povolení vkladu přihlíží
z úřední povinnosti. Omezení dispozičního práva způsobuje konkrétní právní úkon, nikoliv
zápis poznámky. Druhým významem je informování o probíhajícím řízení ohledně dotčené
nemovitosti. Právo zapsané v katastru nemovitostí je zpochybňováno žalobou. Tato poznámka
neznamená omezení dispozičního práva s nemovitostí. 77
K povaze poznámky se vyjádřil Nejvyšší správní soud v odůvodnění usnesení
zvláštního senátu zřízeného podle zákona 131/2002 Sb. k Konf. 30/2006-5 z 31. 11. 2007. Dle
Nejvyššího správního soudu: „Poznámka jakožto jedna z forem zápisů údajů sama o sobě
nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik práva. Slouží pouze jako upozornění na to, že údaje
evidované v katastru mohou být v budoucnu dotčeny změnou, neboť právní vztahy, k nimž se
údaje vztahují, jsou předmětem soudního či správního řízení. Tím se tato forma zápisu liší od
vkladu práva, kterým naopak přímo vzniká, mění se či zaniká věcné právo k nemovitosti.
Zápisem poznámky katastrální úřad o ničem nerozhoduje: toliko zaznamenává – aniž by se
tomu mohl jakkoliv vzepřít – právní skutečnosti nastalé nezávisle na vůli osob, kterým náleží
věcná práva k nemovitostem evidovaným v katastru. Zápis poznámky není vůbec
rozhodováním, nýbrž pouhým úkonem s deklaratorními účinky, který katastrální úřad provádí
z úřední povinnosti.“
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Dle § 9 odstavce 1 zákona o zápisech poznámku zapíše katastrální úřad na základě
doručeného

rozhodnutí

nebo

oznámení

soudu,

správce

daně,

správce

podniku,

vyvlastňovacího úřadu, soudního exekutora, osoby oprávněné provádět veřejné dražby podle
zvláštního právního předpisu, insolvenčního správce, či k doloženému návrhu toho, v jehož
prospěch má být poznámka zapsána, na základě návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí
prodejem nemovitosti, správou nemovitosti a zřízením soudcovského zástavního práva na
nemovitosti, na základě exekučního příkazu k prodeji nemovitosti, exekučního příkazu k
prodeji podniku, na základě usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti, o
nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti a o nařízení výkonu rozhodnutí postižením
podniku, na základě usnesení o nařízení prodeje podniku v dražbě, na základě usnesení o
dražební vyhlášce o prodeji nemovitosti, na základě vyrozumění insolvenčního správce o
soupisu nemovitostí, které jsou podle katastru nemovitostí ve vlastnictví jiné osoby než
dlužníka, na základě usnesení o nařízení předběžného opatření, na základě oznámení o
uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné,, na základě žádosti o vyvlastnění práv k
pozemkům stavbám podané u příslušného vyvlastňovacího úřadu, nebo na základě jiného
rozhodnutí, jímž se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného
nakládat s předmětem práva zapsaným v katastru, na základě podaného žalobního návrhu,
kterým se navrhovatel domáhá, aby soud vydal rozhodnutí týkající se nemovitostí
evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden záznam do katastru podle § 7,
pokud se na jeho základě nezapisuje poznámka spornosti podle §9a, na základě vyrozumění o
zahájení exekuce, pokud povinným není stát, na základě rozhodnutí o předběžném opatření,
podle něhož nemůže dlužník nakládat s majetkovou podstatou nebo může dlužník nakládat s
majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce, na základě
vyrozumění insolvenčního soudu o vydání rozhodnutí o úpadku, na základě rozhodnutí o
prohlášení konkursu.
Poznámku v katastru lze zrušit jedině tehdy, jestliže pominou důvody pro její
vyznačení, a když katastrální úřad má kvalifikovaný podklad pro její zrušení. Tímto důvodem
je rozhodnutí soudu nebo oznámení soudu, vyvlastňovacího úřadu, správce daně nebo toho,
v jehož zájmu má být poznámka zrušena. 78
Poznámku spornosti zapíše katastrální úřad ve prospěch žalobce, jestliže žalobce podá
žalobu o určení, zda vlastníkem nemovitosti evidované v katastru je někdo jiný, než kdo je
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jako vlastník zapsán v katastru, nebo právní úkon, na jehož základě má být zapsáno právo do
katastru, je neplatný či zrušený. Pokud u nemovitostí dotčených poznámkou probíhá vkladové
řízení, vklad se nepřerušuje. V případě že katastrální úřad vklad povolil a soud o předběžné
otázce rozhodne tak, že by to bylo důvodem k zamítnutí vkladu, vymaže katastrální úřad
povolený vklad a všechny na něj navazující zápisy práv, které jsou s rozhodnutím soudu v
rozporu, a oznámí to všem osobám, jejichž práva zapsaná v katastru byla v důsledku tohoto
rozhodnutí soudu vymazána. Pro zápis poznámky neplatí pořadí zápisů stanovené v § 12 odst.
2 zákona číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem.79
Katastrální úřad provádí několik úkonů v průběhu řízení při zápisu poznámkou. Při
zápisu poznámkou se postupuje přiměřeně jako při zápisu práva záznamem. Doručení návrhu
na zápis poznámky ještě téhož dne zaznamená katastrální úřad v protokolu. Nejpozději
následující pracovní den vyznačí katastrální úřad takzvanou plombu, což je skutečnost, že
právní vztahy k dané nemovitosti jsou dotčeny změnou. Dalším úkonem katastrálního úřadu
je přezkoumání náležitostí listin. Zjistí-li katastrální úřad, že listina obsahuje chyby v psaní
nebo počítání, nebo nesplňuje některý ze stanovených požadavků, vrátí ji vyhotoviteli zpět
k opravě nebo doplnění. V případě, že vyhotovitel neodstraní nedostatky, poznamená tuto
skutečnost do spisu, poznámku nezapíše a následně zruší plombu. V případě, že je listina
způsobilá k zápisu, katastrální úřad zapíše poznámku do souboru popisných informací. Zápis
poznámky není katastrálním úřadem předkladateli oznamován. Katastrální úřad po zápisu
poznámky zruší plombu a následně založí listinu do souboru listin, který je součástí sbírky
listin. 80
Katastrální úřad zruší poznámku na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení
soudu, vyvlastňovacího úřadu o zastavení vyvlastňovacího řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí
žádosti o vyvlastnění, správce daně, osoby oprávněné provádět veřejné dražby či k
doloženému návrhu toho, v jehož zájmu má být poznámka zrušena, pokud důvody pro její
vyznačení pominuly. Katastrální úřad při rušení poznámky provádí několik úkonů. Nejprve
zapíše došlý návrh či listinu do protokolu o záznamech. Následuje vyznačení plomby a
přezkoumání náležitostí listin. V případě, že listiny splňují všechny náležitosti, zruší
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poznámku v katastru nemovitostí. Po jejím zrušení v katastru nemovitostí katastrální úřad
zruší plombu a následně založí listinu do sbírky listin. 81
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5. Zápisy do katastru dle nové právní úpravy
Nový občanský zákoník rozšiřuje okruh věcných práv zapisovaných do katastru
nemovitostí z dosavadních 5 na 20. Mění se význam zápisů v katastru nemovitostí úpravou
významu pořadí zápisů. Zápisy právních vztahů do katastru se provádí vkladem, záznamem
nebo poznámkou. Na základě nové právní úpravy došlo v rámci zápisů do katastru
nemovitostí k velkým změnám, jedinou formou zápisu věcných práv se stal vklad. Vkladem
se zapisují věcná práva a práva ujednaná jako věcná. Záznamem se zapisují práva odvozená
od vlastnického práva. Poznámkou se zapisují významné informace týkající se nemovitostí
evidovaných v katastru nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných. Rozdělení
zápisů tedy bylo do 1. 1. 2014 stejné jako nyní, ale povaha jednotlivých zápisů se lišila. 82
Podkladem pro zápis jsou listiny doručené katastrálnímu úřadu v listinné, či
elektronické podobě. Elektronické listiny musí být opatřeny kvalifikovaným časovým
razítkem. V případě, že se zapisované právo týká jenom části pozemku, je nezbytnou součástí
předkládané listiny geometrický plán. 83 Podání, jež je podkladem pro zápis, může být
katastrálnímu úřadu učiněno elektronicky, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či
osobně na příslušném katastrálním úřadě. 84
V listinách, na základě kterých má být zapsáno právo do katastru, musí být
nemovitosti označeny údaji katastru. Oproti předchozí právní úpravě chybí úprava
rozestavěné stavby a vodního díla. Upravila se definice budov, jednotek a rozestavěných
jednotek. Nově je doplněno, jakým způsobem bude označováno v listinách právo stavby a
nemovitosti evidované podle jiného zákona. Právo stavby je označováno v listinách
označením pozemku, ke kterému je zřízeno. Jednotka musí být v listině označena označením
budovy, v níž je vymezena, pokud není součástí pozemku ani práva stavby, nebo označením
pozemku nebo práva stavby, jehož součástí je budova, v níž je vymezena. Dále je označena
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číslem jednotky a jejím pojmenováním. U rozestavěných jednotek je označení shodné jako u
jednotek a navíc zde musí být označení, že se jedná o rozestavěnou jednotku. 85
Po přijetí návrhu na vklad nebo jiné listiny pro zápis nejpozději následující pracovní
den u dotčených nemovitostí vyznačí katastrální úřad plombu. Plomba je skutečnost, že
uvedené nemovitosti jsou dotčeny změnou. Pořadí zápisů, která dojdou katastru, se řídí
okamžikem (pokud jiný právní předpis nestanový jinak), kdy byl návrh doručen katastrálnímu
úřadu. Na postup katastrálního úřadu při zápisech práv do katastru se použije přiměřeně § 145
správního řádu, vyjma odstavce 2 vět třetí a čtvrté. Právní účinky zápisu nastávají
k okamžiku, kdy návrh na zápis došel katastrálnímu úřadu.86
Právní účinky zápisu právních vztahů do veřejného seznamu jsou obecně stanoveny
v zákoně číslo 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Právní účinek zápisu představuje
především vznik určitého práva, ale právní účinky zápisu vyvolávají i zápisy, jež mají pouze
deklaratorní charakter. Těmito právními účinky zápisu je nově stanovena zásada materiální
publicity zápisů do katastru. Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník zavedl pojem
veřejný seznam, který tak označuje všechny typy evidence, do nichž je možno veřejně
nahlížet.

