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1

Měření plochy

Při určování plochy pozemků zobrazených na plánu nebo na mapě se téměř vždy jedná o výpočet
plochy obecného mnohoúhelníku. Za plochu pozemku považujeme plochu vymezenou vodorovným
průmětem prostorového mnohoúhelníku daného hranicemi pozemku. To je plocha obrazce pozemku zobrazeného na plánu nebo na mapě. Pokud se zjišťuje plošný obsah v katastrálních operátech, pak se místo
termínu plocha používá termín výměra.
Způsoby zjišťování ploch:
1) Výpočet ploch z plánu nebo mapy
a) graficko-početní způsob – pomocí hodnot odměřených na plánu nebo na mapě,
b) planimetrický způsob – pomocí mechanických plochoměrných pomůcek – planimetrů.
2) Výpočet ploch z původních měr zjištěných v terénu přímým měřením.
3) Výpočet ploch kombinovaným způsobem, kde některé veličiny jsou měřeny přímo v terénu, některé
odměřeny z plánu.
4) Ze souřadnic lomových bodů pozemku.
Všechny uvedené způsoby mají v různých podmínkách svoje opodstatnění. Mají různou přesnost a různou časovou a ekonomickou náročnost.
Základem správného určení hodnoty oceňovaných pozemků a porostů je přesně určená výměra.
Výměry se určují buď zaměřením pozemků a porostů geodetickými a fotogrammetrickými metodami
nebo převzetím z lesních hospodářských plánů anebo z katastru nemovitostí. V těchto případech je třeba
si uvědomit, že výměry v lesních hospodářských plánech jsou uváděny jen na ary, kdežto v katastru na
m2.
V katastru nemovitostí dochází k průběžné a stálé aktualizaci výměry parcel, u lesních hospodářských plánů se výměry aktualizují při jejich obnově tj. každých 10 roků. Protože hranice nižších jednotek prostorového rozdělení lesa se často vyznačují trvalou dynamikou změn, bude v mnoha případech
pro jejich ocenění nutné výměry porostů a porostních skupin určovat nově podle aktuálního stavu.
Počty případů změn ve výměře porostů jsou v přímé závislosti na době platnosti lesního hospodářského plánu a to znamená, že v posledních letech platnosti plánu a to zvláště u mýtních porostů velmi narůstají a znalec musí správnou výměru pro ocenění určit sám.
Nově určované výměry by měly mít stejnou přesnost jako výměry určené v lesním hospodářském plánu. Pro výměry určené v LHP je přesnost stanovena vyhláškou Ministerstva zemědělství
č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. Vyhláška stanoví povinnost vyhotovovat pro veškeré
lesy v ČR lesní hospodářské plány nebo lesní hospodářské osnovy. Povinnou součástí těchto plánů a
osnov jsou lesnické mapy .
Závazné mapové podklady pro tvorbu lesnických map stanovuje vyhláška a jsou to buď katastrální mapa nebo státní mapa 1 : 5 000 (SM 5). Lesnické mapy se zpracovávají v geodetickém referenčním systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S–JTSK). Při zobrazení vyšších jednotek prostorového rozdělení lesa, kterými jsou oddělení a dílec, se pracuje s geodetickou přesností 0,0004 × M,
kde M je měřítkové číslo mapy. To znamená, že pro základní lesnickou mapu 1 : 5 000 je přesnost zobrazení těchto hranic ±2 m, v případě mapy 1 : 10 000 je přesnost zobrazení ±4 m.

Při zpracování lesních hospodářských plánů a osnov se uvádějí údaje o velikostech částí lesa
přednostně z katastrálního operátu. Porovnání mezi výměrou převzatou z katastrálního operátu a plochou zjištěnou měřením by nemělo překročit hodnotu:

(

)

δ P = 5 ⋅ 0,001 P + 0,5 P , kde P je výměra v m2; např. pro P = 20 ha vychází δP = 0,21 ha.

Je-li rozdíl větší, může se nahradit výměra plochou. Výměra se uvádí zaokrouhlená na setiny ha.

Vyhláška č. 84/1996 Sb. také přesně definuje, co se rozumí pod pojmem lesnické mapy,
v jakém měřítku se vyhotovují, které z těchto map jsou povinnou součástí lesních hospodářských plánů
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a které lesních hospodářských osnov.

Přesnost kresby hranic a tím i přesnost výměr při fotogrammetrickém zaměření bývá ale negativně ovlivněna korunami starých, zvláště listnatých stromů, nacházejících se nad zaměřovanou hranicí.
V těchto případech, jak uvádějí technologické postupy ÚHÚL z r. 1981, může přesnost klesnout až na
±7 m.

Přesnost také negativně ovlivňují velké výškové rozdíly terénu, které zvětšují radiální zkreslení
ve směru promítacího paprsku.

Na základě práce s lesnickými mapami je možné se domnívat, že jejich přesnost v mnoha případech nesplňuje legislativní požadavky, tj. přesnost kresby trvalých jednotek ±2 metry. Toto je způsobeno nedostatečnou přesností výchozích mapových podkladů (například při stycích dvou katastrálních
území), také se zde projevují chyby z nepřesnosti rámu mapových listů sáhových map a v neposlední
řadě působí chyby z fotogrammetrického zaměření.

Při určování ploch pozemků zobrazených na plánu nebo mapě se vždy jedná o výpočet plochy
obecného mnohoúhelníka vymezeného vodorovným průmětem hranic pozemků a které jsou zobrazeny
na plánu nebo mapě.

1.1

Grafické měření plochy

Vztah mezi plochou zobrazenou na plánu a plochou ve skutečnosti můžeme odvodit z plochy
obdélníku
P = a⋅b .
Plocha v měřítku m = 1 : M je potom dána vztahem:
a b
Pm =
⋅ , kde M je měřítkové číslo (čím je měřítkové číslo menší, tím je měřítko větší).
M M
Po dosazení je:
P
Pm = 2
nebo P = Pm ⋅ M 2 .
M
Plochu ve skutečnosti je možné určit z plochy zjištěné z plánu násobené čtvercem měřítkového
čísla. Obvykle se však měří a počítá plocha přímo tak, že potřebné míry odměřujeme z plánu přímo ve
skutečnosti.

Dovolené odchylky v měření ploch slouží ke kontrole vypočtené plochy z více měření. Počítá se
podle obecného vzorce:
∆P = a ⋅ P + b ⋅ P .

Ve vzorci vyjadřuje první koeficient a vliv systematických chyb a druhý koeficient b vyjadřuje
vliv náhodných chyb. Pro jednotlivá měřítka se tento obecný vzorec upraví na:
 M 
∆P = 0,001 ⋅ P + 
⋅ P .
 5000 
Graficko-početní způsob určování ploch spočívá v rozdělení nebo přetvoření plochy na jednodušší obrazce, nejvýhodnější je rozdělení na trojúhelníky nebo lichoběžníky.
Výpočet plošného obsahu v obecném trojúhelníku: podle obr. 1 je možné řešit různými způsoby,
například:
a ⋅ va b ⋅ vb c ⋅ vc
a) pomocí výšky na příslušnou stranu v trojúhelníku: P =
=
=
,
2
2
2
a+b+c
b) pomocí Herónova vzorce: P = s ( s − a ) ( s − b) ( s − c) , kde s =
,
2
1
1
1
c) pomocí stran a sevřeného úhlu: P = b ⋅ c cos α = a ⋅ c cos β = a ⋅ b cos γ .
2
2
2
Obr. 1 – Trojúhelník
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Výpočet plošného obsahu v lichoběžníku: podle obr. 2 je
P=

(a + c)
⋅ v , strany a a c jsou rovnoběžné, v je výška lichoběžníku.
2

Obr. 2 – Lichoběžník
Výpočet plošného obsahu mnohoúhelníku: plocha pozemku na obr. 3 se vypočítá tak, že se rozloží na
trojúhelníky a odměří příslušné výšky a délky stran. Každý uzavřený obrazec, jehož obvod je složený
z lomené čáry, lze rozdělit na síť trojúhelníků.

Obrazec A, B, D, E, E, F, G, se rozdělí na trojúhelníky o základnách z1 až z3 a o výškách v1 až v5 a vypočte se
plocha všech trojúhelníků z délek základen a k nim příslušných výšek odměřených na plánu nebo pomocí Herónova
vzorce a délek stran všech trojúhelníků. Druhý kontrolní výpočet je možné provést s novým rozdělením na trojúhelníky.

Obr. 3 – Plocha mnohoúhelníku

1.2

Měření plochy pomocí planimetrů

Planimetry jsou speciální mechanické pomůcky vytvořené za účelem měření ploch na mapách
a na plánech.

Polární planimetr – je založen na principu mechanické integrace. Při měření se planimetr může otáčet
kolem pevného pólu P, objízdné rameno je otáčivě spojené s pólovým ramenem v bodě K a opatřené na
konci objízdným hrotem H nebo lupou (obr. 4). Plocha obrazce se zjišťuje objížděním uzavřeného obvodu obrazce hrotem přístroje. Pomocí měřícího kolečka M se
určuje délka dráhy odvalená na podložce v jednotkách podílu
otoček. Délka dráhy je přímo úměrná ploše. Skutečná plocha
se proto obdrží vynásobením této hodnoty patřičným koeficientem. Měření ploch je jednoduché a rychlé. Přesnost je menši
než u planimetru nitkového. Původně pouze mechanické planimetry nacházely největšího uplatnění v technické a zejména
ve stavebně-projekční praxi.
Obr. 4 – Polární planimetr
Přesnost polárních planimetrů není příliš vysoká a proto se pro určování výměr v pozemkové evidenci
nepoužíval. Udává se relativní chybou
mp
= 0, 2% .
P
Jednodušší práce a přesnějších výsledků dosáhneme pomocí elektronických planimetrů

Současné digitální polární planimetry se konstruují na
principu planimetrů valivých. Jejich pracovní rozsah tak není
omezen umístěním pólu. Umožňují množství dalších měření.
Vedle určení plochy, je to též: měření délky křivky, výpočet
těžiště plochy, snímání souřadnic, digitalizace plánů, výpočet
kubatur z vrstevnicového plánu aj. Přesnost měřených souřadnic je lepší než 0,1 mm (obr. 5).

Obr. 5 – Digitální planimetr
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Nitkový planimetr – nazývaný též proužkový, je tvořen soustavou stejně od sebe vzdálených rovnoběžek (proužků) realizovaných obvykle nitěmi napnutými na kovovém rámu ve tvaru obdélníku. Před měřením se planimetr položí na plán. Soustava proužků tak pokryje planimetrovaný obrazec a celou plochu tím rozdělí přibližně na lichoběžníky o stejné výšce e. Měří se součet středních příček v lichoběžnících pomocí součtového kružítka. Určovaná plocha se získá po vynásobení součtu středních příček
vhodnou konstantou. Konstanta je přímo úměrná výšce e a měřítku plánu (obr. 6).

Později našly uplatnění planimetry transparentní, které mají osnovu rovnoběžek narýsovanou na průsvitné folii. Rovnoběžky bývaly
někdy barevně rozlišené. Vzdálenost rovnoběžek se volí podle měřítka
plánu. Není-li k dispozici součtové kružítko, sčítají se střední příčky
proužkem papíru.
Nitkové planimetry jsou poměrně přesné, měření plochy s nimi
je ale mnohem náročnější než s planimetry polárními. Používaly se pro
měření ploch v předchozích pozemkových evidencích. V současné době
se používají již jen ojediněle.

Obr. 6 – Nitkový planimetr

Při praktickém použití planimetru tento položíme na měřený pozemek tak, aby směr nití byl
zhruba kolmý na delší rozměr obrazce a aby průsečíky nití s jednotlivými stranami byly zřetelné. Pokud
je tvar pozemku jednoduchý, můžeme jej rozdělit na proužky o dvojnásobné šířce, než je vzdálenost
dvou sousedních nitek. Délku jednotlivých lichoběžníkových pásů a jejich celkovou délku získáme pomocí součtového kružítka.

Rozvor ramen součtového kružítka nastavíme podle příčného plochového měřítka vyrytého na
rámu planimetru. Fixovaný rozvor mezi hroty kružítka odpovídá při daném způsobu odměřování středních příček určité ploše. Celkovou výměru dostaneme vynásobením plochy odpovídající jednomu rozvoru součtového kružítka počtem celých rozvorů a k tomu připočteme plochu získanou ze zbytku délky
lichoběžníkového pásu na příčném plochovém měřítku.
Namísto nitek napnutých na rámu je možno použít průsvitné fólie, na které je narýsována osnova rovnoběžek, tzv. planimetry transparentní.

