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Anotace
Práce sleduje situaci katastru nemovitostí z několika hledisek. Po stránce ekonomiky a vývoje, jenž
promítá historii evidence nemovitostí, úroveň katastrálních úřadů v ČR v porovnání se zahraničím,
současný stav ve vazbě na právní aspekty a koncepci s výhledem blízké budoucnosti. Dále z hlediska
subjektu, kterým může být orgán státní správy, stavební firma, geodet nebo veřejnost. Přínosem
mohou být mimo jiné i modelové situace aplikované na nový občanský zákoník, využití moderních
technologií katastru nemovitostí i z hlediska ekonomiky nebo doporučení pro veřejnost plynoucí ze
zkušeností autora práce.

Annotation
This thesis is monitoring the situation of cadastre in several aspects. In terms of economy and
development, which reflects the history of real estate, the level of cadastral offices in the Czech
Republic in comparison with other countries, current status in relation to the legal aspects and concept
with a view of the near future. Next in term of entity, that can be government body, construction
company, surveyor or public. Model situations applied to the new Civil Code, utilization of modern
cadastre technology also by economical side or author´s reference for public according to author´s
experience can be benefits.
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1 Úvod
V rámci předinvestiční i investiční výstavby jsou informace a podklady obhospodařované
katastrálními úřady nezbytné. Zaměření práce je proto orientováno na postavení katastru nemovitostí
v České republice a též v návaznosti na propojení v rámci EU.
Za účelem komplexnosti je nutné uvést historii evidence a následně i rozdílnosti evidence
nemovitostí u zemí EU. Důležité je i uvedení možností získávání údajů a to jak pro odborníky
(projektanty, geodety), tak i pro veřejnost. Mapy v digitální podobě umožňují subjektům pracovat s
moderními technologiemi a s usnadněním přístupu k celé řadě informací, zejména propojení dat
správy katastru a geodetických informací.
Část práce se věnuje i vkládání financí v posledních letech do systému umožňujícímu dálkový
přístup do KN a na digitalizaci. Předmětem práce je průzkum současného stavu a též výhled
digitalizace katastrálních map do konce roku 2017.
Od 1. 1. 2014, kdy platí tzv. Nový občanský zákoník, jsou postupy pořizování údajů a
zpětného získávání údajů z katastru porovnávány s obdobím předcházejícím. Proběhla řada
aktualizací, jednou z nich je cenová mapa dle katastru nemovitostí. Dále jsou porovnány výše poplatků
před a po uvedení do praxe NOZ s 3081 paragrafy, 238 zrušenými předpisy. Je monitorován Zákon č.
256/2013 Sb., o katastru nemovitostí účinným od 1. 1. 2014, zmíněná digitalizace map v jednotlivých
krajích, možnosti dálkového přístupu a další.
Úroveň údajů a jejich přístup ovlivňuje ekonomické důsledky a koncepční přístupy v oblasti
nemovitostí obecně.
Cílem práce je mimo jiné uvést na pravou míru řadu dezinformací souvisejících právě
s novým občanským zákoníkem, jako např. z oblasti rizika možnosti omezení vlastnického práva
v případě rozdílného vlastnictví stavby a pozemku, tedy případ, kdy ke stavbě (tj. k právu stavby) má
kdo předkupní právo. V této souvislosti je cílem uvedení konkrétních případů, jež souvisí se Zákonem
č. 89/2012 Sb. – jako např. tzv. „superficies solo cedit“, materiální publicita, evidování v KN, nová
práva zapisovaná do KN, nový obsah pojmů vklad a záznam, otázky společenství dle Bytového
zákona aj.
Výstupy z bakalářské práce mají být komplexním přehledem problematiky a to z pohledu
historie a současnosti a dále mají být přínosné zejména pro uživatele v segmentu běžných agend
souvisejících jak s evidencí nemovitostí, tak i s novou investiční výstavbou. Každá nově dokončená
stavba se následně v systému katastru eviduje. Výstupy mohou být přínosné pro všechny majitele
nemovitostí a to jak soukromé, tak i veřejné. Dále pro projektové organizace, zhotovitelné stavební
firmy, správce budov, společnosti řešící facility management, geodetické firmy, technické dozory
investora, stavební úřady a další.
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2 Historie katastru nemovitostí
2.1 Úvod do historie
Jak vzniklo slovo katastr? Základem je latinský termín capitastrum, tedy soupis. Doslovně „soupis
podle hlav“, neboť první část slova capitastrum je odvozena od latinského slova caput, tedy hlava.
Pro lepší představu je vhodné si „soupis podle hlav“ vysvětlit jako „soupis podle jednotek“.
Význam slova představuje soupis věcí, ke kterému náleží určitý popis. Tento termín se aplikoval i na
pozemky a jak se později ukázalo, tak hned ve dvojím provedení. Tento soupis se používal nejen pro
majetkoprávní účely, ale i pro daňové účely (viz obr. 1).
Z hlediska majetkoprávních účelů bylo možné nahlížet do veřejných knih, pro daňové účely
existovaly pozemkové katastry.
zemské desky

pozemkové knihy

MAJETKOPRÁVNÍ
EVIDENCE (veřejné
knihy)

vodní knihy

DAŇOVÁ EVIDENCE
(pozemkové katastry)

železniční knihy

ZÁPIS
NEMOVITOSTI

horní knihy
(báňské knihy)
Obrázek 1 Linie zápisu nemovitostí (Zdroj: autor)

2.2 Zemské desky
Na přelomu 13. a 14. století se na území Čech a Moravy vedly tzv. zemské desky, které sloužily
soudům k zápisům ohledně majetkoprávních sporů. Už tehdy začala vrchnost těchto desek využívat
pro zápis práv na majetek. V první polovině 15. století se analogicky tyto desky zavedly u opavského
soudu na území Slezska.

2.3 Urbáře
Později kolem roku 1650 vznikly tzv. urbáře, tedy knihy, v nichž byly zapsány jednotlivé pozemky
poddaným. Tyto pozemky se nazývaly mimo jiné jako urbární, rustikální a nebo kontribuentní.
Jednalo se například o pozemky, které náležely mlynářům, měšťanům i jiným svobodným občanům.
Na druhé straně existovaly pozemky panské (také jako dvorské či dominikální). Na tyto pozemky se
do roku 1706 nevztahovala daň.

11

2.4 První berní rula
Mnozí si nejspíše pod slovem rula představí roli, např. roli papíru. Pokud ano, pak je to správně,
neboť původem je francouzské slovo rôle, které charakterizuje tehdejší svinutý pergamen – rejstřík
pro civilní procesy.
První berní rula byla základním kamenem pro sestavení prvního rustikálního katastru. První
rustikální katastr byl sestaven roku 1654 a fungoval od roku 1656 až do roku 1684.

2.5 Druhá berní rula
Kvalita první berní ruly byla ale slabá a i přes revizitaci mezi lety 1674 a 1683 vznikla roku 1684
druhá berní rula, resp. druhý rustikální katastr. Platil pouze v Čechách a to do roku 1748. Jednotkou
plochy byla usedlost, nebyla ale přesně definována její rozloha, a proto opět docházelo ke sporům a to
i přes značné zpřesnění oproti prvnímu rustikálnímu katastru. Přínosem bylo ale mimo jiné rozdělení
půdy dle její úrodnosti.

2.6 Třetí berní rula
Třetí berní rula z roku 1748 nahradila předchozí berní rulu a včetně moravských lánových rejstříků,
které byly obdobou první berní ruly. Myšlenka panovníka o zdanění obou druhů půdy – rustikálních i
dominikálních pozemků dala za vznik tereziánskému katastru. Šlechtu tato myšlenka o zdanění
pobuřovala. Během roku 1748 vznikla přiznání, která skýtala výnosy z pozemků, a nově byla zdaněna
i dominikální půda dle počtu usedlostí jednoho panství. Tento systém oceňování však nebyl zcela
objektivní a stál za zrodem mnoha protestů, proto Marie Terezie proto roku 1751 nařídila kompletní
revizitaci všech pozemků a o dva roky později vznikl druhý tereziánský katastr.

2.7 Čtvrtá berní rula
Druhý tereziánský katastr, neboli čtvrtá berní rula, platil od roku 1757. Jeho vznikem bylo tzv. panské
vyrovnání (exaequatorium dominicale), jež bylo výsledkem přiznávacích listů dominikální půdy.
Katastr nově rozlišoval vinice, rybníky, jezera, chmelnice, zahrady, lesy. Mimo jiné ale evidoval i
mlýny, domy, pivovary apod. Marie Terezie se také pokusila prosadit zaměření půdy zeměměřiči a to
po vzoru z Lombardie. Návrh byl ale nakonec zamítnut.

2.8 Josefský katastr
Na počátku Josefského katastru stál patent nařízený Josefem II. roku 1785. Jedním z účelů bylo
stanovit výnosnost plodných pozemků v zemi, a proto byla potřeba je přesně zaměřit, označit
topografickým číslem a zapsat jejich majitele.
I josefskému katastru se nedostalo porozumění ze strany šlechty a netrvalo ani rok a zavedl se opět
tereziánský katastr.
Ani tereziánský katastr posléze netrval věčně, neboť josefský dal najevo zásadní nedostatky
tereziánského. Přijaly se proto prvky z josefského katastru (především správné výměry pozemků) a
šlechtě se ponechalo výhod z ocenění exaequatoria. Tomuto „hybridnímu“ modelu se říkalo od roku
1792 tereziánsko-josefský katastr.

2.9 Stabilní katastr
Roku 1817 vstoupil v platnost za vlády Františka I. stabilní katastr. Jednalo se o přesný soupis a
geodetické vyměření veškeré půdy na vědeckých základech velkoměřítkového mapového díla
s využitím trigonometrie. Pozemky byly zaměřeny a očíslovány jako parcely. Ze stabilního katastru je
odvozena většina dnešních katastrálních map.
12

Dne 25. 6. 1871 byl přijat
ijat obecný knihovní zákon (zákon z 25. 6. 1871 č.. 95/1871 řř. z., o zavedení
obecného zákona o pozemkových
zemkových knihách) a dne 5. 12. 1874 zákon o založení nových pozemkových
knih (zákon č.. 92/1874, o založení nových pozemkových knih pro království České a o jejich vnit
vnitřním
zařízení).
ízení). Bylo stanoveno, že v nových pozemkových knihách mají být zaneseny vešker
veškeré nemovitosti i
práva a povinnosti s nimi spojené. Zákon stanovil, že pozemkové knihy jsou veřejné.
veřejné. Práva
zapisovaná do pozemkových knih se nabývala vkladem - intabulací. Stanovením intabulačního
intabula
principu (tj. ztotožněním
ním okamžiku nabytí práva s okamžikem jeho veřejné
ejné publicity v pozemkové
knize) a přísných a přesných
esných formálních pravidel pro zápis byl zajiš
zajišťován
ován vysoký soulad mezi
skutečností
ností a evidovaným stavem.
Reambulance map stabilního katastru ukázala, že katastr může
m že být brzy znehodnocen, nebude
nebude-li
zajištěn systém jeho nepřetržitého
řetržitého dopl
doplňování
ování a údržby. Zákon ze dne 23. 5. 1883 čč. 83 ř. z., o
evidenci katastru daně pozemkové, proto na
nařídil, že se katastr daně pozemkové musí udržovat v
souladu se skutečným
ným a právním stavem. V roce 1896 byl katastr dan
daně pozemkové revidován a od
roku 1898 bylo i v katastru zavedeno používání metrické míry. Pro nové zaměřování
zaměřování se postupn
postupně
přestalo
estalo využívat metody grafické a zavedena byla metoda číselného měření.
ěření. Výhodou číselného
měření byla přesnost, síťť pevných trvale stabilizovaných
sta
bodů (trigonometrických a polygonových),
možnost vyjádření
ení polohy každého zam
zaměřeného bodu pravoúhlými souřadnicemi,
adnicemi, možnost zpětné
zp
rekonstrukce zaměřeného
eného bodu a možnost zobrazení zam
zaměřeného
eného území v jakémkoliv měřítku.
m
Katastr
1
daně pozemkové platil
latil až do r. 1927.
Filozofie veřejného přístupu k informacím uložených jak v pozemkových knihách, tak v katastru
předurčuje,
uje, že každý, nejen vlastník a státní orgán, si m
může
že zjistit údaje o nemovitostech. To předchází
p
nejen majetkovým sporům,
ům, ale činí obchod
o
s nemovitostmi bezpečným.

