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ANOTACE 
 

 Tématem této diplomové práce je katastr nemovitostí, zejména způsoby nabývání 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. První část práce se soustředí na 

historický vývoj katastru nemovitostí, kde lze čerpat znalosti hlavně z období let 1871 – 

1950, kdy existovaly pozemkové knihy. V další části je rozebrána stávající právní úprava 

v České republice a je upozorněno na nedostatky právních předpisů. Stěžejní částí této 

práce je pohled do budoucnosti a hlavně návrhy možných změn v katastru nemovitostí. 

V poslední části diplomové práce je porovnán stav katastru za současné právní úpravy se 

stavem po navržených změnách a ekonomické zhodnocení navržených změn. 

 

Klíčová slova: pozemková kniha, intabulační princip, katastr nemovitostí, nemovitost, 

vlastnické právo, návrh na vklad 

 

 

SUMMARY 
 

This diploma work is in engaged in real estate register, especially in acquisition of 

proprietary and another right in rem to immovable. First part describes historical progress 

of real estate register. The main knowledge was from period 1871 to 1950, in which exist 

land registers. In next part is analyzed current enactment in Czech Republic and shown 

insufficiency of this enactment. Fundamental part of work displays possible future and 

pointed to possible changes in real estate register. Last part of diploma work compare 

current status of real estate register with status after proposed changes, part includes 

economical estimation of proposed changes. 

 

Keywords: land register, depositing principle, real estate register, immovable, proprietary 

right, proposal of deposit 
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1 ÚVOD 
 

Evidence nemovitostí má u nás velmi dlouhou tradici. Pouze některé země se mohou 

pyšnit téměř tisíciletou tradicí jako země české. Člověk měl vždy potřebu poznat přírodu, 

která ho obklopuje. Po zjištění, že je půda významným bohatstvím, měli lidé potřebu ji co 

nejvíce zhodnotit ve svůj prospěch. Začala se mezi nimi vytvářet pravidla o možnostech 

jak obsadit určité části zemského povrchu. Většinou zabral půdu ten silnější a pak mu lidé, 

kteří půdu osidlovali, museli platit daně. Později vyplynula nutnost uspořádat vlastnické 

vztahy k půdě a potřeba zapisování těchto vztahů do veřejně přístupných knih. 
 

V naší zemi je z historického pohledu mezníkem rok 1811, kdy byl vydán Všeobecný 

zákoník občanský, který platil na našem území 140 let až do roku 1951. Stanovil 

intabulační princip pro vznik práv zápisem do pozemkových knih. Na jeho základě byl 

vytvořen stabilní katastr a pozemkové knihy, na které navazuje dnes současný katastr 

nemovitostí [6]. 
 

Obecný knihovní zákon a zákon o založení nových pozemkových knih ze 70. let 

19. století vymezily základní principy středoevropské tradice evidence právních vztahů 

k nemovitostem. Tato doba je pro nás stále velmi poučná a důležité je i promítání těchto 

evidencí do dnešních zákonů. V té době jsme měli nejdokonalejší evidenci pozemků nejen 

v Evropě, ale i na celém světě [8]. 
 

V období socialismu byla pozemková evidence plně podřízena politickému vývoji 

v našem státě. Téměř dokonalý systém byl zbaven své důvěryhodnosti, a to díky 

občanskému zákoníku č. 141/1950 Sb., který zrušil konstitutivnost zápisů do pozemkové 

knihy. Naštěstí tato doba, kdy nebylo důležité kdo nemovitosti vlastní, ale podstatné bylo, 

kdo je užívá, je již minulostí. Problémy z té doby však pociťujeme dodnes [7]. 
 

Přechod ze socialistické evidence nemovitostí ke katastru nemovitostí fungujícím 

v řádném právním státě byl velmi složitý. Současný katastr nemovitostí je zřízen zákonem 

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Společnost 

vyžaduje jeho právní závaznost, spolehlivost, přesnost a aktuálnost. Proces přeměny stále 

není ukončen a je třeba obnovit respekt a vážnost katastru nemovitostí ČR a přiblížit se tak 
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době fungování pozemkových knih a pozemkového katastru. V té době jsme v této oblasti 

patřily k evropské špičce. 
 

Lidé ve všech dobách cítili potřebu mít přehled o svých nemovitostech a mít možnost 

přístupu k důvěryhodným informacím o nich. Vlastníci nemovitostí a potenciální kupující 

chtějí uskutečnit obchod, který bude bez vad a na jehož konci bude oboustranná 

spokojenost. Především pro kupujícího je významným pomocníkem katastr nemovitostí. 

Zde zjistí, zda jím vybraná nemovitost patří skutečně danému vlastníkovi a jestli na ní 

neváznou žádná jiná věcná práva nežli právo vlastnické. 
 

Cílem této diplomové práce je poukázat na období z historie, které je pro nás i v této 

době poučné a můžeme ho brát jako vzor při tvorbě zákonů. Hlavním cílem práce je 

analyzovat současnou právní úpravu týkající se nabývání vlastnických a jiných věcných 

práv do katastru nemovitostí, poukázat na nedostatky právních předpisů, navrhnout možná 

řešení do budoucnosti a zhodnotit jejich fungování v praxi i po ekonomické stránce. 
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2 POHLED DO HISTORIE 
 

Termín katastr je odvozen z latinského slova „capitastrum“ ve významu seznam daně 

z hlavy. Nejčastěji se tímto termínem označoval úřední seznam o pozemcích, včetně údajů 

o majiteli, poloze, velikosti, bonitě a výnosu. Tento seznam zahrnoval všechny zdaněné 

pozemky [1]. 
 

Na našem území se souběžně vyvíjely vždy dva nástroje, které sloužily k evidenci 

nemovitostí a právních vztahů k nim. Jednalo se o veřejné knihy, které sloužily 

k majetkoprávním účelům a pozemkové katastry, které vznikly za účelem výběru daní 

a poplatků z nemovitostí, byly užívány státem pro fiskální účely. Veřejné knihy 

a pozemkové katastry existovaly do roku 1964 vedle sebe samostatně. K jejich spojení 

došlo až účinností zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí. Současný katastr 

nemovitostí pokračuje ve vedení sjednocené evidence. 

 

2.1 Období do roku 1871 
 

První doložitelné záznamy o pozemkové evidenci na našem území pocházejí z doby 

knížete Oldřicha (období 1012 – 1034). Český kníže Oldřich z rodu Přemyslovců zavedl 

vybírání daně z lánu. Tato nedokonalá evidence byla sestavována na základě doznání 

vrchností o počtu selských usedlostí na jejich panství a velikosti pozemků byly pouze 

odhadovány. Daň se vybírala pouze z půdy tzv. rustikální, neboli poddanské. Půda šlechty, 

nazývaná dominikální dani nepodléhala [4]. 
 

Kolem roku 1270 vznikl Zemský soud, který projednával majetkové záležitosti 

urozených. Zápisy z těchto soudních jednání se zaznamenávaly do úředních knih 

tzv. zemských desek. Deskový zápis platil za nejsilnější důkazní prostředek. Do zemských 

desek se zapisoval pouze majetek šlechty, církevních řádů a bývalých královských měst. 

Poddaní zemskému soudu nepodléhali, proto si nemohli zápisem do desek zajistit svůj 

majetek. Zemské desky se staly na počátku 18. století vzorem pro zápis v pozemkových 

knihách [7]. 
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Obrázek 1 Zemské desky [17] 

 

V 17. století byla snaha o spravedlivější vyměření daní a hlavně o zvýšení daňových 

výnosů. Bylo provedeno zhlédnutí celé země. Zjišťovali se údaje berního charakteru pouze 

u poddanských usedlostí. Prvním berním katastrem byla od roku 1656 první berní rula 

neboli první rustikální katastr. Po následné revizi a doplnění od roku 1684 platila druhá 

berní rula neboli druhý rustikální katastr. 
 

V 18. století se usilovalo o zdanění i panské půdy. Soupisy této půdy byly získány 

pouze na základě vlastního přiznání vrchností. Získané údaje o rozloze, výnosnosti 

a kvalitě panských pozemků byly velmi nespolehlivé. Také zdanění této půdy bylo 

nepoměrně výhodnější než u půdy poddanské. Takto byl založen tereziánský katastr 

dominikální, který byl dokončen v roce 1748. 
 

 Od roku 1749 platila třetí berní rula neboli první tereziánský katastr rustikální. Ta 

přinesla zásadní změnu v přístupnosti katastru, kdy strany mohly proti jeho obsahu podávat 

do 3 let námitky a směly do něj nahlížet. Poprvé tak vznikl princip veřejnosti. Po generální 

vizitaci všech pozemků v roce 1757 vstoupila v platnost čtvrtá berní rula neboli druhý 

tereziánský katastr rustikální. 
 

Tereziánský katastr rustikální spolu s tereziánským katastrem dominikálním tvořily 

úplný a velký katastr všech pozemků a statků jak rustikálních tak dominikálních. Nazýval 

se pak souhrnně katastrem tereziánským. Neměl ještě žádné mapové podklady. 

Dominikální statky a pozemky již také byly trvale podrobeny dani pozemkové. To byl 

zásadní průlom v bernictví a porážka výsad šlechty. Z rustikálu byla vyměřována daň 33 % 

a z dominikálu 25 % z hrubého výnosu. Tento katastru platil do roku 1785. 
 

Nahrazen byl tzv. katastrem josefským, který byl zřízen patentem Josefa II. v roce 

1785. Jde o první katastr založený na výsledcích skutečného měření. Základní jednotkou 

pro odhad daně již nebyla nepřesná usedlost, ale pozemek, jehož výměra byla v terénu 
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změřena. Měření bylo ale primitivní a bez geometrických základů. Zdaňování selské 

i panské půdy již bylo stejné. Josefský katastr přinesl spokojenost a klid poddaným, ale 

nenalezl porozumění u šlechty. Ta si vymohla u Josefova nástupce, Leopolda II., zrušení 

jeho platnosti. 
 

Nový katastr byl založen v roce 1792 a nazýval se tereziánsko-josefský. Převzal 

správné výměry z josefského katastru, ale podle tereziánského byla šlechtě ponechána 

výhoda z panského vyrovnání. Byl podkladem pro daňové předpisy až do roku 1860 [4], 

[5]. 
 