5.1 Vklad dle nové právní úpravy
Vklad je zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná
práva, nájem a pacht.87
Nově se vkladem zapisují všechna věcná práva. Tato úprava zápisu věcných práv je
inspirována zápisy v pozemkových knihách. Vkladem se tedy dle nové právní úpravy zapisuje
mnohem více věcných práv, než dle úpravy předchozí. Vklad je úkon katastrálního úřadu,
který má konstitutivní účinky. Vkladem, s účinky k okamžiku, kdy návrh na vklad došel
katastrálnímu úřadu, vstupuje nový vlastník do práv a povinností vlastníka původního. Vklad
dnes můžeme považovat za nejdůležitější formu zápisu do katastru nemovitostí, jelikož na
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jeho základě dochází ke vzniku, změně či zániku, promlčení a uznání existence nebo
neexistence práv k nemovitostem. Vklad nově v mnoha případech nahradil zápis záznamem,
což byla jednodušší a rychlejší forma zápisu. To s sebou nově přináší větší administrativní
nároky a prodloužení řízení.
Práva zapisovaná do katastru nemovitostí vkladem jsou taxativně vyjmenována v § 11
zákona číslo 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Vkladem se dle tohoto
paragrafu zapisuje: vlastnické právo, právo stavby, věcné břemeno, zástavní právo, budoucí
zástavní právo, podzástavní právo, předkupní právo, budoucí výměnek, přídatné
spoluvlastnictví, správa svěřeneckého fondu, výhrada vlastnického práva, výhrada práva
zpětné koupě, výhrada práva zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada práva
lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se
souhlasem vlastníka, pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,
vzdání se práva na náhradu škody na pozemku. Vkladem se do katastru dále zapisuje
rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.88
Nový katastrální zákon touto změnou výčtu práv reagoval na nový občanský zákoník.
Nově se do katastru nezapisují pouze věcná práva, ale i práva ujednaná jako věcná, nájem a
pacht. Vklad dle nového pojetí může mít jak konstitutivní, tak deklaratorní účinky.
Zjednodušeně lze říci, že vklad s konstitutivními účinky je totožný s vkladem dle staré právní
úpravy tj. do 31. 12. 2013. Vkladem s deklaratorními účinky jsou dle nové právní úpravy
zapisována práva, která se do 31. 12. 2013 zapisovala záznamem. 89
Tímto bude ulehčena práce katastrálním úřadům, jelikož již nebude nutné řešit, jakým
způsobem se má právo v konkrétním případě zapsat do katastru nemovitostí.
Nejvýznamnější nově zapisovaná práva jsou například právo stavby, budoucí výměnek,
přídatné spoluvlastnictví, výhrada práva zpětné koupě, výhrada práva zpětného prodeje,
nájem.
Významným zlepšením, dle mého názoru, je zakotvení možnosti zápisu nájmu či
pachtu. Právo nájmu či pachtu vkladem do katastru nemovitostí nevzniká, tento zápis má
pouze deklaratorní účinky. Podkladem pro vklad nájmu či pachtu je smlouva samotná, či
souhlasného prohlášení stran. Nájem se zapisuje pouze, požádá-li o to vlastník nebo nájemce
se souhlasem vlastníka. Pacht se zapisuje, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem
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vlastníka. Tento zápis předchází případným budoucím soudním sporům a přispívá k zajištění
právní jistoty. Je-li nájemní vztah nebo pacht zapsán v katastru nemovitostí, přispívá to
k ochraně vlastníka v případě, kdy se rozhodne nemovitost prodat. Zapsáním objektivně
informuje o existující obligaci druhou stranu. Pokud by vlastník nemovitost prodal a kupující
nebyl obeznámen o nájmu či pachtu, vystavil by se tak případnému riziku, že při vypovězení
nájmu/pachtu jednostranně k újmě druhé strany, by mohl nájemník/pachtýř požadovat
náhradu škody či jiná plnění. 90
Vklad se provádí zápisem do katastrálního operátu na základě pravomocného
rozhodnutí o jeho povolení. 91 Toto ustanovení je převzato z dosavadní právní úpravy z § 3
odst. 1 zákona číslo 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem (zákon o zápisech) a nebylo potřeba jej měnit.
Katastrální zákon nově definuje pojem účastník řízení. Účastníkem řízení je ten, jehož
právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje a dále ten, jehož právo zaniká, mění se nebo se
omezuje. 92 Okruh účastníků je vymezen konkrétněji oproti předchozí právní úpravě. Cílem
této definice je stanovení okruhu účastníků řízení i pro dřívější záznamové listiny, které nyní
budou listinami vkladovými. Definice účastníka v katastrálním zákoně je speciální úpravou
oproti definici ve správním řádu. Nelze tedy použít definici účastníků správního řízení ze
správního řádu. Osoba, která má dát souhlas k určitému právnímu jednání, bude účastníkem
pouze tehdy, pokud zároveň věcně naplňuje definici účastníka řízení. Účastníkem například
bude vlastník nemovitosti při zápisu nájmu či pachtu.
Vkladové řízení je proces, jenž směřuje k povolení a provedení vkladu do katastru
nemovitostí. Vkladové řízení má podobu správního řízení, po němž následuje faktický úkon
provedení takového vkladu příslušným správním orgánem do katastru nemovitostí. 93
Katastrální úřad posuzuje, zda jsou dodrženy požadavky dle katastrálního zákona na splnění
kritérií vkladového řízení, a lze-li tento vklad do katastru nemovitostí povolit. Katastrální úřad
v řízení o povolení vkladu nebo výmazu práva do katastru nemovitostí postupuje podle
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zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu. Zákon číslo 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon) je zákonem speciálním k zákonu číslo 500/2004 Sb., správnímu řádu.
Projevem přednosti katastrálního zákona je například již zmiňovaná odlišná úprava účastníků
řízení o povolení vkladu v § 13.
Vkladové řízení může být zahájeno dvěma způsoby. Vkladové řízení může být
zahájeno na základě návrhu na vklad, nebo může být zahájeno doručením rozhodnutí nebo
potvrzením o právu, které se do katastru zapisuje vkladem. 94
Řízení zahájené na základě návrhu na vklad se zahajuje podáním návrhu místně
příslušnému katastrálnímu úřadu. Návrh na vklad může podat vždy jen účastník. Je tedy nutno
důsledně rozlišovat, kdo je v konkrétním řízení účastníkem. Návrh na zahájení řízení se
podává na stanoveném formuláři. Tento návrh lze podat osobně na příslušném katastrálním
úřadě, elektronicky, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Náležitosti a forma
formuláře je stanovená vyhláškou č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání
návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu. 95
Ustanovení § 14 katastrálního zákona je převzato z § 4 odst. 3 zákona o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění novely 349/2011 Sb. Návrh na
zahájení řízení musí obsahovat označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen,
označení účastníků vkladového řízení, a to u fyzických osob jménem, popřípadě jmény a
příjmením, adresou místa trvalého pobytu nebo u cizozemců adresou bydliště v cizině,
rodným číslem nebo není-li přiděleno, datem narození a jsou-li navrhovateli, též číslem
elektronicky čitelného identifikačního dokladu, pokud se jim vydává, u právnických osob
názvem, sídlem a identifikačním číslem, pokud je přiděleno. Dále musí návrh obsahovat
označení nemovitostí a práv, která k nim mají být zapsána do katastru, nebo z něj vymazána,
podpis navrhovatele.96
Správní poplatek ve výši 1000 Kč je vybírán za přijetí každého návrhu na zahájení
řízení o povolení vkladu podle položky č. 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
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poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek v uvedené výši je zaveden
poměrně krátkou dobu. Do konce roku 2012 byl správní poplatek stanoven ve výši 500 Kč. 97
Jednotné formuláře byly zavedeny již od 1. 1. 2013 a to vyhláškou číslo 401/2011 Sb.,
o stanovení vzoru formuláře. Před tímto datem byla možnost volby, zda použít tiskopis vzoru
formuláře, či nikoliv. Dnes již není možné podat návrh na povolení vkladu práva do katastru
nemovitostí jinak než na stanoveném formuláři. Zavedení jednotného formuláře jistě ulehčí
práci katastrálním úřadům. Jeho zavedení by mělo zabránit velkému počtu podání, které
musely katastrální úřady vracet z důvodu nedostatku formálních náležitostí. Snížení
administrativní náročnosti by mělo v konečném důsledku vést i k úsporám nákladů na provoz
katastrálních úřadů. Naproti tomu, jak praxe již ukázala, vyplnění formuláře není pro většinu
lidí jednoduchou záležitostí a mnohdy je i spojeno se zbytečným formalismem ze strany
katastrálních úřadů.
Druhým způsobem zahájení vkladového řízení je zahájení bez návrhu. Tento způsob
zahájení je možný, pokud příslušnému katastrálnímu úřadu došlo od soudu nebo soudního
exekutora jeho rozhodnutí nebo potvrzení o právu, jež se do katastru zapisuje vkladem. 98Toto
zahájení vkladového řízení je nové od 1. 1. 2014 a stará právní úprava ho neznala. Tento
způsob zahájení vkladového řízení není zpoplatněn správním poplatkem, jelikož zde není
podáván návrh. Soud či exekutor, tj. vyhotovitel listiny nejsou účastníky vkladového řízení.
V tomto případě zahájení vkladového řízení není třeba podávat formulářový návrh na vklad.
Nejsou-li v rozhodnutí nebo potvrzení uvedeny všechny údaje, jež mají být vkladem
zapsány do katastru nemovitostí, vyzve katastrální úřad k jejich doplnění. Nedoplní-li je
účastníci řízení do 14 dnů od doručení výzvy, katastrální úřad řízení zastaví. 99Čímž je
stanoveno jiné zacházení s listinami vydanými soudem nebo soudními exekutory oproti
ostatním vkladovým listinám.
Přílohou návrhu na zahájení řízení je vkladová listina, na jejímž základě má být
zapsáno právo do katastru nemovitostí. Tuto listinu je nově od 1. 1. 2014 nutno přiložit již
pouze v jednom vyhotovení. Katastrální úřad ji archivuje v elektronické podobě, aby ji měl
k dispozici pro případ ztráty. Dále je přílohou plná moc s úředně ověřeným podpisem
97
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zmocnitele, je-li účastník vkladového řízení zastoupen zmocněncem. Pokud je zmocněncem
osoba, která veřejnou listinu sepsala, a vklad se provádí na základě veřejné listiny, tak podpis
zmocnitele nemusí být úřadně ověřen. Pokud je účastníkem vkladového řízení právnická
osoba a není-li možno získat výpis bezplatně dálkovým přístupem v českém jazyce, je
přílohou výpis z obchodního rejstříku nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku. Výpis se
nevyžaduje, pokud je vkladová listina veřejnou listinou. Přílohou mohou být i další listiny,
pokud jejich potřeba vyplývá z jiného právního předpisu, například souhlas příslušného
orgánu veřejné moci s dělením nebo scelováním pozemků nebo souhlas příslušného orgánu
veřejné moci k právnímu jednání účastníka vkladového řízení. Není-li k návrhu přiložena
vkladová listina, k podanému návrhu se nepřihlíží. Katastrální úřad vyrozumí navrhovatele o
tom, že se k návrhu nepřihlíží. 100 Dřívější právní úprava obsahovala mnohem více příloh,
které musely být k návrhu na vklad obligatorně přiloženy. Nový katastrální úřad počet příloh
redukuje jen na ty nejpodstatnější. Tato úprava je důsledkem používání formulářového podání
a měla by přispět k zjednodušení, zpřehlednění procesu vkladu.
Katastrální úřad informuje o vyznačení plomby (skutečnosti, že právní poměry jsou
dotčeny změnou) nejpozději den poté, co ke změně došlo. Katastrální úřad informuje
vlastníka nemovitosti a jiného oprávněného tj. osoby zasláním informace na adresu trvalého
pobytu, případně adresu sídla u právnické osoby, nebo prostřednictvím datové schránky. Na
výslovnou žádost vlastníka jej katastrální úřad informuje také elektronicky na emailovou
adresu nebo zprávou na mobilní telefon. Účastníky, kteří mají zřízenou službu sledování
změn v katastru, informuje prostřednictvím této služby. 101 Informování žadatele o vklad o
vyznačení plomby je nově zavedeno od 1. 1. 2014. Toto informování by mělo vlastníka
informovat o tom, že se s jeho nemovitosti „něco děje“ a mělo by mu poskytnout informace o
případné nutnosti ochrany jeho vlastnictví. V případě, že vyznačení plomby nezpůsobil
vlastník, či jiný oprávněný, vlastník by na tuto situaci měl ihned patřičně reagovat. V praxi se
katastrální úřady často setkávají s tím, že veřejnost je velmi málo informována.

