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Anotace 

              Bakalářská práce je zaměřena na vývoj katastru nemovitostí z hlediska bonity a 

výměry půdy ve vztahu k pozemkové dani. V první části je zpracována historická 

posloupnost vývoje katastru jako podkladu pro daňový systém v souvislosti s vývojem 

pozemkové daně. Další část je zaměřena na současný katastr nemovitostí, který 

představuje jeden ze základních registrů státní správy s mimořádnými požadavky na 

přesnost a spolehlivost vedených dat, neboť všechny informace potřebné k přiznání daně 

z nemovitostí se zjišťují právě z katastru nemovitostí. Jedna z posledních kapitol je 

zaměřena na bonitaci a oceňování zemědělské půdy, jelikož i z těchto podkladů se vychází 

při stanovení daně z pozemků. Na závěr práce je uveden příklad, k jakým ekonomickým 

důsledkům by mohlo dojít při nesprávném evidování druhu pozemku. 

 

Klí čová slova: katastr, daň, výměra, bonita, kultura 

 
 
Summary 

              The bachelor thesis focuses on the real estate register development from the 

viewpoint of land value and land area in relation to land tax. The first part elaborates on 

historical succession of the register development as the bases of the tax system in 

connection with the land tax development. The next part deals with the current real estate 

register which represents one of the essential public administration registers with 

extremely high requirements as to the accuracy and credibility of the data held because all 

the information required for real estate tax declaration is gathered from the real estate 

register. One of the last chapters is focused on the agricultural land evaluation as this data 

is utilized in the land tax determination as well. The last part of the work contains an 

example of possible economic consequences as a result of an incorrect land type being 

filed. 
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1 ÚVOD 
 

              Předmětem bakalářské práce je zaměření se na vývoj katastru nemovitostí 

z hlediska bonity a výměry půdy ve vztahu k pozemkové dani. V první části je zpracována 

historická posloupnost vývoje katastru jako podkladu pro daňový systém v souvislosti 

s vývojem pozemkové daně. Historickou posloupnost vývoje katastru jako podkladu 

pro daňový systém tvoří: první úřední soupisy jako počátky berních evidencí, rustikální 

katastry, tereziánské katastry, josefský katastr, tereziánsko-josefský katastr, stabilní katastr, 

pozemkový katastr, jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí a katastr nemovitostí 

[1].  Znalost historického vývoje není pouze předpokladem k pochopení problematiky a 

k jejímu hlubšímu porozumění, ale v případě katastru, který využívá i předchozích 

výsledků, zejména map předchozích pozemkových evidencí, je nezbytná k samotné práci 

s dokumenty. Obdobně je nutné alespoň rámcově znát dříve platné právní předpisy [5]. 

Prostřední část bakalářské práce je zaměřena na současný katastr nemovitostí. Obecně 

slovem „katastr“ býval označován správní nástroj vyznačující stručně a přehledně 

soustavný soupis a popis zvláštních vlastností osob, věcí nebo práv [1]. Katastry a veřejné 

knihy patří svým rozsahem mezi nejrozsáhlejší informační systémy s mimořádnými 

požadavky na přesnost a spolehlivost vedených dat, které mají závažné právní a 

ekonomické důsledky. Zcela ojedinělý je v katastru i veřejných knihách samozřejmý 

požadavek na spolehlivé evidování nejen posledního platného stavu, ale celého 

předchozího vývoje, včetně návaznosti na průkazné doklady [5]. Nejvýznamnějšími a 

z pohledu veřejnosti nejznámějšími jsou katastry, zabývající se evidováním nemovitostí 

a věcných práv k nim. Původně sloužily ryze fiskálním - berním, daňovým, účelům. 

V poslední stovce let opustil katastr výlučně fiskální funkci a rozšířil svou působnost i do 

oblasti všeobecně hospodářské a technické. Mimořádný význam má kontinuita katastru [1].  

 Jedna z posledních kapitol je zaměřena  na bonitaci a oceňování zemědělské půdy, jelikož 

i z těchto podkladů se vychází při stanovení daně z pozemků. Základem pro vyměření 

daně z pozemků byly, a v současné době stále jsou, údaje z katastru, proto cílem 

bakalářské práce je vyzdvihnout současný význam katastru nemovitostí z hlediska 

přesnosti a spolehlivosti vedených dat, zejména výměry, kultury a bonity zemědělské 

půdy.  
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2 DĚJINY KATASTRU DO ROKU 1992 
 
 
 

2.1 První nedokonalé soupisy p ůdy v roce 1022 

              První historicky doložené informace o sjednocení daňové politiky, tedy o 

vytvoření jakéhosi předchůdce pozdějšího katastru, pocházejí z roku 1022. V jedenáctém 

roce své vlády zavedl kníže Oldřich vybírání daně z polností. Technickou jednotku 

stanovující velikost daněné plochy tvořil lán, což představovalo plochu o velikosti 

dnešních asi 18 hektarů. Počet lánů vycházel z přiznaných odhadů, takže celkové výměry 

usedlostí jako základ výpočtu daně byly přesným součtem zhruba odhadnutých údajů. 

Přesto rok 1022 můžeme předpokládat za začátek cílevědomého vývoje katastru jako 

berního nástroje. Způsob vybírání daní stanovený knížetem Oldřichem se používal i po 

vzniku českého království [1].  

2.2 Počátky dan ě pozemkové od roku 1250 

              Počátky daně pozemkové nacházíme v Českém království již v roce 1250. 

