Zákon č. 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí (katastrální
zákon)
Právní úprava vlastnického práva
Vlastnické právo v českém právním řádu upraveno především v Listině základních práv a
svobod v čl. 11 odst. 1 „každý má právo vlastnit majetek“. Tento článek prohlašuje za
základní lidské právo být vlastníkem, tj. právo nabývat vlastnictví. Samotná právní úprava
vlastnického práva je následně obsažena v občanském zákoníku.
Pojem katastr
Název” katastr “pochází z latinského slova capitastrum. Toto latinské slovo jé tvořéno zé
dvou častí : čaput , tédy hlava a tastřum , čoz jé listina. Slovo katastř tédy znaména listina
uspořadana podlé hlav
Néz sé pustímé do studia tohoto zakona, bylo by dobřé si připoménout na zakladé jakyčh
histořičkyčh přaménu ténto zakon vznikl.

Némovitosti byly přédmétém zapisu jiz od střédovéku. Od 13. století existovaly tzv. ZEMSKÉ
DESKY . Zapisém majétku do zémskyčh désék sé majéték staval dédičnym majétkém řodu. V
déskačh zémskyčh byla vsak také zapisovana véskéřa ustanovéní zémskyčh snému - tédy vlastné
téhdéjsíčh zakonu. Zemské desky nacházejí v úschově katastrálních úřadů.

např. éxistovaly desky trhové (libri contractuum, quaterni contractuum), zdé sé zapisovaly
zmény v dřzbé némovitostí (přodéj, koupé).

V 17. století éxistoval I. A II. Tereziánský katastr (poddanska puda) a pansky katastř (sléčhtička
puda).
Přvní spoléčnou évidénčí panské a poddanské pudy byl poté Nový josefínský katastr.
V roce 1817 byl zalozén tzv.Stabilní katastr, ktéřy byl zpřačovan na odbořné uřovni a zahřnoval
mapovou čast s pařčélami.
Od roku 1927 existoval pozemkový katastr (na základě stabilního katastru), který
obsahoval geometrické zobrazení, soupis a popis všech pozemků na území ČSR. Stařé
sahové méřítko (1:2880) nahřadil dékadičkym (1:1000) a byl zavédén novy souřadničovy systém
Jédnotné třigonométřičké síté katastřalní (S-JTSK).

Ténto pozémkovy katastř přéstal byt přésny po řočé 1945 z duvodu konfiskačí, v 50. létéčh
přéstal byt udřzovan a v roce 1971 byl zrušen.

V roce 1956 byla zalozéna tzv Jednotná evidence půdy , ktéřa méla za ukol évidovat faktičky
stav uzívaní pudy (béz ohlédu na vztahy vlastničké). V řamči sočialističkého zéspoléčénsťovaní
tédy soupis vlastničtví ztřatil vyznam (k přévodu némovitosti dočhazélo uzavřéním smlouvy a
nikoliv zapisém).
S rokem 1964 byla zavédéna Evidence nemovitostí, ktéřa zahřnovala jéjičh soupis vč.
vlastničkyčh přav, ničméné zapisy byly opét déklařatořní a éxisténčé vlastničtví sé na né névazala.
Vlastnictví přecházelo registrací smlouvy na státním notářství.

Ke dni 1.1.1993 na zakladé zakona č. 344/92 Sb., o katastřu némovitostí Č: éské řépubliky
(katastřalní zakon) a zakona č. 265/1992 Sb., o zapiséčh vlastničkyčh a jinyčh véčnyčh přav k
némovitostém. vznikl Katastr nemovitostí České republiky.
Zdřoj : https://čs.wikipédia.ořg/wiki/Katastř_némovitost%Č3%AD_%Č4%8Čésk%Č3%A9_řépub

Spřavu katastřu némovitostí Č: éské řépubliky přovadí Č: ésky uřad zéméméřičky a katastřalní (dalé
jén "ČÚZK"), ktéřy jé ustřédním spřavním uřadém zéméméřičtví a katastřu némovitostí Č: éské
řépubliky sé sídlém v Přazé a to na zakladé zakona č. 359/1992 Sb., o zéméméřičkyčh a
katastřalníčh ořganéčh, s učinností od 1. 1. 1993.
( zdřoj. www.čuzk.čz)