Obrázek 2 Archivní mapa stabilního katastru (Zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/)

2.10 Pozemkové knihy
Knihy vedené dle katastrálních území. Předmětem
tem zápisu do pozemkové knihy byl vznik, změna,
zm
či
zánik vlastnictví, zatížení majetku nebo omezení výkonu vlastnického práva, nezapisovala se však
práva zapsaná v horních nebo železničních
železni
knihách, veřejné
ejné statky a majetek, který byl předmětem
p
zápisu do zemských desek. Zákonem byla zavedena ohlašovací povinnost
pov
v případě
řípadě změn údajů v
katastru ve vztahu k pozemkové knize a naopak, čímž se zajišťoval také
ké souhlas se skutečným
skute
stavem.
1

www.cuzk.cz
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Pozemkové knihy byly zrušeny 1. dubna 1964 s účinností zákona č. 22/1964 Sb., evidenci
nemovitostí.
2.10.1 Železniční knihy
Železniční knihy byly založeny roku 1874 pro veřejnou dopravu. Jednalo se o evidenční nástroj pro
železnice a další dráhy. Železniční knihy, resp. jejich zápisy byly zrušeny tak jako pozemkové knihy 1.
dubna 1964.
2.10.2 Horní knihy
Aplikace do horních knih byla analogická jako u pozemkových knih či železničních. Předmětem byly
ale dolové míry nebo dolové stavby a podobná oprávnění s charakterem nemovitosti. V lednu 1958,
kdy nabyl účinnosti horní zákon č. 41/1957 Sb., byly horní knihy zcela zrušeny.

2.11 Pozemkový katastr
V letech 1921 a 1922 došlo na území Československa k pozemkové reformě a hned poté ke scelování
pozemků. V zájmu katastru nebylo již jen schraňovat informace pro daňové potřeby, ale i k údržbě a
obnově veřejných knih, zajištění vlastnictví a jeho převodů.
Začátkem roku 1928 vstoupil v platnost zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení.
Tím zanikly veškeré předchozí normy vztahující se ke katastru.
Nově se přesunula správa katastrálního operátu z berních úřadů na nově vzniklé katastrální úřady,
které měly za povinnost neustále aktualizovat soulad mezi pozemkovým katastrem a skutečností.
2.11.1 Katastrální operát
Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území.
Katastrální operát tvoří:
a) soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a její číselné vyjádření,
b) soubor popisných informací, který zahrnuje údaje podle § 4 odst. 1 písm. b) až f)
c) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací,
včetně místního a pomístního názvosloví
d) 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,
e) protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách, dalších zápisech, opravách chyb, námitkách
proti obnovenému katastrálnímu operátu, výsledcích revize katastru a o záznamech pro další
řízení.2
Dříve byly katastrální mapy vedeny přímo pro jednotlivá katastrální území. Sousední území bylo tak
předmětem další katastrální mapy zobrazující konkrétní katastrální území.
V současné době je katastrální operát v elektronické podobě ucelený, resp. jeho rozdělení není na
první pohled zcela zřejmé. Ve fyzické podobě samozřejmě podléhá konkrétnímu katastrálnímu
pracovišti. Logiku lze shledat v tom, že právě podle katastrálních pracovišť je možno spravovat a
dokumentovat údaj o každé změně ohledně dané nemovitosti včetně sledování její historie.

2

Baudyš P., Katastrální zákon – Komentář, Praha: C. H. Beck, 2014
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2.12 Jednotná evidence půdy
V lednu roku 1956 se vláda v dobách socialismu usnesla na vytvoření tzv. jednotné evidence půdy.
Cílem bylo zjistit, kdo danou půdu obhospodařuje, nešlo přímo o vlastnická práva. Jednotná evidence
půdy nebyla charakterizována žádným zákonem a až do roku 1964 nespadala věcná práva pod žádnou
evidenci.

2.13 Evidence nemovitostí
Potřeba právní ochrany majetkových vztahů vedla k obnovení jejich evidence. Stalo se tak zákonem č.
22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí a prováděcí vyhláškou k němu č. 23/1964 Sb., oba předpisy byly
později novelizované. Mezi další významné prameny právní úpravy náležel zákon č. 46/1971 Sb., o
geodézii a kartografii a zákon ČNR č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.3
Od roku 1964 do roku 1988 vznikala kompletní evidence nemovitostí. Šlo o velmi pečlivé zjišťování a
zapisování právních vztahů k nemovitostem. Její obsah je znázorněn na obrázku č. 3.
Měřický operát EN (pozemkové mapy) vycházel z předchozích ostrovních map bývalého
pozemkového katastru, které byly skresleny do souvislého zobrazení. Nové pozemkové mapy byly
postupně vyhotovovány na základě výsledků technicko-hospodářského mapování - THM (1961 1981), později na základě výsledků tvorby základní mapy velkého měřítka - ZMVM (1981 - 1992).4
Zásadní změnou bylo ukončení tzv. intabulačního principu, tedy zápis do evidence nebyl
předpokladem pro vznik, změnu nebo zánik zapisovaného právního vztahu.5
Dále byla uzákoněna ohlašovací povinnost. Nebyla však sankciována.
pozemková mapa
měřičský operát

pracovní mapa
evidenční mapa
list vlastnictví
evidenční list

evidence nemovitostí

výkaz změn
písemný operát
soupis parcel
sbírka listin
sumarizační výkazy

seznam uživatelů a
vlastníků (vč. rejstříku)
seznam domů

Obrázek 3 Struktura evidence nemovitostí (Zdroj: autor)

3

Pekárek, P., Průchová, I., Pozemkové právo, Brno: Masarykova univerzita, 2004
www.cuzk.cz
5
Pekárek, P., Průchová, I., Pozemkové právo, Brno: Masarykova univerzita, 2004
4
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2.14 Katastr nemovitostí ČR od roku 1993
Katastr nemovitostí České republiky po nové právní úpravě (jako zákonu č. 264/1992 Sb., kterým se
měnil občanský zákoník a některé další zákony, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a
jiných věcných práv k nemovitostem, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon) a zákon č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech), slučoval
v jedno pozemkové knihy i bývalý pozemkový katastr. Do katastru se od této doby zapisovalo
vkladem nebo záznamem. Katastrální operát tvořil soubor geodetických informací, popisných
informací, souhrnné přehledy o půdním fondu, dokumentace výsledků šetření a měření a sbírka listin.
Operát byl převzat z evidence nemovitostí, přičemž byl prozatímně doplněn o zjednodušenou evidenci
pozemků. Pozemky zjednodušené evidence nebyly zobrazeny v platných katastrálních mapách a
využívaly 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 SPI v letech 1994-1998. V letech 1997-1998 byl KN jednorázově doplněn o
údaje o vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám. V roce 1998 byla
zahájena digitalizace SGI.6
Od roku 2001 funguje elektronický systém ISKN, který mimo jiné ctí operát bezpečnosti, ale také
podporuje vzdálený přístup do katastru nemovitostí.

6

www.cuzk.cz
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3 Katastr a EU
3.1 ELRA - síť katastrů nemovitostí provozovaná na evropské úrovni.
ELRA (European
European Land Registry Association), tedy evropská asociace katastru nemovitostí je
mezinárodní asociace, jejímž hlavním posláním a cílem je "Vývoj a pochopení role zápisu do
katastru nemovitostí v realitních a kapitálových trzích".
V říjnu 2004 nastal pravý čas na vytvo
vytvoření
ení Evropského sdružení zastupující zájmy katastrálních úúřadů
v EU. Tato iniciativa byla podpořena
podpoř
bývalým soudcem Antoniem Vitorinem.
ELRA byla tvořena 12 členy.
leny. Nyní má 26 organizací zastupujících katastr nemovito
nemovitostí u více než 20
členských států a stále roste. ELRA chce zd
zdůraznit význam katastrálních úřadů
ř ů v Evropě
Evrop jako právních
institucí a rozsah účinkůů registrač
registračních
ních prohlášení jakožto základní nástroj pro vývoj a zm
změny v
právním státě v oblasti majetku a práv na nemovitosti. Primárním účelem
elem ELRA je vývoj a
porozumění
ní role zápisu do katastru nemovitostí v realitních a kapitálových trzích. ELRA je plně
odhodlána jednat jménem katastrálních úřadů
ú
v Evropě spolupracovat s institucemi EU.

Obrázek 4 Členové
lenové ELRA (Zdroj: http://www.elra.eu/geographic-search/)
http://www.elra.eu/geographic

Všeobecně platí, že pravidla, kterými se řídí
ídí Land registration systems, jsou úzce spojena se zákony,
kterými se řídí
ídí majetková a realitní práva ve všech zemích. Je také známo, že tato práva jsou
zakořeněna v tradici každého systému, který tak vysvětluje
vysv tluje tvrzení evropských smluv, že spole
společenská
práva neodsuzují majetkový systém v každém státě.
Nicméně v současné doběě ve vývoji práva evropského společenství
spole
nelze přecházet
řecházet roli systému
pozemkové evidence, a proto je katastr nemovitostí zásadní nástroj pro správné fungování základní
společenské svobody jako např.
ř. svoboda pohybu osob nebo kapitálu.
Land registries také může
že být cenný nástroj pro dosažení cílů
cíl v oblasti politiky
iky životního prostředí
prost
a
může poskytovat pomoc v rámci soudní spolupráce v Evropské unii za předpokladu
ředpokladu vymezení jistých
hranic, co se nemovitostí týče.
če. Instituce Land Registry hraje značnou
zna nou roli na evropském trhu hypoték.
V této souvislosti chce ELRA prosazovat
prosazovat vzájemnou znalost jednotlivých systémů katastrů
nemovitostí napříč Evropou a zároveň
zárove vytvořit
it podmínky pro ziskovou spolupráci s evropskými
institucemi. Tato spolupráce s evropskou unií, kde ELRA tvořila
tvo ila kostru Land registries, vyústila
grantem z Generálního ředitelství pro spravedlnost a to pro spolufinancování v roce 2007.
17

3.1.1

Představenostvo
edstavenostvo ELRA

Vnitřní
ní organizace ELRA zahrnuje tyto orgány:

ELRA
Valné shromáždění
shromážd
Prezident
Generální tajemník
Pokladník
Obrázek 5 Vnitřní
ní organizace ELRA (Zdroj: autor)

Valné shromáždění je setkání všech členů ELRA pro společné jednání.
Valná hromada je nejvyšším orgánem ELRA a má všechny pravomoci svěřené
svěřené zákonem a stanovami
společnosti.
nosti. Zasedání musí probě
proběhnout minimálně jednou za rok.
Mezi každoročním
ním zasedáním je ELRA řízena těmito členy:
•

Prezident
Prezident je volen valnou hromadou na dobu dvou let. Toto období nelze prodloužit.
Zastupuje sdružení před
řed tř
třetí
etí stranou a má na starosti správu sdružení, jakož i provádění
provád
rozhodnutí přijatých
ijatých Valným shromážděním
shromážd
či představenstvem.
Současným
asným prezidentem asociace je Alasdair Lewis.

•

Hlavní tajemník
Hlavní tajemník je volen valnou hromadou na dobu dvou let. Toto období nelze prodloužit.
Musí mimo jiné vypracovávat zápisy z dohod a udržovat archiv organizace. Dále musí podat
všechny zákonem požadované dokumenty k příslušnému „rejstříku
íku Obchodního soudu“.
Současným
asným hlavním tajemníkem asociace je Jorge Lopéz.

•

Pokladník
Pokladník je volen valnou hromadou
hromadou na dobu dvou let. Toto období nelze prodloužit
Pokladník má za úkol mimo jiné vést účetnictví
ú
(vč. daňových přiznání
řiznání apod.) a podat roční
ro
uzávěrky příslušnému
íslušnému rejstř
rejstříku
íku obchodního soudu, nebo Belgické národní bance.
Současným
asným pokladníkem je Guido de
de Latte a správci rady pro tuto relaci jsou Jacques Vos a
Mihai Taus.
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3.1.2

Cíle ELRA

Konkrétní cíle

Vyšší cíle

• Důraz a záměrr na právní aspekty
převodů vlastnických práv u
evidence pozemkůů a bezpečnost
bezpeč
transakcí.
• Účast
ast a porada u vývoje nové
legislativy ovlivňující
ňující zájmy u
pozemků a nemovitostí.
• Efektivní přispívání
ispívání k budoucí
politice EU v rámci zápisu do
katastru nemovitostí.
• Směřování
ování ke sjednocení činností
č
ohledně katastrů nemovitostí a
poskytnutí nejvyšší úrovně zajištění
majetkových práv v Evropě.
Evropě

• Efektivně spolupracovat s ostatními
členy
leny ELRA k rozvinutí porozum
porozumění
v otázkách společného
čného zájmu v
Evropě.
• Spolupráce s EU včetně
četně aktivního
posouzení politických nástrojů,
nástroj
legislativy a předpisů.
• Součinnost s třetí
řetí stranou
angažovanou v rozvoji evropského
trhu s pozemky a s celosvětovými
celosvě
organizacemi podobných záměrů.
zám
• Vytvoření sítě pro diskuzi a výměnů
vým
názorů.