Podkladem pro vyměřování daní byly po dlouhou dobu nedokonalé soupisy půdy 

sestavované pouze na základě písemných přiznání pozemkových vrchností o počtu 

selských usedlostí na jejich panstvích. Dani byla zprvu podrobena pouze půda poddaných, 

šlechtické majetky dani nepodléhaly [5]. Osedlosti jako základní berní jednotka pro 

daně ve prospěch státu byly tedy lány půdy podle místních poměrů různě rozsáhlé. 

Daňový základ však závisel nejen na jejich výměře, ale i na pracovní kapacitě 

hospodáře. Výměra usedlosti kolísala od 80 korců v rovině, což je 23 hektarů orné půdy, 

do 40 korců v horách, což je 11,5 hektarů orné půdy. 4 chalupníci nebo 8 domkářů platilo 

za 1 usedlého, tvořili tedy společně jednu berní jednotku [2]. Zvyšující se požadavky na 

výši daní vedly k postupné potřebě zpřesňování daňových podkladů tak, aby daně 

odpovídaly skutečně možným výnosům půdy. Vznikala tak potřeba spolehlivější znalosti 

nejen o výměře, ale i o kvalitě a výnosech půdy [5]. 
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2.3 První berní rula – 1. rustikální katastr od rok u 1654 

              V roce 1654 vstoupila v platnost První berní rula  neboli První  katastr 

rustikální.  Kromě poddaných sedláků byly dani podrobeny i pozemky ostatních 

obyčejných poplatníků jako farářů, měšťanů, mlynářů apod. Veškerá půda byla rozdělena 

na dvě kategorie: na půdu ornou a půdu neobdělávanou. Jakost půdy měla tři třídy: 

dobrá, prostřední a špatná půda. První berní rula vnesla v roce 1654 do berního režimu 

právní charakter půdy: půda zapsaná v berní rule byla nadále trvale nesvobodná a 

zdanitelná a nemohla být z evidence vyňata jinak než koupí s daňovým odvodem ve 

prospěch státu. V roce 1655 se objevuje názor, že osedlost lze založit na výměře. Za základ 

se měla vzít výměra zjištěná v první berní rule výsevkem jen na ornou půdu. Nápravu měla 

přinést nová „shlédnutí“, při nichž se půda dělila do tříd: 1. dobrá půda, 2. prostřední, 

3. neúrodná. Všechna tíže nespravedlivého zdanění doléhala na poddaného. Vysoké daně 

jej stále více zbídačovaly, jeho role chátraly, neboť poddaný stále z nich nechával větší díl 

ležet ladem a při vyvrcholení bídy zběhl z gruntu. Tak klesal počet poddaných na 

panstvích a vrchnosti stále častěji žádaly o revizitaci, většinou úspěšně, pochopitelně na 

úkor berní [1].       

2.4 Druhá berní rula – 2. rustikální katastr od rok u 1684 

               Ke zlepšení daňové situace došlo po prosazení reforem hraběte Kinského. 

V první berní reformě v roce 1683 upravil základní berní jednotky–osedlosti 

s přihlédnutím k výnosnosti. Rulu zlepšil ještě v roce 1684 druhou berní reformou, 

spočívající v započítávání pustých rolí jen poloviční výměrou. Takto upravená berní rula 

z roku 1684 je známa pod názvem Druhá berní rula  neboli Druhý rustikální katastr . 

Jelikož berní rula byla podkladem pro všechny přímé daně, začala daňová tíha ukazovat, 

kde je odhad nespravedlivý a neúnosný. Kdo měl neoprávněně vysoko odhadnutou výměru 

půdy, byl v krátké době daněmi úplně zničen.  Z tohoto důvodu byl  roce 1704 učiněn 

pokus o přesné zaměření Čech, jehož snahou byla další náprava daňových podkladů pro 

vybírání daní z pozemků. Úpravou daně se české stavy začaly zabývat v roce 1706 na 

zemském sněmu Království českého, na kterém bylo doporučeno zahrnout do přiznání i 

půdu dominikální. Přiznání dominikální půdy mělo být dodatkem k rustikálnímu katastru 
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z roku 1650 [1]. Základem pro výměr daní byla jedna berní usedlost, již tvořil statek o 

výměře 60 korců, což je 17,26 hektarů orné půdy [2]. 

2.5 Třetí berní rula – 1. rustikální katastr tereziánský od roku 
1748 

               V roce 1740 nastoupila na trůn princezna Marie Terezie I. V roce 1747 podepsala 

výsledky třetí berní ruly, čímž stanovila její závaznost. Na její počest byl operát nazván 

První tereziánský katastr rustikální. Operát vstoupil v platnost dnem 1. 5. 1749 a 

nahradil jak předchozí berní rulu, tak i moravské lánové rejstříky, neboť již předtím Marie 

Terezie I. nařídila, aby se podle stejných zásad jako v Čechách vybudoval i katastr na 

Moravě. Třetí berní rula neměla dlouhého trvání. Finanční nátlak dvora při jejím 

dokončování nedovolil, aby daň byla vyměřena spravedlivě podle zhodnocení berních 

podkladů; musela se totiž vybrat částka předem stanovená, tj. dříve vybíraná, i když byla 

neúnosná. Během roku 1748 se podařilo přimět stavovské sněmy českých i rakouských 

zemí k dlouhodobému vybírání daní v pravidelných ročních odvodech [1]. 

2.6 Čtvrtá berní rula – 2. rustikální katastr tereziánsk ý od roku 
1757 

              Druhý tereziánský katastr vycházel v konečné fázi z výměry prvního 

tereziánského katastru z roku 1748 a zachoval i jména držitelů v něm zapsaných. Nový 

katastr dokončený v roce 1757 se nazývá Druhým tereziánským katastrem rustikálním 

nebo také Čtvrtou berní rulou . Sama panovnice jej nepokládala za dokonalý výsledek 

svých snah a byla přesvědčena, že pouze získání exaktních podkladů vycházejících 

z výměr na podkladě podrobného měření může spravedlivě stanovit míru daně [1]. 