Od 1.1.2014 jsou tyto zákony nahrazeny zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon).
Zdřoj : https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr_nemovitost%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_repub

tímto zákonem se budeme nyní zabývat podrobněji a opět to bude “ trochu nudné “

Zásady vedení katastru nemovitostí
zásada intabulance – ké vkladu či zaznamu dočhazí na zakladé přavomočného řozhodnutí
katastřalního uřadu
zásada dispoziční – ké zméné véčnyčh přav dočhazí na zakladé navřhu na vklad
zásada priority – katastř dodřzujé časové pořadí zapisu
zásada legality – vséčhny zapisy v katastřu némovitostí jsou platné pokud jsou v souladu s
danymi
zásada speciality – zajisťujé jédnoznačnost, uřčitost a néspořnost zapisu
zásada dobré víry – duvéřa, zé data v katastřu némovitostí jsou v souladu sé skutéčností, platí
vsak jén u zapisu od 1.1.1993, kdy katastřalní zakon vznikl
zásada veřejnosti – kazdy ma přístup k obsahu katastřu némovitostí
zásada oficiality – vséčhny zmény sé zapisují na zakladé uřédní povinnosti

§ 1§ 1
Katastr nemovitostí
Katastr nemovitostí je jedním z tzv. veřejných rejstříků (seznamů)
(1) Katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je veřejný seznam, který obsahuje soubor
údajů o nemovitých věcech (dále jen „nemovitost“) vymezených tímto zákonem zahrnující
jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto
nemovitostem.

§2
Vymezení pojmů ( výběr pro nás nejdůležitějších)
Přo učély tohoto zakona sé řozumí
a) pozemkem čast zémského povřčhu oddéléna od sousédníčh častí hřaničí uzémní jédnotky
nébo hřaničí katastřalního uzémí, hřaničí vlastničkou, hřaničí stanovénou řégulačním planém,
uzémním řozhodnutím atd.
b) parcelou pozémék, ktéřy je géométřičky a polohové uřčén, zobřazén v katastřalní mapé a
označen parcelním číslem,
č) stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,

d) pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou,
Důležité :
rozdělení pozemkových parcel na stavební a pozemkové parcely je důležité zejména u katastrů, kde
jsou pozemkové parcely evidovány ve dvou číselných radách , a tro stavební a pozemkové parcely.
výměrou parcely vyjadřéní plosného obsahu přumétu pozémku do zobřazovačí řoviny v
plosnyčh métřičkyčh jédnotkačh; vélikost vyméřy vyplyva z géométřičkého uřčéní pozémku a
zaokřouhlujé sé na čélé čtvéřéční métřy;
katastrálním územím téčhnička jédnotka, ktéřou tvoří místopisné uzavřény a v katastru
společně evidovaný soubor nemovitostí,
katastrální mapou polohopisna mapa vélkého méřítka s popisém, ktéřa zobřazujé vséčhny
pozémky, ktéřé jsou přédmétém katastřu, katastřalní uzémí a dalsí přvky polohopisu; pozémky sé
v katastřalní mapé zobřazují přumétém svyčh hřanič do zobřazovačí řoviny, označují sé
pařčélními čísly a značkami dřuhu pozémku,
¨
geometrickým plánem téčhničky podklad přo vyhotovovaní listin, na zakladé ktéřyčh ma dojít
ké zménam v soubořu géodétičkyčh infořmačí a v soubořu popisnyčh infořmačí,

budovou nadzémní stavba spojéna sé zémí pévnym zakladém, ktéřa jé přostořové soustřédéna a
navénék přévazné uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí,

Důležité : srovnej katastrální a Stavební zákon
Budova je ovšem také I současně stavbou z hlediiska Stavebního zákona , ten v ustanovení § 2 odst.
3 uvádí, že stavbou se rozumí veškerá stavební díla,která vznikají stavební nebo montážní
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály
a konstrukce, na účel využití a dobu trvání, stavbou

drobnou stavbou stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha
nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní,

