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Úvod 

Při výběru tématu diplomové práce jsem se snaţila najít propojení mezi 

poznatky, které jsem získala studiem, a zkušenostmi nabytými ze své dosavadní praxe. 

Vzhledem k tomu, ţe jsem v minulosti měla moţnost se osobně podílet na vedení 

správních řízení na úseku katastru nemovitostí a ţe mě při studiu oblast správního práva 

rovněţ zaujala, rozhodla jsem věnovat svou práci právě tomuto tématu. 

Nemovitosti a nakládání s nimi jsou odedávna neodmyslitelnou součástí lidské 

společnosti. S jejím postupným rozvojem však trh s nemovitostmi a jejich evidence 

s ním spojená nabývaly na významu a bylo proto pro kaţdé státní zřízení nevyhnutelné, 

aby soukromoprávní vztahy týkající se nemovitostí byly regulovány rovněţ právem 

veřejným, neboť bezvadné fungování jejich evidence má obrovský význam  

pro ekonomickou prosperitu kaţdého státu. Evidence nemovitostí a práv s nimi 

spojenými je totiţ nepostradatelným zdrojem podkladů zejména pro výpočet daní, 

slouţí jako evidence nemovitého majetku jednotlivých osob, prokazuje existenci 

určitého práva do takového seznamu zapsaného a reguluje, jaká práva a na podkladě 

jakých listin, se do něho vůbec zapíší.  

Nejinak tomu je v České republice. Katastr nemovitostí, jako veřejný seznam, je 

pod neustálým tlakem a kontrolou veřejnosti, aby jím evidované a poskytované údaje 

byly co nejkvalitnější, řízení probíhající na tomto úseku co nejrychlejší a zároveň aby 

poskytoval dostatečnou ochranu v něm evidovaných údajů, neboť hospodářský význam 

nemovitostí a právních vztahů k nim je pro kaţdou ekonomiku obrovský. K dosaţení 

těchto cílů velkým způsobem přispěl proces tzv. digitalizace údajů písemného operátu 

katastru nemovitostí, díky které byly údaje o nemovitostech na našem území převedeny 

do elektronické podoby, a poskytování údajů se tím pádem stalo dostupnějším  

pro širokou veřejnost. 

Velkou změnu prodělal katastr nemovitostí v nedávné době v souvislosti 

s rekodifikací soukromého práva, neboť nový občanský zákoník s sebou přinesl mnoho 

nových institutů týkajících se právě oblasti nemovitých věcí. Zejména proto musel být 

zároveň nevyhnutelně přijat nový katastrální zákon, který v sobě tyto nové instituty 

zakotvil a přizpůsobil řízení na úseku katastru nemovitostí tak, aby jeho výsledkem bylo 
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co nejspolehlivější vedení katastru nemovitostí, poskytující ochranu jak vlastníkům 

nemovitostí, tak osobám vycházejících z údajů v něm evidovaných. 

Cílem mé diplomové práce je tedy systematicky a komplexně zmapovat, jakým 

způsobem se stát, resp. orgány státní správy podílí na tom, aby se katastr nemovitostí 

stal bezpečným a spolehlivým zdrojem informací, a jaká řízení vůbec na úseku katastru 

nemovitostí probíhají. Vymezím proto nejprve roli správního orgánu v řízeních 

vedených na úseku katastru nemovitostí, následně uvedu jednotlivé typy takových řízení, 

specifikuji, co je jejich předmětem a výsledkem, a zaměřím se pak zejména na jejich 

specifika oproti správnímu řádu a procesní změny, ke kterým došlo s účinností nového 

katastrálního zákona. 

V první kapitole nejprve podrobně charakterizuji katastr nemovitostí jako takový 

a stručně uvedu jeho vývoj aţ po jeho současnou podobu. Vše následně doplním 

vymezením pravomoci a působnosti jednotlivých správních orgánů zřízených na úseku 

katastru nemovitostí a stručným seznámením s informačním systémem katastru 

nemovitostí, který podporuje výkon státní správy na úseku katastru nemovitostí a který 

výrazně pomohl dynamičnosti jednotlivých zápisů do katastru a jeho zpřístupnění 

veřejnosti. 

Druhou kapitolu následně věnuji právním předpisům týkajících se katastru 

nemovitostí, postupnému vývoji této právní úpravy, a jednotlivých řízení na úseku 

katastru nemovitostí s tím spojených. Pozornost pak budu soustřeďovat zejména  

na novinky, které s sebou pro tato řízení přinesl nový katastrální zákon. 

Do třetí kapitoly zahrnu výčet těch nejvýznamnějších řízení, se kterými se  

na úseku katastru nemovitostí můţeme setkat. Stručně charakterizuji kaţdé z nich a 

uvedu postup, jakým probíhají a k čemu vedou. Zároveň je také rozliším na ta, která 

jsou řízeními správními a která řízením sui generis, tedy takovým, na které se správní 

řád aplikuje jen ve velmi v omezené míře a jehoţ výsledkem není vydání rozhodnutí. 

Ve čtvrté kapitole se pak podrobně zaměřím na to nejvýznamnější správní řízení 

na úseku katastru nemovitostí, a to řízení o povolení vkladu práva do katastru 

nemovitostí. Rozeberu podrobně jeho jednotlivé fáze od zahájení aţ po vydání 

rozhodnutí v dané věci a opravným prostředkům proti němu. Důraz pak pokladu 

zejména na odchylky od správního řádu a na novinky, které do tohoto řízení rovněţ 
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vnesl nový katastrální zákon, a to zejména s ohledem na zakotvení principu materiální 

publicity v našem právním řádu. 

Do své práce se tedy budu snaţit zakomponovat, jak znalosti získané studiem, 

tak svým působením na jednom z katastrálních pracovišť. Má práce dále vychází 

z dostupné literatury, veřejných informačních zdrojů a přímých konzultací s pracovníky 

katastrálních úřadů. Vzhledem k tomu, ţe ke změnám v právní úpravě této oblasti došlo 

teprve před dvěma roky, je dostupná judikatura v současné době zastaralá a lze jí proto 

aplikovat pouze omezeně. 

Vzhledem k širokému rozsahu působnosti jednotlivých správních úřadů na úseku 

katastru nemovitostí, se ve své práci zaměřuji zejména na činnost katastrálních úřadů. 
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1 Státní správa zeměměřičství a katastru 

1.1 Katastr nemovitostí 

Katastr nemovitostí je dle ustanovení § 1 odst. 1 katastrálního zákona „veřejný 

seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost“) 

vymezených tímto zákonem, zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické  

a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem“. Snad kaţdý z nás alespoň 

jednou vyuţil nebo vyuţije jeho údaje. Proto povaţuji za nutné, dříve neţ se budu 

zabývat výkonem státní správy při zápisu práv k nemovitostem v něm evidovaným, 

učinit nejprve seznámení s pojmem katastr nemovitostí (dále jen „katastr“), s jeho 

vývojem jako takovým a s vývojem jeho právní úpravy. 

Historie katastru v České republice sahá aţ do období vlády Přemyslovců, kdy 

byla zavedena daň z lánu
1
, později daň pozemková

2
, a bylo tudíţ potřeba ji nějakým 

spravedlivým způsobem vybírat. Tehdy se však pozemky ještě evidovat nezačaly, byly 

pouze přeměřovány. Poprvé si šlechta začala evidovat svá soukromá práva na majetek 

ve 14. století, a to zápisem v zemských deskách. Ty vedl zpočátku zemský soud, 

protoţe původně slouţily k zápisům o soudních sporech. Drţebnostní práva  

a povinnosti poddaných se evidovala odděleně, v tzv. urbářích. V následujících etapách 

se také s rozšiřováním daňových povinností rozvíjela evidence nemovitých věcí. V roce 

1656 byl tak zaveden první rustikální katastr, následoval tereziánský katastr, josefský 

katastr a tereziánsko – josefský katastr. Za základ dnešního novodobého katastru je však 

povaţován aţ stabilní katastr zřízený nejvyšším patentem rakouského císaře Františka I. 

ze dne 23. 12. 1817. Jeho základním nedostatkem však byla nezajištěnost nepřetrţité 

aktualizace. Zákonem č. 95/1871 ř.z., o zavedení obecného zákona o pozemkových 

knihách (tzv. obecní knihovní zákon) bylo proto stanoveno, ţe v nových pozemkových 

knihách, ze zákona veřejných, mají být zaneseny veškeré nemovitosti a práva  

i povinnosti s nimi spojené. Původní daňové poslání katastr zcela ztratil přijetím zákona 

č. 177/1927 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (tzv. katastrální zákon), 

                                                 

1
 r. 1022 za vlády kníţete Oldřicha 

2
 r. 1250 za vlády Přemysla Otakara II. 
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kterým byl zřízen pozemkový katastr. Ten se stal nedílnou součástí všech právních 

jednání o nemovitostech. Tento zákon také poprvé definoval katastrální řízení.  

Počínaje zápisem do veřejných knih tedy podléhala práva k nemovitostem 

evidenci, se kterou byl také spojen konstitutivní charakter tohoto zápisu. Výjimku však 

tvořilo období platnosti zákona č. 141/1950 Sb., tzv. středního občanského zákoníku, 

kterým se stal zápis do veřejných knih pouze deklaratorním, a k nabytí vlastnického 

práva docházelo bez ohledu na zápis do knihy. Na tento zákon dále také navázal zák. č. 

22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, kterým sice byla zavedena evidence nemovitostí, 

ale pouze pro účely plánování a řízení hospodářství. Zápisy právních vztahů  

o nemovitostech měly opět pouze evidenční charakter. Protoţe však bylo potřeba 

nějakým způsobem upravit nabývání nemovitostí do jiného neţ socialistického 

vlastnictví, byla s účinností zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zavedena 

registrace relevantních smluv státním notářstvím. I její prioritou však nebyla bezpečnost 

realitních obchodů, ale pouze způsob, jakým zdanit převod nemovitostí pocházejících  

z jiného neţ socialistického vlastnictví. Zásadní změna nastala aţ po roce 1989. 

Na počátku devadesátých let dvacátého století došlo k mnoha právním úpravám 

týkajících se nemovitostí, ale teprve aţ od 1. ledna 1993 s účinností zákona č. 344/1992 

Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), byl zřízen katastr 

nemovitostí jako „soubor údajů o nemovitostech v ČR zahrnující jejich soupis a popis a 

jejich geometrické a polohové určení“
3
. Zároveň byla zákonem zrušena dosavadní 

evidence nemovitostí orgány státní geodézie. Ve stejný den nabyl účinnosti také zákon č. 

359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, kterým byla státní správa 

katastru nemovitostí svěřena katastrálním úřadům, a dále zákon č. 265/1992 Sb.,  

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, který podrobněji 

upravil postup katastrálních úřadů při zápisech práv do katastru nemovitostí. Tento 

zákon reagoval na novelu občanského zákoníku 1964 účinnou od 1. 1. 1993, konkrétně 

na novelizované ustanovení § 133 odst. 2, a částečně zavedl intabulační princip vzniku 

vlastnických práv, kdy k nabytí věcného práva zřízeného smluvně dochází aţ vkladem 

do katastru, jemuţ předchází správní řízení o návrhu na vklad vedené katastrálním 

                                                 

3
 ust. § 1 odst. 2 katastrálního zákona (1992) 



 

11 

 

úřadem.  Tímto byla dokončena první etapa přetvoření evidence nemovitostí v katastr 

nemovitostí, jeţ se stal, a dodnes je, zdrojem informací slouţících k
4
: 

 ochraně práv k nemovitostem 

 daňovým a poplatkovým účelům 

 ochraně ţivotního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného 

bohatství, kulturních památek 

 rozvoji území 

 oceňování nemovitostí 

 účelům vědeckým, hospodářským a statistickým 

 tvorbě dalších informačních systémů slouţících k výše uvedeným účelům 

 

 

1.2 Orgány státní správy na úseku zeměměřičství  

a katastru 

Po stručném nastínění podstaty katastru a jeho vzniku v České republice a jeho 

vzniku v České republice se budu zabývat soustavou orgánů pověřených státní správou 

na úseku zeměměřičství a katastru. 

Jak jsem jiţ napsala výše, základním stavebním kamenem úpravy výkonu státní 

správy v této oblasti je zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních 

orgánech, účinný od 1. 1. 1993. Tímto zákonem byl zřízen Český úřad zeměměřičský a 

katastrální jako ústřední úřad zeměměřičství a katastru, a spolu s ním jednotlivé 

katastrální úřady, zeměměřičský úřad a zeměměřičské a katastrální inspektoráty. Státní 

správa v této oblasti tak byla svěřena jednomu správnímu úřadu přímo závislému  

na moci výkonné, a to včetně vedení a správě veřejného seznamu o právních vztazích 

k nemovitostem. Mnozí namítají, ţe právě toto napojení na moc výkonnou by mohlo 

vést ke zneuţívání katastru a k ovlivňování řízení o návrzích. Já však povaţuji  

                                                 

4
 ust. § 1 odst. 3 katastrálního zákona (1992)  a ust. § 1 odst. 2 katastrálního zákona 
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za dostatečné, ţe veškerá pravomocná rozhodnutí správního úřadu jsou pod kontrolou 

moci soudní a v případě, ţe i při zápisu práv, tj. řízení nesporném, dojde ke sporu, je 

moţné se na soud obrátit. Zřízení katastru jako jednotného nástroje, jak pro evidenci 

nemovitostí, tak právních vztahů k nim, a jeho správa jedním správním orgánem, se 

naopak velice osvědčilo. Původní nepřehlednost a roztříštěnost úpravy nevyhovovala 

soudobým poţadavkům na erudované vedení správy katastru, na efektivní a spolehlivé 

provádění zápisů do katastru a na moţnost obrátit se na nezávislý státní orgán se ţádostí 

o přezkum daných rozhodnutí katastrálního úřadu. V roce 1993 bylo tak velikou výzvou 

nejen samotné svěření katastru jednomu správnímu orgánu, ale také získání příslušných 

odborníků na otázky s katastrem spojené a týkající se právních vztahů k nemovitostem. 

V době zřízení katastru disponoval totiţ katastrální úřad méně neţ 10 zaměstnanci 

s úplným právnickým vzděláním a další bylo proto nutné rychle přijmout a vychovat, 

aby katastrální úřady byly schopny plnit zákonem stanovené povinnosti a tím mohly 

naplnit i očekávání veřejnosti, laické i odborné, vůči katastru.
5
 

 

1.2.1 Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Český úřad zeměměřičský a katastrální (dále jen „ČÚZK“) je tedy ústředním 

správním úřadem zeměměřičství a katastru nemovitostí České republiky se sídlem  

v Praze. V čele ČÚZK je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky, 

a to v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní sluţbě (dále jen „sluţební zákon“), 

ve znění pozdějších předpisů. Věcnou působnost ČÚZK vymezuje ustanovení § 3 odst. 

1 ZKatOrg. Dle tohoto ustanovení ČÚZK: 

 zabezpečuje jednotné provádění těchto činností:  

 správy katastru nemovitostí České republiky, 

 budování a údrţby podrobných bodových polí, 

 tvorby, obnovy a vydávání základních a tematických státních mapových 

děl a jiných publikací, 

                                                 

5
 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck., 2014. ISBN 978-80-7400-525-1. 

Předmluva. S. XII. 
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 standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České 

republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území 

mimo Českou republiku, 

 vytváření a vedení automatizovaného informačního systému 

zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, 

 dokumentace výsledků zeměměřických činností, 

 koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky a 

systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti, 

 zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru 

nemovitostí České republiky, 

 řídí Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady 

 vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, která 

je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o 

nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového 

přístupu, 

 rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností, 

 schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních 

území, 

 rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a inspektorátů, 

 stanovuje správce základních a tematických státních mapových děl, 

 uděluje a odnímá úřední oprávnění, 

 organizuje a zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti a srovnávací zkoušky 

odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění, 

 vede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední oprávnění, 

 vydává základní státní mapová díla a tematická státní mapová díla, 

 vykonává správu základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí a 

informačního systému územní identifikace, 
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 plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu a provádí další 

činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České 

republiky. 

 

1.2.2 Katastrální úřady a katastrální pracoviště 

Katastrální úřad byl stejně jako ČÚZK zřízen ZKatOrg, a to jako jiný správní úřad 

pro zeměměřičství a katastr nemovitostí České republiky. Řídí jej jeho ředitel, který je 

jmenován předsedou ČÚZK. Jeho výběr, jmenování a odvolání se také řídí sluţebním 

zákonem. Věcná působnost katastrálního úřadu je vymezena v ustanovení § 5 odst. 1 

ZKatOrg. Podle tohoto katastrální úřad: 

 vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky, 

 vykonává správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového 

a výškového, 

 projednává porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky 

podle zvláštního zákona, 

 schvaluje změny pomístního názvosloví a zabezpečuje činnosti spojené se 

standardizací geografického názvosloví, 

 schvaluje změny hranic katastrálních území, 

 vykonává správu základních státních mapových děl stanovených Českým 

úřadem zeměměřickým a katastrálním, 

 plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, 

kterými ho pověří Český úřad zeměměřický a katastrální. 

V současné době výše uvedené úkoly plní 14 katastrálních úřadů, jejichţ působnost 

vykonává celkem 96 katastrálních pracovišť, coţ jsou dle ustanovení § 5 odst. 2 

ZKatOrg vnitřní organizační jednotky katastrálního úřadu, a to v územním obvodu, 

který je určen sdělením ČÚZK č. 368/2013 Sb. Sídla a územní působnost jednotlivých 

katastrálních úřadů jsou pak stanovena v Příloze 2. ZKatOrg. Došlo zde tedy k vyuţití 
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moţnosti
6
, aby působnost zákonem zřízeného správního úřadu vykonával jiný útvar, 

vymezený na podkladě výše uvedeného vnitřního organizačního aktu vyhlášeného  

ve Sbírce listin, a to v rámci určeného územního obvodu. Důvodem dělení působnosti 

v dané oblasti bude zejména skutečnost, aby tak daný správní úřad byl blíţe veřejnosti, 

ale zároveň zjednodušena struktura správních úřadů s ohledem na jejich efektivitu a 

následnou úsporu nákladů. Katastrální pracoviště tak jménem příslušného katastrálního 

úřadu vedou daná řízení, vydávají rozhodnutí a jsou tedy v podstatě tím orgánem, který 

má největší vliv na stav a změny zápisů v katastru. Proto je však s ohledem  

na skutečnost, ţe katastrální pracoviště v podstatě plně vykonávají věcnou působnost 

svěřenou zákonem pouze správnímu úřadu, otázkou, zda na taková pracoviště 

nenahlíţet rovněţ jako na správní úřady a klást na ně stejné ústavněprávní poţadavky.
7
 

Toto rozdělení se však na úseku katastru nemovitostí ukázalo jako velice efektivní a 

katastrální úřady jsou jedny z těch správních orgánů, které úspěšně napomáhají vytvářet 

stabilitu ve společnosti od samotného počátku jejich vzniku. Katastrální úřady, resp. 

jednotlivá katastrální pracoviště, jsou tedy právě ty orgány, kterým bylo od počátku 

svěřeno vedení správních řízení týkajících se zápisů práv k nemovitostem v katastru 

evidovaným, a proto se má práce bude zaměřovat zejména na jejich činnost. Vzhledem 

k výše uvedenému, pouţiji také dále tam, kde budu hovořit jak o katastrálních úřadech, 

tak o katastrálních pracovištích, souhrnně termín „katastrální úřad“. 

 

                                                 

6
 zák. č. 175/2003 Sb., kterým se mění ZKatOrg, kdy došlo ke zrušení katastrálních úřadů 

organizovaných podle okresů a k vytvoření 14 úřadů krajských, jejichţ působnost v rámci vymezeného 

územního obvodu vykonávají jednotlivá katastrální pracoviště. K vytvoření takových útvarů došlo v roce 

2004 v organizaci veřejné správy v České republice vůbec úplně poprvé. 

7
 Toto téma rovněţ rozebírá doc. JUDr. Kopecký, CSc. ve svém článku K institutu pracovišť a jiných 

územních útvarů správních úřadů. Zamýšlí se zejména nad skutečností, ţe v současné době neexistuje 

jednotná úprava vytváření pracovišť či jiných útvarů správních úřadů a dochází tak k velké rozdílnosti 

jednotlivých právních úprav a vymezení jejich kompetencí, neboť při jejich vytváření 

nejsou respektována alespoň základní pravidla pro zřizování správních úřadů. Povaţuje proto, s ohledem 

na posílení právní jistoty v dané oblasti, za nezbytné, aby tato rozrůstající se tendence v organizaci 

veřejné správy byla nějakým způsobem reflektována zejména správním řádem. (KOPECKÝ, Martin. 

K institutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů. Časopis Správní právo. Praha: 

Ministerstvo vnitra, 2013, 2., 88 – 96. ISSN 0139-6005) 
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1.2.3 Zeměměřičský úřad 

Zeměměřičský úřad byl zřízen rovněţ ZKatOrg, a to také jako jiný správní úřad, 

ovšem na rozdíl od katastrálního úřadu s celostátní působností. Jeho sídlem je Praha. 

V čele úřadu stojí ředitel a jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí sluţebním zákonem. 

Věcnou působnost úřadu vymezuje ustanovení § 3a ZKatOrg, dle něhoţ zeměměřičský 

úřad: 

 vykonává správu geodetických základů České republiky 

 rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního 

bodového pole, včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového 

pole 

 vykonává správu základních státních mapových děl a tematických státních 

mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním 

 vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických 

jednotkách 

 vykonává správu základní báze geografických dat České republiky 

 vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je specializovaným 

archivem 

 provádí zeměměřické činnosti na státních hranicích v dohodě se správcem 

dokumentárního díla státních hranic 

 projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona 

 plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří ČÚZK 

 

1.2.4 Zeměměřičské a katastrální inspektoráty 

Zejména pro kontrolu výkonu státní správy na úseku zeměměřičství a katastru byly 

ustanovením § 2 odst. 2 ZKatOrg zřízeny zeměměřičské a katastrální inspektoráty (dále 

jen „inspektoráty“). Jsou stejně jako katastrální úřad a zeměměřičský úřad také řízeny 

ředitelem, k jehoţ výběru, jmenování a odvolání dochází na základě sluţebního zákona. 
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Podle ustanovení § 4 ZKatOrg tedy celkem 7 inspektorátů, jejichţ územní působnost je 

vymezena Přílohou č. 1 ZKatOrg,: 

 kontroluje výkon státní správy katastru katastrálními úřady  

 dohlíţí na ověřování výsledků zeměměřických činností vyuţívaných pro katastr 

a státní mapové dílo  

 předkládá návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a 

dohledu podle písmen a) a b)  

 rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů  

 předkládá návrhy na odejmutí úředního oprávnění podle zákona č. 200/1994 Sb.  

 projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zákona č. 200/1994 

Sb.  

 plní další úkoly, kterými je pověří ČÚZK 

Zde povaţuji za důleţité zdůraznit, ţe ZKatOrg nijak nespecifikuje, kdo je 

nadřízeným správním orgánem katastrálních úřadů. Zavádějícím by se mohlo zdát 

ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) ZKatOrg, neboť dle něho ČÚZK řídí Zeměměřičský 

úřad, inspektoráty a katastrální úřad. Tak tomu však není, neboť tímto není jeho 

nadřízenost výslovně stanovena. V daném případě je nezbytné pouţít obecná ustanovení 

správního řádu, a to konkrétně ustanovení § 178 odst. 1. Dle toho je totiţ nadřízeným 

správním orgánem v případě, ţe jej zvláštní zákon výslovně nestanoví, ten správní 

orgán, který rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor. Proto je nadřízeným 

správním orgánem katastrálního úřadu místně příslušný zeměměřičský a katastrální 

inspektorát, neboť právě tomu je svěřena pravomoc rozhodovat o odvoláních proti 

rozhodnutím katastrálních úřadů. 