Jednotlivé pozemky byly zařazeny podle jejich kvality a berní hodnoty. Rustikální 

tereziánský katastr evidoval: 1) pozemky vůbec a půdu užitečnou: zahrady a role, 

úhory, pastviny a porostliny křovím, vinice, louky, lesy a rybníky. 2) Adminicula , tj. 

prostředky pomocné každého statku: chmelařství, pěstování prosa a výroba jahel, plavba 

dříví, chov dobytka, lnářství a výroba příze, potahy jako tržební živnosti. 3) Mlýny na 

mouku a jiné mlýny. 4) Domy městské a venkovské. 5) Pivovary městské. 6) Různá 

řemesla [4]. 
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              Odvod daně činil 33,3 % hrubého výnosu rustikálního statku. Souběžně s tvorbou 

rustikálních katastrů probíhaly i práce na dominikálním - panském katastru podle usnesení 

stavů na zemském sněmu v roce 1706. Práce trvaly až do roku 1748, kdy byl vydán 

systemální patent ze dne 6. září 1748, podle kterého bylo stanoveno nové roztřídění 

pozemkové daně v Království českém. Rozvržení daní v budoucím dominikálním katastru 

se řídilo počtem rustikálních usedlostí jednoho panství. Následkem bylo, že daň byla mezi 

jednotlivé vrchnosti rozdělena opět nestejnoměrně a zpravidla nespravedlivě. V roce 1749 

byly zavedeny nové přiznávací listy pro dominikální statky s cílem vyrovnání, tzv. 

exaequace, pozemkové daně podle počtu a plochy půdy jednotlivých vrchností. Dvůr 

ponechal dominikálu výhodu nižšího zdanění: z rustikálu se platila daň 33,3 % z hrubého 

výnosu, z dominikálu pouze 25 %. Nová panská evidence se nazývala Exaequatorium 

dominicale, česky řečeno vyrovnání panské, která byla dokončena v roce 1756. Platnost 

dominikálního katastru byla vyhlášena v roce 1757 [1]. Předmětem dominikálního katastru 

byly pak: všechna plodná a užitek nesoucí půda dominikální ve stejném členění jako 

v rustikálním katastru,  panské pivovary a lihovary, přiznané stálé příjmy, stoupající nebo 

klesající příjmy, roboty poddaných, v zemských deskách zapsané panské domy a svobodné 

městské domy [4]. Tím vývoj dospěl k prvnímu velkému katastru pozemkové daně 

v Království českém, který vytvořil základ ostatních novějších katastrů. Jeho největší 

nevýhodou byla neexistence jakékoli mapy zobrazující uceleně některou zemi nebo 

provincii říše. To vše vedlo k přesvědčení, že už nelze odkládat rozhodnutí o změření a 

zmapování pozemků  [1]. 

2.7 Josefský katastr od roku 1789 

              Značným pokrokem byl katastr josefský. Právním podkladem tohoto katastru byl 

Nejvyšší patent císaře Josefa II., o reformě pozemkové daně a vyměření půdy ze dne 

20. dubna 1785. Za základ vyměřování daní stanovil nikoli panství, ale technicky 

definovatelnou plochu katastrální obce, pozdějšího katastrálního území. Poprvé v naší 

historii uložil katastrální mapování, tedy vyměření půdy, jako základ berní politiky [1]. 

Základní jednotkou pro odhad výtěžku nebyla již nepřesná usedlost, ale pozemek, 

jehož výměra byla v terénu zaměřena [5]. Byly vyměřeny veškeré hospodářsky obdělávané 

pozemky a rozdruženy do druhů vzdělávání, tzv. kultur . U plodné půdy byly rozlišovány 

čtyři hlavní kultury : role, louky, vinice a lesy. Ostatní kultury byly přiřazeny k těmto 
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hlavním podle příbuznosti. Následovalo pak roztřídění všech hospodářsky obdělávaných 

pozemků podle hrubého výnosu, který byl určen v peněžní hodnotě podle průměrné sklizně 

a běžných tržních cen přiznáními jednotlivých majitelů pozemků. Pozemky byly měřeny 

pro každou obec samostatně. Měřické práce byly provedeny na selských i panských 

pozemcích [2]. Měření probíhalo velmi rychle, takže už 1. listopadu 1789 vstoupil operát 

josefského katastru v platnost [5]. Hrubý výnos pozemků byl vyšetřen přiznávacím 

způsobem a sklizeň byla převedena na peněžní hodnotu podle běžných tržních cen. 

Porovnáním obdrženého obnosu hrubého výnosu s obnosem dříve placené daně a 

s ohledem na náklady spojené s vybíráním daní byl stanoven nový kvocient zdanění na 13 

% hrubého výnosu. Následovalo redukování zohledňující různé náklady na obdělávání 

jednotlivých druhů pozemků - kultur. Josefský katastr zjistil v Čechách o 60 % berní půdy 

více než bylo vykazováno v předchozím katastru. To se projevilo na dani, která při stejném 

daňovém zatížení země činila 12,25 % z hrubého výnosu proti dřívějšímu předpisu 33 % na 

poddaného a 25 % na vrchnosti. Ve skutečnosti se však tenkrát platilo skoro 50 % a 33 % 

[1]. 

2.8 Tereziánsko-josefský katastr od roku 1790 

              Protože josefský katastr jako první nerozlišoval půdu poddaných a šlechty, byl na 

nátlak šlechty po smrti Josefa II. v roce 1792 částečně zrušen a daně šlechty se opět 

vybíraly podle předchozího tereziánského katastru [5]. Nová evidence byla založena na 

principech katastru tereziánského, ale s výměrami převzatými z josefovského. 

