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Anotace 

 

Cílem této bakalářské práce je analýza stávající výše správních poplatků za vklady     

do katastru nemovitostí a služby poskytované z registrů katastru nemovitostí, 

v porovnání s výší nákladů na provoz katastrálního pracoviště. Součástí práce je také 

optimalizace zvyšování správních poplatků jako nástroje pro snižování finančních 

požadavků vůči státnímu rozpočtu České republiky. 

Současně je v práci zhodnocena stávající situace v oblasti vybírání poplatků za zápisy 

do katastru v zemích Evropské unie s vyhodnocením vkladů a záporů jednotlivých 

systémů. 

 

Klíčová slova: Správní poplatky, Český úřad zeměměřický a katastrální, Katastr 

nemovitostí, Katastrální pracoviště, Vklad do katastru 

 

 

Summary 

 

The aim of this bachelor thesis is to analyse the current level of administrative fees for 

cadastre deposits and other provided services, in comparison to the cadastre operating 

costs. The thesis also deals with optimization of increasing administrative fees as a tool 

to reduce the financial requirements of the Czech Republic state budget. 

The current situation in the field of collecting cadastre fees in the EU countries with 

the assessment of pros and cons of each system is evaluated in the thesis. 

  

Keywords: Administrative fees, Czech State Administration of Land Surveying and 

Cadastre, Cadastre of Real Estate, Cadastral office, Cadastre registration 
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Seznam použitých zkratek 

 

ČR  Česká republika 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

EU  Evropská unie 

EUR  Oficiální měna velké části Evropských zemí, tzv. Eurozóny 

GBP  Oficiální měna Spojeného království Velké Británie 

GP   Geometrický plán 

KN  Katastr nemovitostí 

KP   Katastrální pracoviště 

KÚ  Katastrální úřad 

MJ Měrná jednotka - parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový 

prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru 

nemovitostí 

PC Platba cenou, jedná se o platby, které nejsou správními poplatky  

a kde není stanovena fixní cena poplatku  

SP   Správní poplatek 
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1 ÚVOD 

Dobře fungující a levná státní správa je ideálním stavem každého státu.  Zatímco dobře 

fungující státní správu lze zajistit vhodným personálním obsazením a adekvátní 

organizační strukturou, s nákladovostí na státní správu to již tak jednoduché není. Buď je 

státní správa levná pro stát, ale potom představuje zatížení pro občany, kteří musí její 

činnost zaplatit přímo sami, nebo je levná pro občany, ale potom představuje zatížení       

pro státní rozpočet.  To však vede k daňovému zatížení daňových poplatníků - občanů        

a záleží na politickém přesvědčení státu, jak se s tímto vypořádá. 

Z tohoto důvodu celková snaha ekonomů vede k tomu, aby se našla ideální ekonomická 

rovnováha úhrady nákladů na státní správu mezi státním rozpočtem a přímou úhradou       

ze strany žadatelů - občanů o správní úkony. Řada institucí státní správy musí být 

financována pouze ze státního rozpočtu, neboť jejich úkony jsou organizačního charakteru 

a její činnost nelze nijak zpoplatnit, ale u mnoha dalších státních orgánů a institucí lze jimi 

prováděné úkony zpoplatnit a tyto poplatky jsou potom příjmem státního rozpočtu a státní 

správu zlevňují [2].  

Tyto poplatky jsou obecně nazývány správními poplatky a jejich rozsah a výše je 

stanovena legislativou ČR [3]. 

Bakalářská práce bude zaměřena na správní poplatky, které jsou vybírány Českým úřadem 

zeměměřickým a katastrálním. Jedná se o správní poplatky za provádění vkladů                

do katastru nemovitostí a další činnosti vyplývající z jeho zaměření. S těmito poplatky      

se setká za svůj život téměř každý a jejich výše není nezanedbatelná. Tyto poplatky prošly 

od roku 1989 do současné doby řadou změn. Dá se říci, že se neustále hledá ideální stav, 

který by byl pro občany ještě na hranici únosnosti, ale současně by maximálně přispíval    

na náklady činností Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – státní správu na úseku 

vedení katastrální evidence a současně na úseku digitálního mapování [4].  

Obecně přitom platí, že Česká republika je v rámci Evropské unie jednou ze zemí                

s nejnižšími správními poplatky, včetně poplatků za vklady do katastru [2]. 
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2 PŘEHLED SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ZA VKLADY            

A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DO KATASTRU 

Výši a způsob výběru správních poplatků za vklady a poskytované služby do katastru 

nemovitostí si každý stát určuje samostatně. Každá ze zemí EU má svá specifika,             

své zvyklosti a zejména katastrální operát v určitém stavu. Existuje mezi nimi mnoho 

rozdílů nejen ve vedení pozemkových evidencí obsahujících údaje o právních vztazích. 

Nastavení jednotného systému výběru správních poplatků za vklady a poskytované služby 

do katastru v zemích EU je v současné době nemožné [1, 2].  

2.1 Evropská unie 

Přestože v rámci zemí Evropské unie existuje mnoho rozdílů ve vedení pozemkových 

evidencí, zejména evidencí vlastníků nemovitostí, dá se říci, že obecně panuje shoda 

v tom, že zápis do evidence musí být zpoplatněn.  Rozsah zpoplatnění je přitom               

pro jednotlivé země Evropské unie rozdílný. Plné hrazení nákladů na zápis má například 

Irsko. V Nizozemsku a některých skandinávských zemích jsou náklady rozloženy tak,     

aby převážná část byla hrazena z vybraných poplatků. Existují i země EU,                         

ve kterých vybrané poplatky zcela převažují náklady na provedení zápisu - např. Německo, 

kterému činí náklady na zápis cca 400 EUR, Rakousko s náklady na zápis ve výši            

1% z ceny nemovitosti a například i Velká Británie se 150 GPB. Další možností 

zpoplatnění je způsob vybírání paušálního poplatku, který je pevně a jednotně stanoven 

zákonem. Tento způsob využívá Česká republika, Slovensko a i další země EU. V tomto 

případě je na zákonodárné moci státu, v jaké výši paušální poplatek stanoví a nakolik bude 

jeho výše kompenzovat skutečné náklady na provedení zápisu.  Jak již bylo řečeno             

v úvodu, Česká republika se řadí mezi země EU, které mají jeden z nejnižších správních 

poplatků za tyto služby, a to ve výši 1000,- Kč. Pro srovnání například i Slovensko 

stanovilo poplatek na provedení zápisu zhruba ve dvojnásobné výši oproti ČR a to 66 EUR 

[2, 3]. 

Při stanovování výše poplatku na zápis by mělo být přihlédnuto i k rozsahu prováděné 

úřední činnosti, nejlépe by měl být poplatek stanoven v takové výši, aby korespondoval 

s rozsahem odvedené práce. Není možné vybírat vysoký správní poplatek za činnosti 

spočívající v provedení jednoho úkonu – zjednodušeně udělení jednoho razítka [3].  
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V porovnání systémů vybírání poplatků na provedení zápisu u jednotlivých zemí EU,        

se jeví jako nejspravedlivější rakouský systém vycházející z ceny nemovitosti. Jako 

problematický se naopak jeví systém paušálního poplatku, který na jedné straně 

zvýhodňuje provedení zápisu u dražších nemovitostí, na druhé straně znevýhodňuje           

ty zápisy, kde cena nemovitosti mnohdy ani nedosahuje výše správního poplatku [1, 2].   

Najít jednotný, absolutně spravedlivý systém hrazení nákladů na zápis pro všechny země 

EU je nemožný.  Z tohoto důvodu si každý stát EU hledá takový systém, který mu nejlépe 

vyhovuje a který je pro něj ekonomický únosný [1].  

2.2 Česká republika 

V České republice je za počátek poplatkové povinnosti za vklad práva do katastru 

považován rok 1993, kdy vznikl účinností zákona č. 265/1992 Sb., O zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, katastr nemovitostí. Do té doby byly 

listiny vlastnických práv registrovány příslušnými notáři a po registraci byly předávány 

střediskům geodézie k provedení záznamu. Poplatek za zápis za vklad byl součástí 

poplatku za registraci, který vybírali notáři.  Až zákonem č. 368/1992 Sb., O správních 

poplatcích, byl stanoven poplatek za rozhodnutí o vkladu do katastru nemovitostí.              

Teprve novelou zákona s účinností od 1. 8. 1998 byly přesně a jasně formulovány i další 

poplatky za služby prováděné katastrálními úřady, jako například vydání výpisu z katastru 

nemovitostí, kopie katastrální mapy a jiné. 

Porovnáme-li výši poplatků za zápis do katastru – evidence nemovitostí mezi zeměmi 

Evropské unie, je Česká republika jednou ze zemí s nejnižšími správními poplatky [1]. 

Nelze však říci, že je to proto, že tak stát činí v zájmu občanů, ale spíše proto, že se vláda 

nedokáže shodnout na přiměřené úpravě jejich výše. Svou roli zde hraje i určitá míra 

populismu.  Ke zvýšení poplatku na 1000,- Kč za vklad došlo s účinností od 1. 1. 2013       

a jeho předchozí výše 500,- Kč byla v platnosti od června 1994  -  tedy po dobu téměř       

18ti let. Porovnáme-li vývoj poplatku v daném období z hlediska inflace, růstu platů, růstu 

cen energií a dalších zjistíme, že se hodnota poplatku za vklad stanovená v roce 1994         

až do změny v roce 2013 rapidně změnila a stala se téměř nicotnou. Je důležité zmínit,      

že na výši poplatku za vklad bylo ze strany Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

v průběhu minulých let upozorňováno a byl vyvíjen i tlak na jeho zvýšení.  Předkládané 

návrhy však byly odmítány a dá se říci, že až v roce 2012 projevila zákonodárná moc státu 
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zájem o jeho úpravu. Součástí předkládaného návrhu byla, vyjma navýšení paušálního 

poplatku za vklad, i konstrukce poplatku podle počtu převáděných nemovitostí a podle 

počtu navrhovaných práv. Tato změna však přijata nebyla i z důvodu, že stávající stav 

katastru nemovitostí tomu neodpovídá [1].  

Český úřad zeměměřický a katastrální vykonává dvě základní činnosti – vede evidenci 

nemovitostí a plní úkoly na úseku mapování – přechod na digitalizaci katastrálních map.  

Vysoké finanční nároky má zejména digitalizace map a náklady na jejich tvorbu nelze 

v současné době nijak kompenzovat. Činnost úřadu je plně hrazena ze státního rozpočtu     

a zde se zohledňuje i to, čím vlastně úřad do rozpočtu přispěl.  Z tohoto důvodu je výše 

správních poplatků sledovanou záležitostí a je snaha o to, aby příjmy katastru byly            

co nejvyšší a tím pádem výdaje ze státního rozpočtu co nejnižší [14]. 

2.3 Vývoj správních poplatků za vklady a poskytování služeb do 
katastru 

Jak bylo řečeno výše - o správních poplatcích lze hovořit až od roku 1993, současně          

se vznikem katastru nemovitostí, kdy nabyl účinnosti zákon č. 368/1992 Sb., O správních 

poplatcích. Jednalo se o první právní předpis, který řešil tuto problematiku po roce 1989. 

Tento zákon byl posléze několikrát novelizován a byla upravována i výše poplatku         

jako takového. 