 

1.3 Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) 

Vzhledem k tomu, ţe veškerá činnost úředníků týkající se zápisů do katastru 

probíhá elektronicky prostřednictvím ISKN, povaţuji za vhodné zmínit o tomto datově 

nejrozsáhlejším informačním systému státní správy také několik vět.  
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S pokrokem informačních technologií bylo nutné zmodernizovat a přizpůsobit 

novým trendům také katastr nemovitostí a přístup k němu, a to jak pro potřeby 

pracovníků katastrálních úřadů, tak pro potřeby veřejnosti. Proto se od roku 1997 

v resortu postupně pracovalo na implementaci integrovaného informačního systému, 

který by umoţnil efektivní výkon správy katastru, vedení souboru geodetických  

a popisných informací katastru a dalších administrativních činností při vedení katastru. 

V ţivot byl ISKN uveden v září roku 2001, kdy byl zprovozněn na všech katastrálních 

pracovištích. Vzhledem k tomu, ţe ISKN spojil vedení a správu katastru v jeden systém 

společný pro všechna katastrální pracoviště, trvalo ještě téměř rok, neţ se zcela doladil. 

Odměnou všem pak ale bylo, ţe ISKN umoţnil zveřejňovat a poskytovat aktuální data 

jiţ během několika minut od jejich zadání, coţ bylo do spuštění ISKN nereálné. V roce 

2011 se pak podařilo odstranit poslední nedostatek tohoto systému, a sice jeho 

roztříštěnost na lokální databáze a centrální databázi, a také nepropojení s jinými,  

pro činnost katastrálních pracovišť potřebnými, systémy státní správy, jako např.  

s Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) či později informačním 

systémem datových schránek. Jeho poslední velkou úpravou byla adaptace na rozsáhlé 

změny, které přinesl nový občanský zákoník a na něj navazující nový katastrální zákon. 

V dnešní době je tak ISKN opravdu integrovaný systém státní správy, který pomocí 

internetu umoţňuje kaţdému nahlédnout do katastru kdykoli a odkudkoli, a který 

spolehlivě a bezpečně plní účel, pro nějţ byl zřízen. 

 

2 Právní regulace 

2.1 Nový katastrální zákon 

Právní úprava týkající se katastru byla po relativně dlouhou dobu povaţována  

za dostačující, od roku 1993 proběhlo jen několik novel. Přesto se postupně začaly 

ukazovat její slabiny a v roce 2001 byl vládou schválen věcný záměr návrhu nového 

katastrálního zákona, jehoţ úkolem bylo zejména vytvořit z katastru bezpečný zdroj 

informací o nemovitostech a právech k nim zapisovaným. Stávající úpravě totiţ,  

na rozdíl právní úpravy vedení pozemkové knihy, chybělo například zákonné zakotvení 

principu materiální publicity, byť ustanovení § 11 ZápPrNe, svým zněním „Ten, kdo 
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vychází ze zápisů v katastru učiněného po 1. lednu 1993, je v dobré víře, že stav 

katastru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět, že stav zápisů v katastru 

neodpovídá skutečnosti.“ vzbuzovalo dojem, ţe se tato zásada uplatňuje. Nezakotvením 

této zásady do právního řádu spolu s nejasným výkladem ustanovení, resp. s vágním 

zněním ustanovení § 11 ZápPrNe, důvěra v zápisy v katastru znamenala poměrné riziko 

pro kaţdého uţivatele katastru.
8
 Nevyhovující a zbytečnou se s rozvojem volného trhu a 

se změnou společenského uspořádání stala i roztříštěnost úpravy oblasti katastru 

nemovitostí do dvou zákonů, a sice zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 

republiky (katastrální zákon), a zák. č. 265/1992 Sb., a o zápisech vlastnických a jiných 

práv do katastru nemovitostí, která byla důsledkem rozdělení kompetencí tehdejšího 

Federálního shromáţdění a České národní rady. Projednávání návrhu nového 

katastrálního zákona bylo však v roce 2002 přerušeno. Otázka jeho potřebnosti se stala 

nevyhnutelnou aţ v roce 2011, kdy bylo známé konečné znění nového občanského 

zákoníku. 

Nový občanský zákoník přinesl pro oblast katastru zejména dvě zcela zásadní 

novinky. Tou první byl návrat k zásadě superficies solo cedit
9
, tedy zásadě vyjadřující, 

ţe stavba je součástí pozemku, jejímţ přijetím se zcela změnila definice nemovité věci. 

Na oblast řízení před katastrálním úřadem však měla mnohem větší dopad druhá 

novinka, a to zakotvení zásady materiální publicity do ustanovení § 980 a násl. 

občanského zákoníku, a to zejména do věty první ustanovení § 984 odst. 1, která říká, 

ţe „Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, 

svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře 

od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu.“
10

 Přestoţe zde zákonodárce 

                                                 

8
 Skutečnost, ţe nebyla uplatňována zásada materiální publicity, dosvědčuje také rozsudek KS v Ústí nad 

Labem sp. zn. 15 Ca 549/2000, který říká, ţe osoba jednající v dobré víře ve správnost údajů v katastru 

nemůţe nemovitost nabýt od nevlastníka, pouze se ocitne v postavení oprávněného drţitele, jenţ by mohl 

nemovitost, budou-li k tomu splněny hmotněprávní podmínky, nabýt vydrţením. 

9
 ust. § 506 odst. 1 občanského zákoníku 

10
 a contrario ust. § 11 ZápPrNe, který mylně vyvolával dojem, ţe zásada materiální publicity v našem 

právním řádu zakotvena je, přestoţe tomu tak nebylo. Ochrana dobré víry v zápisy učiněné po 1. 1. 1993 

se ukázala jako nedostačující, neboť v případě nesouladu stavu zapsaného se skutečným stavem věci, 

měla přednost právě právní realita. Navíc dobrá víra byla pouze předpokladem vydrţení vlastnictví  

k nemovitosti. Tuto skutečnost namítal také Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. II ÚS 349/03 z 1. 8. 
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vyzdvihl ochranu úplatných převodů, představuje tato právní úprava velký krok vpřed 

směřující k ochraně práv v oblasti realitních obchodů a posiluje tak zejména ochranu 

nabyvatele, který musí spoléhat na pravdivost a úplnost zápisů v katastru.
 11

 S ohledem 

na tyto změny v zájmu vybudování důvěryhodného moderního katastru se stalo 

nevyhnutelným zrušit dvojí druh zápisů věcných práv do katastru nemovitostí, tzn. 

zrušit zápis věcných práv záznamem a ponechat pouze zápis vkladem, který má buď 

konstitutivní, nebo deklaratorní charakter. Konstitutivní charakter, stejně jako do 1. 1. 

2014, má pak pouze vklad provedený na podkladě smlouvy. Vklad provedený  

na podkladě jiných listin, osvědčujících vznik věcného práva na podkladě jiné 

skutečnosti neţ zápisem do katastru, má i nadále deklaratorní charakter. Jak  

pro konstitutivní, tak i pro deklaratorní zápis však nově platí, ţe od provedení vkladu 

poţívá zapsané právo ochranu, kterou mu poskytuje zásada materiální publicity, coţ je 

ten nejdůleţitější rozdíl oproti stávající úpravě zápisů do katastru. Zrušení zápisů 

věcných práv záznamem bylo ţádoucí i z důvodu, ţe zápis záznamem se prováděl 

v rámci řízení sui generis evidenčního charakteru, nejednalo se o klasické správní řízení 

upravené správním řádem, zápisy se často činily bez návrhu dotčených osob. Osoba 

pozbývající určité právo, resp. osoba, jejíţ právo se z katastru vymazávalo, či naopak 

osoba domáhající se zápisu záznamem, tudíţ ani neměla moţnost se bránit v ţádném 

přezkumném řízení proti výsledku správní činnosti katastrálního úřadu. Vkladové řízení 

je oproti tomu pod důslednou kontrolou katastrálních úřadů a kaţdý účastník má 

moţnost se proti neprovedení vkladu, resp. proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad, 

bránit.  

Nové paragrafové znění katastrálního zákona bylo vládě předloţeno hned v létě 

2012, kde ale leţelo nedotčené aţ do února roku 2013. Pro správnou návaznost právních 

předpisů a postupů správních orgánů bylo však nutností, aby jeho účinnost nastala 

současně s novým občanským zákoníkem, a katastrální zákon tak pak musel být přijat  

                                                                                                                                               

2006, kdyţ upozornil, ţe katastr nemovitostí není zaloţen na zásadách, které by umoţnily jednat s plnou 

důvěrou v jeho obsah. Není-li totiţ informace zapsaná v katastru nadána pravdivostí, nemůţe pak být 

schopen plnit jednu ze svých základních funkcí, a to důvěryhodnost, a vystavuje tak veřejnost 

neodůvodněnému riziku. 

11
 Výjimku z principu materiální publicity však obsahuje ust. § 984 odst. 2 občanského zákoníku, kdyţ 

říká, ţe ta se pro nezbytnou cestu, výměněk a pro věcné právo vznikající ze zákona nepouţije. 
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v legislativním chvatu, coţ pro tak rozsáhlou rekodifikaci není nikdy vhodné
12

. Dopady 

změn, které tyto nové zákony a na ně navazující právní předpisy přinesly do oblasti 

správního řízení na úseku katastru nemovitostí, se budu zabývat dále postupně ve své 

práci. 

Dne 8. 8. 2013 byl tedy přijat zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon), a to s účinností od 1. 1. 2014.  Je rozdělen do pěti částí. V té první, 

nazvané Obecná část, jsou definovány zejména základní pojmy, předmět evidence 

katastru nemovitostí a katastrální operát. Druhá část se věnuje zápisu práv do katastru 

nemovitostí, tedy jednotlivým moţnostem postupu katastrálních úřadů při zápisu vzniku, 

změny či zániku práv do katastru. Zejména v této části tedy nalezneme odchylky  

v řízení před katastrálním úřadem oproti správnímu řádu. Třetí část nese obecný název 

Správa katastru. Závazně stanoví, jak postupovat v případech, kdy se nejedná o zápis 

dle části druhé zákona, a dále také obsahuje obecné informace týkající se řízení  

na úseku katastru nemovitostí jako lhůty pro zápis do katastru, součinnost katastrálních 

úřadů s jinými správními úřady, práva povinnosti vlastníků a jiných oprávněných  

ve vztahu k vedení katastru, moţnost opravy chyb v katastrálním operátu a také jeho 

obnovy. Čtvrtá část upravuje správní delikty na úseku katastru nemovitostí  

a odpovědnost právnických osob a podnikatelů. Poslední pátá část se týká ustanovení 

společných, přechodných a závěrečných. Zde je řešen zejména přechod ze staré právní 

úpravy na novou.  

 

2.2 Právní úprava řízení na úseku katastru nemovitostí 

Základním stavebním kamenem kaţdého správního řízení je zákon č. 500/2004 

Sb., správní řád, v pl. znění, účinný od 1. 1. 2006. Ten upravuje postup jednotlivých 

správních orgánů při výkonu působnosti v oblasti státní správy. Tento relativně nový 

právní předpis obsahuje vcelku podrobnou úpravu jednotlivých institutů správního 

práva, některé pojmy lépe a výstiţněji vysvětlil, na druhou stranu však nechal aţ příliš 

                                                 

12
 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck., 2014. ISBN 978-80-7400-525-1, 

Předmluva. S. XVII 
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velký prostor pro správní uváţení a rovněţ často pracuje s neurčitými pojmy, coţ  

do jisté míry činnost správních orgánů komplikuje.  

Vzhledem k rozsáhlé a rozmanité činnosti správních orgánů se však vyvinula 

celá řada odchylek v jednotlivých správních řízeních, jeţ jsou upravena ve speciálních 

právních předpisech. Existuje celá řada zákonů, které obsahují nejen hmotněprávní 

úpravu určité problematiky, nýbrţ také normy upravující správní řízení odchylně  

od správního řádu či jeho pouţití výslovně vylučují. Správní řád se tak pouţije 

subsidiárně vůči jednotlivým předpisům speciálním, coţ dokládá také ustanovení § 1 

odst. 2 správního řádu. Nejinak tomu bude také ve vztahu ke katastrálnímu zákonu  

a na něho navazujícím právním předpisům. 

Postup, zejména katastrálních úřadů, při vedení řízení na úseku katastru 

nemovitostí je tedy primárně obsaţen v jiţ zmíněném katastrálním zákoně. Právě jeho 

část druhá, nazvaná Zápis práv do katastru, a částečně také část třetí upravují postup 

katastrálních úřadů při vedení řízení týkajících se zápisů do katastru. Zde je upraveno 

řízení před katastrálním úřadem vůči správnímu řádu speciálně, s tím, ţe pokud v něm 

nejsou ţádné odchylky upraveny nebo jeho pouţití není zcela vyloučeno, uţije se 

postup stanovený správním řádem. Na rozdíl od dřívějšího zákona o zápisech 

vlastnických a jiných práv k nemovitostem, není tato skutečnost v novém katastrálním 

zákoně stanovena explicitně. 

S ohledem na skutečnost, ţe není vhodné právní předpisy příliš často 

novelizovat, svěřil zákonodárce některé další úkoly při postupu v řízení před 

katastrálním úřadem Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu, který 

v ustanovení § 66 katastrálního zákona zmocnil k vydání vyhlášky v taxativně 

vyjmenovaných případech, aby bylo moţné právní úpravu snadněji měnit  

a přizpůsobovat aktuálním potřebám praxe. Na základě tohoto zmocňovacího 

ustanovení byla tedy přijata vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální vyhláška), vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru 

nemovitostí a vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu 

na zahájení řízení o povolení vkladu, které podrobněji a konkrétněji upravují jednotlivá 

specifika řízení před katastrálním úřadem.  
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Vedle obecně závazných právních předpisů existuje na poli katastru také řada 

resortních přepisů a opatření, které vydává rovněţ ČÚZK. Patří mezi ně například 

Rezortní interní protikorupční program ČÚZK, Etický kodex zaměstnanců v resortu 

ČÚZK či vzory formulářů, které se pouţívají při podání ţádosti správnímu orgánu 

působícímu v této oblasti. Asi největší význam z těchto vnitrorezortních přepisů mají 

Jednací řád katastrálního úřadu a Pokyny ČÚZK, neboť právě ony napomáhají 

zaměstnancům katastrálních úřadů orientovat se v nejasnostech při vedení jednotlivých 

řízení vyplývajících z právních předpisů, řešit skutečnosti, které právní normy vůbec 

neupravují, a jsou tedy v souladu s ustanovení § 3 písm. a) bod 1. ZKatOrg zejména 

prostředkem pro sjednocování postupů jednotlivých katastrálních úřadů v konkrétních 

případech při vykonávání správy katastru. V podstatě je metodicky směrují, jakým 

způsobem a na podkladě jakých listin jednotlivá řízení vést. Pomáhají jako opora 

v argumentaci v místech, kde právní názory nejsou jednotné. Jejich dopad na činnost 

katastrálních úřadů, resp. katastrálních pracovišť, je tak téměř stejný jako dopad obecně 

závazných předpisů, samozřejmě s tím rozdílem, ţe tyto předpisy nejsou závazné  

pro třetí osoby.
13

 

 

3 Řízení na úseku katastru nemovitostí 

3.1 Obecná charakteristika řízení 

Kaţdé správní řízení můţeme zjednodušeně charakterizovat jako postup správních 

orgánů, jehoţ cílem je vydání individuálního správního aktu, kterým se stanovují nebo 

zjišťují práva nebo povinnosti fyzických či právnických osob. Vţdy se jedná o řízení 

jednostranné a nesporné, kdy orgán veřejné správy rozhoduje o subjektivním právu 

jediného subjektu – účastníka řízení. V tomto řízení jsou subjekty nadány procesními 

právy, která jim umoţňují ovlivňovat průběh řízení a zasahovat do něho zákonem 

                                                 

13
 Jednací řád katastrálního úřadu není, například na rozdíl od Jednacího řádu Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky, zákonem, tedy obecně závazným právním předpisem. Je vydáván ČÚZK 

jako vnitrorezortní předpis, schvalován jeho předsedou a dle jeho čl. 1 odst. 1 podrobněji vymezuje 

postupy při řízení o podáních, týkajících se výkonu státní správy na úseku katastru a na úseku 

zeměměřičství. 
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stanovenými postupy, ale i povinnostmi, které musí splnit, aby řízení mohlo probíhat 

řádně. Správní orgán na straně druhé reprezentuje veřejný zájem, neboť správní řízení je 

zcela bez pochyby součástí výkonu veřejné správy. Vedení správního řízení však 

samozřejmě není jediná forma činnosti správních orgánů, coţ vyplývá z jejich 

pravomoci a působnosti.
14

 Abychom tedy mohli v materiálním smyslu hovořit  

o správním řízení, je třeba naplnit jeho tři základní znaky:  

 týká se konkrétní věci nebo věcí (předmět řízení) 

 týká se jmenovitě určených osob (účastník řízení) 

 jeho cílem je vydání meritorního rozhodnutí (individuální správní akt, ať jiţ 

deklaratorní či konstitutivní)
 15

 

Jak jsem jiţ psala výše, obecnou právní úpravu správního řízení nalezneme  

ve správním řádu. Činnost správních orgánů je však skutečně velice rozmanitá, a tak 

došlo postupně k přijetí zvláštních zákonů upravujících tu či onu konkrétní oblast. 

V těchto, většinou hmotněprávních předpisech, jsou pak rovněţ stanoveny větší či 

menší odchylky od obecného správního řízení. Tyto odchylky se nejčastěji týkají 

účastníků řízení, formy návrhu na zahájení řízení, obsahu vydaného rozhodnutí či jiných 

procesních postupů. 

Řízení vedená katastrálním úřadem nejsou v daném případě výjimkou. Jedná se  

o velice specifickou oblast s velkým dopadem na veřejné i soukromé zájmy. Také proto 

se obecné pouţití správního řádu pro danou problematiku nejevilo jako vhodné. 

Donedávna upravoval postup katastrálních úřadů v řízeních o povolení vkladu práva 

ZáPrNe. Ten mimo jiné výslovně ustanovením § 3 odst. 2 stanovil, ţe: „Na řízení  

o povolení vkladu se vztahuje zákon o správním řízení, pokud tento zákon nestanoví 

jinak.“ O ostatních typech řízení vedených katastrálními úřady se tento zákon 

nezmiňoval.  Dnešní katastrální zákon obdobné ustanovení vůbec neobsahuje, takţe 

mezi katastrálním zákonem a správním řádem platí ohledně řízení, k nimţ jsou zákonem 

                                                 

14
 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3. aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-002-8. S. 144-145 

15
 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3. aktualizované a upravené vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-002-8. S. 116
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zmocněny katastrální úřady, vztah předpisu obecného a speciálního. Tato řízení buď 

předcházejí provedení zápisu do katastru, tj. vkladu, záznamu, poznámce nebo zápisu 

jiného údaje do katastru, nebo jde o řízení o opravě chyby v katastrálním operátu,  

o řízení o změně katastrálního území nebo o řízení o námitkách proti obnovenému 

operátu. Druhy zápisů do katastru upravuje ustanovení § 6 katastrálního zákona, resp. 

ustanovení § 28 katastrálního zákona. Za správní řízení na úseku katastru předcházející 

provedení zápisu však lze povaţovat jen řízení o návrhu na vklad, jehoţ vedení je 

speciálně upraveno katastrálním zákonem a správní řád se pouţívá subsidiárně. 

Ostatním zápisům předchází řízení sui generis, na které dopadá ustanovení § 158 odst. 1 

správního řádu
16

. 

Vazbu na pouţití správního řádu při vedení řízení na úseku katastru nemovitostí 

nalezneme dále také v ustanovení § 6 ZKatOrg, který výslovně stanoví, při jakých 

činnostech v něm vymezených správních orgánů se správní řád pouţije.
17

 

 

3.2 Zápis vkladem 

S účinností nového katastrálního zákona a změn, které s sebou přinesl, se řízení, 

které předchází vkladu práva do katastru – řízení, kterým se vklad povoluje, stalo  

                                                 

16
 Dle ust. § 158 odst. 1 správního řádu se ustanovení části čtvrté správního řádu se obdobně pouţijí i 

v případě, provádí-li správní orgán jiné úkony, které nejsou upraveny v části první, třetí, páté nebo šesté 

anebo v této části. 

17
 ZKatOrg v ust. § 6 říká, ţe obecný předpis správního řízení (správní řád) se pouţije: 

- ČÚZK: při rozhodování v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických činností a o odvoláních 

proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a inspektorátů, při udělování a odnímáních úředních oprávnění, 

- Zeměměřický úřad: při rozhodování o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního 

bodového pole, vč. signalizačního a ochranného bodu bodového pole a při provádí zeměměřické činnosti 

na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic, 

- Inspektoráty: při rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů, při projednávání 

porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve 

znění pozdějších předpisů 

- Katastrální úřady: při vykonávání státní správy katastru nemovitostí a při projednávání porušení 

pořádku na úseku katastru nemovitostí podle katastrálního zákona a při schvalování změny hranic 

katastrálního území. 
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dle statistik katastrálních úřadů nejčastějším a nevýznamnějším řízením, které 

katastrální úřad vede. Nárůst počtu vkladových řízení byl markantní hned v roce 2014, 

kdy katastrální úřady obdrţely celkem 1 022 590 návrhů na vklad, tedy o 53 % více neţ 

v roce 2013.
18

 

Z ustanovení § 12 katastrálního zákona vyplývá, ţe vklad lze provést jen  

na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení. Samotný 

vklad je pak definován v ust. § 6 věta druhá katastrálního zákona, který říká, ţe „vklad 

je zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva, 

nájem a pacht“, a to bez ohledu na to, zda tento zápis má vliv na vznik, změnu nebo 

zánik těchto práv.
19

 Taxativní výčet takových konkrétních práv je obsaţen v ustanovení 

§ 11 odst. 1 katastrálního zákona. Vkladové řízení je v případě, kdy je rozhodnuto, ţe se 

navrhovaný vklad povoluje, řízením sui generis, neboť ho můţeme rozdělit do dvou fází. 

První fází je fáze klasického správního řízení, jehoţ výsledkem je rozhodnutí o povolení 

vkladu, které se v případě, ţe je návrhu zcela vyhověno, provádí zápisem  

do spisu tak, jak to stanoví ustanovení § 18 odst. 2 katastrálního zákona.  

Po pravomocném povolení vkladu musí přistoupit katastrální úřad k druhé fázi 

vkladového procesu a vklad provést zápisem do katastru. Tato fáze tedy jiţ není 

rozhodováním, ale faktickou činností katastrálního úřadu. V případě, kdy není návrhu 

na vklad vyhověno a návrh na vklad je zamítnut, je řízení o návrhu na vklad klasickým 

správním řízením s jednou fází, pro něţ stanoví ustanovení § 18 odst. 5 katastrálního 

zákona speciální úpravu ohledně přezkumu takového rozhodnutí. Vklad práva je tak 

jediným zápisem do katastru, kterému předchází řízení, které povaţujeme za klasické 

řízení správní, tzn., ţe na něj aplikujeme část druhou a třetí správního řádu tam, kde 

katastrální zákon neobsahuje úpravu odchylnou. Právě proto se také zákonodárce 

rozhodl
20

, ţe většina zápisů do katastru musí s ohledem na zásadu materiální publicity 
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 Výroční zpráva ČÚZK za rok 2014. S. 4 
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 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck., 2014. ISBN 978-80-7400-525-1. S. 
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podléhat právě vkladovému řízení, neboť tam je ochrana procesních práv dotčených 

osob nejsilnější a je dán předpoklad, ţe právo bude do katastru zapsáno v souladu se 

zásadou legality zápisů. Vkladem se tedy zapisují veškeré změny práv uvedených výše, 

a to bez ohledu na to, zda skutečnost, na základě které k této změně dochází, má 

konstitutivní či deklaratorní povahu. Tak tomu do roku 2014 nebylo a vkladem se 

zapisovaly výlučně změny konstitutivního charakteru, viz i ad. 2.1.   