Nejslavnější byl ale Stabilní katastr. Vznikl nejvyšším patentem rakouského císaře 

Františka I. v roce 1817. Cílem bylo vytvořit kvalitní měřické podklady pro rozdělování 

pozemkové daně a vytvoření přesných vojenských map celé říše. Bylo stanoveno, že 

katastr bude obsahovat všechny pozemky. Ty budou geometricky zaměřeny, zobrazeny, 

sepsány a popsány. Jeho název představoval hlavní myšlenku, která zahrnovala stálost 

a dokonalost katastru i v budoucnosti. V celostátním rozsahu byl založen jako jeden 

z prvních v Evropě i na světě. Právní účinnosti nabyl roku 1860. Byl využíván jako 

podklad pro zakládání nových pozemkových knih [1]. 
 

 
Obrázek 2 Mapa stabilního katastru 1:2880, ručně kolorovaný otisk originální mapy z roku 1843, 

královské město Most [14] 
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2.2 Institut pozemkové knihy – od roku 1871 do roku 1950 
 

V roce 1871 a 1874 byly vydány zákony, na základě kterých vznikly pozemkové 

knihy. Zákon z 25. července 1871 č. 95/1871 ř.z., o zavedení obecného zákona 

o pozemkových knihách (obecný knihovní zákon) a zákon ze dne 5. prosince 1874 

č. 92/1874 z.z.Č., o založení nových knih pozemkových pro království České a o jeho 

vnitřním zařízení. Postup pro zakládání nových pozemkových knih byl upraven nařízením 

ministerstva spravedlnosti ze dne 8. února 1875. Při jejich zakládání se vycházelo 

z výsledků stabilního katastru a tak bylo od počátku dosaženo souladu obou evidencí. 
 

Pozemková kniha je veřejná kniha, ve které se evidovala vlastnická a jiná věcná 

práva k nemovitostem. Vedla se v období od roku 1871 do roku 1950, částečně pak až do 

roku 1964. Do roku 1874 se vedly pozemkové knihy stabilního katastru, jejich hlavním 

nedostatkem bylo, že ještě podrobně neudávaly, z čeho se knihovní těleso skládá (z jakých 

konkrétních pozemků) a jaká práva a povinnosti jsou s knihovním tělesem spojena. 

V hlavní knize držebnosti měla každá usedlost svůj zvláštní list. Čísla listů hlavní knihy 

držebností byla doplněna i do parcelních protokolů stabilního katastru. Pozemkové knihy 

stabilního katastru byly zrušeny zákonem č. 92/1874 z.z.Č. a zavedeny byly zcela nové 

pozemkové knihy pro království České [8]. 
 

V nových pozemkových knihách jsou již zaneseny nejen veškeré nemovitosti, ale 

také práva a povinnosti s nimi spojené. Výjimku tvořily pouze statky veřejné, které byly 

zaneseny v knihách železničních nebo v knihách horních. V železničních knihách se 

evidovaly nemovitosti, které sloužily k provozu drah. Horní knihy se označovaly též jako 

Báňské knihy a byly určeny k zápisu právních poměrů v dolech a hornictví. Předmětem 

zápisů do horních knih nebylo vlastnictví k částem zemského povrchu, ale především 

vlastnictví horních oprávnění, která měla v právním smyslu charakter nemovitostí. 
 

Již v této době byly pozemkové knihy ovlivňovány určitými principy, které se 

uplatňují i dnes. 

§ Zásada intabulace (vkládání) – vlastnictví a další věcná práva k nemovitostem 

vznikala a zanikala teprve zápisem do pozemkových knih. 

§ Zásada volnosti – knihovní soudy neprováděly zápisy v pozemkových knihách 

z úřední povinnosti, ale pouze na návrh účastníků. 
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§ Zásada legality – mohly se provádět pouze ty zápisy v pozemkových knihách, které 

zákon připouštěl a pokud návrh na zápis byl řádně doložen listinou nebo jiným 

průkazným dokladem. 

§ Zásada přednosti – bylo přísné dodržování pořadí zápisů došlých návrhů 

v pozemkových knihách, dřívější zápis vyloučil jakékoli další zájemce o zápis 

stejného druhu k téže nemovitosti. 

§ Zásada materiální publicity – chránila práva osob, které vycházely z údajů 

zapsaných v pozemkových knihách, protože jednaly v dobré víře. 

§ Zásada formální publicity – umožňovala veřejný přístup k pozemkovým knihám, 

každý do nich mohl za dozoru úředníka nahlížet, pořizovat výpisy a nemusel 

přitom prokazovat právní zájem. 

§ Zásada souladu s pozemkovým katastrem – měla zabezpečit, aby oba evidenční 

instrumenty o nemovitostech přistupovaly ke sledovaným pozemkům a stavbám 

shodně, vzájemně a průběžně byly kontrolovány a doplňovány. 

§ Zásada přehlednosti – zajišťovala určitost a nespornost každého knihovního zápisu, 

určovala formu, způsob i místo jednotlivých záznamů v pozemkových knihách [7]. 
 

Pozemková kniha se dělila na hlavní knihu, sbírku listin, mapu pozemkové knihy 

a pomocné složky (rejstřík a seznam). Hlavní kniha byla vedena pro každé katastrální 

území a skládala se z jednotlivých knihovních vložek, do kterých se zapisovaly knihovní 

tělesa a právní vztahy k nim. Knihovní těleso mohla být jedna nemovitost, ale většinou se 

jednalo o více nemovitostí, které tvořily ucelený hospodářský soubor, spojený osobou 

jednoho vlastníka nebo více spoluvlastníků. 
 

Každá knihovní vložka obsahovala tři části: 

§ List A – list statkové podstaty, který měl dvě části. V první části byly sepsány 

všechny parcely, které náležely témuž knihovnímu tělesu, včetně kultur a čísel 

domů a ve druhé se evidovaly všechny změny tohoto knihovního tělesa. 

§ List B – list vlastnický, který obsahoval seznam vlastníků, způsob nabytí vlastnictví 

a změny ve vlastnictví a podílech. 

§ List C – list závad, který zahrnoval věcná práva týkající se knihovního tělesa. 

Například právo zástavní, právo stavby, výměnek a věcné břemeno [7]. 
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Sbírka listin obsahovala všechny listiny, podle kterých se provedly zápisy do 

pozemkové knihy. Součástí pozemkové knihy byla i pozemková mapa, která byla 

odvozena od mapy reambulovaného stabilního katastru. Zákresy do ní prováděl čtyřikrát 

do roka měřický úředník. 
 

Do roku 1927 existovaly pozemkové knihy vedle stabilního katastru a později vedle 

reambulovaného stabilního katastru, který byl od roku 1928 nahrazen katastrem 

pozemkovým. Ten vznikl na základě zákona ze dne 16. prosince 1927 č. 177/1927 S.z.n., 

o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon). Pozemkový katastr převzal 

operát stabilního katastru, včetně katastrálních map. Byl definován jako geometrické 

zobrazení, soupis a popis veškerých pozemků v Československé republice. Již nesloužil 

pouze k daňovým účelům, ale také právním a všeobecně hospodářským. Byl označován též 

jako víceúčelový. Nepříznivý vliv na rozvoj pozemkového katastru měla 2. světová válka 

a zejména komunistická politika, který zavinila, že se po roce 1956 přestal udržovat [4], 

[7]. 
 

Pozemkové knihy byly vedeny okresními soudy. Zápisy do nich byly přehledné 

a srozumitelné. Podávali také úplný přehled o celém předchozím vývoji. Pozemková kniha 

si získala vysokou důvěru veřejnosti. Stanovením intabulačního principu, tzn. ztotožněním 

okamžiku nabytí práva s okamžikem jeho veřejné publicity v pozemkové knize, byl 

zajišťován vysoký soulad mezi skutečností a evidovaným stavem. Existovala přísná 

a přesná formální pravidla pro zápis. Principy, na kterých bylo v roce 1871 knihovní právo 

založeno a na základě kterých byly od roku 1874 zakládány a vedeny nové pozemkové 

knihy pro království České, se v následujících desetiletích výtečně osvědčily a přetrvaly až 

do konce roku 1950. 
 

Systém pozemkových knih byl hrubě narušen počátkem roku 1951, kdy občanský 

zákoník č. 141/1950 Sb. zrušil intabulační princip zápisů do pozemkové knihy. To vedlo 

k úplnému zničení aktuálnosti pozemkových knih. Vlastnická práva k nemovitostem 

vznikala nadále pouhou smlouvou a bylo pouze na vůli vlastníků nemovitostí, zda zápis 

změny právního vztahu do pozemkové knihy sami navrhnou. Povinnost knihovat měly 

pouze organizace. Pozemkové knihy byly definitivně zrušeny 1. dubna 1964, účinností 

zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí [8]. Po roce 1989 se staly významným 

pomocníkem pro řešení restitucí. 
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2.3 Období od roku 1950 do současnosti 
 

V 50. letech zavedl nový režim princip socialistického hospodaření. S tím souvisela 

kolektivizace zemědělství a hromadné odevzdání půdy do užívání státních statků nebo 

jednotných zemědělských družstev. Nebylo podstatné, kdo je vlastníkem, ale kdo půdu 

užívá. Proto byla v roce 1956 založena jednotná evidence půdy. Vznikla vládním 

usnesením č. 192/1956 ze dne 25. ledna 1956. Soukromé vlastnictví bylo v té době zcela 

potlačeno. Jednotná evidence půdy evidovala pouze hranice užívání bez ohledu na 

vlastnická práva. Soukromá práva k nemovitostem v letech 1951 – 1964 nepodléhala žádné 

systematické evidenci [2]. 
 

1. dubna 1964 byl přijat zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, který založil 

novou evidenci nemovitostí. Bohužel nová úprava nesměřovala k obnovení intabulačního 

principu, ani k upevnění vlastnických práv. Pozemky ve vlastnictví občanů, které byly 

sloučeny do větších půdních celků v užívání jednotných zemědělských družstev nebo 

státních statků, se neevidovaly na listech vlastnictví ani v mapách. Celý systém evidování 

nemovitostí byl nepřehledný a nespolehlivý. Došlo ke změně způsobu nabývání vlastnictví, 

všechny smlouvy o převodech nemovitostí mezi soukromníky musely být registrovány 

u státních notářů. Vlastnictví přecházelo okamžikem registrace smlouvy. Evidence 

nemovitostí byla základem současného katastru nemovitostí. Operát evidence nemovitostí 

byl s účinností od 1. ledna 1993 zcela převzat za katastrální operát nově vzniklého katastru 

nemovitostí České republiky [2]. 
 