Od 1. 1. 1993 do 31. 5. 1994 byla výše poplatku stanovena procentním výpočtem z ceny 

převáděné nemovitosti ve výši 0,075 %, nejméně však 200,- Kčs, u zajišťovaných 

pohledávek se jednalo o 0,25 %, nejméně 300,- Kčs, nejvýše však 10.000,- Kčs. Tento 

systém byl však administrativně komplikovaný. Vyžadoval individuální výpočty                  

u jednotlivých vkladů, klienti museli předkládat úřední odhady ceny nemovitostí. Znění 

předpisu vyvolávalo nevoli, a proto došlo s účinností od 1. 6. 1994 k novelizaci, zákonem 

č. 85/1994 Sb., kdy procentní výměra poplatku byla zrušena a nahrazena pevným 

poplatkem – převod vlastnictví 500,- Kč, zástavní smlouvy 500,- Kč, věcná břemena    

300,- Kč, převody bytů a nebytových prostor 500,- Kč, vklady do společnosti 200,- Kč       

a dohody v rámci společného jmění manželů 200,- Kč.  Zákon stanovil, že pokud nedojde 

k úhradě správního poplatku, měl si katastrální úřad vymoci zaplacení poplatku tak,         

že vklad nepovolí [3].  Tento postup byl však v rozporu se zákonem č. 265/1992 Sb.,         
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O zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a proto byl ke dni           

31. 12. 1994 zrušen.  

S účinností od 1. 1. 1995 byl stanoven poplatek za vklad práva do katastru ve výši        

500,- Kč.  Tato formulace novely zákona o správních poplatcích však vyvolávala spory      

o tom, v jaké výši má být správní poplatek vybírán.  Nebylo jasně stanoveno, kolik práv 

bylo vlastně za daný poplatek zapsáno a jakým způsobem provádět výběr poplatku 

v případě, kdy bylo na základě jedné smlouvy zapsáno více práv. Ukázalo se, že tento 

postup výběru byl nepřehledný, vyvolával rozpory a docházelo k tomu, že žadatelé správní 

poplatky nehradili a katastrální úřady neměly dostatečné nástroje k jejich vymáhání. Tato 

podoba zákona s platností do 31. 12. 1997 byla nahrazena novelou zákona č. 305/1997 Sb., 

O správních poplatcích. Touto novelizací s účinností od 1. 1. 1998, byla stanovena forma 

výběru správních poplatků, která s drobnými úpravami platí dodnes, byť se změnou 

kodifikovanou zákonem o správních poplatcích – zákonem č. 634/2004 Sb.  Jako správní 

poplatek za provedení vkladu byla stanovena částka 500,- Kč, posléze novelizací              

od 1. 1. 2013 zvýšena na částku 1000,- Kč a současně byly stanoveny poplatky za služby 

prováděné v rámci činnosti katastrálních pracovišť – výpisy z katastru nemovitostí, kopie 

katastrálních mapy, identifikace parcel a další [3].  

2.4 Správní poplatky za vklady a poskytování služeb 
v současnosti 

Správní poplatky za vklady do katastru a poskytování služeb se v České republice řídí 

zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon upravuje správní poplatky, výkon jejich správy a zejména pravidla jejich 

vyměřování a vybírání. Výčet a sazby správních poplatků jsou uvedeny v části X daného 

zákona a jsou rozděleny dle povahy do Položky 119 a Položky 120.  V položce 119 jsou 

vymezeny poplatky za služby, které katastru nemovitostí poskytuje  - výpisy z katastru 

nemovitosti, kopie katastrálních map, vydávání kopií listin ze sbírky listin a další. 

V položce 120 jsou uvedeny poplatky za vklad do katastru nemovitostí  - ve výši 1000,- Kč 

u jednotlivých vkladů a v případě opakovaných vkladů (např. liniové stavby) je stanoven 

celkový úhrnem ve výši 10.000,- Kč [3, 4]. 

S poplatky souvisí i osvobození od jejich placení, neboť ne všechny vklady a služby jsou 

za všech okolností zpoplatněny. Tato osvobození vyplývají buď přímo ze zákona                
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o správních poplatcích a jsou uvedena u jednotlivých položek, nebo vyplývají z dalších 

příslušných zákonů -  na tyto případy zákon o správních poplatcích pamatuje tím, že má 

ustanovení o osvobození vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu. Tímto předpisem 

v poslední době je například zákon o vrácení majetku církvím, kde tyto převody jsou        

od poplatků osvobozeny [3]. 

Obecně lze uvést, že od placení správního poplatku je osvobozen stát, tedy instituce 

jednající jeho jménem, církve a církevní společnosti.  Zvláštní kapitolu představuje 

osvobození od poplatku při převodu bytů v případě, jedná- li se o převody družstevních 

bytů u družstev, kde na bytovou výstavbu přispíval stát.  Zejména při poslední novelizaci 

při zvyšování správního poplatku na 1000,- Kč vznikla u tohoto osvobození diskuse, zda je 

v tomto případě toto osvobození oprávněné. Nicméně v zákoně zůstalo a poplatky             

za převody těchto družstevních bytů vybírány nejsou [3].  

Stejnou polemiku vyvolávalo i osvobození státu  - státních institucí. Pokud je stát 

účastníkem řízení vedle dalších účastníků, například soukromých osob   

a předkladatelem návrhu je pouze stát (další účastníci nepodepíší návrh na vklad), potom 

se správní poplatek nevybírá [1].  

Shrneme-li vývoj výše správního poplatku od jeho zavedení až do současnosti, můžeme 

říci, že výše správních poplatků je v současné době výsledkem určitého kompromisu 

zákonodárců ČR. Posouzení efektivnosti nového uspořádání nelze zatím objektivně 

zhodnotit -  platí poměrně krátkou dobu. Je však jisté, že další změna legislativy v oblasti 

výše správních poplatků se zatím nepřipravuje. 
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3 ZÁVISLOST VÝŠE NÁKLADŮ NA PROVOZ 

KATASTRÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ 

Český úřad zeměměřický a katastrální je institucí, jehož zřizovatelem je stát. Patří mezi 

ústřední orgány státní správy. Je přímo podřízený české vládě a je zastupován 

Ministerstvem zemědělství. Náklady na jeho správu jsou plně financovány ze státního 

rozpočtu České republiky – kapitola výdaje státního rozpočtu [14].  

Státní rozpočet České republiky je sestavován každoročně. Pro rok 2015 je stanoven 

zákonem č. 345/2014 Sb. Sestavuje ho, obvykle s účinností od 1. 1. do 31. 12., 

Ministerstvo financí a předkládá ke schválení vládě.  

Výdaje určené pro Český úřad zeměměřický a katastrální se řadí do kategorie vládních 

výdajů a jejich výše je plně ovlivněna hospodářskou politikou vlády. Balíček těchto výdajů 

– finančních prostředků rozděluje Český úřad zeměměřický a katastrální jednotlivým 

Katastrálním úřadům. Ty následně přerozdělují uvolněné finanční prostředky jednotlivým 

katastrálním pracovištím. Rozpočet katastrálního pracoviště na příslušný kalendářní rok je 

limitován [6]. 

Jak již bylo řečeno, výdaje státního rozpočtu slouží k úhradě nákladů spojených zejména   

se zajištěním správy v oblasti evidence nemovitostí a věcných práv s tím souvisejících. 

Tuto správu představuje přímo Katastr nemovitostí České republiky.  

Český úřad zeměměřický a katastrální se dělí na čtyři hlavní orgány: Katastrální úřady, 

Zeměměřické a katastrální inspektoráty, Zeměměřický úřad a Výzkumný ústav geodetický, 

topografický a kartografický. Katastrálních úřadů je v České republice celkem čtrnáct         

a každý z nich je v jednom z krajů. Pod jednotlivé katastrální úřady pak spadají katastrální 

pracoviště, kterých je celkem 99, obvykle kopírují působnost okresů. Zeměměřických         

a katastrálních inspektorátů je u nás dohromady sedm [14]. 
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3.1 Katastrální úřad pro Ústecký kraj – Katastrální pracoviště 
Žatec 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj – Katastrální pracoviště Žatec je správní úřad 

vykonávající činnost státní správy katastru nemovitostí včetně zápisů práv k nemovitostem 

do katastru.  

Jeho věcnou působností je zejména: 

o vykonávat státní správu katastru nemovitostí České republiky, 

o správa zhušťovacích bodů a podrobných polohových a výškových 

bodových polí, 

o projednávat porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České 

republiky podle zvláštního zákona,  

o schvalovat změny pomístního názvosloví a zabezpečovat činností spojení   

se standardizací geografického názvosloví, 

o schvalovat změny hranic katastrálních území, 

o vykonávat správu základních státních mapových děl stanovených ČÚZK, 

o plnit další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České 

republiky, kterými je pověří ČÚZK [15]. 

 

3.1.1 Organizační struktura Katastrálního pracoviště Žatec 

Katastrální pracoviště Žatec zaměstnává celkem 20 státních zaměstnanců. V jeho čele stojí 

ředitel Katastrálního pracoviště Žatec. Do útvarů podřízených přímo řediteli KP Žatec patří 

Oddělení právních vztahů k nemovitostem a Oddělení aktualizace a dokumentace Katastru 

nemovitostí (viz schéma – Organizační struktura Katastrálního pracoviště Žatec) [16]. 
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Obrázek č. 1– Organizační schéma Katastrální pracoviště Žatec [16] 

 

V oddělení právních vztahů k nemovitostem vykonává činnost 8 zaměstnanců. Právník, 

který provádí kontrolu listin ohledně způsobilosti pro zápis do katastru nemovitostí. 

Vedoucí zaměstnanec provádějící kontrolu správnosti provedených zápisů – v jeho přímé 

podřízenosti vykonávají činnost 4 referenti (z toho 1 referent provádí zápis vkladů do KN, 

1 referent kontroluje listiny určené pro zápis záznamem a poznámkou, 1 referent zapisuje 

listiny týkající se záznamu a poznámky a 1 referent provádí správní úkony v souvislosti 

s řízením o opravě chyby) a 2 zaměstnanci v podatelně zajišťující příjem podání a styk 

s veřejností. 

V oddělení aktualizace a dokumentace KN vykonává činností 10 zaměstnanců. 1 úředně 

oprávněný zeměměřický inženýr pro kontrolu geometrických plánů, 5 referentů              

pro zajištění digitalizace katastrálních map, 1 referent pro vedení sbírky listin – vklad, 

záznam, geometrické plány, 2 referenti pro zajišťování služeb – vydávání výpisů, kopií 

geometrických plánů, kopií listin aj., a 1 referent, který provádí zákresy geometrických 

plánů do katastrálních map. 

Nezařazeným zaměstnancem KP Žatec je uklízečka. 

Počet zaměstnanců a výkon jejich činnosti určuje pro KP Žatec Katastrální úřad              

pro Ústecký kraj. 

3.2 Náklady Katastrálního pracoviště Žatec  

Výše finančních prostředků, se kterými Katastrální pracoviště Žatec hospodaří v běžném, 

kalendářním roce, se určuje po schválení Státního rozpočtu České republiky. Výjimku 

tvoří mzdové náklady, které jsou schvalovány zvláštním právním předpisem. Jeho výše je 

tvořena rovněž z příjmů vznikajících v souvislosti s činností Katastrálního pracoviště,   

ředitel KP Žatec 

Oddělení právních vztahů k 
nemovitostem 

Oddělení aktualizace a 
dokumentace KN 
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např. ve formě správních poplatků. Náklady na výkon příslušné agendy tvoří náklady 

mzdové, režijní a jednorázové náklady (viz schéma – Rozdělení nákladů KP Žatec) [20]. 

Pro potřeby bakalářské práce byly autorce se souhlasem Katastrálního pracoviště v Žatci 

poskytnuty sestavy finančních nákladů a to za období 2013 – 2014. 

 

 

Obrázek č. 2 – Rozdělení nákladů Katastrálního pracoviště Žatec [20] 

 

Mzdové náklady představují finanční ohodnocení zaměstnanců státní správy, tzv. platů. 