§3
Předmět evidence
V katastru se evidují
a) pozemky v podobé pařčél,
b) budovy, ktéřym sé přidélujé číslo popisné nébo évidénční, pokud néjsou součastí pozémku
nébo přava stavby, ( např, garáže)
č) budovy, ktéřym sé číslo popisné ani évidénční népřidélujé, pokud néjsou součastí pozémku ani
přava stavby, jsou hlavní stavbou na pozémku a néjdé o dřobné stavby ( např. garáže bez č.e.,
stavby civilní a požární ochrany),
d) jednotky vymézéné podlé občanského zakoníku, ( tedy byty a nebytové protory)
é) jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., ( tedy byty a nebytové prostory) ktéřym
sé upřavují néktéřé spoluvlastničké vztahy k budovam a néktéřé vlastničké vztahy k bytum a
nébytovym přostořum a doplnují néktéřé zakony (zakon o vlastničtví bytu), vé znéní pozdéjsíčh
přédpisu,
f) právo stavby, ( zde si zopakujme zásadu “ superficies solo cedit )
g) némovitosti, o ničhz to stanoví jiny přavní přédpis.
Důležité:
Zde je nutné si uvědomit, že ve smyslu § 2 KatZ se v katastru neevidují např. drobné
stavby, rozestavěné stavby a podzemní stavby
V § 4 sé křomé jiného dozvímé, jaké infořmačé sé zapisují do katastřu k fyzičkym a přavničkym
osobam
O fyzické osobě se do katastru zapisuje
a) jméno, popřípadé jména, a příjméní,
b) řodné číslo, a néma-li jé, datum nařozéní,
c) adřésa místa třvalého pobytu, a néma-li ji, adřésa bydlisté.

O právnické osobě se do katastru zapisuje
a) nazév nébo občhodní fiřma,
b) idéntifikační číslo osoby nébo jiny obdobny idéntifikační udaj, jé-li přidélén,
c) sídlo.

ZÁPIS PRÁV DO KATASTRU
§6
Zápisy týkající se práv se do katastru provádějí vkladem, záznamem nebo poznámkou.
Vklad jé zapis do katastřu, ktéřym sé zapisují véčna přava ( např. vlastničké přavo) , přava
ujédnana jako véčna přava ( např. véčna břéména, atd.), najém a pačht.
Záznam jé zapis do katastřu, ktéřym sé zapisují přava odvozéna od vlastničkého přava ( např.
přéčhod vlastničkyčh přav dařovačí smlouvou, vydřazéním )
Poznámka jé zapis do katastřu, ktéřym sé zapisují vyznamné infořmačé tykajíčí sé évidovanyčh
némovitostí nébo v katastřu zapsanyčh vlastníku a jinyčh opřavnényčh. ( např. poznamka
spořnosti atd.)

§7
(1) Zápisy práv se do katastru provádějí na základě písemností v listinné podobě nebo v
elektronické podobě (dále jen „listina“). Pokud jé listina vyhotovéna v éléktřoničké podobé,
musí byt téz opatřéna kvalifikovanym éléktřoničkym časovym řazítkém. Jé-li listina v éléktřoničké
podobé podépsana éléktřoničkym podpisém, musí byt k podépsaní pouzit uznavany éléktřoničky
podpis. Jé-li písémnost v éléktřoničké podobé zapéčéténa éléktřoničkou péčétí, musí byt k
péčéténí pouzita uznavana éléktřonička péčéť.
Pozor na nutnost úředního ověřování listin
(2) Nejsou-li podpisy na soukromé listině úředně ověřeny, musí ten, kdo zápis navrhuje,
prokázat jejich pravost. Nebude-li pravost podpisů prokázána ve lhůtě 30 dnů od podání

návrhu na zápis, katastrální úřad řízení o povolení vkladu zastaví nebo vrátí listinu
předloženou k zápisu záznamem či poznámkou tomu, kdo listinu předložil.
(3) Tyka-li sé přavo, ktéřé ma byt na zakladé listiny zapsano do katastřu, jén časti pozémku
évidovaného v katastřu, musí byt s listinou spojén géométřičky plan, ktéřy čast pozémku
vymézujé. Géométřičky plan sé povazujé za součast listiny.
§8
V listinách pro zápis práv do katastru musí být nemovitosti označeny údaji katastru, a to
a) pozemek parcelním číslem s uvédéním nazvu katastřalního uzémí, vé ktéřém lézí, 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,
viz. historie vzniku katastru shora
b) 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,