Principy řádného evidování nemovitostí byly obnoveny až počátkem 90. let minulého 

století. 1. ledna 1993 vznikl nový katastr nemovitostí České republiky. Byl zřízen zákonem 

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Převzal funkci 

bývalého pozemkového katastru a pozemkové knihy. Na počátku se rozhodovalo, zda má 

být obnoven institut pozemkových knih u soudů nebo zda evidování právních vztahů 

začlenit pod katastr nemovitostí. Dopadlo to tak, že katastrální evidence byla svěřena 

resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vlastní správu katastru nemovitostí 

vykonávají katastrální úřady se sídlem ve 14 krajích ČR. Jako jejich vnitřní organizační 

jednotky byla zřízena katastrální pracoviště [15]. 
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Katastr nemovitostí převzal z období pozemkové knihy většinu zásad, na kterých byly 

tyto knihy založeny. Také způsob zápisů je podobný, i když dnes je v počítačové formě. 

Z těchto i dalších důvodů tak katastr nemovitostí tvoří pokračovatele pozemkové knihy. 

Částečně byl obnoven intabulační princip, který se realizuje u nabývání věcných práv 

k nemovitostem vkladem do katastru nemovitostí. Věcná práva, která nejsou podmíněna 

vkladem, se zapisují do katastru záznamem. Z bývalé pozemkové knihy katastr 

nemovitostí převzal a obnovil tyto důležité zásady: 

§ intabulace – práva k nemovitostem vznikají, mění se nebo zanikají dnem 

vkladu práva na základě rozhodnutí katastrálního úřadu, 

§ legality – zápisy lze provést po přezkoumání předložených listin, které musí 

splňovat předepsané náležitosti, 

§ dispoziční – řízení o povolení vkladu se zahájí na návrh účastníka smlouvy, 

§ priority – pořadí zápisů se řídí dobou předložených návrhů, 

§ veřejné víry – důvěra ve správnost zápisů v katastru po 1. lednu 1993, 

§ formální publicity – veřejnost katastru nemovitostí [3]. 
 

Katastr nemovitostí je ucelený informační systém o pozemcích, vybraných stavbách 

a o právních vztazích, které se k nim váží. Fyzické i právnické osoby se s ním setkávají 

například v souvislosti se stavebním řízením, ochranou zemědělského a lesního půdního 

fondu, oceňováním nemovitostí, daní z nemovitostí a zejména při řešení vlastnických 

a jiných věcných práv k nemovitostem – při prodeji nebo darování nemovitostí, při 

zřizování věcných břemen, při zápisu zástavních práv apod.. 
 

Současný katastr nemovitostí se ubírá správným směrem. V dalších letech bude 

nezbytné dokončit návrat k většině historií osvědčených zásad z období pozemkových 

knih. Ochrana práv je nejvýznamnějším úkolem katastru, ale právní jistota vlastnictví 

k nemovitostem není vysoká. V některých případech bohužel údaje katastru neodpovídají 

skutečnosti. Dobrá víra ve skutečný stav věcí je zákonem deklarována jen u zápisů 

učiněných po 1. lednu 1993. Proto zásada materiální publicity není v praxi účinná. 
 

Tento stručný pohled do historie ukazuje, že charakter a obsah evidence nemovitostí 

se vyvíjel a byl vždy ovlivňován politickou a ekonomickou situací státu. Dnes katastr 

nemovitostí přejímá z pozemkového katastru a pozemkových knih mnohé údaje a snaží se 

je propojit s pozdějšími evidencemi v jednolitý celek. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 
 

V této kapitole je uveden přehled nejdůležitějších právních předpisů souvisejících 

s katastrem nemovitostí, včetně stručné charakteristiky a rozboru z nich vybraných. 

 

3.1 Prameny platné právní úpravy 
 

§ Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

§ Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. 

§ Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

§ Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

§ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

§ Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

§ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

§ Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů. 

§ Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho vedením, ve znění 

pozdějších předpisů. 

§ Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon č. 344/1992 Sb., 

o katastru nemovitostí České republiky, (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších 

předpisů. 

§ Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

§ Nařízení vlády č. 111/2001 Sb., o porovnání a přejímání údajů katastru nemovitostí 

České republiky a evidence obyvatel. 
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3.2 Stručná charakteristika zákonů 
 

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Tento zákon stanoví druhy a způsoby zápisů k nemovitostem v katastru nemovitostí 

České republiky. Jde o zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Zákon 

zabezpečuje veřejnost katastru, každý do něj může nahlédnout a učinit si o právních 

vztazích opisy nebo výpisy z katastrálního operátu [9]. 
 

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Na základě tohoto zákona byl 1. ledna 1993 zřízen katastr nemovitostí České 

republiky, který tvoří soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich 

soupis, popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí je veden jako 

informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky [10]. 
 

Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 

a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 

České republiky, (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška podrobněji upravuje předmět, obsahu katastru nemovitostí a také činnosti 

při jeho správě, včetně postupu při zápisu vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem [13]. 
 

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje pravomoci soudních exekutorů a způsoby provádění exekucí. 

Exekutor je státem pověřená fyzická osoba provádějící nucený výkon exekučních titulů za 

úplatu a má při výkonu postavení veřejného činitele. Samosprávným orgánem exekutorů je 

Exekutorská komora ČR a státní dohled vykonává ministerstvo spravedlnosti [11]. 
 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů. 

 Zákon stanoví správní poplatky vyměřované a vybírané orgány státní správy ČR 

a územními samosprávnými celky. Upravuje způsob vyměření poplatků, splatnost, 

následky nezaplacení, způsoby vrácení a možnosti osvobození od poplatku [12]. 
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3.3 Rozbor platné právní úpravy 
 

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Tento zákon přinesl zásadní změnu, oproti zápisům v dřívější evidenci nemovitostí, 

které měly pouze evidenční účinek a to tak, že obnovil intabulační princip, podle kterého 

právní vztahy vznikají vkladem práva do katastru nemovitostí. Katastrální úřad rozhoduje 

o povolení vkladu ve správním řízení, které je zahájeno na návrh účastníků právního 

úkonu, na jehož podkladě má být zapsáno právo v katastru nemovitostí. Bohužel tento 

princip byl obnoven pouze částečně, a to pouze v případě vkladu práva. 
 

Jinak je tomu v případě zápisu záznamem, zde ke vzniku práva dochází nezávisle na 

stavu zápisu v katastru nemovitostí. Zápis změny záznamem pouze deklaruje již dříve 

vzniklý právní vztah. Intabulační princip zde není uplatněn. Záznamem dochází ke změně 

právních vztahů např. ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora ve 

veřejné dražbě, vydržením apod.. U zápisů prováděných záznamem nerozhodují katastrální 

úřady ve správním řízení. 
 

Dále se do katastru nemovitostí zapisují také poznámky, které upozorňují, že o dané 

nemovitosti bylo zahájeno určité řízení, nebo že vlastník má určitá omezení dispozičních 

práv s nemovitostí [9]. 
 

Tento zákon stanovuje zásadu veřejné víry, že ten, kdo vychází ze zápisu katastru 

nemovitostí, učiněného po 1. lednu 1993, je v dobré víře, že stav katastru odpovídá 

skutečnému stavu. Tento princip je bohužel uplatnitelný pouze omezeně a to u zápisů 

provedených v katastru nemovitostí od roku 1993. Důvodem proč u zápisů provedených 

před rokem 1993 nemůže být zásada dobré víry uplatňována je, že v letech 1951 až 1993 

byla absence intabulačního principu v evidenčních nástrojích. V praxi to znamená, že stát 

negarantuje uživateli údajů katastru nemovitostí, že tyto údaje odpovídají skutečnosti. 
 

Hlavním nedostatkem uvedené právní úpravy je okolnost, že principy, které se 

osvědčily mnohaletými zkušenostmi při vedení pozemkové knihy, byly do tohoto zákona 

zapracovány pouze polovičatě. Účastníci realitního trhu, kteří jednají v dobré víře 

v pravdivost a úplnost zápisů v katastru nemovitostí, jsou nedostatečně chráněni. 
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Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

Zákon upravuje činnosti spojené s vedením katastru nemovitostí a vytváří podmínky 

pro jeho využití ve státním informačním systému. Stanovuje, že předmětem katastru 

nemovitostí jsou pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným základem, 

byty a nebytové prostory, rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory a stavby 

spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis. 
 

Zákon upravuje postup při zápisech údajů o právních vztazích do katastru nemovitostí 

formou vkladu, záznamu nebo poznámky. Také stanovuje práva, která se zapisují 

k nemovitostem a také způsob označení nemovitostí v listinách, které jsou podkladem pro 

zápis do katastru nemovitostí. Podrobně stanovuje proces obnovy katastrálního operátu 

novým mapováním a geometrický základ zeměměřických činností. 
 

Katastrální zákon garantuje veřejnost katastru nemovitostí. Zásada veřejnosti byla 

upřesněna zákonem č. 8/2009 Sb., kterým se s účinností od 1. března 2009 mění katastrální 

zákon. Dle nového znění § 21 katastrálního zákona i nadále platí, že katastr nemovitostí je 

veřejný a každý má právo do něj nahlížet. Je však omezeno anonymní poskytování údajů 

o přehledu vlastnictví z území České republiky a ze sbírky listin. Tyto údaje je možné 

poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost a uvede účel, pro který údaje 

požaduje. Katastrální úřad je povinen vést evidenci osob, kterým byly tyto údaje 

poskytnuty. V minulosti bylo často zneužíváno anonymní nahlížení do katastru 

nemovitostí, proto je to krok správným směrem. 
 

Aby byl sjednocen katastrální zákon s novým stavebním zákonem, byl také 

novelizován § 5 odst. 6 katastrálního zákona, kde bylo stanoveno, že vlastníkem nově 

evidované stavby se do katastru nemovitostí zapisuje vlastník pozemku, na kterém je 

stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem stavby je jiná osoba. Byla 

tak stanovena pouze jedna právní domněnka, odvozena od vlastnictví pozemku. 

V původním znění bylo, že jako vlastník nově evidované stavby se zapisuje vlastník 

pozemku, na kterém je stavba postavena, nebo stavebník, který na pozemku stavbu 

provedl. Docházelo však k nejasnostem, kdo z nich má přednost [10]. 
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Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Tento zákon bude rozebrán pouze ve vztahu ke katastru nemovitostí. Zákon 

č. 286/2009 Sb. kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti (exekuční řád), nabyl účinnosti 1. listopadu 2009. Zde došlo k zásadním změnám 

u zápisů poznámek do katastru nemovitostí. 
 