Obrázek 6 Cíle ELRA (Zdroj: autor)
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3.2 Porovnání systému evidence nemovitostí u zemí EU
Vyhledávání

Dostupné
informace

Rakousko
Adresa pozemku,
číslo parcely, mapa,
jméno vlastníka (s
omezením
vzhledem k ochraně
osobních dat)

Pozemek: adresa,
velikost, ID,
hranice, budovy,
názvy ulic, čísla
Nemovitost: údaje
majitele + jeho
vlastnictví,
hypotéky, věcná
břemena a
služebnosti, plné
znění dokumentů
Údaje koment. na
nemovitosti:
památky, letištní
zóny, závazky ve
prospěch obce
(např. povinnost
zřízení chodníku)

Poplatky

Výpis z rakouského
obvodního soudu,
výpis listu
vlastnictví nebo
digitální mapy 9 €
Prostřednictvím
EULIS € 0.28 za
každých deset řádků
dat (např. 20 řádků
stojí € 0,56, 21
řádků stojí € 0.84)

Litva
Identifikátor
majetku, adresa
majetku, počet
parcel katastru,
katastrální
území, obytné
čtvrti, název
ulice a
souřadnic, mapa
Veřejně:
registrační číslo,
název objektu,
jedinečné číslo,
adresa
Profesně:
Realitní objekty
(pozemek,
stavební parcely,
byty), typ
mapování,
průměrná
hodnota na trhu,
souřadnice),
právní
skutečnosti

hledání v
databázi € 0.29
výpis z KN na
obrazovce €
0.58

Nizozemsko
Přes EULIS od
majitele, adresa, kód
katastru nemovitostí,
mapa

Česká republika
Jméno, číslo LV,
parcelní číslo,
číslo budovy
v katastr. území,
katastr. mapa

Obecné: ID parcel,
velikost, adresa,
popis, typ vlastnictví

Vlastník,
zatížení, zákonná
práva, věcná
břemena

Výpis z katastru: viz
předešlé pouze
s potvrzením (do 5
dnů)
Všeobecné
hypoteční
informace:
Informace o parcele,
výše hypotéky,
poplatky,
Výpis z hypotéky:
viz předešlé pouze
s potvrzením
(do 5 dnů)
Výpis z katastru
nemovitostí na
nemovitosti / výpis z
hypoték a věcných
břemen / výpis z
katastrální mapy €
3,05

výpis z
katastrální mapy
€ 0.58
Zobrazení
katastrální mapy
s nemovitostmi
na obrazovce €
0.06 za
jakoukoli
operaci v
mapách.

Obrázek 7 Porovnání systému evidence nemovitostí u vybraných zemí EU (Zdroj: www.eulis.eu)
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List vlastnictví
(A-F)

výpis nebo opis
z KN, vydání
identifikace
parcely nebo
skupiny
souvisejících
parcel
poplatky viz
obrázek č. 8

3.3 Nejčastější poplatky
oplatky KN v ČR

30 Kč

• Vydání prvé a další kopie listiny pořízené při
ři vydání originálu listin
za každou i jen započatou stránku formátu A4

50 Kč

• Kopie katastrální mapy
• Ověřený opis nebo kopie listin ze sbírky listin

100 Kč

• Výpis nebo opis z katastru nemovitostí
• Vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících parcel
• Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování
íslování parcel geometrického
plánu s údaji KN

500 Kč

• Přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení
ělení práva k domu a
pozemku na vlastnické právo k jednotkám
v k uložení do
• Přijetí dohody spoluvlastníků o správěě nemovité věci
sbírky listin

1000 Kč

• Přijetí návrhu na vklad

Obrázek 8 Nejčastější poplatky KN v ČR (Zdroj: ČÚZK)
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3.4 Cizinci a prodej nemovitostí v ČR po vstupu do EU
Od roku 2009 lze rozdělit cizince v tomto směru na ty, kteří jsou občané států Evropské unie,
popřípadě zda mají na základě mezinárodních dohod jakési zvýhodnění a na ty, které nejsou v EU a
nemají výhody.
Devizový zákon ukládá, že ti, kdo mají české občanství, i když mají trvalé bydliště mimo ČR, nebo ti,
co mají průkaz o povolení k pobytu ve státě EU, mohou nabývat pozemky tvořeny zemědělským
půdním fondem, popřípadě plnící funkci lesa.
Další podmínkou je trvalý pobyt (na výše zmíněném území) nejméně 3 roky a evidence zemědělského
podnikatele vedená na příslušném obecním úřadě.
Ostatní nemovitosti jsou „k mání“ pro příslušníky ČR, cizozemce s průkazem o povolení k pobytu pro
státního příslušníka EU a právnické osoby mající v ČR oprávnění podnikat.
Občané zemí Evropského hospodářského prostoru, USA či Švýcarska mají výhodu, neboť v rámci
mezinárodní dohody jim ČR umožňuje poskytnout minimálně stejné podmínky, které poskytuje
příslušníkům kteréhokoli jiného státu s výjimkou států EU. Podkladem je uzavřená doložka nejvyšších
výhod.
Dle devizového zákona od května 2009 mohli občané třetích zemí nabývat nemovitý majetek:
a) děděním – do SJM (alespoň jeden v tuzemsku), v přímé linii – např. sourozenec
b) výměnou za jinou nemovitost (cena na základě zvl. předpisů)
c) na základě předkupního práva
d) výstavbou na vlastním pozemku
e) založením společnosti, která následně nemovitost koupila
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4 Základní pojmy
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 zapisovaného do katastru nemovitostí
záznamem, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků,
popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.
Parcela - pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen
parcelním číslem.
Stavební parcela - pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.

Pozemková parcela - pozemek, který není stavební parcelou. 7
Stavba – 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.8

7
8

Zákon 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
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5 Katastr ve vazbě na nový občanský zákoník
5.1 Základní zákonné předpisy 1. 1. 2014
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Účinnost: 1. 1. 2014
3081 paragrafů, 238 zrušených předpisů
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
Účinnost: 1. 1. 2014
Zrušeny jsou:
• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
• Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
• Zákon č. 344/1992 Sb., katastr nemovitostí ČR (katastrální zákon)
• Všechny provádějící předpisy

5.2 Základní změny
•
•
•
•
•
•
•

Stavba je součástí pozemku – „superficies solo cedit“
Zásada materiální publicity
Předmět evidování v KN
Nová práva zapisovaná do KN
Nový obsah pojmů vklad a záznam
Nová práva zapisovaná do KN
Nové poznámky zapisované do KN

5.3 Veřejný seznam 1. 1. 2014
•
•
•

Nový občanský zákoník neobsahuje termín katastr nemovitostí, ale jen obecný termín veřejný
seznam.
Do veřejného seznamu se provádí zápisy.
Rozlišení vkladu a záznamu řeší až katastrální zákon.

5.4 Nemovitá věc v roce 2014
•
•
•
•

Pozemky.
Podzemní stavby se samostatným účelovým určením a věcná práva k nim.
Práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (např. právo stavby).
Stanoví-li právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést
z místa na místo bez porušení její podstaty, bude i tato věc nemovitá (dočasná stavba).

5.5 Superficies solo cedit od 1. 1. 2014
•

Návrat k zásadě superficies solo cedit, tj. povrch ustupuje půdě, čili stavba je součástí
pozemku.
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(1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná
zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku
nebo upevněno ve zdech.9
(2) Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek.
•
•

Stavba se tak účinností nového ObčZ stala součástí pozemku, ale jen tehdy, pokud je totožný
vlastník stavby s vlastníkem pozemku, na němž stavba stojí.
Nikdo o své vlastnické právo však nepřichází, ale vlastník pozemku má předkupní právo ke
stavbě (tj. k právu stavby) a stavebník má předkupní právo k pozemku.

5.6 Zásada materiální publicity
§ 984 NObčZ
• Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí
zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k
tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dobrá víra se posuzuje k době, kdy k právnímu
jednání došlo; vzniká-li však věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak k době
podání návrhu na zápis.
§ 986 NObčZ
• Kdo tvrdí, že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným do veřejného seznamu bez
právního důvodu ve prospěch jiného, může se domáhat výmazu takového zápisu a žádat, aby
to bylo ve veřejném seznamu poznamenáno. Orgán, který veřejný seznam vede, vymaže
poznámku spornosti zápisu, nedoloží-li žadatel ani do dvou měsíců od doručení žádosti, že své
právo uplatnil u soudu.
• Požádal-li žadatel o poznamenání spornosti zápisu do jednoho měsíce ode dne, kdy se o zápisu
dozvěděl, působí jeho právo vůči každému, komu popíraný zápis svědčí nebo kdo na jeho
základě dosáhl dalšího zápisu; po uplynutí této lhůty však jen vůči tomu, kdo dosáhl zápisu,
aniž byl v dobré víře.
• Nebyl-li žadatel o zápisu cizího práva řádně vyrozuměn, prodlužuje se lhůta podle odstavce 2
na tři roky; lhůta počne běžet ode dne, kdy byl popíraný zápis proveden.

5.7 Nově žaloba na určení hranice pozemku od 1. 1. 2014
Doposud nelze podat žalobu na určení hranice pozemku.
§ 1026
Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo požadovat, aby
je soud určil podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle slušného
uvážení.

5.8 Stavba na cizím pozemku od 1. 1. 2014
§ 1084
(1) Stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku.
(2) Vlastník pozemku nahradí osobě, která zřídila na cizím pozemku stavbu v dobré víře, účelně
vynaložené náklady.

9

OZ, Část 1, Hlava IV, Díl 3, § 506
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5.9 Právo stavby
•
•
•
•
•
•
•
•

Opět je zavedeno právo stavby pro případy, kdy bude pozemek zatížen věcným právem jiné
osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu.
Právo stavby
Právo dočasné
Zřízeno na maximálně 99 let
Nemovitá věc
Vzniká zápisem do veřejného seznamu
Je možné zatížit i převést
Může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého sice není pro stavbu zapotřebí, ale
slouží k jejímu lepšímu užívání.

5.10 Služebnosti a reálná břemena od 1. 1. 2014
•
•

Návrat ke služebnostem a reálným břemenům, které jsou společně nazývány věcnými
břemeny (§ 1257).
Vznikají zápisem do veřejného seznamu.

5.11 Nájem a pacht do veřejného seznamu od 1. 1. 2014
•

Do veřejného seznamu se zapisuje nájem a pacht, pokud o to někdo požádá (se souhlasem
vlastníka).

5.12 Vkladový princip od 1. 1. 2014
•
•
•

Vkladový princip při převodu vlastnického práva k nemovitosti je zachován.
Stanoveno, že převádí-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném seznamu,
nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.
Vkladový princip je i při vzniku ostatních věcných práv.