Z tereziánského katastru převzala technické principy, ale i diferencovanou berní politiku, 

znamenající odlišné podmínky podle zařazení: pro poddanskou půdu platilo ordinárium a 

pro dominikální půdu extraordinárium. Tím vznikl kříženec obou předchozích katastrů, 

který akcentoval chyby a nevyužil výhody obou předchozích katastrů. Tato úprava se 

nazývá katastrem tereziánsko-josefským [1]. 

2.9 Stabilní katastr 1817-1869 

              Stabilní katastr byl budován na základě císařského patentu ze dne 23. prosince 

1817, podle něhož měly být pozemky hospodářsky obdělávané i jiné geometricky 

zaměřeny, zobrazeny na mapách, sepsány a popsány, dále rozdruženy podle druhu 
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vzdělávání, tzv. kultur , a užívání a nakonec plodné pozemky měly být vtříděny do 

určitých jakostních bonitních tříd. Cílem stabilního katastru bylo vytvořit spolehlivý 

základ pro spravedlivé vyměřování pozemkové daně. Na základě přesného zaměření a 

zobrazení pozemků, z nichž každý dostal své parcelní číslo, mohl být určen čistý výnos. 

Stanovení čistého výnosu pozemku se dosahovalo oceněním a vtříděním každé jednotlivé 

parcely. Při hodnocení kvality půdy byla určena bonita půdy každé parcely tak, že byla 

zařazena při střední úrodě podle výnosu při obyčejném a normálním způsobu hospodaření 

v kraji do určité bonitní třídy. Každá parcela byla zařazena do určité kultury a t řídy a byl 

na ni určen čistý výnos [2]. Pro určení peněžní hodnoty sklizně byly použity ceny z roku 

1824. Z takto stanoveného čistého výnosu, který se nazýval katastrálním výtěžkem, se 

stanovila daň pozemková ve výši 16 % z katastrálního výtěžku a k ní přiřazená tzv. 

třetinová přirážka ve výši 5,33 %, čímž celková sazba daně činila 21,33 %. Od té doby se 

tedy stabilní katastr stal jedinou platnou úřední evidencí pozemkové daně [3]. 

2.10  Reambulace stabilního katastru 1869 – 1882 

              Kombinací vlivu politických změn a hospodářských a technických vlivů došlo 

k situaci, že pojem „stabilní“ v názvu katastru ztratil své oprávnění. Údržba katastrální 

mapy a písemného operátu nestačila držet krok se změnami v přírodě. Příslušné orgány na  

situaci nedokázaly adekvátně reagovat, a katastr chátral. Hlavním nedostatkem, který byl 

důvodem pro revizi - reambulaci, byl nízký a nestejnoměrný odhad čistého výnosu, 

vycházející z úrovně cen plodin z roku 1824, a tudíž neodpovídající novému způsobu 

hospodaření. Nápravu měl přinést zákon ze dne 24. května 1869 č. 88/1869 Ř. z. 

(říšského zákoníku), o revizi katastru daně pozemkové, který nařídil reambulaci 

katastru a jeho pravidelné revize. Proto se stabilnímu katastru říká  reambulovaný katastr 

[1]. Úkolem reambulace bylo jednorázové doplnění měřického i písemného elaborátu 

katastru všemi změnami nastalými od původního měření a následné provedení nového, tzv. 

všeobecného vcenění a vtřídění pozemků. Hlavní zásady vceňování byly zákonem 

upraveny tak, že dani podléhaly všechny pozemky zemědělsky a lesnicky užívané, nebo 

které byly schopny zemědělského zpracování. Zastavěné plochy a nádvoří byly nově 

zařazeny mezi plochy nepodléhající zemědělské dani. Základem daně byl opět čistý 

výnos v závislosti na druhu obdělávání - kultuře a bonitě pozemků [5]. Zákon nově 

definoval celkem devět druhů pozemků neboli kultur podrobených dani a šest druhů 
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pozemků nezdaňovaných. Nově upravenými kulturami byly: role, louky, zahrady, 

chmelnice, vinice, pastviny, alpy, lesy, jezera, rybníky, močály, partifikáty a neplodná 

půda. Bonita pozemků byla vyjadřována šesti až osmi třídami. Reambulace byla 

dokončena v roce 1880 a od 1. 1. 1881 mohla být zavedena nová pozemková daň [1].             

2.11  Evidovaný katastr od roku 1883 

              Pro další vývoj katastru byla mimořádně důležitá nová legislativní úprava. 

Třebaže zákon o úpravě daně pozemkové z roku 1869 stanovil provádění revize vždy po 

15 letech, potřeba souladu s novými pozemkovými knihami konstituovanými zákonem č. 

95/1871 Ř. z. si vynutila již v roce 1883, tedy o tři roky po ukončení reambulance, vydání 

zákona č. 83/1883 Ř. z. o evidenci katastru daně pozemkové. Od účinnosti zákona se 

katastr nazývá evidovaným katastrem. Zákon ovlivnil právní a technické podmínky 

stabilního reambulovaného katastru. Do katastru, stejně jako dnes, byly prováděny jen 

změny trvalého charakteru, změny způsobu užívání pozemků - pachtů, nájmů, neměly vliv 

na předpis pozemkové daně. V zájmu udržování souladu se skutečností byla držitelům 

nemovitostí uložena povinnost ohlašovat změny, a to pod sankcí daňového znevýhodnění. 