Dle § 33 odst. 3 exekučního řádu mají exekutoři pro účely exekučního řízení 

bezplatný dálkový přístup. Hlavním důvodem je změna v § 44 odst. 4 exekučního řádu 

a to, že usnesení o nařízení exekuce se po 1. listopadu 2009 doručuje katastrálním úřadům 

pouze, pokud povinný vlastní nějakou nemovitost. Exekutoři si musí sami ověřit na 

dálkovém přístupu, zda byla splněna tato podmínka a po té případně zaslat usnesení na 

katastrální úřad. Před touto novelou exekučního řádu byla katastrálním úřadům zasílána 

všechna usnesení o nařízení exekuce bez ohledu na to, zda povinný nějakou nemovitost 

vlastnil. Tato změna zákona způsobila, že katastrálním úřadům nyní mnohonásobně klesl 

počet takto zapisovaných poznámek. 
 

Katastrální úřad v řízení o povolení vkladu k poznámkám o nařízení exekuce 

nepřihlíží. Povinný po doručení usnesení nemůže nakládat se svými nemovitostmi dle 

§ 44a odst. 1 exekučního řádu, ale pokud nakládat bude, budou jeho právní úkony neplatné 

pouze relativně. Proto katastrální úřad nezkoumá, zda bylo nařízení o exekuci povinnému 

doručeno a vklad povolí. 
 

Jinak je to ale v případě, pokud byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zde 

se jedná o absolutní neplatnost právního úkonu dle § 44 odst. 7 exekučního řádu. 

Katastrální úřad v tomto případě musí zkoumat, zda povinnému byl exekuční příkaz ke dni 

podání návrhu na vklad doručen či nikoliv. Pokud exekuční příkaz nebyl ke dni podání 

návrhu na vklad povinnému doručen, pak není exekučním příkazem omezen a může 

s nemovitostí nakládat. V opačném případě nelze vklad povolit a katastrální úřad tento 

návrh zamítne. 
 

Exekutor také může rozhodnout, že se zákaz nakládat s nemovitostmi na určité 

nemovitosti nevztahuje dle § 44 odst. 3 exekučního řádu. Povinný pak bude moci se 

souhlasem exekutora nemovitost prodat dle § 44 odst. 4 exekučního řádu [11]. 
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Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů. 
 

V této části budou řešeny pouze poplatky za návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

Za podání každého návrhu na vklad se vybírá správní poplatek ve výši 500,- Kč. Tento 

poplatek je vybírán dle položky č. 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích. Poplatek se hradí při podání návrhu na vklad a to nejčastěji ve formě 

nalepených kolkových známek, ale také v hotovosti, nebo je jeho uhrazení nutné prokázat 

(např. poštovní poukázkou nebo převodem z účtu poplatníka na zvláštní účet příslušného 

katastrálního úřadu). 
 

Správní poplatek za podání návrhu na vklad na základě listin, které souvisejí 

s výstavbou veřejně prospěšné stavby, činí 500,- Kč za každý návrh, nejvýše však v úhrnu 

5000,- Kč. Účastníci, kteří hradí poplatek za související návrhy na vklad úhrnnou částkou 

do 5000,- Kč, musí na tuto okolnost katastrální úřad upozornit a s návrhem na vklad také 

doložit, že se na ně vztahuje uvedené zvýhodnění. 
 

V položce č. 120 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb. je také 

uvedeno, kdo je od placení správních poplatků osvobozen. Osvobozeni jsou například 

státní orgány a státní fondy, diplomatická zastupitelství cizích států, orgány ochrany 

přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady, orgány státní památkové péče, 

registrované církve a náboženské společnosti pokud se převádí majetek z vlastnictví České 

republiky apod. [12]. 
 

Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí byl stanoven v roce 1994 a za 

uplynulých 16 let nebyl nikdy zvýšen. V České republice jsou vybírány za zápis práv do 

katastru nemovitostí nejnižší správní poplatky v porovnání s ostatními členskými zeměmi 

Evropské unie. V současné době je výše správního poplatku za návrh na vklad velmi nízká, 

což neumožňuje financování zvýšených požadavků na katastr nemovitostí a zejména 

na urychlení digitalizace katastrálních map. 
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4 NÁVRHY ZMĚN ZPŮSOBU NABÝVÁNÍ 

VLASTNICKÝCH A JINÝCH VĚCNÝCH PRÁV 

K NEMOVITOSTEM 

 
4.1 Sepisování smluv předkládaných ke vkladu do katastru nemovitostí 
 

Katastrální úřad se při rozhodování o povolení vkladu vlastnického nebo jiného 

věcného práva k nemovitostem řídí zákonem č. 265/1992 Sb., kde v § 5 je stanoveno, co 

musí zkoumat v řízení o povolení vkladu před svým rozhodnutím. Ke dni podání návrhu na 

vklad musí katastrální úřad zkoumat tyto skutečnosti, zda: 

§ navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisů v katastru, 

§ navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem předložených listin, 

§ právní úkon týkající se převodu vlastnického práva nebo zřízení nebo zániku jiného 

práva je určitý a srozumitelný, 

§ právní úkon je učiněn v předepsané formě, 

§ účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu, 

§ účastník řízení není omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo 

rozhodnutím státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se věci, která je 

předmětem právního úkonu, 

§ k právnímu úkonu účastníka řízení byl udělen souhlas podle zvláštního předpisu. 

Pokud jsou tyto podmínky vkladu splněny, tak katastrální úřad vklad povolí, v opačném 

případě vklad zamítne [9]. 
 

Bohužel žádný zákon neřeší, kdo je oprávněn sepisovat smlouvy, které jsou 

předmětem vkladu vlastnického nebo jiného věcného práva do katastru nemovitostí. 

Smlouva může být sepsána kýmkoliv a je podstatné, aby splňovala podmínky uvedené 

v § 5 zákona č. 265/1992 Sb.. Poskytovat právní služby mohou, dle zákona č. 85/1996 Sb., 

o advokacii a zákona č. 258/1992 Sb., o notářích a jejich činnostech, pouze notáři nebo 

advokáti. Je proto diskutabilní činnost realitních kanceláří, které nemohou poskytovat 

právní služby a nemohou za úplatu sepisovat smlouvy, i když tak evidentně činí. Většina 

realitních kanceláří nespolupracuje ani nezaměstnává žádného právníka, který by zajistil 
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čistotu právních úkonů. Pohybují se tak na hraně zákona. Přesto sepisují nejvíce smluv, 

které jsou předkládány ke vkladu do katastru nemovitostí a to přibližně 33 %. 
 

V minulosti byla hodně zneužívaná veřejnost katastru, začínající realitní kanceláře si 

anonymně dělaly opisy, fotodokumentaci nebo kopie značného množství veřejných listin 

z katastrálního operátu. Tyto listiny jim pak slouží jako vzory a využívají je k výkonu své 

praxe. Pozitivní změnu v tomto směru přinesla novela katastrálního zákona, kdy od 

1. března 2009 skončil nekontrolovaný a hlavně anonymní přístup k informacím uloženým 

ve sbírce listin. Dnes musí osoba, která chce nahlédnout do sbírky listin, prokázat svou 

totožnost a uvést účel ke kterému chce určitou listinu vidět. Z tohoto důvodu značně klesl 

počet takto zveřejňovaných listin. 
 

V následujícím grafu je uvedeno kolik z počtu návrhů na vklad, které byly doručeny 

katastrálnímu pracovišti v Mostě v lednu roku 2010, sepsali notáři, advokáti, města nebo 

obce, banky, organizace nebo firmy, samotní účastníci smlouvy nebo realitní kanceláře. 
 

Graf 1 Návrhy na vklad přijaté na KP Most v lednu 2010 [vlastní zpracování] 
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Z uvedeného grafu vyplývá, že notáři a advokáti sepisují pouze 5 % smluv 

z celkového počtu listin předložených katastrálnímu pracovišti ke vkladu do katastru 

nemovitostí. Je to bohužel velice zanedbatelné množství, přestože právě tyto smlouvy mají 

nejvyšší úroveň a největší právní jistotu. 
 

Účastníci smluv, kteří si píší smlouvy sami, jsou hned po realitních kancelářích na 

druhém místě co do množství předkládaných návrhů na vklad a to přibližně 25 %. 

Smlouvy jsou v některých případech sepisované ručně, nebo si často lidé vyhledají vzor 

smlouvy na internetu a pak se ho snaží upravit tak, aby odpovídal skutečnostem daného 

převodu. Přestože takto provedené smlouvy mají velice nízkou úroveň, pokud splňují 

všechny skutečnosti uvedené v § 5 zákona č. 265/1992 Sb., katastrální úřad musí vklad 

povolit. Pokud smlouva nesplňuje všechny náležitosti, katastrální úřad vyrozumí účastníky 

smlouvy a sdělí jim, jaké jsou nedostatky. Pokud jsou nedostatky neodstranitelné, řízení 

bude zamítnuto nebo mohou vzít účastníci návrh na vklad zpět a katastrální úřad řízení 

zastaví. Účastníci řízení si smlouvu opraví tak, jak jim sdělil katastrální úřad a podají opět 

návrh na vklad do katastru nemovitostí. V těchto případech narůstají podané návrhy na 

vklad, protože totožné smlouvy jsou předkládány opakovaně. Pro předkladatele návrhů na 

vklad je z finančního hlediska výhodnější podat stejný návrh na vklad opakovaně, než aby 

si nechali smlouvu sepsat notářem nebo advokátem. Při prvním nepovoleném vkladu jsou 

katastrálním úřadem informováni o všech vadách smlouvy, které si již při druhém podání 

odstraní. Katastrální úřad tak prakticky za 500,- Kč (1. podání návrhu na vklad) provádí 

právní poradnu. Kdyby správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí byl 

vyšší, možná by se lidé nepouštěli do těchto vysoce odborných aktivit a obrátili se raději na 

odborníka. Výše správních poplatků bude řešena v další kapitole. 
 

Celkem dobrá je úroveň smluv, které si sepisují samy organizace, firmy, banky, 

města a obce, protože většinou mají své právníky, kteří se na smlouvách podílejí. 
 

Z následující tabulky vyplývá, že v loňském roce bylo 94 % podaných návrhů na 

vklad povoleno a pouze 6 % bylo zastaveno nebo zamítnuto. Zdálo by se, když procento 

zastavených nebo zamítnutých řízení je tak malé, že není nutná jakákoliv změna 

v současné právní úpravě. V příloze č. 4, 5 a 6 jsou pro porovnání ukázky tří smluv, 

u kterých byl povolen vklad do katastru nemovitostí, protože všechny splňují skutečnosti 

uvedené v § 5 zákona č. 265/1992 Sb.. Dvě jsou vypracovány samotným účastníkem 
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smlouvy a třetí je formou notářského zápisu, rozdíl je naprosto zřetelný. Smlouvy podobné 

těm, které jsou uvedené v příloze č. 4 a 5, rozhodně do katastru nemovitostí nepatří. 
 