5.13 Do katastru nemovitostí se zapisují tato práva od 1. 1. 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vlastnické právo
věcné břemeno (služebnosti a reální břemena)
zástavní právo
podzástavní právo
budoucí zástavní právo
předkupní právo s účinky věcného práva
právo nezbytné cesty
výměnek, budoucí výměnek
přídatné spoluvlastnictví
správa svěřenského fondu
výhrada vlastnického práva
právo zpětné koupě
zákaz zcizení nebo zatížení sjednaný jako věcné právo
výhrada práva lepšího kupce
ujednání o koupi na zkoušku
nájem
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•
•
•

pacht
vzdání se práva na náhradu škody na pozemku
rozdělení budovy na dům s byty a nebytovými prostory

5.14 Návrh nového katastrálního zákona
• Věcný záměr schválen vládou
• Paragrafované znění návrhu duben 2012
• 3. 2. 2012 – 2. 3. 2012 meziresortní připomínkové řízení
Účinnost shodně s NObčZ

5.15 Předmět evidence v katastru nemovitostí od 1. 1. 2014
•
•

•
•
•

pozemky v podobě parcel
budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, nebo budovy, kterým se číslo
popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud jsou hlavní stavbou na pozemku, nejedná-li se o
drobné stavby, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva stavby
jednotky, včetně rozestavěných
právo stavby
nemovitosti, o nichž to stanoví jiný zákon

5.16 Druhy zápisů do KN od 1. 1. 2014
Vklad – věcná práva
• na základě smluv i rozhodnutí státních orgánů, ze zákona apod.
• náležitosti vkladových listin
• Na listiny se nedává doložka o provedení vkladu, ale zasílá se vyrozumění.
Záznam – oprávnění k nemovitostem ve vlastnictví státu, kraje, obce
Poznámka - poznámky k osobě nebo nemovitosti

5.17 Přezkum vkladové soukromé listiny
Před rozhodnutím o povolení vkladu KÚ zkoumá u vkladové listiny, která je soukromou
listinou, zda
• vkladová listina splňuje náležitosti listiny pro zápis do KN
• obsah listiny doložené k návrhu na vklad odůvodňuje navrhovaný vklad,
• právní jednání je učiněno v předepsané formě,
• účastník řízení není omezen právními předpisy v nakládání s nemovitostí,
• k právnímu jednání byl udělen souhlas podle jiného předpisu,
• z obsahu listiny a jeho porovnáním s dosavadními zápisy v KN není patrný důvod, pro
který by bylo právní jednání neplatné,
• Navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy v KN (na překážku povolení vkladu
není, pokud logickou mezeru mezi zápisem v KN a navrhovaným vkladem podle
vkladové listiny navrhovatel doloží současně s návrhem na vklad listinami, které
návaznost vkladové listiny na dosavadní zápisy v KN doplní).
Pokud je vkladová listina sepsána jako veřejná listina, KÚ zkoumá, zda
• veřejná listina splňuje náležitosti listiny pro zápis do KN
• obsah veřejné listiny doložené k návrhu na vklad odůvodňuje navrhovaný vklad a
• navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy v KN.
•

27

5.18 Rozhodnutí o povolení/zamítnutí vkladu
•
•
•

Rozhodnutí o povolení vkladu se poznamená ve spise (nabývá právní moci).
Účastníci obdrží vyrozumění o vkladu (změnový výpis z KN).
Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu je přípustná žaloba.

5.19 Správní poplatky od 1. 1. 2014
•

Zpoplatněny jsou vklady (včetně těch, které dosud jsou záznamem), nikoliv záznam a
poznámky.
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5.20 Porovnání vývoje vkladových řízení po NOZ

Obrázek 9 Vývoj vkladových řízení
ízení KÚ Praha (Zdroj: Oběžník
Ob
KÚ)

Obrázek 9 znázorňuje
uje podání a zpracování vklad
vkladů na KN v přelomu
elomu roku 2013/2014,
2013/2014 tj. v době
naplnění účinnosti NOZ, v rozmezí šesti měsíců,
m
což znázorňuje
uje vodorovná osa. V oboru hodnot lze
vyčíst počty řízení vkladůů a dobu trvání jejich vyřízení. V tomto směru lze přihlédnout
řihlédnout k faktu, že
správní orgán (tedy i katastrální úřad)
úř
si vyhrazuje standardně 30 (včetněě zákonné ochranné 20 denní
lhůty od informace o plombě)
ě) + nadstandardn
nadstandardně 30 (u náročnějších
jších podání, výzev k doložení
nedodaných nedílných příloh,
říloh, ústních jednán
jednání apod.) kalendářních dnů na vyřízení
řízení podání. V tomto
směru vždy katastrální úřad
řad dobu řřízení dle grafu dodržel i přes nutná školení zaměstnanců
zamě
a
implementaci IT úprav např.
ř. do ISKN (informa
(informačního
ního systému katastru nemovitostí).
Dále je třeba brát v potaz, že katastrální úřad
ú
pro Prahu a Středočeský
eský kraj bývá jeden
z nejvytíženějších úřadůů (viz graf na obrázku 10) a úměrně tomu by měll být dotován ministerstvem
vnitra. Tento finanční
ní propad má za následky delší lhůty
lh
řízení.
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Obrázek 10 Počty vkladů v jednotlivých krajích za rok 2013 (Zdroj: Oběžník
Ob
KÚ)

Na katastrálním úřadě je již zvykem, že v období konce roku je počet podání řízení nněkdy až
několikanásobně vyšší než v průměrném
průmě
měsíci. V tomto případě je počet
et podání ovlivn
ovlivněn i faktem,
že nástup nového občanského
anského zákoníku vzbudil na veřejnosti
ve
obavy z jakéhosi nového režimu, a tak se
veřejnost
ejnost snažila podat návrhy na změny
zm
práv do KN ještě před
ed rokem 2014. Jeden z faktorů je i ten,
že správní poplatek za vklad se zdražil z 500 Kč na 1000 Kč.
V této souvislosti nelze tvrdit, že příjem
př
pro katastrální úřad je dvojnásobný i s ohledem na to, že
některá
která podání, která byla do konce roku 2013 ppřijímána
ijímána záznamem, tak od roku 2014 byla podávána
návrhem na vklad (například
říklad nájem, pacht, pr
právo stavby).
Dle následujících obrázků (11 – 14) zobrazující statistiku vkladových podání a jejich příjem
p
ze
správních poplatků lze vidět
ět rozdíl mezi rokem 2013 a 2014.
Obrázek 11 popisuje konečný
čný stav podání vkladových řízení na příslušný
íslušný katastrální úúřad ke konci
roku 2013, tedy v době platnosti př
předchozího OZ.
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Obrázek 11 Statistika zápisů vkladů a plynoucí příjem
p
KÚ pro rok 2013 (Zdroj: autor a ČÚZK)

Na obrázku č.. 12 je zobrazena statistika té části podaných vkladů, jejichž návrhy na vznik, změnu
zm
nebo zánik práv do KN se i nadále v době účinnosti
innosti NOZ podávaly formou vkladu.

Obrázek 12 Statistika zápisů vkladů a plynoucí příjem
p
KÚ pro rok 2014 (Zdroj: autor a ČÚZK)

Oproti tomu obrázek č. 13 zahrnuje
uje naopak řízení, která se ke konci roku 2013 podávala záznamem,
ale počínaje
ínaje platností NOZ byla podána formou vkladu
vkladu,, a tak podléhá poplatku 1000 Kč.
K
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Obrázek 13 Statistika zápisů vkladů,
ů,, jejichž návrhy na zápis práva se podávaly formou vkladu od ledna 2014, a plynoucí
příjem
íjem KÚ pro rok 2014 (Zdroj: autor a ČÚZK)
Č

Posledním z této řady
ady je obrázek čč. 14 poukazující na celkový příjem
íjem za vkladová řřízení roku 2014.
V pořadí první sloupec sleduje příjem
př
z hlediska vkladů reprezentovaných obrázkem 12, druhý
sloupec příjem
íjem reprezentovaný obrázkem 13 a poslední sloupec je výsledným součtem
souč
obou příjmů.

Obrázek 14 Výsledný nárůst příjmů
ů za podané vklady v roce 2014 (Zdroj: autor a ČÚZK)
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Díky NOZ je tedy celkový navýšený příjem do státní pokladny 62 978 000 Kč díky tomu, že práva
byla zapisována vkladem. V poměru k příjmu z vkladových řízení z roku 2014 jde o

č
č

=

0,059, což je 5,9 % příjmu z vkladových řízení roku 2014.
V tomto směru ale nelze přidružit přímou úměru správního poplatku k nemovitostem. Resp. ke
každému vkladu jednu konkrétní nemovitost. Na návrhu na vklad lze označit několik nemovitostí,
popřípadě jednotek, a rozhodně ne každý vklad je povolen. Vklad může být i zamítnut, může být
podáno zpětvzetí a podobně. I poté se pak opakovaný „opravený“ návrh na vklad podává znovu a opět
se platí správní poplatek.
Pokud katastrální úřad přezkoumá, že je chyba na jeho straně, nebo z jakéhokoli důvodu uzná, že
účastník má právo na vrácení poplatku, pak bude katastrálním úřadem obeslán a poplatek mu bude
vrácen.
V opačném případě může katastrální úřad obeslat účastníka dopisem o výzvě k zaplacení správního
poplatku.

5.21 Problematika bytového práva v NOZ
Dle dříve platného zákona č. 72/1994 Sb. (Zákon o vlastnictví bytů – BytZ) byla jednotka definována
jako byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako
vymezená část domu.
Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou určeny k bydlení a nebytovým prostorem
místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům
než k bydlení.
S vlastnictvím jednotky je nerozlučně spojeno podílové spoluvlastnictví společných částí domu, které
je neoddělitelné od vlastnického práva k jednotce a přímo ze zákona přechází na každého nabyvatele
jednotky, ale není součást jednotky.
Dále je s vlastnictvím jednotky spojena ze zákona i úprava právních vztahů k pozemku. Je-li pozemek
ve vlastnictví původního vlastníka budovy nebo je ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě, musí
být podíl na pozemku převeden spolu s jednotkou; přechod vlastnictví k jednotce je podmíněn
přechodem spoluvlastnického podílu na pozemku. Podíl na pozemku ale není součástí jednotky.
Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem velikosti
podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě (§ 8 odst. 2 BytZ).
Podlahovou plochou bytu nebo rozestavěného bytu je podlahová plocha všech místností včetně
místností, které tvoří příslušenství bytu nebo rozestavěného bytu (§ 2 písm. i) BytZ).
Podlahovou plochou nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru je podlahová
plocha všech místností nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru včetně ploch
určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem, popřípadě s rozestavěným nebytovým
prostorem; do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných
ploch, které jsou součástí meziprostoru (§ 2 písm. j) BytZ).
Jednotka dle Zákona o vlastnictví bytů není nemovitost, i když je tak s ní nakládáno.

5.22 Vznik vlastnického práva k jednotkám podle zákona č. 72/1994 Sb.
po dni nabytí účinnosti NOZ
Dle § 3063 NOZ: Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými
prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se
upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým
prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne
i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle
dosavadních právních předpisů.10

10

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
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Tedy pokud nabyl nabyvatel vlastnické právo alespoň
alespo k jedné jednotce v doměě před nabytím úúčinnosti
NOZ podle zákona č.. 72/1994 Sb., vznikne i po dni nabytí úúčinnosti
innosti NOZ vlastnické právo k dalším
jednotkám v takovém doměě podle zákona č. 72/1994 Sb.
V bytovém domě musí být jednotky vždy pouze jednoho typu (v domě s jednotkami podle BytZ
nemůže být současně i jednotka vymezená podle NOZ).
NOZ)