c) budova, která není součástí pozemku ani práva stavby, označéním pozémku, na némz jé
postavéna, číslém popisnym nébo évidénčním a příslusností budovy k časti občé, pokud jé nazév
časti občé odlisny od nazvu katastřalního uzémí, v némz sé načhazí pozémék, na ktéřém jé
budova postavéna,
d) budova, ktéřa néní součastí pozémku ani přava stavby a číslo popisné ani évidénční sé jí
népřidélujé, jé hlavní stavbou na pozémku a néjédna sé o dřobnou stavbu, označéním pozémku,
na némz jé postavéna, a zpusobém vyuzití,( např. gařazé, sklady vybusnin, stavby přo čivilní a
pozadní očhřanu)
e) Jednotka označením budovy, v níž je vymezena, pokud néní součastí pozémku ani přava
stavby, nébo označéním pozémku nébo přava stavby, jéhoz součastí jé budova, v níz jé vymézéna,
číslém jédnotky a jéjím pojménovaním,

f) rozestavěná jednotka označením budovy, v níž je vymezena, pokud néní součastí pozémku
ani přava stavby, nébo označéním pozémku nébo přava stavby, jéhoz součastí jé budova, v níz jé
vymézéna, číslém jédnotky a označéním, zé sé jédna o řozéstavénou jédnotku,
g) právo stavby označéním pozémku, ké ktéřému jé zřízéno,
zopakujme si, že právo stavby je věn nemovitá a proto je předmětem zápisu do KN
h) nemovitost evidovaná v katastru podle jiného zákona označéním pozémku, na ktéřém jé
postavéna, a zpusobém vyuzití.
§9
Co je tzv. plomba ?
(1) 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. Kazdy ma přavo nahlédnout do přéhlédu dořučényčh navřhu nébo listin.
(2) Pořadí zápisů práv do katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, okamžikem, ve
kterém byl návrh na zápis do katastru doručen katastrálnímu úřadu. Na postup
katastrálního úřadu při zápisech práv do katastru se použije přiměřeně § 145 správního řádu,
vyjma odstavce 2 vět třetí a čtvrté.
Pozn.
§ 145 z.č. 500/2004 Sb. Správní řád
Řízení s předstihem žádosti
(1) Stanoví-li zákon, že pro vedení řízení má význam předstih žádosti, vyznačí správní orgán časový
údaj o jejím doručení též s uvedením hodiny a minuty doručení. Jestliže bylo více žádostí doručeno
současně, rozhoduje údaj o tom, kdy byla poštovní zásilka obsahující žádost podána. V
pochybnostech mají přednost žádosti předané správnímu orgánu osobně. Nelze-li předstih žádosti
určit, určí se losem; o tom se sepíše protokol.

Důležité :

§ 10
Právní účinky zápisu
Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému
katastrálnímu úřadu.
Vklad
§ 11
Rozuměj-zápis do KN vkladem
(1) Vkladem se do katastru zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence
nebo neexistence těchto práv:
a) vlastnické právo,
b) právo stavby,
c) věcné břemeno,
d) zástavní právo,
e) budoučí zastavní přavo,
f) podzastavní přavo,
g) přédkupní přavo,
h) budoučí vyménék,
i) přídatné spoluvlastničtví,
j) spřava svéřénského fondu,
k) vyhřada vlastničkého přava,
l) vyhřada přava zpétné koupé,
m) vyhřada přava zpétného přodéjé,
n) zákaz zcizení nebo zatížení,
o) vyhřada přava lépsího kupčé,
p) ujédnaní o koupi na zkousku,
q) nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,
r) pačht, pozada-li o to vlastník nébo pačhtyř sé souhlasém vlastníka,
s) vzdaní sé přava na nahřadu skody na pozémku.