Laická

veřejnost často nemá povědomí, co vyrozumění o plombě znamená, či proč jim vůbec přišlo.
Bylo by tedy vhodné nějakým způsobem toto povědomí rozšířit. Otázkou je, nakolik se
mohou ve věci rozšiřování povědomí angažovat katastrální úřady, či zda by to mělo být
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upraveno jiným způsobem. Český úřad zeměměřický a katastrální toto ustanovení vykládá
tak, že zasílat informaci o plombě je třeba pouze tomu, jehož práva již zapsaná v katastru se
podle navrhovaného zápisu mají změnit nebo zaniknout.
Služba sledování změn je zcela novou službou katastrálních úřadů a poskytuje se na
základě žádosti podané oprávněnou osobou Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu
prostřednictvím webové aplikace nebo v listinné podobě. Tato služba, tzv. „hlídací pes“, je
poskytovaná osobám, jež mají věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení
mající takové právo. Oprávněnými osobami pro zřízení této služby jsou: vlastník, zástavní
nebo podzástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene, oprávněný z předkupního práva
ujednaného jako věcné právo, oprávněný z práva koupě, oprávněný z práva lepšího kupce,
nájemce, pachtýř. Ten kdo si službu zřídí, bude automaticky informován o tom, že u
sledované nemovitosti došlo ke změně v katastru nemovitostí, tedy o zaplombování,
provedení vkladu, záznamu a zápisu poznámky. Žadatel si může zvolit z několika způsobů
informování. Volit může mezi informováním datovou schránkou, emailem, či SMS zprávou.
Služba sledování změn je zpoplatněna částkou 200 Kč/rok při sledování 0-20 nemovitostí. Při
sledování více než 21 nemovitostí se účtuje za každou nemovitost 10 Kč/rok. Cena je
stanovena v příloze č. 9 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Pokud mají účastníci
vkladového řízení aktivovanou službu sledování změn v katastru, potom katastr informuje
primárně o změnách prostřednictvím této služby. 102
Katastrální úřad informuje pouze osoby, jejichž práva zapsaná v katastru se mají
změnit nebo zaniknout, to jest vlastníka nemovitosti, který přichází o své vlastnické právo.
Dále pokud má být vymazáno, nebo omezeno jeho zapsané právo, informuje katastrální úřad i
jiného oprávněného. V případech, kde je v řízení zapotřebí zákonný zástupce, případně
opatrovník, katastrální úřad informuje i je. O plombě tedy nebude informováno nezletilé dítě
či osoba nesvéprávná, právní zástupce či zástavní věřitel při změně vlastnického práva
k nemovitosti.
I v případě, že má osoba uvedenou doručovací adresu v návrhu na vklad, je nutné dle
§ 14 odst. 1 zákona číslo 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) zaslat
vyrozumění na adresu trvalého pobytu. Tímto je stanovena výjimka ze správního řádu, jelikož
správní řád upravuje doručování odlišně. Ve svém § 19 odst. 3 zákon číslo 500/2004Sb.,
správní řád stanoví, že nevylučuje-li to tento zákon, nebo povaha věci, na požádání účastníka
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řízení správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou poštu, kterou mu
účastník řízení sdělí.
Katastrální úřad vyrozumívá o plombě formou doporučeného dopisu. Podstatné je
prokázat odeslání dopisu, nikoliv doručení. Na samotné odeslání je výslovně zákonem vázán
počátek běhu lhůty, po kterou je vyloučeno povolit vklad. Dle § 18 odst. 1 katastrálního
zákona povolí katastrální úřad vklad nejdříve po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání
informace o plombě.
Dle § 47 odst. 1 správního řádu správní orgán je o zahájení řízení povinen uvědomit
bez zbytečného odkladu všechny jemu známé účastníky. Pokud je vkladové řízení zahájeno
na návrh, vyrozumění se zasílá pouze těm účastníkům, kteří nepodali návrh na vklad. Pokud
je vkladové řízení zahájeno bez návrhu, vyrozumění se zasílá všem známým účastníkům
řízení.
§ 16 odstavec 2 a odstavec 3 zákona číslo 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon) představuje další výjimku ze zákona číslo 500/2004Sb., správního řádu.
Dle těchto ustanovení totiž může navrhovatel se svým návrhem i s řízením disponovat.
Navrhovatel může návrh na vklad vzít zpět. Vezme-li navrhovatel návrh na vklad práva zpět,
vkladové řízení se zastaví pouze v případě, že s tím souhlasí všichni účastníci vkladového
řízení. Rovněž může navrhovatel předmět návrhu na vklad zúžit. Zúží-li navrhovatel návrh na
vklad, rozhodne katastr o zúženém návrhu pouze v případě, že s tím souhlasí všichni účastníci
vkladového řízení. Jinak se rozhodne o původním návrhu. Potřeba souhlasu všech účastníků
vkladového řízení se zpětvzetím či zúžením návrhu je zavedena nově.
Přezkum listiny katastrálním úřadem se odlišuje dle toho, zda se jedná o soukromou
listinu nebo o listinu veřejnou.
Katastrální úřad ve vkladovém řízení u vkladové soukromé listiny zkoumá, zda
splňuje náležitosti pro zápis do katastru, její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad, právní
jednání je učiněno v předepsané formě, účastník vkladového řízení není omezen právními
předpisy v oprávnění nakládat s nemovitostí, k právnímu jednání účastníka vkladového řízení
byl udělen souhlas podle jiného právního předpisu. Dále katastrální úřad zkoumá, zda
z obsahu listiny a z jeho porovnání s dosavadními zápisy v katastru není patrný důvod, pro
nějž by bylo právní jednání neplatné, zejména zda z dosavadních zápisů v katastru nevyplývá,
že účastníci vkladového řízení nejsou oprávněni nakládat s předmětem právního jednání,
nejsou omezeni rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci ve smluvní volnosti
týkající se věci, která je předmětem právního jednání. Katastrální úřad zkoumá také, zda
navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy v katastru. Z toho hlediska není na překážku
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povolení vkladu, pokud logickou mezeru mezi zápisem v katastru a navrhovaným vkladem
podle vkladové listiny navrhovatel doloží současně s návrhem na vklad listinami, jež
návaznost vkladové listiny na dosavadní zápisy v katastru doplní. Tyto listiny však musí mít
náležitosti vkladových listin.103Logickou mezeru může doplnit pouze listina dokládající již
nastalou skutečnost. Podmínkou je, že stav, z něhož vychází vkladová listina, již ke dni
podání návrhu na vklad nastal, pouze dosud nebyl zapsán. Katastrální úřad tedy nezkoumá
samotnou platnost listiny, na základě které je navrhován vklad práva do katastru.
Přezkum katastrálním úřadem ve vkladovém řízení u vkladové listiny veřejné se liší
dle toho, zda se jedná o veřejnou listinu o právním jednání, rozhodnutí soudu, nebo jinou
veřejnou listinu. Katastrální úřad u každé veřejné listiny zkoumá, zda splňuje náležitosti pro
zápis do katastru, její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad, navrhovaný vklad navazuje na
dosavadní zápisy v katastru (obdobně se použije možnost doplnění logické mezery listinou).
Jde-li o veřejnou listinu o právním jednání katastrální úřad dále zkoumá, zda k době podání
návrhu na vklad nebyl v katastru zápis, z něhož vyplývá, že k době podání návrhu na vklad je
účastník vkladového řízení omezen v nakládání s věcí, která je předmětem právního jednání.
Jde-li o rozhodnutí soudu, katastrální úřad dále zkoumá, zda je toto rozhodnutí závazné i pro
osoby, v jejichž prospěch je právo v katastru dosud zapsáno.104
Výše uvedené skutečnosti přezkoumává katastrální úřad na základě listin
předložených ke vkladovému řízení účastníky, popřípadě soudem nebo soudním exekutorem,
dále na základě dosavadních zápisů v katastru, údajů ze základních registrů, z informačního
systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců. Tyto skutečnosti zkoumá
katastrální úřad podle stavu, jaký tu byl v okamžiku podání návrhu na vklad. 105
Katastrální úřad může vklad povolit, či zamítnout. Jestliže jsou splněny podmínky pro
povolení vkladu, katastrální úřad jej povolí (nejdříve však po uplynutí 20 dnů ode dne
odeslání informace o plombě). Jestliže nejsou splněny podmínky pro povolení vkladu,
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případně vklad ztratí před rozhodnutí své právní účinky, katastrální úřad jej zamítne. 106
V některých případech může dojít i k částečnému povolení či zamítnutí vkladu
V praxi se často stává, že jsou všechny potřebné úkony pro povolení katastrálním
úřadem provedeny a jen se čeká na uplynutí 20 denní lhůty. Lhůta 20 dnů je zavedena novou
právní úpravou a je vyjádřením možnosti účastníků bránit se například podvodnému pokusu o
vklad. Je otázkou, zda ona lhůta 20 dnů není příliš krátká, či naopak, zda zbytečně
neprodlužuje vkladové řízení. Dle převažujícího názoru odborné veřejnosti stanovení pevné
20 denní lhůty není vhodným řešením, jelikož se vkladové řízení v některých případech
zbytečně prodlouží. Bohužel tato lhůta nepřispěla k urychlení, či zjednodušení vkladového
řízení, což byl před přijetím zákona požadavek jak veřejnosti laické, tak odborné. Pro
srovnání dřívější právní úprava obsahovala ustanovení, dle kterého byl katastrální úřad
povinen provést vklad do 30 dnů od pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu.
K rozhodnutí o povolení vkladu však zpravidla docházelo mnohem dříve. Nebyla stanovena
ona 20 denní lhůta, a tak se vklad mohl provést ihned poté, co proběhlo přezkumné řízení. Dle
dostupných statistik docházelo ke vkladu přibližně po 15 dnech od podání návrhu na vklad.
Pokud je rozhodnutím, kterým se vklad povoluje, zcela vyhověno návrhu na povolení
vkladu, rozhodnutí se písemně nevyhotovuje. Záznamem ve spisu rozhodnutí o povolení
práva nabývá právní moci. 107Písemné vyhotovení rozhodnutí se vyhotovuje pouze v určitých
případech. Příkladem písemného vyhotovování může být případ, kdy není povolován vklad
všech práv ke všem nemovitostem uvedeným v listině (částečné povolení vkladu).
Po povolení a provedení vkladu zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení
vyrozumění o tom, jaký vklad byl do katastru proveden a kterých nemovitostí se týkal - tzv.
„vyrozumění o povolení vkladu“. Vkladovou listinu vyjme ze spisu a založí ji do sbírky
listin. Je-li účastník, jehož práva k nemovitosti podle zápisu zanikají nebo se omezují, ve
vkladovém řízení zastoupen zmocněncem, vyrozumí o provedeném vkladu katastrální úřad
nejen zmocněnce, ale i přímo. 108Vyrozumění se zasílá na adresu doručování dle správního
řádu v tomto pořadí: primárně do datové schránky, druhou možností je doručování na adresu
pro doručování dle evidence obyvatel, třetí možností je doručení na adresu trvalého pobytu.
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Doručuje se do vlastních rukou s doplňkovou službou dodejka a s dispozicí odesílatele
nevracet, vložit do schránky. Vyrozumění o povolení vkladu práva obsahuje podle katastrální
vyhlášky č. 357/2013 Sb., podle § 26 odst. 3, název katastrálního úřadu, název, adresu a
konkrétní údaje katastrálního pracoviště, text „Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru
nemovitostí“, spisovou značku řízení, datum vydání rozhodnutí, výpis provedených změn.
Celé řízení je koncentrováno do nejdůležitějšího okamžiku, jímž je provedení vkladu.
Rozdílem oproti předchozí úpravě je, že se již nezasílá v případě povolení vkladu účastníkům
řízení stejnopis smlouvy s doložkou o povolení vkladu. Tento postup byl totiž pozůstatkem
registračního řízení před státním notářstvím, kdy rozhodující pro změnu právních vztahů
nebyl zápis do veřejné evidence, ale registrace smlouvy. Pro změnu právních vztahů je tedy
rozhodující provedený vklad. O provedení vkladu se již účastníci nemohou přesvědčit ze
smlouvy opatřenou doložkou o povolení vkladu, ale účastníkům řízení je doručeno
vyrozumění o povolení práva, dle kterého mají potvrzeno, že vklad byl proveden.
Vyrozumění zmiňuje i zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník ve svém § 986 odstavci 3,
neboť právě od doručení tohoto vyrozumění počínají běžet lhůty při realizaci zásady
materiální publicity. 109
Proti rozhodnutí o povolení vkladu není přípustný žádný opravný prostředek,
přezkumné řízení, obnova řízení, ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu o
řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem.110 Novou možností obrany je
poznámka spornosti, kterou upravuje ve svém § 986 zákon číslo 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Proti zápisu práva by bylo možné postupovat tedy dle § 986 zákona číslo 89/2012
Sb., občanského zákoníku, kdy se ten, kdo tvrdí, že je dotčen zápisem práv do veřejného
seznamu bez právního důvodu ve prospěch jiného, může domáhat výmazu takového zápisu a
současně žádat o vyznačení poznámky spornosti. Musí ale splnit zákonem stanovené
podmínky.
Jakmile bude poznámka spornosti zapsána do katastru, osoby, které podaly po jejím
vyznačení návrh na vklad k dané nemovitosti, nebudou jednat v dobré víře. Tyto osoby se
nebudou moci domáhat ustanovení § 984 odst. 1 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Lhůta pro podání žádosti o zapsání poznámky spornosti je 1 měsíc ode dne, kdy se
daná osoba o zápisu dozvěděla, nejpozději však do 3 let od provedení sporného zápisu. Dle
§ 986 odst. 1 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku musí skutečný vlastník do 2
109

Komparace se starou právní úpravou.
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 18 odst. 4.
In Sbírka zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2679. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
110

46

měsíců od podání žádosti o zapsání poznámky spornosti zápisu doložit katastrálnímu úřadu to,
že uplatnil svá práva u soudu. Skutečný vlastník musí podat žalobu na určení vlastnického
práva a to doložit katastru. Jestliže vlastník nedoloží, že své právo uplatnil u soudu, katastrální
úřad poznámku spornosti zápisu vymaže.111
Katastrální úřad vklad zamítne v případě, že nesplňuje podmínky stanovené zákonem
a nelze je v návrhu odstranit. Rozhodnutí o zamítnutí vkladu se doručuje všem účastníkům
řízení do vlastních rukou.
Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad není přípustný žádný opravný
prostředek, přezkumné řízení ani obnova řízení. Přípustná je žaloba podle ustanovení
občanského soudního řádu o řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, která
musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 112
Další vkladové řízení, týkající se téže nemovitosti jako rozhodnutí o zamítnutí vkladu,
se po dobu stanovenou pro podání žaloby a pokud je žaloba podána, až do konce, kdy je
katastrálnímu úřadu doručeno pravomocné rozhodnutí soudu, přerušuje. 113
Pokud je další vkladové řízení zahájeno po vydání rozhodnutí o zamítnutí vkladu,
přerušuje se toto řízení usnesením s účinky ke dni doručení návrhu na vklad do dne, kdy je
doručeno pravomocné rozhodnutí soudu ve věci vkladu. 114

5.2 Záznam dle nové právní úpravy
Záznamem se do katastru zapisují práva odvozená od vlastnického práva.115
Záznamem se zapisuje příslušnost složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem
státu, právo hospodařit s majetkem státu, správa nemovitostí ve vlastnictví státu, majetek
hlavního města Prahy svěřený městským částem, majetek statutárního města svěřený
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městským obvodům nebo městským částem statutárních měst, majetek ve vlastnictví
územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití, majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný
příspěvkové organizaci k hospodaření. 116
Návrh na záznam může podat ten, kdo má na jeho provedení právní zájem, orgán
veřejné moci nebo územní samosprávný celek, který o právu zapisovaném záznamem rozhodl
nebo je osvědčil. Návrh na záznam musí být doložen listinou, která dokládá právo, jež má být
zapsáno.117Stará právní úprava neměla výslovně stanoveno, kdo může podat návrh na záznam.
Katastrální úřad zjišťuje pouze, zda návrh na záznam je podán oprávněnou osobou,
zda neobsahuje předložená listina chyby v psaní a počtech, zda je bez jiných zřejmých
nesprávností a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru. Je-li listina způsobilá k záznamu,
katastrální úřad záznam provede, jinak listinu vrátí tomu, kdo ji předložil a sdělí mu písemně
důvody, pro které neprovedl záznam. 118 Novou úpravou je tedy zavedena povinnost
katastrálního úřadu odůvodnit, proč záznam neprovedl. Při zápisu práv záznamem se správní
řízení nezahajuje a na záznamové řízení tedy není možné využít instituty typické pro správní
řízení. Příkladem institutu, který nelze využít, může být přerušení řízení, či zpětvzetí návrhu.