5.23 Vznik jednotky podle Zákona o vlastnictví bytů
byt a NOZ

Vznik
jednotky
BytZ

NOZ

Vznik
jednotky
Výstavbou

zápisem do
KN

lení vzniku jednotky (Zdroj:
(Zdroj autor)
Obrázek 15 Dělení
5.23.1

Zákonem o vlastnictví bytů
byt

Vznik výstavbou - vzniknou-li
li po 1. lednu 2014 jednotky na základě
základ smlouvy o výstavb
výstavbě v domě, v
němž předtím
edtím již došlo k nabytí vlastnického práva k alespo
alespoň jedné jednotce do 31. prosince 2013,
vznikne i k těmto nově vybudovaným jednotkám vlastnické právo podle Zákona o vlastnictví
vl
bytů, a
proto je třeba je v této smlouvěě o výstavb
výstavbě vymezit, včetně velikosti spoluvlastnických podílů
podíl na
společných částech
ástech domu (tzn. vč
včetně velikosti podlahových ploch), v souladu s BytZ, nikoli podle
NOZ. Zároveň však platí, že samotná smlouva
smlouv o výstavbě uzavřená
ená po 1. lednu 2014 se v takovém
případě bude řídit
ídit novou právní úpravou (§ 1170 až 1174 NOZ) –KANCL (Komise pro aplikaci nové
civilní legislativy) z 6. 12. 2013.
Stanovisko KANCLu k NOZ:
Od 1. 1. 2014 bude vlastník jednotky vzniklé před
p
účinností NOZ převádět
ět stále tuto (starou) jednotku,
jak je zapsána v katastru nemovitostí.
nemovitostí K tomu, aby se vznik vlastnického práva ke všem jednotkám v
domě řídil Zákonem
ákonem o vlastnictví bytů,
byt nebylo zapotřebí, aby došlo k převodu
evodu jednotky z vlastníka
budovy
vy na další osobu do 31. prosince 2013, ale stačilo,
sta
když bylo nejpozději
ěji s účinky
úč
k 31. 12. 2013
vkladem vloženo do katastru nemovitostí prohlášení vlastníka budovy.
Jestliže došlo k zápisu prohlášení vlastníka domu vkladem do katastru nemovitostí s účinky
ú
nejpozději
k 31. prosinci 2013, pak má po 1. lednu 2014 nájemce bytu - jednotky vymezené dle Zákona o
vlastnictví bytů, pouze předkupní
ředkupní právo k této jednotce ppři jejím prvním převodu
řevodu dle § 1187 odst. 1
NOZ. Žádné jiné zákonné předkupní
ředkupní právo nájemce bytu nemá.
Vznik výstavbou na základěě smlouvy o výstavbě
výstavb - ke smlouvě o výstavběě uzavř
uzavřené před 1. 1. 2014
je nutné přistupovat
istupovat z hlediska legitimního očekávání
o
účastníků smlouvy ke vzniku vlastnictví
jednotek po dokončení
ení výstavby, pop
popř. vzniku vlastnictví rozestavěných
ných jednotek podle § 2 písm. e) a
f) BytZ, a to i v případě, že k 31. 12. 2013 v rozestavěném domě ještě ani rozestavě
rozestavěné jednotky
neexistovaly s tím, že na základě
ladě takové smlouvy o výstavbě
výstavb se vkladem zapíše vlastnictví jednotek
podle BytZ i po 1. 1. 2014 (§ 3028 odst. 2 NOZ).
Vznik zápisem (vkladem) do katastru nemovitostí na základě
základ změny
ny prohlášení, ve kterém budou
nové nebo změněné
né jednotky opě
opět vymezeny podle BytZ.
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•
•

Bylo-li prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v budově sepsáno podle § 4 BytZ, ale
nebylo do 31. 12. 2013 doručeno s návrhem na vklad katastrálnímu úřadu, vlastnictví jednotek
na základě takového prohlášení již nemůže podle BytZ v budově vzniknout.
Prohlášení musí být sepsáno nově s jednotkami vymezenými podle § 1158 a násl. NOZ.

5.23.2 Novým občanským zákoníkem
Bytové spoluvlastnictví podle NOZ- § 1158
Jedná se o speciální formu spoluvlastnictví, tedy nemovité věci (pozemek, nebo budova, nebo právo
stavby) založené vlastnictvím jednotek. Podmínkou je, aby součástí nemovité věci byl dům s alespoň
dvěma byty.
Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité
věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá. To co platí pro byt, platí pro
nebytový prostor, jakož i pro soubor bytů nebo nebytových prostorů. Jednotkou může být např. i
soubor několika bytů ve druhém a třetím podlaží domu spolu s obchodem v přízemí a několika
garážemi v podzemním podlaží.
Výstavbou – podle § 1163 NOZ, pokud je dům alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již
uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí a byt nebo nebytový prostor nebo soubor bytů či
nebytových prostorů nebo soubor bytů a nebytových prostorů je uzavřen obvodovými stěnami. Platí i
pro případ vzniku jednotky nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou domu.
Zápisem do KN - pokud vlastník nebo osoba k tomu oprávněná z jiného věcného práva prohlášením
rozdělí své právo k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám.
Dále pokud spoluvlastníci si to ujednají při oddělení ze spoluvlastnictví, nebo při jeho zrušení a
vypořádání (v NOZ již není požadováno předchozí vypořádání spoluvlastnických podílů tak, aby se
rovnaly budoucím spol. podílům na společných částech domu).
V případě společného jmění manželů pokud si to ujednají při změně rozsahu, či při vypořádání SJM.
Rozhodnutím soudu při oddělení, zrušení nebo vypořádání spoluvlastnictví, nebo zúžení (či
vypořádání) SJM.
Vznik (rozestavěné) jednotky podle NOZ
Jsou-li jednotlivé byty nebo nebytové prostory nebo soubory bytů či nebytových prostorů nebo
soubory bytů a nebytových prostorů v domě rozestavěny tak, že jsou již uzavřeny obvodovými
stěnami, vzniknou i v tomto případě jednotky v domě zápisem do katastru nemovitostí vkladem podle
§ 1164 NOZ.
Lze tak učinit na základě:
• prohlášení
• smlouvy o oddělení nebo zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
• dohody o změně rozsahu nebo vypořádání SJM
• rozhodnutí soudu podle § 1165
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5.24 Porovnání listu vlastnictví dle Bytového zákona a dle Nového
občanského
anského zákoníku
LV dle Bytového zákona

Obrázek 16 LV dle Bytového zákona (Zdroj: ČÚZK)

a
LV dle Nového občanského
anského zákoníku

Obrázek 17 LV dle NOZ (Zdroj: ČÚZK)

Po zhlédnutí si lze všimnout titulku „Součástí
„Sou ástí je stavba:“, který se nachází na LV dle NOZ
(Obrázek 17), a váže se k parcele č.
č 43. Jedná se o výstup KN, který vyplývá z ustanovení NOZ, že
stavba je součástí pozemku.
Na LV z doby platnosti předešlého
ředešlého ob
občanského zákoníku (Obrázek 16) lze vidět
ět zvláš
zvlášť vypsané
parcely a zvlášť stavby.
Přii pohledu na tzv. „Typ jednotky“ lze rozlišit dle čeho
eho je vymezeno vlastnictví, tedy zda podle NOZ
nebo BytZ.
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5.25 Změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na
vlastnické právo k jednotkám
Dojde-li k zápisu vlastnického práva k jednotkám do katastru nemovitostí, nelze prohlášení prohlásit
za neplatné ani nelze určit, že vlastnické právo k jednotce nevzniklo, v případě, že věcné právo k
jednotce nabyla další osoba.
Vady prohlášení může odstranit původce prohlášení nebo vlastníci dotčených jednotek společným
prohlášením. Nedohodnou-li se, rozhodne o odstranění vady soud na návrh osoby, která na tom má
právní zájem.
Změnit prohlášení (§ 1169 NOZ) mohou vlastníci jednotek. Je-li jednotka zatížena, lze prohlášení
změnit s předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva.
Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a
povinností, která nabývá účinnosti, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou
hlasů, popř. s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení. Podle § 1208 NOZ se vyžaduje i
schválení (rozhodnutí) shromážděním SVJ.
Změna spoluvlastnických podílů na společných částech nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví nebo
spoluvlastnický podíl na společných částech domu, případně pozemku, se zapisuje do katastru
nemovitostí vkladem.
Ke změně prohlášení dojde i v důsledku realizace smlouvy o výstavbě pro vznik nové jednotky nebo
změnu dosavadní jednotky nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou v domě.
Má-li dojít ke změně prohlášení, která se dotýká pouze jednoho z vlastníků jednotek (navrhovatele
změny), musí být návrh na změnu prohlášení schválen usnesením shromáždění vlastníků jednotek
podle § 1208 písm. f) NOZ.
Přílohou návrhu na zápis změny údajů katastru nemovitostí na základě změny prohlášení musí být
vedle změny (dodatku) prohlášení nebo smlouvy o výstavbě vždy i usnesení shromáždění vlastníků
jednotek, kterým byla změna schválena.

5.26 Změna prohlášení o vymezení jednotek v budově podle BytZ
Při změně prohlášení o vymezení jednotek v budově podle BytZ, na základě kterého bylo vlastnictví
jednotek vloženo do katastru nemovitostí s účinky před 1. 1. 2014, se postupuje obdobně NOZ.

5.27 Převod jednotky z vlastnictví SBD, nebo jeho právního nástupce
nebo z vlastnictví LBD podle BytZ
Součástí smlouvy o převodu jednotky je závazek nabyvatele uhradit družstvu částku, která odpovídá
nesplaceným úvěrům s příslušenstvím poskytnutým družstvu připadajícím na převáděný byt nebo
nebytový prostor a závazek nabyvatele a družstva vzájemně vypořádat závazky nabyvatele ve vztahu k
družstvu. Vlastnictví k jednotce přechází až po splnění tohoto závazku.
Přílohou návrhu na vklad je potvrzení družstva o splnění závazku.
Nedílnou přílohou smlouvy o převodu jednotky je potvrzení banky o splacení odpovídající části úvěru
s určením, kterých jednotek se splátka úvěru týkala.
Součástí smlouvy o převodu jednotky je vzájemné vypořádání prostředků z nájemného určených na
financování oprav a údržby budovy.

5.28 Převod jednotky z vlastnictví SBD nebo jeho právního nástupce
podle zák. č. 311/2013 Sb.
Součástí smlouvy o převodu jednotky je ujednání o závazku oprávněného člena uhradit družstvu
částku, která odpovídá nesplaceným úvěrům s příslušenstvím poskytnutým družstvu připadajícím na
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převáděný byt nebo nebytový prostor a závazek nabyvatele a družstva vzájemně vypořádat závazky
nabyvatele ve vztahu k družstvu. Vlastnictví k jednotce lze převést až po vypořádání tohoto závazku.
Přílohou návrhu na vklad je potvrzení družstva o vypořádání závazku.
Součástí smlouvy o převodu jednotky je také ujednání o vzájemném vypořádání prostředků z
nájemného určených na financování oprav a údržby budovy. Vlastnické právo k jednotce lze převést
až po vypořádání těchto závazků.
Přílohou prohlášení vlastníka je potvrzení družstva o vypořádání těchto závazků.

5.29 Společenství vlastníků SVJ
Společenství vlastníků funguje jako právnická osoba a může nabývat majetek a nakládat s ním pouze
pro účely správy domu a pozemku.
5.29.1 Vznik SVJ podle BytZ
1. V domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých
vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí
nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce,
poslednímu z těchto vlastníků.
2. V domě, jehož původním vlastníkem bylo družstvo (SBD, LBD nebo družstvo vzniklé
vyčleněním z původního družstva podle § 29 BytZ), které plní povinnosti správce. Platnost je
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž budou družstvu doručeny
listiny dokládající, že spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil na méně než
jednu čtvrtinu.
3. SVJ vzniká ze zákona podle § 9 odst. 3 BytZ i v případě, kdy s účinností nejpozději ke dni 31.
12. 2013 byly alespoň tři jednotky v domě s nejméně pěti jednotkami ve vlastnictví tří různých
vlastníků a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí
poslednímu z těchto vlastníků.
4. Pokud katastrální úřad rozhodl o povolení vkladu práva a následně vložil vlastnické právo k
jednotce třetímu různému vlastníku v domě např. až v březnu 2014 s účinky do 31. 12. 2013
(návrh na vklad byl podán do 31. 12. 2013), vzniklo i v tomto případě SVJ ze zákona podle §
9 odst. 3 BytZ, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru
nemovitostí.
Ohledně vzniku vlastnictví jednotek na základě smlouvy o výstavbě podle BytZ lze dovodit, že SVJ
vzniklo ze zákona ke dni zápisu vlastnictví jednotek záznamem do katastru nemovitostí na základě
smlouvy o výstavbě, pokud byla tímto splněna podmínka aspoň pěti jednotek v domě, z nichž aspoň tři
jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků.
SVJ vzniká podle BytZ i v případě, kdy s účinností nejpozději ke dni 31. 12. 2013 se bytovému
družstvu snížil spoluvlastnický podíl na společných částech domu na méně než jednu čtvrtinu, a to
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly družstvu doručeny listiny
dokládající, že spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil na méně než jednu čtvrtinu.
Pokud katastrální úřad rozhodl o povolení vkladu práva a následně vložil vlastnické právo k jednotce,
jejímž převodem se snížil bytovému družstvu spoluvlastnický podíl na méně než jednu čtvrtinu např. v
březnu 2014, ale s účinky do 31. 12. 2013 (návrh na vklad k této jednotce byl podán do 31. 12. 2013),
vzniklo i v tomto případě SVJ ze zákona podle § 9 odst. 4 BytZ, a to prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž byly družstvu doručeny listiny dokládající snížení
spoluvlastnického podílu družstva na méně než jednu čtvrtinu.
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5.29.2 Vznik SVJ podle NOZ
Podle NOZ vzniká SVJ až zápisem do příslušného
p
rejstříku
íku po jeho založení (po schválení stanov
SVJ), ne však dříve,
íve, než vzniknou jednotky.
Nebylo-li SVJ založeno již dříve,
říve, založí je vlastníci jednotek v domě,, kde je alespoň pět jednotek, z
nichž alespoň třii jsou ve vlastnictví ttří různých vlastníků, nejpozději
ji po vzniku práva k první
převedené jednotce (tj. po převodu
řevodu jednotky v pořadí 4. různému vlastníku).11
Do katastru nemovitostí se nezapíše vlastnické právo k další převedené
p evedené jednotce, pokud není prokázán
vznik SVJ.
Katastrální úřad
ad si vznik SVJ ověř
ověří, oproti údajům o SVJ sděleným účastníky řízení, nahlédnutím do
veřejného rejstříku, ve kterém
terém je výpis elektronicky
elektron
podepsán příslušným
íslušným soudem, viz Obr.
Obr 18.