Vzhledem k výše uvedenému proto specifikům řízení o povolení vkladu práva 

do katastru věnuji celou následující kapitolu své práce. 

 

3.3 Zápis záznamem 

Záznamem se do katastru zapisují práva odvozená od práva vlastnického, jak je 

uvedeno v ustanovení § 6 katastrálního zákona. Jejich taxativní výčet je pak obsaţen 

v ustanovení § 19 katastrálního zákona. Záznamem se tak zapíše například příslušnost 

organizačních sloţek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu, právo 

hospodařit s majetkem státu nebo majetek statutárního města svěřený městským 

obvodům nebo městským částem statutárních měst aj. Jedná se tedy přesněji o práva 

veřejnoprávní povahy odvozená od vlastnického práva specifických subjektů veřejného 

práva. 
21

  

Na rozdíl od zápisu vkladem došlo u záznamů ke značnému poklesu těchto 

řízení, neboť od roku 2014 se jiţ záznamem nezapisují ţádná věcná práva. V roce 2013 

tak katastrální úřady přijaly celkem 1 106 575 podání k zápisu záznamem a poznámkou, 

kdeţto v roce 2014 jiţ jen 605 356, coţ představuje pokles o 45 %. Z uvedených čísel je 

patrné, ţe vzhledem k přesunu zápisu všech věcných práv do vkladového řízení, 

koresponduje navýšení počtu zápisů vkladů s poklesem záznamů, bereme-li také v potaz 

drobný nárůst počtu zápisů poznámkou, o kterém budu hovořit později.
22

 Podle dřívější 
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úpravy se záznamem např. vymazávala některá věcná práva vloţená do katastru 

vkladem nebo se zapisovalo nabytí vlastnického práva na základě rozhodnutí subjektu 

veřejného práva, coţ je dnes vše předmětem vkladového řízení. 

Zápis záznamem z hlediska procesního zůstal oproti minulé úpravě v podstatě 

beze změn. Je tedy namístě ještě jednou zdůraznit, ţe při provádění zápisu záznamem 

do katastru katastrální úřad, na rozdíl od vkladového řízení, nepostupuje podle 

správního řádu, tzn., ţe se nejedná o správní řízení jako takové, a katastrální úřad v něm 

nevydává ţádné rozhodnutí - provede pouze zjištění dle ustanovení § 21 odst. 1 

katastrálního zákona a v závislosti na těchto zjištění buď zápis provede, nebo tomu, kdo 

listinu předloţil, sdělí písemně důvody, pro které záznam proveden nebyl dle ustanovení 

§ 21 odst. 2 katastrálního zákona, viz i níţe. Neznamená to však, ţe by pouţití 

správního řádu bylo při zápisu záznamem zcela vyloučeno, neboť zde máme ustanovení 

§ 177 správního řádu. Odstavec první tohoto ustanovení umoţňuje pouţít základní 

zásady uvedené v § 2 aţ 8 i tam, kde je pouţití správního řádu jinak vyloučeno 

zvláštním zákonem, který tyto neobsahuje. Odstavec druhý téhoţ ustanovení pak 

stanoví, ţe v případech, kdy správní orgán postupuje způsobem, na který se nevztahuje 

část druhá a třetí správního řádu, postupuje se obdobně dle části čtvrté. Co se týče 

zápisu záznamem, můţeme tedy říci, ţe katastrální úřad bude postupovat obdobně jako 

při vydávání vyjádření, osvědčení či sdělení. Tuto skutečnost také v roce 1996 potvrdil 

Ústavní soud České republiky, kdyţ svým nálezem ze dne 11. 7. 1996, sp. zn. II. ÚS 

173/95 dospěl k závěru, ţe per analogiam je nutné i na provedení záznamu vztáhnout 

účinnost zákona o správním řízení, neboť jeho pouţití není zvláštním zákonem 

explicitně vyloučeno.
23

 Přestoţe se jedná o nález z doby účinnosti dnes jiţ neplatných 

předpisů, je moţno pouţít premisy z tohoto nálezu i po 1. 1. 2014 a hovořit  

o záznamovém řízení, jehoţ výsledkem je provedení záznamu do katastru, jde o řízení 

sui generis.  

Záznamové řízení se proto zahajuje obdobně jako vkladové, s výjimkou 

vkladových řízení dle ustanovení § 14 odst. 2 katastrálního zákona, podáním návrhu  

na záznam, z něhoţ musí být patrno, jakému katastrálnímu úřadu je určen, přesně 

                                                 

23
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stanoveno jakých nemovitostí se zápis týká a jaké právo má být do katastru zapsáno. 

Dle ustanovení § 20 katastrálního zákona je návrh na záznam oprávněn 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. Stejně jako 

návrh na vklad, také návrh na záznam musí být doručen katastrálnímu úřadu, který je 

k jeho provedení místně příslušný, a musí být podloţen příslušnou listinou, na jejímţ 

základě k zápisu má dojít.  

U záznamového řízení je dále třeba mít na paměti, ţe ustanovení § 6 aţ 10 

katastrálního zákona se vztahují na všechny formy zápisů do katastru, a tedy také  

na zápis záznamem. Poté, co je katastrálnímu úřadu podán výše uvedený návrh  

na záznam, vyznačí tento u příslušných nemovitostí, ţe práva jsou dotčena změnou, tzv. 

plomba, a to nejpozději následující pracovní den. Novinkou pro záznamové řízení dle 

nového katastrálního zákona je skutečnost, ţe ustanovení o pořadí zápisů se nyní 

vztahuje také na záznamy a poznámky. Díky této skutečnosti se tak všechny typy zápisů 

týkající se týchţ nemovitostí staví do pořadí tak, jak za sebou byly katastrálnímu úřadu 

doručeny, uplatňuje se tedy zásada priority. Důsledkem toho je, ţe zápis, kterému 

svědčí pozdější pořadí, nesmí být proveden dříve, neţ je skončeno řízení o zápisu jemu 

předcházejícímu. Rozhodujícím momentem je okamţik, ve kterém byl návrh na zápis 

do katastru doručen katastrálnímu úřadu. 
24

 Důleţité je proto vymezit si, co je onen 

„okamţik“. Zákonodárce nás v tomto případě odkazuje na pouţití správního řádu, 

přestoţe se u záznamů a poznámek o správní řízení nejedná. Jeden z důkazů, ţe i  

na řízení, v němţ není rozhodováno postupem dle správního řádu, se některá ustanovení 

mohou pouţít. Vymezení „okamţiku“, kdy byl návrh na zápis doručen katastrálnímu 

úřadu, se budu věnovat později v následující kapitole týkající se vkladového řízení. 

Tím, ţe se záznamů týká jak pořadí zápisů, tak ustanovení o okamţiku doručení 

návrhu na zápis, přisuzuje jim nová právní úprava také právní účinky. Ta dřívější 

spojovala právní účinky pouze s vkladem, tedy se zápisem, který měl konstitutivní 

charakter. Důkazem toho bylo ustanovení § 14 zákona o zápisech práv k nemovitostem, 

kde bylo mimo jiné uvedeno: „Záznamy jsou úkony příslušného orgánu republiky, které 
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nemají vliv na vznik, změnu nebo zánik právního vztahu.“
25

 Z této věty vyplývalo 

negativní vymezení institutu záznamu, právní řád neobsahoval definici pozitivní  

a právní význam zápisů byl tak otázkou, na kterou nikde nebyla jasná odpověď. 

Vzhledem k tomu, ţe na kaţdý zápis v katastru se vztahuje zásada materiální publicity, 

musela nová úprava zcela nevyhnutelně přisoudit právní účinky všem zápisům  

bez rozdílu, aby tak nedošlo k oslabení důvěryhodnosti údajů zapsaných v katastru. 

Dalším důvodem je význam pořadí, ve kterém jsou jednotlivá práva zapisována  

ve vztahu k jim konkurujícím právům.  

 

3.3.1 Postup při zápisu záznamem 

Jak jsem jiţ výše popsala, záznamové řízení se zahajuje návrhem na záznam 

doručeným místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Návrh na záznam a veškeré další 

úkony katastrální úřad se zaznamenává v protokolu o záznamech, poznámkách a dalších 

zápisech, a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 katastrální vyhlášky. Zároveň je mu 

přidělena spisová značka a v katastru vyznačeno, ţe právní poměry jsou dotčeny 

změnou, vyznačí tzv. plomba. Dále a zjistí, zda se dotčených nemovitostí netýkají ještě 

nějaká další řízení s lepším pořadím, která by musela být dokončena před tímto zápisem. 

Jestliţe tu takové překáţky nejsou, postupuje dále dle ustanovení § 21 katastrálního 

zákona. 

Z odstavce prvního výše uvedeného ustanovení vyplývá, ţe katastrální úřad 

nejprve zjistí, kdo návrh na záznam podal a zda je k tomu oprávněn, dále přezkoumá 

předloţenou listinu a návaznost návrhu na stav v katastru. Rozsah přezkumu 

předloţených listin vychází z obecných zásad činnosti správního úřadu, proto musí 

katastrální úřad zkoumat, zda předloţená listina neobsahuje chyby ve psaní, v počtech 

či jiné zřejmé nesprávnosti. Dle důvodové zprávy k novému katastrálnímu zákonu však 

nebudou záznamu na překáţku drobné překlepy, pravopisné chyby, apod., bude-li i přes 

tyto chyby listina srozumitelná a určitá. Je oprávněn také zkoumat, zda jsou k návrhu 

předloţeny všechny nezbytné přílohy, které jsou k provedení zápisu potřeba. Tou můţe 
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být například geometrický plán, pokud by se zápis týkal jen části pozemku zapsaného  

v katastru. Předloţený návrh musí také navazovat na dosavadní zápisy v katastru, neboť 

se můţe stát, ţe záznam se můţe týkat nemovitosti, která byla pravomocně převedena 

na jiného, a předkladateli pak nemůţe vzniknout vztah navrhovaný záznamem. 

Vzhledem k tomu, ţe v řízení o záznamu katastrální úřad nevydává rozhodnutí, 

provede katastrální úřad záznam bez zbytečného odkladu poté, kdy dojde ke zjištění,  

ţe je listina způsobilá k tomu, aby podle ní byl záznam proveden, a to v souladu 

s ustanovením § 20 odst. 2 katastrálního zákona. Listinu, na základě které záznam 

provede, zaloţí do sbírky listin, kde je moţné ji kdykoli dohledat a na ţádost kaţdému 

předloţit. Zároveň také odstraní plombu, která o probíhajícím řízení informovala.  

O samotném provedení záznamu katastrální úřad nikoho nevyrozumívá.  

Můţe však také dojít k tomu, ţe předloţená listina má takové nedostatky, ţe  

na jejím základě není moţné záznam bez dalšího provést. Nedostatky mohou být 

různého charakteru. Můţe jít o vady uvedené v odstavci prvním výše uvedeného 

ustanovení a tyto vady není moţné odstranit. Katastrální úřad v tomto případě listinu 

vrátí tomu, kdo jí podal, a to spolu s odůvodněním, proč záznam proveden nebyl. 

Povinnost katastrálního úřadu odůvodnit neprovedení zápisu je také jednou z novinek, 

kterou přinesl nový katastrální zákon. Poté tedy dojde k ukončení daného řízení  

a následně také k odstranění plomby. Můţe však ještě nastat druhá situace, a to ţe je 

moţné listinu k záznamu pouţít za předpokladu odstranění jejích nedostatků. 

Katastrální úřad pak můţe vyuţít ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona 

v návaznosti na ustanovení § 39 písm. b) téhoţ zákona a vyzvat navrhovatele 

k odstranění těchto nedostatků, aby mohl být záznam proveden. Taková moţnost však 

v zákoně přímo upravena není a vzhledem k tomu, ţe se nejedná o správní řízení dle 

správního řádu, není moţné pouţít ani ten. Řešení této situace v tomto případě upravuje 

pouze Jednací řád katastrálního úřadu, tedy vnitrorezortní předpis. Ten v čl. 27 odst. 6 

uvádí, ţe katastrální úřad vyzve předkladatele, aby danou listinu opravil či nechal 

opravit a doloţil zpět katastrálnímu úřadu. Zároveň s tímto zaloţí do spisu, jehoţ 

součástí jsou všechny listiny daného záznamu se týkající, buď jejich kopie, vrátil-li je 

spolu s výzvou předkladateli, nebo originály. Plomba přitom zůstane zachována a tím  

i pořadí zápisů. Tento druhý způsob je v praxi vyuţíván častěji, aby se průběh řízení a 

provedení zápisu, pokud moţno, zefektivnil a urychlil. Dále se však také můţe stát, ţe 
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zápis je moţné provést pouze ve vztahu k některým z navrhovaných nemovitostí. 

K tomuto případu se vyjadřuje § 27 odst. 4 katastrální vyhlášky, katastrální úřad 

provede záznam pouze v tom rozsahu, v jakém je to moţné. O této skutečnosti pak 

vyrozumí předkladatele, odůvodní svůj postup a tento úřední záznam pak rovněţ zaloţí 

do sbírky listin spolu s předloţenou listinou. Následně  odstraní plombu ze všech 

dotčených nemovitostí. 

Veškeré úkony spojené se záznamem je katastrální úřad povinen provést ve lhůtě 

do 30 dnů od doručení rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo jiné listiny potvrzující 

nebo osvědčující práva. Ustanovení § 33 písm. b) katastrálního zákona tedy nespojuje 

začátek běhu lhůty s podáním návrhu na záznam, ačkoli jej dle ustanovení § 22 

vyţaduje, nýbrţ s listinou, která je k danému návrhu doloţena. Z ustanovení § 9 odst. 2 

téhoţ zákona však vyvodíme, ţe pořadí zápisů se stanoví dle okamţiku doručení návrhu 

na zápis příslušnému katastrálnímu úřadu., a proto běh této lhůty začíná spolu 

s podáním návrhu na zápis. V této lhůtě je katastrální úřad povinen učinit veškeré úkony 

směřující k tomu, aby zápis byl proveden či listiny vráceny jako nezpůsobilé. Zákon 

však neřeší situaci, kdy záznamové řízení nemůţe být provedeno kvůli předcházejícímu 

řízení, např. vkladovému. S ohledem na zásadu lepšího pořadí, musí záznamové řízení 

„počkat“, dokud není provedeno to vkladové, resp. předcházející. U klasického 

správního řízení by měl katastrální úřad moţnost řízení usnesením přerušit, avšak toto 

se neuplatní u záznamu, takţe lhůta pro vyřízení podání se nestaví. Katastrální úřad 

v tomto případě má pouze doloţeno, ţe není nečinný.  

V neposlední řadě povaţuji za důleţité poznamenat, ţe zápis záznamem 

nepodléhal, a dle nové právní úpravy nadále nepodléhá, ţádné poplatkové povinnosti. 

Proto vzhledem k velkému přesunu původně záznamových řízení do vkladových, 

vzrostly také příjmy státního rozpočtu ze správního poplatku za přijetí návrhu  

na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. 

 

3.4 Zápis poznámkou 

Dalším typem zápisu do katastru a rovněţ dalším „nesprávním“ řízením je zápis 

poznámky do katastru. Nejprve povaţuji za vhodné vysvětlit, kde vůbec poznámku 



 

33 

 

zapsanou v katastru nalezneme, a definovat tento institut. Podle ustanovení § 6 

katastrálního zákona je poznámka „zápis do katastru, kterým se zapisují významné 

informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a 

jiných oprávněných“. Budeme-li tedy hledat, zda je u určité nemovitosti zapsána 

poznámka, musíme nahlédnout do části listu vlastnictví označené písmenem „C“, má-li 

poznámka charakter omezení vlastnického práva, nebo do části „D“, je-li poznámka 

pouze evidenčního charakteru. Poznámkou, stejně jako záznamem, se rovněţ nezapisují 

ţádná věcná práva. Většinou jde o zápis na podkladě rozhodnutí určitého státního 

orgánu, jako např. soudu či soudního exekutora. Na rozdíl od záznamů byl však novým 

katastrálním zákonem okruh práv zapisovaných poznámkou značně rozšířen. Nově  

se výslovně rozlišují tři typy poznámek. Poznámka k nemovitosti, poznámka k osobě a 

poznámka spornosti zápisu. 

Poznámka k nemovitosti je zápis vedený vţdy u nemovitosti, které se týká a je 

tedy navázán přímo na ní, bez ohledu na to, kdo je jejím vlastníkem. Najdeme ji tedy 

vţdy na listu vlastnictví, na němţ je evidována předmětná nemovitost, jíţ by  

se poznámka měla týkat. U těchto poznámek nezáleţí na tom, kterých osob se daná 

poznámka týká, resp. je zcela irelevantní, kdo je v době zápisu evidován jako vlastník 

této nemovitosti. Taxativní výčet poznámek k nemovitosti je uveden v ustanovení § 23 

katastrálního zákona. Jejich počet se díky změnám, které přinesl nový občanský zákoník, 

zvýšil a okruh zapisovaných skutečností tak musel být rozšířen. Novinkou je například 

zápis poznámky o výhradě přednostního pořadí pro jiné právo nebo o výhradě souhlasu 

se zatíţením práva stavby. Těmi nejčastějšími poznámkami, se kterými se však  

ve vztahu k nemovitostem setkáme, je zcela beze sporu například poznámka  

o exekučním příkazu ke správě nemovitosti nebo k prodeji nemovitosti, usnesení  

o draţební vyhlášce o prodeji nemovitosti či o zahájení pozemkových úprav. 

Dalším typem poznámky je poznámka k osobě. Tato poznámka není novinkou, 

pouze k jejímu názvu bylo nově výslovně přidáno spojení „k osobě“. Jiţ z názvu této 

poznámky je patrné, ţe se neváţe na nemovitost, nýbrţ na povinnou osobu, resp.  

na osobu, která je jako povinná označena v listině, která je podkladem pro zápis takové 

poznámky. Vzhledem k povaze této poznámky, byla také působnost tohoto zápisu nově 

vymezena na celé území České republiky a zapsat či vymazat ji tedy můţe kterýkoli 
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katastrální úřad, jde tedy o výjimku z místní příslušnosti katastrálního úřadu
26

. Touto 

úpravou jsou jednak ušetřeny náklady na přeposílání dokumentů příslušnému úřadu, 

jednak zrychlen zápis či výmaz poţadovaných údajů. Tato poznámka se po jejím zápisu 

objeví na všech listech vlastnictví, které jsou pro danou osobu po celé České republice 

vedeny. Stěţejním vodítkem zde je tedy osobní identifikátor povinné osoby, u fyzické 

její rodné číslo, u právnické číslo identifikační. Daná poznámka se tak objeví u všech 

nemovitostí, jichţ je dotyčná osoba vlastníkem, popř. spoluvlastníkem. Nejčastěji se tak 

poznámka zapíše na podkladě vyrozumění o nařízení exekuce či vyrozumění 

insolvenčního soudu o vydání rozhodnutí o úpadku. Úplný výčet listin, na jejichţ 

podkladě se poznámka k osobě zapisuje, nalezneme v ustanovení § 25 odst. 1 

katastrálního zákona.   

Posledním typem poznámky je poznámka spornosti zápisu. Institut poznámky 

spornosti upravil jiţ zákon č. 349/2011 Sb., kterým byl novelizován ZáPrNe, takţe 

poznámka spornosti není novinkou v našem právním řádu, nový katastrální zákon ale 

tento institut upravil podrobněji a v návaznosti na potřeby nového občanského zákoníku. 

V ustanoveních § 985 a § 986 občanského zákoníku je totiţ umoţněno tomu, jehoţ 

právo bylo dotčeno zápisem, který není v souladu se skutečným právním stavem, či 

zápisem provedeným do veřejného seznamu bez právního důvodu ve prospěch jiného, 

poţadovat odstranění tohoto nesouladu a zároveň poţádat o poznamenání spornosti 

zápisu do veřejného seznamu. Do katastru však tato poznámka nebude zapsána 

automaticky jen na základě ţádosti. Ten, kdo poţaduje odstranění nesouladu, musí 

zároveň prokázat, ţe své právo uplatnil u soudu, tzn., ţe podal k soudu ţalobu o určení 

práva. Neprokáţe-li ani do dvou měsíců od podání ţádosti, ţe ţaloba byla podána, 

katastrální úřad tuto poznámku vymaţe.
27

 Další moţností, jak můţe být poznámka 

spornosti zapsána, je na základě oznámení soudu nebo na základě doloţeného návrhu 

ţalobce, ţe právní jednání, na jehoţ základě má být zapsáno právo do katastru, je 

neplatné, zdánlivé nebo zrušené.
28

 Zvláštností této poznámky je však skutečnost, ţe její 

zápis samotný, nemá vliv na ţádná další či probíhající řízení. Katastrální zákon zde 

katastrálním úřadům výslovně ukládá povinnost nepřerušovat řízení z důvodu zápisu 

                                                 

26
 ust. § 25 odst. 3 katastrálního zákona 

27
 ust. § 986 odst. 1 občanského zákoníku 

28
 ust. § 24 odst. 1 věta třetí katastrálního zákona 
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poznámky spornosti, ač by tomu dle správního řádu byly povinny. Důvodem takového 

postupu je skutečnost, ţe poznámka spornosti získá svůj vliv na stav zápisů v katastru 

teprve poté, co bude vyhověno dané ţalobě. Pak teprve katastrální úřad vymaţe všechny 

zápisy provedené do katastru, na něţ tato poznámka působí
29

, tzn, ţe byly provedeny 

současně či po jejím zápisu do katastru. Tuto skutečnost pak katastrální úřad všem 

dotčeným osobám pouze oznámí. O tomto výmazu není vedeno ţádné zvláštní řízení. 

 

3.4.1 Postup při zápisu poznámky 

V části věnované poznámce spornosti jsem jiţ nastínila průběh při jejím zápisu, 

neboť se jedná o specifikum oproti běţnému postupu. Nyní bych se však chtěla věnovat 

obecné charakteristice vedení tohoto řízení společného všem typům poznámek. 

Přestoţe se opět nejedná o řízení dle správního řádu, zahajuje se zápis poznámky 

na návrh, ačkoli to z ustanovení § 22 katastrálního zákona explicitně nevyplývá.  

Dle tohoto ustanovení mohou totiţ nastat dvě situace. A sice první, ţe zápis poznámky 

provede katastrální úřad na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, 

správce obchodního závodu, vyvlastňovacího úřadu, pozemkového úřadu, soudního 

exekutora, draţebníka či insolvenčního správce, a to bez dalšího. Druhou moţností pak 

je, ţe poznámka bude zapsána na návrh toho, v jehoţ prospěch má být zapsána. 

Z takové formulace pak vyplývá, jako by k výše uvedeným rozhodnutím či oznámením 

nebylo potřeba návrh připojovat. I zde se však uplatní aplikace základních zásad 

správního řízení, které se vztahují i na řízení o zápisu poznámky, a je tudíţ 

přinejmenším vhodné, opatřit takové podání jistým průvodním dokumentem,  

ze kterého bude patrné, komu je určeno a co se zasláním dané listiny sleduje. To 

dokládá i skutečnost, ţe právní účinky zápisu nastávají k okamţiku, kdy byl 

katastrálnímu úřadu doručen návrh na zápis, jak vyplývá z ustanovení § 10 katastrálního 

zákona vztahujícího se ke všem typům zápisů.
3031

 

                                                 

29
 Aby však následně právo ţadatele o zápis poznámky působilo vůči kaţdému, je třeba dodrţet lhůtu 

stanovenou v ust. § 986 odst. 2, popř. odst. 3 občanského zákoníku. 