Přesnost nitkových planimetrů je vysoká a odpovídá požadované přesnosti pro graficky měřených plochy v katastru nemovitostí. Závisí na tvaru a velikosti parcel a udává s relativní chybou

mP
= 0,02 až 0,1 % .
P

1.3

Výpočet plochy z pravoúhlých souřadnic

Často bývají vrcholy mnohoúhelníku, jehož obsah určujeme, dané číselně pravoúhlými souřadnicemi. Pak se může plošný obsah určit například lichoběžníkovými vzorci. Pro ukázku odvození všeobecného vzorce byl zvolen čtyřúhelník P1, P2, P3, P4 (na obr. 7). Vrcholy jsou pravostranně číslovány.
Plocha mnohoúhelníku se může vyjádřit jako součet ploch lichoběžníků. Například první lichoběžník je
tvořen body P1 a P2 a patami jejich kolmic na ose X. Pořadnice y1 a y2 jsou rovnoběžné, rozdíl souřadnic, například x1 – x2, je roven výšce v lichoběžníku.
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Dvojnásobek plochy vypočítáme:

2P

= ( x1 − x2 ) ⋅ ( y1 + y2 ) +
+ ( x2 − x3 ) ⋅ ( y2 + y3 ) +
+ ( x3 − x4 ) ⋅ ( y3 + y4 ) +
+ ( x4 − x1 ) ⋅ ( y4 + y1 ) ,

mnohočleny vynásobíme:
2P

Obr. 7 – Výpočet plochy ze souřadnic

= x1 y1 + x1 y2 − x2 y1 − x2 y2 +
+ x2 y2 + x2 y3 − x3 y2 − x3 y3 +
+ x3 y3 + x3 y4 − x4 y3 − x4 y4 +
+ x4 y4 + x4 y1 − x1 y4 − x1 y1 ;

první a čtvrtý sloupec dává po sečtení nulu, a po vytknutí zbývajících členů xi nebo yi je možné psát:
2 P = x1 ( y2 − y4 ) +
2 P = y1 ( x4 − x2 ) +
+ x2 ( y3 − y1 ) +
nebo
+ x3 ( y4 − y2 ) +
+ x4 ( y1 − y3 )

+ y2 ( x1 − x3 ) +
+ y3 ( x2 − x4 ) +
+ y4 ( x3 − x1 )

a odtud již lze vyjádřit výpočet obecně:

2 P = ∑ xi ( yi +1 − yi −1 ) nebo 2 P = ∑ yi ( xi −1 − xi +1 ) .
n

n

i =1

i =1

V obecných vzorcích i neznamená číslo bodu, ale jeho pořadí. Pokud se body očíslují v opačném pořadí, levotočivě, výsledná plocha vyjde stejná, ale se záporným znaménkem. Výsledek bude pak
zapotřebí vzít v absolutní hodnotě.
Vzorce odvodil francouzský matematik l´Hullier. Nazývají se proto l´Hullierovými vzorci a lze
je odvodit nejen pro pravoúhlé souřadnice, ale i pro souřadnice polární.

1.4

Plošné míry

Míry plošné jsou vesměs odvozeny z měr délkových.

Plošné jednotky metrické soustavy jsou:
1 kilometr čtverečný … (km²) = 106 m2,
1 hektar … (ha) = 104 m2 (je vedlejší jednotkou pro vyjadřování plošného obsahu pozemku),
1 ar … (a) = 102 m2 (jednotka by se již neměla používat),
1 metr čtverečný … (m2),
1 decimetr čtverečný… (dm2) = 10-2 m2,
1 centimetr čtverečný… (cm2 ) = 10-4 m2,
1 milimetr čtverečný … (mm2) = 10-6 m2.
Čtverečný sáh – je základní plošnou jednotkou starší sáhové soustavy, přičemž sáh je stará jednotka
délky užívaná v mnoha zemích, např. siaha (slov.), braza (špan.), Klafter (něm.). Byla to vzdálenost
mezi konci rozpažených rukou. V bývalém Rakousku-Uhersku byl do r. 1871 základní jednotkou vídeňský sáh (Wiener Klafter).
1 ° (sáh) = 6′ (stop)  1,896 484 m
1′ (stopa) = 12′′ (palců)  31,6081cm
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1′′ (palec) = 12′′′ ( č árek)  2,634 cm
1′′′ (čárka)  2,195 mm.
Odtud:

1 čtverečný sáh = 1 □° = 3,596 652 m2, přičemž
1 jitro = 1600 □° = plocha čtverce 4 0 ° × 4 0 ° = 2 korce = 3 měřice = 5755 m2,
1 korec = 800 □° = 1/2 jitra = 2878 m2,
1 měřice = 533,3 □° = 1/3 jitra = 1918 m2.

Jitro – stará česká jednotka plošného obsahu vyjadřovala původně výměru pozemku, kterou bylo možné obdělat jedním potahem za jeden den, jedno dopoledne. Obdobné jednotky se vyskytovaly v mnoha
zemích, např. Joch (něm.), iugerum (lat.). Po zavedení dolnorakouských měr v roce 1765 se užívalo vídeňské (dolnorakouské) jitro, později zvané jako jitro katastrální.

Lán – stará česká plošná jednotka, která měla rozdílnou velikost; Hufe (něm.), laneus (lat.). Lán selský
měl okolo 18 ha a odpovídal výměře půdy spojené s jedním dvorcem. Lán byl hospodářskou jednotkou.
Starší plošné míry anglické (stále užívané):
1 akr (acre) = 4 800 čtverečných yardů = 0,4046 ha,
1 čtverečná míle = 640 akrů = 2,589 km².

Tab. 1 – Srovnávací tabulka nových a starých plošných měr

1.5

Vztah mezi výměrou parcely a skutečnou plochou pozemku

Jak uvádí rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 22 Cdo 2271/2006, je vymezení parcely jen
evidenční záležitostí a nemůže nic měnit na vlastnickém právu k pozemku. Proto také soud nemůže určovat, jaká je ve skutečnosti výměra parcely, neboť stanovení výměry je věcí katastrálního úřadu, který
parcely eviduje. Tento závěr vyplývá i z §50a odst. 2 katastrálního zákona, podle kterého zpřesněním
evidenčních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení hranice pozemku a tím i o výměře parcely nedochází ke změně právních vztahů k pozemku

Možné soudní spory ale vyplývají z nevhodně formulovaných smluv a to v případě, kdy by se
nabyvatel pozemku nehodlal smířit s tím, že výměra parcely po jejím novém určení (např. po digitalizaci, opravě chyby apod.) neodpovídá původní výměře a rozhodl se žalovat předchozího vlastníka, neboť
kupní cenu zaplatil za parcelu o původní výměře, která je však po změně nižší a přitom je ve smlouvě
výslovně uvedeno, že kupní cena je dána součinem metrů čtverečních a dohodnutou cenou za jeden metr čtvereční. Nový nabyvatel by se pak zřejmě domohl na původním vlastníku vydání bezdůvodného
obohacení, které by vzniklo v důsledku plnění bez právního důvodu. Žalovat by však mohl i prodávající, a to v případě, kdy by byla následně výměra parcely zvýšena. Z uvedeného vyplývá, že není nutné
výměru parcely ve smlouvách uvádět a zejména není vhodné navazovat na výměru parcely výpočet
kupní ceny.
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2

Měření objemu

Hlavním cílem výpočtu objemů (přesněji kubatur, neboť pro objem hmot při zemních pracích se
používá v praxi název – kubatura) je zjistit, kolik materiálu bylo v určité oblasti odtěženo či navezeno
a zda tento objem odpovídá očekávání nebo údajům uvedeným v projektu. Kubatura je tedy dána rozdílem objemů ze dvou etap měření nebo rozdílem mezi měřením a projektovanou hodnotou.

Metody měření můžeme rozdělit na:

a) Přímé metody (kontaktní měření) – tachymetrie, plošná nivelace nebo měření GNSS (GPS).

b) Nepřímé speciální metody (bezkontaktní měření) – laserové skenování nebo fotogrammetrie. Jsou
vhodné pro měření na větším území. Pomocí nich lze přesně
a bezkontaktně zaměřit i nebezpečné nebo nepřístupné objekty.
Výhodou je rychlost měření, nevýhodou pak složitost zpracování. Díky komplexnímu zaměření s velkým množstvím bodů
jsou výsledné 3D modely minimálně generalizované. Při počítačovém zpracování se obvykle u přímých i nepřímých metod
pracuje nad sítí bodů tvořících DMT (obr. 8).
Obr. 8 – DMT

Hlavní oblasti využití výpočtu objemu jsou:
– zemní práce
– skládkové hospodářství
– přesun hmot
– povrchová těžba

Výpočet objemu – je založen na rozdělení měřeného tělesa na menší části tak, aby se tyto části mohly
vypočítat podle vzorců pro jednodušší pravidelná tělesa. Složitější těleso je tak možné rozdělit na:
a) vrstvy – těleso se rozdělí soustavou vodorovných rovin,
b) hranoly – těleso se rozdělí soustavou svislých rovin.

Ve výpočtech objemů se často vychází z následujících vzorců pro:
a) trojboký hranol (koso seříznutý) na obr. 9:

a+b+c
, kde N je plocha normálového řezu a a, b, c, jsou délky rovno3
běžných hran hranolu.
V =N

Obr. 9 – Trojboký hranol
b) komolý jehlan na obr. 10:

(

)

v
P1 + P1 ⋅ P2 + P2 , kde P1 je plocha podstavy, P2 je plocha řezu
3
a v je výška komolého jehlanu.
V=

Obr. 10 – Komolý jehlan
8
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2.1

Výpočet objemu z profilů

Objem V zemního tělesa daného příčnými profily (kolmými na osu tělesa), které nemají příliš
rozdílné plochy a mezi nimiž probíhá terén pravidelně (obr. 11) , se vypočítá podle vzorce:

d
( Pi + Pi +1 ) , kde P1 a P2 jsou plochy sousedních profilů (řezů)
2
a d je jejich vzdálenost. Při značně rozdílných velikostech profilových
ploch se počítá podle přesnějšího vzorce:
d
Vi = ( Pi + Pi +1 + Pi ⋅ Pi +1 ) .
3
Metoda se využívá nejčastěji v cestním stavitelství. Úseky mezi profily
na sebe navazují. Vzdálenosti profilů jsou voleny v ekvidistantě (10,
20, 50 m) podle směrových poměrů osy a požadavků na přesnost.
Vi =

Obr. 11 – Profily

2.2

Výpočet objemu ze čtvercové sítě

Pomocí kótované čtvercové sítě se určují objemy hlavně pro plošně rozložené stavby. Pracovní
území se pokryje čtvercovou sítí se stranami 5 až 30 m podle členitosti terénu (obr. 12). Do výpočetního
náčrtu se ke každému vrcholu sítě zapíše vpravo pod čáru výška
vp (původní terén = PT) určená např. plošnou nivelací a nad ni
výška vu (upravený terén = UT) navrhované úpravy. Od těchto
kót vlevo se napíše jejich rozdíl, který se označuje jako pracovní
výška h:

h = vu – vp. a to s příslušným znaménkem.

Obr. 12 – Výpočet objemu
čtyřbokého hranolu

2.3

Objem každého hranolu se vypočítá součinem plochy P
průmětu podstavy tělesa do vodorovné roviny s aritmetickým
průměrem pracovních výšek h:
h +h +h +h
V =P 1 2 3 4 .
4

Výpočet objemu z trojúhelníkové sítě

Pro výpočet objemu tělesa u něhož je původní i upravený terén dán pomocí digitálních údajů
podrobných měřických bodů (například z tachymetrického měření), je vhodnější výpočet objemu z trojúhelníkové sítě metodou trojbokých hranolů. Výpočet je variantou výpočtu ze čtvercové sítě a ve shodě
s ním platí:
h +h +h
V = P 1 2 3 , kde P je plocha normálového řezu, tj. průmět
3
do vodorovné roviny.
Průmět plochy kubatury do vodorovné roviny je rozdělen na trojúhelníky (obr. 13). Součet kubatur všech trojúhelníků dává celkovou kubaturu.