Obrázek 18 Úplný výpis z rejstříku
íku SVJ, vč.
v podpisu (Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik)

Jsou 2 varianty vzniku SV – regulerní a odložená.
Regulerní:
Společenství vzniká v doměě s nejméně
nejmén pěti jednotkami, z nichž alespoň tři
ři jsou ve vlastnictví ttří
různých vlastníků, a to dnem doručení
doruč listiny s doložkou o vyznačení
ení vkladu do katastru nemovitostí
nemovito
nebo jiné listiny, kterou příslušný
říslušný státní orgán osv
osvědčuje
uje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z
těchto vlastníků. Příslušný
íslušný katastrální úřad
ú ad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu
vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. Další
Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným
způsobem
sobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit
uv
původního
vodního vlastníka budovy
budovy.
Odložená:
Pokud družstvo, které bylo původním
ůvodním
vodním vlastníkem budovy, nebo družstvo vzniklé vyč
vyčleněním
vy
z
původního družstva plní povinnosti
ovinnosti správce, vznikne společenství
spole enství až prvním dnem kalendářního
kalendá
měsíce následujícího po měsíci,
ěsíci, v ně
němž budou družstvu doručeny
eny listiny dokládající, že
spoluvlastnický podíl na společných
čných částech domu se snížil na méně než jednu čtvrtinu. Do doby
11

§ 1198 NOZ
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vzniku společenství se použijí ustanovení § 9, 11 a § 15 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů platná před
účinností tohoto zákona.
Jsou-li převáděny byty, garáže a ateliéry v budovách ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví
družstev, na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních
předpisů, do vlastnictví členů těchto družstev - fyzických osob, jejichž nájemní vztah k bytu, garáži a
ateliéru vznikl po splacení členského podílu družstvu těmito členy nebo jejich právními předchůdci,
jsou tyto převody bezplatné. (Jde tedy o bývalá SBD).
Toto platí i pro převody bytů, garáží a ateliérů v budovách, které k datu účinnosti tohoto zákona byly
ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví družstev označovaných podle dřívějších předpisů jako lidová
bytová družstva (LBD), pokud se převádějí z vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví uvedených
družstev do vlastnictví členů - fyzických osob, jejichž nájemní vztah k bytu, garáži a ateliéru vznikl na
základě skutečností stanovených zákonem.
5.29.3 Příklady
1. Společenství vzniklo „regulerně“ podle Bytového zákona.
STAV V DOMĚ:
- alespoň 5 jednotek, 3 různí vlastníci
- návrh na vklad vlastnického práva pro třetího různého vlastníka podán do 31. 12. 2013
Okamžik vzniku SVJ:
vznik automaticky ze zákona (§ 9 odst. 3 BytZ) dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu
do katastru nemovitostí poslednímu z prvních tří vlastníků jednotek v domě
Katastrální úřady nebudou „blokovat“ převody jednotek podle § 1198 NOZ, neboť společenství
vzniklo bez ohledu na zápis do rejstříku ze zákona
V případech, kdy společenství vlastníků vzniklo v domě ze zákona na základě návrhu podaného do 31.
12. 2013, vznik společenství vlastníků (výpis z rejstříku) není třeba při vkladovém řízení prokazovat.
2. Původním vlastníkem domu bylo SBD nebo LBD a společenství vzniklo po „odložení“
vzniku.
STAV V DOMĚ:
- alespoň 5 jednotek, 3 různí vlastníci
původním vlastníkem domu je družstvo vzniklé do 1. 1. 1992 (bývalé SBD nebo LBD)
-návrh na vklad vlastnického práva pro vlastníka, po jehož zápisu klesne podíl družstva na společných
částech domu pod 25%, podán do 31. 12. 2013
Okamžik vzniku SVJ:
vznik automaticky podle Bytového zákona prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
v němž budou družstvu doručeny listiny dokládající, že spoluvlastnický podíl na společných částech
domu se snížil na méně než jednu čtvrtinu
Katastrální úřady nebudou „blokovat“ převody jednotek podle NOZ, neboť společenství vzniklo bez
ohledu na zápis do rejstříku.
V domech, v nichž se podíl družstva snížil na základě návrhu podaného do 31. 12. 2013 pod 25%,
bude KÚ povolovat vklad, aniž by bylo nutno při vkladovém řízení vznik společenství vlastníků
prokazovat.
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3. Původním vlastníkem domu bylo SBD nebo LBD a společenství zatím nevzniklo (vznik je
„odložen“)
STAV V DOMĚ:
-alespoň 5 jednotek, 3 různí vlastníci
původním vlastníkem domu je družstvo vzniklé do 1. 1. 1992 (bývalé SBD nebo LBD)
- do 31. 12. 2013 nebyl podán návrh na vklad vlastnického práva pro vlastníka, po jehož zápisu by
podíl družstva na společných částech domu klesl pod 25% (rozdíl oproti Příkladu 2)
podíl družstva na společných částech domu k 1. 1. 2014 byl více než 25%, avšak méně než 50%
Okamžik vzniku SVJ:
Společenství dosud nevzniklo. Má být založeno na shromáždění vlastníků svolané do 90 dnů ode dne,
kdy budou družstvu doručeny listiny dokládající snížení jeho spoluvlastnického podílu na méně než
jednu čtvrtinu.
Návrh na zápis společenství do rejstříku má být podán do 30 dnů ode dne založení společenství.
Katastrální úřady nebudou „blokovat“ převody jednotek – ovšem pouze za podmínky dodržení lhůt
pro vznik SVJ, tj. blokovat budou po uplynutí 90+30 dnů po doručení listin o poklesu podílu pod 25%.
Dokud bude podíl družstva na společných částech domu vyšší než 25%, nebudou KÚ převody
„blokovat“. Po doručení informace o poklesu podílu pod 25% na základě návrhu podaného po 1. 1.
2014 nebude KÚ „blokovat“ převody ještě po dobu 120 dnů. Po uplynutí této doby provede KÚ zápis
jen po ohlášení vzniku společenství, které si katastrální úřad ověří nahlédnutím do veřejného rejstříku
(rejstříku společenství).
4. Původním vlastníkem domu bylo SBD nebo LBD a společenství zatím nevzniklo
STAV V DOMĚ:
-alespoň 5 jednotek, 3 různí vlastníci
-původním vlastníkem domu je družstvo vzniklé do 1. 1. 1992 (bývalé SBD nebo LBD)
-do 31. 12. 2013 nebyl podán návrh na vklad vlastnického práva pro vlastníka, po jehož zápisu by
podíl družstva na společných částech domu klesl pod 25% a podíl družstva na společných částech
domu k 1. 1. 2014 je 50% a více.
Okamžik vzniku SVJ:
Společenství dosud nevzniklo. Má být založeno na shromáždění vlastníků jednotek svolané do 90 dnů
ode dne, kdy budou tomuto doručeny listiny dokládající snížení jeho spoluvlastnického podílu na
méně než jednu polovinu. Návrh na zápis společenství do rejstříku musí být podán do 30 dnů ode dne
založení společenství.
Katastrální úřady nebudou „blokovat“ převody jednotek – ovšem pouze za podmínky dodržení lhůt
pro vznik SVJ, tedy blokovat budou po uplynutí 90+30 dnů po doručení listin o poklesu podílu pod
50%.
Dokud bude podíl družstva na společných částech domu vyšší než 50%, nebude KÚ převody
„blokovat“. Po doručení vyrozumění družstvu, dokládající pokles podílu družstva pod 50% na základě
návrhu podaném po 1. 1. 2014 nebude KÚ „blokovat“ převody ještě po dobu 120 dnů. Po uplynutí této
doby provede KÚ zápis jen po o oznámení vzniku společenství, které si KÚ v rejstříku společenství
dálkovým způsobem ověří.
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5. Bez ohledu na to, kdo byl původním vlastníkem budovy, společenství zatím nevzniklo,
některý zakladatel má většinu hlasů
STAV V DOMĚ:
- alespoň 5 jednotek, 3 různí vlastníci
-Společenství nevzniklo ze zákona na základě návrhu pro třetího vlastníka podaného do 31. 12. 2013.
-Některý zakladatel má většinu hlasů.
Okamžik vzniku SVJ:
Společenství dosud nevzniklo. Bylo nebo má být založeno některým ze způsobů předpokládaným
NOZ (schválení stanov podle § 1200, prohlášení vlastníka nebo smlouva o výstavbě). Návrh na zápis
společenství do rejstříku má zakladatel podat do 60 dnů poté, co ztratí většinu hlasů podle NOZ.
Katastrální úřady nebudou „blokovat“ převody jednotek, dokud zakladatel společenství neztratí
většinu hlasů, tj. katastrální úřady budou „blokovat“ převody v těchto domech teprve poté, co uplyne
60 dnů ode dne, kdy zakladatel společenství (původní vlastník budovy) ztratí na společných částech
domu většinu.
Dokud bude mít některý zakladatel většinu hlasů (podíl na společných částech domu), nebude KÚ
převody „blokovat“. Po vkladu vlastnického práva k další jednotce, kterým dojde ke ztrátě většiny, a
následném uplynutí 60 dnů (lhůty pro podání návrhu zápisu SVJ do rejstříku), KÚ vloží vlastnické
právo k jednotce jen po oznámení vzniku společenství, které si v rejstříku společenství dálkovým
způsobem ověří.
6. Bez ohledu na to, kdo byl původním vlastníkem budovy, společenství zatím nevzniklo,
některý zakladatel má většinu hlasů.
STAV V DOMĚ:
- alespoň 5 jednotek, 3 různí vlastníci
Společenství nevzniklo ze zákona na základě návrhu pro třetího vlastníka podaného do 31. 12. 2013.
Žádný zakladatel nemá většinu hlasů.
Okamžik vzniku SVJ:
Společenství dosud nevzniklo. Bylo nebo má být založeno některým ze způsobů předpokládaným
NOZ (schválení stanov podle § 1200, prohlášení vlastníka nebo smlouva o výstavbě). Lhůta pro návrh
na zápis není stanovena dle NOZ.
Katastrální úřady budou „blokovat“ převody jednotek poté, co jednotky budou ve vlastnictví tří
různých vlastníků a co následně vznikne vlastnické právo k první převedené jednotce (tj. ve prospěch
čtvrtého různého vlastníka), dokud nebude výpisem z rejstříku společenství prokázán vznik
společenství.
KÚ povolí vklad vlastnického práva ve prospěch pátého různého vlastníka jednotky v domě až na
základě prokázaného vzniku společenství vlastníků doložením výpisu, není-li možno výpis získat
dálkovým přístupem.
7. Bez ohledu na to, kdo byl původním vlastníkem budovy, společenství zatím nevzniklo,
některý zakladatel má většinu hlasů.
STAV V DOMĚ:
-Méně než 5 jednotek nebo méně než 3 různí vlastníci.
-alespoň 2 jednotky
Okamžik vzniku SVJ:
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Společenství
enství nemohlo vzniknout podle dřívějších
d
předpisů (podmínkou podle dosavadních předpisů
p
bylo alespoň 5 jednotek v doměě 3 rů
různých vlastníků).
). Založeno být nemusí (viz NOZ), ale m
může a
pokud tomu tak bude, k založení dojde některým
n
ze způsobů předpokládaným
edpokládaným NOZ (schválení stanov
podle § 1200, prohlášení vlastníka
astníka nebo smlouva o výstavbě).
výstavb Lhůta proo návrh na zápis není
stanovena.
Katastrální úřady
ady nebudou blokovat ppřevody jednotek, neboť není splněna
na podmínka, že musí jít o
dům s alespoň 5 jednotkami v domě s alespoň 3 různými vlastníky.
V domě není alespoň 5 jednotek s tř
třemi různými
znými vlastníky, proto KÚ budou zapisovat vklady
vlastnického práva v doměě bez dokládání vzniku společenství.
spole
Logické vazby jsou přehledněě znázorn
znázorněny na následujícím schématu.