5.3 Poznámka dle nové právní úpravy
Poznámka je zápis do katastru, jímž se zapisují významné informace týkající se
evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných. 119
Poznámku zapíše katastrální úřad na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu,
správce daně, správce obchodního závodu, vyvlastňovacího úřadu, pozemkového úřadu,
soudního exekutora, dražebníka, insolvenčního správce či k doloženému návrhu toho, v jehož
prospěch má být poznámka zapsána. Rozhodnutí orgánu veřejné moci nemusí být opatřeno
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doložkou právní moci ani doložkou vykonatelnosti.120 Tímto se nově zrychlí účinnost opatření
zapisovaných poznámkou. Nebude docházet k časovému odkladu poznámky, který by mohl
být vyvolán tím, koho se poznámka týká.
Poznámky můžeme dělit na: poznámky k nemovitosti, poznámky spornosti a
poznámky k osobě. Nová právní úprava tedy rozlišuje, které poznámky jsou zapisovány
k nemovitostem a které k osobám. Dosavadní právní úprava byla v tomto směru
nejednoznačná.
Okruh poznámek k nemovitostem byl značně rozšířen. Okruh poznámek, jež se
zapisují, je rozšířen například o zápis poznámky o výhradě, že upevněný stroj nebo jiné
upevněné zařízení není součástí nemovitosti, dovolání se neúčinnosti právního jednání,
výhradě přednostního pořadí pro jiné právo, přednostním právu ke zřízení věcného práva pro
jinou osobu, odkladu zrušení spoluvlastnictví a odkladu oddělení ze spoluvlastnictví, ujednání
o tom, že vlastník pozemku nemá předkupní právo k právu stavby a vlastník práva stavby
nemá předkupní právo k pozemku, výhradě souhlasu se zatížením práva stavby, závazku
nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh, závazku neumožnit zápis
nového zástavního práva namísto starého, stavbě, která není součástí pozemku, započetí
výkonu zástavního práva, ujednání pořadí zástavních práv, uvolnění zástavního práva,
dočasné povaze věcného práva na základě zajišťovacího převodu.121
Poznámka spornosti se zapíše do katastru, není-li stav zapsaný v katastru v souladu se
skutečným právním stavem, osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, se domáhá odstranění
nesouladu a prokáže-li, že své právo uplatnila u soudu a požádá o zápis poznámky. 122 Zákon
číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník stanoví ve svém § 985, vůči komu zapsaná poznámka
působí. Obdobně se zapíše do katastru poznámka spornosti zápisu i v případě, že někdo tvrdí,
že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným do katastru bez právního důvodu ve
prospěch jiného a žádá, aby to bylo v katastru poznamenáno.123
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Poznámku spornosti zápisu, která působí proti zápisu provedenému na základě
napadeného právního jednání a na něj navazujícím zápisům, zapíše katastrální úřad také na
základě oznámení soudu o podané žalobě nebo na základě doloženého návrhu žalobce, pokud
žalobce podal žalobu o určení, že právní jednání, na jehož základě má být zapsáno právo do
katastru, je neplatné, zdánlivé nebo zrušené. 124 Nadále se tedy bude zapisovat poznámka
spornosti, kdy je napadena u soudu platnost právního jednání v době mezi podáním návrhu a
provedením vkladu.
Pokud je řízení, o němž se zapisuje poznámka spornosti zápisu, řízením o předběžné
otázce ve vkladovém řízení, vkladové řízení se nepřerušuje. Vyhoví-li soud žalobě, o níž je
zapsána poznámka spornosti zápisu, vymaže katastrální úřad všechny zápisy, vůči nimž
poznámka spornosti zápisu působí. Po výmazu všech zápisů oznámí katastrální úřad
provedenou změnu dotčeným osobám. 125
Co se týče zápisu poznámek k osobě, zapisují se stejné poznámky jako doposud.
Poznámky může zapsat a vymazat kterýkoliv katastrální úřad. V případě podání
nepříslušnému úřadu, nebude se tedy postupovat jinému katastrálnímu úřadu, jelikož by to
vedlo ke zbytečným nákladům a případné prodlevě v čase. Připouští se možnost přebírat
určité údaje z insolvenčního rejstříku. Pro zápis a výmaz poznámky se použije přiměřeně
ustanovení o zápisu a výmazu záznamem. Poznámku vymaže katastrální úřad na základě
rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, vyvlastňovacího úřadu, soudního exekutora,
insolvenčního správce, dražebníka nebo k doloženému návrhu toho, v jehož zájmu má být
poznámka vymazána, pokud důvody pro její vyznačení pominuly. 126
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6. Zásady katastru nemovitostí
Pojmy zásady a principy v teorii práva nevyjadřují totéž. Pro účely katastru
nemovitostí však postačí, když jsou tyto pojmy pojímány zaměnitelně. Jednotlivé zásady
katastru nemovitostí zasahují každý do určité konkrétní roviny, zároveň se však mezi sebou
prolínají. Zásady katastru nemovitostí tvoří ucelený systém. Základními funkcemi zásad jsou
funkce aplikační a interpretační. Zásady představují základní mezníky, které musí být
dodržovány. Je možné je dělit na zásady obecně užívané při vedení katastru nemovitostí a na
zásady vztahující se ke vkladové agendě.
Je nutné odlišit zásady normativní a zásady nenormativní povahy. Zásady normativní
povahy jsou obsaženy v příslušné zákonné normě. Konkrétně se jedná o zákon číslo 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a o zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zásady nenormativní povahy v zákonných normách výslovně obsaženy nejsou a vycházejí
z realizace práva, respektive interpretace pravidel chování. Ačkoliv stávající právní úprava
není totožná s právní úpravou prvorepublikovou, je zřejmé, že současná právní úprava při
formulování zásad katastru nemovitostí na úpravu prvorepublikovou navazuje. 127 Tyto
principy se osvědčily již při vedení pozemkových knih. 128