I když je možné ve výpočtu postupovat stejně jako v určení objemu ze
čtvercové sítě a pracovní výšky hi počítat z průmětu bodů upraveného terénu na terén původní, je z hlediska přehlednosti výhodnější určit zvlášť
objem tělesa mezi plochou upraveného povrchu terénu po srovnávací rovinu a zvlášť mezi plochou původního povrchu po tutéž srovnávací rovinu a výsledný objem určit jejich rozdílem. Výšku srovnávací roviny
Obr. 13 – Výpočet objemu
trojbokého hranolu
9
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lze volit pro počítačové zpracování jako výšku absolutní (nadmořskou), ale pro ruční výpočet je snadnější ji volit jako výšku relativní, nižší než je nejnižší bod upraveného nebo původního terénu.
Objem je určen pomocí rozdílu dvou polyedrických ploch trojúhelníkových sítí. Průmět polohy
vnitřních bodů do srovnávací roviny na horní i na dolní ploše je rozdílný. Výpočet kubatury sestává
z rozdílu objemu tělesa příslušejícího horní ploše zemního
tělesa vůči zvolené srovnávací rovině a objemu tělesa příslušejícího spodní ploše vůči stejné srovnávací rovině. Je
důležité, aby obvodový polygon horní i spodní plochy zemního tělesa byl totožný a procházel tak stejnými body (v řezu terénem na obr. 14 body 1 a 4).

Obr. 14 – Řez terénem
Určování kubatur zemních těles z podrobných bodů v obecné poloze pomocí trojbokých hranolů je jednoduchá metoda, vhodná i pro počítačové zpracování. Navíc výhodou polních prací je, že
odpadá pracné vytyčování svislých profilů nebo čtvercové sítě.

Výpočet je na rozdíl od výpočtu objemu ze čtvercové sítě exaktní. Metoda i lépe přizpůsobuje terénní stupně
a hrany tak, aby strany trojúhelníků tyto hrany nekřížily.

Přesnost určení je dána tím, jak je kvalitní vyjádření
polyedrické plochy zemního tělesa jako obálky jejího povrchu, tj. do jaké míry soustava ploch trojúhelníků aproximuje plochu tělesa (obr. 15).

Obr. 15 – Trojúhelníková síť

10

Kapitola 3 – Katastr nemovitostí

3

Katastr nemovitostí

Slovo katastr je odvozeno z latiny a znamená asi totéž co soupis (caput, tj. hlava a odtud capitastrum, tj. soupis podle hlav, později též podle jakékoliv jednotky). Obecně pak býval tímto slovem
označován přehledný soustavný popis zvláštních vlastností, osob, věcí nebo práv, zejména pak úřední
soupis pozemků nebo i výtěžků z obchodů a živností pořizovaný k daňovým účelům.

Katastr nemovitostí (KN) České republiky je soubor údajů o nemovitostech, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Tvoří ucelený a průběžně aktualizovaný informační systém o pozemcích a vybraných stavbách.
Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
které vymezuje zákon o zápisech vlastnických a věcných práv k nemovitostem, a dalších práv k nemovitostem podle katastrálního zákona.

Katastr nemovitostí slouží nejenom jako zdroj informací, které mají rozmanité využití, ale slouží především k ochraně právních vztahů k nemovitostem, dále pro daňové a poplatkové účely, pro
ochranu životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, pro tvorbu dalších informačních systémů, k oceňování nemovitostí a pro další účely.

Poskytuje i základní údaje o územním členění státu, o výměrách územních správních jednotek
(katastrálních území, obcí, okresů a krajů) a údaje o rozčlenění půdního fondu v těchto jednotkách. Počet vedených parcel v katastru je v současnosti více než 21 mil. při jejich průměrné velikosti 0,37 ha.
Počet listů vlastnictví je přibližně 6 mil.
Katastr nemovitostí ČR byl zřízen k počátku r. 1993 a navázal, zvláště po technické stránce,
na dosavadní evidenci nemovitostí, která byla vedena na našem území od roku 1964. Po právní stránce
se vrátil k intabulačnímu principu zápisu vlastnictví k nemovitostem u knihovních soudů platných před
rokem 1951. Zatímco předchozí katastry vedly jen technickou evidenci nemovitostí a veřejné knihy jen
právní vztahy k nemovitostem, nový katastr nemovitostí v sobě spojuje obě funkce – technickou i právní – proto bývá též nazýván „právním katastrem“. Ve svém informačním systému obsahuje mapový
operát a písemný operát, kde jsou tyto právní vztahy evidovány.
V současnosti správu katastru nemovitostí vykonává Český úřad zeměměřický a katastrální jako
ústřední orgán státní správy a katastrální úřady jako územní orgány státní správy. Vedle katastrálních
úřadů byly zejména ke kontrole výkonu státní správy v oblasti katastru nemovitostí zřízeny zeměměřické a katastrální inspektoráty. Tyto rovněž rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřad ů.

3.1

Vývoj katastru

Snahou všech dosavadních i budoucích evidencí pozemků, staveb a právních vztahů k nim je
vytvoření souladu mezi stavem evidovaným a skutečným. Ovšem ze samé podstaty věci budou vždy
mezi nimi existovat rozdíly a jde tedy spíše o dosažení toho, aby rozdíly byly co nejmenší.

Zemské desky a urbáře

Soukromá práva na majetek si začala šlechta přelomu 13. a 14. stol. zajišťovat zápisem
v zemských deskách. Původně tyto zemským sněmem vedené knihy sloužily k zápisům o jednání sněmu. Podle českého vzoru byly v polovině 14. stol. na Moravě zavedeny zemské desky u pozdějšího
soudu brněnského a olomouckého a začátkem 15. stol. i ve Slezsku u soudu opavského. V pravidlech
pro jejich vedení se uplatňoval princip formální publicity (všeobecné přístupnosti), dále princip materiální publicity (veřejné víry ve správnost zápisů) a pro zápis vlastnického práva především princip intabulační (práva k nemovitostem se nabývala až zápisem).

Podkladem pro vyměřování daní byly po dlouhou dobu nedokonalé soupisy půdy sestavované
pouze na základě písemných přiznání pozemkových vrchností o počtu selských usedlostí na jejich panství. Dani byla zprvu podrobena pouze půda poddaných, šlechtické majetky dani nepodléhaly. Zvyšující
11
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se požadavky na výši daní vedly k postupné potřebě zpřesňování daňových podkladů tak, aby daně odpovídaly skutečně možným výnosům půdy. Vznikala tak potřeba spolehlivější znalosti nejen o výměře,
ale i o kvalitě a výnosech půdy.
Držebnosti poddaných a jejich povinnosti si dávala vrchnost před rokem 1650 zapisovat do knih
zvaných urbáře. Pozemky připsané v urbářích poddaným byly nazývány pozemky rustikálními. Na rozdíl od pozemků vrchnostenských, které se nazývaly panské, dominikální, a které nebyly až do r. 1757
podrobeny žádné dani.

Rustikální katastr

V roce 1650 se český zemský sněm usnesl na tom, aby byly daně vyměřovány na spravedlivějším a věcnějším základě. Této dani měly být i nadále podrobeny jen statky a pozemky v držení poddaných. Vzniklý elaborát (vyhotovený v letech 1653 až 1656) byl prvním berním katastrem pro Čechy a je
znám jako první rustikální katastr (první berní rula), který platil v letech 1656 až 1684. První rustikální
katastr byl revidován a doplněn v letech 1674 až 1683 a uvádí se pak jako druhý rustikální katastr
z roku 1684 (druhá berní rula). Platil až do r. 1748. Za první moravský katastr je možné považovat tzv.
lánové rejstříky z let 1658 a 1697. Rustikální katastr sloužil ke každoročnímu vybírání daní, jejichž výši
stanovovaly zemské sněmy.

Tereziánský katastr

V roce 1749 vstoupil v platnost tzv. první tereziánský katastr rustikální – třetí berní rula. Nahradil předchozí berní rulu i moravské lánové rejstříky. Po nové generální vizitaci rustikální půdy začal
v r. 1757 platit druhý tereziánský katastr rustikální – čtvrtá berní rula. Přes odpor šlechty byly zavedeny
i nové přiznávací listy pro statky dominikální. Snahou bylo, aby byla vyrovnána pozemková daň a to
podle počtu a plochy půdy jednotlivých vrchností (exaequace – vyrovnání). Výsledný elaborát je známý
pod názvem Exaequatorium dominicale (panské vyrovnání) z r. 1757. Tvořil základ pro tereziánský
dominikální katastr. Rustikální tereziánský katastr spolu s katastrem dominikálním tvořily úplný a velký
katastr všech pozemků a statků jak rustikálních, tak dominikálních. Nazýval se pak souhrnně katastrem
tereziánským nebo tereziánskou rektifikací katastru.

Josefský katastr

V roce 1785 nařídil Josef II. patentem o reformě daně pozemkové a vyměření půdy, že všechny
úrodné pozemky dominikální i rustikální se uvnitř berní obce (tj. v současném katastrálním území) zaměří, zobrazí a určí jejich výměry a hrubý výnos podle úrodnosti. Patent zavedl dvě významné novinky
– nahrazení dosavadní soustavy podle usedlostí jiným, menším a četnějším daňovým prvkem – pozemkem. Při zaměření každého pozemku byla zjištěna jeho správná výměra a následně i hospodářský výtěžek. Každý pozemek byl označen tzv. topografickým číslem. Výsledný elaborát je dnes znám jako josefský katastr. Jednalo se o první katastr, založený na přímém měření skutečného stavu v terénu.
Z důvodu stejného zdanění rustikálního i dominikálního majetku josefský katastr nebyl podporován
šlechtou a ta si krátce po smrti Josefa II. vymohla po jeho roční platnosti (1789 až 1790) jeho zrušení, či
přesněji jen jeho dominikální části. Pro dominikální pozemky byl tak opět zaveden předchozí tereziánský katastr, pro rustikální pozemky platil nový josefský katastr.

Tereziánsko-josefský katastr
Po zrušení josefského katastru platil tereziánský katastr jen krátkou dobu. Josefský katastr ukázal všechny nesprávnosti ve výměrách, proto byl zaveden katastr, v němž se převzaly správné výměry
z josefského katastru a ponechaly šlechtě výhody z ocenění exaequatoria. Nový katastr byl založen
v r. 1792, nazýval se tereziánsko-josefský katastr a byl podkladem pro založení zemských desk a pro
daňové předpisy až do r. 1860, kdy vstoupil v platnost operát stabilního katastru.

Stabilní katastr (SK) a pozemkové knihy

Císařským patentem (zákonem) z roku 1811 byl vyhlášen Všeobecný občanský zákoník. Obsahoval mimo jiné zásady, které měly bezprostřední vliv na další funkci katastru. Stanovoval, že stavba je
součástí pozemku (tj. zásadu římského práva lat. superficies solo cedit ve smyslu svrchní stavba ustupuje), a že k převodu vlastnictví nemovitých věcí je třeba zápis do veřejných knih, nazývaný vklad (intabulace). Naopak nemovitosti se pozbývaly tzv. výmazem. Předlohou této části zákona byl institut čes12
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kých zemských desk. Okamžik nabytí práva byl ztotožněn s okamžikem zápisu do pozemkové knihy.
Tento princip byl pak vzorem i pro řadu dalších evropských států. Všeobecný občanský zákoník platil
až do konce r. 1950, kdy byl zrušen zákonem č. 141/1950 Sb. a výše uvedené principy byly napříště
opuštěny.

Základy dnešního novodobého katastru nemovitostí byly položeny patentem rakouského císaře
Františka I. z . 1817 o dani pozemkové a vyměření půdy. Jejím základem byl přesný soupis a zaměření
veškeré půdy, tzv. stabilní katastr. Stabilní katastr byl již zcela založen na vědeckých základech velkoměřítkového mapového díla. Pro nové mapové dílo bylo zvoleno Cassini-Soldnerovo nekonformní
příčné (transverzální) válcové zobrazení a systém pravoúhlých souřadnic s počátky v trigonometrických
bodech Gusterberg (pro Čechy) a Svatý Štěpán (pro Moravu). Zvolené základní měřítko zobrazení
(1:2 880) vycházelo z tehdejšího požadavku, aby se plocha jednoho dolnorakouského jitra (tj. čtverce
o straně 40 sáhů) na mapě zobrazila jako jeden čtvereční palec (1 sáh = 6 stop, 1 stopa = 12 palců,
tj. 40 sáhů × 6 stop × 12 palců = 2 880). Hranice všech pozemků byly v přírodě za účasti jejich držitelů
(vlastníků) řádně vyšetřeny a zaměřeny. Základní evidenční jednotkou, pro kterou byl stabilní katastr
založen, byla katastrální obec, určená příslušností k bernímu okresu a kraji.
Podrobné měření bylo realizováno ve většině případů metodou měřického stolu grafickým protínáním vpřed. V Čechách probíhalo podrobné měření v letech 1826 až 1843, na Moravě 1824 až 1836.
Všechny zaměřené pozemky byly zobrazeny a očíslovány parcelními čísly. Výměry jednotlivých parcel byly určeny ze zobrazených ploch na mapě rozdělením na jednodušší obrazce. Z měřického operátu
stabilního katastru je dodnes odvozena i většina platných katastrálních map na území České republiky.