Zákon jim kromě jiného ukládal, aby každou změnu a odchylku proti tomuto stavu 

oznamovali ihned bernímu úřadu. Provádění úplné periodické revize bylo stanoveno každé 

tři roky [1].  

2.12  Pozemkový katastr 1927-1964 

              Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 se v souvislosti se 

změnami v právních a technických normách začalo poslání stabilního katastru měnit. 

Kromě dosavadní fiskální funkce začal stabilní katastr plnit i funkci všeobecně 

hospodářskou a technickou. Dne 16. prosince 1927 byl přijat zákon č. 177/1927 Sb. z. a 

n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), který nabyl účinnosti dne 1. 

ledna 1928, doplněný vládním nařízením č. 205/1928 Sb. z. a n. a vládním nařízením č. 

64/1930 Sb. z. a n.. Pozemkový katastr převzal dosavadní výsledky evidovaného katastru 

daně pozemkové včetně veškerých platných měřických, písemných vceňovacích a 

vtřiďovacích operátů, které bylo možno vést dále nebo které bylo možno po úpravách 

využít. Zákon definoval pojem pozemku a parcely [1]. Pro každou parcelu byl 
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v pozemkovém katastru uveden držitel, výměra, vzdělávání - kultura, jakostní třída ve 

škále 9 stupňů a katastrální výtěžek [20]. Katastr měl sloužit jako podklad pro 

vyměřování daní, pro zakládání, obnovování a doplňování veřejných knih a jejich map, 

zajištění držby, pro převody nemovitostí a pro reálný úvěr. Měl být tedy katastrem 

víceúčelovým [5]. Po vzniku Československé republiky byl v roce 1920 uzákoněn 

katastrální výtěžek jako základ pro stanovení daně z pozemku zákonem č. 309/1920 

Sb. a vládním nařízením č. 463/1920 Sb. Katastrální výt ěžek od svého prvopočátku až do 

počátku 50. let minulého století byl hlavním daňovým instrumentem [3]. Ukázka 

katastrálního výtěžku v parcelním protokolu je uvedena na obrázku v příloze č. 1. Dle 

zákona č. 76/1927 Sb., o přímých daních, jsou pozemkové dani podrobeny všechny 

pozemky, jež lze hospodářsky obdělávat. Pozemkovou daní je povinen držitel daní 

podrobeného pozemku zapsaný nebo zaznamenaný do pozemkového katastru. Základem 

pro vyměření pozemkové daně je u lesů dvacetinásobek, u ostatní půdy 

sedmnáctinásobek katastrálního výtěžku, se kterým jsou jednotlivé pozemky - 

parcely zapsány nebo zaznamenány do pozemkového katastru. Sazba pozemkové 

daně činí 6 % daňového základu [6].  

              Po skončení 2. světové války přinesly poválečné konfiskace, navazující přídělové 

řízení, revize tzv. první pozemkové reformy a vyhlášení tzv. druhé pozemkové reformy 

zásadní změny vlastnických práv k nemovitostem. Byl prolomen intabulační princip, na 

kterém byla založena funkce a spolehlivost pozemkových knih a vlastnické právo 

přecházelo na přídělce dnem převzetí držby. Vznikal zcela nový právní stav, který byl 

v hrubém nesouladu se stavem katastru a pozemkových knih [20]. Zvláště v případech 

přídělů zemědělského majetku podle dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o 

konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i 

zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, a č. 28/1945 Sb., o osídlení 

zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a 

jinými slovanskými zemědělci, které vyžadovaly rozsáhlé úpravy hranic pozemků, šlo 

o dlouhodobou záležitost. To vedlo nakonec k zásadnímu zásahu do knihovního zákona 

vydáním zákona ze dne 8. května 1947 č. 90/1947 Sb., o provedení knihovního 

pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a úpravě některých právních 

poměrů vztahujících se na přidělený majetek. Zákon zjednodušil vyznačení 

konfiskovaného majetku i zápis přiděleného majetku novým vlastníkům, připustil 
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zřizování tzv. předběžných knihovních vložek pro přidělený majetek [5]. Připuštěno bylo 

používání provizorních a málo přesných měřických podkladů. Příděly nebyly zaměřeny a 

nové hranice nebyly v katastrálních mapách zobrazeny. Původní technické podklady - 

grafické přídělové plány jsou přitom již často nečitelné, poškozené nebo jsou i ztraceny. 

Většina započatých scelovacích řízení nebyla nikdy dokončena a na takovém území vznikl 

chaotický právní stav [20]. Tento velmi komplikovaný problém se pokoušejí dnes, po 50 

letech, řešit se spornými výsledky pozemkové úpravy [5]. Dle zákona č. 49/1948 Sb., o 

zemědělské dani, ze dne 21. března 1948, který platil do roku 1952, byl katastrální 

výtěžek naposledy použit jako základ pro stanovení zemědělské daně.    

2.13  Jednotná evidence p ůdy od roku 1956 

              Dne 1.1.1951 nabyl účinnosti zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník. Tzv. 

střední občanský zákoník z roku 1951 stanovil, že stavba není součástí pozemku. Došlo i 

k definitivnímu opuštění intabulačního principu zápisů do pozemkových knih a vlastnictví 

se nabývalo smlouvou nebo přecházelo ze zákona, výrokem soudu, úřadu nebo orgánu 

veřejné správy. V nově panujících politických poměrech upadl zájem na evidování 

soukromých práv k nemovitostem. Socialistické hospodářství bylo založeno na 

plánování zemědělské výroby a k naplnění těchto ambicí bylo potřeba především 

znát, kdo půdu obhospodařuje a nikoliv, kdo ji vlastní. Na tomto požadavku byla 

v roce 1956 založena Jednotná evidence půdy. Pozemkový katastr byl opuštěn a přestal 

být nadále udržován. JEP neměla základ v obecně závazném právním předpisu a byla 

zakládána jen na základě usnesení vlády č. 192 ze dne 25. ledna 1956. Podstatou JEP 

bylo evidování užívání půdy bez ohledu na vlastnické vztahy. Soukromá práva 

k nemovitostem nepodléhala v letech 1951-1964 žádné úplné a systematické evidenci [20]. 