Úprava platových poměrů zaměstnanců je stanovena stupnicí platových tarifů pro příslušný 

kalendářní rok, a to zpravidla od počátku roku. Jejich výše je schvalována vládou České 

republiky.  

Režijní náklady jsou takové náklady, které přímo souvisí s řízením, činností a obsluhou 

Katastrálního pracoviště, např. energie, kancelářské potřeby, nájemné, ale také vzdělávání 

zaměstnanců a mohou se do této skupiny zařadit také náklady na obslužný personál 

Katastrálního pracoviště.  

Poslední skupinou posuzovaných nákladů jsou jednorázové náklady. Jedná se o náklady   

na pořízení hmotného a nehmotného majetku, které katastrální pracoviště vynaloží            

na splnění požadavků stanovených regulací na zajištění výkonu agendy, např. na nákup      

a instalaci vybavení pracovišť, softwarové vybavení, materiálové vybavení, nebo zajištění 

prostorových kapacit pro výkon činnosti katastrálního pracoviště. 

Výše vynaložených nákladů katastrálního pracoviště je korigována Katastrálním úřadem 

pro Ústecký kraj. Formou měsíčních záloh jsou stanoveny náklady režijní, jako je spotřeba 

elektrické energie, tepla a vody.  

 Katastrální pracoviště Žatec sídlí v budově, která je ve vlastnictví obce – města Žatec. 

Z tohoto důvodu je jednou z položek sledovaných nákladů také nájemné za pronájem 

nebytových prostor. 

Náklady celkem 

Mzdové náklady Režijní náklady Jednorázové náklady 
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Katastrální úřad pro Ústecký kraj také každoročně uvolňuje finanční prostředky, které 

slouží k úhradě ostatních, jednorázových nákladů. Tyto finanční prostředky je nutné 

vyčerpat v daném kalendářním roce. V případě, že Katastrální pracoviště tyto finanční 

prostředky nevyčerpá v plné, stanovené výši, nepřevádí se do dalšího kalendářního roku      

a tyto se vracejí zpět do státního rozpočtu České republiky [6, 20].  

 

3.2.1 Náklady Katastrálního pracoviště Žatec v roce 2013 

Nejvyšší položku vynaložených nákladů v roce 2013 činily mzdové náklady zaměstnanců. 

Bylo vyplaceno celkem 5 592 000,- Kč za kalendářní rok.  

Mezi režijní náklady patřila spotřeba elektrické energie, tepla, vodné a stočné a pronájem 

nebytových prostor. Jedná se o náklady, které bezprostředně souvisí s provozem činnosti 

Katastrálního pracoviště Žatec. Vyjma nákladů na spotřebu elektrické energie byly náklady 

hrazeny formou měsíčních záloh a vyúčtování skutečně vynaložených nákladů bylo 

provedeno v prvním čtvrtletí kalendářního roku 2014. Měsíčně byla hrazena záloha ve výši 

celkem 13 415,- Kč za teplo, 1 930,- Kč za vodné a stočné. Finanční náklady na spotřebu 

elektrické energie byly hrazeny dle skutečné spotřeby, které byly účtovány formou 

vystavené faktury v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo               

ke skutečné spotřebě elektrické energie [20].  

Dalšími posuzovanými režijními náklady byl pronájem nebytových prostor. Náklady 

spojené s pronájmem byly propláceny na základě uzavřené platné Smlouvy o pronájmu 

nebytových prostor. Měsíčně byl stanoven pronájem nebytových prostor fixní částkou      

ve výši 10 000,- Kč [20].   
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Graf č. 1– Režijní náklady KP Žatec za rok 2013 [20] 

 

Celkové roční náklady Katastrálního pracoviště Žatec, včetně vyplacených mzdových 

nákladů činily zhruba půl milionu korun měsíčně, viz grafické znázornění níže. Rozdíly    

ve výši nákladů jednotlivých kalendářních měsíců byly způsobeny náklady vynaloženými 

na spotřebu elektrické energie. Nejnižší náklady vynaložené na provoz Katastrálního 

pracoviště Žatec byly v kalendářním měsíci – červen 2013, kdy byla spotřeba elektrické 

energie ve výši 10 427,- Kč. Naopak nejvyšší náklady byly v kalendářním měsíci – říjen 

2013, kdy náklady na spotřebu elektrické energie činily 11 969,- Kč [20]. 

 

 

Graf č. 2 – Celkové náklady KP Žatec za rok 2013 [20] 
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Vynaložené náklady KP Žatec nepřekročily stanovenou výši výdajů, která byla uvolněna    

z rozpočtu ČR na kalendářní rok 2013. 

 

3.2.2 Náklady Katastrálního pracoviště Žatec v roce 2014 

Jedním z hlavních cílů Státní správy je optimalizace nákladů. Pro rok 2014 byla uzavřena 

s dodavatelem elektřiny nová smlouva o odběru elektrické energie. Byla snížena cena       

za její dodávku a tím byly sníženy celkové náklady na spotřebu elektřiny v  kalendářním 

roce.  

Další změna, která ovlivnila úhrn nákladů v roce 2014, byla způsobena vlivem 

legislativních změn. Katastrální úřad pro Ústecký kraj dokonce uvažoval o zrušení 

Katastrálního pracoviště Žatec. Mimo jiné pro zachování katastrálního pracoviště v obci 

podepsal Městský úřad v Žatci s Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj novou Smlouvu       

o pronájmu nebytových prostor. S platností od 1. 7. 2014 byla snížena cena pronájmu         

o 50 % a to na 5 000,- měsíčně [20]. 

Shodně jako v roce 2013 byla měsíčně hrazena záloha ve výši celkem 13 415,- Kč za teplo, 

1 930,- Kč za vodné a stočné. 

Nejvýraznější nákladovou položkou režijních nákladů bylo teplo. Za kalendářní rok 2014 

činily náklady za spotřebu tepla celkem 157 479,- Kč. Součástí grafu jsou i jednorázové 

náklady, které uvolnil přímo Katastrálnímu pracovišti Žatec Katastrální úřad pro Ústecký 

kraj a to ve výši 42 000,- Kč [20]. 

 

 

Graf č. 3 – Režijní náklady KP Žatec v roce 2014 [20] 
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Nejvyšší položkou vynaložených nákladů jsou každoročně vyplacené mzdové prostředky. 

V roce 2014 činily mzdové náklady zaměstnanců celkem  5 660 000,- Kč.  [20].  

Celkové roční náklady Katastrální pracoviště Žatec, včetně vyplacených mzdových 

nákladů přesáhly měsíčně půl milionu korun. Výši nákladů stejně jako v roce 2013 

ovlivnily zejména režijní náklady. Nejnižší náklady vynaložené na provoz Katastrálního 

pracoviště Žatec byly v kalendářním měsíci – srpen 2014, kdy byla spotřeba elektrické 

energie ve výši 8 752,- Kč. Naopak nejvyšší náklady byly v kalendářním měsíci – duben 

2014, kdy náklady na spotřebu elektrické energie činily 10 413,- Kč [20].  

 

 

Graf č. 4 – Celkové náklady KP Žatec za rok 2014 [20] 

 

Kalendářní rok 2014 byl z hlediska pohledu vynaložených nákladů stěžejní. V průběhu 

roku bylo uvažováno o jeho zrušení a snížení jednotlivých položek nákladů bylo              

pro Katastrální pracoviště Žatec životně důležité. Sice byly navýšeny meziročně mzdové 

náklady a byla zvýšena částka finančních prostředků na pokrytí jednorázových nákladů,   

ale i přesto byly náklady v optimální výši a rozpočet stanovený Katastrálním úřadem             

pro Ústecký kraj nebyl vyčerpán v plné výši.  
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mzdových prostředků v roce 2014 celkem o 1,2% oproti roku 2013, ale nezanedbatelné 

bylo pro KP Žatec udržení působnosti v Žatci, které vedlo ke snížení sazby za spotřebu 

elektrické energie a snížení nákladů spojených s pronájmem nebytových prostor.  

V roce 2013 byly celkové náklady ve výši 6 072 173,- Kč. V roce 2014 byly z důvodu 

snížení sazby za spotřebu elektrické energie s účinností od 1. 1. 2014 sníženy meziroční 

náklady o 15 %, celkem o 18 196,- Kč. Náklady za  pronájmem nebytových prostor byly 

sníženy o 25 %, celkem o 30 000,- Kč. V porovnání s rokem 2013 byl nárůst nákladů 

jednorázových o 2000,- Kč a ve vyplacených mzdových prostředcích celkem o 68 000,- 

Kč, což představuje nárůst o 1,2 %. Právě navýšení mzdových nákladů pro rok 2014 má    

za následek meziroční nárůst nákladů oproti roku 2013 celkem o 0,3 %, v celkové výši       

o 18 308,- Kč. V roce 2014 činily náklady na provoz KP Žatec celkem 6 090 481,- Kč 

[20]. 

 

 

Graf č. 5 – Porovnání celkových nákladů KP Žatec v letech 2013 – 2014 [20] 
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Graf č. 6 – Porovnání celkových měsíčních nákladů KP Žatec v letech 2013 – 2014 [20] 
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4 ANALÝZA VÝVOJE VÝBĚRU SPRÁVNÍCH POPLATKŮ 

ZA VKLADY A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DO KATASTRU 

Obecně lze říci, že odhad výše příjmů do Státního rozpočtu České republiky pro daný 

kalendářní rok je velmi těžké stanovit. Je však důležité, aby byl odhad příjmů                    

co nejreálnější. Hlavní zásadou při jeho sestavování je to, aby příjmy byly jasné                  

a přehledné. Příjmy do státního rozpočtu se dělí do jednotlivých kapitol, viz Příloha č. 2, 

zákona č. 345/2014 Sb., O státním rozpočtu České republiky na rok 2015. Zjednodušeně 

můžeme říci, že příjmy do Státního rozpočtu tvoří daně, sociální pojištění, poplatky a jiné 

nedaňové příjmy. Poplatky a jiné nedaňové příjmy tvoří přibližně třetinu příjmů                

do Státního rozpočtu České republiky [6]. 

Správní poplatky Katastru nemovitostí jsou povinné platby, které jsou součástí naší daňové 

soustavy. Nesplňují však jednu ze základních vlastností daní a to neekvivalentnost – jsou 

totiž spojeny s částečnou úhradou nákladů činnosti státní správy. Jsou stanoveny 

obligatorně, čímž vzniká povinnost poplatky za provedený úkon vybrat. Můžeme říci,        

že slouží i jako regulace proti nadměrnému zatěžování rozpočtu ČR. Na rozdíl od daní jsou 

správní poplatky Katastru nemovitostí jednorázovou platbou, kterou poplatník – občan 

České republiky platí za určitý úkon [2, 3]. 

Správní poplatky za zápis do katastru nemovitostí jsou samostatnou položkou, jejíž výše je 

určována zákonem a zohledňuje potřeby státu v dané oblasti.  Současná konstrukce 

správního poplatku je zakotvena v zákoně č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích, 

v platném znění. Tento zákon upravuje správní poplatky a výkon jejich správy, zejména 

jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních 

samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti 

státní správy [3]. 

V jednotlivých případech zákon stanoví, kdy může orgán – Český úřad zeměměřický          

a katastrální poplatek snížit, nebo od samotného poplatku upustit úplně. Osvobození         

od poplatku je konkrétně vyjmenováno v Části X – Položka 119 a Položka 120 zákona            

o správních poplatcích, v platném znění [3]. 

Pro potřeby bakalářské práce byly autorce se souhlasem Katastrálního pracoviště v Žatci 

poskytnuty sestavy finančních příjmů a to za období 2013 – 2014. 
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4.1 Výběr správních poplatků za vklad a poskytování služeb do 
katastru 

Obecně platí, že se správní poplatky vybírají od fyzických či právnických osob za úkony 

prováděné v rámci přenesené působnosti, jejichž účelem je alespoň částečné financování 

nákladů na výkon Státní správy České republiky [15].  