30
 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck., 2014. ISBN 978-80-7400-525-1. – 

str. 99  
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Novinkou v řízení o zápisu poznámky je skutečnost, ţe rozhodnutí orgánů 

veřejné moci mohou být zaslány katastrálním úřadům bez vyznačené doloţky o nabytí 

právní moci či vykonatelnosti, a katastrální úřad poznámku i na podkladě takového 

rozhodnutí zapíše. I kdyţ se můţe zdát podivné, ţe k zápisu je dostačující i listina, která 

ještě nenabyla právní moci, má to své důvody. Jak jsem jiţ nastínila výše, zapisují  

se poznámkou většinou skutečnosti, které jistým způsobem a z určitého důvodu brání 

vlastníkovi nemovitosti s ní libovolně nakládat. Pokud tedy o dané nemovitosti či osobě 

probíhá u jiného orgánu veřejné moci jisté řízení vztahující se k nemovitostem, je třeba 

s ohledem na veřejnost katastru a zásadu materiální pravdy, zapsat do katastru danou 

skutečnost co nejdříve. Tento způsob pak můţe například zabránit tomu, aby někdo, kdo 

jiţ nepravomocně nemá právo se svým majetkem nakládat, avšak úmyslně brání tomu, 

aby rozhodnutí právní moci nabylo, mohl nemovitost převést, neţ katastrální úřad bude 

schopen poznámku na základě pravomocného rozhodnutí provést. Proto je více neţ 

vhodné podat návrh na zápis poznámky neprodleně po vydání takového rozhodnutí, aby 

byly zajištěny právní účinky a pořadí zápisů. 

Další zvláštní postup při zápisu či výmazu poznámky katastrální zákon 

neupravuje, a to stejně jako ten předcházející. Také pouze konstatuje, ţe se přiměřeně 

pouţijí ustanovení o zápisu a výmazu záznamem. Proto tedy vedle obecných ustanovení 

o zápisu do katastru nemovitostí v ustanovení § 6 aţ 10, pouţijeme pro poznámky 

zejména ustanovení § 21 katastrálního zákona o postupu při zápisu záznamem. 

Stejně jako u záznamového řízení, také pro zápis poznámky je stanovena lhůta. 

V ustanovení § 33 písm. c) je jednak dána lhůta pro provedení poznámky jednak lhůta 

pro výmaz poznámky. Obě jsou stanoveny v délce 30 dní od doručení listiny, na jejímţ 

podkladě je moţné poţadovaný zápis provést. Zřejmě i zde platí to, co při zápisu 

                                                                                                                                               

31
 Pozn. autora: Ve výše uvedeném zdroji Mgr. Ing. Petr Baudyš nazývá část týkající se ust. § 22 jako 

„Podnět k zápisu poznámky“, ačkoli takový termín se v zákoně neobjevuje a ani z něho nevyplývá, kdyţ 

z daného ustanovení zcela jasně plyne povinnost katastrálního úřadu předloţené listiny přezkoumat a 

poznámku provést nebo vrátit s odůvodněním, proč zápis proveden nebyl. Také důvodová zpráva ke 

katastrálnímu zákonu v daném ustanovení pracuje s termínem „návrh“. Proto povaţuji název 

„podnět“ v daném případě za zavádějící, kdyţ dle ust. § 42 správního řádu je sice správní orgán povinen 

přijímat podněty, ale jiţ mu neplyne povinnost řízení o dané skutečnosti zahájit, coţ u návrhu na zápis 

poznámky tak není. 
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záznamem, a sice ţe lhůta nepoběţí, bude-li danému řízení předcházet řízení s lepším 

pořadím, které doposud nebylo pravomocně rozhodnuto, v případě vkladu, či zapsáno. 

 

3.5 Řízení o opravě chyby v katastrálním operátu 

Posledním typem řízení vedeným katastrálním úřadem, o kterém bych se chtěla 

detailněji zmínit, je oprava chyby v katastrálním operátu. Jedná se tedy o zvláštní řízení 

v situaci, kdy dojde ke zjištění, ţe v katastrálním operátu jsou vedeny chybné údaje, a to 

buď zřejmým omylem při vedení a obnově katastru
32

 nebo nepřesností při podrobném 

měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel.
33

  

Oproti původní úpravě se toho mnoho nezměnilo. Z textace nového znění 

obsaţeného v ustanovení § 36 katastrálního zákona týkajícího se opravy chyby došlo 

pouze k vyjmutí věty týkající se opravy chyby zapsané na základě nesprávně 

vyhotovené listiny, neboť právě s ohledem na zásadu materiální publicity a pořadí 

zápisů dospěli tvůrci nového katastrálního zákona k závěru, ţe vhodnější bude takovou 

chybu řešit opravou prostřednictvím jednoho ze tří standardních zápisů do katastru. 

Přestoţe k ţádné další textové změně nedošlo, musel být přístup k provádění opravy 

chyb v katastru přehodnocen. Řízení o opravě chyby totiţ mnohdy zasahovalo či měnilo 

údaje zapsané na základě rozhodnutí o povolení vkladu, proti němuţ zákon vylučuje 

pouţití jakýchkoli opravných prostředků. V minulosti právě k takovým zásahům často 

docházelo a opravou chyby v katastrálním operátu se mnohdy měnil zápis o vlastníkovi 

dotčené nemovitosti. Přestoţe se nejednalo o přímý zásah do věcně právních vztahů, 

nýbrţ pouze o nápravu rozporu stavu zapsaného a skutečného, byla to změna zcela 

                                                 

32
 Definici či výčet toho, co můţe být oním zřejmým omylem, nikde nenalezneme, a proto hraje velkou 

roli správné posouzení konkrétního případu a konkrétní situace. Obecně je moţné říci, ţe zřejmý omyl je 

taková chyba, která je jasná kaţdému odborníkovi na danou oblast. (BAREŠOVÁ, E., BAUDYŠ, P. 

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2002. ISBN 8071796255. S. 227) 

33
 ust. § 36 odst. 1 katastrálního zákona 
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zásadní. Změnu zápisů, která by zasahovala do věcně právních vztahů, ani dřívější 

zákon nedovoloval, coţ vyplývalo také z judikatury.
34

  

V současné době při existenci ustanovení § 980 a násl. občanského zákoníku je 

však zcela nevyhnutelné správně posoudit, kdy je ještě moţné chybu opravit 

„pouhým“ řízením o opravě chyby a kdy je jiţ nutné se obrátit na soud, aby tak nedošlo 

k narušení důvěryhodnosti v údaje zapsané v katastru, neboť i změna vlastníka, který 

byl zapsán zcela evidentně nesprávně, má nedozírné následky pro toho, kdo na základě 

údajů zapsaných v katastru učinil určité právní jednání, a to s ohledem na ustanovení  

§ 980 odst. 2 občanského zákoníku. Do budoucna by proto bylo vhodné takovou chybu 

posuzovat i s ohledem na to, zda na chybně provedený vklad bylo navazováno dalším 

právním jednáním či nikoli, aby tak řízení o opravě chyby v podstatě nenahrazovalo 

soudní rozhodnutí. V případě oprav záznamů, poznámek a zápisů jiných údajů, kdy se 

nevydává rozhodnutí ve věci, je situace poněkud uvolněnější, neboť se v podstatě 

nejedná o zásah do věcných práv, a opravu chyby, vzniklou zápisem provedeným 

v rozporu s předloţenou listinou, lze nadále řešit stejným postupem jako dříve.
35

  

                                                 

34
 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6. 2008 sp. zn. 9 As 60/2007-42 konstatoval, ţe 

opravou chyby v katastrálním operátu nemohou být změněny či nově zaloţeny právní vztahy  

k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí, nýbrţ dochází pouze k nahrazení chybného údaje, 

který neodpovídá skutečnému stavu, údajem správným, tedy údajem, který je v souladu se skutečností. 

Smyslem provádění oprav chyb v katastrálním operátu je tedy dosaţení souladu mezi evidovanými a 

skutečnými údaji, aniţ by tato okolnost mohla vést k zaloţení či pozbytí vlastnického či jiného práva  

k nemovitosti (§ 5 odst. 7 katastrálního zákona). Řízením o opravě chyby proto zásadně nelze řešit spory 

o existenci a obsah vlastnického práva či jiného práva k nemovitosti; smyslem přezkumu zákonnosti 

katastrálního úřadu je v daném případě zajistit, aby skutečnosti zanesené do katastru nemovitostí byly 

zapisovány obsahově správně a zákonem stanoveným postupem. 

35
 K opravě chyby zapsané poznámkou lze i nyní pouţít závěr Nejvyššího správního soudu obsaţeného 

v rozsudku 4 Aps 4/2011-68 z 26. 1. 2012, dle kterého lze za zřejmý omyl při zápisu formou poznámky 

povaţovat chybný přepis údajů uvedených na podkladové listině, při opomenutí zapsání některých údajů 

v ní uvedených či naopak při zapsání údajů v ní vůbec neobsaţených, jakoţ i při zápisu provedeného bez 

listiny. Za zřejmý omyl však není moţné povaţovat zápis formou poznámky na základě listiny, u níţ je 

předmětem právního posouzení její způsobilost doloţit příslušnou právní skutečnost vztahující se 

k nemovitosti. V takovém případě se lze domáhat ochrany proti provedení poznámky do katastru 

nemovitostí pouze před soudem, a to v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo 

donucením správního orgánu podle ust. § 82 a násl. soudního řádu správního. 
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3.5.1 Postup při opravě chyby v katastrálním operátu 

Na začátku bych chtěla poznamenat, ţe ani toto řízení není klasickým správním 

řízením. Můţeme ho rozdělit na dvě fáze. V prvé fázi, která je řízením sui generis,  

se v závislosti na zjištěných skutečnostech provede oprava chyby a vydá se oznámení  

o provedení opravy chyby v katastrálním operátu nebo oznámení o neprovedení opravy 

chyby. V této fázi tedy katastrální úřad nevydává ţádné rozhodnutí., jde o řízení 

neformální, na nějţ je moţné aplikovat pouze ustanovení části čtvrté správního řádu 

s přiměřeným pouţitím ustanovení týkajících se správního řízení. Do druhé fáze  

se můţe toto řízení dostat pouze v případě, ţe vlastník nebo jiný oprávněný zašle 

nesouhlas s provedenou opravou či nesouhlas s neprovedením poţadované opravy. 

Okamţikem dojití takového nesouhlasu katastrálnímu úřadu je zahájeno klasické 

správní řízení, jehoţ výsledkem je vydání rozhodnutí, viz níţe. 

Řízení o opravě chyby se tedy opět zahajuje na návrh, a to buď vlastníka, nebo 

jiného oprávněného, jímţ můţe být například oprávněný z věcného břemene či zástavní 

věřitel, nebo také z moci úřední, bez návrhu. Pro určení toho, kdo je jiným oprávněným 

a tedy účastníkem řízení, musí být pouţito ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu.   

I osoba nezapsaná v katastru ve spojení s jistou nemovitostí se můţe u správního orgánu 

domáhat svých práv ohledně dané nemovitosti a ten je povinen mu to umoţnit. To, zda 

je ţadatel skutečně oprávněnou osobou, katastrální úřad posoudí v rámci první fáze 

daného řízení. Návrh na zahájení tohoto řízení není v katastrálním zákoně nijak 

speciálně specifikován, proto musí, stejně jako návrh na záznam a poznámku, obsahovat 

alespoň základní náleţitosti podání stanovené v ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, 

a musí z něj být tedy patrno, jakému katastrálnímu úřadu je určen, které věci se týká  

a co navrhovatel poţaduje. Specifikem tohoto řízení na úseku katastru nemovitostí je 

právě skutečnost, ţe můţe být zahájeno také ex officio, tedy bez návrhu. Takto  

se zahajuje v případech, kdy sám katastrální úřad objeví chybu v zápisech v katastru a je 

tedy povinen ji následně neprodleně opravit. 

Po zahájení řízení katastrální úřad důkladně prozkoumá stav zápisů v katastru  

ze všech moţných zdrojů, které má k dispozici, tj. zejména z obsahu listin uloţených  

ve sbírce listin katastrálního úřadu, a posoudí, zda skutečně došlo k zřejmému omylu  

při vedení či obnově katastru nebo k nepřesnostem v katastrální mapě. Na provedení 
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opravy má katastrální úřad zákonem stanovenou lhůtu 30 dnů ode dne doručení návrhu, 

v odůvodněných případech dokonce 60 dnů. Po skončení této první fáze řízení o opravě 

chyby je katastrální úřad povinen oznámit vlastníkovi a jinému oprávněnému,  

zda opravu provedl či nikoli, neboť se o chybu nejednalo, viz výše. Zákonodárce  

do ustanovení § 36 odst. 3 katastrálního zákona zřejmě záměrně vloţil mezi vlastníka  

a jiného oprávněného spojku „a“, a to s ohledem na případný dopad provedení opravy 

na jinou osobu neţ vlastníka či navrhovatele. Je však otázkou, kterým osobám se má 

oznamovat neprovedení opravy, kdyţ v podstatě nedochází k ţádné změně v zápisech 

v katastru. V praxi se proto ustálilo, ţe katastrální úřad zasílá oznámení o neprovedení 

opravy v katastrálním operátu navrhovateli a případně vlastníkovi, nejedná-li se o tutéţ 

osobu. 

Druhá fáze tohoto řízení nastává teprve v momentu, kdy vlastník nebo jiný 

oprávněný vyuţije ve lhůtě stanovené v ustanovení § 36 odst. 4 katastrálního zákona 

moţnost vyjádřit svůj nesouhlas s provedenou opravou či se skutečností, ţe se o chybu 

nejedná. Podání nesouhlasu je tedy tím momentem, kdy dochází k zahájení klasického 

správního řízení v dané věci, neboť katastrální zákon ukládá katastrálnímu úřadu vydat 

rozhodnutí ve věci. Nesouhlas je tedy nutné posuzovat jako ţádost dle ustanovení § 44  

a násl. správního řádu a je proto třeba, aby obsahoval stanovené náleţitosti. Další 

průběh řízení, jako i moţnost opravných prostředků, se tedy řídí obecnými 

ustanoveními správního řádu pro správní řízení, neboť tento typ řízení není 

v katastrálním zákoně speciálně upraven. 

 

3.6 Ostatní řízení 

Výše uvedený výčet řízení před katastrálním úřadem není úplný, ale vybrala 

jsem ta nejvýznamnější a nejčastější, se kterými se můţeme setkat. Abych však tuto 

kapitolu mohla uzavřít, povaţuji za správné zmínit se ještě o zbývajících řízeních, která 

mohou být katastrálním úřadem vedena. 
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3.6.1 Zápis jiných údajů 

V první řadě můţe dojít k situaci, kdy je do katastru navrhován zápis jiných 

údajů, neţ které se zapisují vkladem, záznamem či poznámkou, tedy jiných  

neţ týkajících se právních vztahů. Můţe se tak jednat např. o změnu osobních údajů 

vlastníka, zápis nové budovy, změnu druhu či způsobu vyuţití pozemku nebo změnu 

způsobu ochrany nemovitostí. Všechny tyto změny jsou vlastníci nemovitostí povinni 

dle ustanovení § 37 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona katastrálnímu úřadu oznámit,  

proto je potřeba, aby i takový postup měl svá pravidla. V tomto případě je daná situace 

vyřešena v ustanovení § 28 katastrálního zákona, který říká, ţe se pro zápis jiných údajů 

do katastru pouţijí přiměřeně ustanovení o zápisu záznamem. Z uvedeného tedy 

vyplývá, ţe rozsah přezkumu listin bude v zásadě stejný jako při záznamu  

a analogicky totéţ bude platit také pro situaci, kdy listina způsobilá zápisu není.
36

 Opět 

se tedy nebude jednat o řízení dle správního řádu.  

Za důleţité ale povaţuji podotknout, ţe na zápis jiných údajů se nepouţije 

ustanovení § 9 odst. 1 katastrálního zákona o plombách, neboť předmětem těchto zápisů 

není změna právních vztahů k nemovitostem.
37

 Toto je významná změna oproti 

dřívějšímu katastrálnímu zákonu, neboť dle toho se i tyto jiné údaje zapisovaly 

záznamem a tudíţ byly všechny označeny plombou. Co z toho vyplývá? Právní názory 

na skutečnost, zda skutečně změny jiných údajů, jako změna druhu pozemku či ohlášení 

nové stavby, se plombovat nemají, byly zpočátku, a místy dodnes jsou, nejednotné  

a mnoho katastrálních úřadů po nabytí účinnosti nového katastrálního zákona plombu 

zaznamenávalo u všech zápisů, neboť vycházelo z ustanovení § 28 katastrálního zákona, 

a to zejména s ohledem na zásadu veřejnosti katastru a také materiální publicity. Postoj 

ČÚZK byl však jasný a dal katastrálním úřadům pokyn, ţe se zápisy jiných údajů 

plombou vyznačovat nemají. Jakmile však plomba u dané nemovitosti vyznačena není, 

nikdo, kromě pracovníků katastrálních úřadů a navrhovatele dané změny, pouhým 

nahlédnutím do katastru nepozná, ţe je ohledně dotčené nemovitosti vedeno nějaké 

řízení. To pak můţe přinést jisté komplikace pro toho, kdo jedná s důvěrou v zápis 

                                                 

36
 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck., 2014. ISBN 978-80-7400-525-1. S. 

121 

37
 viz ust. § 6 a § 9 odst. 1 katastrálního zákona 
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údajů v katastru, neboť nebude předpokládat ţádné změny.  Zde bych de lege ferenda 

viděla prostor pro zákonodárce, zda by nebylo vhodnější upravit ustanovení § 9 odst. 1 

katastrálního zákona tak, aby plombou bylo nutné označovat i tyto změny, neboť se 

stejně jako ostatní zápisy řadí do pomyslné fronty zápisů, mění mnohdy i významné 

skutečnosti týkající se nemovitostí a mohou narušit věrohodnost stavu zápisů v katastru 

v daném okamţiku. 

 

3.6.2 Obnova katastrálního operátu 

Kde však na klasické správní řízení na úseku katastru nemovitostí můţeme 

narazit, je obnova katastrálního operátu. Samotná obnova je specifickou činností 

katastrálního úřadu, kdy dochází k vyhotovení nového souboru geodetických informací 

a nového souboru popisných informací v elektronické podobě.
38

 Jedná se o proces 

zahajovaný z moci úřední, jehoţ výsledkem je změna katastrálního operátu. V této fázi 

se však o správní řízení jako takové nejedná. Zákon ukládá katastrálnímu úřadu vyloţit 

návrh změn k veřejnému nahlédnutí a zároveň povinnost oznámit tento záměr všem 

dotčeným vlastníkům a jiným oprávněným. A zde je právě prostor pro zahájení nového 

správního řízení. Vlastníci a jiní oprávnění mají totiţ dle ustanovení § 45 odst. 3 

katastrálního zákona moţnost ve stanovené lhůtě podat námitky proti obsahu 

obnoveného katastrálního operátu. V případě, ţe tak učiní, má katastrální úřad 

povinnost o nich rozhodnout. Na podanou námitku je tedy třeba se opět dívat jako  

na ţádost dle správního řádu a katastrální úřad o ní musí vydat rozhodnutí dle správního 

řádu, vůči kterému je moţné podat odvolání k zeměměřičskému a katastrálnímu 

inspektorátu. 

 

3.6.3 Řízení o změně hranic katastrálního území 

Posledním typem řízení, které bych do tohoto výčtu zařadila, je řízení o změně 

hranice katastrálního území. Zákon předpokládá, ţe změnu hranice katastrálního území 

někdo navrhne, a pak je tedy potřeba, aby tato změna byla schválena rozhodnutím,  

                                                 

38
 ust. § 40 odst. 1 katastrálního zákona 
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coţ vyplývá z ustanovení § 33 katastrální vyhlášky. Vzhledem ke skutečnosti,  

ţe ve speciálních předpisech není ţádná další zvláštní úprava průběhu tohoto řízení, 

pouţijí se opět obecná ustanovení správního řádu o správním řízení. 

 

 

4 Řízení o povolení vkladu práva do katastru 

nemovitostí 

Jak vyplývá z předcházející kapitoly, vkladové řízení je tím nejčastějším a také 

nejvýznamnějším řízením, které je katastrálním úřadem vedeno. To je také důvodem, 

proč je mu v katastrálním zákoně věnována taková pozornost a kladen důraz na jeho 

odchylky od správního řízení dle správního řádu. Vzhledem k tomu, ţe koupit 

nemovitost pořízenou z finančních prostředků získaných na základě hypotéčního úvěru, 

je jedním z nejtypičtějších způsobů nabytí nemovitostí, se kterou se valná většina z nás 

alespoň jednou za ţivot setká, je potřeba také znát způsob, jakým takovou věc „vyřídit“.  

Stejně jako v kaţdém jiném správním řízení je cílem řízení o povolení vkladu 

práva tedy vydání individuálního správního aktu – rozhodnutí. V rámci celého řízení  

se tedy zjišťuje, zda mají účastníci řízení právo na povolení a provedení vkladu práva 

do katastru, aby tak poţadované věcné právo k dané nemovité věci vůbec vzniklo, 

změnilo se či zaniklo, resp. aby jeho existence byla deklarována ve veřejném seznamu. 

Dojde-li však katastrální úřad k závěru, ţe takové právo tu na základě předloţených 

listin není, vydá rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad a vklad práva neprovede. 

Řízení o povolení vkladu práva do katastru tak sehrává významnou roli na trhu 

s nemovitostmi. 

 

4.1 Zásady řízení 

Stejně jako pro kaţdé jiné správní řízení, tak i pro řízení o povolení vkladu je 

nevyhnutelné správně aplikovat a vykládat právní normy, na podkladě kterých je 

vedeno. Aby tedy bylo moţné, co nejrychleji, a zároveň spolehlivě, zajistit podklady 
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pro vydání konkrétního správního rozhodnutí, musí se i v řízení na úseku katastru 

nemovitostí správní orgán drţet obecných zásad pro správní řízení, které jsou obsaţeny 

v ustanovení § 2 aţ § 8 správního řádu
39

. Jedná se zejména o zásadu zákonnosti
40

, 

zákazu zneuţívání svěřené pravomoci
41

, ochrany veřejného zájmu
42

, materiální pravdy
43

, 

hospodárnosti
44

, rovnosti
45

 a principu dobré správy
46

. Tyto obecné zásady, které mimo 

jiné slouţí ke správnému výkladu všech ostatních ustanovení, je správní orgán povinen 

dodrţovat, neboť jejich porušením dochází k vadám v postupu při vedení správního 

řízení. 

Vedle výše uvedených obecných zásad se v řízení o povolení vkladu setkáme 

ještě s dalšími důleţitými zásadami, které dané řízení modifikují tak, aby celé řízení,  

a potaţmo „celý“ katastr, byl bezpečným a účinným nástrojem zejména realitního  

a hypotéčního trhu. Jedná se o zásadu materiální publicity, zásadu pořadí zápisů, zásadu 

intabulační, zásadu informovanosti veřejnosti, zásadu dispoziční, zásadu písemnosti  

a zásadu veřejné publicity. Většinu těchto zásad nalezneme v katastrálním zákoně. Tu 

nejvýznamnější, zásadu materiální publicity, v sobě ale zakotvil nový občanský zákoník. 

Na jejím prosazení do řízení o povolení vkladu práva se však odborná veřejnost 

zasazovala jiţ mnohem dříve.
47

 

                                                 

39
 Tuto skutečnost také potvrdil svým nálezem sp. zn. II. ÚS 366/97 ze dne 1. 10. 1997 Ústavní soud. 

40
 ust. § 2 odst. 1 správního řádu 

41
 ust. § 2 odst. 2 dtto 

42
 ust. § 2 odst. 4 dtto 

43
 ust. § 3 dtto 

44
 ust. § 6 dtto 

45
 ust. § 7 dtto 

46
 ust, § 8 dtto 

47
 Jiţ v publikaci Katastr a nemovitosti (BAUDYŠ, Petr. Katastr a nemovitosti. Praha: C. H. Beck, 2003. 

ISBN 80-7179-824-X. S. 20-21) Mgr. Ing. Petr Baudyš upozorňuje na nedostatečnou spolehlivost stavu 

zápisů v katastru, neboť intabulační princip byl katastrálním zákonem (1992) obnoven jen částečně, a to 

pouze  

pro vkladová řízení, a bez institutu materiální pravdy. Chráněna byla dobrá víra, nikoli pravdivost zápisů 

v katastru, coţ bylo dle Baudyše potřeba změnit a vytvořit nový procesní předpis pro zápis právních 

vztahů do katastru, coţ se následně také promítlo v návrhu věcného záměru nového katastrálního zákona 

z roku 2001. 
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4.1.1 Zásada materiální publicity 

Jak jsem jiţ uvedla v kapitole o novém katastrálním zákoně, zásada materiální 

publicity v sobě ztělesnila poţadavek na pravdivost, úplnost a s tím spojenou 

důvěryhodnost údajů zapsaných v katastru. Přestoţe její zákonné vymezení způsobilo  

u části zákonodárců značnou paniku
48

, nebylo její zavedení ţádným neověřeným 

pokusem, neboť zásada materiální publicity vychází z principů, na jejichţ podkladě 

byly v minulosti vedeny pozemkové knihy
49

, které si svou spolehlivostí vydobyly 

vysoký stupeň váţnosti u široké veřejnosti. 