Obrázek 19 Logické vazby (Zdroj: autor a školící dokumentace ČÚZK)

5.30 Dům s jednotkami jako součást
sou
pozemku
Vlastník pozemku, na němž
ěmž je zřízena
ízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů
p
součástí
pozemku a nestala se součástí
částí pozemku ke dni nabytí účinnosti
ú
tohoto zákona, má ke stavbě
stavb předkupní
právo a vlastník stavby má předkupní
ředkupní právo k pozemku. Předkupní
P edkupní právo vlastníka pozemku se
vztahuje i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím
p íslušenstvím nadzemní stavby. K
ujednáním vylučujícím
ujícím nebo omezujícím ppředkupní právo se nepřihlíží.12
Ustanovení § 3056 odst. 1 NOZ ale hovoří
hovo jen o stavbě a bytová jednotka stavbou není. Bytová
jednotka vymezená podle NOZ je nemovitou věcí.
v cí. Vlastník jednotky není (spolu)vlastníkem (celé)
stavby, přičemž jednotka v soběě zahrnu
zahrnuje dva prvky – podíl na společných částech stavby (bytového
12

§ 3056 odst. 1 NOZ
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domu) a bytu (oboje lze zhlédnout výše např. v kapitole „porovnání listů vlastnictví mezi NOZ a
BytZ“, kde jsem zobrazil obě části LV, kde jsou podíly na společných částech stavby i bytu vidět),
proto se § 3056 odst. 1 NOZ z důvodu obsahové odlišnosti nepoužije, neboť předkupní právo svědčí
jen vlastníkovi stavby, resp. spoluvlastníkovi s podílem na celé stavbě.
Zákonodárce tedy neměl stavbou uvedenou v § 3056 odst. 1 NOZ na mysli ani bytovou jednotku
vymezenou dle NOZ, ani bytovou jednotku vymezenou dle ZoVB.

5.31 Zrušení bytového spoluvlastnictví
Dohodnou-li se vlastníci jednotek o přeměně bytového vlastnictví v podílové spoluvlastnictví
nemovité věci, změní se bytové vlastnictví v podílové spoluvlastnictví zápisem – vkladem do katastru
nemovitostí. Má se za to, že se velikost spoluvlastnického podílu každého spoluvlastníka rovná
velikosti podílu, jaký měl jako vlastník jednotky na společných částech.
Jsou-li všechny jednotky v domě ve společném jmění a dohodnou-li se manželé o přeměně bytového
vlastnictví na vlastnictví nemovité věci ve společném jmění, změní se bytové vlastnictví ve vlastnictví
nemovité věci ve společném jmění zápisem do veřejného seznamu.
Má-li ke všem jednotkám v domě vlastnické právo jediný vlastník a prohlásí-li, že mění vlastnické
právo k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci, bytové vlastnictví zanikne zápisem – vkladem
do katastru nemovitostí.
Dohoda i prohlášení vyžadují písemnou formu.
Je-li jednotka zatížena, vyžaduje se k platnosti dohody nebo prohlášení o zrušení bytového vlastnictví
souhlas osoby oprávněné z věcného práva udělený v písemné formě.
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6 Katastr nemovitostí a jeho vývoj
6.1.1

Aktuální stav digitalizace katastrálních map s výhledem do konce roku 2017

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 25. 7. 2007 č. 871, o opatření k urychlení
digitalizace katastrálních map, vláda uložila Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu
realizovat opatření k urychlení digitalizace katastrálních map a o postupu této realizace informovat
každoročně vládu.
Od té doby se na digitalizaci katastrálních území klade zvláštní důraz a to v podobě dílčích cílů pro
dané časové období (rok) a pro kraj, který Český úřad zeměměřičský a katastrální zastupuje.
Pro představu je uveden vývoj SGI v následující tabulce.

Obrázek 20 Tabulka vývoje digitalizace SGI KN 2002 – 2013 (Zdroj: KN)

K 31.5.2014 byla katastrální mapa v digitální podobě v 10469 katastrálních územích (k.ú.), což je 80,0
% z jejich celkového počtu 13094 k uvedenému datu. V lednu až květnu 2014 přibylo v rámci
digitalizace 273 k.ú. s katastrální mapou v digitální podobě. Z 10469 k.ú. byla katastrální mapa
v digitální podobě v 783 k.ú. pouze na části území.
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Obrázek 21 Stav digitalizace katastrálních map k 31. 5. 2014 (Zdroj: ČÚZK)

DKM na celém území
DKM na části území
KMD na celém území
KMD na části území
KM-D
D na celém území
KM-D na části území
DKM/KMD na celém území
DKM/KMD na části území
DKM/KM-D
D na celém území
DKM/KMD/KM-D
D na celém území
KMD/KM-D
D na celém území
KMD/KM-D
D na části území
DKM – digitální katastrální mapa vzniká digitalizací map v měřítku 1:1000 a 1:2000
v souřadnicovém systému S-JTSK
JTSK a je součástí
sou
informačního systému katastru
ru nemovitostí (ISKN).
KMD – katastrální mapa digitalizovaná vzniká přepracováním
epracováním analogové katastrální mapy. Oproti
DKM je méně přesná.
KM-D - katastrální mapa digitalizovaná vzešla přepracováním z map stabilního katastru a to
v měřítku
ítku 1:2880. Mapa není součástí
souč
informačního
ního systému katastru nemovitostí
Pokud není na území této mapy prováděno
provád no nové mapování (a vznik DKM), tak se tato mapa ppřevádí
13
na mapu KMD, která pak je součástí
částí ISKN a je nadále udržována v souřadnicovém
adnicovém systému S-JTSK.
S

13

www.digis.cz
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Kompletní rozpis digitalizace map po katastrálních územích v rozdělení na jednotlivé kraje v České
republice sleduje následující tabulka. Údaje jsou platné ke dni 31. 5. 2014.

Obrázek 22 digitalizace map v jednotlivých krajích k 31. 5. 2014. (Zdroj: ČÚZK)

Postup digitalizace v průběhu roku 2014 lze porovnat se stavem ke konci roku 2013, viz obrázek 22.
Tabulka zobrazuje cíl, resp. počet nově digitalizovaných katastrálních území, zbývající
nedigitalizovaná území, skutečný počet nově digitalizovaných katastrálních území a procentuelní
vyhodnocení.
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Obrázek 23 Tabulka porovnání digitalizace pro roky 2013 a 2014. (Zdroj: ČÚZK)

Mapu digitalizovaných katastrálních území v Praze lze zhlédnou na obrázku 23 zobrazující stav ke dni
26. 3. 2014.
Nutno podotknout, že aktuálně je digitalizováno o několik více katastrálních území, než mapa ukazuje,
a to např. Krč, Radotín nebo Satalice.
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Obrázek 24 DKM Praha (Zdroj: ČÚZK)

Plán digitalizace katastrálních map s výhledem do roku 2017 je uveden níže v tabulce,
tabulce obr. 25.

Obrázek 25 Tabulka plánu digitalizace katastrálních map (Zdroj: ČÚZK)

6.1.2

Přínos
ínos digitalizace katastrálních map

Mapy v digitální podoběě znamenají možnost s nimi pracovat moderními technologiemi. Usnadní tak
přístup k celé řadě informací, zejména pokud jde o propojení dat správy katastru a geodetických
informací. Týká se to ale i dalších informačních
informa
systémů.
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Dále budou aktualizované digitální mapy napojeny i na dálkový přístup katastru nemovitostí. Vyplývá
z toho i ekonomický přínos, jak pro stranu veřejnosti, tak i pro náklady na materiál katastrálních
pracovišť České republiky. Lze od toho očekávat i usnadnění přístupu pro jiné registry, potom i
zkvalitnění služeb a to i pro ostatní státní správu – daně z nemovitostí, převodu nemovitostí.
Další výhodou propojení dat v centrální databázi s dálkovým přístupem KN je i bezpečnost dat.
Rychlá komunikace může eliminovat pravděpodobnost podvodů týkajících se zástavních práv
k nemovitostem apod. Systém bude přístupný soudům i jiným orgánům veřejné moci.
Problémem je náročná implementace provozu systému vzhledem k značnému množství dat.
Omezením je i nárok na neustálé fungování systému, neboť například podle NOZ musí být plomba na
nemovitosti vyznačena druhý den po dodání návrhu změny práv na KN.
Kolaps systému by znamenal i pozastavení resp. zpoždění vydání vyrozumění o provedení vkladu, což
by například pro zástavce mohlo znamenat i sankci zástavnímu věřiteli, nejčastěji bance, která zástavci
smluvně ukládá často pokutu v řádech desítek tisíc korun. Mnohdy se pak dotyční obracejí na katastr
nemovitostí a apelují s poznámkou, že úřad měl rozhodnout o vkladu do 30 dnů od doručení návrhu.
Dle předpisu 500/2004 Sb. § 71 může mít správní orgán k rozhodnutí až 60 dnů od podání návrhu.

6.2 Dálkový přístup katastru nemovitostí
Dálkový přístup do katastru nemovitostí je v zásadě elektronický účet, ať už placený, nebo v některých
případech i bezúplatný, který dovoluje uživateli z rozhraní svého PC se připojit vzdáleným přístupem
k informačnímu systému katastru nemovitostí.
6.2.1
•

Služby dálkového přístupu
Výpis z katastru nemovitostí (tedy list vlastnictví)
Výpis je v klasické podobě, tedy v bodech od A do F.

•

Informace o parcelách

Poskytuje informace v podobě výměry, využití, ochrany nemovitosti, čísla LV, případně
BPEJ. Zobrazuje i vyznačení plomby, pokud na nemovitosti je vyznačena.
•

Informace o stavbách
Obsahuje číslo evidenční/popisné, parcelní číslo, číslo listu vlastnictví, adresu i spisovou
značku.

•

Informace o jednotkách

•

Rychlý přístup
Například rychlé zobrazení listu vlastnictví

•

Přehled vlastnictví
Sestavy listů vlastnictví – dle zvolených parametrů

•

Evidence práv pro osobu
Jedná se o navigaci přes účastníka
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Průběh řízení
Přehled jednotlivých operací pod konkrétní spisovou značkou. Na rozdíl od nahlížení do KN
je dálkový přístup do KN aktualizovaný každých 20 minut. Nahlížení do KN může obsahovat
zpoždění i den. Je tedy možné, že například vyznačení plomby proběhlo dle NOZ do druhého
dne od podání návrhu na vklad, ale účastník nemající účet na dálkový přístup do KN operaci
„Zaplombování“ v nahlížení do KN nevidí. I v takovém případě ale pro potřeby například
s bankou (jakožto zástavním věřitelem) je možné si nechat vytisknout například kdekoli na
CZECHPOINTU (za správní poplatek 100 Kč – viz výše v přehledu správních poplatků) výpis
z katastru nemovitostí, na kterém v tu chvíli je evidovaná plomba vyznačená písmenem P.
Druhý rychlý způsob, pokud účastník (nebo kdokoliv jiný, neboť katastr je veřejný) nemá
aktivovaný dálkový přístup je volání infolinky katastru nemovitostí, kde dotyčný referent
pracuje přímo v ISKN, vidí tedy přesný čas zaplombování i jméno technika – plombaře.
•

Zobrazení přehledové a katastrální mapy
Propojeno s digitální mapou – viz kapitola Digitalizace map. Pro nedokončené oblasti je
k dispozici orientační mapa parcel.

•

Kopie katastrální mapy v PDF
Platí opět pouze pro digitalizovaná území a jedná se o veřejnou listinu, která je opatřena
elektronickou značkou.

•

Speciální výstupy
Jedná se spíše o hromadné geodetické a statistické údaje.

6.2.2

Sazby dálkového přístupu

Sazby jsou stanoveny pro formát A4 a cena je 50 Kč. Tedy i nejžádanější položku, kterou je výpis
z katastru nemovitostí, lze pořídit za 50 Kč. Tedy o 50 Kč levněji než na pobočkách CzechPOINT.
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6.3 Spokojenost veřejnosti
řejnosti
Pro rok 2014 si katastrální úřady
řady Č
ČR nechaly zpracovat socio-psychologický průzkum
ůzkum týkající se
postoje občanů ke katastrálnímu úřadu
úř
v daném kraji.
Zúčastnilo se 1251 respondentůů př
převážně produktivního věku.