Do konce roku 2013 byla správním poplatkem za vklad zpoplatněna tato práva: Vlastnické 

právo, Věcné břemeno, Zástavní právo, Podzástavní právo, Předkupní právo a Rozdělení 

práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám. 

Zásadní změna ve výběru správních poplatků nastala k 1. 1. 2014, kdy Katastrální zákon 

reaguje na změny v novém občanském zákoníku a zavádí celkem 15 nových zápisů           

na vklad, za který je vybírán správní poplatek – Právo stavby, Budoucí zástavní právo, 

Budoucí výměnek, Přídatné spoluvlastnictví, Správa svěřeneckého fondu, Výhrada 

vlastnického práva, Výhrada práva zpětné koupě, Výhrada práva zpětného prodeje, Zákaz 

zcizení nebo zatížení, Výhrada práva lepšího kupce, Ujednání o koupi na zkoušku, Nájem 

(požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka), Pacht (požádá-li                   

o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka), Vzdání se práva na náhradu škody       

na pozemku, Rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám [3, 4, 8].  

Cílem této změny bylo zefektivnit příjmy a jejich výší přispět ke snížení výdajů státního 

rozpočtu České republiky.   

4.1.1 Návrh na vklad do katastru 

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do KN je písemná žádost, která slouží k tomu, 

aby Katastrální úřad, respektive Katastrální pracoviště provedlo zápis vzniku, změny, 

zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence práv dle zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník, v platném znění [14, 18].  

Zápis práv do katastru nemovitostí se provádí na základě § 6 katastrálního zákona třemi 

způsoby: VKLADEM, ZÁZNAMEM a POZNÁMKOU [4, 18]. 

Obecně je vklad zápis do katastru nemovitostí, kterým se zapisují vlastnická práva, jejich 

změny, věcná břemena, práva ujednána jako věcná břemena, nájem a pacht. 

Záznamem se zapisují práva do katastru, která jsou odvozená od vlastnického práva. 

Zapisuje se jím právo hospodařit s majetkem státu, správa nemovitostí ve vlastnictví státu, 



Petra Roháčová DiS.: Analýza výběru správních poplatků za vklady do katastru a poskytování služeb 

v závislosti na výši nákladů na provoz katastrálního pracoviště 

2015  19 

 

majetek ve vlastnictví samosprávních celků, příslušnost organizačních složek státu              

a státních organizací hospodařit s majetkem státu. Návrh na záznam může podat občan ČR, 

který má zájem na jeho provedení nebo také orgán veřejné správy nebo místní 

samosprávný celek. Záznam nemá stejnou povahu jako vklad. Nemá vliv na vznik, změnu, 

či zánik práva k nemovitostem [4, 18]. 

Formou poznámky se zapisují do katastru významné informace, které se týkají 

evidovaných nemovitostí či v katastru vlastníků a jiných oprávněných osob. Poznámka je 

zapisována na základě doručení rozhodnutí nebo oznámení soudu, správce daně, soudního 

exekutora, insolventního správce, státního pozemkového úřadu či jiného správního orgánu, 

v jehož prospěch má být poznámka zapsána. Jedná se například o evidenci údajů o ceně, 

které slouží k potřebám realitního trhu nebo pro potřeby orgánů veřejné správy [4, 18]. 

 Katastrální pracoviště v Žatci provedlo v roce 2013 celkem 10 870 vkladů, záznamů          

a poznámek do KN. Záznamy a poznámky se evidují souhrnně. Vkladů bylo provedeno 

celkem 2 616. Záznamů a poznámek bylo provedeno o 315 % více než vkladů, celkem 

8 254.  

 

Graf č. 7 – Počet vkladů a záznamů, poznámek v roce 2013 KP Žatec[4] 

 

V roce 2014 bylo provedeno celkem 8 304 vkladů, záznamů a poznámek do KN. Z toho 

bylo provedeno celkem 4 702 vkladů. S účinností od 1. 1. 2014 dochází ke změně 

legislativy -  rozhodnutí soudu, soudních komisařů a soudních exekutorů do katastru musí 

být zapisována do KN vkladem, do konce roku 2013 byla tato rozhodnutí zapisována 
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pouze záznamem. V roce 2014 bylo provedeno o 24% méně záznamů a poznámek než 

v roce 2013. Bylo zapsáno celkem 3 602 záznamů a poznámek. 

 

 

 
Graf č. 8 – Počet vkladů, záznamů a poznámek v roce 2014 KP Žatec [4] 

 

V letech 2013 – 2014 bylo zapsáno celkem 11 856 záznamů a poznámek do KN. V roce 

2013 celkem 8 254. V roce 2014 bylo zapsáno o 43,6 % méně záznamů a poznámek než 

v roce 2013. Rozdíl je způsoben vlivem změny legislativy, viz výše. 

 

 

 
Graf č. 9 – Porovnání počtu záznamů a poznámek v letech 2013 – 2014 KP Žatec [4] 
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Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do KN se podává pouze na formuláři, který 

obsahuje náležitosti stanovené v § 14 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., O katastru 

nemovitostí (Katastrální zákon).  Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení vkladu                 

do Katastru nemovitostí je 30 kalendářních dnů.  

Úhrady poplatků za vklad jsou uvedeny v Sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 

Sb., O správních poplatcích, v platném znění – Položka 120.  

 

Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru 

nemovitostí 
1 000,- Kč 

Přijetí návrhu na zahájení o povolení vkladu do KN na základě 

listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby pro 

zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních 

vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, 

veřejnou správu a obdobné veřejné účely 

1 000,- Kč za 

každý návrh na 

vklad, nejvýše 

v úhrnu 10 000,- 

Kč 

Přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení práva k domu a 

pozemku na vlastnické právo k jednotkám k uložení do sbírky 

listin nebo přijetí dohody spoluvlastníků o správě movité věci 

k uložení do sbírky listin 

500,- Kč 

Tabulka 1– Sazebník správních poplatků zák. č. 634/2004 Sb. – Položka 120 [3] 

 

Poplatek je možné hradit několika způsoby – v hotovosti, formou kolku (jestliže poplatek 

nepřevyšuje 5 000,- Kč), nebo s účinností od 1. 1. 2015 formou inkasa na bezhotovostní 

účet zřízený u příslušného Katastrálního úřadu [17]. 

Katastrální pracoviště Žatec v letech 2013 – 2014 provedlo celkem 7 318 vkladů               

do katastru. V roce 2013 bylo provedeno celkem 2 616 vkladů. Nejvyšší počet vkladů,        

a to 426 vkladů, bylo provedeno v prosinci 2013. Důvodem zvýšeného zájmu o vklad byla 

změna legislativy s účinností od 1. 1. 2014, viz výše. Tato změna se promítla i do počtu 

návrhů na vklad na počátku roku 2014. V porovnání s počtem vkladů v roce 2014, bylo 

v lednu provedeno jen 238 vkladů. Z důvodu změny legislativy – rozšíření zápisů vkladem 

je v roce 2014 patrný meziroční nárůst o necelých 78 %, konkrétně celkem o 2 086 vkladů 

oproti roku 2013, bylo provedeno celkem 4 702 vkladů.  
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Graf č. 10 – Počet vkladů KP Žatec 2013 – 2014 [18] 

 

Návrh na vklad je zpoplatněn částkou ve výši 1000,- Kč za návrh. Potenciální příjmy         

za vklady do katastru by činily v roce 2013 celkem 2 616 000,- Kč, v roce 2014 celkem 

4 702 000,- Kč. Nejedná se o skutečné příjmy Katastrálního pracoviště Žatec. Jedná          

se o výši pravděpodobných příjmů za všechny návrhy na vklad podané u Katastrálního 

pracoviště Žatec v daném období [3]. 

 

 

 

Graf č. 11 – Potenciální příjmy za vklad do katastru KP Žatec v letech 2013 – 2014 [4, 18] 
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Součástí celkového počtu vkladů do katastru jsou i vklady, které jsou dle zákona                

č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích, v platném znění, od poplatku osvobozeny. Jedná 

se o vklady, které jsou uvedeny v příloze zákona o správních poplatcích, v Položce 119        

a Položce 120. Od poplatků jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem 

státní správy, stavební úřady dle stavebního zákona a orgány státní památkové péče         

dle zákona o státní památkové péči. Dále jsou osvobozeny registrované církve, náboženské 

společnosti s právní subjektivitou a Náboženská matice, občanská sdružení. Od poplatku 

jsou také osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového 

prostoru aj. [3]. 

V roce 2013 bylo Katastrálním pracovištěm v Žatci osvobozeno od poplatku celkem       

283 vkladů do katastru. Z celkového počtu provedených vkladů bylo osvobozeno              

od poplatku téměř 11% vkladů. Nejvyšší počet osvobození v roce 2013 byl v prosinci         

a to celkem v počtu 69 osvobození. Důvodem byl zvýšený zájem žadatelů vlivem změny 

legislativy s účinností od 1. 1. 2014. 

 

 

Graf č. 12 – Podíl osvobození na celkový počet vkladů KP Žatec v roce 2013 [3, 18] 

 

Od roku 2014 došlo v posuzování osvobození od poplatku k zásadním změnám. Do konce 

roku 2013 byla zapisována rozhodnutí soudu, soudních komisařů a soudních exekutorů     

do katastru pouze záznamem. S účinností od 1. 1. 2014 je, dle zákona o správních 

poplatcích, povinnost tato rozhodnutí provádět vkladem do katastru. Tyto jsou však          

od poplatku osvobozeny [3].  
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Graf č. 13 – Podíl osvobození na celkový počet vkladů KP Žatec v roce 2014 [3] 

 

V roce 2014 bylo osvobozeno od poplatku celkem 2 280 vkladů do katastru. Z celkového 

počtu provedených vkladů bylo osvobozeno od poplatku 48,5 % vkladů. Nejnižší počet 

osvobození od poplatku v roce 2014 byl v lednu, bylo provedeno celkem 131 osvobození 

[3]. 

Porovnáním osvobození od poplatku v letech 2013 – 2014 zjistíme, že změna legislativy 

s platností od 1. 1. 2014 se promítla zejména do oblasti osvobození od správních poplatků. 

V meziročním srovnání bylo v roce 2014 osvobozeno od poplatku 8krát více vkladů než 

v roce 2013, celkem o 1997 osvobození.   

 

 

Graf č. 14– Počet osvobození KP Žatec 2013 – 2014 [3] 
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Odečteme-li počet osvobození od poplatku od celkového počtu návrhů na vklad do katastru 

je celkový počet vkladů – v roce 2013 v počtu 2 333 vkladů a v roce 2014 v počtu        

2 422 vkladů. V meziročním srovnání bylo v roce 2014 provedeno o 3,8 % více vkladů než 

v roce 2013, celkem o 89 vkladů více [3, 18]. 

 

 

Graf č. 15 – Porovnání počtu vkladů bez osvobození KP Žatec v letech 2013 – 2014 [3, 18] 

 

Ponížením vkladů o osvobození od poplatku získáme příjmy za vklady do katastru v roce 

2013 ve výši celkem 2 333 000,- Kč, v roce 2014 ve výši celkem 2 422 000,- Kč. Jedná     

se o skutečné příjmy Katastrálního pracoviště Žatec za vklady podané u Katastrálního 

pracoviště Žatec, které byly v roce 2014 o 3,8 % vyšší než v roce 2013. [3]. 