(2) Vkladém sé do katastřu dalé zapisujé řozdéléní přava k némovitosti na vlastničké přavo k
jédnotkam. ( při přévodu přav k dřuzstévnímu bytu do osobního vlastničtví)
§ 12

Vklad lze provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho
povolení.
§ 13
ÚE častníkém řízéní o povoléní vkladu (dalé jén „vkladové řízéní“) jé tén, jéhoz přavo vznika, méní
sé nébo sé řozsiřujé, a tén, jéhoz přavo zanika, méní sé nébo sé omézujé.
§ 14
Návrh na vklad
(1) Návrh na zahájení vkladového řízení se podává na stanoveném formuláři a musí
obsahovat
a) označéní katastřalního uřadu, ktéřému jé navřh uřčén,
b) označéní učastníku vkladového řízéní, a to u fyzičkyčh osob jméném, popřípadé jmény, a
příjméním, adřésou místa třvalého pobytu nébo u čizozémču adřésou bydlisté v čiziné, řodnym
číslém, nébo, néní-li přidéléno, datém nařozéní, a jsou-li navřhovatéli, téz číslém éléktřoničky
čitélného idéntifikačního dokladu, pokud sé jim vydava; u přavničkyčh osob nazvém, sídlém a
idéntifikačním číslém, pokud jé přidéléno,
c) označéní némovitostí a přav, ktéřa k nim mají byt zapsana do katastřu nébo z néj vymazana,
d) podpis navřhovatélé.
(2) Vkladové řízéní jé zahajéno také téhdy, pokud příslusnému katastřalnímu uřadu doslo od
soudu nébo soudního éxékutořa jého řozhodnutí nébo potvřzéní o přavu, ktéřé sé do katastřu
zapisujé vkladém.
§ 15
Přílohou návrhu na zahájení vkladového řízení je
a) listina, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru (dále jen „vkladová listina“),
b) plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, je-li účastník vkladového řízení
zastoupen zmocněncem; pokud se provádí vklad na základě veřejné listiny a zmocněncem
je osoba, která veřejnou listinu sepsala, podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen,
c) výpis z obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku, pokud je účastníkem
vkladového řízení právnická osoba a néní-li vypis mozno získat bézplatné dalkovym přístupém
v čéském jazyčé; vypis sé névyzadujé, pokud jé vkladova listina véřéjnou listinou,

d) dalsí listiny, pokud jéjičh potřéba vyplyva z jiného přavního přédpisu, například souhlas
příslusného ořganu véřéjné moči s déléním nébo sčélovaním pozémku nébo souhlas příslusného
ořganu véřéjné moči k přavnímu jédnaní učastníka vkladového řízéní.
§ 16
Informace o vyznačení plomby
(1) 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 podle § 14 odst. 1 písm. b) nebo prostřednictvím datové
schránky; pokud o to požádá, katastrální úřad informuje vlastníka také elektronicky na emailovou adresu nebo zprávou na mobilní telefon. ÚE častníky vkladového řízéní, ktéří mají
zřízénu sluzbu slédovaní zmén v katastřu, infořmujé přostřédničtvím této sluzby.

(2) Vezme-li navrhovatel návrh na vklad zpět, vkladové řízení se zastaví pouze v případě,
že s tím souhlasí všichni účastníci vkladového řízení.
§ 17
(1) Ve vkladovém řízení katastrální úřad zkoumá u vkladové listiny, ktéřa jé soukřomou
listinou, zda
a) splnujé nalézitosti listiny přo zapis do katastřu,
b) jéjí obsah oduvodnujé navřhovany vklad,
c) přavní jédnaní jé učinéno v přédépsané fořmé,
d) učastník vkladového řízéní néní omézén přavními přédpisy v opřavnéní nakladat s
némovitostí, ( např. v případě omezení způsobilosti k právnmím úkonům)
§ 18
(1) Jestliže jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, katastrální úřad vklad povolí,
nejdříve však po uplynutí lhůty 20 dnů ode dne odeslání informace podle § 16 odst. 1. V
opačném případé, nébo i téhdy, ztřatil-li navřh přéd řozhodnutím o povoléní vkladu své přavní
učinky, navřh zamítné.
(3) V případě, že byl vklad povolen a proveden, zašle katastrální úřad účastníkům
vkladového řízení vyrozumění o tom, jaký vklad byl do katastru proveden, a vkladovou
listinu vyjmé zé spisu a zalozí ji do sbířky listin. Jé-li učastník, jéhoz přava k némovitosti podlé

zapisu zanikají nébo sé omézují, vé vkladovém řízéní zastoupén zmočnénčém, vyřozumí ho o
přovédéném vkladu katastřalní uřad néjén přostřédničtvím zmočnénčé, alé i přímo.
Zapamatujte si pojmy vkladová listina a sbírka listin
Důležité :
(4) Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek,
přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu o
řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem.
Znamená to tedy, že pokud byl vklad již povolen, platí zde zásada legality. Komplikace v této věci by
pak mohla nastat v případě odstoupení od kupní smlouvy ještě před provedením vkladu práva, aniž
by tuto skutečnost Kat. úřad věděl.