Zákonné zakotvení pravdivosti a úplnosti zápisů v katastru má jednoznačný vliv 

na způsob vedení řízení, na podkladě kterých k nim dochází, neboť dle této zásady platí, 

ţe bylo-li právo zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, ţe bylo zapsáno v souladu 

se skutečným právním stavem a právní stav takto zapsaný svědčí ve prospěch osoby, 

v jejíţ prospěch byl zápis proveden.
50

 Aby však došlo k zajištění ochrany stávajících 

vlastníků a oprávněných z jiných věcných práv, bylo rozhodnuto, ţe všechna věcná 

práva budou zapisována výlučně vkladem. Tím se všem zápisům, na jejichţ podkladě  

se zapisují věcná práva k nemovitostem
 51

, dostalo přísnější kontroly a také moţnosti 

bránit se v případě nesouhlasu se stavem zápisů proti postupu katastrálního úřadu  

u nezávislého orgánu, kterým je soud.
52

 

 

                                                 

48
 Vzhledem k tomu, ţe část poslanců a senátorů Poslanecké sněmovny ČR měla při projednávání návrhu 

nového katastrálního zákona obavy z toho, ţe uzákonění zásady materiální publicity povede  

k „legalizaci“ právních vztahů zaloţených podvodným jednáním, na základě kterého by došlo k zápisu  

do katastru, byla do něho zakomponována tzv. minimální délka vkladového řízení.  

49
 zákon č. 95/1871 ř.z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách (tzv. obecný knihovní 

zákon) 

50
 ust. § 980 odst. 2 a ust. § 984 odst. 1 občanského zákoníku 

51
 Dle katastrálního zákona (1992) docházelo ke zápisu právních vztahů také záznamem, zejména v těch 

případech, kdy nebyl uplatňován intabulační princip a právní vztahy vznikaly, měnily se, či zanikaly  

jiným způsobem neţ zápisem do katastru, např. zákonem. Katastrální úřad pak v podstatě neměl ţádnou 

přezkumnou pravomoc a listinu mohl posoudit pouze z hlediska chyb ve psaní či jiných zřejmých 

nesprávností a záznam následně provedl. 

52
 Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad ţalobou dle ustanovení části páté OSŘ, a proti rozhodnutí 

o povolení vkladu postupem dle ust. § 986 občanského zákoníku. 
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4.1.2 Pořadí zápisů 

S ohledem na úzkou souvislost se zásadou materiální publicity, byla  

do katastrálního zákona pevně zakotvena také zásada priority zápisů, resp. pořadí 

zápisů
53

, která byla v původním zákoně aplikována spíše jen formálně, a to navíc pouze 

pro zápisy učiněné vkladem, a pro její porušení nebylo moţné vyvodit přiměřené právní 

důsledky. Pro zápis do katastru nemovitostí a pro toho, kdo z takových zápisů vychází, 

má však velký význam nejen jeho pravdivost, ale také úplnost, tzn., ţe k okamţiku, 

k jakému si stav zápisů v katastru ověřuje, v něm jsou obsaţeny a vyznačeny všechny 

relevantní údaje, a to včetně vyznačení, ţe práva jsou dotčena změnou, tzv. plomba
54

. 

Zásada pořadí zápisů dle katastrálního zákona platí pro všechny zápisy,  

bez ohledu na jejich konstitutivní či deklaratorní účinky. Ty se tedy řadí do pomyslné 

fronty ve vztahu k dotčené nemovitosti
55

 tak, jak byly katastrálnímu úřadu doručeny. 

Tím rozhodujícím časovým měřítkem je okamţik doručení návrhu na zápis 

katastrálnímu úřadu. Zde dochází k přímému propojení katastrálního zákona se 

správním řádem, neboť katastrální zákon výslovně odkazuje na pouţití ustanovení § 145 

správního řádu týkajícího se řízení s předstihem ţádosti. Toto ustanovení se však 

pouţije pouze přiměřeně a vyjma odstavce druhého věty třetí a čtvrté.
56

 Pro činnost 

katastrálního úřadu je tedy stěţejní, ţe okamţik doručení návrhu či jiné listiny pro zápis 

se určuje s přesností na dny, hodiny a minuty. Ten je následně zavázán rozhodovat  

o podaném návrhu na základě skutkového a právního stavu k tomuto okamţiku a jeho 

rozhodnutí má zpětné účinky právě k okamţiku podání návrhu na vklad. 

Účinky této zásady v praxi jsou dobře viditelné v případě koupě nemovité věci, 

např. pozemku, jehoţ součástí je stavba, na základě hypotečního úvěru. V drtivé většině 

                                                 

53
 ust. § 9 katastrálního zákona a § 19 katastrální vyhlášky v návaznosti na ust. § 982 a § 986 občanského 

zákoníku 

54
 Tou se však nevyznačují zápisy jiných údajů, které nejsou činěny vkladem, záznamem ani poznámkou, 

coţ můţe úplnost poskytovaných údajů narušit, jak uţ jsem uváděla výše s ohledem  

na „neplombování“ zápisů takových údajů. 

55
 Výjimku logicky tvoří zápisy poznámek k osobě. 

56
 Pro řízení před katastrálním úřadem nelze uplatnit automatické zastavení řízení následujících  

po provedení předcházejícího zápisu do katastru, neboť i po pozitivním rozhodnutí lze povolit další 

zápisy týkající se téţe nemovitosti. 
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případů úvěrující banka vyţaduje, z důvodu zajištění své pohledávky, vklad zástavního 

práva k dotčené nemovité věci před vlastním převodem vlastnického práva na nového 

nabyvatele, kterému je poskytován úvěr na úhradu kupní ceny. Je tedy nutné dodrţet 

pořadí návrhů na vklad tak, aby nejprve byl podán návrh na vklad práva zástavního a 

teprve neprodleně po něm návrh na vklad práva vlastnického, aby se dostálo závazkům 

uvedeným v předmětných smlouvách.
57

 Katastrální úřad je pak povinen nejprve 

posoudit obsah listin týkajících se zástavního práva a teprve poté obsah listin týkajících 

se práva vlastnického. V tomto pořadí také zápis do katastru provede
58

. Problém  

pro účastníky by nastal v případě, kdy by došlo k zamítnutí, popř. k zastavení řízení  

o povolení vkladu práva zástavního, avšak vkladu vlastnického by nic nebránilo. Pak by 

bylo zcela na jejich vůli, zda ponechají katastrálnímu úřadu moţnost vklad práva 

vlastnického povolit a provést bez předchozího vloţení práva zástavního, či zda vezmou 

návrh na vklad práva vlastnického zpět a vše podají znovu a řádně. Zde se pak také 

projevuje velký vliv zásady dispoziční, o které budu hovořit níţe. 

 

4.1.3 Zásada intabulační 

Tato zásada je úzce spojena s právními účinky zápisů. Její podstatou je 

skutečnost, ţe ke vzniku, zániku a změně věcných práv dochází teprve provedením 

jejich zápisu do katastru, a to zpětně k okamţiku, kdy byl návrh na takový zápis 

doručen katastrálnímu úřadu.
59

 Novinkou je skutečnost, ţe se tato zásada aplikuje  

na všechny typy zápisů, tedy i záznamy a poznámky deklaratorního charakteru. 

V těchto případech jde však pouze o účinky zápisu s ohledem na zásadu veřejné 

                                                 

57
 Do 31. 12. 2011 se řízení o povolení vkladu práva zahajovalo ke dni podání návrhu na vklad, nikoli 

k okamţiku, a nebylo proto např. moţné podat návrh na vklad zástavního práva a vlastnického práva 

týkajících se jedné nemovitosti v jeden den, neboť i účinky se vázaly ke dni podání návrhu na vklad a 

nešlo tedy v jeden shodný den nemovitost zastavit a současně převést na jiného. 

58
 Správně by dle ust. § 145 odst. 2 věta první správního řádu měl katastrální úřad řízení o povolení 

vkladu práva vlastnického usnesením přerušit do doby, neţ nabude právní moci rozhodnutí týkající se 

zástavního práva. V praxi se tak však často s ohledem na obecnou zásadu hospodárnosti a rychlosti 

správního řízení, nebráni-li tomu jiné okolnosti, neděje a obě řízení běţí současně s tím, ţe nejprve je 

rozhodnuto o vkladu práva zástavního a vzápětí je proveden vklad práva vlastnického. 

59
 ust. § 10 katastrálního zákona 
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publicity katastru a účinky zajištění pořadí zapisovaného práva nebo jiné skutečnosti, 

nikoli o vznik, změnu či zánik práva jako takového. 

V praxi z tohoto ustanovení vyplývá, ţe pro vznik, změnu či zánik věcného 

práva není rozhodující okamţik učinění potřebného právního jednání, nýbrţ okamţik 

podání návrhu na vklad, resp. provedení takového vkladu k okamţiku podání návrhu  

na vklad. Je tedy v nejvyšším zájmu toho, kdo takové právní jednání činí, aby 

katastrálnímu úřadu svůj „titulus“ předloţil co nejdříve, aby mu tak zajistil jeho pořadí a 

následně mohlo dojít ke vkladu daného práva do katastru – tzv. „modus“.  

 

4.1.4 Ostatní zásady 

Zásada dispoziční je ztělesněna v ustanovení § 14 odst. 1 katastrálního zákona, 

které předvídá zahájení řízení o povolení vkladu na návrh, a to v návaznosti  

na ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu.
60

 Fungování této zásady je vyloučeno pouze 

v případech stanovených ustanovením § 14 odst. 2 katastrálního zákona. Na základě 

této zásady je tedy zahájení řízení a jeho další průběh v rukách účastníků. Všichni však 

nemusí mít stejné procesní postavení, neboť pouze navrhovatel, tedy ten, kdo návrh  

na vklad vlastnoručně podepíše, je oprávněn s podaným návrhem na vklad nakládat. 

Ustanovení § 45 odst. 4 správního řádu je však katastrálním zákonem
61

 lehce 

modifikováno, a to tak, ţe k tomu, aby bylo řízení o povolení vkladu práva zastaveno  

na základě zpětvzetí návrhu na vklad, popř. návrh na vklad zúţen, potřebuje navrhovatel 

souhlas všech účastníků řízení, a to i těch, kteří návrh na vklad nepodepsali. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe katastr nemovitostí je veřejným seznamem
62

 

vztahují se na něho mimo jiné také ustanovení § 980 a následující občanského zákoníku, 

popř. další, ve kterých se o veřejných seznamech hovoří
63

. S ohledem na tuto zásadu 

                                                 

60
 ust. § 14 odst. 2 katastrálního zákona nově umoţňuje také zahájení řízení o povolení vkladu způsobem 

specifickým pouze pro toto řízení, o čemţ budu hovořit v kapitole věnované zahájení řízení. 

61
 ust. § 16 odst. 2 a 3 katastrálního zákona 

62
 ust. § 1 odst. 1 katastrálního zákona 

63
 V komentáři ke katastrálnímu zákonu (BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. 

Beck., 2014. ISBN 978-80-7400-525-1.) Mgr. Ing. Baudyš podotýká, ţe v občanském zákoníku 

nalezneme termín „katastr“ pouze jednou. Uţívá totiţ širší termín „veřejný seznam“, který sice není 



 

49 

 

jsou proto údaje zapisované a evidované v katastru přístupné všem. Není to však právo 

absolutní. Limity uţití těchto údajů jsou nastaveny v návaznosti na zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, neboť ten údaje evidované 

v katastru nemovitostí řadí mezi tzv. zveřejněné osobní údaje. Ty sice mají volnější 

reţim neţ údaje citlivé ve smyslu ustanovení § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., ale 

přesto je zákonem jasně vymezeno, k jakým účelům mohou být pouţity.
64

 V případě 

neoprávněného uţití osobních údajů by pak dotyčný mohl být postiţen sankcemi dle 

zákona č. 101/2000 Sb. V případě neoprávněného uţití jiných neţ osobních údajů pak 

sankcemi stanovenými přímo v katastrálním zákoně, neboť by se jednalo o přestupek či 

správní delikt dle tohoto zákona.
65

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 správního řádu jsou jednotlivé úkony 

v daném řízení vedeny písemně, coţ není ničím zvláštním pro správní řízení. S touto 

zásadou však velice úzce souvisí také proces elektronizace katastru, neboť do relativně 

nedávné doby byly za písemnosti označovány pouze dokumenty v listinné podobě. 

V současné době tak dochází k postupnému zrovnoprávnění písemností v listinné  

a elektronické podobě
66

, a proto je také nyní moţné podání učinit i elektronicky. 

Vzhledem k velkému nárůstu takových podání, která v současné době činí jiţ 50 % 

celkového objemu podání, proto také s účinností od 1. 1. 2016 došlo k vytvoření tzv. 

hybridní sbírky listin, a všechna podání se tak nově uchovávají v té podobě, v jaké byla 

katastrálnímu úřadu doručena.
67

 Je samozřejmostí, ţe v rámci řízení o povolení vkladu 

                                                                                                                                               

ţádným zákonem přesně vymezen, ale jeho pouţití je univerzální, přestoţe ve většině případů, kde se 

v občanském zákoníku píše o veřejném seznamu, myslí se katastr. 

64
 ust. § 1 odst. 2 písm. a) a b) katastrálního zákona 

65
 ust. § 57 odst. 1 písm. a)  a § 58 odst. 1 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,  

ve znění pozdějších předpisů 

66
 v návaznosti na ust. § 562 odst. 1 občanského zákoníku 

67
 Viz ust. § ust. 60 odst. 1 katastrální vyhlášky. Cílem ČÚZK je postupně evidovat a archivovat veškeré 

dokumenty v elektronické podobě. Průběţně tudíţ dochází ke skenování všech podání v listinné podobě, 

aby mohly být také poskytovány dálkovým způsobem. Současně došlo také k umoţnění přijímání 

elektronické verze geometrických plánů. V praxi však zatím nadále zůstává, ţe elektronická verze se 

konvertuje do listinné podoby a naopak. (zdroj: katastrální úřad) 
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můţe také dojít k situaci, kdy je nutné nařídit jednání ústní
68

, a to zejména s ohledem  

na zásadu hospodárnosti, rychlosti a principu dobré správy, aby tak k vydání 

příslušného rozhodnutí mohlo dojít v co nejkratším časovém úseku a za co nejlépe 

osvětlených skutečností. Záznam z ústního jednání pak oprávněná úřední osoba zapíše 

do protokolu, který zaloţí do příslušného spisu.
69

 

 

4.2 Předmět řízení 

Dříve neţ se budu zabývat zahájením samotného řízení, povaţuji za vhodné  

se zastavit u vymezení předmětu řízení o povolení vkladu, resp. toho, co přesně  

se do katastru zapisuje vkladem. Taxativní výčet práv, jejichţ vznik, zánik, změnu, 

promlčení či uznání existence nebo neexistence je třeba do katastru zapsat vkladem, 

obsahuje ustanovení § 11 odst. 1 a 2 katastrálního zákona. Podle nové právní úpravy se 

vkladem zapisuje jakákoli změna těchto práv, bez ohledu na to, zda má zápis 

konstitutivní nebo deklaratorní účinky.  

Jedná se konkrétně o tato práva: vlastnické právo
70

, právo stavby
71

, věcné 

břemeno
72

, zástavní právo
73

, budoucí zástavní právo
74

, podzástavní právo
75

, předkupní 

právo
76

, budoucí výměnek
77

, přídatné spoluvlastnictví
78

, správa svěřenského fondu
79

, 

výhrada vlastnického práva
80

, výhrada práva zpětné koupě
81

, výhrada práva zpětného 

                                                 

68
 Například dle čl. 16 odst. 9 jednacího řádu katastrálního úřadu musí být ústní jednání nařízeno 

v případě, ţe došlo ke zpochybnění pravosti listiny ze strany jednoho z účastníků. 

69
 čl. 10 odst. 1 jednacího řádu katastrálního úřadu 

70
 ust. § 1101 a násl. občanského zákoníku 

71
 ust. § 1240 a násl. dtto 

72
 ust. § 1257 a násl. dtto 

73
 ust. § 1309 a násl. dtto 

74
 ust. § 1341 dtto 

75
 ust. § 1390 a násl. občanského zákoníku 

76
 ust. § 2140 a násl. dtto 

77
 ust. § 2708 odst. 2 dtto 

78
 ust. § 1223 a násl dtto 

79
 ust. § 1448 a násl. dtto 

80
 ust. § 2132 a násl. dtto 
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prodeje
82

, zákaz zcizení nebo zatíţení
83

, výhrada práva lepšího kupce
84

, ujednání  

o koupi na zkoušku
85

, nájem
86

, poţádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem 

vlastníka, pacht
87

, poţádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka, vzdání 

se práva na náhradu škody na pozemku
88

 a rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické 

právo k jednotkám
89

. Všechna tato práva, s výjimkou nájmu a pachtu, řadíme mezi 

práva věcná ve smyslu ustanovení § 979 a násl. občanského zákoníku. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe všechna tato práva jsou primárně upravena 

v občanském zákoníku, můţeme na řízení o povolení vkladu práva názorně vidět, jak 

tenká je hranice mezi soukromým a veřejným právem. Také z tohoto důvodu měla 

nedávno proběhlá rekodifikace soukromého práva tak velký vliv na právní úpravu 

týkající se katastru, neboť přinesla hned několik nových institutů, které, týkají-li se věci 

zapsané ve veřejném seznamu, je třeba do takového seznamu zapsat, aby takové právo 

mohlo vůbec vzniknout a působit tak erga omnes. 

 

4.3 Účastníci řízení 

Po vymezení předmětu řízení o povolení vkladu je dále potřeba stanovit, kdo je 

vlastně jeho účastníkem. I v tomto případě se katastrální zákon odchyluje od obecné 

úpravy obsaţené ve správním řádu.
90

 Vzhledem k tomu, ţe tento speciální zákon 

                                                                                                                                               

81
 ust. § 2135 a násl. dtto 

82
 ust. § 2139 dtto 

83
 ust. § 1761 dtto 

84
 ust. § 2152 a násl. dtto 

85
 ust. § 2150 a násl. dtto 

86
 ust. § 2201 a násl. dtto 

87
 ust. § 2332 a násl. dtto 

88
 ust. § 2897 dtto 

89
 ust. § 1166 a násl. dtto 

90
 ust. § 27 a násl. správního řádu 
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upravuje definici účastníka odlišně, bude se řízení o povolení vkladu řídit přednostně 

tímto ustanovením.
91

 

Na základě ustanovení § 13 katastrálního zákona je tedy „účastníkem řízení  

o povolení vkladu ten, jehož právo vzniká, mění se nebo se rozšiřuje, a ten, jehož právo 

zaniká, mění se nebo se omezuje“. Definice účastníka řízení musela být z logických 

důvodů změněna i oproti dřívější právní úpravě
92

, neboť došlo k rozšíření práv 

zapisovaných vkladem a listin, na podkladě kterých ke vkladu dochází, a tudíţ i s tím 

spjatého rozšíření okruhu účastníků. Důvodem této změny byla skutečnost, ţe ke vzniku, 

změně či zániku práv zapisovaných vkladem nedochází pouze na základě právních 

jednání, ale i z jiných právních důvodů. 

Problém této zákonné definice účastníka je však v tom, ţe jiným osobám zákon 

postavení účastníka nepřiznává. To pak můţe být v určitých situacích velkou 

komplikací pro osoby, které v dané věci sice jednají a mají zájem na výsledku 

vkladového řízení, avšak z pohledu katastrálního zákona účastníky řízení nejsou. Jako 

příklad mohu uvést insolvenčního správce, jeţ není povaţován za účastníka řízení  

o povolení vkladu, přestoţe v dané věci jedná a nese za ni zodpovědnost, resp.  

za zpeněţení konkursní podstaty. 
93

 A právě jen účastníkovi řízení je však v souladu 

s příslušnými ustanoveními správního řádu
94

 přiznáno mimo jiné právo podat návrh  

na vklad, odstraňovat jeho nedostatky, vzít jej zpět, být vyrozuměn o výsledku řízení a 

                                                 

91
 Ani tato skutečnost nebyla zpočátku jednoznačná. Ve věci sp. zn. I. ÚS 279/95 ze dne 11. 6. 1997 

Ústavní soud nejprve dospěl k tomu, ţe okruh účastníků je nutné vykládat dle správního řádu, tedy šířeji 

neţ bylo vymezeno v katastrálním zákoně (1992), později však nálezem sp. zn. I. ÚS 620/99 ze dne 30. 5. 

2000 svůj postoj změnil a judikoval, ţe na stanovení okruhu účastníků vkladového řízení není moţné 

aplikovat správní řád, čemuţ je tak dodnes. 

92
 viz ust. § 4 odst. 1 ZápPrNe, který účastníka řízení vymezoval jako „účastníka právního úkonu,  

na jehož základě má být právo zapsáno do katastru“. 

93
 V komentáři ke katastrálnímu zákonu (BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. 

Beck., 2014. ISBN 978-80-7400-525-1. S. 55) Mgr. Ing. Baudyš uvádí na příkladu insolvenčního správce 

nevýhodu striktního vymezení účastníka dle katastrálního zákona, neboť v případě úpadku je  

za zpeněţení konkursní podstaty včetně nemovitostí do ní zahrnutých zodpovědný insolvenční správce, 

avšak aţ do jejich zpeněţení je jako jejich vlastník zapsán úpadce a tomu je také přiznáno postavení 

účastníka řízení o povolení vkladu.  Insolvenční správce není v tomto případě ani jeho zástupcem.  

94
 ust. § 29 a následující správního řádu 
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bránit se proti němu. Dle důvodové zprávy ke katastrálnímu zákonu nebylo potřeba 

danou definici účastníka nijak rozšiřovat. Podle mého názoru by se mělo vymezení 

účastníka řízení o povolení vkladu upravit alespoň tak, aby osoby, které nemají moţnost 

se za stávající právní úpravy stát účastníkem řízení, přestoţe v dané věci přímo jednají, 

byly de lege ferenda povaţovány za účastníky tohoto řízení vedle těch stávajících. 

Dalším problémem vymezení účastníka řízení o povolení vkladu, na který naráţí 

praxe, je skutečnost, ţe zákonodárce povaţoval za samozřejmé
95

, ţe osoby zemřelé či 

zaniklé se za účastníky řízení z logiky věci povaţovat nebudou, neboť nemají procesní 

způsobilost. Realita je však jiná. Vzhledem ke skutečnosti, ţe nyní se také práva vzniklá 

na podkladě rozhodnutí o dědictví zapisují vkladem, trvá ČÚZK na tom, ţe účastníkem 

řízení o povolení vkladu je i zůstavitel. Ačkoli se zde jedná o řízení dle ust. § 14 odst. 2 

katastrálního zákona a není tedy potřeba návrhu na vklad, přikládá příslušný notář, jako 

soudní komisař, k rozhodnutí o dědictví také ohlášení, ve kterém musí být mimo jiné 

zůstavitel jako účastník řízení uveden. Stejně tak se postupuje v případě zániku 

právnické osoby či zániku sluţebnosti z důvodu úmrtí oprávněné osoby – jsou tedy sice 

v daném ohlášení označeni jako účastníci, ale neposílá se jim informace o vyznačení 

plomby a ani oznámení o zahájení řízení. 