V zájmu dalšího rozvoje zemědělství a k podpoře přechodu malých a středních zemědělců 

k družstevní výrobě s vyšší produktivitou se zákonem č. 77/1952 Sb., ze dne 11. prosince 

1952, o zemědělské dani, zavádí nová zemědělská daň. Zemědělské dani podléhaly 

příjmy ze zemědělského hospodářství s výjimkou příjmů ze zemědělských hospodářství 

státního socialistického sektoru. Přitom nerozhodovalo, zda se zemědělské hospodářství 

provozovalo na půdě vlastní, najaté či převzaté do obhospodařování na podkladě jiného 

právního poměru. Základem daně byl příjem podrobený dani. Tento příjem se 

vypočítával podle průměrných norem výnosnosti připadajících na 1 ha zemědělské půdy a 
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podle celkové výměry všech pozemků způsobilých k zemědělskému obdělávání patřících 

k zemědělskému hospodářství [7]. Zemědělské dani podle zákona č. 50/1959 Sb., o 

zemědělské dani, ze dne 9. července 1959, který nahradil zákon č. 77/1952 Sb., podléhaly 

jednotná zemědělská družstva a fyzické osoby, a to z příjmů ze zemědělské výroby 

provozované na vlastní nebo společný účet. Základem daně byl dani podrobený příjem 

dosažený v roce rozhodném pro zdanění. Podkladem pro určení dani podrobeného 

příjmu byl roční výkaz jednotného zemědělského družstva. Sazba daně činila v horské a 

bramborářsko-ovesné oblasti 1 % základu daně, v bramborářské oblasti 1-5 % 

základu daně, v řepařské oblasti 5-12 % základu daně, v kukuřičné oblasti 4-10 % 

základu daně [8]. 

2.14  Evidence nemovitostí od roku 1964     

               Dne 1.4.1964 nabyl účinnosti nový zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí a zákon č. 95/1963 Sb., notářský řád. Ani 

nová právní úprava nesměřovala k obnovení intabulačního principu a úplné evidenci 

soukromých práv k nemovitostem. Zákonem o EN byl definitivně zrušen obecný knihovní 

zákon z r. 1871. K účinnosti smluv o převodu vlastnictví k nemovitostem bylo třeba od 1. 

4. 1964 jejich registrace státním notářstvím, nešlo-li o převod do socialistického vlastnictví. 

EN měla evidovat především údaje o nemovitostech nutné pro plánování a řízení 

hospodářství, zejména zemědělské výroby. Prováděcí vyhláška č. 23/1964 Sb. vymezila i 

nemovitosti, které se podle parcelních čísel neevidovaly a do map nezakreslovaly, a to 

zemědělské a lesní pozemky ve vlastnictví občanů, pokud byly užívány socialistickou 

organizací nebo v náhradním užívání. Soulad evidence nemovitostí se skutečným stavem 

měla zajišťovat ohlašovací povinnost všech uživatelů nemovitostí vůči příslušnému 

národnímu výboru do 15 dnů od vzniku změny a následná oznamovací povinnost 

národního výboru vůči orgánům geodézie do 15 dnů od ohlášení uživatelem. Listiny o 

nemovitostech měly být předkládány orgánům geodézie do 60 dnů od nabytí právní moci u 

rozhodnutí nebo ode dne jejich vzniku. Údaje EN byly závazné jen pro plánování a 

řízení zemědělské výroby, pro výkaznictví a statistiku o zemědělském půdním fondu a 

pro přehledy nemovitostí vedené socialistickými organizacemi [20]. 
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3 KATASTR NEMOVITOSTÍ OD ROKU 1993 
 
 
 

3.1 Vznik a ú čel katastru nemovitostí  

              Po obnově demokratických politických poměrů v roce 1989 nebylo již nadále 

únosné vycházet z neúplného obsahu EN, ani pokračovat v nedokonalých principech, na 

kterých byla založena a vedena [20]. Bylo nutno vytvořit nový evidenční nástroj, kterým se 

stal katastr nemovitostí. KN je soubor údajů o nemovitostech v České republice 

zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí KN je 

evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. KN je veden jako 

informační systém o území ČR převážně počítačovými prostředky [12]. KN ČR vznikl pro 

potřebu obnovy pořádku a práva a současně pro potřebu ekonomiky [1].  

Prvním krokem bylo vydání základní legislativy. K 1. lednu 1993 nabyly účinnosti tyto 

právní předpisy: 

• zákon č. 264/1992 Sb., kterým se mění občanský zákoník a některé další zákony, 

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

k nemovitostem, 

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

zákon), 

• zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech [1]. 

              Podrobnější právní úprava byla provedena nejprve vyhláškou č. 126/1993 Sb. 

účinnou od 28. 4. 1993 a v současnosti vyhláškou č. 26/2007 Sb. účinnou od 1. 3. 2007 

[20]. Uvedené právní předpisy byly několikrát novelizovány. S účinností ke dni 1. ledna 

1995 byl vydán zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví s prováděcí vyhláškou č. 31/1995 

Sb. Tato nová legislativa vytváří tzv. právní katastr [1]. KN při svém začátku zcela 

převzal operát předchozí EN. Její zásadní obsahovou neúplnost bylo třeba překlenout 

založením zjednodušené evidence pozemků [20]. 
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3.2 Zeměměřické a katastrální orgány 

              Dne 1. 1. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 175/2003 Sb., který novelizoval zákon 

č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Po nově vzniklém územně 

– správním členění ČR na 14 krajů, byly zřízeny katastrální úřady s krajskou působností. 