6.1 Zásada materiální publicity
Zásada materiální publicity znamená právní ochranu dobré víry ve stav zapsaný ve
veřejném seznamu a v soulad zápisů v tomto seznamu se skutečným stavem.
Zápisy do pozemkové knihy do 31. 12. 1950 byly upraveny tak, že kdo jednal
v důvěře v úplnost a správnost zápisů do pozemkové knihy, byl v nabytých právech chráněn i
v případech, kdy zapsaný stav neodpovídal skutečnosti, pokud mu o tomto rozporu nebylo,
případně nemohlo být nic známo. Vědomost rozporu musela být prokázána tím, kdo rozpor
namítal.
V případě, že někdo měl v úmyslu stát se vlastníkem nemovitosti, musel předstoupit
před knihovní soud a podvolit se knihovnímu zápisu. Hlavní příčinnou, proč pozemková
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kniha požívala ve své době značné důvěryhodnosti a vážnosti, bylo důsledné dodržování
zásady materiální publicity. 129
Zákon číslo 141/1950 Sb., občanský zákoník stanovil, kdo je držitelem. Držitelem dle
§ 143 tohoto zákoníku je ten, kdo s věcí nakládá jako se svou vlastní anebo kdo vykonává
právo pro sebe. V § 146 tohoto zákoníku pak bylo stanoveno, že je-li držitel v dobré víře, že
mu věc náleží, má se za to, že je držitelem oprávněným. Oprávněný držitel věci má, pokud
zákon nestanoví jinak, stejná práva jako vlastník, i když není jejím vlastníkem. To platí
obdobně i o oprávněném držiteli práva. Tato ustanovení byla převzata i zákonem číslo
40/ 1964 Sb., občanským zákoníkem. Držba tedy byla za daných okolností upřednostňována
před vlastnictvím, to platilo až do 31. 12. 2013. Což bylo stanoveno i dle § 11 zákona číslo
265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (zákon o
zápisech), ten, kdo vychází ze zápisů v katastru učiněném po 1. 1. 1993, je v dobré víře, že
stav katastru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět, že stav zápisů v katastru
neodpovídá skutečnosti. Osoba jednající v dobré víře ve správnost údajů v katastru
nemovitostí nemůže nabýt nemovitost evidovanou v katastru nemovitostí od nevlastníka.
Stane se pouze oprávněným držitelem.
Vrchního soud zastával názor opačný, než je uveden v současné právní úpravě a ve
svém rozsudku č.j. 5 Cmo 646/97 ze dne 23. 11. 1998 uvedl: „Naproti tomu je nutno
souhlasit s odpůrcem 2., že nebylo prokázáno, že by nebyl v dobré víře. Vlastním smyslem
vedení katastru nemovitostí je právě to, aby bez dalšího poskytoval veřejnosti potřebnou
informaci o vlastnických a dalších právech k jednotlivým nemovitostem. Proto nelze po
žádném zájemci a tedy ani po odpůrci 2. požadovat, aby vedl ohledně těchto práv další
šetření. Pokud ovšem zápisy v katastru neodpovídají skutečnosti, má skutečnost převahu nad
katastrem. V tom jisté riziko těchto zájemců je. Nicméně ten, kdo by se dovolával relativity
vůči vkladům do katastru, musel by jinou skutečnost prokázat. Proto ostatně také navrhovatel
vedl výše zmíněné řízení o určení vlastnického práva. Navíc by zde musel odpůrce 2. zkoumat
nejen, zda je vlastníkem odpůrce 1., ale také zda byla předtím vlastníkem třetí osoba. To již je
požadavek přemrštěný. Přesto však, i když odpůrce 2. v dobré víře při uzavírání sporných
smluv byl, nemohlo k jejich sjednání platně dojít a zástavní práva nemohla k výše uvedené
nemovitosti vzniknout.“
Nejvyšší soud pak zastával názor obdobný jako soud Vrchní a ve svém rozsudku ze
dne 27. 4. 2009, sp. zn. 22 Cdo 646/2009 uvedl: „V případě rozporu mezi právním stavem
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evidovaným v katastru nemovitostí a stavem skutečným musí soud vycházet ze skutečného
stavu, přitom je oprávněn posuzovat otázky, zda smlouva, na jejímž základě došlo ke vkladu
práva do katastru, je platná, zda došlo k platnému odstoupení od smlouvy nebo ke vznesení
námitky relativní neplatnosti, popř. přihlížet k jiným skutečnostem, které mají za následek
nesoulad mezi stavem katastru a skutečným stavem.“
Vývoj postupně směřuje k znovuzavedení plné podpory materiální publicity.
Významnou roli v příklonu k této zásadě sehrál vývoj judikatury Ústavního soudu. Judikatura
Ústavního soudu se postupně vyvíjela od původního názoru, který se řídil zásadou Nemo plus
iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (nikdo nemůže převést na jiného víc práv, než
sám má). Judikatura Ústavního soudu se odvíjela od názoru, že převod vlastnických práv
k nemovitostem nelze uskutečnit na základě pouhé dobré víry v zápis do katastru nemovitostí,
v případě že převod byl proveden na základě neplatné převodní smlouvy, až po názor, že je
potřeba chránit osoby, které jednaly při převodu nemovitostí v dobré víře ve stav zapsaný
v katastru nemovitostí. O čemž svědčí nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 165/11 ze dne 3.
8. 2012, ve kterém Ústavní soud judikoval, že: „Judikatura stran dobré víry - v případě
nabytí nemovitostí od nevlastníka – prošla značným vývojem, a to směrem k rozšíření ochrany
osob v dobré víře jednajících“.
Ústavní soud dlouhodobě vyvíjel tlak na zákonodárce, aby byla přijata právní úprava,
jež by poskytovala ochranu vlastnického práva osobám, které jednají v dobré víře. Konkrétně
by to znamenalo, že osoba, jež nabyla právo od osoby zapsané v katastru nemovitostí jako
vlastník, bude mít plně zaručenu ochranu dobré víry v pravdivost a úplnost zápisů v katastru
nemovitostí i v tom případě, že by se později ukázalo, že tato osoba skutečným vlastníkem
nebyla. Tento názor Ústavního soudu můžeme například najít v nálezu Ústavního soudu sp.
zn. I. ÚS 3411/11 ze dne 2. 10. 2012, v němž Ústavní soud judikoval že: „Nabyvatel by se
neměl obávat toho, že jej jeho dobrá víra neochrání, tzn., že pokud jednal s osobou zapsanou
v pozemkové knize jako vlastník, že by jeho vlastnické právo mohlo být později zpochybněno.“
Snahy Ústavního soudu byly vyslyšeny až v nové právní úpravě. Teprve až s nabytím
účinnosti zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku je stanovena téměř úplná ochrana
dobré víry ve vztahu k nabývání nemovitostí. Tím je posíleno postavení nabyvatelů
nemovitostí. Je stanovena vyvratitelná domněnka, že třetí osoby vědí, kdo je vlastníkem
evidované nemovitosti, či jaká práva jsou s takovou nemovitostí spojena. Plné uplatnění
zásady materiální publicity pro nabyvatele nemovitosti přináší větší míru ochrany. Je založena
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dobrá víra nabyvatele, že stav zapsaný v katastru nemovitostí odpovídá skutečnosti. 130
S ohledem na přechodné ustanovení § 3064 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku
se princip materiální publicity dle zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku uplatní
v plné míře vzhledem k právům zapsaným do katastru nemovitostí až od 1. 1. 2015. Tj. 1 rok
od nabytí účinnosti zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Po dobu tohoto
jednoletého přechodného období mohl každý, kdo má nějaké právo k nemovité věci,
nahlédnout do katastru nemovitostí a zjistit si veškeré údaje o nemovitosti a vlastníkovi a
zkontrolovat, zda jsou zapsány pravdivě a správně. Toto období sloužilo k nápravě
případných nesrovnalostí v zápisech.
Nová právní úprava stanoví, že pokud je do veřejného seznamu, tedy i katastru
nemovitostí, zapsáno nějaké právo, pak jeho případná neznalost nikoho neomlouvá. Zapsané
právo existuje, nezapsané právo neexistuje. Nová právní úprava také stanovuje to, že pokud
někdo bude chtít mít právo k nemovitosti, musí vyvolat a podrobit se vkladovému řízení a
také jej absolvovat. Z výše zmíněného vyplývá, že pokud si necháme své právo k nemovitosti
do katastru nemovitostí zapsat, budeme chráněni a ochrany bude požívat také ten, kdo bude
nabývat právo od tzv. knihovního vlastníka. V případě, že je k dané nemovitosti zapsána
poznámka spornosti, tato poznámka spornosti narušuje dobrou víru nabyvatele nemovitosti a
ten chráněn nebude. Nabyvateli je totiž existencí poznámky spornosti známo, že ohledně dané
nemovitosti probíhá spor a nabyvatel by si měl dále zjistit, zda se spor může vyvinout k jeho
újmě. 131
Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník ve svém § 980 odst. 2 stanoví, že je-li
právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo zapsáno v souladu se
skutečným právním stavem. Bylo-li právo k věci z veřejného seznamu vymazáno, má se za to,
že neexistuje. Čímž je založena dobrá víra v soulad právních informací obsažených v katastru
se skutečností. Je zde však založena možnost namítající osoby zpochybnit správnost zápisů.
Jde tedy o právní domněnku vyvratitelnou.132
Nabyvatel nemovitosti ji může v určitých případech nabýt od nevlastníka. Jedná se o
situaci, kdy v katastru nemovitostí je jako vlastník zapsána osoba, která ve skutečnosti jejím
vlastníkem není. Hlavním předpokladem ochrany nabyvatele je dobrá víra, která je
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posuzována k okamžiku podání návrhu na zápis. Ve sféře úplatných převodů je nově
stanoveno, že dobrá víra zakládá vlastnické právo bez dalších podmínek.133 Důležitá je
podmínka, že dobrá víra je chráněná v případech, kdy došlo k převedení věcného práva za
úplatu. V tom spočívá rozdíl od tradiční úpravy v obecném knihovním zákoně, kdy byla dobrá
víra chráněna i v případě bezúplatného nabytí práv. 134 Úplatou v daném případě je myšleno
finanční protiplnění poskytované převodci, či jiné protiplnění majetkové hodnoty.
Ochranná funkce principu materiální publicity se neuplatní v případě, že není splněna
podmínka dobré víry a úplatnosti nabytí. Dále se tento princip neuplatní pro nezbytnou cestu,
výměnek a pro věcné právo vznikající ze zákona bez ohledu na stav zápisů v katastru
nemovitostí. 135
Skutečný vlastník má možnost zpochybnit správnost zápisů v katastru nemovitostí.
V situaci, kdy dojde k zápisu na základě právního důvodu, který odpadl, je vhodné podat
určovací žalobu u příslušného soudu a dále podat žádost o zápis poznámky spornosti u
příslušného katastrálního úřadu. Poznámku spornosti však příslušný katastrální úřad zapíše, až
když vlastník doloží, že se svého práva domáhá u soudu. V situaci, kdy dojde k zápisu bez
právního důvodu, se vlastník může domáhat výmazu takového práva a poznamenání
uvedeného rozporu v katastru nemovitostí prostřednictvím poznámky spornosti. Zákon číslo
89/2012 Sb., občanský zákoník uvádí dvě lhůty, v nichž musí dotčený vlastník požádat o
zápis poznámky spornosti. Subjektivní lhůta v délce jednoho měsíce, která začíná běžet od
okamžiku, kdy se dotčená osoba o takovém zápisu dozvěděla. A tříletá objektivní lhůta, jež
začíná běžet okamžikem zápisu změny vlastnického práva. Pokud poznámku spornosti nechá
osoba zapsat až po těchto lhůtách, lze ji uplatnit už jen pro transakce uskutečněné po jejím
zápisu. Dotčený vlastník však mimo obrany prostřednictvím poznámky spornosti musí svá
práva bránit u soudu. Dotčený vlastník musí nejpozději do 2 měsíců od doručení žádosti o
zápis poznámky spornosti doložit katastrálnímu úřadu, že podal žalobu. V případě, že tak
neučiní a podání žaloby nedoloží, katastrální úřad poznámku vymaže. Jestliže soud rozhodne
ve prospěch žalobce, a ten bude mít zároveň včas zapsanou poznámku spornosti, tak
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katastrální úřad vymaže vklad a všechny na něj navazující zápisy, které jsou s rozhodnutím
soudu v rozporu. 136
Od 1. 1. 2015 se již plně uplatní zásada materiální publicity a je možné, jak bylo
zmíněno výše, za splnění zákonných předpokladů, nabýt vlastnické právo k nemovitosti od
nevlastníka. Každý vlastník nemovitosti by tedy měl katastr a jeho zápisy o dotčené
nemovitosti nejméně jednou za tři roky zkontrolovat. 137 Což je i jedním z důvodů, proč byla
založena již v předchozích kapitolách zmíněná služba sledování změn. Služba sledování změn
umožňuje oprávněným osobám nechat se informovat o všech provedených změnách
u vybraných nemovitostí. Tato služba je zpoplatněna. Bližší informace viz předchozí kapitoly.
Posílení principu materiální publicity vyvolalo pozitivní i negativní ohlasy. S ohledem
na větší právní jistotu tento princip kvitují především realitní kanceláře či banky. Naopak
v řadách laické veřejnosti vyvolala tato změna místy až hysterii. Vlastníci nemovitostí mají
obavy, že princip materiální publicity přispěje k rozšíření tzv. krádeží nemovitostí. Jak však
bylo již řečeno výše, ve spojitosti s klasickým římskoprávním pravidlem vigilantibus iura
skripta sunt, se při pravidelné kontrole svých práv není čeho obávat.

6.2 Zásada formální publicity
Zásada formální publicity vyjadřuje veřejnost katastru nemovitostí. Veřejnost katastru
je zakotvena přímo v § 52 - § 54 zákona číslo 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
Zásada formální publicity zakotvuje možnost každého nahlédnout do katastru
nemovitostí, pořizovat si z něj pro svou potřebu opisy, výpisy, náčrty a získávat z něj údaje ze
sbírky listin, pokud není stanoveno jinak. Žadatel o nahlížení do katastru nemusí osvědčit
právní zájem. Rozlišujeme dva režimy poskytování údajů o nemovitostech, a to režim
anonymní a režim neanonymní. V režimu neanonymním je nutné prokázat svou totožnost a
tato informace se archivuje po dobu 5 let.138 Každý má právo nahlížet do katastru nemovitostí
elektronickým přístupem umožňujícím dálkové nahlížení (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/),
nebo získat informace osobní návštěvou katastrálního úřadu. Katastr nemovitostí je tedy
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veřejným seznamem, přístupným široké veřejnosti. Veřejnost katastru nemovitostí lze omezit
pouze důvody stanovené zákonem. 139
Konkrétní omezení veřejnosti pak nalezneme v zákoně číslo 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí v § 52 odstavci druhém, kde se stanoví, že získávat údaje z katastru formou
nahlížení nelze z přehledu vlastnictví z území České republiky, ze sbírky listin a o dosažených
cenách nemovitostí.140 Ten, kdo by takové informace požadoval sdělit, musí prokázat svou
totožnost. Je to ochrana proti zneužívání těchto citlivých údajů.141 Katastr nemovitostí vede
evidenci osob, které žádaly o tyto údaje. 142
Již v dobách evidence v pozemkových knihách do nich mohli lidé volně nahlížet a
dělat si z nich potřebné opisy, výpisy a náčrty, aniž by museli prokazovat nějaký právní
důvod. Tyto zápisy byly dostupné a srozumitelné široké veřejnosti. Z evidence pozemkových
knih se bylo možné dozvědět i o právech, která na nemovitostech vázla. Zákonem č. 22/1964
Sb., byla tato dostupná veřejnost značně zúžena. Po nabytí účinnosti tohoto zákona se musel
prokazovat oprávněný zájem a mohla být tato možnost získání opisu či výpisu i nahlédnutí do
evidence nemovitostí odepřena. Od 1. 1. 1993 je tato veřejnost katastru nemovitostí opět
přístupna široké veřejnosti. V mnoha případech, pokud zákon nestanoví jinak, se už nemusí
sdělovat k čemu, za jakým účelem, nahlížíme do katastru nemovitostí nebo si děláme opisy a
výpisy z evidence katastru nemovitostí. Je zřízen i dálkový přístup.
Informace z katastru nemovitostí lze užít jen k ochraně práv k nemovitostem, pro
účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí,
k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území,
k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších
informačních systémů sloužících k účelům výše uvedeným. 143 K jiným než zákonem
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stanoveným účelům nesmí být údaje a informace z katastru využívány z důvodu ochrany
osobních údajů. 144
Poskytování údajů z katastru nemovitostí je upraveno v § 55 a § 56 zákona číslo
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Bližší podmínky poskytování údajů z katastru
nemovitostí pak stanoví vyhláška číslo 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru
nemovitostí.
Tato vyhláška upravuje podmínky pro poskytování údajů z katastru, formu
poskytovaných údajů z katastru, podmínky šíření údajů z katastru, úplaty za poskytování
údajů z katastru, pokud nejsou stanoveny jiným právním předpisem a podmínky poskytování
služby sledování změn v katastru, zajišťující informování vlastníků a jiných oprávněných, o
postupu zápisů elektronickými prostředky.145
Údaje se poskytují ve lhůtě do 30 dní od podání žádosti. Někdy se lhůta může i
prodloužit a to ve zvlášť obsáhlých případech. Pokud katastrální úřad odmítne údaje
poskytnout, musí sdělit žadateli důvod odmítnutí. 146
Údaje poskytnuté formou nahlížení nebo ústní informace jsou poskytovány bezplatně.
Údaje poskytnuté ve formě veřejných listin se poskytují za úplatu stanovenou zákonem číslo
634/2002 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Výše úplaty za ostatní formy poskytnutých informací je stanovena v příloze vyhlášky
číslo 358/2013 Sb. Údaje katastru ve formě podle § 55, odstavců 3 a 4 zákona číslo 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) se poskytují územním samosprávným celkům
k výkonu jejich působnosti bezúplatně. Údaje katastru ve formě podle odstavce 3
katastrálního zákona se k výkonu jejich působnosti poskytují bezúplatně i organizačním
složkám státu.147
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6.3 Zásada oficiality
Zásada oficiality vyjadřuje veřejnoprávní charakter katastru nemovitostí. Tato zásada
upravuje provedení úkonů jako povinné a to bez ohledu na vůli účastníků. Řízení je zahájeno
z moci úřední. Zásada oficiality představuje opak zásady dispoziční.
Od 1. 1. 2014 je možné, aby bylo vkladové řízení zahájeno i bez návrhu účastníků, to
znamená s využitím zásady oficiality. Dle dřívější právní úpravy byl totiž vklad prováděn
výhradně na návrh účastníků (viz předchozí kapitoly).