Stabilní katastr stárnul podstatně rychleji než se předpokládalo. V důsledku toho, že nebyla zajištěna nepřetržitá aktualizace takto pořízených katastrálních map, začal se jejich obsah brzy rozcházet
se skutečností. Bylo to zejména v souvislosti s rozsáhlejším dělením pozemků po roce 1848 v důsledku
zrušení poddanství a následným splácením vyvazovacího poplatku z původně poddanské půdy šlechtě,
jež mohlo trvat až 20 následujících roků, tj. do r. 1868. Změny souvisely i s hospodářským rozvojem
postupující průmyslové revoluce (např. nové stavby silnic a železnic).

Proto bylo již v r. 1869 započato s tzv. reambulací stabilního katastru, při které byly katastrální
mapy jednorázově doplněny o další zjištěné změny. Tato reambulace byla provedena s ohledem na náklady mnohem méně odborně než původní mapování a celková přesnost polohopisu katastrální mapy
tím velmi utrpěla (přípustné bylo v některých případech i pouhé krokování). Reambulance trvala až do
r. 1881. Na reambulaci stabilního katastru navázala od r. 1883 průběžná aktualizace katastrálních map
pomocí nově zřízeného institutu geometrického (polohopisného) plánu. Od tohoto okamžiku se hovoří o
tzv. „evidenčním katastru“ nebo „katastru evidence daně pozemkové“. Nová evidence byla již vedena
na berních úřadech.

Nedlouho po reambulaci se ukázalo, že katastr může být brzy znehodnocen, nebude-li zajištěn
systém jeho nepřetržitého doplňování a údržby. Proto zákonem z r. 1883, o evidenci katastru daně pozemkové bylo nařízeno, že se katastr musí udržovat v souladu se skutečným a právním stavem.
V r 1896 byl katastr daně pozemkové revidován a od r. 1898 bylo i v katastru zavedeno používání metrické míry.
Pro nové zaměřování se postupně přestalo využívat grafické metody a byla zavedena metoda číselného měření. Výhodou číselného měření byla jeho přesnost. Síť pevných trvale stabilizovaných trigonometrických i polygonových bodů umožnila vyjádření polohy každého zaměřeného bodu jeho pravoúhlými souřadnicemi, možnost zpětné rekonstrukce zaměřeného bodu a možnost zobrazení zaměřeného území v jakémkoliv měřítku. Katastr daně pozemkové platil až do r. 1927.

Pozemkové knihy

Vedle technické části, tj. vedle stabilního katastru, byly vedeny právní vztahy ve veřejných knihách. Mezi ně se řadily jako nejdůležitější především obecné pozemkové knihy a dále pak zemské desky, železniční a horní knihy. V r. 1871, tedy zároveň s termínem dokončení reambulace katastru, byl
přijat obecný knihovní zákon o pozemkových knihách a o tři roky později navazující zákon o jejich vedení pro Čechy a Moravu. Bylo stanoveno, že v nových pozemkových knihách mají být zaneseny veškeré nemovitosti i práva a povinnosti s nimi spojené. Zákon stanovil, že pozemkové knihy jsou veřejné
(veřejně přístupné) a že jsou uloženy u knihovních soudů. Práva zapisovaná do pozemkových knih se
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nabývala vkladem – intabulací. Stanovením intabulačního principu (tj., že nabytí práva k nemovitostem
souviselo s okamžikem jeho zápisu v pozemkové knize) a s přísnými a přesnými formálními pravidly
pro zápis byl zajišťován vysoký soulad mezi skutečností a evidovaným stavem. Pozemkové knihy byly
vedeny podle pravidel do konce r. 1950, úplné jejich uzavření spadá v Čechách a na Moravě do r. 1964,
kdy byly archivovány. Na Slovensku, v zejména v důsledku odporu uherské šlechty vůči stabilnímu katastru a roztříštěnosti pozemkového vlastnictví, nemohly být pozemkové knihy uzavřeny dodnes a jsou
součástí katastrálního operátu.

Pozemkový katastr (PK)

Po roce 1918 bylo v ČSR pověřeno správou katastru ministerstvo financí. Jeho úkolem bylo
vybudovat jednotné dílo, které by geometricky zobrazilo a popsalo veškeré pozemky na území státu,
a zabezpečit jeho soulad se skutečným stavem v přírodě. Po rozluce mezi nástupnickými státy Rakouska-Uherska a zhodnocení stavu katastru byla zjištěna neúplnost a nesprávnost soupisů pozemkové držby, která byla způsobena velkými změnami v důsledku pozemkové reformy a růzností předpisů
v jednotlivých zemích. Východiskem k nápravě tohoto stavu byl nový katastrální zákon
č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení, který prohloubil a rozšířil využití katastru. Nahradil všechny dřívější katastrální předpisy a stal se základem pro budování jednotného pozemkového
katastru. Stal se nepostradatelnou součástí všech právních jednání o nemovitostech a jeho původní daňové poslání se začalo přetvářet na účel právní a všeobecně hospodářský. Technická úroveň nově vytvářených katastrálních map nabyla nebývalé výše. Zastaralé a nevyhovující zobrazení pozemků a budov, zvláště vzhledem ke vzrůstajícím cenám pozemků v zastavěných částech měst, se začalo nahrazovat moderním, podrobným a přesným zobrazením, zpravidla v měřítku 1 : 1 000 nebo 1 : 2 000.
Nově vyhotovované katastrální mapy byly zpracovány v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Pro každou parcelu byl v pozemkovém katastru uveden držitel,
výměra, vzdělávání (kultura), jakostní třída (bonita) a katastrální výtěžek.

Podstatnými částmi pozemkového katastru byly: operát měřický (tj. mapy), operát písemný (tj.
písemné sestavení výsledků šetření), sbírka listin (podle kterých se prováděly zápisy v pozemkovém katastru) a úhrnné výkazy (obsahují celkové údaje pozemkového katastru pro katastrální území).

Pozemkový katastr byl zákonem stanoven jako veřejný. Byl udržován v souladu se skutečným
stavem a zákon stanovil pravidla součinnosti mezi nově zřízenými katastrálními měřickými úřady a knihovními soudy (jejich vzájemnou ohlašovací povinnost).

Všem držitelům pozemků byla stanovena ohlašovací povinnost změn nemovitostí (např. změna
druhu pozemku). Pozemkový katastr byl velmi přesný a spolehlivý především do roku 1938. Později již
nebyla jeho údržba dostatečná a zejména po r. 1945 se začal rozcházet se skutečností a po r. 1956 se
přestal udržovat vůbec. Katastrální zákon č. 177/1927 Sb. byl zcela zrušen až v r. 1971 zákonem
č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

Období po roce 1945

Po skončení 2. světové války přinesly poválečné konfiskace, navazující přídělové řízení, revize
tzv. první pozemkové reformy a vyhlášení tzv. druhé pozemkové reformy zásadní změny vlastnických
práv k nemovitostem. Mimořádně rozsáhlými změnami byla zasažena třetina území státu. Na tomto
území byl i dočasně opuštěn intabulační princip, na kterém byla založena funkce a spolehlivost pozemkových knih. Vlastnické právo tak přecházelo na přídělce dnem převzetí držby. Složitost byla pak nezřídka násobena i tím, že přídělové řízení bylo (zejména na jižní Moravě) kombinováno s již dříve započatým scelovacím řízením. Přídělový operát nebyl všude založen zcela jednotně. Jeho měřickou část
tvořil zejména grafický přídělový plán, který byl vyhotovován zpravidla na zmenšeninách katastrálních
map do měřítka 1 : 5 000. Vytyčené hranice parcel nebyly velmi často v terénu trvale označeny. Nové
hranice byly do plánu zakreslovány co nejjednoduššími způsoby a to nikoliv jako hranice měřené podle
skutečného stavu, nýbrž jen jako projektované. Z těchto přibližných zákresů byly zjišťovány dalším
jednoduchým způsobem výměry dělených parcel.
Během několika let vznikl neutěšený stav, který se obtížně dodnes napravuje. Příděly nebyly
zaměřeny a nové hranice nebyly v katastrálních mapách zobrazeny. Původní technické podklady (grafické přídělové plány) jsou přitom často nečitelné, poškozené nebo jsou i ztraceny. Většina započatých
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scelovacích řízení nebyla nikdy dokončena a na takovém území vznikl chaotický právní stav. Kompetence k dokončování započatých scelovacích řízení a k upřesňování nebo k tzv. rekonstrukci přídělů přísluší v současné době státním pozemkovým úřadům.

Od roku 1951 došlo k definitivnímu opuštění intabulačního principu zápisů do pozemkových
knih a vlastnictví se nadále nabývalo samotnou smlouvou nebo přecházelo ze zákona, výrokem soudu,
úřadu nebo orgánu veřejné správy. Byl tak završen postupný úpadek významu a spolehlivosti zápisů
v pozemkových knihách i v pozemkovém katastru.

Jednotná evidence půdy (JEP)

V nově panujících politických poměrech počátkem 50tých let zcela upadl zájem na evidování
soukromých práv k nemovitostem. Hospodářství bylo založeno na plánování. K naplnění těchto ambicí
v oblasti zemědělské výroby bylo potřeba především znát kdo půdu obhospodařuje a nikoliv kdo ji
vlastní. Na tomto požadavku byla v r. 1956 založena Jednotná evidence půdy. Pozemkový katastr byl
opuštěn již v roce 1954 a přestal být nadále udržován. Podstatou JEP bylo evidování užívání půdy bez
ohledu na vlastnické vztahy. Soukromá práva k nemovitostem nepodléhala v letech 1951 až 1964 žádné
úplné a systematické evidenci.

Evidence nemovitostí (EN)

V r. 1964 nabyly účinnosti spolu související zákony: občanský zákoník č. 40/1964 Sb., zákon
o evidenci nemovitostí č. 22/1964 Sb. a notářský řád č. 95/1963 Sb. Ani nová právní úprava nesměřovala k obnovení intabulačního principu a úplné evidenci soukromých práv k nemovitostem. Zákonem
o evidenci nemovitostí byl definitivně zrušen obecný knihovní zákon z r. 1871. K účinnosti smluv
o převodu vlastnictví k nemovitostem již byla od r. 1964 zapotřebí jejich registrace státním notářstvím
(nešlo-li o převod do socialistického vlastnictví nebo převod mezi organizacemi). Evidence nemovitostí
měla evidovat především údaje o nemovitostech nutné pro plánování a řízení hospodářství, zejména
zemědělské výroby. Prováděcí vyhláška č. 23/1964 Sb. vymezila i nemovitosti, které se podle parcelních čísel neevidovaly a do map nezakreslovaly. Například zemědělské a lesní pozemky ve vlastnictví
občanů, pokud byly užívány zemědělskými družstvy. Tyto bylo možné dohledat jen v předchozích operátech, dnes nazývaných jako zjednodušená evidence (ZE). Soulad evidence nemovitostí se skutečným
stavem měla zajišťovat ohlašovací povinnost uživatelů nemovitostí.
Evidence nemovitostí obsahovala operát měřický (pozemkové mapy atd.), operát písemný (soupisy parcel, evidenční listy, listy vlastnictví, seznam a rejstřík uživatelů a vlastníků atd.), sbírku listin a
sumarizační výkazy. Pozemkové mapy vycházely z předchozích ostrovních map bývalého pozemkového katastru, které byly překresleny do souvislého zobrazení. Nové pozemkové mapy byly postupně vyhotovovány na základě výsledků nově zahajovaného mapování.
Údaje EN byly závazné jen pro plánování a řízení zemědělské výroby, pro výkaznictví a statistiku o zemědělském půdním fondu. Součástí mělo být i evidování právních vztahů k nemovitostem, a
protože se od r.1951 žádná taková úplná evidence právních vztahů nevedla, bylo nutné její nové založení. K tomu došlo od r. 1967 při komplexním zakládání evidence nemovitostí. Zjišťovaly a zapisovaly se
při něm právní vztahy k nemovitostem vzniklé před r. 1964, což trvalo přibližně následujících 20 let. V
evidenci převodů nemovitostí, zejména těch, u nichž smlouvy nepodléhaly registraci státním notářstvím
(například převody mezi podniky a organizacemi), se nedařilo snižovat stále velké množství chyb v zápisech. Proto se již koncem 60tých let sice opět začalo uvažovat o obnovení intabulačního principu, ale
ke změně se přistoupilo až v r. 1993.