 

 

Graf č. 16 – Příjmy za vklad KP Žatec v letech 2013 – 2014 [18] 
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4.1.2 Poplatky za poskytované služby do katastru 

Katastrální úřad poskytuje žadatelům kromě vkladu do katastru také služby, které 

bezprostředně s činností katastru nemovitostí souvisejí. 

Katastrálnímu pracovišti v Žatci činí příjmy za poskytované služby – Potvrzení GP (výše 

poplatku stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích – Položka 120), 

Poskytnutí informace za úhradu stanovenou správním poplatkem a Poskytnutí informace, 

kde není stanovena fixní cena poplatku. 

Nejvyšší příjmy za poskytované služby jsou vybírány dle sazebníku zákona č. 634/2004 

Sb., O správních poplatcích a dle sazebníku vyhlášky č. 358/2013 Sb., O poskytování 

údajů z katastru nemovitostí. 

 Jedná se o služby, které jsou jasně specifikovány a jejich sazby jsou stanoveny zákonem   

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – Položka 119 – výpisy, opisy, kopie a Položka      

3 – písm. a) [3]. 
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Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, 

z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových či 

železničních knih nebo zemských desek za každých i jen 

započatých 20 MJ v rámci jednoho katastrálního území 

100,- Kč 

Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších 

pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či 

železničních knih nebo zemských desek za každou i jen 

započatou stránku formátu A4 

50,- Kč 

Vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících 

parcel posledního dochovaného stavu dřívějších 

pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou 

katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel 

vedených v katastru nemovitostí za každých i jen 

započatých 20 parcel z těchto písemných operátů v každém 

katastrálním území 

100,- Kč 

Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel 

geometrického plánu s údaji KN za každých i jen 20 parcel 

uvedených v novém stavu GP v každém katastrálním území 

100,- Kč 

Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslovaných parcel GP 

vyznačující pouze věcné břemeno s údaji KN 
100,- Kč 

Vydání prvé a další kopie listiny pořízení při vydání 

originálu listin uvedených v ř. 1 až 3 tabulky za každou i 

jen započatou stránku A4 

30,- Kč 

Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin 

KN a sbírky listin pozemkové knihy za každou i jen 

započatou stránku formátu A4 

50,- Kč 

Tabulka 2– zákon č. 634/2004 Sb., Položka 119 – výpisy, opisy, kopie [3] 

 

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisů z 

úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z 

rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin 

nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, 

popřípadě sdělení o negativním nálezu 

50,- Kč 

40,- Kč 

80,- Kč 

15,- Kč 

Tabulka 3- zákon č. 634/2004 Sb., Položka 3 – písm. a) [3] 

 

Rozsah a podmínky poskytování údajů z katastru nemovitostí se dále řídí vyhláškou                  

č. 358/2013 Sb., O poskytování údajů z katastru nemovitostí. Obvyklými službami, které 
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poskytují KÚ je nahlížení do katastru, výpisy, opisy, kopie ze souboru geodetických 

informací, ověřené kopie písemností v listinné podobě, výstupy spojené s převedením 

písemností v listinné elektronické podobě nebo ověřené duplikáty písemností 

v elektronické podobě ze Sbírky listin katastru. Dále reprografické kopie a tiskové výstupy 

z katastrálního operátu. Údaje z katastru jsou poskytovány žadatelům na základě písemné 

žádosti [9].  

Sazebník úplat je uveden na webových stránkách ČÚZK [3, 12]. 
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Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ   

Kopie části katastrální mapy vedené na plastové fólii 
formát 

A4 
50 Kč 

Kopie mapového listu katastrální mapy vedené na 

plastové fólii 

mapový 

list 
250 Kč 

Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu části mapového 

listu katastrální mapy 

formát 

A4 
50 Kč 

Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu celého 

mapového listu katastrální mapy 

mapový 

list 
250 Kč 

Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a 

kódů bonitovaných půdně ekologických jednotek 

(dále jen „BPEJ“) nebo přehledu parcel ve 

zjednodušené evidenci v rozsahu části mapového listu 

katastrální mapy 

formát 

A4 
50 Kč 

Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a 

kódů BPEJ nebo přehledu parcel ve zjednodušené 

evidenci v rozsahu celého mapového listu katastrální 

mapy 

mapový 

list 
250 Kč 

Kopie dokumentace podle § 59 a § 61 odst. 1 písm. b) 

a c) katastrální vyhlášky mimo kopie geodetických 

údajů, kopie přehledu sítě pevných bodů a kopie 

geometrických plánů 

formát 

A4 
50 Kč 

Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného 

polohového bodového pole a jejího vývoje v rozsahu 

části mapového listu Státní mapy 1 : 5000 - odvozené 

formát 

A4 
30 Kč 

Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného 

polohového bodového pole a jejího vývoje v rozsahu 

mapového listu Státní mapy 1 : 5000 - odvozené 

mapový 

list 
160 Kč 

Kopie geodetických údajů o bodech podrobného 

polohového bodového pole 
bod 20 Kč 

Rastrový obraz reprografické kopie 
formát 

A4 
60 Kč 

Tabulka 4- Sazebník správních poplatků Přílohy č. 2, zákona 634/2004 Sb. [3] 

 

Informace o změnách katastru v rozsahu 0 - 20 sledovaných 

nemovitostí  

za MJ ve výši 200,- 

Kč 

Informace o změnách katastru v rozsahu 21 a více 

sledovaných nemovitostí, za každou nemovitost 
za MJ ve výši 10,- Kč 

Tabulka 5– Sazebník správních poplatků dle vyhlášky č. 358/2013 Sb. [3] 
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Některé z těchto služeb jsou však hrazeny ve výši, kde není stanovena fixní cena poplatku, 

např. pořizování kopií dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,   

ve znění pozdějších předpisů [9]. 

 

Vyhledání informací 
15 

minut 
45,- Kč 

Pořízení kopií informací na papír A4 2,- Kč 

Pořízení kopií informací na disketu 

3,5 
1 ks 10,- Kč 

Pořízení kopií informací na CD-R 1 ks 10,- kč 

Odeslání informací doporučenou 

zásilkou 

1 

zásilka 

dle platného 

sazebníku České 

pošty, s.p. 
Tabulka 6– Sazebník služeb bez fixní výše poplatku [9] 

 

Bezúplatně jsou poskytovány některé služby a informace prostřednictvím veřejné sítě – 

Internetu. Jedná se o bezplatné nahlížení do katastru, které je pro občany ČR v omezeném 

rozsahu zdarma [14].  

Příjmy za potvrzení GP činily v roce 2013 celkem 51 700,- Kč. Nejvyšší příjmy                 

za vystavená potvrzení GP byly v listopadu 2013 v celkové výši 6 100,- Kč. V roce 2014 

byly příjmy za potvrzení GP o 12 % nižší než v roce 2013, činily celkem 45 900,- Kč.        

V porovnání s rokem 2013, byly naopak v listopadu 2014 příjmy za potvrzení GP nejnižší, 

činily pouze 2 300,- Kč.  Jedná se o skutečné příjmy Katastrálního pracoviště Žatec           

za vystavená potvrzení GP v daném období, které jsou vybírány dle stanovené výše 

správního poplatku [3]. 
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Graf č. 17 – Příjmy za potvrzení GP dle sazebníku zákona o správních poplatcích [3] 

 

Nejvyšší položku příjmů do státního rozpočtu ČR za poskytované služby KN tvoří 

poskytnuté informace vyjmenované zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – 

Položka 119 – výpisy, opisy, kopie a Položka 3 – písm. a). Tyto příjmy činily v letech 

2013 – 2014 celkem 582 850,- Kč. V roce 2013 byly příjmy v celkové výši 300 100,- Kč. 

V roce 2014 činily tyto příjmy celkem 282 750,- Kč. V porovnání s rokem 2013 byly 

příjmy v roce 2014 nižší o 6 %, celkem o 17 350,- Kč. Nejnižší příjem za poskytnuté 

služby byly v srpnu 2013 ve výši 14 910,- Kč. Naopak nejvyšší příjmy byly v květnu 2014 

a činily celkem 35 305,- Kč. 

 

 

Graf č. 18 – Příjmy za poskytnuté služby dle sazebníku zákona o správních poplatcích [3] 
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Dalšími službami, které jsou KP v Žatci poskytovány, jsou informace dle zákona                 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tyto příjmy z poskytovaných služeb 

se viditelně promítly do změny legislativy. V roce 2013 činily příjmy celkem 112 955,- 

Kč, kdy nejvyšší příjmy byly v lednu 2013, a to v celkové výši 18 475,- Kč. S účinností    

od 1. 1. 2013 nabyla v platnost povinnost žádat i o poskytnutí služby na předepsaných 

formulářích s doložením povinných příloh a tato se promítla i do zvýšení příjmů v tomto 

období – byl větší zájem žadatelů o poskytování opisů a kopií. V roce 2014 byly příjmy     

za poskytnuté služby oproti roku 2013 nižší o 9,3 %, celkem ve výši 103 115,- Kč, kdy 

stejně jako v roce 2013 byly nejvyšší příjmy v lednu 2014, a to v celkové výši 23 900,- Kč. 

Vliv na tyto příjmy souvisí i s platbou daně z nemovitosti – žadatelé při zpracování 

daňového přiznání vycházeli z opisů, které vycházejí z právních vztahů KN, viz tabulka 

níže.   

 

 

Graf č. 19 – Příjmy za poskytnuté služby dle zákona o svobodném přístupu k informacím [9] 

 

Stejně jako je osvobození od poplatku u návrhů na vklad, je v zákoně o správních 

poplatcích – Položka 119, Položka 120 vyjmenované osvobození od správního poplatku   

za poskytované služby. Od poplatků jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené 

výkonem státní správy, stavební úřady dle stavebního zákona a orgány státní památkové 

péče dle zákona o státní památkové péči. Dále jsou osvobozeny registrované církve, 

náboženské společnosti s právní subjektivitou a Náboženská matice, občanská sdružení. 
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Od poplatku jsou také osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu             

a nebytového prostoru aj. [3]. Další osvobození od poplatku je vyjmenované v zákoně        

o poskytování údajů z KN. Od poplatku za poskytované služby jsou dle tohoto zákona 

osvobozeny státní orgány a státní fondy [10]. 

V roce 2013 bylo osvobozeno od správního poplatku za poskytované služby celkem          

1 530 žádostí v celkové výši 3 012 885,- Kč. Nejnižší počet osvobození byl za potvrzení 

GP, bylo osvobozeno celkem 44 žádostí v celkové výši 7 700,- Kč. Osvobození                 

od poplatku za poskytnutí informace hrazené PC činilo celkem 527 žádostí v celkové 

hodnotě 2 666 605,- Kč. Nejvyšší počet osvobození od poplatku činilo poskytnutí 

informace dle zákona o správních poplatcích a zákona o poskytování služeb z KN. Bylo 

provedeno celkem 959 osvobození od poplatku v celkové výši 338 580,- Kč. [3] 

 

 

Graf č. 20 – Počet osvobození od poplatků za poskytované služby KP Žatec v roce 2013 [3, 9, 10] 
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Graf č. 21 Příjmy osvobozené za poskytované služby v roce 2014 [3, 9, 10] 

 

V roce 2014 bylo osvobozeno od správního poplatku za poskytované služby celkem        

973 žádostí dle sazebníku KÚ v celkové výši 1 779 481,- Kč. Nejnižší počet osvobození 

byl za potvrzení GP, bylo osvobozeno celkem 14 žádostí v celkové výši 1 400,- Kč. 

Osvobození od poplatku za poskytnutí informace dle zákona o správních poplatcích            

a zákona o poskytování služeb z KN činilo celkem 646 žádostí v celkové hodnotě 

209 470,- Kč. Nejvyšší počet osvobození od poplatku činilo poskytnutí informace hrazené 

PC. Bylo provedeno celkem 313 osvobození od poplatku v celkové výši 1 568 611,- Kč. 