148

Dle § 14 odstavce 2 zákona číslo

256/2013 Sb., o katastru nemovitostí se zahajuje vkladové řízení rovněž, pokud příslušný
katastrální úřad obdržel od soudu nebo soudního exekutora jeho rozhodnutí nebo potvrzení o
právu, které se do katastru zapisuje vkladem.
Zápis vzniku, změny nebo zániku práva byl dle dřívější právní úpravy realizován
záznamem s plným uplatněním zásady oficiality (viz. předchozí kapitoly).
Od 1. 1. 2014 se záznamem zapisují jiná práva od vlastnického práva odvozená. Návrh
na záznam podává osoba, jež má na zápisu právní zájem, územně samosprávný celek nebo
orgán veřejné moci, který o právu rozhodl nebo jej osvědčil. K návrhu na záznam musí být
doložena listina osvědčující právo, jež má být zapsáno.149 Orgány veřejné moci jsou povinny
zaslat svá rozhodnutí, souhlasy, oznámení či jiný úkon do 30 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí nebo do 30 dnů ode dne jejich vydání. Tato povinnost orgánů veřejné moci se
netýká listin, na jejichž základě se provádí vklad s výjimkou listin soudů a soudních
exekutorů.150
Právní úprava zápisu poznámky je obdobná zápisu poznámky dle předchozí právní
úpravy (viz předchozí kapitoly). Poznámka nemá vliv na vznik, změnu, či zánik práva a
katastrální úřad ji zapíše s uplatněním zásady oficiality z moci úřední.
Příkladem uplatnění zásady oficiality je ustanovení v § 31 katastrálního zákona,
zaměřující se na zápis jiných údajů a jejich změn do katastru nemovitostí. Tato úprava je
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převzata z dosavadní právní úpravy. 151 Za projev zásady oficiality je nutné pokládat i
ustanovení § 33 písm. d) katastrálního zákona, jež stanoví 30 denní lhůtu, v níž je katastrální
úřad povinen provést zápis jiného údaje a to od doby doručení listiny způsobilé k vyznačení
zápisu.
Další příkladem zásady oficiality je ustanovení v § 35 katastrálního zákona týkající se
revize údajů v katastru. Toto ustanovení v zásadě kopíruje ustanovení předchozí právní
úpravy o revizi údajů. 152 Revize údajů katastru je plně v dispozici příslušného katastrálního
úřadu, který ji vyhlašuje dle potřeby a provádí ji za součinnosti obcí a orgánů veřejné moci. 153
Zásada oficiality je uplatňována i při řízení o opravě chyby v katastrálním operátu.
Toto řízení upravuje katastrální zákon ve svém § 36. Dle tohoto ustanovení lze řízení o opravě
chyby v katastrálním operátu zahájit na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného.
Řízení lze však zahájit i bez návrhu a to z podnětu katastrálního úřadu. Ustanovení bylo
v téměř nezměněné podobě převzato z dosavadních právních předpisů. 154
Zásada oficiality se uplatní rovněž při obnově katastrálního operátu. Obnova
katastrálního operátu se provádí novým mapováním, přepracováním souboru geodetických
informací, nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav. Všechny tyto činnosti, související
s obnovou katastrálního operátu, jsou zahajovány katastrálním úřadem z moci úřední. Předmět
řízení není v dispozici účastníků řízení. 155 Ustanovení § 40 katastrálního zákona je převzato
z dosavadní právní úpravy. 156

6.4 Zásada dispoziční
Zásada dispoziční byla dříve nazývána zásadou volnosti, či zásadou návrhovou.

151

Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 256 ze dne 8. Srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), k § 31. Dostupné také z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=778&CT1=0>.
152
Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 256 ze dne 8. Srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), k § 35. Dostupné také z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=778&CT1=0>.
153
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 35. In
Sbírka zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2684. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
154
Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 256 ze dne 8. Srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), k § 36. Dostupný také z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=778&CT1=0>.
155
Česká republika. Zákon č. 256 ze dne 8. srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 40. In
Sbírka zákonů, Česká republika. 2013, částka 99, s. 2685. Dostupný také z WWW:
<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=256&r=2013>.
156
Česká republika. Důvodová zpráva k zákonu č. 256 ze dne 8. Srpna 2013, o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), k § 40. Dostupný také z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=778&CT1=0>.

60

Tato zásada se vztahuje pouze ke vkladovému řízení. Zásada dispoziční představuje
opak zásady oficiality.
Zásada dispoziční znamená, že katastrální úřad nemůže bez návrhu z moci úřední
zahájit vkladové řízení. Zásada dispoziční vyjadřuje možnost účastníků disponovat
s předmětem řízení. Je zcela na vůli účastníků řízení o povolení vkladu, zda návrh na vklad na
příslušný katastrální úřad podají. Účastníci řízení sami navrhnou práva, jež mají vzniknout,
zaniknout, či se mají omezit. Náležitosti a forma návrhu na vklad jsou blíže popsány
v předchozích kapitolách. Katastrální úřad může zahájit z moci úřední jedině jiná řízení, jako
například řízení o opravě chyby v katastrálním operátu, týkající se revize údajů v katastru, či o
obnově katastrálního operátu. Katastrální úřad není oprávněn zahájit vkladové řízení z moci
úřední ani v případě, kdy se dozvěděl, že došlo k nějakému právnímu jednání, jehož
následkem by mělo být vyvolání vkladového řízení. Katastrální úřad je vázán návrhem
účastníků, i v případě, že by například z listiny vyplývala další práva, nemůže rozhodnout nad
rámec návrhu. Nic na tom nemění ani fakt, že by tak činil ve prospěch spravedlnosti, či ve
prospěch účastníků.157
K vázanosti katastru návrhem na vklad se vyjádřil i Městský soud v Praze ve svém
rozsudku ze dne 31. 10. 2006, spisová značka 33 C 27/2005-25, ve kterém uvedl: „Jestliže na
rozdíl od smlouvy o zřízení věcného břemene, v níž případní právní nástupci žalobce byli
zmíněni, byl v návrhu na vklad požadován vklad práva odpovídající věcnému břemeni toliko
pro žalobce jako osobu z věcného břemene oprávněnou, tj. nikoli pro jeho případné právní
nástupce, nebylo důvodu zabývat se posuzováním určitosti označení subjektu v podobě
„případných právních nástupců.“
Nově, jak již bylo zmíněno v rámci informací k zásadě oficiality, je vkladové řízení
zahájeno dle § 14 odst. 2 zákona číslo 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
zákon) i v případě, že je katastrálnímu úřadu doručeno od soudu či soudního exekutora jeho
rozhodnutí či potvrzení práva, které se do katastru zapisuje vkladem. V případě, že účastníci
vkladového řízení disponují potřebnými podklady, mohou i v těchto specifických situacích
podat návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. 158
Projevem dispoziční zásady navrhovatele je rovněž možnost navrhovatele vzít svůj
návrh na vklad zpět, či jej zúžit. V případě, že vezme navrhovatel svůj návrh zpět, katastrální
úřad vkladové řízení zastaví, pokud s tím souhlasí všichni účastníci vkladového řízení.
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V případě, že zúží navrhovatel svůj návrh na vklad, katastrální úřad rozhodne o zúženém
návrhu, pokud s tím souhlasí všichni účastníci vkladového řízení. 159
Projevem dispoziční zásady je i možnost vlastníka, či jiného oprávněného podat návrh
na opravu chyby v katastrálním operátu. Musí se však jednat o chybu vzniklou zřejmým
omylem či nepřesností.160

6.5 Zásada intabulační
Zásada intabulační je jinak též nazývána zásadou právotvornou, či konstitutivní. Tato
zásada stanovuje, že všechna práva se do katastru od 1. 1. 2014 zapisují výlučně vkladem. Dle
předchozí právní úpravy se práva vzniklá jiným způsobem než ze smluv, zapisovala do
katastru záznamem. Nově se budou vkladem zapisovat práva vzniklá ze zákona, z rozhodnutí
v dražbě, vydržením, přírůstkem a zpracováním. Rozšířením okruhu práv zapisovaných
vkladem dopadne poplatek za vklad na větší počet žadatelů. 161
Zásada intabulační je primární zásadou katastrálního zákona. K převodu vlastnického
práva k nemovitosti jsou dle této zásady nutné dvě stěžejní podmínky. První podmínkou je
právně perfektní smlouva. Druhou podmínkou pak vklad daného práva do katastru
nemovitostí. Vlastnické právo tedy vznikne až na základě rozhodnutí katastrálního úřadu. 162
K tomu se vyjádřil i Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 30 Cdo
3991/2010, ve kterém judikoval, že: „Nabývání vlastnického práva k nemovitostem
evidovaným v katastru nemovitostí je dvoufázové. Jeho esenciálním předpokladem je vznik
závazkověprávního vztahu (například prostřednictvím uzavřené kupní smlouvy, jejímž
předmětem je úplatný převod vlastnického práva k předmětným nemovitostem z prodávajícího
do vlastnictví kupujícího za dohodnutou kupní cenu) s právními účinky inter partes, kdy
k nabytí vlastnického práva k takto smluvně převáděnému nemovitému majetku a tedy
k dovršení věcně právních účinků erga omnes, je zapotřebí vkladu tohoto vlastnického práva
do katastru nemovitostí.“
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Obecný zákoník občanský, vyhlášen patentem císaře Františka I. číslo 946 z 1. 6.
1811, upravoval ve svých ustanoveních intabulační princip. Tento zákoník v § 431 stanovil,
že k převodu vlastnictví nemovitých věcí musí být nabývací jednání zapsáno do veřejných
knih k tomu určených, a že tento zápis se nazývá vklad (intabulace). Titulem odvozeného
nabytí vlastnického práva k nemovitosti byla smlouva, pořízení pro případ smrti, soudcovský
výrok nebo zákon. Modem byl knihovní zápis (intabulace) u nemovitostí zapsaných a uložení
listiny u soudu u nemovitostí nezapsaných. Ke vzniku vlastnického práva k nemovitostem na
základě smlouvy bylo nutné, aby byl učiněn zápis o převodu v příslušné veřejné knize. Ke
smluvnímu převodu nemovitosti tedy byly nutné dvě podmínky – vlastní smlouva a následný
vklad (intabulace) do veřejných knih k tomu určených. Vlastnictví nemovitosti bylo možné
nabýt i bez knihovního zápisu a to například přivlastněním, příklepem, vydržením,
vyvlastněním, vstavěním, nabytím vzniklého ostrova nebo opuštěného řečiště, či nabytím
dědictví. Je tedy nutné rozeznávat vlastnictví knihovní a vlastnictví přirozené. 163
Intabulační princip se historicky na našem území uplatňoval až do 31. 12. 1950, tj. do
nabytí účinnosti tzv. středního občanského zákoníku. Intabulační princip byl nahrazen
principem konsenzuálním. Aplikací konsenzuálního principu ztratil zápis do pozemkové
knihy svůj konstitutivní charakter a vlastnictví se převádělo již perfekcí samotné smlouvy. 164

6.6 Zásada priority
Zásada priority bývá též nazývána zásada přednosti, či zásada pořadí. Tato zásada
znamená, že se musí dodržovat pořadí zápisů v katastru nemovitostí dle toho, jak byly
doručeny katastrálnímu úřadu.
Katastrální úřad vyznačí časové údaje doručení ihned po přijetí návrhu na zápis.
Všechny došlé návrhy se průběžně zaznamenávají do protokolu. Katastrální úřad po přijetí
návrhu či jiné listiny pro zápis práv do katastru, vyznačí u dotčených nemovitostí nejpozději
následující pracovní den, že práva jsou dotčena změnou. Katastrální úřad tímto vyznačením
signalizuje každému, kdo nahlédne do katastru, že u dané nemovitosti nastanou určité změny.
Katastrální úřad tak činí vyznačením tzv. „plomby“. Vyznačení plomby má význam pro
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potenciálního nabyvatele nemovitosti, který si může z listu vlastnictví ověřit, zda například
není k oné nemovitosti zřízeno zástavní právo. 165
Pořadí zápisů práv do katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, okamžikem, v
němž byl návrh na zápis doručen katastrálnímu úřadu.166 Toto ustanovení je převzato
z dosavadní právní úpravy. Pro okamžik doručení bude nově v souladu s § 145 zákona
500/2004Sb., správního řádu (vyjma odstavce 2 vět třetí a čtvrté) rozhodující den, hodina a
minuta doručení návrhu na zápis, což je rozdíl oproti předchozí právní úpravě, kdy právní
účinky připadaly na den podání návrhu. Přičemž za okamžik doručení byl považován celý
úsek v období od 00:00 do 24:00. V případě, že budou mít dva návrhy na zápis stejné pořadí,
použije se rovněž ustanovení zákona 500/2004Sb., správního řádu, dopadající na případ, kdy
nelze předstih žádosti určit a pořadí těchto žádostí bude určeno losem. 167 168
Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému
katastrálnímu úřadu.169 Původně právní účinky nastávaly pouze u zápisu vkladem. Záznamu
a poznámce totiž nebyly přisuzovány žádné právní účinky z důvodu jejich deklaratorní
povahy. Dnes mají pozitivní právní účinky všechny formy zápisu a to především z důvodu
důsledků zveřejnění daných údajů, jelikož se má za to, že co je v katastru zapsáno, skutečně
existuje a naopak.170 Zásada pořadí stanoví, že zápisy v lepším pořadí působí proti zápisům
provedeným v horším pořadí. Toto je běžnou zásadou ve všech civilizovaných zemích.
Důsledkem užívání této zásady je jistota na poli realitního trhu. Není nutné se obávat
nečekaných a nepředvídatelných překvapení. Ustanovení § 10 zákona číslo 256/2013 Sb., o
katastru nemovitostí (katastrální zákon) má také tzv. protikorupční funkci, jelikož katastrální
úřad nemůže manipulovat s okamžikem vzniku právních účinků zápisu, neboť okamžik
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vzniku právních účinků zápisu je pevně stanoven k okamžiku podání návrhu na zápis, bez
ohledu na to, jak bude provedení zápisu dlouho trvat.171
K zásadě priority se ještě před nabytím účinnosti nové právní úpravy vyjádřil
například Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č.j. 9 Aps 11/2012-66 ze dne 11. 4. 2013,
ve kterém konstatoval, že: „V souladu se zásadou priority a s ohledem na povinnost
katastrálního úřadu zkoumat návaznost předkládaných listin na předcházející zápisy, je
katastrální úřad povinen zabývat se návrhy na vklad či provedení záznamu v tom pořadí, v
jakém mu byly doručeny, a teprve poté, kdy je s definitivní platností vyřízen první návrh, může
být přistoupeno k posouzení návrhů pozdějších.“
Největší význam má tato zásada v případě vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Tato zásada slouží k ochraně toho, kdo podal žádost na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí jako první.