3.2

Katastr nemovitostí

Po obnově politických poměrů v r. 1989 nebylo již možné s ohledem na ochranu soukromého
vlastnictví vycházet z neúplného obsahu EN ani pokračovat v nedokonalých principech, na kterých byla
dosavadní evidence založena a vedena. Od počátku r. 1993 nabyla účinnost zcela nová právní úprava
(zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí). Nově zřízený katastr nemovitostí tak integroval do jediného
instrumentu funkci bývalé pozemkové knihy i bývalého pozemkového katastru, tedy funkci právní a zároveň i technickou. Státní správu katastru začaly vykonávat nově zřízené katastrální úřady. Ve velké
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části byl obnoven intabulační princip, a to pro smluvní nabývání věcných práv k nemovitostem, kdy
k jejich nabytí dochází vkladem. Věcná práva, jejichž nabytí nebylo podmíněno vkladem (například na
základě rozhodnutí soudu, stavebního úřadu, aj.), se do konce r. 2013 zapisovaly záznamem, ale nyní se
většina z nich zapisuje už jenom vkladem.

Katastr nemovitostí převzal od předchozích evidenčních nástrojů veškeré informace a podklady.
Zároveň převzal informace i principy vedení dochovaných pozemkových a jiných veřejných knih,
i když jejichž vedení bylo po r. 1964 uzavřeno a další zápisy se neprováděly.

Když katastr nemovitostí na svém začátku zcela převzal operát předchozí evidence nemovitostí,
převzal tak i její obsahové neúplnosti o soukromé pozemky, dříve užívané socialistickými organizacemi. Proto bylo třeba překlenout přechodné období založením tzv. zjednodušené evidence pozemků.
Zjednodušená evidence obsahuje parcelní číslo podle dřívější pozemkové evidence, původní nebo zbytkovou výměru (po majetkoprávně provedených změnách) a údaj o vlastníku. Pozemky zjednodušené
evidence nejsou zobrazeny v platných katastrálních mapách a využívá se proto stále jejich zobrazení
v mapách bývalého pozemkového katastru nebo navazujících operátech přídělového a scelovacího řízení. Zakládání zjednodušené evidence bylo prováděno souběžně s digitalizací popisných informací v letech 1994 až 1998. V r. 1998 byla zahájena digitalizace geodetických informací (katastrálních map).

I když první počátky s vedením a údržbou některých údajů o nemovitostech v elektronické formě spadají do období koncem 50tých let, teprve od r. 2001 začal být katastr nemovitostí veden v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN). Technicky umožnil, že k údajům katastru vedeným ve
formě počítačových souborů může každý získat i dálkový přístup pomocí počítačové sítě – buď za úplatu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem nebo volně ve formě zjednodušeného
nahlížení do katastru.

Základním současným legislativním předpisem katastru nemovitostí je katastrální zákon
č. 256/2013 Sb. a na něj navazující katastrální vyhláška č. 357/2013 Sb.

Od veřejných knih katastr nemovitostí převzal tyto osvědčené zásady:

Zásada intabulace (vkládání) – tato zásada znamená, že právní účinky smluv mezi účastníky (což jsou
např. převody nemovitostí, zřízení věcného břemene na nemovitosti, zřízení zástavního práva, zřízení
věcného předkupního práva) vznikají až na základě vkladu tohoto práva do katastru nemovitostí a zanikají až výmazem z katastru nemovitostí. Vklad práva se provede na základě pravomocného rozhodnutí
katastrálního úřadu.
Zásada volnosti – to znamená, že katastrální úřad provede vklad až na základě návrhu na vklad účastníků smluv. Nestačí jen podat smlouvu na katastrální úřad, musí být provázena podáním návrhu na
vklad.

Zásada legality – nelze provádět do katastru nemovitostí takové zápisy, které by byly v rozporu
s právním řádem. Katastrální úřad zkoumá podané listiny ve vztahu k obecně platným právním předpisům.

Zásada priority (přednosti) – je to zásada, která říká, že zápisy do katastru nemovitostí pro konkrétní
nemovitost se provádějí v tom pořadí, ve kterém byly na podatelnu katastrálního úřadu podány. U zápisů záznamem a poznámkou se uvádí celé datum podání, u zápisů vkladem se kromě data uvádí i hodina
a minuta podání.

Zásada speciality (přehlednosti, přesnosti) – zápisy se provádějí jen přesně vymezeným způsobem stále stejným, aby byla zaručena vždy nespornost, určitost a jednoznačnost každého zápisu.

Zásada materiální publicity (veřejné víry) – tato zásada říká, že každý, kdo vychází ze zápisů
v katastru nemovitostí, které byly učiněny od r. 1993, jedná v dobré víře, že informace v zápisu jsou
pravdivé. V praxi to např. znamená, že pokud občan kupuje nemovitost od jiného občana, který je
v katastru uveden jako vlastník, jedná v dobré víře, že tento údaj je pravdivý. Není-li stav zapsaný
v katastru 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.
Zásada formální publicity (veřejnosti katastru) – katastr nemovitostí je veřejný, lze do něj nahlížet,
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pořizovat si z něj výpisy, upraveným způsobem i kopie listin. Zcela veřejná a volně přístupná je pouze
internetová aplikace nahlížení do katastru nemovitostí, kde lze získat jen základní údaje o dané nemovitosti a jejím vlastníkovi. Pořizování výpisů z katastru nemovitostí je již placená služba, dálkový přístup
do katastru je rovněž zpoplatněn a jsou evidovány subjekty, které tento dálkový přístup mohou využívat, a konečně pořizování kopií z právních listin je rovněž omezeno na oprávněné subjekty, které za
tímto účelem musí podat žádost s uvedením svých identifikačních údajů (tyto jsou poté uloženy pro
účely pozdější kontroly, jak bylo se získanými kopiemi právních listin naloženo). Všechny další kombinace údajů z katastru jsou neveřejné (například vlastnické soupisy jednotlivých subjektů apod.).

Zásada oficiality (úřední povinnosti) – ze zákona jsou povinny všechny dotčené subjekty hlásit všechny změny, týkající se konkrétní nemovitosti, a to zpravidla do 30 dnů zároveň s předložením listiny,
která tuto změnu dokládá.
Základní pojmy v katastru:

Pozemek – část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí
katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím
nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva (např. práva hospodaření s majetkem státu), hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků. Pozemky se evidují v katastru nemovitostí v podobě parcel. Součástí pozemku je
prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (stavby) s výjimkou
staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech
Parcela – pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Pozemek nemusí být vždy totožný s parcelou, nýbrž může zahrnovat více parcel, popřípadě části různých parcel, nebo naopak být částí parcely jediné. Vymezení parcely je jen evidenční záležitostí a nic nemění na vlastnickém právu k pozemku. Proto také například stanovení výměry parcely
je jen věcí katastrálního úřadu, který parcely eviduje.
Stavební parcela – pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří (definice je rozdílná od určení stavebního pozemku podle stavebního zákona).
Pozemková parcela – pozemek, který není stavební parcelou (rozdělení pozemků na stavební a pozemkové je důležité v případě označení parcel parcelními čísly ve dvou číselných řadách).

Geometrické určení nemovitosti a katastrálního území – určení tvaru a rozměru nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi ve zobrazovací rovině.

Polohové určení nemovitosti a katastrálního území – určení jejich polohy ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím.

Výměra parcely – vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se
na celé čtvereční metry; výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna, přičemž jejím zpřesněním nejsou dotčena práva k pozemku. Výměra parcely je chápána jako odvozený, pro právní úkony v katastru nezávazný údaj. Prioritní pro rozsah vlastnictví nemovitosti zůstává
část povrchu zemského vymezena skutečnými hranicemi v terénu.

Katastrální území – technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí (v katastru základní územní jednotka).
Katastrální mapa – polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny pozemky,
které jsou předmětem katastru, katastrální území a další prvky polohopisu; pozemky se v katastrální
mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami
druhů pozemků.

Geometrický plán – technický podklad pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací.
Identifikace parcel – porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v katastrálním operátu se zápisem,
popřípadě zákresem v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích orgánů veřejné moci nebo
v katastrálním operátu se stavem k určitému datu.
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Parcelní čísla – jsou uváděna buď v jedné číselné řadě, bez ohledu na druh pozemku nebo, pokud jsou
převzata ze starších operátů stabilního katastru, ve dvou číselných řadách odděleně pozemkové a stavební parcely. Druh parcely se u těchto parcelních čísel označuje slovně nebo zkratkami st. pro stavební
parcely a pp. pro pozemkové parcely, popřípadě jen st. pro stavební parcely a čísla pozemkových parcel
jsou bez rozlišení. V některých datových formátech se stavební parcely v samostatné číselné řadě rozlišují znaménkem minus, tedy jako záporná čísla. S postupem obnovy operátu způsob dvojího číslování
bude zanikat. Základem každého parcelního čísla je kmenové číslo. V případech, kdy původní parcela
byla rozdělena na více parcel a ty nebyly přečíslovány, jsou nové parcely označeny v čitateli původním
kmenovým číslem, za nímž je za lomítkem ve jmenovateli uvedeno poddělení, tedy pořadové číslo nové
parcely v rámci původní parcely. Jednou zrušené parcelní číslo nelze v daném operátu znovu použít.

Budova – nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Obvod budovy je průnik vnějšího obvodu budovy s terénem nebo u netypických budov průmět vnějšího obvodu budovy na terén.

Drobná stavba – stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2
a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m; za drobnou stavbu se nepovažuje stavba garáže, skladu
hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a stavba vodního díla.
Druhy pozemků – pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné
sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy.
Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty jsou zemědělskými pozemky.

Nemovité věci – jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro nebo vinný sklep), jakož i věcná práva k nim a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo
bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

Podle občanského zákoníku je nemovitou věcí i bytová jednotka, která zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech bytového domu. Totéž platí i pro soubor
bytů nebo nebytové prostory a stejně tak za nemovitou věc se považuje stavba spojená se zemí pevným
základem, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je
ke dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku; stavba přestane být ze zákona samostatnou věcí až v okamžiku, kdy se pozemek i stavba stanou
vlastnictvím téhož vlastníka. V právním smyslu jsou nemovitou věcí prohlášena i věcná práva k hmotné
nemovité věci, jako je tomu u práva stavby a další práva, která za nemovitou věc prohlásí zákon. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.
Dřívější občanský zákoník (platný do r. 2013) používal místo pojmu nemovitá věc pojmu nemovitost a definoval ji jako pozemek nebo stavbu, spojenou se zemí pevným základem (dům, chata, garáž apod.). Ostatní věci byly movité.

Věcná práva – jsou charakterizována vztahem osoby k věci, jejíž právní osud sledují, působí
i vně závazku, tj. vůči neomezenému okruhu dalších osob, které jsou povinny zdržet se zásahů do práva
a strpět jeho výkon oprávněným; působí proti všem. Například kupující, který se stal vlastníkem domu,
k němu nabyl věcné právo. Všechny ostatní osoby (včetně prodávajícího) musí respektovat jeho práva a
nesmí mu věc např. poškodit, zničit nebo ukrást.

Věcnými právy jsou právo vlastnické, zástavní, zadržovací, držba, právo stavby a práva odpovídající věcným břemenům, patří sem rovněž právo předkupní k nemovitým věcem. Jako určitý protiklad věcných práv lze vnímat závazková práva, která jsou formou nepřímého panství nad věcmi a působí jen mezi stranami závazku. Značná část věcných práv podléhá principu veřejné publicity formou zápisu do katastru nemovitostí.
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3.3

Předmět evidence

V katastru se evidují:
– pozemky v podobě parcel,
– budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí pozemku nebo
práva stavby,
– budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby,
– jednotky vymezené podle občanského zákoníku nebo vymezené podle zákona o vlastnictví bytů,
– právo stavby,
– nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis (např. vodní zákon).
K evidovaným nemovitostem se zapisují práva a další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis.