Proces zastupování účastníků řízení o povolení vkladu katastrální zákon nijak 

neřeší, tudíţ je zde předpokladem, ţe se pouţije obecná úprava zastoupení účastníků 

obsaţená v ustanovení § 31 a násl. správního řádu. 

V současné době také nehraje ţádnou roli, a to zejména pro účastníka 

v postavení nabyvatele nemovité věci, je-li účastníkem řízení o povolení vkladu cizinec, 

tedy jak příslušník členského státu Evropské unie, tak třetích států.
96

  

  

                                                 

95
 V původním návrhu nového katastrálního zákona se na tyto případy pamatovalo, ale nakonec daná 

ustanovení byla ze zákona vypuštěna. 

96
 Původní omezení v nabývání nemovitostí cizozemci obsaţená v ust. § 17 zák. č. 219/1995 Sb., 

devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, byla zrušena v souvislosti se vstupem České republiky  

do Evropské unie a skončení přechodných období, po která mohla být aplikována. Od 1. 5. 2011 tudíţ pro 

nabývání jakýchkoli nemovitostí jak od příslušníků členských států, tak ze třetích zemí, neplatí ţádná 

omezení. 
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4.4 Zahájení řízení 

Jak jsem jiţ nastínila v předchozí části, řízení o povolení vkladu se zahajuje 

v drtivé většině případů na návrh ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu. 

Vzhledem k jiţ ustálené terminologii v oblasti řízení o povolení vkladu pracuje tedy  

i nový katastrální zákon nadále s termínem „návrh“ a nikoli „ţádost“. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe se rozšířil okruh listin, na podkladě kterých dochází 

k zápisu vkladem, bylo také nutné umoţnit i jiný způsob zahájení řízení neţ jen 

návrhem
97

, neboť ke změnám právních vztahů týkajících se nemovitostí, které se nyní 

nově zapisují vkladem, dochází i na základě jiných skutečností neţ je smlouva. Správní 

řád však dále v případě zahájení řízení počítá pouze s variantou zahájení řízení z moci 

úřední
98

 a ţádný jiný institut neuvádí. Proto jej bylo potřeba „ušít“ přesně na míru 

potřebám řízení o povolení vkladu. Tento specifický způsob zahájení řízení nalezneme 

v ustanovení § 14 odst. 2 katastrálního zákona. Aby však bylo moţné řízení o povolení 

vkladu tímto způsobem zahájit, musí být současně splněny tři podmínky:
99

 

1. Listina musí dojít od soudu, popř. od soudního exekutora či v případě 

dědického řízení od notáře jako soudního komisaře. 

2. Listina musí být vyhotovena orgánem, od kterého příslušnému 

katastrálnímu úřadu došla. 

3. Jedná se o listinu, která je rozhodnutím či potvrzením o právu, které se 

do katastru zapisuje vkladem. 

Jestliţe jsou tedy výše uvedené podmínky splněny, dojde k zahájení řízení i bez 

doloţení návrhu na vklad. Je pak na posouzení katastrálního úřadu, z jakého důvodu mu 

byla taková listina zaslána a jak předmět takového řízení vymezí, coţ je zcela zásadní 

                                                 

97
 srov. ust. § 5 odst. 3 katastrálního zákona (1992), dle kterého se řízení o povolení vkladu zahajovala 

výlučně návrhem na vklad a údaje o právních vztazích dle rozhodnutí státního orgánu nebo jiné listiny 

osvědčující nebo potvrzující právní vztahy se zapisovaly záznamem, tedy mimo vkladové řízení 

98
 ust. § 46 správního řádu 

99
 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck., 2014. ISBN 978-80-7400-525-1. S. 
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rozdíl oproti řízení zahajovaného na návrh.
100

 V daném případě také logicky odpadá 

povinnost hradit správní poplatek v souvislosti se zahájením řízení. Účastníci jsou pak  

o zahájeném řízení informování prostřednictvím vyrozumění o zahájení řízení.
101

 

Vzhledem k zachování práv vlastníků nemovitostí a jiných dotčených osob tu však 

samozřejmě existuje moţnost zahájit řízení na podkladě takové listiny z vlastní 

iniciativy. S touto variantou je však jiţ spojena povinnost podání návrhu na vklad a také 

úhrady správního poplatku
102

. 

 

4.4.1 Příslušnost  

Aby mohlo být řízení zahájeno co nejrychleji a byly tak včas zachovány právní 

účinky zápisu, je třeba návrh na vklad, popř. listinu dle ustanovení § 14 odst. 2 

katastrálního zákona, doručit věcně i místně příslušnému správnímu orgánu. 

Věcně příslušným prvoinstančním správním orgánem ve věcech zápisu  

do katastru vkladem je, jak jiţ bylo zmíněno výše, v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 

ZKatOrg katastrální úřad, neboť ten vykonává správu katastru.  

Pro samotné včasné zahájení řízení je pak stěţejní příslušnost místní. Jak jsem 

jiţ uvedla v kapitole o správních orgánech na úseku katastru nemovitostí, bylo 

zákonem
103

 zřízeno 14 katastrálních úřadů, a to tak, ţe pro kaţdý kraj a zvlášť  

pro hlavní město Prahu byl vytvořen právě jeden. Působnost katastrálních úřadů pak 

vykonávají příslušná katastrální pracoviště. Určení místní příslušnosti katastrální zákon 

výslovně neřeší
104

, pouţije se tedy primárně obecná úprava obsaţená ve správním 

řádu.
105

 Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu je proto potřeba podat místně 

                                                 

100
 V praxi se však ustálilo, ţe většina těchto listin je doprovázena ohlášením vyhotoveným orgánem, 

který listinu vydal, v němţ jsou uvedeny stejné údaje, jako v návrhu na vklad. Jeho přiloţení však není 

povinností zákonnou, jde spíše o podporu vzájemné součinnosti státních orgánu mezi sebou. 

101
 ust. 47 odst. 1 správního řádu 

102
 viz poloţka 120 písm. a) přílohy zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů 

103
 ZKatOrg 

104
 výjimkou je ust. § 25 odst. 3 katastrálního zákona pro zápis a výmaz poznámky k osobě 

105
 ust. § 11 a násl. správního řádu 
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příslušnému katastrálnímu úřadu, a to prostřednictvím katastrálního pracoviště, v jehoţ 

územním obvodu se dotčená nemovitost nachází. Aby nikdo neměl problémy se 

správným určením místní příslušnosti, je příslušný katastrální úřad, resp. katastrální 

pracoviště, uveden v závěru kaţdého listu vlastnictví a tento údaj lze také vyčíst 

z elektronické verze nahlíţení do katastru u kaţdé vyhledané nemovitosti.  

Zvláštní případy místní příslušnosti katastrálního úřadu a katastrálního 

pracoviště pak upravuje Jednací řád katastrálního úřadu. 
106

 Jedná se zejména o řešení 

situací, kdy jakékoli podání dojde místně nepříslušnému katastrálnímu pracovišti  

či dokonce katastrálnímu úřadu nebo je místně příslušných katastrálních úřadů zároveň 

víc. Obecně platí, ţe je-li podání doručeno místně nepříslušnému katastrálnímu 

pracovišti, avšak v rámci místně příslušného katastrálního úřadu, je místní příslušnost 

podání přesto zachována
107

. Komplikací pro zajištění včasných účinků podání je však 

případ, kdy listiny nejsou podány ani místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Ten je 

sice dle ustanovení § 12 správního řádu povinen takové podání obratem postoupit 

katastrálnímu úřadu místně příslušnému, avšak okamţikem podání takového návrhu  

na zahájení řízení bude teprve aţ okamţik jeho doručení právě tomuto místně 

příslušnému katastrálnímu úřadu. Můţe také nastat situace, zejména v případě směnné 

smlouvy, ţe místně příslušných katastrálních úřadů, popř. pracovišť můţe být více. 

V této věci se pak bude postupovat dle Jednacího řádu katastrální úřadu v návaznosti  

na ustanovení § 11 odst. 2 správního řádu. 

 

4.4.2 Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu 

Vynecháme-li případy, kdy se řízení o povolení vkladu zahajuje v souladu s výše 

uvedeným ustanovením § 14 odst. 2 katastrálního zákona, je pak jedinou moţností, jak 

takové řízení zahájit, podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na zahájení řízení  

o povolení vkladu (dále jen „návrh na vklad“). Stávající právní úprava návrhu na vklad 

byla v podstatě převzata ze ZápPrNe, jehoţ novelou účinnou od 1. 1. 2012 byla 

                                                 

106
 ust. čl. 4 a čl. 5 Jednacího řádu katastrálního úřadu 

107
 ust. čl. 8 odst. 1 dtto 
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zavedena povinnost
108

 pro návrh na vklad pouţít stanovený formulář
109

. Formulář je 

v tištěné podobě k dispozici na jednotlivých katastrálních pracovištích nebo je dostupný 

jako interaktivní formulář na internetových stránkách ČÚZK.
110

 Tím došlo  

ke sjednocení předkládaných návrhů na vklad. Snahou bylo co nejvíce usnadnit 

potenciálním navrhovatelům vytvoření bezvadného návrhu na vklad a zlepšit orientaci 

v předloţených návrzích pro pracovníky katastrálních úřadů a tím k efektivnějšímu 

vedení správního řízení.
111

 

Podstatné náleţitosti návrhu na vklad jsou stanoveny v ustanovení § 14 odst. 1 

katastrálního zákona. Jedná se tedy o úpravu speciální k ustanovení správního řádu  

o náleţitostech ţádosti
112

, neboť bylo potřeba, aby návrh na vklad obsahoval i další 

údaje, pro obecnou ţádost nadbytečné. Návrh na vklad tak oproti běţné úpravě ţádosti 

vyţaduje, aby v něm byli uvedeni všichni účastníci řízení, tedy včetně těch, kteří 

nevystupují jako navrhovatelé. U fyzických osob, a to i u fyzických osob – podnikatelů, 

je také potřeba uvádět jejich rodné číslo, bylo-li jim přiděleno, nikoli pouze datum 

narození. Vedle tohoto musí být v návrhu na vklad označen příslušný katastrální úřad, 

kterému se návrh na vklad podává, všechny nemovitosti
113

 a práva, kterých se návrh  

na vklad týká a také vlastnoruční podpis navrhovatele či navrhovatelů. Nezáleţí tedy  

                                                 

108
 Novela zákona o zápisech 1992 účinná od 1. 1. 2012 obsahovala přechodné ustanovení, na základě 

kterého bylo ještě rok od účinnosti této novely moţno podat návrh na vklad bez uţití stanoveného 

formuláře, jeho finální elektronická podoba byla proto stanovena později. 

109
 vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení 

vkladu, ve znění pozdějších předpisů 

110
 https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx  

111
 Já sama ze svých zkušeností hodnotím tento krok jako správný, neboť vzhledem k přesným 

poţadavkům na obsah návrhu na vklad, pomáhá navrhovatelům zejména interaktivní elektronický 

formulář se vyvarovat chyb, ke kterým v minulosti často docházelo (např. nedostatečné označení 

účastníků řízení, chyby v označení nemovitostí, apod.). Formulář se totiţ od začátku přizpůsobí 

konkrétnímu případu, tudíţ neobsahuje zbytečné údaje navíc, většinu údajů si sám automaticky natáhne a 

dokáţe hlásit chyby v údajích zadaných, neboť je propojen s údaji katastru a evidence obyvatel, a 

intuitivně navádí vyplňujícího krok po kroku tak, aby mu práci s návrhem co nejvíce usnadnil.  

112
 ust. § 45 odst. 1 správního řádu 

113
 Také v návrhu na vklad musí být všechny nemovitosti označeny v souladu s ustanovením § 8 

katastrálního zákona, a proto je dle mne pouţívání interaktivního formuláře návrhu na vklad velkou 

výhodou, neboť zamezuje právě častým chybám v označení nemovitostí. 

https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx
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na tom, zda návrh na vklad podá, tj. vlastnoručně podepíše, pouze jeden z účastníků, 

všichni společně nebo prostřednictvím jejich zástupce. Všichni ti, kteří návrh na vklad 

nepodají, budou katastrálním úřadem bez zbytečného odkladu o zahájení řízení 

vyrozuměni v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu.  

Vyplnění a podání návrhu na vklad samotného však nestačí. Jeho povinnou 

přílohou je totiţ listina, na jejímţ základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí 

a která bude odůvodňovat navrhovaný vklad (dále jen „vkladová listina“)
114

.  

Bez přiloţení této listiny se k podanému návrhu na vklad nepřihlíţí a nelze ji proto ani 

dodatečně doplnit
115

. Z obsahu vkladové listiny musí jasně vyplývat, ţe na jejím 

základě vzniká, mění se, zaniká, promlčuje, potvrzuje existence či neexistence práva, 

které je předmětem návrhu na vklad. Vkladovou listinou tedy můţe být například kupní 

smlouva, zástavní smlouva nebo smlouva o zřízení věcného břemene. Pro řízení  

o povolení vkladu práva tak není dostačující předkládat nepřímé důkazy o vzniku, 

změně, zániku, promlčení, existenci či neexistenci práva, jako tomu je v nalézacím 

řízení dle občanského soudního řádu. Vkladová listina musí být k návrhu na vklad 

přiloţena v jednom vyhotovení
116

, a to buď jako prvopis, stejnopis nebo úředně ověřená 

kopie. 

Katastrální zákon uvádí v ustanovení § 15 odst. 1 ještě další přílohy, které je 

potřeba k návrhu na vklad přiloţit
117

. Nad rámec poţadavků vyplývajících ze správního 

řádu
118

 je v případě procesního zastoupení účastníka řízení o povolení vkladu  

na základě plné moci nutné tuto plnou moc doloţit
119

, a to písemně a s úředně ověřeným 

podpisem zmocnitele, aby bylo co nejvíce zabráněno moţnosti podvodu, neboť účastník 

                                                 

114
 ust. § 15 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona 

115
 ust. § 15 odst. 2 katastrálního zákona – na základě tohoto ustanovení katastrální úřad navrhovatele 

pouze vyrozumí o důsledcích nedoloţení listiny a řízení o povolení vkladu vůbec nezahájí. 

116
 Počet potřebných vyhotovení vkladové listiny byl novým katastrálním zákonem sníţen na pouze jedno, 

neboť její předkládání v počtu o dva větším, neţ je počet účastníků se v praxi ukázalo jako nadbytečné. 

117
 Katastrální zákon jiţ upustil od povinnosti osvědčovat právo nakládat s předmětnou nemovitostí 

nabytou na základě právního vztahu, jehoţ účinky nastaly před 1. 1. 1993, kdy měla evidence nemovitostí 

pouze deklaratorní charakter a mohlo tak docházet k situacím, ţe zápisy v ní neodpovídaly skutečnosti. 

118
 ust. § 33 odst. 1 správního řádu 

119
 ust. § 15 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona 
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je zastoupením vynechán z doručování písemností. Nutnost ověření pravosti podpisu 

zmocnitele tu však není, je-li k zastoupení zmocněna osoba, která sepsala veřejnou 

listinu
120

, na jejímţ základě ke vkladu dochází. 

Dále k návrhu na vklad potřeba doloţit výpis z obchodního rejstříku nebo jiného 

zákonem stanoveného rejstříku
121

, je-li jedním z účastníků právnická osoba a nemá-li 

katastrální úřad moţnost tento výpis opatřený elektronickým podpisem či značkou 

získat sám bezplatně a v českém jazyce dálkovým přístupem. Vzhledem k propojení 

jednotlivých systémů orgánů státní správy tak ve většině případů není potřeba tento 

výpis k návrhu na vklad dokládat. Této povinnosti je také zproštěn návrh na vklad 

podaný s vkladovou listinou, která je veřejnou listinou. 

K návrhu na vklad se dále přikládají listiny, pokud je jich potřeba na základě 

jiného právního předpisu a dokládají například souhlas dotčeného orgánu veřejné moci 

s právním jednáním činěným účastníkem.
122

 Všechny tyto doklady je rovněţ potřeba 

doloţit v jednom vyhotovení, a to buď originálním, nebo úředně ověřené kopie. 

Povinnost předkládat všechny listiny a dokumenty v českém jazyce, popř. 

v jazyce slovenském, vyplývá přímo z ustanovení § 16 odst. 1 a 2 správního řádu. 

S podáním návrhu na vklad dále souvisí povinnost uhradit na základě zákona č. 

634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správní poplatek  

ve výši 1.000,- Kč stanovený v poloţce č. 120 přílohy tohoto zákona. V případě jeho 

nezaplacení přímo při podání návrhu na vklad, katastrální úřad řízení o povolení vkladu 

práva usnesením přeruší a současně navrhovatele vyzve k úhradě tohoto správního 

poplatku ve stanovené lhůtě
123

. Jestliţe tak navrhovatel neučiní, katastrální úřad řízení 

usnesením zastaví.
124

 

 

                                                 

120
 ust. § 567 občanského zákoníku 

121
 ust. § 15 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona 

122
 ust. § 15 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona 

123
 ust. § 64 odst. 1 písm. b) správního řádu 

124
 ust. § 66 odst. 1 písm. d) správního řádu 
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4.4.3 Plomba a spis 

První úkon, který katastrální úřad po přijetí návrhu na vklad a tedy po zahájení 

řízení o povolení vkladu práva učiní,
125

 je, ţe jej v návaznosti na ustanovení § 145 odst. 

1 správního řádu opatří údajem o okamţiku přijetí, s přesností na dny, hodiny a minuty, 

a přiřadí mu spisovou značku
126

.  

Hned vzápětí u příslušných nemovitostí vyznačí, ţe práva jsou dotčena změnou, 

tzv. plomba, a to nejpozději následující pracovní den po přijetí návrhu na vklad. 

S ohledem na zásadu veřejné publicity katastru má rovněţ kaţdý právo nahlédnout  

do přehledu doručených návrhů a listin
127

. Vzhledem ke skutečnosti, ţe pojem 

„plomba“ se jiţ všeobecně zaţil, vyznačuje se ve výpisu z katastru nemovitostí plomba 

velkým písmenem „P“ u nemovitosti, jíţ se změna týká. V dolní části listu vlastnictví 

pak nalezneme odkaz na řízení, na podkladě jehoţ k dané změně právních vztahů 

dochází. Právě díky jednotnému systému ISKN se plomba objeví i v dálkovém přístupu 

ke katastru ve zhruba stejném okamţiku, kdy jí pracovník katastrálního úřadu provede a 

s postupnou elektronizací podání se tato doba v budoucnu jistě také co nejvíce přiblíţí 

okamţiku přijetí návrhu na vklad. Včasné vyznačení plomby můţe mít s ohledem na 

zmiňovanou zásadu materiální publicity velký význam pro toho, kdo vychází a následně 

jedná na základě z údajů uvedených v katastru nemovitostí. Je také dokladem o pořadí 

zápisů, ve kterém byly jednotlivé návrhy katastrálnímu úřadu předloţeny. Vzhledem 

k malé prodlevě, která je mezi okamţikem přijetí návrhu na vklad a vyznačením 

plomby je proto moţnost kaţdého nahlédnout do přehledu doručených návrhů nebo 

listin. 

S přijetím návrhu na vklad na podatelně příslušného katastrálního úřadu jsou 

dále spojeny povinnosti stanovené Jednacím řádem katastrálního úřadu v návaznosti  

na správní řád. Neprodleně po přijetí návrhu na vklad a k němu přiloţených listin se 

zakládá spis, tzn. spisový obal, do něhoţ se chronologicky vkládají veškeré dokumenty 

                                                 

125
 vyjma situaci dle ust. § 15 odst. 2 katastrálního zákona, kdy není listina vůbec doloţena 

126
 Pro řízení o povolení vkladu se pouţívá spisová značka tvořená velkým písmenem „V“, pořadovým 

číslem dle přijetí návrhu na vklad v daném roce, podlomeno rokem zahájení řízení spolu s třímístným 

kódem příslušného katastrálního pracoviště. 

127
 ust. § 9 odst. 1 katastrálního zákona 
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a listiny přijaté a úkony učiněné v dané věci. Právo nahlíţet do spisu po celou dobu 

řízení, a rovněţ po nabytí právní moci rozhodnutí, mají zejména účastníci řízení a jejich 

zástupci, popř. další osoby uvedené v ustanovení § 38 správního řádu. Návrh na vklad a 

k němu připojené přílohy se také převedou do elektronické podoby. 

Celý průběh řízení se rovněţ zaznamenává v ISKN prostřednictvím operací a 

událostí
128

, které uvádím v Příloze č. 1. 

 

4.4.4 Vyrozumění o zahájení řízení o povolení vkladu práva 

Nad rámec správního řádu byla do ustanovení § 16 odst. 1 katastrálního zákona 

vloţena povinnost katastrálního úřadu informovat vlastníka dotčené nemovitosti a 

jiného oprávněného, ţe právní poměry jsou dotčeny změnou, a to nejpozději den poté, 

co ke změně došlo. Důvodem takového postupu v řízení o povolení vkladu, který 

následuje po zaplombování dotčených nemovitostí, byla obava z právních následků 

případných podvodných jednání ve spojení se zásadou materiální publicity
129

. Hlavní 

myšlenkou této povinnosti byla skutečnost, aby vlastník nebo jiný oprávněný, který si 

není vědom ţádného právního jednání ve vztahu k dotčené nemovitosti, které by učinil, 

mohl včas reagovat a vyjádřit svůj nesouhlas s povolením vkladu a zabránit jeho 

provedení do doby, neţ se celá věc vyjasní.
130

 

Výše uvedené ustanovení však vneslo hned několik nejasností do jeho aplikace  

v praxi, neboť jeho formulace není vzhledem k řízení o povolení vkladu práva zcela 

                                                 

128
 čl. 12 odst. 1, 2 a 3 jednacího řádu katastrálního úřadu 

129
 Dle Mgr. Ing. Baudyše došlo v Parlamentu České republiky při projednávání nového katastrálního 

zákona ke zbytečné panice a obav z nárůstu podvodných jednání na úseku katastru nemovitostí, kdyţ 

v České republice se do té doby ročně vyšetřuje zhruba 60 případů z podezření na podvod s prováděním 

zápisů do katastru, coţ je ve srovnání s celkovým počtem přijatých podání číslo relativně malé. Podvody 

s nemovitostmi se navíc nejčastěji odehrávají v kruhu rodinném či ve společném podnikání a v drtivých 

případech jsou včas odhaleny. (BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck., 2014. 

ISBN 978-80-7400-525-1. Předmluva. S. XIX.) 

130
 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. Důvodová zpráva k zákonu č. 256/2013 Sb.,  

o katastru nemovitostí. 2013. Dostupné z: http://www.kr-

ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1677021  

http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1677021
http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1677021
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jasná a přesná. Dle toho má totiţ katastrální úřad informovat o tom, ţe „právní poměry 

jsou dotčeny změnou“, avšak tzv. plomba vyznačuje, ţe „práva jsou dotčena změnou“, 

dále má informovat nejpozději den poté, co „ke změně došlo“, přičemţ ke změně 

právních vztahů dochází aţ povolením a provedením vkladu. Smyslem tohoto 

ustanovení bylo zcela jistě informovat neprodleně poté, co jsou „práva dotčena 

změnou“, tedy po podání návrhu na vklad a zaplombování příslušných nemovitostí. 

Dané ustanovení dále nejednotně pracuje s termíny „vlastník a jiný oprávněný“, 

„vlastník“ a „účastník řízení“ a nevede jasnou logickou řadu prostředků, jakými má 

katastrální úřad danou informaci zasílat. Nejasná je taky povinnost informovat 

dotyčného „nejpozději den po vyznačení plomby“, neboť tu musí katastrální úřad 

vyznačit nejpozději „následující pracovní den“ a tím se pak dané lhůty míjí. Předmětné 

ustanovení je tedy v podobě, v jaké bylo do zákona přijato, v podstatě správně 

neproveditelné. Jeho postupným výkladem se tedy dospělo k tomu, ţe bude prováděno 

tak, aby splnilo cíl, za kterým bylo přijato.
131

 

Katastrální úřad tedy ve skutečnosti vyrozumívá pouze ty osoby, jejichţ práva se 

dle navrhovaného vkladu mají změnit či zaniknout, nikoli všechny oprávněné osoby. 