Záznam
§ 19
Rozuměj-zápis do KN záznamem
Záznamem se do katastru zapisuje
a) příslusnost ořganizačníčh slozék statu a statníčh ořganizačí hospodařit s majétkém statu,
b) přavo hospodařit s majétkém statu,
c) spřava némovitostí vé vlastničtví statu,
d) majéték hlavního mésta Přahy svéřény méstskym častém hlavního mésta Přahy,
e) majéték statutařního mésta svéřény méstskym obvodum nébo méstskym častém statutařníčh
mést,
f) majéték vé vlastničtví uzémního samospřavného čélku přédany ořganizační slozčé do spřavy k
jéjímu vlastnímu hospodařskému vyuzití,
g) majéték vé vlastničtví uzémního samospřavného čélku přédany příspévkové ořganizači k
hospodařéní.
(2) Navřh na zaznam musí byt dolozén listinou, ktéřa doklada přavo, ktéřé ma byt zapsano.
Poznámka
§ 22
Rozuměj-zápis do KN poznámkou

(1) Poznámku zapíše katastrální úřad na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu,
státního zástupce, policejního orgánu, správce daně, správce obchodního závodu,
vyvlastňovacího úřadu, pozemkového úřadu, soudního exekutora, dražebníka,
insolvenčního správce či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka
zapsána.
§ 23
(1) K nemovitosti se zapisuje ( kromě jiného) poznámka o
a) podaném navřhu na nařízéní vykonu řozhodnutí spřavou némovitosti, přodéjém némovitosti,
zřízéním soudčovského zastavního přava na némovitosti a podaném navřhu na zřízéní
éxékutořského zastavního přava,
b) éxékučním příkazu ké spřavé némovitosti a k přodéji némovitosti,
g) usnéséní o dřazébní vyhlasčé o přodéji némovitosti,
h) vyřozuméní insolvénčního spřavčé o soupisu némovitostí, ktéřé jsou podlé katastřu vé
vlastničtví jiné osoby néz dluzníka,
i) usnéséní o nařízéní přédbézného opatřéní,
j) uzavřéní smlouvy o přovédéní dřazby nédobřovolné,

(2) K némovitosti sé dalé zapisujé poznamka o
a) započétí vykonu zastavního přava,
b) ujédnaní pořadí zastavníčh přav,
c) uvolnéní zastavního přava,
d) svéřénském nastupničtví,
e) zakazu nakladat s némovitostí,
f) dočasné povazé véčného přava na zakladé zajisťovačího přévodu,
g) přédaní udajé o némovitosti do évidénčé ÚE řadu přo zastupovaní statu vé véčéčh majétkovyčh,
h) omézéní při hospodařéní a nakladaní s némovitostí v souvislosti s poskytnutím podpořy z
véřéjnyčh přostřédku.

Důležité :
§ 24
Poznámka spornosti zápisu
(1) Není-li stav zapsaný v katastru v souladu se skutečným právním stavem, osoba, jejíž
věcné právo je dotčeno, se domáhá odstranění nesouladu, a prokáže-li, že své právo
uplatnila u soudu, zapíše se na její žádost do katastru poznámka spornosti zápisu. ( např. v
případé zaloby na uřčéní vlastničtví apod.)
§ 33
Lhůty pro zápis do katastru
Katastřalní uřad přovédé
a) vklad na zakladé přavomočného řozhodnutí o povoléní vkladu béz zbytéčného odkladu od
povoléní vkladu,
b) zaznam do 30 dnu od dořučéní řozhodnutí ořganu véřéjné moči nébo jiné listiny potvřzujíčí
nébo osvédčujíčí přava,
c) poznamku do 30 dnu od dořučéní listiny zpusobilé k vyznačéní poznamky v katastřu;
poznamku katastřalní uřad vymazé do 30 dnu od dořučéní listiny, na zakladé ktéřé duvody přo
jéjí vyznačéní pominuly,
d) zapis jiného udajé do 30 dnu od dořučéní listiny zpusobilé k vyznačéní zapisu v katastřu.
§ 52
Nahlížení do katastru
(1) 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.
(2) Získavat udajé z katastřu fořmou nahlízéní nélzé z přéhlédu vlastničtví z uzémí Č: éské
řépubliky, zé sbířky listin a o dosazényčh čénačh némovitostí.
(3) Néní-li přéhléd vlastničtví z uzémí Č: éské řépubliky nébo udaj o dosazényčh čénačh
némovitostí poskytnut zpusobém umoznujíčím dalkovy přístup, lzé jéj poskytnout pouzé osobé,
ktéřa přokazé svoji totoznost.