3.4

Obsah katastru

Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území.

Katastr obsahuje:
– geometrické určení nemovitostí a katastrálních území (určení tvaru a rozměru),
– polohové určení nemovitostí a katastrálních území (určení polohy ve vztahu k ostatním nemovitostem),
– druhy pozemků, čísla a výměry parcel, údaje o budovách, kterým se přiděluje číslo popisné nebo
evidenční včetně čísel těchto budov, údaje o budovách, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud jsou hlavní stavbou na pozemku, nejedná-li se o drobné stavby, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí a čísla jednotek,
– cenové údaje, údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy,
které mají vztah k obsahu katastru,
– údaje o právních vztazích,
– údaje o bodech podrobných polohových bodových polí,
– místní a pomístní názvosloví,
– ostatní údaje podle katastrálního zákona.
Katastrální území a nemovitosti evidované v katastru jsou geometricky a polohově určeny:
a) číselným vyjádřením hranic pozemků a obvodů budov daným souřadnicemi a spojnicemi jejich lomových bodů určených zaměřením v souřadnicovém systému S-JTSK, nebo
b) údaji záznamu podrobného měření změn s výpočtem souřadnic podrobných bodů i v jiném souřadnicovém systému než S-JTSK, nebo jen
c) zobrazením hranic pozemků a obvodů budov v katastrální mapě.
Závazné údaje katastru:
– parcelní číslo,
– geometrické určení nemovitosti,
– název a geometrické určení katastrálního území.
Uvedené údaje jsou závazné pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru.
Veřejnost katastru:

Každý má právo do katastru nahlížet, pořizovat si z něj pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty
a získávat z něj údaje ze sbírky listin, pokud není stanoveno jinak. Omezení formy prostého nahlížení
jen pro osoby, které prokáží svoji totožnost, jsou stanovena pro získávání údajů z přehledu vlastnictví
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z území České republiky, ze sbírky listin či pozemkové knihy a údajů o dosažených cenách nemovitostí.

Podrobnější údaje o katastru:
V katastru se evidují tyto údaje o právech a údaje s právy souvisejícími:
a) vlastnické a jiné věcné právo k nemovitosti a další oprávnění k nemovitostem,
b) poznámky, omezení převodu nemovitostí a další práva k nemovitostem a omezení vzniklá podle dřívějších předpisů,
c) upozornění, že zapsané právní vztahy a další práva jsou dotčeny změnou (plomba),
d) údaje o bonitovaných půdních jednotkách k parcelám.

Katastrální operát tvoří:

Mapová a listinná dokumentace katastru nemovitostí je uspořádána v katastrálním operátu. Operáty jsou
založeny samostatně pro každé katastrální území. Operát tvoří:
– soubor geodetických informací (SGI), který zahrnuje katastrální mapu a její číselné vyjádření,
– soubor popisných informací (SPI), zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, o stavbách,
o vlastnících a jiných oprávněných a o právních vztazích,
– dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací,
včetně místního a pomístního názvosloví,
– sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí orgánů veřejné moci, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru, úplná znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti,
– protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách, dalších zápisech, opravách chyb, námitkách
proti obnovenému katastrálnímu operátu, výsledcích revize katastru a o záznamech pro další řízení.

Soubor geodetických informací (SGI) – tvoří katastrální mapa, jež je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka. Obsahuje všechny trvale stabilizované body polohového a výškového bodového
pole, polohopis a popis. Vztažné měřítko pro mapy v digitální formě v S-JTSK je 1 : 1 000, v jiných
systémech 1 : 2 000. Má tyto formy:

a) digitální katastrální mapa (DKM) – digitální mapa s geometrickým a polohovým určením
v S-JTSK a s přesností podrobného měření se střední souřadnicovou chybou ±0,14 nebo 0,26 m,
velmi často ale s doplněnými lomovými body hranic parcel s nižší přesností.
b) katastrální mapa obnovená digitalizací (KM-D a KMD) – mapa vzniká digitalizací grafických
map. Je charakteristická nižší přesností souřadnic podrobných bodů, tj. obvykle se střední souřadnicovou chybou ±1,0 m. Protože zpravidla vznikla přepracováním map v souřadnicových systémech
stabilního katastru, vyhotovovala se zpočátku s označením KM-D v těchto dřívějších souřadnicových systémech, tj. Gusterbegském a Svatoštěpánském. Později, z důvodu lepší návaznosti na další
informační systémy i na samotný informační systém katastru nemovitostí (ISKN), se začala zpracovávat pouze v systému S-JTSK s pozměněným označením KMD.

c) katastrální mapa grafická – analogová mapa s různou přesností a v různých zobrazovacích soustavách stanovených v době jejího vzniku.
Spolu s grafickou mapou se vede seznam souřadnic podrobných bodů polohopisu v S-JTSK. Předpokládá se postupný převod grafických map na formu
DKM.

Obr. 16 – Ukázka výřezu grafické katastrální mapy
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Kritériem generalizace obsahu
katastrální mapy jsou předměty s délkou
přímé spojnice lomových bodů na vlastnické hranici do 0,1 m, u ostatních prvků
0,2 m. Pro zobrazení těchto tvarů platí
kritérium 0,2 mm v měřítku mapy.

Kapitola 3 – Katastr nemovitostí
Hranice se na mapě zobrazují jako přímé spojnice lomových bodů. Křivkou se výjimečně zobrazují jen ty hranice (předměty měření), jejichž tvar není možné zobrazit přímými spojnicemi. Značky
druhů pozemků se umisťují doprostřed označované plochy, nad parcelní číslo. Katastrální mapa (obr.
16). má z důvodu snadnější údržby v co nejvyšší míře redukovaný polohopis, výškopis neobsahuje vůbec

Předmětem polohopisu – jsou hranice správní (státní, okresní, obecní) a hranice katastrálních území,
chráněných území a ochranných pásem, hranice pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných
v katastru a body polohového bodového pole. Prvkem polohopisu map DKM a KMD jsou hranice věcného břemene k části pozemku. Věcná břemena se doplňují do digitálních map teprve postupně. Při poskytování kopie katastrální mapy se hranice věcného břemene zobrazují jen na žádost zadavatele. Taktéž dosud nezobrazené hranice parcel, které byly sloučeny do větších půdních celků, např. do honů dřívějších zemědělských družstev, se postupně do katastrální mapy doplňují.
V souboru SGI jsou dále vedeny jako další prvky polohopisu mosty, propustky a tunely
v násypovém tělese komunikace, pokud jimi prochází vodní tok nebo pozemní komunikace evidovaná
jako parcela. Dalším prvkem polohopisu je též obvod budovy, která je hlavní nebo vedlejší stavbou a je
součástí pozemku nebo součástí práva stavby. Obsah katastrálních map vyhotovených dle dřívějších
předpisů obsahoval mnohem širší obsah dalších prvků polohopisu a z toho důvodu se může lišit.
Postup prací na digitalizaci katastrálních map ukázal nezbytnost zavedení používání dvojích
souřadnic podrobných bodů polohopisu. Dvojí souřadnice nyní umožňují zakreslit změnu do mapy odlišně od její polohy, což se využívá, pokud by přesné zakreslení změny vedlo k lokálním deformacím
okolní (méně přesně určené) kresby, např. neúměrné zúžení komunikace nebo vodního toku apod. a vyřešení celé takto deformované lokality by bylo po technické i právní stránce komplikované.

Popis katastrální mapy – tvoří čísla bodů polohového bodového pole, místní a pomístní názvosloví,
označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami. U katastrální mapy na plastové folii vně mapového rámu je umístěn název Katastrální mapa, označení mapového listu včetně lokalizace ve správním
členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítku, označení sousedních mapových listů, údaje
o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a okrajové náčrtky.
Přesnost katastrálních map – charakteristikou přesnosti určení souřadnic x a y podrobných bodů (tab.
3 a 4) je střední souřadnicová chyba (směrodatná odchylka) mxy. Mezní souřadnicová chyba je určena
dvojnásobkem mxy.

Tab. 2 – Přesnost podrobných bodů určených číselnými metodami

Tab. 3 – Přesnost podrobných bodů určených digitalizací z analogové mapy
Digitalizace SGI

Převod katastrálních map do digitální podoby patří nyní mezi nejdůležitější úkoly resortu. Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). Ke konci r. 2014 byla katastrální mapa v digitální podobě v 82 % z jejich celkového
počtu 13 099.
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Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po
skenování k dispozici v rastrové podobě.

Analogové katastrální mapy (obr. 17) jsou vedeny v různých měřítkách a kladech mapových
listů, pravidelně se však skenují a jsou dostupné ve formě rastrových souborů v souvislém zobrazení
v S-JTSK.

Obr. 17 – Ukázka téže lokality na mapě bývalého pozemkového katastru (vlevo) a mapy katastru nemovitostí (vpravo). V místech sloučení pozemků do větších půdních celků (honů) jsou vlastnické vztahy vedeny dosud k parcelám ve zjednodušené evidenci.
Po ukončení digitalizace všech katastrálních map, jež se předpokládá k r. 2017, budou již veškeré hranice parcel zobrazeny pouze na platné katastrální mapě a zjednodušená evidence se již přestanou využívat.

Soubor popisných informací (SPI) – zahrnuje údaje o:

a) objektech evidence – o katastrálním území, o parcelách (např. parcelní číslo, výměra, druh pozemku), o budovách a vodních dílech (např. typ stavby), o právu stavby (např. údaje o pozemku ke kterému
je právo stavby zřízeno), o bytech a nebytových prostorech (např. číslo jednotky),

b) subjektech evidence – údaje o vlastníkovi a jiném oprávněném, údaje o vlastnickém právu (např.
o spoluvlastnickém podílu), údaje o věcném břemeni (např. o obsahu práva s jeho stručným popisem),
údaje o zástavním právu (např. údaje o věřiteli), údaje o ostatních věcných právech, nájmu a pachtu,
údaje o pořadí (u věcných práv k věci cizí se
eviduje údaj o pořadí práva), údaje o poznámkách, údaje o upozorněních (např. na probíhající
obnovu katastrálního operátu, na spornou hranici
mezi pozemky apod.), o dalších údajích o právech a upozorněních (např. se evidují pořadová
čísla, pod kterým byly zápisy do katastru v dané
věci provedeny, údaje o listině, která byla podkladem k zápisu apod.).
Dále se evidují cenové údaje o dosažené
kupní ceně nemovitosti nebo skupiny nemovitostí a údaje pro daňové účely u parcel zemědělských pozemků s vyznačenou příslušností
k vlastníku, údaje o vztahu bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám.

Obr. 18 – Ukázka izolinií BPEJ

Údaje o BPEJ se evidují k parcelám zemědělských pozemků pětimístním číselným kódem
BPEJ (obr. 18) a odpovídající výměrou dílu parcely dle BPEJ. Geometrické a polohové určení BPEJ
není obsaženo v souboru geodetických informací. Katastrální úřad je poskytuje jen jako podklad pro
vyhotovení geometrických plánů.
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Údaje o pozemku – v katastru se evidují tyto údaje:

– příslušnost ke katastrálnímu území,
– parcelní číslo,
– výměra parcely,
– kvalita výměry (výpočet v souřadnicovém systému JTSK, jiným číselným způsobem, graficky nebo
v digitalizované mapě),
– druh a způsob využití pozemku (např. lesní pozemek – lesní pozemek, na kterém je budova atd.)
– údaje o budově, která je součástí pozemku a přitom je hlavní stavbou na pozemku, nebo obdobné
údaje o vodním díle spojeném se zemí pevným základem a které je součástí pozemku,
– údaje o jednotkách (bytech) vymezených podle občanského zákoníku,
– číslo listu vlastnictví, na kterém je evidována stavba jiného vlastníka, než je vlastník pozemku, pokud tato stavba není součástí práva stavby,
– typ a způsob ochrany nemovitosti (ochranné pásmo – národní park),
– údaje o právech,
– upozornění týkající se pozemku,
– označení listu katastrální mapy,
– souřadnice definičního bodu parcely.