 

 

Graf č. 22 – Počet osvobození od poplatků za poskytované služby KP Žatec v roce 2014 [3, 9, 10] 
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Graf č. 23 – Příjmy osvobozené za poskytované služby v roce 2014 [3, 9, 10] 

 

V letech 2013 - 2014 činily příjmy Katastrálního pracoviště v Žatci za poskytované služby 

vybírané jak SP, tak PC celkem 883 922,- Kč. Z toho bylo za poskytované služby v roce 

2013 vybráno celkem 464 755,- Kč a v roce 2014 o 10% méně než v předchozím roce, 

celkem 419 167,- Kč. Příjmy za poskytované služby jsou ovlivněny i legislativou, kterou 

se činnost KÚ neřídí, ale která s činností KN souvisí – jedná se například o zákon               

č. 586/1992 Sb., O daních z příjmů. Jak již bylo řečeno výše, občané ČR při zpracování 

daňových přiznání využívají služeb KN ke správnému vyplnění přiznání vedoucí k úhradě 

daně z nemovitosti [4, 7].  

 

 

Graf č. 24 – Příjmy za poskytované služby KP Žatec v letech 2013 – 2014 [4, 7] 
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V roce 2013 činily příjmy za vystavení potvrzení GP celkem 51 700,- Kč, za poskytnutí 

informací formou úhrady CP celkem 112 955,- Kč. Největší položku příjmů za poskytnuté 

služby do katastru činily informace poskytnuté SP a to ve výši 300 100,- Kč [4, 7]. 

 

 

Graf č. 25– Příjmy za poskytované služby KP Žatec v roce 2013 [4, 7] 

 

V roce 2014 činily příjmy za vystavení potvrzení GP celkem 46 500,- Kč, za poskytnutí 

informací formou úhrady CP celkem 106 887,- Kč. Největší položku příjmů za poskytnuté 

služby do katastru činily informace poskytnuté SP a to ve výši 265 780,- Kč. Příjmy v roce 

2014 byly o 10% nižší než v roce 2013, celkem o 45 588,- Kč. Rozdíl je způsoben nižším 

zájmem žadatelů o poskytované služby KN [4, 7]. 

 

 

Graf č. 26 – Příjmy za poskytované služby KP Žatec v roce 2014 [4, 7] 
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Jednou z dalších služeb, které jsou poskytovány Českým úřadem zeměměřickým                 

a katastrálním je služba sledování změn údajů o nemovitostech dle zákona č. 256/2013 Sb., 

O katastru nemovitostí (katastrální zákon) osobám, které mají věcné právo k daným 

nemovitostem. Jedná se o placenou službu, kdy je uživatel automaticky informován,         

že došlo u sledované nemovitosti k jakékoli změně v KN (provedení vkladu, záznamu, 

zápisu poznámky, nebo tzv. zaplombování – vyznačení upozornění, že jsou právní vztahy 

dotčeny změnou). Informace o těchto změnách jsou uživateli zasílány buď datovou 

schránkou, SMS nebo emailem. Příjmy z poskytování této služby nejsou součástí příjmů 

Katastrálního pracoviště Žatec, ale jsou vybírány přímo ČÚZK. Katastrální pracoviště 

v Žatci pouze zpracovává Žádost uživatele o poskytnutí této služby.  Příjmy ze zpracování 

těchto žádostí nejsou evidovány [14]. 

 

4.1.3 Příjmy za vklad a poskytování služeb do katastru 

Úhrady poplatků za vklad jsou uvedeny v sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 

Sb., O správních poplatcích, v platném znění.  Poplatek je možné hradit několika způsoby 

– v hotovosti, formou kolku (jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000,- Kč), nebo s účinností   

od 1. 1. 2015 formou inkasa na bezhotovostní účet zřízený u příslušného Katastrálního 

úřadu [17]. 

Při osobním podání návrhu na vklad nebo žádosti o poskytnutí služby do katastru – 

úhradou v hotovosti získá žadatel příslušné platební údaje ihned při úhradě SP nebo PC. 

Při podání návrhu na vklad prostřednictvím České pošty, a.s. nebo formou datové schránky 

mu jsou údaje o platbě zaslány po zaevidování návrhu na vklad [17]. 

Tyto úhrady jsou již považovány za skutečné příjmy do státního rozpočtu ČR. Jedná          

se o finanční prostředky skutečně uhrazené žadateli za provedení vkladu či poskytnutí 

specifické služby. 

V letech 2013 – 2014 činily příjmy ve prospěch Katastrálního pracoviště v Žatci celkem 

5 632 820,- Kč. Z toho bylo vybráno v roce 2013 celkem 2 810 305,- Kč a v roce 2014 

celkem 2 822 515,- Kč. Po porovnání příjmů za provedené vklady a poskytované služby 

formou SP i PC v letech 2013 – 2014, byly příjmy v roce 2014 o 0,4 % vyšší, v celkové 

výši o 12 210,- Kč než v předchozím roce 2013.      
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Graf č. 27– Porovnání příjmů KP Žatec v letech 2013 – 2014 [7] 

 

Nejvíce úhrad za vklady a poskytované služby bylo žadateli provedeno v prosinci roku 

2013, kdy příjmy činily celkem 316 185,- Kč. Důvodem zvýšeného zájmu žadatelů             

o vklady a poskytované služby bylo zahájení platnosti nového katastrálního zákona, který 

rozšířil zpoplatnění činností poskytovaných Katastrálními úřady – KP Žatec s účinností     

od 1. 1. 2014. Toto se promítlo i do celkových příjmů počátkem roku 2014, kdy v lednu 

bylo vybráno nejméně úhrad za provedené vklady a poskytnuté služby během 

posuzovaných let 2013 – 2014 a to v celkové výši 160 730,- Kč [4, 7]. 

 

 

Graf č. 28 – Celkové příjmy ve prospěch KP Žatec v letech 2013 - 2014 [4, 7] 
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Jak již bylo uvedeno výše, je možné úhradu poplatku za vklad, či poskytnutou službu 

uhradit formou kolkové známky. Jedna úhrada však nesmí přesáhnout částku 5000,- Kč. 

Poté je nutné uhradit poplatek jinou formou úhrady – v hotovosti nebo formou inkasa [17]. 

Úhrady formou kolkové známky jsou součástí příjmů do státního rozpočtu. Katastrální 

pracoviště Žatec vede přesnou evidenci o úhradě formou kolku. Úhrady provedené touto 

formou musí pověřený zaměstnanec KP Žatec, odeslat na účet KÚ pro Ústecký kraj jako 

příjem za provedené vklady a poskytnuté služby [17]. 

Žadatelé uhradili v letech 2013 - 2014 celkem 1 992 000,- Kč formou kolkové známky. 

V roce 2013 bylo žadateli uhrazeno celkem 1 047 000,- Kč formou kolku. Nejvíce plateb 

formou kolkové známky bylo uhrazeno v prosince 2013 a to v celkové výši 139 500,- Kč, 

naopak nejméně v březnu 2013, kdy bylo kolkem uhrazeno 51 050,- Kč.  

 

 

Graf č. 29 – Porovnání příjmů za kolkové známky v letech 2013 – 2014 [7] 

 

Celkem bylo v roce 2013 uhrazeno formou kolkové známky 37% příjmů za provedené 

vklady a poskytnuté služby. 
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Graf č. 30 – Podíl příjmů formou kolkové známky a v hotovosti za rok 2013 [4, 7] 

 

V roce 2014 bylo žadateli provedeno o 47 % méně úhrad formou kolku než v roce 2013,  

celkem o 102 800,- Kč. Bylo uhrazeno celkem 944 200,- Kč formou kolkové známky.  

Nejvíce plateb formou kolkové známky bylo uhrazeno v září 2014 a to v celkové výši       

94 890,- Kč, naopak nejméně v červenci 2014, kdy bylo kolkem uhrazeno 66 715,- Kč. 

Celkem bylo v roce 2014 formou kolkové známky uhrazeno 33 % příjmů za provedené 

vklady a poskytnuté služby. 
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Graf č. 31 – Podíl příjmů formou kolkové známky a v hotovosti za rok 2014 [4, 7] 

 

V letech 2013 -2014 činil příjem hrazený v hotovosti celkem 3 640 820,- Kč. V roce 2013 

byl ve výši celkem 1 762 505,- Kč. Nejvyšší příjmy z úhrady hotovostí byly provedeny 

v dubnu roku 2013 a to celkem ve výši 195 330,- Kč. Naopak nejnižší příjmy byly v lednu 
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2014 a to v celkové výši 84 500,- Kč. V roce 2014 činily příjmy v hotovosti o 6,5 % více 

než v roce 2013 a to celkem 1 878 315,- Kč. V meziročním porovnání byly v roce 2014 

vyšší příjmy v hotovosti o 115 810,- Kč. 
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Graf č. 32 – Porovnání příjmů v hotovosti v letech 2013 – 2014 [4, 7] 

 

4.2 Porovnání příjmů za vklad a poskytování služeb do katastru s 
náklady na provoz Katastrálního pracoviště Žatec 

Jak již bylo řečeno výše, odhad příjmů do Státního rozpočtu České republiky pro daný 

kalendářní rok je velmi těžké stanovit. Obecně platí, že snahou každého státu je dosáhnout 

co nejvyšších příjmů do Státního rozpočtu a jimi hradit náklady na provoz Státní správy     

a tím snižovat výdaje ze státního rozpočtu jako takové. Ideálním stavem je, aby tyto příjmy 

byly minimálně ve výši celkových nákladů – výdajů ze státního rozpočtu ČR.  

Náklady Katastrálního pracoviště Žatec činily v letech 2013 – 2014 celkem 12 158 628,- 

Kč. Naopak příjmy ve prospěch Katastrálního pracoviště v Žatci byly za stejné období        

ve výši celkem 5 632 820,- Kč. Je tedy patrné, že náklady vynaložené na provoz KP Žatec 

byly vyšší než příjmy za stejné období a to o 215 %, což je celkem o 6 525 808,- Kč. Tato 

výše rozdílu byla hrazena výdaji ze státního rozpočtu ČR [6].  
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Graf č. 33 – Porovnání nákladů/příjmů na provoz KP Žatec v letech 2013 - 2014 [6] 

 

Porovnáním příjmů s náklady KP Žatec v letech 2013 – 2014 bylo zjištěno, že náklady 

převyšují příjmy KP více než dvojnásobně. V roce 2013 činily náklady celkem 6 072 173,- 

Kč, v roce 2014 byly o 0,3 % vyšší a to ve výši 6 090 481,- Kč. Toto meziroční navýšení 

nákladů bylo způsobeno navýšením mzdových nákladů, a to celkem o 68 000,- Kč. 

Důvodem navýšení mezd o 1 % proti roku 2013 bylo rozšíření poskytovaných služeb 

vlivem změny legislativy s účinností od 1. 1. 2014. Meziročně byly sníženy náklady         

na pronájem nebytových prostor, celkem o 30 000,- Kč a byla snížena sazba za spotřebu 

elektrické energie a tím byly ušetřeny v roce 2014 náklady v celkové výši 18 196,- Kč      

[3, 4]. 

Počet a strukturu zaměstnanců určuje Katastrální úřad pro Ústecký kraj. KP Žatec            

má v porovnání s ostatními KP v ČR nejnižší počet zaměstnanců – důvodem je nízký počet 

listin. V minulosti byla již přijata personální opatření snižující stav zaměstnanců                

na minimum -  s nižším počtem zaměstnanců by již nebylo možné zajistit výkon činností 

KN [12, 13]. 