Obrázek 26 Lhůty vyřízení
ízení žádostí (Zdroj: KP Praha)
Praha

Obrázek 27 Spokojenost s KP (Zdroj: KP Praha)
Praha
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Obrázek 28 Spokojenost s KP (Zdroj: KP Praha)
Praha

6.4 Anketa autora BP
Co vylepšit na katastrálním úřadě
řadě, resp. co veřejnost nejvíc trápí v souvislosti s KÚ?
Pro tento průzkum
zkum jsou použity zkušenosti autora a jeho okolí v rámci ročního působení
ůsobení na
katastrálním pracovišti. Druhou součástí
sou ástí zdroje dat je elektronická anketa autora v okruhu přátel
prostřednictvím
ednictvím facebooku cílená pro tuto bakalá
bakalářskou práci.
Výstupem je 5 nejfrekventovanějších
ějších ohlasů
ohlas z bezmála třiceti. (V porovnání s anketou pořádanou
katastrálním úřadem je třeba
řeba brát zř
zřetel, že katastrální úřad oslovil řádověě více lidí, proto bude jejich
anketa z hlediska pravděpodobnosti
ěpodobnosti adekvátnější
adekvátn
obecnému postoji veřejnosti.)

Čekací lhůty u vkladových řízení.
Špatná komunikace na infolince katastrálního úřadu.
ú
Nedostatečná
čná veřejná dostupnost informací pro předejetí
p edejetí potenciálnímu
zamítnutí vkladu.
Vysoké správní poplatky.
Neschopnost zasáhnout do již podaného návrhu.

Obrázek 29 Hierarchie problémů KN z hlediska veřejnosti (Zdroj: autor)
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7 Závěr
Výstupy z bakalářské práce monitorují vývoj evidence pozemků a následně staveb již mnoho
set let zpět. V dnešní době je evidence na katastru nemovitostí důležitou součástí evidence majetku
subjektů a to jak těch, kteří je vlastní, tak i těch, kteří naopak nemovitost pořizují.
Pořízení je možné koupí, děděním, bezúplatným převodem, darováním aj. Vlastníky jsou jak
stát se svými správci, jsou to kraje, města, obce, Lesy České republiky a další, tak soukromé
společnosti, vlastníci bytových domů či jednotlivci.
Samostatný okruh se potom týká i vzniku nových staveb, respektive jejich výstavby. K tomu
účelu existuje Zákon o územním plánování a stavebním řádu. Tento pro oblast evidence a katastrální
úřadu uvádí základní pojmy.
Tyto pojmy týkající se pozemků a území pro účely výstavby jsou definovány v §2 odst.1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon, dále jen SZ) takto:
zastavěné území ("intravilání“), nezastavěné území, stavební pozemek, zastavěný stavební
pozemek, nezastavitelný pozemek, pozemek veřejné zeleně a parku, v intravilánu zemědělský
pozemek nebo soubor sousedících zemědělských pozemků o výměře větší než 0,5 ha, bez zahrad o
výměře menší než 0,1 ha a zastavěných stavebních pozemků, v intravilánu lesní pozemek nebo soubor
sousedících lesních pozemků o výměře nad 0,5 ha, zastavitelná plocha aj.
Pro stavby obecně stanoví stavební zákon (SZ) dvě etapy povolování. V první etapě je
stavebním úřadem vydán doklad o přípustnosti umístění stavby, ve druhé etapě je stavebním úřadem
potvrzeno, že stavba sama i její provádění splňují podmínky stanovené v předchozí etapě a jsou v
souladu se všemi zákonnými předpisy. Obecně jsou tyto etapy nazývány územním a stavebním
řízením. Pro každou z etap předkládá investor stavebnímu úřadu dokumentaci v nutném rozsahu a
úrovni, umožňující kvalifikovaně rozhodnout o jejím souladu s veřejnými zájmy a příslušnými
předpisy a normami. Vydané povolení je souhrn potvrzení realizovat stavbu, že stavbou nebudou
porušena pravidla platná v daném místě a čase. Nedílnou součástí celého procesu je i doklad o
vlastnictví pozemku či nemovitosti – např. v případě nástavby, přístavby aj.
V rámci těchto etap může nastat celá řada rizik souvisejících se správní agendou a v takovém
případě je na místě zavčasu zvážit další kroky ať už v procesu výstavby, nebo kterékoli jiné části
projektu. K tomuto účelu jsou implementovány do práce jednotlivé modelové situace v souvislosti
s novým občanským zákoníkem, potažmo zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrálním zákonem).
V průběhu zpracování došlo i k některým změnám, které byly operativně do BP zapracovány.
Jde o změny týkající se například digitalizace map, která je jedním z hlavních pilířů vývoje katastru
nemovitostí a potenciálním řešením pro částečné eliminování majetkoprávních sporů. V tomto směru
je práce orientována na právní aspekty týkající se katastru nemovitostí.
Smyslem práce je analýza problematiky katastru nemovitostí z několika hledisek. Jedním
z nich je pojetí z hlediska času a vývoje. Od počátku vzniku myšlenky evidence pozemků až po
současnost narůstají důvody, proč je potřeba pozemky evidovat (majetkoprávní vztahy, výběry daní
atd.), s jakými parametry resp. informacemi (viz katastrální operát) a s jakou přesností (viz digitalizace
katastrálních map). Nároky na dostupnost informací a rychlost přenosu informací z katastrálních úřadů
jiným orgánům státní správy, geodetům či veřejnosti jsou hlavním tématem katastru nemovitostí a
předmětem věcných úkolů katastrálních úřadů. V důsledku nárůstu objemu dat dochází ke zvýšení
kapacity systému a zdokonaluje spolupráce informačního systému katastru nemovitostí s jinými
informačními systémy ve státní správě, zároveň je snaha ze strany veřejnosti o programování aplikací
do mobilních telefonů poskytujících snadný přístup k datům katastru nemovitostí. Trendem u
veřejnosti a zároveň velmi oblíbenou pomůckou dnes v kvalitách služeb předhánějících se realitních
kanceláří je i tzv. dálkový přístup.
Dálkový přístup je i součástí pojetí práce z hlediska ekonomiky, neboť je zpoplatněn, ale
zároveň nabízí úsporu financí díky elektronické verzi žádaných dokumentů, které zaručují plnou
právní formu.
Ekonomická stránka věci se opírá mimo jiné o nový občanský zákoník, v jehož důsledku došlo
o navýšení správních poplatků za podání návrhu na vklad a u řady řízení byl nahrazen způsob podání
návrhu na změnu práv záznamem podáním vkladem. V jaké míře toto ovlivnilo příjem do státní
pokladny je spočítáno v jedné z kapitol věnující se novému občanskému zákoníku.
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Poslední hlediskem je pojetí ze strany jednotlivých uživatelů. Z porovnávání služeb a
poskytování informací katastru nemovitostí v České republice lze formulovat závěr, že i Česká
republika jde paralelně s trendem EU a nabízí komfortní zázemí z hlediska nároků na katastr
nemovitostí v porovnání s průměrem u evropských zemí.
V tomto směru je koncept navržen spíše vnitrostátně jako námět na zlepšení situace
katastrálních pracovišť v komunikaci s veřejností i jinými subjekty, kterými mohou být například i
exekutorské úřady a jiné. Součástí zpracování je i provedení dotazníkového šetření s cílem zjistit, jaké
kroky je nezbytné učinit, aby se docílilo zvýšení spokojenosti ze strany veřejnosti.
Práce je obohacena řadou praktických zkušeností s katastrálním úřadem a výstupy motivují
veřejnost k tomu, aby věděla, jaké body mohou být pro ně ze strany katastrálních úřadů zásadní
například při uzavírání zástavních smluv s bankou a podobně. V tomto směru lze spatřit aktuálnost
tématu a vlastní přínos práce.
Bylo by prospěšné, kdyby tento výstup posloužil jako námět na rozšíření dané problematiky a
pomohl přiblížit veřejnosti situaci katastru nemovitostí v ČR a možnosti, které nabízí.
Zpracovaný výstup bakalářské práce má charakter základu a jeho výstupy jsou obecně
použitelné.
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9 Seznam zkratek
BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka
BytZ – bytový zákon
ELRA - european land registry association
EN – evidence nemovitostí
EULIS - european land information service
k. ú. – katastrální území
KANCL - komise pro aplikaci nové civilní legislativy
KN – katastr nemovitostí
KÚ – katastrální úřad
LBD – lidové bytové družstvo
LV – list vlastnictví
NOZ – nový občanský zákoník
SBD – společné bytové družstvo
SGI – soubor geodetických informací
SPI – soubor popisných informací
SVJ – společenství vlastníků jednotek
V – vklad
Z – záznam
ZoVB – zákon o vlastnictví bytů
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10.3 Dílčí úkoly
•

TERI – Teorie řízení

DEFINICE, ZALOŽENÍ A VOLBA STRUKTURY PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU
V úloze byl zpracován podnikatelský záměr, který obsahoval mimo jiné především zaměření
společnosti BEKAbuild s.r.o., organizaci společnosti, rozdělení pracovníků na výrobní a nevýrobní
část.
Součástí projektu je kalkulace zohledňující nákup či pronájem strojů, mzdy pracovníků včetně
kapacity pracovníků. Kalkulace počítá i s formou prvotního financování společnosti a
předpokládaným obratem následujících let.
Po formální stránce úlohy byly vyplněny smlouvy o založení firmy v závislosti na právní formě firmy,
živnostenské prohlášení, zápisy do obchodního rejstříku či přihlášení k finančnímu úřadu.

•

KAN 2 – Kalkulace a nabídky 2

PROPOČET - ORIENTAČNÍ STANOVENÍ CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY
K sestavení propočtu investora bylo využito několika podkladů projektové dokumentace na úrovni
prováděcí dokumentace.
Podklady tvořily: technická zpráva, situace a výkresy architektonického a stavebně technického řešení.
S využitím Technicko hospodářských ukazatelů, výkonového a honorářového řádu a serveru
www.stavebnistandardy.cz byly stanoveny celkové náklady stavby mateřské školy na území Prahy 4 –
Nuslí.
Výpočty zahrnovaly oddíly I. – X. Pro každý oddíl byla stanovena cena bez DPH a s DPH.

•

PRRS – Příprava a řízení staveb

KONTROLNÍ HARMONOGRAM INVESTORA, ZPŮSOB ÚHRADY
Harmonogram investora navazoval na výše zmíněný propočet investora, který byl spolu s výpisem
z katastru nemovitostí podkladem pro sestavení harmonogramu.
Harmonogram obsahuje všechny činnosti uvedené v propočtu a ke každé z nich je přiřazeno časové
ohodnocení včetně termínů.
Z hlediska výstavby projektu je harmonogram rozdělen do třech základních fází, kterými jsou fáze
předinvestiční, investiční a provozní.
Úloha dále obsahuje některé legislativně související dokumenty, jako například žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo žádost o stavební povolení.
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•

KNPR – Projekt KAN 3

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY
Pro hlavní stavební objekt, kterým byla mateřská škola v Praze 4 – Nuslích, byl sestaven položkový
rozpočet stavby. Jeho podkladem byla projektová dokumentace na úrovni prováděcí dokumentace.
Hlavními zdroji dokumentace byla technická zpráva, architektonické a stavebně technické řešení a
statické výkresy.
Součástí úlohy bylo zpracování tabulek podlah a stěn.
Ke každé položce byl zpracován podrobný výkaz výměr včetně poznámek.
Pro sestavení rozpočtu byl využit software KROSPlus.
Výstupem projektu byl položkový rozpočet včetně výkazu výměr, podrobná výrobní kalkulace včetně
profesí, finanční ohodnocení rozpočtáře dle ceníku Callida a porovnání ceny objektu s propočtem.

•

PJPR – Projekt z přípravy a řízení staveb

NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA ZHOTOVITELE
Projekt využívá stavební firmy BEKAbuild s.r.o., založené v předmětu TERI, výrobní kalkulace a
rozpočtu sestavených v předmětu KNPR.
V projektu se počítá s náklady na umístění stavby.
Výstupem je zařízení staveniště ve stupni rozestavěnosti HSV. Projekt obsahuje mimo jiné především
technickou zprávu k zařízení staveniště včetně dílčích výpočtů a výkres zařízení staveniště.
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