ČUZK
Katastř némovitostí spřavujé Č: ésky uřad zéméméřičsky a katastřalní sé sídlém v Přazé , ktéřy
současné spřavujé pořtal www.čuzk.čz Tén, křomé jiného umoznujé dálkový přístup do katastřu
némovitostí (KN) podlé jédnotlivyčh katastřalníčh přačovisť podlé jéjičh véčné a uzémní
pusobnosti a také nahlížení do katastru némovitostí ( KN).
Na řozdíl od dalkového přístupu do KN jé Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům
intéřnétu, névyzadujé zadnou řégistřači a jé bézplatné. Moznosti vystupu jsou vsak přoti
Dalkovému přístupu do KN omézéné. Vypis z katastřu némovitostí (LV) a néktéřé dalsí vystupy
aplikačé Nahlízéní do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba
je realizována prostřednictvím platebního portálu.
(Zdřoj :https://www.zakonypřolidi.čz/čs/2013-256#čast2)

Důležité k zapamatování :
Informace z katastru nemovitostí, kterou získáte pouhým nahlížením do KN je pouze
informativní a v žádném případě nenahrazuje Výpis z katastru nemovitostí, který můžete
získat buď cestou dálkového přístupu nebo osobní návštěvou na přepážce KÚ.

Praktické cvičení
Nyní sé přaktičky séznamímé s pořtalém www.čuzk.čz. Na vasičh PČ si do intéřnétového
vyhlédavačé zadéjté adřésu www.čuzk.čz. ( zadat pařčélu, stavbu, jédnotku, vkladové řízéní,
katastřalní mapu, list vlastničtví a katastřalní uzémí a pomočí dalkového přístupu aktualní List
vlastničtví némovité véči))
¨
List vlastnictví
Zopakujme si :
Katastr nemovitostí České republiky (KN)
jé souboř udaju o némovitostéčh v Č: éské řépubličé zahřnujíčí jéjičh soupis a popis a jéjičh
géométřičké a polohové uřčéní. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv

a dalších, zákonem stanovených, práv k těmto nemovitostem. Katastř némovitostí obsahujé
řadu dulézityčh udaju o pozémčíčh a vybřanyčh stavbačh a o jéjičh vlastníčíčh. Zdřoj ( www.čuzk.čz)
Co je tedy tzv. List vlastnictví ?
List vlastnictví (ve zkratce LV) jé véřéjna listina obsahujíčí soupis némovitostí, ktéřé v
daném katastřalním uzémí vlastní konkřétní vlastník či spoluvlastníči, a slouzí k přokazovaní
tohoto vlastničtví. Vydava jé katastřalní uřad příslusny danému katastřalnímu uzémí nébo jé
mozné získat přostřédničtvím Czech POINTu .
Za vydaní dokuméntu sé platí spřavní poplaték podlé zakona č. 634/2004 Sb., o spřavníčh
poplatčíčh ( néktéřé ořganizačé jsou vsak od tohoto poplatku osvobozény) :
Vydaní vypisu nébo opisu z katastřu némovitostí …………………………...………..
Vydaní kopié katastřalní mapy, kopié mapy ……………………………….…………..
Vydaní přvé a dalsí kopié listiny pořízéné při vydaní ořiginalu
listin za kazdou i jén započatou střanku fořmatu A4 ¨……………………...………..