V roce 2013 byly příjmy KP Žatec ve výši 2 810 305,- Kč, v roce 2014 byly o 0,4 % vyšší, 

ve výši 2 822 515,- Kč. Meziročně příjmy vzrostly celkem o 12 210,- Kč. Změna              

ve výběru správních poplatků nastala k 1. 1. 2014, kdy Katastrální zákon reaguje na změny 

v novém občanském zákoníku a zavádí celkem 15 nových zápisů na vklad [8].  

V roce 2013 činily náklady Katastrálního pracoviště Žatec celkem 6 070 161,- Kč. Naopak 

příjmy Katastrálního pracoviště Žatec byly za stejné období ve výši celkem 2 810 305,- 
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Kč. Porovnáním příjmů/náklady KP Žatec v roce 2013 zjistíme, že výdaje v tomto 

kalendářním roce byly vyšší téměř o 215 % než celkové příjmy [20]. 
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Graf č. 34 – Porovnání příjmů s vynaloženými náklady na provoz KP Žatec v roce 2013 [20] 

 

Náklady Katastrálního pracoviště Žatec činily v roce 2014 celkem 6 088 467,- Kč. Naopak 

příjmy ve prospěch Katastrálního pracoviště v Žatci byly za stejné období ve výši celkem 

2 822 515,- Kč. Je tedy patrné, že náklady vynaložené na provoz KP Žatec byly vyšší       

než příjmy za stejné období o 186 %,  celkem o 3 265 952,- Kč [20]. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Náklady 2014 510300 509674 510164 510633 509752 509483 504378 503972 505307 505323 504508 504977

Příjmy 2014 160730 213180 231515 244380 235700 241370 242720 249255 238160 266090 228575 270840

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

v
 K

č

 

Graf č. 35 – Porovnání příjmů s vynaloženými náklady na provoz KP Žatec v roce 2014 [20]  
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5 VLIV ZVYŠOVÁNÍ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ NA 

FINANČNÍ POŽADAVKY VŮČI STÁTNÍMU ROZPOČTU 

Z analýzy výběru správních poplatků za vklad a poskytování služeb do katastru KP Žatec 

vyplývá, že vyřešit celou situaci tak, aby se paušálně poplatky za činnosti prováděné 

ČÚZK v dané oblasti zlevnily a zároveň se snížil tlak na státní rozpočet ČR, nebude 

jednoduchou záležitostí.  Po porovnání systému výběru správních poplatků za vklad            

a poskytování služeb do katastru v jednotlivých zemích EU, je patrné, že najít takový 

systém rovnováhy mezi příjmy za výběr poplatků a vynaloženými náklady je reálný            

a v některých zemích EU dokonce příjmy z výběru správních poplatků převyšují sumu 

vynaložených nákladů, což je ideální stav pro každou státní správu. Současná podoba 

systému v ČR však takto nastavena není a i přes zvýšení poplatkové povinnosti s platností 

od 1. 1. 2013 jsou vynaložené náklady na provoz ČÚZK vyšší než skutečně vybrané 

příjmy za vklady a poskytované služby do katastru [3, 11, 12, 13].  

V roce 2013 činily celkové příjmy ČÚZK celkem 721 424 tis. Kč a celkové výdaje            

ze státního rozpočtu ČR celkem 2 689 754 tis. Kč. Porovnáním příjmů/výdajů ČÚZK 

v roce 2013 zjistíme, že výdaje v tomto kalendářním roce byly vyšší téměř o 375 % než 

celkové příjmy [12].  

 

 

Graf č. 36 – Porovnání celkových příjmů a výdajů ČÚZK v roce 2013 [12] 
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rozpočtu ČR celkem o 160 % proti roku 2013, a to na celkovou výši 1 160 637 tis. Kč. 

Optimalizací nákladů s účinností od roku 2014 byly sníženy výdaje ze státního rozpočtu 

pro ČÚZK celkem o 53 % proti roku 2013, na částku 1 756 230 tis. Kč [12].  

 

 

 

Graf č. 37 - Porovnání celkových příjmů a výdajů ČÚZK v roce 2013 [13] 

 

V letech 2013 – 2014 činily příjmy ČÚZK do státního rozpočtu ČR celkem 1 882 062 tis. 

Kč. Naopak výdaje ze státního rozpočtu ČR byly v těchto letech ve výši 4 445 984 tis. Kč. 

Porovnáním můžeme konstatovat, že výdaje byly o 236 % vyšší než skutečné příjmy 

ČÚZK. 

 

Graf č. 38 – Porovnání příjmy/výdaje ČÚZK v letech 2013 – 2014 [12, 13] 
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Jedná se však o situaci řešitelnou a způsoby možných řešení by nebyly pro státní správu 

tak zatěžující, jak se na první pohled jeví. Jedním z důležitých ukazatelů pro nastavení 

nového systému je snížit vynaložené náklady – výdaje ze státního rozpočtu ČR, ČÚZK        

i přes to, že jejich optimalizace je prováděna průběžně a současně zvýšit příjem do státního 

rozpočtu způsobem, kterým by se odstranily určité disproporce při placení správního 

poplatku za vklad do katastru a poskytované služby [2, 3, 4]. 

Jedním z programových prohlášení vlády ČR je vytvořit jednotné inkasní místo, které       

by vedlo jak ke snížení nákladů, tak ke sjednocení výběru správních poplatků státní správy 

na jedno místo. Na základě rozboru nákladů správního úřadu v závislosti na počtu 

správních úkonů podléhajících správnímu poplatku a v souladu se záměrem vlády ČR 

vytvořit jedno inkasní místo se prakticky nabízí jen tři možná řešení: 

o zvýšit správní poplatek za vklad a poskytované služby na výši, která by kryla vynaložené 

náklady KÚ s tím, že výběr správních poplatků by zůstal příslušným katastrálním 

pracovištím k úhradě vlastních výdajů, 

o v souladu s vládní politikou jednotného inkasního místa přenést úhradu poplatků za správní 

úkon do vybíraných daní (daň z nabytí nemovitosti, daň z příjmu) a úpravou výše těchto 

daní zohlednit i náklady na zápis do katastru. Poplatek spolu s daní by potom vybíraly 

finanční úřady a odváděly by jej do státního rozpočtu, 

o zrušit správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a náhradou za něj odpovídajícím 

způsobem zvýšit daň z nabytí nemovitosti a daň z příjmu vybíranou v souvislosti s nabytí 

nemovitosti darem [3, 4]. 

 

5.1 Zvýšení správního poplatku za vklad a poskytované služby 

ČÚZK 

Dle výše uvedeného rozboru příjmů a výdajů ČÚZK v letech 2013 – 2014 vyplývá,           

že případné navýšení správních poplatků – příjmů do státního rozpočtu ČR, by vyrovnalo 

rozdíl mezi příjmy/výdaji a státní správa, konkrétně ČÚZK, by se stala téměř 

samofinancovatelnou. Vezmeme-li v úvahu, že by prakticky stačilo jej navýšit o 100 %, 

bez ohledu na to, zdali se jedná o vklad či poskytovanou službu, proti stávajícímu stavu, 

jednalo by se o řešení, které by vláda ČR mohla schválit. Správní poplatky za provedení 

zápisu do katastru nemovitostí jsou v České republice v porovnání se zeměmi Evropské 
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unie velmi nízké a jejich zvýšením bychom se od ostatních zemí výrazně neodlišovali.  

Naopak - i přes toto zvýšení bychom zřejmě zůstali nadále ve spodní části pomyslné 

tabulky nákladů na správní řízení. Dostali bychom se na stejnou úroveň jako Slovensko, 

přičemž se dá říci, že ekonomické podmínky v obou zemích jsou srovnatelné [1, 2, 20]. 

Po navýšení příjmů o 100 % bez ohledu, zdali se jedná o vklad či poskytovanou službu do 

KN by příjmy činily celkem 3 764 122 tis. Kč. Porovnáním s vynaloženými výdaji            

ze státního rozpočtu ČR v letech 2013 – 2014, v celkové výši 4 445 984 tis. Kč, by příjmy 

byly o 18 % nižší než výdaje, jednalo by se o deficit ve výši 681 862 tis. Kč. Tento deficit 

by byl hrazen výdaji ze státního rozpočtu ČR [12, 13]. 

 

 

Graf č. 39 – Porovnání příjmů navýšených o 100 % s výdaji ČÚZK v letech 2013 – 2014 [12, 13] 
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ve výši 12 158 628,- Kč. Porovnáním můžeme konstatovat, že náklady byly o 215 % vyšší 

než skutečné příjmy KP. 

Navýšením příjmů o 100 % bez ohledu, zdali se jedná o vklad či poskytovanou službu      

do KN by příjmy KP Žatec činily celkem 11 266 640,- Kč. Porovnáním s náklady KP       

ze v letech 2013 – 2014, v celkové výši 12 158 628,- Kč, by příjmy byly o 8 % nižší než 

výdaje, jednalo by se o deficit ve výši 891 988,- Kč. Tento deficit by byl hrazen výdajem 

ze státního rozpočtu ČR [12, 13, 20]. 

 

 

Graf č. 40 – Porovnání navýšení příjmů o 100% / výdaje v letech KP Žatec 2013 – 2014 [12, 13, 20] 
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v rozmezí od několika promile až po několik desítek procent, v některých případech         

by mohl být dokonce vyšší než cena převáděné nemovitosti [2].    

Pokud by se tedy řešila možnost zvýšení správního poplatku, mělo by se přihlédnout           

k odstupňování poplatku podle ceny převáděné nemovitosti, aby podílové zatížení 

správního poplatku na celkové ceně převáděné nemovitosti bylo srovnatelné.  

Snaha odstupňovat výši správního poplatku dle rozsahu převáděných nemovitostí byla 

předmětem návrhu změny zákona o správních poplatcích, který byl předložen Českým 

úřadem zeměměřickým a katastrálním vládě České republiky v roce 2011. Podle tohoto 

návrhu měl být správní poplatek vypočítáván podle počtu převáděných nemovitostí 

v paušální částce 500,- Kč za každou převáděnou nemovitost a následně vynásoben podle 

počtu navrhovaných práv (vlastnické, zástavní, věcné břemeno). Správní poplatky             

by se v tomto případě však šplhaly někdy i do mnohatisícových částek, což vedlo 

k zamítnutí tohoto návrhu [2, 3, 4].   

Paušální navýšení správního poplatku je možným řešením dané problematiky. Cestou 

paušálního zvýšení postupovalo například i Slovensko, jehož ekonomické podmínky jsou 

srovnatelné s našimi. Zvýšení správního poplatku se nijak negativně neprojevilo a občané 

toto navýšení přijali [3, 4]. 

 

5.3 Jednotné inkasní místo 

Již delší dobu a prakticky po dobu několika volebních období se v programových 

prohlášeních objevuje pojem jednotné inkasní místo. Vychází se z toho, že pokud             

by občané a podnikatelé platili daně a další poplatky pouze jednomu subjektu, byla           

by větší kontrola nad státními příjmy a vedlo by to i ke zjednodušení pro občany, kteří      

by nemuseli chodit po úřadech, ale veškeré služby vyřídili z jednoho místa. Musíme však 

vzít v úvahu, že toto by zahrnovalo pouze státní správu [2].  

V navrhovaném případě by mohlo dojít k tomu, že jeden úřad by byl téměř zcela zbaven 

výběru a správy správních poplatků a tato povinnost by přešla na finanční úřad. Přitom 

zásah do jeho zátěže po pracovní stránce by byl minimální – prakticky by jí vykonal sám 

za sebe občan a úřad by vykonával pouze funkci kontrolní a výběrní. 
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V současné době při převodu nemovitostí dochází k tomu, že občan platí dvěma subjektům 

- jednak katastrálnímu pracovišti správní poplatek za provedení vkladu a jednak 

finančnímu úřadu příslušnou daň – buď daň z nabytí nemovitosti, nebo daň z příjmu. Dva 

subjekty tedy vybírají peníze, které nakonec stejně skončí na jednom místě – ve státním 

rozpočtu ČR, kam jej oba úřady odvádějí [2, 3, 7].  