Tabulka 1  Statistika ČÚZK – řízení o návrzích na povolení vkladu práv do KN, ukončená řízení 

v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 [15] 

  řízení 
celkem 

vklad 
povolen 

vklad 
zamítnut 

řízení 
zastaveno 

Hlavní město Praha 71 969 67 109 683 4 177 
Jihočeský kraj 50 408 47 791 275 2 342 
Jihomoravský kraj 83 686 78 205 792 4 689 
Karlovarský kraj 21 145 19 645 294 1 206 
Královéhradecký kraj 35 681 33 415 198 2 068 
Liberecký kraj 29 090 27 187 373 1 530 
Moravskoslezský kraj 63 098 58 481 657 3 960 
Olomoucký kraj 40 710 38 060 422 2 228 
Pardubický kraj 36 326 33 856 305 2 165 
Plzeňský kraj 42 312 40 115 318 1 879 
Středočeský kraj 95 825 89 746 1 099 4 980 
Ústecký kraj 47 702 45 120 379 2 203 
Vysočina 34 353 32 910 178 1 265 
Zlínský kraj 37 628 36 527 81 1 020 
Celkem 689 933 648 167 6 054 35 712 
Celkem v % 100 94 1 5 

 

 

Na základě všech v této kapitole uvedených skutečností je návrh na změnu právní 

úpravy následující: 

§ smlouvy, na základě kterých se mění vlastnické právo k nemovitostem a jsou 

předmětem vkladu do katastru nemovitostí, musí být sepsány advokátem nebo 

formou notářského zápisu. 
 

Jedná se například o následující smlouvy: 

- kupní smlouva, 

- darovací smlouva, 

- směnná smlouva, 

- smlouva o převodu jednotky, 

- dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, 

- dohoda o vypořádání společného jmění manželů. 
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Z uvedeného vyplývá, že například zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného 

břemene nebo předkupního práva, prohlášení vlastníka budovy podle zákona o vlastnictví 

bytů mohou být uzavírány jako dosud. 
 

Hlavním důvodem, proč by mělo dojít k této změně je, že bude jasný autor smlouvy, 

který je odborníkem ručícím za případné škody při převodu nemovitosti. Riziko podvodu 

v těchto případech bude téměř nulové. Bude jasně určený tarif za sepsání smlouvy. Realitní 

kanceláře podnikají na základě živnostenského zákona, který neumožňuje poskytování 

právních služeb. Ze zákona mohou poskytovat právní služby jen dvě právnické profese – 

notáři a advokáti. Smlouvy by neměl sepisovat někdo, kdo na to nemá oprávnění. Takto 

bude větší ochrana před realitními podvody. I zde by měla platit pravidla jako v jiných 

pracovních odvětvích a při každé činnosti by měl být správný odborník na svém místě. 

 

4.2 Exekuce ve vztahu k řízení o povolení vkladu do katastru 

nemovitostí 
 

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem v ustanovení 

§ 5 odst. 1 písm. e) ukládá katastrálnímu úřadu mimo jiné povinnost zkoumat, zda 

účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu. V tomto konkrétním 

případě je třeba zkoumat, zda na nemovitost, která je předmětem právního úkonu, není 

příslušným soudem nařízena exekuce. 
 

Exekuční řízení je upraveno zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 

a exekuční činnosti (exekuční řád). Novela tohoto zákona přinesla od 1. listopadu 2009 

některé změny, které se týkají i katastru nemovitostí. Tyto změny byly stručně popsány 

v kapitole 3.3 „Rozbor platné právní úpravy“. 
 

Katastrální úřad proto zkoumá předložené listiny také ve vztahu k ustanovení § 44a 

odst. 1 a § 47 odst. 4 exekučního řádu. Na základě usnesení soudu o nařízení exekuce 

a exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí se do katastru nemovitostí podle § 9 

zákona č. 265/1992 Sb., v platném znění zapisují poznámky, které ovlivňují správní řízení, 

ve kterém katastrální úřad rozhoduje o povolení vkladu vlastnických a jiných věcných práv 

do katastru nemovitostí. Katastrální úřad v tomto případě zjišťuje při správním řízení ve 
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věci návrhu na vklad, zda není účastník řízení (vlastník nemovitosti) omezen ve smluvní 

volnosti, týkající se nemovitosti, která je předmětem právního úkonu. 
 

Katastrální úřad po doručení usnesení o nařízení exekuce zapíše poznámku 

o nařízení exekuce. Povinný nesmí nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí 

a majetku patřícího do společného jmění manželů až po doručení usnesení tzn., že usnesení 

je vykonatelné až dnem doručení povinnému. Katastrálním úřadům jsou však k zápisu 

zasílána nepravomocná usnesení, na základě kterých se zapisují poznámky na listy 

vlastnictví. V řízení o povolení vkladu katastrální úřady k těmto poznámkám nepřihlíží. 

Pokud povinný nakládá se svými nemovitostmi v době po vydání usnesení o nařízení 

exekuce, jsou jeho právní úkony neplatné pouze relativně (§ 44a odst. 1 exekučního řádu), 

a proto katastrální úřady nezkoumají, zda bylo usnesení o nařízení exekuce povinnému 

doručeno a vklad povolí. Relativní neplatnost právního úkonu znamená, že právní úkon se 

považuje za platný až do okamžiku, kdy se exekutor, oprávněná osoba nebo přihlášený 

věřitel této neplatnosti dovolá. Uvedené osoby se mohou dovolat tzv. relativní neplatnosti 

právního úkonu podáním žaloby na určení neplatnosti smlouvy u příslušného soudu. 

Řešením by bylo, kdyby se do katastru nemovitostí zapisovaly pouze poznámky na základě 

pravomocných usnesení soudu o nařízení exekuce a katastrální úřad by pak v těchto 

případech vklad zamítl. 
 

Jiná praxe je v případě exekučních příkazů k prodeji nemovitých věcí. I zde na 

základě nepravomocného exekučního příkazu katastrální úřad zapíše poznámku. Pokud byl 

vydán exekuční příkaz, který již byl povinnému doručen, nesmí povinný převést 

nemovitost na někoho jiného, ani ji zatížit a jinak s ní nakládat. Pokud s takovým 

majetkem povinný nakládá, jedná se o absolutní neplatnost právního úkonu. To znamená, 

že působí vždy přímo ze zákona, tedy od počátku a není třeba, aby se jí oprávněné osoby 

dovolávaly. V tomto případě katastrální úřad musí k této poznámce přihlížet. V řízení 

o povolení vkladu se musí dotázat exekutora, zda byl exekuční příkaz k prodeji 

nemovitostí povinnému doručen ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 

Pokud nebyl ke dni podání návrhu na vklad exekuční příkaz povinnému doručen, 

katastrální úřad vklad povolí, v opačném případě vklad zamítne. V tomto případě by 

situaci zjednodušilo, pokud by se zapisovaly pouze pravomocné exekuční příkazy, 

zbytečně by se tak neprotahovala správní řízení na katastrálních úřadech. 
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V současné době se usnesení o nařízení exekuce doručuje katastrálním úřadům, jen 

pokud povinný vlastní nějakou nemovitost. Tato praxe značně zatěžuje exekutory, kteří 

musí pravidelně sledovat na dálkovém přístupu katastru nemovitostí, zda se povinný stal 

vlastníkem nějaké nemovitosti. V dnešní době, kdy se vlastnictví nemovitostí velmi často 

mění, je to náročné. Bylo by vhodné zapisovat všechna pravomocná usnesení o nařízení 

exekuce, tedy i v případě, že povinný není vlastníkem žádné nemovitosti. Ale tato 

usnesení, by se měla katastrálním úřadům zasílat pouze v případě, pokud vymáhaná 

pohledávka přesáhne výši 2000,- Kč. Pro zápis poznámky do katastru nemovitostí není 

v současné době výše pohledávky rozhodující a často se zatěžují nemovitosti, například 

pro vymáhanou pohledávku 200,- Kč. 
 

Návrh na změnu právní úpravy v této kapitole je následující: 

§ katastrálním úřadům budou doručována pouze pravomocná usnesení soudu 

o nařízení exekuce, 

§ katastrálním úřadům budou doručovány pouze pravomocné exekuční příkazy 

k prodeji nemovitých věcí, 

§ katastrálním úřadům budou zasílána všechna pravomocná usnesení soudu 

o nařízení exekuce i v případě pokud povinný nevlastní žádnou nemovitost, 

§ katastrálním úřadům budou zasílána pravomocná usnesení soudu o nařízení 

exekuce pouze v případě, pokud vymáhaná pohledávka přesáhne 2000,- Kč. 
 

Tyto změny přinesou přehlednost takto zapisovaných poznámek do katastru 

nemovitostí. Bude jasné, že všechna tato usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkazy 

k prodeji nemovitostí jsou pravomocné a vykonatelné. Exekuce budou také přiměřeně 

zatěžovat nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí co do výše pohledávky. Většina 

poznámek o nařízení exekuce, které se v současné době zapisují do katastru nemovitostí, je 

pro vymáhanou pohledávku menší než 1000,- Kč. Tyto navržené změny také usnadní 

rozhodovací činnost katastrálních úřadů ve správním řízení při rozhodování o návrzích na 

vklad. 
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4.3 Aktuálnost katastru nemovitostí 
 

V § 11 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem je stanoveno: „Ten, kdo vychází ze zápisu v katastru učiněného po 1. lednu 

1993, je v dobré víře, že stav katastru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět, 

že stav zápisů v katastru neodpovídá skutečnosti“ [9]. Tento zákon zajišťuje zásadu dobré 

víry (materiální publicity) nedůsledně. Zápisy provedené v letech 1950 – 1992, které 

současný katastr nemovitostí převzal z dřívějších evidencí, jsou často v rozporu se 

skutečným právním stavem. 
 

K zajištění souladu zápisů v katastru nemovitostí se skutečným právním stavem 

výrazně přispívá intabulační princip. Je to primární zásada obsažená v zákoně č. 265/1992 

Sb. a uplatňuje se od roku 1993 pouze při zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

vkladem do katastru nemovitostí. Znamená to, že práva k nemovitostem vznikají na 

základě smlouvy až dnem vkladu do katastru nemovitostí. Současně je tento princip 

nabývání vlastnictví zakotven v § 133 odst. 2 občanského zákoníku. Ke vzniku práva 

k nemovitosti je proto nutný vklad do katastru nemovitostí. Samotnou smlouvou právo 

nevzniká, ale vytváří se pouze závazkový vztah mezi účastníky, který je vynutitelný 

žalobou u příslušného soudu v případě, že po sepsání smlouvy jeden z účastníků brání 

provedení vkladu do katastru nemovitostí. 
 