Dokumentace výsledků šetření a měření – obsahuje výsledky činnosti v katastru nemovitostí, které
jsou spojeny především s podrobným měřením včetně prací v podrobném polohovém bodovém poli.
Dále tato dokumentace obsahuje doklady z podrobného měření při novém mapování, doklady a námitky
při zjišťování průběhu hranic, výpočet výměr parcel, seznamy souřadnic, přehled záznamů podrobného
měření změn (vyhotovují se ke každému geometrickému plánu a vytyčení hranic pozemků), měřické
náčrty a zápisníky pro obnovu operátu novým mapováním. Jsou zde ukládány i prvopisy geometrických
plánů a dokumentace o místním a pomístním názvosloví.
Sbírka listin – obsahuje rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl
proveden zápis do katastru. Jsou to smlouvy, rozhodnutí a jiné listiny, výkaz změn, protokoly o vkladech, protokoly o záznamech, spisy, záznamy pro další řízení a protokoly o výsledku revize katastru.
Listiny se ukládají do sbírky listin v takové podobě, v jaké byly doručeny katastrálnímu úřadu.

3.5

Zápisy do katastru

Zápisy týkající se práv se do katastru provádějí vkladem, záznamem nebo poznámkou. Provádějí
se na podkladě písemností v listinné nebo v elektronické podobě (dále jen listina). Pokud je listina vyhotovena v elektronické podobě, musí být též opatřena kvalifikovaným časovým razítkem.

Listiny je možné podávat v elektronické a listinné podobě. Obě formy jsou zrovnoprávněny
nejen při jejich zadávání do katastru, ale i uchovávání. Ve sbírce listin pak je každá písemnost vedena
v té formě, v jaké byla katastrálnímu úřadu předložena. Jinak řečeno, co bylo předloženo v listinné podobě, zůstane uchováno jako listina a co bylo naopak předloženo v elektronické formě, bude tak i uchováno. Každý má právo nahlédnout do přehledu doručených návrhů nebo listin.

Týká-li se právo, které má být na základě listiny zapsáno do katastru jen části evidovaného pozemku, musí být s listinou spojen geometrický plán, který část pozemku vymezuje.

Dojde-li katastrálnímu úřadu návrh nebo jiná listina pro zápis práv do katastru, vyznačí
u dotčených nemovitostí nejpozději následující pracovní den, že práva jsou dotčena změnou.

Pořadí zápisů práv do katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, okamžikem, ve kterém byl
návrh na zápis do katastru doručen katastrálnímu úřadu. Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku,
kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu.

a) Vklad – je zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva, práva ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht.
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Vkladem se do katastru zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence řady věcných práv, jako například: vlastnické právo, právo stavby, věcné břemeno, zástavní
právo, aj. Vklad lze provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení.
Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, katastrální úřad vklad povolí. O vyznačení, že
právní poměry jsou dotčeny změnou, katastrální úřad informuje nejpozději den poté, co ke změně došlo
vlastníka nemovitosti a jiného oprávněného zasláním informace na adresu uvedenou v katastru nebo
případně prostřednictvím datové schránky na e-mailovou adresu nebo zprávou na mobilní telefon. Rozhodnout o povolení vkladu lze nejdříve 20 dnů ode dne odeslání informace o provedeném upozornění
na vklad v katastrálním operátu (o tzv. plombě). V případě, že byl po lhůtě 20 dnů vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům vkladového řízení vyrozumění, tzv. změnový výpis z KN
o tom, jaký vklad byl do katastru proveden. Záznamem ve spisu pak následně vklad práva nabývá právní moci a po ukončení vkladového řízení se vkladová listina založí do sbírky listin.

Po provedení vkladu katastrální úřad odstraní plombu. Odstraní ji rovněž po nabytí právní moci
rozhodnutí o zastavení vkladového řízení. Byl-li návrh na vklad zamítnut, odstraní katastrální úřad
plombu po marném uplynutí lhůty pro podání žaloby nebo po doručení pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byla žaloba zamítnuta.

b) Záznam – je zápis do katastru, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva, kdy vlastníkem je stát nebo samosprávný celek. Záznamem se zapisuje například právo hospodařit s majetkem
státu, majetek statutárního města svěřený městským obvodům nebo městským částem, apod.
c) Poznámka – je zápis, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí.

Poznámkou tak zapíše katastrální úřad rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, pozemkového úřadu, soudního exekutora, apod. K nemovitosti se zapisuje poznámkou například žádost o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám podané u příslušného vyvlastňovacího úřadu, zahájení pozemkových úprav, stavbě, která není součástí pozemku, aj.

Úplný výčet všech práv zapisovaných vkladem, záznamem a poznámkou je uveden v katastrálním zákoně.

3.6

Označení nemovitostí

Způsob označení nemovitostí v listinách, které jsou podkladem pro zápis do katastru nemovitostí, je podrobně upraven v katastrálním zákoně.

Pozemek – parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, a v případě, že jsou
v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách a jde o stavební parcelu, též údajem
o této skutečnosti, jinak se má za to, že jde o pozemkovou parcelu.

Pozemek, který je evidován zjednodušeným způsobem – parcelním číslem podle dřívější pozemkové
evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní číslo podle pozemkového katastru, přídělového operátu,
scelovacího operátu nebo evidence nemovitostí, s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží,
a s uvedením názvu původního katastrálního území, pokud byl pozemek dotčen změnou hranice katastrálního území.
Budova, která není součástí pozemku ani práva stavby – označením pozemku, na němž je postavena, číslem popisným nebo evidenčním a příslušností budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu katastrálního území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena. Budova, která není součástí pozemku ani práva stavby a číslo popisné ani evidenční se jí nepřiděluje a je
hlavní stavbou na pozemku a nejedná se o drobnou stavbu, označením pozemku, na němž je postavena,
a způsobem využití. Při specifikaci způsobu využití se musí vycházet z údajů vedených v katastru. Máli budova ve skutečnosti jiný způsob využití, než je veden v katastru, je nutné nejpozději společně s návrhem na zápis předložit katastrálnímu úřadu listinu, prokazující změnu způsobu využití budovy.
Právo stavby – označením pozemku, ke kterému je zřízeno.

Nemovitost evidovaná v katastru podle jiného zákona – označením pozemku, na kterém je postavena, a způsobem využití.
24

Kapitola 3 – Katastr nemovitostí

3.7

Druhy pozemků

Pozemky se člení podle druhů:

orná půda – zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují v pravidelném sledu, popřípadě
pod skleníky nebo pod pevným anebo přenosným krytem zemědělské plodiny,
chmelnice – zemědělsky obhospodařovaná půda, která je opatřena opěrným zařízením pro pěstování
chmele a na které se pěstuje chmel,

vinice – zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena keři vinné révy a opatřena opěrným zařízením; do plochy vinice se započítává související manipulační prostor,
zahrada – pozemek na němž se trvale a převážně pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny,
zpravidla pro vlastní potřebu, souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými keři, který zpravidla
tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami,

ovocný sad – zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena ovocnými stromy, případně
ovocnými keři; do plochy ovocného sadu se započítává související manipulační prostor,

trvalý travní porost – zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se nachází stálá pastvina, popřípadě souvislý porost s převahou travin určený ke krmným účelům nebo k technickému využití, který může být nejvýše jednou za 5 let rozorán za účelem obnovy travního porostu,
lesní pozemek – pozemek s lesním porostem a pozemek, u něhož byly lesní porosty odstraněny za účelem jejich obnovy, lesní průsek a nezpevněná lesní cesta, není-li širší než 4 m, a pozemek, na němž byly
lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů,
vodní plocha – pozemek, na němž je koryto vodního toku, vodní nádrž, močál, mokřad nebo bažina,

zastavěná plocha a nádvoří – pozemek, na němž je budova včetně nádvoří nebo společný dvůr, zbořeniště nebo vodní dílo,
ostatní plocha – pozemek neuvedený v předcházejících druzích pozemků.

V souboru popisných informací se evidují nejen druhy pozemků, ale i způsoby jejich využití,
což jsou podrobnější specifikace využívání pozemků zařazených do jednotlivých druhů (např. koryto
vodního toku přirozené nebo upravené, dráha, silnice, ostatní komunikace, manipulační plocha apod.).

Podobně ke stavbám je veden způsob jejich využití (např. zemědělská usedlost, bytový dům,
stavba pro výrobu a skladování, stavba občanského vybavení, garáž, skleník, hráz přehrazující vodní
tok, jez, stavba k plavebním účelům apod.).

3.8

Geometrický plán

Geometrický plán je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí v případech, kdy je nutno změnu vyznačit též v katastrální mapě. Je neoddělitelnou součástí listiny, podle které
se má zapsat změna do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy,
má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem. Geometrický plán se často vyhotovuje pro zápis dokončené stavby (obr. 18). Nemusí se vždy jednat
o novostavbu nebo stavbu, která nebyla do evidence dosud vložena, ale může jít i o přístavbu ke stávající budově nebo o jakoukoliv změnu půdorysu této stavby.

Geometrický plán musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným právním předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel. Vyhotovuje se v elektronické podobě; pro účely vyhotovení listiny se v případě potřeby vyhotoví jeho stejnopis v listinné podobě.

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně a má tyto části:
a) popisové pole,
b) grafické znázornění,
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Obr. 19 – Ukázka geometrického plánu pro vyznačení budovy
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c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí a výkaz údajů BPEJ,
d) seznam souřadnic.

Grafické znázornění vychází ze stavu katastrální mapy, který je doplněn o znázornění změny.
V případech, kdy rozsah práv k nemovitostem je graficky vyjádřen na jiných mapových podkladech než
na katastrální mapě, doplní se grafické znázornění kresbou polohopisu z těchto podkladů. Dosavadní
stav se vyhotovuje černě, nový stav nemovitostí včetně nových parcelních čísel červeně.

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje vybrané údaje souboru
popisných informací o změnou dotčených pozemcích a o nově vyznačovaných nemovitostech s porovnáním se stavem evidence právních vztahů. V tomto porovnání se ke všem nově oddělovaným parcelám
(nebo k jejich souboru oddělovanému pro stejného nabyvatele) přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel podle evidence právních vztahů, které budou
podkladem pro sepsání listin.

Poloha podrobných bodů se určuje v S-JTSK z bodů geometrického základu a z údajů vedených
v souboru geodetických informací a z údajů výsledků šetření a měření uložených v měřické dokumentaci. Souřadnice bodů se uvádějí v metrech na dvě desetinná místa.
Při výpočtu výměry se přednost dává způsobu určení výměry s vyšší přesností. Je-li výměra
oddělované parcely menší než 0,50 m2, zaokrouhlí se na 1 m2.

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové nebo zpřesněné hranice, obvodu budovy nebo vodního díla a souřadnice navazujících kontrolních bodů.

Lomové body hranic pozemků se označují trvalým způsobem, zpravidla kameny s opracovanou
hlavou, znaky z plastu nebo železobetonovými znaky. Hranice pozemků, které jsou v terénu označeny
jiným trvalým způsobem, například zdí, není potřebné zvlášť označovat hraničními znaky. Lomové body hranic pozemků, které jsou bezprostředně ohroženy stavební činností navazující na oddělení pozemku, mohou být po dobu výstavby označeny dočasným způsobem s tím, že vlastník po dokončení výstavby zajistí jejich označení trvalým způsobem.

Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně
nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením. Společně s geometrickým plánem, který se týká
změn ve využití území či dělení a scelování parcel, je tedy nutné katastrálnímu úřadu doložit i souhlas
stavebního úřadu.

3.9

Poskytování údajů z katastru

Katastr nemovitostí je veřejný a každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něho pro svou
potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj kopie ze sbírky listin a sbírky listin pozemkové knihy
a výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací, ze souboru popisných informací, jakož
i identifikaci parcel. Poskytování údajů z katastru nemovitostí upravuje vyhláška o poskytování údajů
z katastru nemovitostí č. 358/2013 Sb.

Formy poskytování údajů z katastru nemovitostí
– nahlížení do katastru nebo ústní informace, s výjimkou sbírky listin a přehledu vlastnictví z území
ČR a údajů o dosavadních cenách nemovitostí,
– výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací (nejčastěji jako kopie katastrální mapy) a ze souboru popisných informací a identifikace parcel ve formě veřejných listin,
– ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru, ověřené výstupy vzniklé převedením v listinné nebo elektronické podobě nebo ověřené duplikáty v elektronické podobě,
– prosté kopie písemností v listinné podobě ze sbírky listin katastru, prosté výstupy vzniklé převedením v listinné nebo elektronické podobě nebo prosté duplikáty v elektronické podobě,
– reprografické kopie z katastrálního operátu,
– tiskové výstupy z katastrálního operátu,
– dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí,
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– údaje katastru nemovitostí vedené v elektronické podobě,
– kopie katastrální mapy doplněná orientačním zákresem pozemkové držby dřívějších pozemkových
evidencí,
– srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru nemovitostí,
– souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru,
– sledování změn.