Z výše uvedeného vyplývá, že pro občany by bylo spravedlivější, pokud by výše správního 

poplatku byla odstupňována podle hodnoty převáděné nemovitosti. Katastrální úřad          

by však s touto formou vybírání správního poplatku měl problém a to objektivně zjistit 

cenu nemovitosti pro výpočet tohoto poplatku.  Zatěžovat občana dokládáním ceny 

nemovitosti by byl krok zpátky – to zde již jednou bylo a bylo od tohoto upuštěno. Tímto 

by se naopak náklady jednotlivých KP ještě zvýšily [3]. 

Institucí, která se však musí hodnotou převáděné nemovitosti zabývat, je finanční úřad. 

Ten musí hodnotu nemovitosti zjišťovat, aby mohl vypočítat příslušnou daň – daň se platí 

buď ze zjištěné  hodnoty převáděné nemovitosti, nebo z prodejní ceny uvedené v kupní 

smlouvě – podle toho, která je vyšší.  Finanční úřad tedy cenu převáděných nemovitostí 

musí zjišťovat a má k tomu příslušné zákonné nástroje, aby tuto cenu objektivně zjistil. 

Zákon ukládá buď vypracování znaleckého posudku na cenu převáděné nemovitosti, nebo 

umožňuje provést odpovídající výpočet ceny nemovitosti s ohledem na úřední ceny 

pozemků v daných katastrálních územích, přičemž povinnost dokládat cenu převáděné 

nemovitosti ukládá poplatníkovi daně [2, 3].  

Podstatou celého procesu je vypracování přiznání daně z nabytí nemovitosti nebo přiznání 

k dani z příjmu. Současná právní úprava je taková, že občan prakticky sám provede 

výpočet daně. Při výpočtu musí vycházet z ceny nemovitosti a to buď z vypracovaného 

znaleckého posudku, nebo z výpočtu, který provedl sám podle příslušné metodiky           

pro výpočet ceny nemovitosti. Tuto cenu následně přenese do daňového přiznání a podle    

ní provede následně výpočet daně.  Vypočtenou daň uhradí a následně daňové přiznání 

předloží příslušnému finančnímu úřadu, který provede kontrolu výpočtu [2, 19]. 

Řešením pro ČÚZK by bylo, aby daňové přiznání obsahovalo jednu kolonkovou položku 

navíc – výpočet správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Tabulka jednotlivých 

položek by potom byla obsahem poučení k vyplnění daňového přiznání, podle kterého       

se daňové přiznání vyplňuje. Tabulka by byla odstupňována podle ceny nemovitostí a výše 
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jednotlivých položek by byla stanovena tak, aby byl naplněn prvotní záměr celé 

problematiky – zvýšit celkový výběr správních poplatků tak, aby se státní správa v této 

oblasti stala samofinancovatelnou.  Další nezanedbatelnou výhodou by bylo to, že jeden 

z úřadů by se nemusel zabývat problematikou výběru správních poplatků, což nese další 

úspory – v oblasti evidenci poplatků a účetnictví [2, 19].  

Další možností, která by vedla pouze k tomu, že by došlo ke snížení nákladů v souvislosti 

s výběrem správních poplatků by bylo to, že by se správní poplatek vybíral dál paušálně, 

ale byl by rovněž vybírán až současně s daní z nabytí nemovitostí nebo daní z příjmu.  

Rovněž i v tomto případě by se jednalo pouze o doplnění příslušného daňového přiznání       

o jednu kolonku a občan by výši správního poplatku připočítal do souhrnu správního 

poplatku a příslušné daně a provedl by společnou úhradu [2]. 

 

5.4 Zahrnutí správních poplatků do daňového systému ČR 

Třetí možností, která by prakticky ukončila činnost katastrálních pracovišť v dané 

problematice, by bylo úplné zrušení správního poplatku za provedení vkladu a jeho 

nahrazení adekvátním zvýšením odváděných daní. Tedy jak daně z nabytí nemovitostí, tak 

daně z příjmů, vybírané v souvislosti s převodem nemovitostí při darování a dalších 

bezúplatných převodech. Toto by v sobě absorbovalo i případné navrhované odstupňované 

určování výše správního poplatku, neboť daně se vypočítávají podle hodnotového určení 

ceny převáděné nemovitosti, případně podle ceny tržní.  Pokud by se tedy daň z nabytí 

nemovitosti nebo daň z příjmu zvýšila o půl až jedno procento, toto navýšení by zřejmě 

zcela pokrylo výpadek z plateb správního poplatku za provedení vkladu.  Pokud vezmeme 

v úvahu současné hodnoty nemovitostí, které se pohybují ve statisícových částkách             

a vyšších, pak podle tohoto výpočtu by se z každého statisíce odhadní ceny mohlo platit    

od 500,- do 1000,- Kč.  Navýšení daní u hodnotnějších nemovitostí by eliminovalo propad 

u nemovitostí nižších hodnot. Navíc by se mohla stanovit minimální výše této daně tak, 

aby byl vybrán případně poplatek v základní stanovené výši – například 500,- Kč [2].  

Toto zvýšení daných daní by opět nebylo nějakým razantním zdražením pro občany ČR, 

neboť jako i v předcházejících případech bychom nepřekročily hranici navýšení o více jak 

2000,- Kč na jeden návrh na vklad do katastru nemovitostí. Negativní ohlas na zvýšení 

daní by byl kompenzován pozitivním ohlasem na zrušení správního poplatku.   
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Z navržených možných změn vyplývá, že stát by mohl státní správu v dané oblasti zlevnit    

i tím, že by tuto oblast z působnosti jednoho úřadu vyjmul a tím ušetřil za účtování, 

vykazování a jinou administrativu s tím spojenou. Administrativní zatížení finančních 

úřadů by bylo minimální, prakticky by se jednalo zejména o výběr daně, ostatní úkony     

by zajistil sám plátce této daně.  

Pokud by došlo k  úpravám ohledně výběru správního poplatku za provedení vkladu, 

katastrálním pracovištím by zůstal pouze výběr poplatků za služby, které katastr 

nemovitostí poskytuje ze svých evidencí. Jedná se například o úhradu za výpis z katastru 

nemovitostí, kopie snímku katastrální mapy, kopie listin ze sbírky listin a podobně. Tyto 

poplatky by musely být nadále vybírány stanoveným způsobem – buď v hotovosti, nebo 

kolkovými známkami. Pro odstranění případné další administrativy s těmito poplatky        

by bylo možno je přímo ponechat v účetnictví toho daného pracoviště a využívat je pro 

krytí provozních výdajů [2, 3, 4]. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu správních poplatků, které jsou vybírány Českým 

úřadem zeměměřickým a katastrálním, konkrétně Katastrálním pracovištěm Žatec v letech 

2013 – 2014. Jedná se o poplatky za vklady a poskytované služby z katastru nemovitostí. 

Sazby těchto poplatků prošly od r. 1989 řadou změn a poslední právní úprava, která           

se zabývá výši správních poplatků je účinná od 1. 1. 2013 [3].  

 V průběhu těchto dvou posuzovaných let došlo ke změně legislativy ve zpoplatnění 

poskytovaných služeb z KN. S účinností od 1. 1. 2014, i z důvodu platnosti nového 

Občanského zákoníku, bylo zavedeno 15 nových zápisů na vklad. Toto se promítlo           

do zvýšení příjmů v roce 2014, ale i tak porovnáním příjmů s vynaloženými náklady 

v letech 2013 – 2014 bylo zjištěno, že náklady jsou vyšší o 215% než příjmy z výběru 

správních poplatků. Což není pro tuto oblast státní správy ideální. Dle systémů, které 

fungují v některých zemích EU, je patrné, že státní správa i v této oblasti – poskytování 

služeb v oblasti KN, může být samofinancovatelná, dokonce mohou příjmy do státního 

rozpočtu převyšovat jeho výdaje [2, 3, 4, 9].  

Z tohoto důvodu se státní správa – ČÚZK snaží optimalizovat náklady. Katastrální 

pracoviště Žatec snížilo v roce 2014 režijní náklady, naopak z důvodu rozšíření 

poskytovaných služeb zvýšilo proti roku 2013 mzdové náklady o 1 %. Je pravdou, že jít 

cestou snižování nákladů prostřednictvím snižování počtu pracovních míst již asi není 

možné. Český úřad zeměměřický a katastrální poměrně důsledně splnil vládní usnesení       

o snižování počtu zaměstnanců státní sféry a  KP Žatec se již dostal na hranici počtu 

zaměstnanců, jež jsou již na samotné mezi pro zajištění výkonu činnosti. Případné další 

snižování by již bezprostředně ohrozilo přímo samotnou podstatu zajištění jejich činnosti     

a tím plnění služeb veřejnosti, popřípadě by vedlo k prodlužování zákonných lhůt pro 

vyřizování podání [12, 13, 20].  

Potenciál k vyrovnání příjmů a nákladů – výdajů ze státního rozpočtu, Katastrálního 

pracoviště Žatec, je v nastavení nového systému výběru správních poplatků. Jednou 

z možností je navýšení správních poplatků o 100 % stávající výše. Podle provedených 

rozborů by navýšení správního poplatku prakticky odstranilo problémy s financováním 

dané oblasti. Toto zvýšení by nebylo nijak dramatické a prakticky bychom se jenom dostali 

na úroveň Evropské unie.  Tímto krokem by se stal ČÚZK téměř samofinancovatelným.     
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Je zde možná i případná odstupňovanost jeho výše v závislosti na ceně převáděné 

nemovitosti a to za předpokladu, že by jej vybíral finanční úřad a nikoliv katastrální jako 

dosud. 

Nezanedbatelnou položkou příjmů by rovněž mohlo být přehodnocení rozsahu osvobození 

od placení správního poplatku za provedení vkladu do katastru nemovitostí.  Rozsah tohoto 

osvobození je podle současné právní úpravy velmi široký. Určitou polemikou                   

při posledním zvyšování správního poplatku prošla pouze oblast osvobození při prvním 

převodu bytové jednotky z bytového družstva na nájemce. Druhou oblastí je osvobození 

státní správy. Pokud je orgán státní správy samostatným a jediným navrhovatelem 

vkladového řízení (druhá strana je v návrhu uvedena pouze jako účastník a nikoliv jako 

navrhovatel a nepodepíše návrh na vklad) potom se správní poplatek neplatí. Přitom řada 

těchto převodů (např. od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo 

Státního pozemkového úřadu) je v zájmu kupujících a pro osvobození by tedy asi neměl 

být důvod [3]. 

Analýza výběru správních poplatků v závislosti na počtu návrhů na vklad ukázala,             

že zajistit zvýšené samofinancování ČÚZK není nereálné.  Ukázalo se, že na první pohled 

závratné zvýšení správního poplatku o 100 %, by ve skutečnosti nemuselo být ani nijak 

fatální pro žadatele – občany ČR, ale současně by toto navýšení pokrylo náklady 

vynaložené na provoz daného Katastrálního pracoviště a tím se o toto navýšení snížily 

výdaje státního rozpočtu a tím nepřímo i jeho každoroční deficit [3]. 

Tato bakalářská práce provedenými rozbory prokázala, že cesta k určitému 

samofinancování tohoto úseku státní správy je možná a neznamenala by nijak náročné 

zásahy do systému. Prakticky by se jednalo pouze o změnu zákona o správních poplatcích 

případně vůli finančních úřadů převést na sebe část povinností v dané oblasti.
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