Po roce 1950 se více než čtyřicet let intabulační princip neuplatňoval, což zapříčinilo 

nesoulad mezi tehdejší evidencí nemovitostí a skutečným právním stavem. Stále existují 

listiny z tohoto období, na základě kterých právo již vzniklo, ale zápis v katastru 

nemovitostí dosud proveden nebyl. Současný vlastník tak může náhle zjistit, že se 

o vlastnické právo k jeho nemovitostem hlásí někdo další, kdo svá práva opírá o smlouvu, 

která je i několik desítek let stará. O existenci takové smlouvy, do doby uplatnění 

vlastnických práv, nevěděl současný vlastník ani katastrální úřad. V těchto případech 

vznikají duplicitní zápisy práv k nemovitosti a soudní spory o určení vlastnictví. 
 

U zápisů provedených záznamem intabulační zásada neplatí, záznam má pouze 

evidenční charakter a nemá vliv na vznik práva. Tato práva vznikla již dříve například ze 

zákona, nebo rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora ve veřejné dražbě, 

vydržením nebo odstoupením od smlouvy. V těchto případech již právo vzniklo, aniž by 
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byl proveden zápis v katastru nemovitostí. To zapříčiňuje, že do doby doručení takové 

listiny, na základě které se záznam provede, je evidovaný stav v katastru nemovitostí 

v rozporu se skutečným právním stavem. 
 

Z výše uvedeno vyplývá, že současný neutěšený stav zápisů v katastru nemovitostí 

má dvě hlavní příčiny. První příčinou je vedení evidence nemovitostí v letech 1950-1992 

a tou druhou je vznik práv k nemovitostem zapisovaných záznamem. Řešením by bylo, 

kdyby podmínkou vzniku všech vlastnických a jiných věcných práv, tedy i těch dosud 

zapisovaných záznamem, byl vklad do katastru nemovitostí. 
 

Aby mohl být v katastru nemovitostí uplatňován princip materiální publicity v plné 

míře, musela by být dána lhůta, ve které by bylo možné se dovolat svého práva a podat tak 

námitku proti stavu zápisu v katastru nemovitostí. Každý by měl povinnost v období pěti 

let si zkontrolovat svá vlastnická práva zapsaná v katastru nemovitostí a s tímto zápisem 

vyslovit souhlas, případně podat námitku proti takovému zápisu. Po uplynutí této lhůty by 

již zanikla možnost dovolat se svého práva a katastr nemovitostí by tak zajišťoval zásadu 

materiální publicity neboli důvěry ve správnost zápisů v katastru nemovitostí. 
 

Návrh změny právní úpravy je následující: 

§ zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem budou nadále 

prováděny pouze vkladem do katastru nemovitostí, 

§ zápisy nevěcného charakteru budou prováděny záznamem do katastru 

nemovitostí, 

§ bude stanovena lhůta pěti let, ve které se budou moci vlastníci, kteří nabyli své 

nemovitosti před rokem 1993, přihlásit o svá práva, 

§ bude stanovena lhůta pěti let, ve které bude moci každý podat námitku proti 

stavu evidovanému v katastru nemovitostí a tak se domoci svých práv, 

§ po uplynutí této doby bude v katastru nemovitostí uplatňován v plné míře 

princip materiální publicity. 
 

Hlavním důvodem této změny je posílení věrohodnosti údajů zapsaných v katastru 

nemovitostí a ochrany dobré víry toho, kdo z těchto údajů vychází. Uplatněním 

intabulačního principu při vzniku všech vlastnických a jiných věcných práv do katastru 

nemovitostí, tzn. i těch, která se dosud zapisovala záznamem, se katastr nemovitostí vrátí 
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k právnímu řešení, které se osvědčilo v době pozemkové knihy. Posílení zásady dobré víry 

v úplnost prováděných zápisů do katastru nemovitostí, také posílí ochranu realitního trhu. 

Evidovaný stav v katastru nemovitostí již bude odpovídat skutečnému právnímu stavu. 

 

4.4 Správní poplatky při podání návrhu na vklad do katastru 

nemovitostí 
 

Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí podléhá 

správnímu poplatku ve výši 500,- Kč. Přitom není podstatné, zda předmětem právního 

úkonu je převod jedné či více nemovitostí a žádá se o vklad jednoho či více práv. Správní 

poplatek je stanoven v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v položce 

č. 120. Vybírán je za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru 

nemovitostí, nikoliv za provedení vkladu. Proto není rozhodující, zda bude návrh na vklad 

povolen, zamítnut nebo bude řízení zastaveno. Nárok na jeho vrácení není. 
 

V současné výši je správní poplatek vybírán od roku 1994 a za uplynulých 16 let nebyl 

nikdy navýšen. Vzhledem k inflaci a reálným cenám je dnes správní poplatek oproti roku 

1994 téměř poloviční. Proto příjem státního rozpočtu za správní úkony katastrálních úřadů, 

vyjádřený ve stálých cenách, stagnuje. Přitom počet správních úkonů na katastrálních 

úřadech několikanásobně vzrostl. 
 

Ve 45 zemích Evropy byl proveden průzkum realizovaný v rámci Evropské 

hospodářské komise, ve kterém se zjišťovalo, do jaké míry pokrývají výnosy ze správních 

poplatků náklady na zápis práv k nemovitostem. Bylo zjištěno, že ve 31 zemích výnosy 

z poplatků plně pokrývají náklady na zápis práv k nemovitostem, v 7 zemích pokrývají 

náklady v rozmezí 50 – 100 % a v dalších 7 zemích (mezi kterými je i Česká republika) 

pokrývají správní poplatky méně než 50 % nákladů na zápis práv k nemovitostem [16]. 
 

V porovnání se členskými zeměmi Evropské unie jsou v České republice vybírány 

nejnižší poplatky za zápisy práv k nemovitostem. Například na Slovensku byl v roce 2004 

zvýšen poplatek v průměru na 2000 Sk za návrh na vklad, v Rakousku je to 1 % z ceny 

převáděných nemovitostí, v Německu jde o několik stovek až tisíc euro, také dle ceny 

převáděných nemovitostí. Ve Velké Británii a v Irsku jsou registrační úřady odloučeny od 
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státního rozpočtu a jsou financovány pouze z poplatků, například poplatek za registraci 

malého rodinného domu je zde přibližně 100 GBP. V Nizozemsku je v pozemkových 

evidencích využíván model veřejnoprávních agentur, které z poplatků za poskytované 

služby pokrývají všechny výdaje [16]. 

 
Tabulka 2 Podané návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu a příjem za správní poplatky při vkladu 

práv do KN [ISKN] 

Podané návrhy na zahájení 

řízení o povolení vkladu 

Podané návrhy na 

zahájení řízení o 

povolení vkladu 

Příjem za správní 

poplatky při přijetí 

návrhu na vklad v Kč 

Procentuelní 

podíl 

 

v ČR v roce 2009 674 070 337 035 000,- 100 

na KP Most v roce 2009 4 528 2 264 000,- 0,7 

na KP Most ve 3. týdnu 

roku 2009 

99 49 500,- 0,015 

 

 

Příjem státního rozpočtu za vklady práv do katastru nemovitostí v loňském roce 

činil 337 035 000,- Kč. To vychází z počtu předložených návrhů na zahájení řízení 

o povolení vkladu do katastru nemovitostí, kterých bylo v loňském roce 674 070. Na 

Katastrálním pracovišti v Mostě bylo v loňském roce podáno 4 528 návrhů na vklad a na 

správních poplatcích vybráno 2 264 000,- Kč. Katastrální pracoviště v Mostě se podílí 

0,7 % na příjmu státního rozpočtu ze správních poplatků za návrhy na vklad práv 

k nemovitostem. 
 

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že zvýšení správních poplatků je nezbytné. 

Na katastr nemovitostí jsou kladeny vysoké nároky zejména na urychlení digitalizace 

katastrálních map. Z tohoto důvodu rostou výdaje katastru nemovitostí. Tyto výdaje by 

mohlo pokrýt zvýšení státního rozpočtu ze správních poplatků. Budou navrženy čtyři 

varianty úhrad správních poplatků za vklad práv do katastru nemovitostí. Na konkrétním 

týdnu v roce bude vypočteno, jak která varianta navýší příjem státního rozpočtu. Pro 

výpočet byl vybrán 3. týden roku 2009, kdy bylo na Katastrálním pracovišti v Mostě 

podáno celkem 99 návrhů na vklad, předmětem právních úkonů bylo 251 nemovitostí 

a bylo požádáno o vklad 122 práv (například práva vlastnická, zástavní, předkupní, věcná 

břemena atd.). 
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Tabulka 3 Podané návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu práv do KN na KP Most ve 3. týdnu 

2009, pomocná tabulka pro výpočty [ISKN] 

 Podané návrhy na zahájení řízení 

o povolení vkladu 

Počet nemovitostí 

celkem 99 251 

s jedním navrhovaným právem 76 205 

se dvěma navrhovanými právy 

1. právo 

2. právo 

 

23 

23 

 

46 

46 
 

 

Provedení výpočtu příjmu státního rozpočtu za správní poplatky, při podání návrhu na 

vklad práv k nemovitostem. Výpočet bude proveden u čtyř navržených variant. Výpočty 

vychází z počtu podaných návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí ve 3. týdnu roku 

2009 na Katastrálním pracovišti v Mostě. Přitom skutečný příjem ze správních poplatků 

v tomto týdnu je 49 500,- Kč. 

 

1) varianta 
§ Poplatek za vklad do katastru nemovitostí činí 2 000,- Kč. 

Výpočet: Kč−=⋅ ,198000200099  

 

2) varianta 
§ Poplatek za vklad do katastru nemovitostí za každé navržené právo činí 

1 000,- Kč. 

Výpočet: Kč−=⋅ ,1220001000122  

 

3) varianta 
§ Poplatek za vklad do katastru nemovitostí za každé navržené právo ke každé 

nemovitosti činí 500,- Kč. 

Výpočet: Kč−=⋅ ,148500500297  
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4) varianta 
§ Poplatek za vklad do katastru nemovitostí za každé navržené právo k první 

nemovitosti činí 500,- Kč. 

§ Poplatek za vklad do katastru nemovitostí za každé navržené právo k druhé 

a další nemovitosti činí 300,- Kč. 