Dále si zjistí, jakým nejefektivnějším a nejrychlejším způsobem můţe dotčené osoby 

kontaktovat (prostřednictvím sluţby sledování změn v katastru, datovou schránkou či 

doporučeným dopisem) a obratem po zaplombování daných nemovitostí je daným 

způsobem informuje. 

V návaznosti na ustanovení § 18 odst. 1 katastrálního zákona pak katastrální 

úřad můţe vklad povolit nejdříve po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání výše 

uvedené informace, aby tak dotčený vlastník či jiná oprávněná osoba měli dostatek času 

reagovat a vyjádřit případný nesouhlas s podaným návrhem na vklad. Tato doba se 

označuje jako „minimální délka vkladového řízení“. Hlavním negativem této lhůty je 

skutečnost, ţe po letitém úsilí katastrálních úřadů po co největším zkrácení lhůty  

pro vyřízení řízení o povolení vkladu, došlo opět k jeho značnému prodlouţení, a to 

                                                 

131
 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck., 2014. ISBN 978-80-7400-525-1. S. 

67 a 68. 



 

63 

 

z průměrných 11 dnů v roce 2013 na 28 dnů v roce 2014.
132

 Na hodnocení efektivity
133

 

tohoto opatření je však ještě brzy, neboť se aplikuje teprve dva roky a na výrazné 

prodlouţení lhůty se podílela také nutnost řádně se seznámit se všemi novinkami, které 

rekodifikace přinesla. Ani Výroční zpráva ČÚZK za rok 2015 zatím není ani k dispozici 

k porovnání dalšího vývoje v této věci. Jasné ale je, ţe zavedení tohoto opatření si 

v roce 2014 vyţádalo náklady ve výši téměř 100 miliónů korun českých.
134

 

Otázkou je dále skutečnost, jak by měl katastrální úřad postupovat v případě, 

kdy by mu případný vlastník či jiná oprávněná osoba oznámil, ţe jeho podpis či celá 

předloţená listina je padělkem. V tomto případě by ale poškozený měl zároveň, resp. 

okamţitě, podat k příslušnému soudu návrh na vydání předběţného opatření, viz níţe. 

Ostatně právě pro tyto případy stanovil zákonodárce 20denní ochrannou lhůtu, viz výše. 

Zamítnout návrh na vklad by mohl pouze v případě, ţe by skutečně zjistil, ţe 

k úřednímu ověření došlo podvodem nebo na základě padělaných dokladů, resp. 

v případě, kdy zjistí, ţe bylo ve věci vydáno předběţné opatření a návrh na vklad tak 

ztratil své právní účinky dle ustanovení § 76f odst. 2 OSŘ. V opačném případě by však 

důvod pro zamítnutí, nenajdou-li se jiné důvody pro nepovolení vkladu dle ustanovení § 

17 katastrálního zákona, neměl a musel by dotyčného zřejmě odkázat na podání 

určovací ţaloby, na podkladě které by následně došlo k zápisu poznámky spornosti 

k dotčené nemovitosti.
135

 

                                                 

132
 ČÚZK. Výroční zprávy – souhrnné informace. Výroční zpráva 2014. Dostupné z: 

http://cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Zpravy-CUZK/Vyrocni-zpravy-CUZK-

souhrne-informace.aspx. S. 3. 

133
 Zjistila jsem pouze, ţe veřejnost často nechápe smysl zaslané informace a ţe svůj nesouhlas 

s podaným návrhem na vklad vyjadřují zejména osoby postiţené exekucí, které nechtějí, aby došlo 

k zápisu exekučního příkazu k jejich nemovitosti. K takovému úkonu však tento institut neslouţí a  

pro katastrální úřady to znamená další administrativu a náklady navíc, jelikoţ musí na vyjádření daného 

účastníka vţdy písemně reagovat a vysvětlovat mu, ţe jeho nesouhlas s podaným návrhem na vklad  

na podkladě listin, které jinak splňují podmínky pro zápis do katastru, je v dané věci bezpředmětný. 

134
 ČÚZK. Výroční zprávy – souhrnné informace. Výroční zpráva 2014. Dostupné z: 

http://cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Zpravy-CUZK/Vyrocni-zpravy-CUZK-

souhrne-informace.aspx. S. 6 

135
 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck., 2014. ISBN 978-80-7400-525-1. S. 

84. 

http://cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Zpravy-CUZK/Vyrocni-zpravy-CUZK-souhrne-informace.aspx
http://cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Zpravy-CUZK/Vyrocni-zpravy-CUZK-souhrne-informace.aspx
http://cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Zpravy-CUZK/Vyrocni-zpravy-CUZK-souhrne-informace.aspx
http://cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Zpravy-CUZK/Vyrocni-zpravy-CUZK-souhrne-informace.aspx
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4.5 Průběh řízení 

Jakmile tedy dojde k  zahájení řízení, zaplombování dotčených nemovitostí, 

zaloţení spisu a informování vlastníka či jiných oprávněných osob dle ustanovení § 16 

odst. 1 katastrálního zákona, dostane se řízení o povolení vkladu do své další fáze,  

ve které katastrální úřad zkoumá, zda předloţené listiny splňují všechny poţadavky 

stanovené katastrálním zákonem
136

, aby tak tak mohl být vklad povolen a následně 

proveden. 

 

4.5.1 Přezkum vkladové listiny 

Asi tou nejzásadnější novinkou v přezkumu vkladové listiny dle nového 

katastrálního zákona je skutečnost, ţe tento zákon rozlišuje přezkum listiny 

„soukromé“ a přezkum listiny „veřejné“, tedy vychází z dělení listin, které je uvedeno  

v ustanovení § 565 a násl. občanského zákoníku. Je ale třeba podotknout, ţe  

ve zmíněných ustanoveních občanského zákoníku nalezneme pouze obecnou definici 

listiny veřejné
137

, nikoli však té soukromé. Soukromá listina bude tedy zřejmě kaţdá, 

která nebude splňovat zákonné podmínky pro to, aby mohla být povaţována za veřejnou. 

Důvodem, proč v katastrálním zákoně došlo k rozlišení rozsahu přezkumu těchto listin, 

je předpoklad, ţe u veřejné listiny není potřeba, aby katastrální úřad zkoumal její 

věcnou správnost, kdyţ byla vydána orgánem veřejné moci či za takovou byla zákonem 

prohlášena, a odpovědnost za její platnost nese orgán, který ji vyhotovil. 

V této fázi řízení o povolení vkladu práva dochází asi k největšímu střetu práva 

soukromého a veřejného, neboť orgán veřejné správy zde zkoumá listinu, jejímţ 

obsahem je ujednání soukromoprávní povahy. Jedná se však o řízení nesporné a není 

proto v pravomoci katastrálního úřadu zkoumat platnost daného právního jednání 

                                                 

136
 ust. § 17 katastrálního zákona 

137
 ust. § 567 občanského zákoníku 
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v plném rozsahu
138

. Ustanovení § 17 správního řádu tak vymezuje, co všechno 

katastrální úřad zkoumá, aby ověřil, zda je moţné na podkladě předloţených listin vklad 

do katastru povolit, a to vše podle stavu, jaký tu byl v okamţiku podání návrhu  

na vklad
139

. Tento rozsah se pak liší právě podle toho, zda se jedná o listinu soukromou 

či veřejnou. 

Přezkum soukromé listiny tedy vychází z ustanovení § 17 odst. 1 katastrálního 

zákona. Velkým rozdílem oproti minulé právní úpravě je skutečnost, ţe výčet 

přezkumných důvodů jiţ nelze povaţovat za taxativní, a to s ohledem na formulaci 

ustanovení § 17 odst. 1 písm. f) katastrálního zákona
140

, který umoţňuje katastrálnímu 

úřadu posoudit platnost předloţené listiny na základě jejího obsahu. Tím došlo  

ke značnému posílení jeho přezkumné činnosti, jejímţ důvodem je zejména zásada 

materiální publicity zápisů.
141

 Vedle toho musí katastrální úřad před vydáním 

rozhodnutí o povolení vkladu prověřit, zda předloţená listina splňuje náleţitosti listiny 

pro zápis do katastru
142

, tzn., ţe prověří, zda jsou v ní všechny nemovitosti označeny 

v souladu s ustanovením § 8 katastrálního zákona. Dále zkoumá, zda obsah předloţené 

listiny odůvodňuje předloţený návrh na vklad
143

 a je tedy důleţité, aby listina a návrh 

na vklad spolu korespondovaly a listina se tak skutečně týkala těch práv a nemovitostí, 

jeţ jsou také předmětem návrhu na vklad. Listina musí také obsahovat všechny 

podstatné náleţitosti, které jsou pro kaţdý jednotlivý typ, ať jiţ právního jednání  

či právního stavu deklarujícího vznik práva, stanoveny právním předpisem jako je 

                                                 

138
 Dokladem toho je mimo jiné rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 12 Co 674/2002 ze dne 10. 9. 

2003, který potvrdil, ţe skutečnost, ţe listina byla katastrálním úřadem přezkoumána a na jejím základě 

proveden vklad do katastru nemovitostí, nebrání tomu, aby její platnost byla posouzena v občanském 

soudním řízení. 

139
 ust. § 17 odst. 5 katastrálního zákona 

140
 Dle Mgr. Ing. Baudyše však toto ustanovení nic nového nepřineslo, neboť v sobě pouze shrnuje to,  

co je obsaţeno ve všech ostatních bodech. (BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. 

Beck., 2014. ISBN 978-80-7400-525-1. S. 77.) 

141
 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. Důvodová zpráva k zákonu č. 256/2013 Sb.,  

o katastru nemovitostí. 2013. Dostupné z: http://www.kr-

ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1677021. Str. 42. 

142
 ust. § 17 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona 

143
 ust. § 17 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona 

http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1677021
http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1677021
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například občanský zákoník. Obsah vkladové listiny musí být také určitý a 

srozumitelný.
144

 Je-li předmětem dané listiny právní jednání, tak musí být rovněţ 

učiněno v předepsané formě
145

, která vychází z ustanovení § 560 a § 561 občanského 

zákoníku. Důleţité pro posouzení, zda lze vklad povolit, je také skutečnost, zda účastník 

daného řízení není právními předpisy omezen v oprávnění nakládat s dotčenou 

nemovitostí.
146

 Takovým omezením v nakládání s nemovitostí můţe být například 

exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, popř. jiné rozhodnutí či opatření orgánu veřejné 

moci. Je-li k právnímu jednání účastníka potřeba souhlasu podle jiného právního 

předpisu
147

, je katastrální úřad rovněţ oprávněn jej po účastníkovi poţadovat, nebyl-li 

doloţen současně s listinou. Navrhovaný vklad musí také navazovat na dosavadní 

zápisy v katastru.
148

 

Na rozdíl od soukromých listin se u těch veřejných
149

 nezkoumá, zda z jejich 

obsahu není patrný důvod, pro který by dané právní jednání bylo neplatné, neboť byly 

vyhotoveny příslušným orgánem veřejné moci a má se za to, ţe jejich platnost není tedy 

potřeba posuzovat dalším orgánem veřejné moci. Omezení v nakládání s věcí, jeţ je 

předmětem právního jednání se pak zkoumá pouze v případě, ţe se jedná o veřejnou 

listinu o právním jednání. Za takovou listinu se povaţuje notářský zápis. V ostatním je 

rozsah přezkumu veřejné listiny v zásadě stejný jako té soukromé. Výjimku tvoří pouze 

rozhodnutí soudu, kde je katastrální úřad oprávněn pouze posoudit, zda listina splňuje 

náleţitosti stanovené pro zápis do katastru, tzn., ţe jsou v ní všechny nemovitosti 

označeny dle ustanovení § 8 katastrálního zákona, a dále závaznost daného rozhodnutí 

pro osoby, v jejichţ prospěch je právo v katastru zapsáno.
150

 Rozhodnutí, jehoţ právní 

mocí právo vzniká, mění se či zaniká, musí být rovněţ opatřeno doloţkou o nabytí 

                                                 

144
 Původně byl tento poţadavek stanoven v katastrálním zákoně explicitně (ust. § 5 odst. 1 písm. c) 

ZápPrNe), ale s ohledem na obecnou formulaci obsaţenou v ust. § 17 odst. 1 písm. g) katastrálního 

zákona bylo dále zbytečné mít tento důvod uvedený jako samostatný bod.  

145
 ust. § 17 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona v návaznosti na ust. § 560 a § 561 občanského zákoníku 

146
 ust. § 17 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona 

147
 ust. § 17 odst. 1 písm. e) dtto 

148
 ust. § 17 odst. 1 písm. g) dtto 

149
 ust. § 17 odst. 2 a 3 dtto 

150
 ust. § 17 odst. 4 katastrálního zákona 
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právní moci a musí z něho být zřejmé, jaké důsledky pro právní vztahy k nemovitostem 

dané rozhodnutí má. 

 

4.5.2 Příprava zápisu, přerušení či zastavení řízení 

V praxi tedy přezkum listin vypadá tak, ţe dotyčný pracovník katastrálního 

úřadu, kterému bylo po zahájení daného řízení přiděleno jeho vedení, tj. úředně 

oprávněná osoba (je jím v zásadě právník specializovaný na oblast katastru), důkladně 

prošetří veškeré doloţené listiny a dokumenty v souladu s ustanovením § 17 

katastrálního zákona, porovná je se stavem zápisů v katastru k okamţiku podání návrhu 

na vklad a následně rozhodne, zda jsou způsobilé zápisu do katastru nemovitostí. 

Nemůţe tak však učinit dříve neţ uplyne lhůta stanovená v ustanovení § 18 odst. 1 

katastrálního zákona, tedy nejdříve 20 dnů ode dne odeslání informace vlastníkovi či 

jinému oprávněnému o tom, ţe právní vztahy jsou dotčeny změnou. Zároveň je však 

povinen dodrţet obecnou lhůtu pro vydání rozhodnutí dle ustanovení § 71 odst. 3 

správního řádu, tzn. nejpozději 30 dnů od zahájení řízení. Stanovením minimální délky 

řízení o povolení vkladu došlo k tomu, ţe vydat rozhodnutí o povolení vkladu není 

moţné dříve, neţ tato lhůta uplyne.  

Zjistí-li však jiţ během této lhůty, ţe podmínky pro povolení vkladu k okamţiku 

zahájení řízení splněny nejsou, a to z některého z důvodů uvedených v ustanovení § 17 

katastrálního zákona, vyčkávat nemusí, neboť minimální délka vkladového řízení se 

výslovně týká pouze vydání rozhodnutí o povolení vkladu.
151

 Postupuje pak proto 

v souladu s ustanovením 36 odst. 3 správního řádu, neboť musí účastníkům  

před vydáním rozhodnutí, kterým nebude plně vyhověno jejich ţádosti, dát moţnost se 

k podkladům pro rozhodnutí vyjádřit. Úředně oprávněná osoba tedy vyrozumí všechny 

účastníky o skutečnosti, proč jejich návrhu na vklad nemůţe být vyhověno s odkazem 

na příslušné zákonné ustanovení. Dále je pro zjednodušení a urychlení celého procesu 

poučí o moţnosti vzít svůj návrh na vklad zpět před vydáním rozhodnutí o zamítnutí 

vkladu, aby tak došlo pouze k zastavení daného řízení usnesením
152

, které jim pak 

                                                 

151
 ust. § 18 odst. 1 katastrálního zákona 

152
 ust. 16 odst. 2 katastrálního zákona v návaznosti na ust. § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu 
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usnadní podání nového návrhu na vklad, neboť nedojde, jako v případě rozhodnutí  

o zamítnutí vkladu, k jeho přerušení po dobu stanovenou pro podání ţaloby dle části 

páté OSŘ, popř. do dne vydání pravomocného rozhodnutí o podané ţalobě příslušným 

soudem
153

. Vůči usnesení vydaného katastrálním úřadem je totiţ moţné jako řádný 

opravný prostředek uplatnit klasické odvolání, u kterého je lhůta pro podání kratší a 

kterého je moţno se také vzdát
154

. Novému návrhu na vklad tak nebude na překáţku 

návrh předcházející. 

Můţe však také nastat situace, ţe tu podmínky pro vydání rozhodnutí  

o zamítnutí vkladu nejsou a přesto nelze vklad bez dalšího povolit, neboť náleţitosti 

návrhu na vklad nesplňují poţadavky vyplývající z ustanovení § 45 odst. 1 správního 

řádu s ohledem na speciální úpravu obsaţenou v ustanovení § 14 odst. 1 a § 15 odst. 1 

katastrálního zákona a je tedy potřeba takové nedostatky odstranit. Takové kroky jsou 

však spojené s předpokladem, ţe po jejich odstranění dojde k rozhodnutí o povolení 

vkladu a tudíţ je katastrální úřad povinen je učinit teprve aţ po uplynutí minimální 

délky vkladového řízení. Vyuţije tedy moţnosti vyzvat navrhovatele k odstranění 

nedostatků
155

 podaného návrhu na vklad a jeho příloh dle ustanovení § 45 odst. 2 

správního řádu. Vzhledem ke skutečnosti, ţe v takové situaci by došlo zřejmě 

k nedodrţení 30 denní lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci
156

, současně s výzvou 

katastrální úřad řízení o povolení vkladu usnesením přeruší
157

. Jakmile jsou tyto 

nedostatky odstraněny, rozhodne o povolení vkladu. Nedoloţí-li však účastníci 

poţadované, katastrální úřad řízení usnesení v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. 

c) správního řádu usnesením zastaví. 

                                                 

153
 ust. § 18 odst. 6 a 7 katastrálního zákona 

154
 § 83 odst. 1 a § 72 odst. 1 správního řádu spolu s § 89 odst. 1 správního řádu, § 4 písm. d) ZKatOrg a 

ust. § 81 odst. 2 správního řádu 

155
 Jediný nedostatek, který však odstranit nelze, je chybějící vkladová listina, neboť k takovému návrhu 

na vklad se dle ust. § 15 odst. 2 katastrálního zákona ani nepřihlíţí. 

156
 Dokud nebylo potřeba zachovávat povinnou minimální dobu trvání řízení, nebyla 30 denní lhůta  

pro vydání rozhodnutí ve většině případů ohroţena ani v situaci, kdy bylo potřeba odstranit nedostatky 

návrhu na vklad. Katastrální úřad proto účastníky pouze vyzval k jejich odstranění a řízení s ohledem  

na hospodárnost a efektivnost nepřerušoval. 

157
 ust. § 45 odst. 1 ve spojení s ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu 
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Další důvody pro případné přerušení či zastavení řízení vyplývají pro řízení  

o povolení vkladu, stejně jako pro jiné správní řízení, z ustanovení § 64 a § 66 

správního řádu.  

Všechny výše uvedené kroky zaznamenává úředně oprávněná osoba rovněţ  

do ISKN a tudíţ si můţe kaţdý s ohledem na zásadu veřejné publicity katastru zjistit, 

v jaké fázi se dané řízení nachází. Do vlastního obsahu spisu však mohou nahlíţet pouze 

účastníci daného řízení a jejich zástupci, popř. jiné osoby, prokáţí-li právní zájem nebo 

jiný váţný důvod.
158

 

 

4.6 Rozhodnutí 

Jestliţe došlo ze strany katastrálního úřadu k přezkumu předloţených listin, 

můţe v souladu s ustanovením § 18 katastrálního zákona vydat rozhodnutí v dané věci, 

a to buď rozhodnutí o povolení vkladu či o jeho zamítnutí. 

 

4.6.1 Povolení a provedení vkladu 

V případě, ţe jsou tedy splněny všechny podmínky pro povolení vkladu, 

katastrální úřad vklad rozhodnutím povolí, a to však nejdříve po uplynutí oné minimální 

délky vkladového řízení.
159

 Obsah, forma a náleţitosti takového rozhodnutí se řídí 

ustanovením § 67 a následující správního řádu. V případě, ţe je však daným 

rozhodnutím zcela vyhověno návrhu na povolení vkladu, nevyhotovuje se  

dle ustanovení § 18 odst. 2 katastrálního zákona písemně a právní moci pak takové 

rozhodnutí nabývá záznamem ve spisu. 

Zvláštností rozhodnutí o povolení vkladu, je však skutečnost, ţe jeho samotným 

vydáním nevznikají, nemění se a ani nezanikají ţádná práva k nemovité věci. Aby 

s tímto rozhodnutím mohly být spojeny účinky dle ustanovení § 10 katastrálního zákona, 

je třeba po skončení správního řízení vydáním rozhodnutí o povolení vkladu tento vklad 
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 ust. § 38 odst. 1 a 2 správního řádu 
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 ust. § 18 odst. 1 věta první katastrálního zákona 
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formálně provést, tedy tuto změnu zapsat do katastrálního operátu. V praxi se tak děje 

díky pouţití prostředků ISKN téměř vţdy současně s rozhodnutím o povolení vkladu. 

Tento úkon však jiţ není správním řízením, nýbrţ administrativně – technickou činností 

katastrálního úřadu.
160

 Provedení zápisu je proto také činností, kterou je katastrální úřad 

povinen po vydání tohoto rozhodnutí provést. Ustanovení § 12 katastrálního zákona sice 

obsahuje spojení „lze provést“ vklad, přesto to však v daném případě nedává 

katastrálnímu úřadu prostor zváţit, zda vklad provede nebo ne. Ţe se jedná o povinnost 

katastrálního úřadu, můţeme dovodit z ustanovení § 33 písm. a) katastrálního zákona, 

kde je jiţ výslovně stanoveno, ţe katastrální úřad „provede“ vklad na základě 

pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu, a to bez zbytečného odkladu od povolení 

vkladu. Proto není ani povinností účastníků podávat současně s návrhem na zahájení 

řízení o povolení vkladu práva do katastru také návrh na provedení povoleného vkladu. 

Z výše uvedeného můţeme vyvodit, ţe provedení vkladu je v podstatě výkon 

rozhodnutí sui generis, neboť z rozhodnutí o povolení vkladu vyplývá povinnost 

katastrálnímu úřadu vklad provést. Provedením vkladu také dojde k odplombování 

všech dotčených nemovitostí. 

Právní účinky vkladu pak nastávají k okamţiku, kdy dotčený návrh na vklad 

došel příslušnému katastrálnímu úřadu.
161

 Pro účastníky tedy není zcela zásadní, kdy 

katastrální úřad rozhodnutí o povolení vkladu vydá, ale právě kdy oni sami svůj návrh 

na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu podají. Jestliţe má pak vklad konstitutivní 

účinky, vzniká, mění se či zaniká právní vztah zaloţený listinou, která byla přílohou 

daného návrhu na vklad, právě k tomuto okamţiku. Zjednodušeně řečeno, byl-li 

katastrálnímu úřadu dne 5. 1. 2016 v 10:00 doručen návrh na vklad, jehoţ přílohou je 

kupní smlouva týkající se převodu nemovité věci, stane se kupující jejím vlastníkem 

teprve po vydání rozhodnutí o povolení vkladu, resp. po jeho provedení, a to právě 

                                                 

160
 Oporou tomuto tvrzení můţe být také rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 6. 1999 sp. zn. 12 

Co 170/99, který jednak konstatoval, ţe vkladem je třeba rozumět teprve zápis do katastrálního operátu, 

nikoli samotné rozhodnutí o povolení vkladu, a dále ţe provedení tohoto zápisu je pouze administrativní 

činností katastrálního úřadu. Přestoţe tento rozsudek reflektoval dnes jiţ neplatnou právní úpravu podle 

původního katastrálního zákona, můţeme jej vztáhnout i na tu stávající, neboť v tomto směru nový 

katastrální zákon změny nepřinesl. 