Součástí katastrálních úřadů jsou katastrální pracoviště delimitovaná v rámci okresů. Nově 

vytvořené katastrální úřady vykonávají působnost dosavadních katastrálních úřadů. Český 

úřad zeměměřický a katastrální je ústředním správním orgánem zeměměřictví a katastru 

nemovitostí ČR se sídlem v Praze. Byl zřízen s účinností od 1. ledna 1993 zákonem č. 

359/1992 Sb. a v jeho čele stojí předseda jmenovaný vládou ČR. ČÚZK řídí 14 krajských 

katastrálních úřadů, které vykonávají státní správu KN, 7 zeměměřických a katastrálních 

inspektorátů, které kontrolují katastrální úřady a dohlížejí nad některými činnostmi 

komerční sféry, jejichž výsledky se přebírají do KN a státních dokumentačních fondů. Dále 

řídí zeměměřický úřad, v němž jsou soustředěny ostatní zeměměřické činnosti, zajišťované 

ve veřejném zájmu resortem zeměměřictví a katastru. Je také zřizovatelem Výzkumného 

ústavu geodetického, topografického a kartografického. Organizační schéma resortu 

zeměměřictví a katastru od roku 2004 je zobrazeno na obrázku v příloze č. 2. 

3.3 Digitalizace katastru nemovitostí České republiky 

              V roce 1993 byla zahájena digitalizace SPI KN. Cílem bylo v průběhu 5 let 

provést doplnění databáze KN o chybějící údaje o pozemcích sloučených do velkých 

zemědělských a lesních půdních celků, doplnění některých údajů o vlastnictví nemovitostí, 

doplnění identifikátorů vlastníků a údajů o kvalitě zemědělské půdy. Digitalizace SPI KN 

vytvořila základní podmínky pro přechod na vyšší verzi informačního systému katastru 

nemovitostí s dálkovým přístupem k údajům v centrální databázi KN [16]. 

             Digitalizace katastrálních map byla zahájena v návaznosti na dokončování 

digitalizace popisných údajů KN [16]. Převod katastrálních map do digitální podoby patří 

mezi nejdůležitější úkoly resortu. Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální 

katastrální mapy nebo katastrální mapy digitalizované. K 31.12.2008 bylo vektorovou 

mapou pokryto 38,2 % území. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou 

vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podobě [21]. Do 

doby než bude k dispozici digitální vektorová mapa v dalších územích, jsou pro potřeby 
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uživatelů k dispozici rastrová data, získaná přesným skenováním katastrálních map a map 

dřívějších pozemkových evidencí. Rastrová data katastrálních map s aktuálním obsahem se 

pořizují podle uplatňovaných požadavků průběžně. V současnosti jsou tyto mapy dostupné 

v rozsahu celé ČR prostřednictvím aplikace Dálkový přístup do KN [16]. Cílový rok 

dokončení digitalizace katastrálních map je rok 2015. 

3.4 Informa ční systém katastru nemovitostí České republiky  

              Současností českého KN je informační systém katastru nemovitostí. ISKN je 

integrovaný informační systém pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitostí a 

pro zajištění uživatelských služeb KN. Byl implementován v roce 2001. Nový systém 

zvyšuje kvalitu dat, jejich dostupnost, spolehlivost a nabízí možnosti propojování s dalšími 

základními registry státní správy. Díky této funkčnosti je možné vyhledávat informace 

prostřednictvím služby Dálkový přístup do KN nad aktuálními údaji KN v rozsahu celé 

České republiky. Od září 2001 se uchovávají také veškerá historická data popisných a 

prostorových dat, takže je možné sestavovat data do potřebných výstupů k historickému 

datu [16]. 

3.5 Předmět a obsah katastru nemovitostí 

              KN eviduje katastrální území, pozemky a parcely, budovy, byty, nebytové 

prostory a vodní díla [12]. V KN se evidují tyto druhy pozemků: orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost, lesní pozemek, vodní plocha, zastavěná 

plocha a nádvoří, ostatní plocha [14]. KN obsahuje geometrické určení a polohové určení 

nemovitosti a katastrálních území, druhy pozemků, čísla  a výměry parcel, popisná a 

evidenční čísla budov, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí, čísla bytů a 

nebytových prostorů a pojmenování nebytových prostorů, dále údaje pro daňové účely a 

údaje umožňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu 

katastru, údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících a o jiných oprávněných a 

údaje o dalších právech k nemovitostem podle katastrálního zákona, údaje o podrobných 

polohových bodových polích, místní a pomístní názvosloví [12]. 
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3.6 Katastrální operát 

              Katastrální operát tvoří: SGI – katastrální mapy, SPI – údaje o katastrálním 

území, údaje o parcele a údaje o parcele zjednodušené evidence, údaje o budově, vodním 

díle a jednotce,  údaje o vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva, údaje o právech a 

údaje s právy související, další údaje katastru, souhrnné přehledy o půdním fondu 

z údajů katastru, dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI, 

včetně seznamu místního a pomístního názvosloví, dokumentace činností 

prováděných při vedení SPI – sbírka listin obsahujících rozhodnutí státních orgánů, 

smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru nemovitostí. 

Sbírka listin se vede pouze v listinné podobě [12]. 