Výpočet: 

- podané návrhy na vklad s jedním navrhovaným právem: 

Kč−=⋅ ,3800050076  

Kč−=⋅ ,38700300129  

- podané návrhy na vklad se dvěma navrhovanými právy: 

Kč−=⋅ ,2300050046  

Kč−=⋅ ,1380030046  

Celkem: Kč−=+++ ,11350013800230003870038000  

 

Novely zákonů o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 

a o správních poplatcích, ve kterých byla uvedena změna dle 4. varianty, byly skupinou 

poslanců předloženy poslanecké sněmovně 3. března 2009. Vláda na své schůzi 30. března 

2009 vyjádřila s návrhy zákonů souhlas. V poslanecké sněmovně však návrhy zákonů 

neprošly a 2. října 2009 byly v 1. čtení vzaty zpět před projednáváním [16]. V současné 

době se změna správních poplatků za vklad do katastru nemovitostí neprojednává. 
 

Následující tabulka je doplněna dle výše uvedených výpočtů a je z ní patrné jak 

která varianta navýší státní rozpočet. 

 
Tabulka 4 Porovnání nárůstu státního rozpočtu za správní poplatky u čtyř navržených variant se 

skutečným stavem [vlastní zpracování] 

 3. týden roku 2009 
KP Most v Kč 

rok 2009 
KP Most v Kč 

rok 2009 ČR v Kč 
 

nárůst v % 

platný stav 49.500,- 2.264.000,- 337.035.000,- 0 

1. varianta 198.000,- 9.056.000,- 1.348.140.000,- + 300 

2. varianta 122.000,- 5.579.960,- 830.672.121,- + 146 

3. varianta 148.500,- 6.792.000,- 1.011.105.000,- + 200 

4. varianta 113.500,- 4.191.192,- 772.797.424,- + 129 
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Státní rozpočet nejvíce navýší varianta č. 1, u které je také nejjednodušší výběr 

správních poplatků, nemusí se zkoumat počet nemovitostí, které jsou předmětem převodu, 

ani počet navrhovaných práv ke vkladu do katastru nemovitostí. Není však spravedlivá 

vůči účastníkům řízení, protože by byly zpoplatňovány stejně návrhy s různým rozsahem 

převáděných nemovitostí a práv. Návrhy by měly být zpoplatňovány dle obtížnosti řízení. 

 
Graf 2 Příjem státního rozpočtu za správní poplatky při podání návrhu na vklad v roce 2009, 

porovnání skutečného stavu se 4 navrženými variantami [vlastní zpracování] 

 
 

Návrh změny právní úpravy týkající se správních poplatků za přijetí návrhu na vklad 

do katastru nemovitostí je následující: 

§ správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí za každé navržené věcné 

právo ke každé nemovitosti činí 500,- Kč. 
 

Byla vybrána 3. varianta, která navýší státní rozpočet přibližně o 674 miliónů Kč, tedy 

o 200 %. Při převodu jednoho pozemku nebo jedné budovy bude zachovaná současná 

sazba správního poplatku 500,- Kč. Tato sazba se bude násobit počtem nemovitostí, které 

budou předmětem navrhovaného práva a také počtem každého typu práva k těmto 

nemovitostem. Výše správního poplatku tak bude rozlišena podle pracnosti jednotlivých 

řízení a veřejností to bude vnímáno jako spravedlivé navýšení státního rozpočtu. 
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5 POROVNÁNÍ STAVU ZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

A PO NAVRŽENÝCH ZMĚNÁCH 
 

V této kapitole bude popisovaná a hodnocena pouze situace ve vztahu k navrženým 

změnám, které jsou uvedeny v předchozí kapitole. 

 

5.1 Praxe za současné právní úpravy 
 

V současné době není žádným předpisem stanoveno, kdo je oprávněn sepisovat 

smlouvy, které jsou předmětem vkladu práva do katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu je 

velké množství smluv zpracováno neodborníkem. To vede ke zbytečným průtahům ve 

správním řízení při rozhodování o povolení vkladu do katastru nemovitostí. A také se 

zvyšuje počet úkonů, které musí katastrální úřady ve správním řízení provádět. Protože 

podaný návrh na vklad není bez vad, musí katastrální úřady často přerušit řízení a vyzvat 

účastníky smlouvy k jeho doplnění, řízení zastavit nebo návrh na vklad zamítnout. 

V některých případech je vklad povolen až při druhém a někdy dokonce třetím podání 

totožného návrhu na vklad. To zvyšuje celkový počet předkládaných návrhů na vklad do 

katastru nemovitostí. Pokud přílohou návrhu na vklad je smlouva sepsaná notářem nebo 

advokátem, je správní řízení většinou bezproblémové. V současné době je ale počet takto 

uzavíraných smluv zanedbatelný (přibližně 5%). 
 

Katastrální úřady zapisují poznámky do katastru nemovitostí i na základě 

nepravomocných usnesení o nařízení exekuce a exekučních příkazů k prodeji nemovitých 

věcí. Takto zapsané poznámky v katastru nemovitostí vedou k nepřehlednosti, protože není 

zřejmé, zda usnesení nebo exekuční příkazy jsou vykonatelné či nikoliv. Také je 

nepřiměřeně zatěžován i rozsáhlý nemovitý majetek, například pro pohledávku menší než 

1 000,- Kč. Katastrální úřad ve správním řízení nepřihlíží k poznámkám zapsaným na 

základě usnesení o nařízení exekuce a vklad povolí. Zde se jedná o relativní neplatnost 

právního úkonu. Exekutor, oprávněná osoba nebo přihlášený věřitel se musí dovolat 

neplatnosti právního úkonu podáním žaloby na určení neplatnosti smlouvy u příslušného 

soudu. To vede ke zbytečnému zatěžování soudů. K poznámkám zapsaným na základě 

exekučního příkazu k prodeji nemovitostí, katastrální úřady naopak přihlížet musí. Ve 
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správním řízení se musí dotázat exekutora, zda exekuční příkaz je pravomocný 

a vykonatelný. Pokud ano, bude návrh na vklad zamítnut, v opačném případě bude 

povolen. Zde zbytečně narůstají úkony katastrálních úřadů. Od 1. listopadu 2009 se 

usnesení o nařízení exekuce doručuje katastrálním úřadům, pouze pokud povinný vlastní 

nemovitost. Tato praxe zatěžuje exekutory, kteří musí pravidelně sledovat na dálkovém 

přístupu katastru nemovitostí, zda povinný je v katastru zapsán jako vlastník nemovitosti. 
 

Současný zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 

stanovuje zásadu materiální publicity (dobré víry) pouze částečně. Dle ustanovení § 11 je 

zásada dobré víry garantována pouze u zápisů provedených po 1. lednu 1993. V některých 

případech zápisy provedené v katastru nemovitostí neodpovídají skutečnému právnímu 

stavu. Hlavním důvodem je evidence nemovitostí vedená v letech 1950 – 1992, kterou 

současný katastr nemovitostí zcela převzal. Intabulační princip se v té době neuplatňoval. 

Smlouvy o převodu nemovitostí musely být registrovány u státních notářů a vlastnictví 

přecházelo okamžikem registrace. Proto stále existují smlouvy, na základě kterých 

vlastnictví nebo jiné právo již vzniklo, ale zápis v katastru nemovitostí dosud proveden 

nebyl. Dalším důvodem, proč zápisy v katastru nemovitostí neodpovídají skutečnosti je, že 

intabulační princip byl obnoven pouze u zápisů prováděných vkladem do katastru 

nemovitostí. U zápisů prováděných záznamem se intabulační princip neuplatňuje. Záznam 

má pouze evidenční charakter zápisů. Záznamem se zapisují také vlastnická nebo jiná 

věcná práva k nemovitostem, která vznikla již dříve před zápisem do katastru nemovitostí. 

Například rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora ve veřejné dražbě, ze zákona, 

vydržením nebo odstoupením od smlouvy. Do doby provedení zápisu takové listiny je 

evidovaný stav v katastru nemovitostí v rozporu se skutečným právním stavem. 
 

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky č. 120 je v současné 

době výše správního poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do 

katastru nemovitostí 500,- Kč. Nerozlišuje se, zda jde o převod jedné nemovitosti nebo 

celého komplexu nemovitostí, například při prodeji podniku. Za zápisy práv do katastru 

máme nejnižší správní poplatky v porovnání se zeměmi Evropské unie. V této výši je 

správní poplatek vybírán již 16 let. Vzhledem k celkovým nákladům realitních obchodů je 

správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí zanedbatelným výdajem. Příjem státního 

rozpočtu za vklady práv do katastru nemovitostí byl v loňském roce 337 miliónů Kč. 
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5.2 Předpokládaná praxe po navržených změnách 
 

Katastrálním úřadům budou předkládány pouze smlouvy sepsané advokátem nebo 

notářem. Jedná se o smlouvy, na základě kterých se mění vlastnická práva k nemovitostem. 

Díky kvalifikovaným osobám, které budou tyto smlouvy sepisovat, bude zaručena kvalita 

a úroveň těchto smluv. Bude zajištěna právní jistota vlastnických vztahů týkajících se 

nemovitostí. Díky takto odborně sepsaným smlouvám se zrychlí správní řízení 

katastrálních úřadů, protože se podstatně sníží počet úkonů prováděných katastrálními 

úřady (např. výzvy k doplnění s přerušením řízení, zastavení řízení nebo zamítnutí návrhu 

na vklad). 
 

Katastrálním úřadům budou zasílána pouze pravomocná usnesení soudu o nařízení 

exekuce a pravomocné exekuční příkazy k prodeji nemovitých věcí, na základě kterých se 

zapisují poznámky do katastru nemovitostí. Jakmile bude k nemovitosti zapsaná tato 

poznámka, bude jasné, že usnesení o nařízení exekuce nebo exekuční příkazy k prodeji 

nemovitosti jsou pravomocné a vykonatelné. S touto nemovitostí již nesmí vlastník 

nakládat. Pokud bude podán návrh na vklad k takto zatížené nemovitosti, katastrální úřad 

nemusí v řízení nic zkoumat a vklad zamítne. Správní řízení se tak urychlí a zjednoduší. 
 

Aby byly nemovitosti zatěžovány přiměřeně, budou katastrálním úřadům zasílána 

usnesení o nařízení exekuce pouze v případě, pokud vymáhaná pohledávka přesáhne 

částku 2 000,- Kč. Protože vlastnictví nemovitostí se velmi často mění, budou katastrálním 

úřadům zasílána všechna usnesení o nařízení exekuce, tedy i v případě pokud povinný 

nevlastní žádnou nemovitost. Tato změna zjednoduší práci exekutorům, kteří nebudou 

muset pravidelně sledovat na dálkovém přístupu katastru nemovitostí, zda povinný již 

vlastní nějakou nemovitost. Exekuce bude na povinnou osobu v katastru nemovitostí 

zapsaná. Jakmile se povinná osoba stane vlastníkem jakékoliv nemovitosti zapsané 

v katastru, automaticky se na listu vlastnictví zobrazí poznámka o usnesení o nařízení 

exekuce, která byla v katastru nemovitostí zapsaná dříve. 
 