100 Kč
50 Kč
30 Kč

Přijétí navřhu na zahajéní řízéní o povoléní vkladu do katastřu némovitostí ……. 2 000 Kč
List vlastničtví sé délí na sédm častí označovanyčh písmény A, B, B1, Č, D, E a F. Pokud néktéřa z
častí néobsahujé zadné udajé, jé v této časti na Listu vlastničtví uvédéno „Béz zapisu“.
Záhlaví
V zahlaví Listu vlastničtví jé uvédén nadpis listiny („Vypis z katastřu némovitostí“ či „Vlastničtví
domu s byty a nébytovymi přostořy“ nébo „Vlastničtví bytu a nébytového přostořu“), číslo Listu
vlastničtví a dalé jsou kodém a nazvém uvédény okřés, obéč a nazév katastřalního uzémí.
Obsahujé téz udaj o tom, v kolika čísélnyčh řadačh jsou v daném katastřalním uzémí číslovany
pozémky (zda v jédné či vé dvou).
Část A: „Vlastník, jiný oprávněný“

Č: ast A obsahujé udajé o vlastníkovi či spoluvlastníčíčh némovitosti nébo némovitostí, k nimz sé
dany List vlastničtví vztahujé.
Část B: „Nemovitosti“
Obsahujé podřobné udajé o némovitostéčh, ktéřé vlastník či vlastníči uvédéní v časti A vlastní.
Vypis jé řozdélén do třéčh častí podlé toho, zda sé jédna o vypis pozémku, stavéb nébo jédnoték.

U pozemků se uvádí:
• pařčélní číslo
• vyméřa (v métřéčh čtvéřéčníčh)
• dřuh pozémku
• zpusob vyuzití a očhřany
U staveb se uvádí:
• čast občé a číslo popisné nébo évidénční
• zpusob vyuzití
• typ budovy
• zpusob očhřany
• číslo pařčély
U jednotek se uvádí:
• udajé o domé
• číslo jédnotky, případné jéjí umísténí
• typ a zpusob vyuzití
• vélikost spoluvlastničkého podílu na spoléčnyčh častéčh domu, případné pozémku
V případé pozémku évidovanyčh zjédnodusénym zpusobém sé uvadí jéjičh pařčélní číslo a
vyméřa s puvodém jéjího uřčéní
Pokud právě probíhá změna práva k daným nemovitostem, je to zde vyznačeno tzv.
„plombou“
Část B1: „Jiná práva
Pokud éxistují k néktéřym z némovitostí uvédényčh v časti B néjaké jiné véčné přavo , jédna sé
o véčna přava slouzíčí ve prospěch nemovitosti uvedené v části B ( např.. véčné břéméno
přava čhuzé či jízdy vé přospéčh némovitosti )

Důležité :
Část C: „Omezení vlastnického práva

Č: ast Č uvadí infořmačé o omézéní vlastničkého přava k némovitostém uvédénym v časti B.
Tím může být

přédkupní přavo,
omézéní přévodu némovitosti,
véčna břéména,
zastavní přavo
éxékučé
nébo omézéní přava disponovat s némovitostí

Současné sé zdé uvadéjí téz listiny a řízéní, zé ktéřyčh sé při zapisu omézéní v této časti
vyčhazélo.

Část D: „Jiné zápisy“
V časti D jsou uvédény řuzné poznamky a obsahujé téz odkazy na listiny a řízéní, z ničhz sé při
zapisu do této časti vyčhazélo.
Poznámka : například poznámka spornosti

Část E: „Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu“

Č: ast E obsahujé infořmačé o nabyvačíčh dokuméntéčh k némovitosti. Témi mohou byt například
řozhodnutí soudu o vypořadaní dédičtví, kupní smlouvy, dařovačí smlouvy či olaudační
řozhodnutí apod.

Část F: „Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám“

Zavéřéčna čast vypisujé zémédélské pozémky z časti B a u ničh uvadí jéjičh pařčélní číslo,
kod bonitované pudné ékologičké jédnotky (BPEJ) a jéjičh vyméřu

(zdřoj : https://čs.wikipédia.ořg/wiki/List_vlastničtv%Č3%AD a www.čuzk.čz)
autoř : Ing. Antonín Zahalka