6.7 Zásada legality
Zásada legality byla dříve nazývána zásadou platnosti. Tato zásada se váže na
přezkumnou činnost katastrálních úřadů. Katastrální úřady zjišťují, zda doručené podání má
zákonem stanovené náležitosti. Katastrální úřad může provést jen zápisy, jež nejsou v rozporu
s platnými právními předpisy. Přezkumná činnost je širší u vkladového řízení než u
záznamových listin a poznámek.
Přezkumná činnost je přísnější oproti předchozí právní úpravě. Listiny, podle nichž se
budou provádět zápisy do katastru, budou podrobeny důkladnější kontrole než doposud. Je
tomu tak z důvodu zajištění úplnosti a pravdivosti zápisů v katastru. Přezkum se nově
rozlišuje dle toho, zda jde o vkladové řízení soukromé či veřejné. Listiny lze přezkoumat
pouze ze zákonem stanovených důvodů a nelze jít nad jejich rámec, což bylo obsaženo i
v dřívější právní úpravě. 172
Katastr nemovitostí je povinen zkoumat u vkladových listin soukromých, zda splňují
náležitosti listiny pro zápis do katastru, zda její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad, zda je
právní jednání učiněno v předepsané formě, zda nejsou účastníci vkladového řízení omezeni
právními předpisy v oprávnění nakládat s nemovitostmi, zda k právnímu jednání účastníka byl
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udělen souhlas podle jiného právního předpisu, zda z obsahu listiny a z jeho porovnání
s dosavadními zápisy není patrný důvod, pro nějž by bylo právní jednání neplatné, zda
navrhovaný vklad navazuje na dosavadní stav zápisů v katastru nemovitostí. Zkoumáním, zda
navrhovaný vklad navazuje na dosavadní stav zápisů, je zabráněno vzniku duplicitních,
triplicitních, či vícenásobných zápisů. 173 174
Katastr nemovitostí je povinen zkoumat u vkladových listin veřejných, zda listina
splňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru, zda její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad,
zda navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy v katastru.175
Rozsah přezkumu vkladových listin před rozhodnutím o povolení vkladu je obdobný s
rozsahem v jakém byly přezkoumávány vkladové listiny při zápisech do pozemkových knih
dle obecného knihovního zákona. Nejedná se o absolutní přezkum platnosti listin. S ohledem
na zásadu materiální publicity je přezkumná činnost posílena oproti předcházející právní
úpravě. Všechny skutečnosti budou katastrálním úřadem přezkoumávány ke stavu v době
podání návrhu, což je ovšem obsaženo i v dřívější právní úpravě. 176
Katastrální úřad je povinen zkoumat u záznamových listin, zda je návrh na záznam
podán oprávněnou osobou, zda je předložená listina bez chyb v psaní a počtech a bez jiných
zřejmých nesprávností a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru. V případě, že je listina
způsobilá být podkladem pro záznam do katastru, tak katastrální úřad záznam provede. Pokud
listina způsobilá není, sdělí předkladateli listiny písemně důvody, pro které záznam proveden
nebyl, a listinu mu vrátí. 177 Toto ustanovení § 21 katastrálního zákona je téměř kompletně
převzato z předchozí právní úpravy, konkrétně pak ze zákona o zápisech ve znění novely
349/2011 Sb. Nově je zavedena povinnost katastrálního úřadu odůvodnit, proč neprovedl
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záznam. Důvodem pro neprovedení záznamu nově nejsou například pravopisné chyby nebo
drobné překlepy, pokud ovšem je text i přes tyto chyby určitý a srozumitelný. 178

6.8 Zásada superficies solo cedit
Zásada superficies solo cedit, či jinak nazývaná superficiální zásada. Superficies solo
cedit znamená v překladu povrch ustupuje půdě. Zásada zavádí stav, kdy se stavba stává
součástí pozemku, na němž je postavena. Tato zásada přináší řadu změn do života většiny
subjektů, které přicházejí do styku s nemovitostmi.
Superficiální zásada je považována za jednu z nejpřirozenějších zásad. Má svůj původ
již v římském právu. Staří Římané považovali za součást pozemku i všechny movité věci,
které byly s pozemkem trvale spojeny. Jako příklad mohu uvést stavby, či rostliny. Pozemek
byl vždy považován za věc hlavní. Vlastník pozemku byl automaticky považován za vlastníka
budovy, která stála na pozemku. Superficiální zásada byla považována za jeden z originárních
způsobů nabytí vlastnického práva. Římské právo rovněž upravovalo i právo stavby. Toto
zvláštní věcné právo zvané superficies stanovilo možnost postavit na cizím pozemku stavbu a
platit za to vlastníku pozemku pravidelnou platbu. 179
V současnosti je tato zásada uplatňována v převážné části evropských právních řádů.
Příkladem mohu uvést naše nejbližší sousedy Polsko, Německo či Rakousko. Naopak na
Slovensku se superficiální zásada neuplatňuje. 180
V období vývoje práva je nutné rozlišit jednotlivé časové úseky, kdy tato zásada byla
součástí našeho platného práva a kdy nikoliv. Obecný zákoník občanský, vyhlášen patentem
císaře Františka I. číslo 946 z 1. 6. 1811, ve svém § 297 uvádí tři základní myšlenky, že
stavby jsou součástí pozemku, že součásti staveb jsou součástmi pozemku a že příslušenství
stavby je příslušenstvím pozemku. 181
První myšlenkou, že stavba je součástí pozemku, je míněno, že věci zřízené na
pozemku s úmyslem, aby tam trvale zůstaly, jako například domy a jiné budovy, jsou
součástmi nemovitosti. Stavbou jsou míněny nejen budovy či domy, ale i například studny,
ploty, hraniční zdi či sklepy. Podmínkou užití zásady superficies solo cedit je, že stavba je
178
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upevněna do pozemku. Další podmínkou je, že se jedná o stavbu trvalou. Součástí pozemku
nejsou tzv. superaedifikáty (stavby zřízené jen v mezích omezeného užívacího práva
stavebníkova). Je stanovena odchylka, a tudíž za samotné nemovitosti jsou považovány
sklepy pod cizím pozemkem. Další odchylka platí pro stavby zřízené dle práva stavby.
Takové stavby jsou jen přechodné a jsou součástí práva stavby. Právo stavby je nemovitou
věcí a stavby zřízené dle tohoto práva se jakožto jeho součást pokládají za věci nemovité a
nejsou tedy součástí pozemku. 182
Druhou myšlenkou se rozumí, že součásti staveb jsou považovány za součásti
pozemku. Jako příklad je pak uvedeno vše, co je zapuštěno do země, upevněno ve zdi,
přinýtováno a přibito. Konkrétně jsou pak uvedeny například kotle na vaření piva, kotle na
pálení kořalky a zazděné skříně. Jako další příklad je uvedeno, že součástí pozemku je rovněž
vzduchový prostor v kolmé čáře nad domy a jinými budovami. Součástí pozemku je prostor
pod pozemkem s výjimkou nerostů vyhrazených dle zvláštního zákona. 183
Třetí myšlenkou je, že příslušenství stavby je současně příslušenstvím pozemku. Patří
sem jak příslušenství umělé, tak příslušenství přirozené. Příkladem jsou provazy, řetězy či
hasící nářadí. 184
Superficiální zásadu neobsahoval až tzv. střední občanský zákoník (zákon číslo
141/1950 Sb.). Tento zákoník zřizuje speciální způsob užívání cizího pozemku a to odevzdání
do trvalého užívání socialistickým právnickým osobám. V § 110 zákoník uvedl, že půda patří
těm, co na ní pracují. Důvody zrušení superficiální zásady byly především ideologické. Za
první důvod je možné považovat pozemkovou reformu, jež proběhla v období po 2. světové
válce. Střední občanský zákoník pak následně již neprováděl zásadní změny z hlediska
vlastnických vztahů k půdě. Druhým důvodem bylo, že především zemědělská družstva, která
měla půdu v režimu trvalého užívání, potřebovala stavět. Tyto postavené budovy by se pak při
uplatňování superficiální zásady staly součástí pozemku majitele odlišného od zemědělských
družstev. Což by bylo samozřejmě v rozporu se zájmy zemědělských družstev. Stejná situace
by nastala i s úrodou vzešlou na pozemcích, tato úroda by se při aplikaci superficiální zásady
stala majetkem vlastníků pozemků. Třetím důvodem pro zrušení superficiální zásady byl
182
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předpoklad nárůstu rodinných domů v osobním vlastnictví. Čtvrtým důvodem bylo, že stát
chtěl cíleně nabourat vlastnické vztahy a jiné vztahy k nemovitostem. 185Tento princip poté
následně převzal i zákon číslo 40/1964 Sb., který ve svém § 120 odst. 2 stanovil, že stavba
není součástí pozemku.
Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník stanoví ve svém § 506, že součástí
pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení,
s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve
zdech. Toto ustanovení představuje návrat superficiální zásady do české právní úpravy. Dle
§ 507 nového občanského zákoníku je součástí pozemku rostlinstvo na něm vzešlé.
Stavba se stává od 1. 1. 2014 součástí pozemku v případě totožnosti vlastníka
pozemku a stavby na něm postavené. 186 Stavba se nestává od 1. 1. 2014 součástí pozemku
v případě, že vlastníkem pozemku a stavby není totožná osoba.187
V případě, že se stavba nestala součástí pozemku, vzniká zde vzájemné zákonné
předkupní právo vlastníkům pozemku a stavby. 188 Toto ustanovení bylo nově zavedeno
novým občanským zákoníkem z důvodu uplatňování superficiální zásady. Vzájemné
předkupní právo se nevztahuje k bytovým jednotkám. Superficiální zásada dopadá jen na
některé stavby a jejich spojení s pozemkem. Bytová jednotka, dle výkladového stanoviska
číslo 19 Expertní Komise pro aplikaci nové civilní legislativy pří Ministerstvu spravedlnosti
ze dne 3. 3. 2014, není stavbou.189 Toto předkupní právo se vztahuje i na podzemní stavbu na
stejném pozemku, která je příslušenstvím stavby nadzemní. Pokud by vzájemné předkupní
právo nebylo zavedeno, nemohlo by docházet ke sjednocování vlastníků staveb a vlastníků
pozemků. Ono sjednocování vlastníků staveb a vlastníků pozemků je podstatným
předpokladem k naplnění superficiální zásady.
Pokud vlastník pozemku zřídí věcné právo a osoba nabývající věcné právo bude
v dobré víře, že stavba je součástí zatěžovaného pozemku, nastane vůči této osobě právní
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fikce a bude se ve vztahu k ní považovat stavba za součást pozemku. Vlastník této zatížené
stavby je vůči zřizovateli věcného práva tj. vlastníku pozemku oprávněn požadovat náhradu
za znehodnocení svého vlastnického práva. 190 V případě, že kupující koupí pozemek v dobré
víře, že stavba na něm stojící je jeho součástí, nastává fikce a stavba na pozemku stojící je
považována za součást pozemku. Vlastník původní stavby, který přestane být majitelem, má
právo na náhradu ve výši ceny stavby ke dni zániku svého vlastnického práva. 191 Může tedy
nastat situace, kdy vlastník stavby pozbude své vlastnické právo i v případě, že nebylo jeho
úmyslem toto vlastnické právo převádět. Tato situace je tedy upravena z mého pohledu
poměrně nešťastně.
Právo stavby představuje podstatnou výjimku ze superficiální zásady. Právo stavby je
věcné právo jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu.
Nezáleží na tom, zda se jedná o stavbu již zřízenou nebo dosud nezřízenou. 192
Nově zřízené stavby se až na výjimky stávají součástí pozemků, na nichž jsou
postaveny. Stavba zřízená na cizím pozemku se stane součástí pozemku a připadá vlastníkovi
pozemku. 193Stavby dočasné dle § 506 nového občanského zákoníku a stavby zřízené na
základě věcného či závazkového práva k pozemku cizí osoby zůstávají i nadále věcí
samostatnou.
Jak již bylo zmíněno výše, superficiální zásada je znovu obnovena po více než
padesáti letech, a tudíž nebude jednoduché se k ní v praxi vrátit. Sice se jedná o zásadu
z minulosti, zcela jistě však bude znamenat posun vpřed. Uplatňování této zásady by mělo
přispět k vyjasňování vlastnických vztahů k nemovitostem.
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6.9 Ostatní zásady katastru nemovitostí
Mezi ostatní zásady týkající se katastru nemovitostí je možné zařadit například zásadu
přehlednosti, zásadu závaznosti či zásadu úplatnosti.