Zápisy všech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem budou prováděny 

pouze vkladem do katastru nemovitostí. Záznamem budou prováděny pouze zápisy 

nevěcného charakteru. Intabulační princip bude uplatňován u všech listin, kterými vzniká, 

mění se nebo zaniká vlastnické nebo jiné věcné právo k nemovitostem. Vlastnické právo 
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již nevznikne dříve před zápisem do katastru nemovitostí, jak tomu bylo dosud u zápisů 

prováděných záznamem. Tímto řešením bude zajištěn soulad stavu zápisu v katastru 

nemovitostí se skutečností. V praxi bude uplatňován princip materiální publicity, to 

znamená, že ten kdo nabude práva k nemovitostem v dobré víře od osoby zapsané 

v katastru nemovitostí, bude chráněn tak, jako by tato práva nabyl od vlastníka. To vše 

posílí důvěru v katastrální úřady. 
 

Výše uvedený způsob ochrany dobré víry nebude uplatněn okamžitě. Po dobu pěti let 

se bude moci každý přesvědčit, že jsou jeho nemovitosti v katastru nemovitostí řádně 

evidovány. Pokud tomu tak není, podá vlastník námitku proti stavu zápisu v katastru 

nemovitostí a ochrání si tak svá práva. Pokud si někdo stav zápisu v katastru nemovitostí 

neověří, o svá práva se tak svou nečinností připraví. Po uplynutí této doby již bude princip 

materiální publicity uplatňován jako v době pozemkové knihy. 
 

Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí bude ve výši 500,- Kč za každé 

navržené právo ke každé nemovitosti. Výběr správních poplatků dle navržené změny bude 

složitější než doposud. Při podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí bude muset 

pracovník katastrálního úřadu zjišťovat, kolik nemovitostí je předmětem vkladu a o vklad 

kolika práv se žádá. Z těchto zjištěných údajů bude vypočtena výše správního poplatku. 

Například při změně vlastnického práva k rodinnému domu, stavební parcele pod domem 

a zahradě bude správní poplatek ve výši 1 500,- Kč. Pokud bude k těmto nemovitostem 

zároveň zřizováno i věcné břemeno užívání, pak bude správní poplatek celkem 3 000,- Kč. 
 

Správní poplatky za vklady do katastru nemovitostí zvýší státní rozpočet přibližně 

o 674 miliónů Kč. Tento způsob hrazení správních poplatků bude spravedlivý vůči 

předkladatelům návrhů na vklad do katastru nemovitostí. Rozhodující pro jeho výši bude 

rozsah a obtížnost jednotlivých podání. Při převodu jedné nemovitosti bude zachována 

současná výše správního poplatku. Naopak při převodu rozsáhlých majetků bude zvýšení 

správního poplatku výrazně vyšší. Tato konstrukce správních poplatků je spravedlivá, 

výrazně zvýší státní rozpočet a povede ke zkvalitnění obsahu předkládaných smluv. 
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6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH 

ZMĚN 
 

Průzkum realizovaný v rámci Evropské hospodářské komise zjišťoval, zda výnosy ze 

správních poplatků na katastrálních úřadech plně pokrývají náklady na zápisy práv 

k nemovitostem do katastru nemovitostí. Česká republika zaostala mezi 7 nejhoršími státy 

Evropské unie, ve kterých výnosy ze správních poplatků pokrývají méně než 50 % nákladů 

na zápisy práv do katastru. Naopak ve 31 zemích výnosy z poplatků plně pokrývají 

náklady na zápisy práv [16]. V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie jsou u nás 

vybírány nejnižší poplatky za vklad do katastru nemovitostí. 
 

V loňském roce bylo vybráno na správních poplatcích za vklady práv do katastru 

nemovitostí 337 miliónů Kč. V této práci byly navrženy 4 varianty úhrad správních 

poplatků, které by měly výrazně navýšit státní rozpočet. 

1. varianta navýší státní rozpočet o 300 %, tedy o 1 011 miliónů Kč, 

2. varianta navýší státní rozpočet o 146 %, tedy o 493 miliónů Kč, 

3. varianta navýší státní rozpočet o 200 %, tedy o 674 miliónů Kč, 

4. varianta navýší státní rozpočet o 129 %, tedy o 435 miliónů Kč. 
 

Vybrána byla 3. varianta, která značně navýší státní rozpočet a navíc bude spravedlivá 

vůči předkladatelům návrhu na vklad. Výše správního poplatku se bude lišit podle 

obtížnosti správního řízení před katastrálním úřadem. S počtem převáděných nemovitostí 

a zapisovaných práv do katastru nemovitostí poroste i výše správního poplatku. Veřejností 

to bude vnímáno jako spravedlivé navýšení státního rozpočtu. 1. varianta sice navýší státní 

rozpočet nejvíce, ale není spravedlivá k účastníkům řízení. Byly by zpoplatňovány stejnou 

výší správního poplatku návrhy s různým rozsahem převáděných nemovitostí a práv. Výše 

správního poplatku by měla odpovídat obtížnosti daného řízení. V případě 2. a 4. varianty 

již není navýšení státního rozpočetu tak výrazné. 
 

Vzhledem k dalším navrhovaným změnám by měla být úspora pracovníků na 

katastrálních úřadech. Protože budou smlouvy předkládané ke vkladu práv k nemovitostem 

sepisovány pouze notářem nebo advokátem, značně klesne počet úkonů prováděných 

katastrálními úřady. Snížením počtu pracovníků se ušetří na platech zaměstnanců 

katastrálních úřadů. 
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7 ZÁVĚR 
 

Katastr nemovitostí patří mezi nejvýznamnější informační systémy veřejné správy 

v České republice a jeho význam neustále roste. Informace z katastru nemovitostí jsou 

důležité ke zdárnému uskutečnění realitního obchodu a měly by odpovídat skutečnému 

právnímu stavu. Cílem této práce bylo popsat nedostatky současné právní úpravy 

a navrhnout změny způsobu nabývání vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 

Zde je stručné shrnutí navrhovaných změn: 

§ smlouvy, na základě kterých se mění vlastnické právo k nemovitostem, musí být 

sepsány advokátem nebo formou notářského zápisu, 

§ katastrálním úřadům budou doručována pouze pravomocná usnesení soudu 

o nařízení exekuce a pravomocné exekuční příkazy k prodeji nemovitých věcí, 

§ katastrálním úřadům budou zasílána všechna pravomocná usnesení soudu o nařízení 

exekuce i v případě pokud povinný nevlastní žádnou nemovitost, ale pouze tehdy, 

pokud vymáhaná pohledávka přesáhne 2000,- Kč, 

§ zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem budou nadále prováděny 

pouze vkladem do katastru nemovitostí, 

§ záznamem budou prováděny zápisy nevěcného charakteru, 

§ bude stanovena lhůta pěti let, ve které se budou moci vlastníci, kteří nabyli své 

nemovitosti před rokem 1993, přihlásit o svá práva a ve které bude moci každý 

podat námitku proti stavu evidovanému v katastru nemovitostí, 

§ po uplynutí této doby bude v katastru nemovitostí uplatňován v plné míře princip 

materiální publicity, 

§ správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí bude za každé navržené věcné 

právo ke každé nemovitosti činit 500,- Kč. 
 

Smyslem těchto změn bylo posílení důvěryhodnosti katastrálních úřadů a navrácení se 

zpět k principům, které platily v době pozemkové knihy. Především k principu materiální 

publicity a intabulace. Cíle bylo dosaženo a navržené změny povedou ke zlepšení situace 

na katastrálních úřadech v těchto oblastech: 

§ zkrátí a zjednoduší se správních řízení na katastrálních úřadech, 

§ zlepší se úroveň smluv předkládaných ke vkladu do katastru nemovitostí, 

§ sníží se počty úkonů prováděných katastrálními úřady, 
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§ údaje zapsané v katastru nemovitostí budou odpovídat skutečnému právnímu stavu, 

§ zvýší se státní rozpočet za správní úkony katastrálních úřadů, 

§ obnoví se princip materiální publicity a intabulace z pozemkové knihy, 

§ usnadní se práce exekutorům. 
 

Navrženými změnami bude dosaženo všech požadavků ke zvýšení důvěryhodnosti 

katastrálních úřadů. Proces těchto změn ale nebude snadný. Bude nutná změna řady 

zákonů. Aby byly napraveny všechny nedostatky současného katastru nemovitostí, bude 

nutná i spolupráce občanů, kteří si budou muset zkontrolovat stav zápisů v katastru 

nemovitostí. S tímto zápisem pak vysloví souhlas, nebo podají námitku proti evidovanému 

stavu. Navržené změny posílí vkladový princip pro zápisy všech práv k nemovitostem 

a omezí evidenční princip. Intabulační princip tak bude uplatněn i u listin dosud 

zapisovaných záznamem. Bude posílena ochrana dobré víry toho, kdo vychází z údajů 

zapsaných v katastru nemovitostí. 
 

Současné výnosy ze správních poplatků katastrálních úřadů pokrývají méně než 50 % 

nákladů na zápisy práv do katastru nemovitostí. Proto se v navrhovaných změnách také 

počítá se zvýšením správních poplatků za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 

To povede k navýšení státního rozpočtu o 200 %, tedy o 674 miliónů Kč. Tyto zvýšené 

příjmy budou využity na financování činnosti katastrálních úřadů a hlavně na urychlení 

digitalizace katastrálních map. 
 

Historická zkušenost nás přesvědčuje o tom, že obnovení principů uplatňovaných při 

vedení pozemkové knihy v letech 1871 - 1950, povede ke zlepšení jistoty o právních 

vztazích k nemovitostem. Díky navrženým změnám ve způsobu nabývání vlastnických 

a jiných věcných práv k nemovitostem bude katastr nemovitostí spolehlivým nástrojem 

realitních a hypotečních obchodů. 
 

Tato diplomová práce popisuje problémy, které řeší neustále pracovníci všech 

katastrálních úřadů v České republice. Bylo by vhodné, prostřednictvím Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního, který katastrální úřady řídí, předložit návrhy příslušných 

legislativních změn k posouzení nadřízenému ministerstvu zemědělství a vládě jako celku. 

V rámci své zákonodárné iniciativy by pak vláda podala návrh na změny příslušné právní 

normy parlamentu. 
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