Nahlížení do katastru nemovitostí nebo poskytování ústních informací

Katastrální úřad umožňuje každému za přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu bezplatně
nahlížet do katastru. Zájemce má též právo získat bezplatně potřebné ústní informace. Podle současné
právní úpravy jsou v katastrálním zákoně obsažena určitá omezení přístupu k údajům katastru nemovitostí – nelze získat údaje z katastru formou nahlížení z přehledu vlastnictví z území ČR a ze sbírky listin
a údajů o dosažených cenách nemovitostí.

Na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního je zařazena aplikace
nahlížení do katastru nemovitostí, která umožňuje uživatelům internetu získávat vybrané informace
týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů a nebytových prostorů) evidovaných v katastru
nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu
vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem. Údaje získané prostřednictvím této
aplikace mají pouze informativní charakter. Nahlížení do katastru nemovitostí je volně přístupné všem
uživatelům internetu.

Výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací
a identifikace parcel ve formě veřejných listin
Mimo nahlížení do katastru nemovitostí a poskytování ústních informací je možné získat u katastrálního úřadu na požádání a za stanovených podmínek výpisy, opisy nebo kopie a identifikace parcel
jako veřejné listiny prokazujícími stav evidovaný v katastru k okamžiku, který je na nich uveden.

Výpisem, opisem nebo kopií z katastru nemovitostí, který je veřejnou listinou, se rozumí
zejména výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy zobrazující vybrané parcely. Pokud jsou
poskytované údaje katastru vedeny v elektronické podobě, poskytuje je kterýkoli katastrální úřad z celého území České republiky.

Poznámka: Veřejná listina je listina, kterou vydala státní instituce v mezích své pravomoci nebo jiná
listina, kterou zvláštní předpis za veřejnou označí. U veřejné listiny se ve správním nebo soudním řízení
předpokládá její autenticita i pravdivost, pokud není prokázán opak.

Z údajů SPI lze vytvořit základní sestavy
– výpis z katastru nemovitostí, přičemž výpisem se rozumí výčet nemovitostí vlastníka nebo spoluvlastníků či jinak oprávněného příslušejících k jednomu listu vlastnictví (LV)
– informace o vlastnících a jiných oprávněných osob (např. seznam vlastníků),
– informace o parcelách,
– informace o stavbách, informace o vodních dílech,
– informace o bytových a nebytových prostorách, které jsou vymezeny jako jednotky,
– souhrnné údaje o půdním fondu atd.
Výpis z katastru nemovitostí

Je veřejná listina, vydaná katastrálním úřadem, která osvědčuje vlastnictví k nemovitosti. Na této listině jsou zapsány údaje např. katastrální území, část obce, katastrální úřad, vlastník nemovitosti,
číslo popisné popř. evidenční stavby, parcelní číslo pozemku, druh pozemku atd. Jsou zde i další údaje
důležité pro vlastnictví nemovitosti, zejména o věcných břemenech a dalších omezeních vlastnických
práv a o nabývacích titulech k nemovitosti. Nepřesný název pro výpis z katastru nemovitostí (dodnes
užívaný) je výpis z listu vlastnictví. Ukázka staršího vyhotovení je na obr. 20.
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Obr. 20 – Ukázka dřívějšího, ručně vedeného listu vlastnictví a výpisu z katastru nemovitostí před dokončením digitalizace SPI, která probíhala v letech 1994 až 98
List vlastnictví se zakládá v katastrálním území vždy jeden pro skupinu nemovitostí nebo jednotek, které patří stejnému vlastníkovi, resp. spoluvlastníkům nebo jinému oprávněnému ve shodném
vlastnickém režimu. Jiným oprávněným se rozumí osoba oprávněná z jiného než vlastnického práva,
které se zapisuje do katastru (např. zástavní věřitel). V částech označených A až F výpis obsahuje:

Záhlaví – v záhlaví jsou uvedeny základní údaje: okres, katastrální území, obec, číslo listu vlastnictví
a přesná doba, kdy byl výpis pořízen. Je také uveden údaj, zda jsou v tomto katastrálním území vedeny
pozemky v jedné nebo dvou číselných řadách.

Část A – jsou obsaženy údaje o vlastníkovi (spoluvlastnících) nemovitosti, včetně identifikátoru, což je
u osob RČ, u právnických osob IČO. Rovněž jsou vyznačeny podíly vlastníků, u manželů forma spoluvlastnictví.
Část B – jsou uvedeny údaje o nemovitosti: parcelní číslo, výměra, druh pozemku, způsob využití
a způsob ochrany. Ochraně podléhá například orná půda nebo zahrada, protože jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), lesní pozemek a další druhy. Při stavbě na plochách ZPF je zpravidla nutné
provést odnětí plochy ze ZPF. V části B se také vyznačuje tzv. plomba (P), která indikuje, že probíhá
nějaké řízení u nemovitosti.
Část B1 – jsou zde uváděna jiná věcná práva k nemovitosti, jako např. věcná břemena.

Část C – tato část vyznačuje omezení vlastnického práva: je zde záznam o nařízené exekuci, vyznačeno
zástavní a podzástavní právo, vyhlášení konkurzu, věcné předkupní právo apod.

Část D – zde se uvádějí poznámky: je to např. poznámka o zahájeném soudním řízení, týkajícího se této
nemovitosti nebo poznámka o zahájení pozemkových úprav v katastrálním území, poznámka o opravě
chyb např. ve výměře atd.
Část E – jsou uvedeny nabývací tituly k nemovitostem, uvedeným v části B (např. kupní smlouva).
Část F – zapisují se zde údaje o bonitovaných půdně-ekologických jednotkách (BPEJ) pozemku.
Ukázky jsou na obr. 21 a 22.

Rozdílné vlastnictví pozemku a stavby ve výpisech z katastru

Kde byl k počátku roku 2014 vlastník pozemku a stavby shodný, stala se stavba přímo ze zákona součástí pozemku. Proto do budoucna je možné volně disponovat již jen s pozemkem. Tyto dispozice se týkají automaticky i trvalé stavby umístěné na pozemku. K uvedenému datu existovala také celá
řada staveb, jejichž vlastnictví je dáno někomu jinému, než jak je tomu u pozemku pod stavbou. Případně všichni spoluvlastníci stavby nejsou zároveň vlastníky pozemku pod ní.
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Obr. 21 – Ukázka zápisu budov ve výpisu z katastru nemovitostí
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Obr. 22 – Ukázka zápisu trvalého travního porostu ve výpisu z katastru nemovitostí

Občanský zákoník se snaží tuto situaci řešit až v budoucnu a to tak, že zakládá zákonné předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě a naopak vlastníka stavby k pozemku (nebo jeho příslušné
části). Pokud bude chtít vlastník pozemku svůj pozemek prodat, bude povinen jej nejdříve nabídnout ke
koupi vlastníku stavby a naopak. Nebude-li toto předkupní právo využito, bude možné převést vlastnické právo ke stavbě či pozemku na třetí osobu, avšak totéž předkupní právo bude automaticky přecházet
a zatěžovat další vlastníky pozemku nebo stavby.
Je-li na stavební parcele evidována budova nebo vodní dílo ve vlastnictví jiného vlastníka, je
u této parcely ve výpisu z katastru nemovitostí vyznačen způsob využití s označením listu vlastnictví
(LV), na kterém je tato budova nebo vodní dílo evidováno. Například ve výpisu na obr. 19 je vlastník
pozemků 2229/1 a 2229/3 shodný s vlastníkem staveb na těchto pozemcích, ale vlastník pozemku
2229/10 je rozdílný s vlastníkem stavby na pozemku.
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Má-li být ke stavebnímu záměru využit cizí pozemek se souhlasem jeho vlastníka, lze využít institutu práva stavby (občanský zákoník toto právo prohlašuje za samostatnou nemovitou věc), jako převoditelné a děditelné věcné právo zatěžující cizí pozemek, a to max. na dobu 99 let.

Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

Dálkový přístup k údajům katastru vedeným v elektronické podobě je oprávněn získat každý,
kdo písemně požádá o zřízení dálkového přístupu k údajům katastru. Informace získané pomocí dálkového přístupu jsou zpoplatněny. Vstup do vlastního systému, je možný jen pro registrované uživatele, tj.
uživatele zákaznických účtů, na nichž jsou veškeré uživatelem provedené výstupy účtovány. Pro státní
správu, obecní a městské úřady jsou výstupy bez poplatku.
Elektronický výpis z katastru nemovitostí a podobně i částečný výpis z katastru nemovitostí a
kopie mapy v PDF jsou opatřeny elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu a mají tak povahu veřejných listin. Ostatní výstupy, jakož i výpisy z katastru nemovitostí a částečné výpisy z katastru nemovitostí, které byly převedeny z elektronické podoby do listinné, aniž by byly opatřeny doložkou o autorizované konverzi, mají informativní charakter (obr. 23).

Veřejnou listinou je výpis z katastru nemovitostí poskytnutý katastrálním úřadem i další ověřené výstupy z informačního systému katastru nemovitostí. Ověřeným výstupem se přitom rozumí listina,
která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby. Ověřené výstupy z katastru nemovitostí poskytují též notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst,
úřady městských částí hlavního města Prahy a zastupitelské úřady, jejichž seznam stanoví prováděcí
právní předpis (vyhláška č. 388/2007 Sb.), dále pak držitel poštovní licence (na kontaktních místech
Czech POINTu) a Hospodářská komora České republiky.
Údaje poskytované dálkovým přístupem lze pokládat za aktuální, neboť centrální databáze
katastru nemovitostí, na kterou je dálkový přístup napojen, je průběžně aktualizován v intervalu max.
dvou hodin.

Výstupy pořízené prostřednictvím dálkového přístupu do KN, např. výpis z katastru nemovitostí, jsou formálně i věcně shodné s dokumenty vydávanými katastrálními úřady. Poskytované údaje jsou
prakticky zcela aktuální, neboť obsah centrální databáze, z níž jsou vydávány, je průběžně, on-line, udržován automaticky ve shodě s lokálními databázemi katastrálních pracovišť, prostřednictvím rezortní
počítačové sítě WAN. Nenastanou-li technické problémy, jsou změny obsahu KN z celé ČR replikovány do centra obvykle v intervalu dvou hodin.

Obr. 23 – Ukázka dálkového přístupu, výběr tabulkou vlevo nebo pomocí přehledové mapy vpravo

Dálkový přístup umožňuje získat i historické údaje katastru nemovitostí, které platily
k požadovanému staršímu datu. Prakticky je však vývoj změn dostupný až od data zavedení nového informačního systému na jednotlivá katastrální pracoviště, tj. od září r. 2001.
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Údaje zjednodušené evidence

Údaje zjednodušené evidence se považují za součást katastrálního operátu. Katastrální úřady
mají nejméně do doplnění pozemků evidovaných dosud zjednodušeným způsobem do katastrálních map
v úschově pozemkové a železniční knihy a operát bývalého pozemkového katastru. Z těchto dokumentů
vyhotoví katastrální úřad na požádání výpisy, opisy nebo kopie.

Identifikace parcel

Porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v operátu katastru se zápisem, popř. zákresem
v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích státních orgánů, se nazývá identifikace parcel
(obr. 24). Jde při ní o porovnání totožnosti, tj. úplné shody parcely nebo skupiny souvisejících parcel
dřívějších pozemkových evidencí (bývalého pozemkového katastru a navazujících operátů přídělového
a scelovacího řízení) s toutéž parcelou nebo skupinou týchž parcel vedených v souboru popisných informací i souboru geodetických informací katastru nemovitostí. Přitom parcely se uvádějí podle katastrálních území a parcelních čísel.
Neexistuje-li zobrazení hranic v dřívějších pozemkových evidencích nebo v katastru nebo neníli identifikace zřejmá, nelze ji provést bez vytyčení hranic pozemku v terénu a bez vyhotovení geometrického plánu.

Obr. 24 – Identifikace parcel
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