6.9.1 Zásada přehlednosti je též nazývána zásadou speciality. Zásada přehlednosti
zajišťuje přehlednost, přesnost a jednoznačnost prostřednictvím důsledného dodržování
stanovených postupů při evidenci údajů zapisovaných do katastru nemovitostí. 194

6.9.2 Zásada závaznosti vychází z § 51 katastrálního zákona. Stanoví závaznost
údajů katastru pro právní jednání, jejichž předmětem jsou nemovitosti vedené v katastru
nemovitostí. Závaznými údaji jsou parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a
geometrické určení katastrálního území. 195

6.9.3 Zásada úplatnosti je vyjádřena zpoplatněním některých úkonů katastrálních
úřadů, které tak činí v souladu se zákonem číslo 634/2004Sb., o správních poplatcích a
souladu s přílohami vyhlášky číslo 358/2013., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.196
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7. Evidence nemovitostí v Rakousku
Vedení evidence nemovitostí v Rakousku je obdobné vedení evidenci nemovitostí dle
pozemkových knih na našem území. Ostatně základ rakouské právní úpravy z těchto právních
předpisů vychází. Evidence nemovitostí je v Rakousku prováděna na principu dvojkolejnosti.
Zeměměrické orgány (Vermessungsorgane) vedou údaje o geometrickém a polohovém určení
pozemků. Katastr nemovitostí slouží v Rakousku pouze k evidenci geometrického a
polohového určení pozemků. Obvodní soudy (Bezirksgerichte) evidují právní vztahy
k nemovitostem a to v pozemkové knize. Data z obou oblastí jsou elektronicky propojena. 197
Pozemková kniha se skládá z knihy hlavní (Hauptbuch), seznamu vymazaných zápisů
(Verzeichnis der gelöschten Eintragungen - Löschungsverzeichnis), pomocných seznamů
(Hilfsverzeichnisse), sbírky listin (Urkundensammlung) a mapy (Grundbuchsmappe). 198
Hlavní kniha obsahuje pro každé knihovní těleso oddíl nazvaný vložka. Každá vložka
se skládá ze tří částí a to listu statkové podstaty (A-Blatt – Gutsbestandsblatt), listu vlastnictví
(B-Blatt – Eigentumsblatt) a listu závad (C-Blatt – Lastenblatt). List statkové podstaty je
rozdělen na A1-Blatt a na A2-Blatt. V části A1-Blatt jsou zapsány všechny pozemky náležící
k jedinému logickému celku. V části A2-Blatt jsou zapsána všechna práva spojená
s vlastnictvím pozemku a veřejnoprávní omezení. Jako příklad práva spojeného s vlastnictvím
pozemku je možné uvést právo cesty přes cizí pozemek. V této části jsou rovněž zapisovány
změny knihovního tělesa související s připojením, nebo odnětím pozemků. V části B-Blatt je
zapsáno, kdo je vlastníkem či vlastníky nemovitostí. V případě spoluvlastnictví je zde zapsána
výše podílu ve formě zlomku. V této části je rovněž uvedeno, i která listina je podkladem pro
zápis. V případě, že je vlastník omezen v nakládání s nemovitostí (například nezletilost,
opatrovnictví, prohlášení konkursu), je to rovněž uvedeno v této části. V části C-Blatt jsou
zapsána omezení spojená s vlastnictvím nemovitosti. Jako příklad je uvedeno zástavní právo,
zákaz zcizení nemovitosti, zákaz zatížení nemovitosti či věcné břemeno. 199
V seznamu vymazaných zápisů jsou evidovány všechny zápisy, které byly z hlavní
knihy vymazány. Mezi pomocné seznamy patří soupis osob (Personenverzeichnis), soupis
nemovitostí (Grundstücksverzeichnis) a soupis adres (Anschriftenverzeichnis). Ve sbírce
197
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listin jsou shromažďovány všechny listiny, které jsou podkladem zápisu do pozemkové knihy.
Od 1. 5. 2012 musí být forma podkladových listin uzpůsobena tak, aby je bylo možno zařadit
do elektronické databáze. Mapa reflektuje polohu pozemků (s uvedením parcelních čísel) a
jejich hranice. Je otiskem katastrální mapy a není právně závazná. Účelem mapy je pouze
vyhledání pozemkové vložky pomocí parcelních čísel pozemků. 200
Rakouské právo rozlišuje čtyři formy zápisů a jejich výmazů do pozemkových knih.
Těmito zápisy jsou vklad (Einverleibung), záznam (Vormerkung), poznámka (Anmergung) a
ozřejmění (Ersichtlichmagung). Návrh na zápis musí být podán v písemné formě. Výjimkou
jsou však jednodušší případy, kdy tento návrh může být podán ústně u soudu a následně
zaprotokolován.201
V Rakousku je zakotvena dvoufázovost nabytí vlastnického práva k nemovitostem.
K převodu vlastnictví nemovitých věcí je nutný titulus a modus. Titulem je zde například
kupní, či darovací smlouva. Modem je zde zápis do pozemkových, či jiných veřejných knih.
Tento zápis se nazývá vklad (intabulace).202
Vkladem se zapisuje bezpodmínečné nabytí práva, nebo jeho výmaz. Vkladem
dochází ke vzniku, změně či zániku například vlastnického práva, zástavního práva, či práva
odpovídajícímu věcnému břemeni. 203
Záznamem se zapisuje podmíněné nabytí práva, nebo jeho výmaz. Záznamem dochází
ke vniku, změně či zániku práva až v případě tzv. spravení. Pokud dojde ke spravení a budou
splněny podmínky, tak získá záznam právní účinky vkladu. V případě, že podmínky splněny
nebudou, tak bude záznam vymazán. Záznam se provádí například, když ještě chybí potvrzení
finančního úřadu o zaplacení daně z převodu nemovitosti.204 Záznam v rakouském pojetí je
tedy obdobný s pojetím záznamu dle knihovního zákona na našem území. Pojetí záznamu
v naší současné právní úpravě je však odlišné (viz předchozí kapitoly).
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Poznámka se zapisuje k signalizaci určitých skutečností. Rakouské právo rozlišuje
poznámku pořadí (Anmerkung der Rangordnung) a poznámku pořadí ve prospěch konkrétní
osoby (Anmerkung der Rangordnung zugunsten einer bestimmten Person).205
Poslední formou zápisu je ozřejmění. Ozřejmění slouží k signalizaci významných
okolností. Za významné okolnosti jsou považovány například služebnosti spojené
s nemovitostí či veřejnoprávní omezení (konkrétně například nebezpečné zóny). 206
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Závěr
Cílem mé práce bylo především přiblížit novou právní úpravu v této oblasti a srovnat
ji s úpravou předešlou. Nová právní úprava přinesla mnoho úplných novinek, ale i změn
inspirovaných minulostí.
Nová právní úprava vymezila nově pojem vklad a záznam. Byla zavedena nová
podoba vkladového řízení. Vkladové řízení je nově možné zahájit i bez návrhu. Nově se
zapisují do katastru některá věcná práva. Nově byl definován pojem účastník vkladového
řízení. Nově se zapisují do katastru některé poznámky. Lhůta pro vklad do katastru se
prodloužila na 20 dní. Povolení vkladu nastane až 20. den od zaslání informace o plombě.
Byl upraven předmět evidence katastru nemovitostí. Další novinkou je evidování
cenových údajů o nemovitostech. U evidovaných budov se nově eviduje, zda se jedná o
dočasnou stavbu. Již se do katastru nemovitostí nezapisují rozestavěné stavby.
Nová právní úprava posílila zásadu materiální publicity. Kupující má oporu ve
veřejném seznamu. Přibylo více vkladových listin na úkor záznamových, čímž byl posílen
princip intabulace. Byla znovu zavedena zásada superficies solo cedit a stavba je tedy součástí
pozemku. Stavba a pozemek téhož vlastníka se staly jedinou nemovitostí. Opětovné zavedení
zásad jistě přispěje ke zvýšení důvěry v katastr nemovitostí. Významně vzroste informační
hodnota katastru.
Jak je patrno z výše zmíněného výčtu nejdůležitějších změn či z informací o změnách
podrobněji rozpracovaných v jednotlivých kapitolách, nastaly od 1. 1. 2014 podstatné změny
v právní úpravě katastru nemovitostí. Kladně lze hodnotit fakt, že právní úprava byla oproti
předchozí právní úpravě sjednocena. Jak již praxe ukazuje, je nezbytné nalézt rovnováhu mezi
ochranou vlastnictví, potažmo vlastníků na jedné straně a efektivním a rychlým vedením
evidence nemovitostí na straně druhé. Nová právní úprava značně posílila ochranu vlastnictví
a důvěru ve veřejný seznam. Naproti tomu tím, že nastalo skokové zvýšení počtu vkladových
řízení, jsou často katastrální úřady zahlceny. Ke zrychlení vkladového řízení rovněž
nepomáhá ani ona 20 denní lhůta pro vklad, již je nutné dodržet. Právní úprava katastru
nemovitostí účinná od 1. 1. 2014 je však přes všechny, dle mého názoru drobné nedostatky,
krokem správným směrem. Ke zlepšení některých drobných nedostatků by mohla v budoucnu
přispět i odpovídající judikatura k nové úpravě. V současné době je totiž možné pozorovat
v praxi jednotlivých katastrálních úřadů rozdílné řešení u dílčích problémů. To rozhodně
nepřispívá k právní jistotě účastníků právních vztahů, týkajících se nemovitostí. Jestliže
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judikatura nenapomůže k odstranění problémů, bude nutná drobná novelizace předpisů
dopadajících na katastr nemovitostí.
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Summary:
This diploma thesis deals with the land registry. The purpose of my thesis is to
compare old and new legislation relates to Cadastre of Real Estate. The reason for my
research is that the new legislation came up with signicifant changes.
At the beggining of my thesis you can find introduction. Introduction presents aims of
my thesis and also structure.
The thesis is composed of seven chapters.
Chapter one concentrates on history of land registry. This chapter is subdivided into
five parts. In each part is described one of important historical periods related to real estate
record.
Chapter two examines relevant Czech legislation of cadastral law. It briefly describes
effective laws and ordinances.
Chapter three deals with fundamental information about Cadastre of Real Estate. This
chapter consists of three parts. Part one focuses on basic terms and their definition. Part two
describes objects, which are kept recorded. Part three containts information about content of
land registry.
Chapter four is an analysis of registration into the Cadastre of Real Estate according to
past legislation. This chapter provides an outline of relevant Czech case law. Part one
describes Entry. Part two is about Record. Part three characterises Note.
Chapter five analyzes registration into the Cadastre of Real Estate according to new
legislation. Part one looks at Entry after the 1st of January, 2014. Part two describes Record
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after 1st of January, 2014. And the last part of this chapter focuses on Note after 1 st of January,
2014.
Chapter six points out principles of the land registry. This chapter contains nine parts.
These parts investigates all significant principles of the land registry. As an example it is
possible to mention the principle of the material publicity or superficies solo cedit principle.
Chapter seven is the last chapter. It refers to legislation of austrian Cadastre of Real
Estate.
At the end you can find conclusion. Conclusion highlights main changes that were
discovered during processing this diploma thesis. It was discovered that new legislation is
much more useful than previous legislation. For problem solving of partial disputes, it is
neccessary to rely on judicial ruling.
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(katastrální vyhláška).
13. Vyhláška číslo 401/2011 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení
řízení o povolení vkladu do katastru.
14. Nařízení vlády číslo 111/2001 Sb., o porovnávání a přejímání údajů katastru
nemovitostí a evidence obyvatel.
15. Vyhláška číslo 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
16. Vyhláška číslo 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
17. Vyhláška číslo 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení
řízení o povolení vkladu.
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18. Zákon číslo 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a
skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých
zákonů.
19. Zákon číslo 500/2004 Sb., správní řád.
20. Zákon číslo 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.
21. Zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
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