161
 ust. § 10 katastrálního zákona 
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k onomu okamţiku podání návrhu na vklad. V případě deklaratorního účinku se pak 

k okamţiku podání návrhu na vklad váţí účinky takového zápisu vůči třetím osobám. 

Také vzhledem k výše uvedenému bylo konstatováno, a do nového katastrálního 

zákona zakotveno
162

, ţe nadále není vhodné zasílat kaţdému účastníku po povolení a 

provedení vkladu zpět jedno originální vyhotovení předloţené listiny opatřené doloţkou 

o povolení vkladu, neboť v dané věci je zcela zásadní, jaký zápis byl do katastru 

proveden neţ jaký povolen. Účastníkům se proto nyní v souladu s ustanovením § 18 

odst. 3 katastrálního zákona do vlastních rukou zasílá vyrozumění o provedeném vkladu. 

Vkladová listina přiloţená k danému návrhu na vklad se následně zaloţí do sbírky listin 

příslušného katastrálního úřadu. Důvodem nového způsobu vyrozumívání účastníků  

o provedeném zápisu do katastru je také skutečnost, ţe s ním ustanovení § 986 

občanského zákoníku spojuje důsledky pro běh dalších významných lhůt, viz níţe. 

 

4.6.2 Zamítnutí vkladu 

Negativním výsledkem řízení o povolení vkladu je vydání rozhodnutí  

o zamítnutí vkladu, a to v případě, kdy tu podmínky pro jeho povolení, zcela logicky, 

nejsou či návrh ztratil své právní účinky ještě před rozhodnutím o povolení vkladu. Ty 

můţe ztratit v návaznosti na rozhodnutí o předběţném opatření, na základě kterého je 

účastníku uloţen zákaz nakládat s určitou nemovitou věcí dle ustanovení § 76f odst. 2 

OSŘ, či se jedná o zajištěnou nemovitost dle ustanovení § 79 odst. 5 trestního řádu.
163

  

Jak jsem jiţ uvedla výše, před vydáním zamítavého rozhodnutí katastrální úřad 

účastníky v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyrozumí o moţnosti 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nevezmou-li pak účastníci svůj návrh na vklad 

zpět, vydá katastrální úřad rozhodnutí o zamítnutí vkladu. Na rozdíl od rozhodnutí  

o povolení vkladu, nenásleduje jiţ ţádný další úkon ze strany katastrálního úřadu v dané 

                                                 

162
 Parlament České republiky. Poslanecká sněmovna. Důvodová zpráva k zákonu č. 256/2013 Sb.,  

o katastru nemovitostí. 2013. Dostupné z: http://www.kr-

ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1677021. S. 43 
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 BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck., 2014. ISBN 978-80-7400-525-1. S. 

84-85 

http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1677021
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věci, neboť na základě zamítnutí vkladu se nijak nemění stav zápisů v katastru. 

Katastrální úřad musí jen kaţdé další řízení týkající se dotčené nemovitosti usnesením 

přerušit, a to na dobu stanovenou ve zmíněném ustanovení § 18 odst. 6 a 7 katastrálního 

zákona. Po uplynutí stanovených lhůt pak dojde k odplombování dotčených nemovitostí, 

tedy vyjma případu úspěšné ţaloby proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu, následně  

k zaloţení spisu do sbírky listin a k pokračování v případných dalších řízeních  

o povolení vkladu. 

Zvláštní situace můţe nastat v případě, kdy se v řízení o povolení vkladu jedná  

o dvě vzájemně oddělitelná právní jednání a pouze o jednom z nich je moţné vydat 

rozhodnutí o povolení vkladu. Řízení se pak rozdělí na dvě části. V té jedné dojde 

k vydání písemného rozhodnutí o částečném povolení vkladu, které nabyde právní moci 

teprve doručením poslednímu z účastníků, nestačí tedy pouhý zápis do spisu.
164

  

Ve druhé části pak bude vydáno rozhodnutí o částečném zamítnutí vkladu, které bude 

na nabytí právní moci čekat po dobu, po kterou je moţné uplatnit ţalobu dle části páté 

OSŘ. Celé řízení, vedené v jednom spise, tedy bude ukončeno aţ nabytím právní moci 

rozhodnutí o zamítnutí vkladu. 

 

4.7 Opravné prostředky 

Katastrální zákon v sobě zakotvil zcela specifickou úpravu opravných 

prostředků proti rozhodnutí o povolení či zamítnutí vkladu. Není to však ţádnou 

novinkou. Jiţ katastrální zákon (1992) upravoval, s drobnými odchylkami od dnešní 

právní úpravy, moţnosti obrany proti těmto rozhodnutím naprosto odlišně od správního 

řádu. 

 

4.7.1 Opravné prostředky proti usnesení 

Jak vyplývá z předchozího textu, v průběhu řízení o povolení vkladu či dokonce 

při jeho ukončení můţe nastat situace, kdy katastrální úřad vydá místo rozhodnutí 

usnesení, a to konkrétně zejména usnesení o přerušení řízení či usnesení o zastavení 

                                                 

164
 ust. § 18 odst. 2 katastrálního zákona 
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řízení. Vzhledem k tomu, ţe k vydání těchto aktů dochází zcela v souladu s příslušnými 

ustanoveními správního řádu
165

, je proti němu rovněţ přípustné odvolání dle ustanovení 

§ 76 odst. 5 téhoţ. 

O moţnosti odvolat se vůči vydanému usnesení katastrální úřad poučí účastníky 

současně s oznámením daného usnesení. Lhůta pro podání odvolání činí patnáct dnů  

a účastníci mají rovněţ moţnost se tohoto práva vzdát
166

. O podaném odvolání následně 

dle ustanovení § 4 písm. d) ZKatOrg v návaznosti na ustanovení § 89 odst. 1 správního 

řádu rozhoduje příslušný zeměměřičský a katastrální inspektorát. 

 

4.7.2 Opravné prostředky proti rozhodnutí o povolení vkladu 

Proti rozhodnutí o povolení vkladu neumoţňuje ustanovení § 18 odst. 4 

katastrálního zákona uplatnit ţádné řádné opravné prostředky. Katastrální zákon rovněţ 

nově výslovně vylučuje moţnost vyuţít přezkumného řízení
167

, obnovy řízení
168

 či 

ţaloby podle ustanovení OSŘ ve věcech, o nichţ bylo rozhodnuto jiným orgánem
169

. 

Proti tomuto rozhodnutí nelze ani uplatnit ţalobu proti rozhodnutí správního orgánu  

dle soudního řádu správního, neboť pravomoc rozhodovat ve věcech vkladu práva 

k nemovitým věcem byla dle OSŘ svěřena v prvním stupni obecným krajským 

soudům
170

. 

Důvod je prostý. S rozhodnutím o povolení vkladu zákon nespojuje ţádné právní 

účinky, a tudíţ by bylo zbytečné vůči takovému rozhodnutí připouštět jakýkoli opravný 

prostředek, který by byl zcela jistě především zneuţíván. Teprve aţ samotným 

provedením vkladu, který je katastrální úřad povinen provést bez zbytečného odkladu 

od povolení vkladu
171

, nastávají účinky vkladu. Je tudíţ podstatné, aby se osoby dotčené 

provedením vkladu, mohly proti jeho účinkům bránit. 

                                                 

165
 ust. § 64 a 65 správního řádu v návaznosti na ust. § 76 téhoţ 

166
 ust. § 83 odst. 1 a § 81 odst. 2 správního řádu 

167
 ust. § 94 a násl. správního řádu 

168
 ust. § 100 a násl. správního řádu 

169
 část pátá OSŘ 

170
 ust. § 249 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení s ust. § 6 soudního řádu správního 

171
 ust. § 33 písm. a) katastrálního zákona 
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Tuto moţnost nabízí ustanovení § 986 občanského zákoníku ve spojení  

se zápisem poznámky spornosti do katastru. Dotčená osoba se tedy proti provedenému 

zápisu v katastru musí bránit ţalobou určovací
172

. Do tohoto sporu pak vstupuje jako 

ţalobce ten, jehoţ práva byla zápisem nepříznivě dotčena, a jako ţalovaný ten, v jehoţ 

prospěch naopak zápis svědčí. V daném řízení tedy nijak nefiguruje příslušný 

katastrální úřad, který rozhodnutí o povolení vkladu vydal a následně jej provedl. Cílem 

takového soudního řízení je tedy určit, zda tu právní poměr je nebo není. Poznámka 

spornosti pak slouţí k ochraně zásady materiální publicity katastru a zároveň působí 

vůči kaţdému dalšímu zápisu, který byl proveden po zápisu úspěšně popřeném. K tomu 

je však potřeba dodrţet lhůty vymezené ustanovením § 986 odst. 2 a 3 občanského 

zákoníku, tzn., ţádost o zápis poznámky spornosti do katastru musí být podána 

nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o zápisu dotyčný dozvěděl, tj. byl 

vyrozuměn o provedení zápisu. Nebyl-li takto vyrozuměn, prodluţuje se tato lhůta na tři 

roky.
173

 Nebude-li ani jedna z uvedených lhůt dodrţena, má případná úspěšná určovací 

ţaloba a na ní navazující poznámka spornosti účinky pouze vůči popíranému zápisu a 

nikoli vůči dalším, provedeným v dobré víře. 

 

4.7.3 Opravné prostředky proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu 

Ani v případě rozhodnutí o zamítnutí vkladu nejsou přípustné ţádné opravné 

prostředky dle správního řádu či ţaloby dle soudního řádu správního. Avšak vzhledem 

ke skutečnosti, ţe rozhodnutím o zamítnutí vkladu řízení o povolení vkladu končí, 

umoţňuje správní řád bránit se proti tomuto rozhodnutí prostřednictvím ţaloby dle části 

páté OSŘ, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení daného 

                                                 

172
 ust. § 80 OSŘ 

173
 Mgr. Ing. Baudyš podotýká, ţe ust. § 986 odst. 2 a 3 pouţívá dva odlišné pojmy, od kterých se lhůta 

pro zápis poznámky spornosti počítá. V odstavci druhém uţívá „kdy se o zápisu dozvěděl“ a ve třetím 

„být o zápisu cizího práva řádně vyrozuměn“. Je proto podle něj zásadní určit, a to zřejmě 

prostřednictvím judikatury, zda se jedná o pojmy totoţné, tedy odkazující na ono vyrozumění  

o provedeném zápisu, či se jedná o pojmy odlišné a bude tedy významné, kdy dotčená osoba sama zjistila, 

ţe je dotčena zápisem v katastru. (BAUDYŠ, Petr. Katastrální zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck., 

2014. ISBN 978-80-7400-525-1. S. 89) 
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rozhodnutí
174

. Příslušným soudem pro podání této ţaloby je opět v návaznosti na 

ustanovení § 249 odst. 2 OSŘ krajský soud. O skutečnosti, ţe proti zamítavému 

rozhodnutí byla podána ţaloba, informuje katastrální úřad upozorněním v katastru
175

. 

Výše uvedené řízení je specifické v tom, ţe v něm soud rozhoduje o povolení 

vkladu práva namísto katastrálního úřadu. Ten však není účastníkem tohoto řízení, a 

proto se ani nemůţe proti rozhodnutí soudu odvolat, kdyţ za účastníka řízení ustanovení 

§ 250a odst. 1 OSŘ se povaţuje ţalobce a dále ty, kteří byli účastníky v řízení před 

správním orgánem.
176

 V daném řízení tak nevystupuje zpravidla nikdo jako ţalovaný. 

Jestliţe je tedy původně zamítnutý vklad povolen rozhodnutím soudu, dojde v souladu 

s ustanovením § 250j odst. 2 OSŘ k jeho nahrazení a tedy k povolení vkladu práva  

do katastru. Katastrální úřad je následně povinen takový vklad provést, neboť tato 

pravomoc je vyhrazena pouze jemu.
177

  

Nad otázkou, zda bylo správné svěřit rozhodování v této věci občanskému 

soudnímu řízení namísto řízení před správními soudy, kdyţ se do konce roku 2002 

rozhodovací činnost katastrálních úřadu a judikatura ve věcech opravných prostředků 

proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu konečně ustálila, dodnes polemizují nejen odborníci 

v dané oblasti. Ani nový katastrální zákon totiţ neřeší, v jakém momentu má být 

v případě zamítavého rozhodnutí, vůči němuţ byla podána ţaloba, odstraněna plomba 

z dotčených nemovitostí, a neřeší ani přesný okamţik nabytí právní moci zamítavého 

rozhodnutí. 

                                                 

174
 ust. § 18 odst. 5 katastrálního zákona 

175
 ust. § 21 odst. 1 písm. d) katastrální vyhlášky 

176
 Je to tedy zcela odlišný proces, neţ jaký tu byl do 31. 12. 2002. Do té doby bylo proti rozhodnutí  

o zamítnutí vkladu postupováno dle ustanovení § 250l části páté OSŘ, které stanovilo, ţe ve věcech 

týkajících se rozhodnutí o opravných prostředcích proti nepravomocným rozhodnutím správních orgánů 

se postupuje dle hlavy třetí OSŘ a dle toho účastníkem řízení byl vedle dotčených osob také samotný 

katastrální úřad. Katastrální úřad mohl navíc dle ustanovení § 57 správního řádu vyuţít moţnosti 

podanému opravnému prostředku vyhovět pomocí autoremedury. Vlastní rozhodnutí soudu 

nenahrazovalo rozhodnutí katastrálního úřadu. Soud pouze rozhodnutí potvrdil, zrušil či vrátil k dalšímu 

řízení a katastrální úřad byl tímto rozhodnutím vázán. (DVOŘÁKOVÁ, Milena, 2004. Katastr 

nemovitostí ČR z pohledu navrhovaných změn zákona. Praha. Rigorózní práce. Univerzita Karlova 

v Praze. Právnická fakulta. S. 37) 

177
 ust. § 33 písm. a) katastrálního zákona 
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Závěr 

Za hlavní cíl mé diplomové práce jsem si stanovila podrobněji vymezit správní 

řízení na úseku katastru nemovitostí, objasnit jeho průběh a zaměřit se zejména  

na odchylky od správního řádu a také na nové instituty, které s sebou přinesl nový 

katastrální zákon. V mé práci jsem proto zachytila hned několik typů řízení, se kterými 

se na úseku katastru nemovitostí můţeme setkat, aby bylo zřejmé, ţe v této oblasti 

můţeme narazit hned na několik různých typů řízení a také, ţe ne všechny jsou řízením 

správním. 

Pokusila jsem se tedy o komparaci jednotlivých typů řízení s důrazem na řízení  

o povolení vkladu práva, ale rovněţ také o nastínění některých, zejména právních 

problémů, na které můţeme během vedení těchto řízení narazit, neboť oblast katastru 

nemovitostí prošla v poslední době velkými změnami, jejichţ dopady se v praxi budou 

projevovat aţ s větším odstupem času a také s postupným vývojem judikatury v této 

oblasti.  

V úvodní části jsem tedy podrobně rozebrala pravomoc a působnost správních 

úřadů působících na úseku katastru nemovitostí. Větší pozornost jsem pak věnovala 

katastrálním úřadům a katastrálním pracovištím, neboť právě ty jsou pověřeny správou 

a vedením katastru. Vzhledem k tomu, ţe efektivitě a spolehlivosti katastru napomohla 

také jeho digitalizace a vedení prostřednictví elektronického systému, zmínila jsem 

několik důleţitých poznatků o informačním systému katastru nemovitostí. 

Mým prvním úkolem bylo nejprve vymezit, s jakými typy řízení se na úseku 

katastru nemovitostí můţeme vůbec setkat. Rozdělila jsem je následně podle toho, zda 

jsou řízením správním či nikoli a věnovala se dále jejich bliţší charakteristice.  

Následně jsem se pak zaměřila na podrobný rozbor řízení o povolení vkladu 

práva do katastru nemovitostí, neboť se jedná o řízení, jeţ se s účinností nového 

katastrálního zákona stalo tím nejdůleţitějším a nejfrekventovanějším řízením,  

se kterým se na úseku katastru nemovitostí můţeme setkat. Podrobně jsem rozvedla 

klady i zápory nově zavedených institutů, na něţ si musí zvyknout jak veřejnost, tak 

příslušní pracovníci veřejné správy. 

Veškeré své poznatky jsem se snaţila sepsat co nejsrozumitelněji a pokud 

moţno s uvedením praktických příkladů. Vzhledem k celkovému nedostatku aktuální 
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literatury a judikatury v této oblasti mi pak byly při rozvádění jednotlivých nově 

zavedených institutů velmi nápomocné osobní konzultace na katastrálním úřadu, díky 

kterým jsem mohla vycházet z aktuálních poznatků a soustředit se tak na mezery, které 

nová právní úprava prozatím přinesla. 

Na závěr bych chtěla konstatovat, ţe vedení katastru nemovitostí a s ním spojená 

činnost správních úřadů patří mezi jedno z nejstabilněji fungujících odvětví státní 

správy od samého počátku. Přestoţe nová právní úprava klade na ty, kteří katastr 

nemovitostí vedou a spravují, daleko vyšší poţadavky, neboť nový občanský zákoník 

v sobě přinesl také zcela jiný pohled na výklad zákonů a právních jednání, věřím, ţe se 

s ní vyrovnají stejně tak dobře, jako tomu bylo v devadesátých letech a ţe tento veřejný 

seznam bude nadále slouţit veřejnosti jako zdroj spolehlivých a úplných informací  

o nemovitostech na našem území. 



 

78 

 

Seznam zkratek 
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Příloha č. 1: Schéma průběhu řízení o povolení vkladu dle operací 

a událostí evidovaných v ISKN (str. 59) 

 

1. Založení řízení - zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru, vytvořen 

spis. 

2. Zaplombování - písmenem „P“ jsou označeny nemovitosti, jejichţ práva jsou 

dotčena změnou dle ust. § 9 katastrálního zákona. 

3. Informace o vyznačení plomby – zaslání informace dle ust. § 16 odst. 1 

katastrálního zákona  

4. Běh lhůty dle ust. § 18 odst. 1 katastrálního zákona. 

5. Ověření údajů účastníků – automaticky dle RÚIAN. 

6. Oprávněná úřední osoba – právník (vede celé řízení) posuzuje, zda jsou splněny 

poţadavky zejm. ust. § 11, § 14, § 15, § 17 a § 18 katastrálního zákona:  

a. Vše v pořádku – Předání vkladu k aktualizaci. 

b. Nedostatky, které lze zhojit – Přerušení řízení s výzvou. 

c. Nedostatky, které nelze zhojit – Zamítnutí vkladu/Zastavení řízení. 

7. Aktualizace – příprava nového zápisu v katastru (provádí oprávněná úřední 

osoba – zapisovatel): 

a. Vše provedeno v pořádku - Změny navrženy. 

b. Nesrovnalost v zápisu - Přerušení návrhu změn nebo Návrh změn 

nenavržen. 

8. Kontrola budoucího stavu (provádí oprávněná úřední osoba – kontrolor) – 

kontroluje se zápis připravený zapisovatelem: 

a. Zápis proveden v pořádku – Odsouhlasení budoucího stavu. 

b. Zápis má vady – Zamítnutí budoucího stavu, tzn., ţe se spis vrátí osobě, 

která připravovala návrh změny, aby jej opravila. 

9. Rozhodnutí ve věci – (provádí oprávněná úřední osoba - právník pověřený 

vedením řízení nebo kontrolor) nutno zjistit, zda návrh na vklad neztratil své právní 

účinky, a vydá se rozhodnutí ve věci: 

a. Není ţádná překáţka - Rozhodnutí o povolení vkladu.  

b. Návrh na vklad ztratil své účinky - Zamítnutí návrhu. 
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10. Provedení vkladu – bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o povolení vkladu, 

faktická změna zápisu v katastru. 

11. Odplombování – automaticky s provedením vkladu. 

12. Vyrozumění o provedeném vkladu dle ust. § 18 odst. 3 katastrálního zákona. 

13. Ukončení řízení. 

14. Uloţení vkladové listiny a návrhu na vklad, popř. dalších listin důleţitých pro 

rozhodnutí, do sbírky listin. 
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Příloha č. 2: Spisový obal (str. 57) 

 

 

Zdroj: Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor 
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Příloha č. 3: Formulář návrhu na vklad (str. 54) 

 

 

 

 

Zdroj: www.cuzk.cz  

 

http://www.cuzk.cz/
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Příloha č. 4: Vyrozumění o zahájení řízení (str. 59) 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 
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Příloha č. 5: Výkaz o provedení vkladu (str. 69) 

 

 

Zdroj: vlastní 
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Resumé/Summary 

Vzhledem k velkému významu, jaký mají nemovitosti pro kaţdou ekonomiku, 

jsou i v České republice vedení a správa katastru nemovitostí svěřeny státu, resp. 

orgánům státní správy. Tento veřejný seznam je pod neustálým tlakem a kontrolou 

veřejnosti, aby jím evidované a poskytované údaje byly co nejkvalitnější, řízení 

probíhající na tomto úseku co nejrychlejší a zároveň aby poskytoval dostatečnou 

ochranu v něm evidovaných údajů. Autor se proto rozhodl věnovat pozornost roli státu, 

resp. státních orgánů při evidenci nemovitostí a nakládání s nimi. Cílem této diplomové 

práce je tak shrnout a podrobněji vymezit ta nejzásadnější řízení probíhající na úseku 

katastru nemovitostí, na podkladě kterých dochází ke změnám v zápisech v katastru, 

objasnit jejich průběh a zaměřit se zejména na jejich odchylky od správního řádu a také 

na nové instituty, které s sebou pro vedení řízení na úseku katastru nemovitostí v roce 

2014 přinesl zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Autor zde proto zachycuje hned několik druhů řízení, se kterými se 

na úseku katastru nemovitostí můţeme setkat, aby bylo zřejmé, ţe v této oblasti 

můţeme narazit jednak na vícero typů řízení a jednak zejména na skutečnost, ţe ne 

všechny musí být řízením správním. Práce tedy obsahuje komparaci jednotlivých typů 

řízení s důrazem na řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí. Rovněţ se 

také pokouší nastínit některé, zejména právní problémy, na které lze během vedení 

těchto řízení narazit, neboť oblast katastru nemovitostí prošla v poslední době velkými 

změnami, jejichţ dopady se v praxi budou projevovat aţ s větším odstupem času a také 

s postupným vývojem judikatury v této oblasti. Do své práce autor zakomponoval jak 

poznatky získané studiem, tak nabyté ze své dosavadní praxe, z dostupné literatury, 

veřejných informačních zdrojů a přímých konzultací s pracovníky katastrálních úřadů. 

 

Due to great importance of real estate for each single economics was the 

leadership and administration of the Real Estate Cadastre (Cadastre) entrusted to the 

state, i. e. to particular government bodies, in the Czech Republic. This public list is 

subject to public inspection all the time. Registered and provided details must be of 

highest quality, proceedings should be as quick as possible and this list should also 

provide the highest protection of those details. That is why the author decided to pay 
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attention to the role of state in the evidence and dispose of real estate. This thesis 

focuses so on conclusion and further specification of the most important administrative 

proceedings in the field of Cadastre. The author wants to clarify their process and 

focuses mainly on their deviations from Administrative Procedure Code as well as on 

the changes that the Act Nr. 256/2013 Coll., on the Cadastre of Real Estate (Cadastral 

Act) brought on 1. 1. 2014. That is why the author captures more types of proceedings 

in his thesis which can be encountered on the section of Cadastre to show that there 

really exist more types of proceedings and otherwise that not all of them can be 

identified as administrative proceeding. That is why the thesis includes the comparison 

of those types of proceedings with the focus on the entry of property right proceeding. 

The author also outlines some, especially legal, problems that could encounter during 

these proceedings, especially because of changes that the new Cadastral Act has brought. 

Impacts of these changes will unfortunately manifest in practice with hindsight as well 

as with the gradual development of new case law in this branch. The author 

incorporated both knowledge gained during his studies and also from his previous 

practice, available literature, publicly available sources and personal consultations with 

the officials at cadastral office in this thesis. 
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