              Z SPI se vytvářejí základní výstupy, zejména výpis z katastru nemovitostí, 

informace o vlastnících a jiných oprávněných, informace o parcelách katastru, informace o 

budovách a seznam budov s čísly popisnými a evidenčními, informace o vodních dílech, 

informace o jednotkách, informace o územních jednotkách, které zahrnují seznamy okresů, 

seznamy obcí, seznamy katastrálních území, seznam částí obcí a úhrnné hodnoty druhů 

pozemků [14]. 

              Tiskový výstup informativního charakteru – informace o parcelách KN, kde se 

zobrazuje i kód oceňovací bonitované půdně ekologické jednotky, využívají nejčastěji 

znalci v oblasti oceňování nemovitostí. Takové ocenění je důležité zejména z daňového 

hlediska u daně z převodu nemovitosti, daně darovací, dědické apod. Ukázka tiskového 

výstupu je uvedena v na obrázku v příloze č. 3. 

3.7 Práva zapisovaná do KN – vklad, záznam, poznámk a 

              K nemovitostem evidovaným v KN ČR se zapisuje vlastnické právo, zástavní 

právo, právo odpovídající věcnému břemeni, předkupní právo s účinky věcného práva. 

Zápisem se rozumí vklad, záznam, poznámka nebo jejich výmaz.  Práva se zapisují do KN 

zápisem vkladu práva nebo výmazu vkladu práva. Právní účinky vkladu vznikají na 

základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen 

příslušnému orgánu republiky [12]. Práva, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze 

zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora na veřejné dražbě, vydržením, 

přírůstkem a zpracováním, se do katastru zapisují záznamem na základě listin 
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vyhotovených státními orgány a jiných listin, které podle zvláštních předpisů potvrzují 

nebo osvědčují právní vztahy, předložených příslušnými státními orgány přímo k zápisu do 

katastru, nebo přiložených k ohlášení vlastníka či jiného oprávněného [12], [14]. 

Poznámku - zapíše katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení 

soudu, správce daně, správce podniku, vyvlastňovacího úřadu, soudního exekutora, osoby 

oprávněné provádět veřejné dražby podle zvláštního právního předpisu, insolvenčního 

správce či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána [12]. 

3.8 Poskytování údaj ů z ISKN 

              Rozsah a podmínky poskytování údajů z KN se řídí vyhláškou č. 162/2001 Sb., o 

poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR. Mimo obvyklých forem vydávání informací, 

výpisů, opisů a kopií, dostupných přímo na katastrálních pracovištích poskytuje ČÚZK 

některé výstupy rovněž prostřednictvím sítě internet [22]. 

3.8.1 Nahlížení do katastru nemovitostí 

              V současnosti nejznámější službou provozovanou v resortu je bezplatné Nahlížení 

do KN, a to na webové stránce http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Tato internetová aplikace byla 

spuštěna dne 1. 1. 2004 a umožňuje získávat vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, 

budov a jednotek – bytů nebo nebytových prostor. Prostřednictvím nahlížení je možné 

sledovat i informace o stavu řízení vedených od okamžiku doručení katastrálnímu úřadu 

pro účely zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem nebo některých jiných údajů 

evidovaných v katastru nemovitostí České republiky [16]. Nahlížení do KN poskytuje také 

novou možnost zobrazení katastrálních map a jejich provázání s popisnými informacemi. 

Daňoví poplatníci mohou využívat Nahlížení do KN pro zjišťování podkladů pro 

přiznání daně z nemovitostí. On-line nahlížení do katastru slouží pouze pro 

informativní účely a výtisk výstupu z této aplikace nemá charakter veřejné listiny. Ukázka 

hledání v Nahlížení do KN podle informací o parcele je uvedena na obrázku v příloze č. 

4. 
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3.8.2 Dálkový p řístup k dat ům katastru nemovitostí 

  Dálkový přístup umožňuje získávat údaje z katastru nemovitostí pro celé území 

ČR prostřednictvím webové aplikace, dostupné na adrese: https://katastr.cuzk.cz/. Výstupy 

z KN pořízené tímto způsobem, například výpis z KN a další sestavy, jsou formálně i 

věcně naprosto shodné s dokumenty vydanými ke stejnému časovému okamžiku 

katastrálním úřadem.  

              DP je služba zpoplatněná, ovšem početné skupině uživatelů ze státní správy a 

samosprávy jsou údaje katastru nemovitostí poskytovány tímto způsobem od roku 2004 

zdarma.  Mezi uživatele DP ze státní správy patří i finanční úřady. Na základě novely 

zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, bylo zprovozněno 

označování výstupů z DP elektronickou značkou, založenou na kvalifikovaném 

systémovém certifikátu. Takto elektronicky označený výpis z KN má všechny náležitosti 

veřejné listiny. Dále byl rozšířen počet míst, kde je možné získat ověřený výpis z ISKN. 

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy umožnila od 1. 7. 2006 vydávat 

tyto výpisy obecním úřadům a úřadům městských částí nebo obvodů, notářům, České poště 

a Hospodářské komoře ČR [16]. Ukázka úvodní nabídky po přihlášení na DP KN je 

uvedena na obrázku v příloze č. 5. Ukázka tabulky pro zadávání výpisu z KN z DP je 

uvedena na obrázku v příloze č. 6. 
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4 BONITACE A OCEŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ČR A  
     JEJÍ EKONOMICKÉ D ŮSLEDKY 

 

     

4.1 Komplexní pr ůzkum zem ědělských p ůd 

              Vláda Československé socialistické republiky svým usnesením č. 11 ze dne 4. 

ledna 1961 uložila zemědělskému výzkumu provést Komplexní průzkum půd v ČSSR, 

jako jedno ze základních opatření k tzv. vědecké úrovni řízení zemědělství. Komplexní 

průzkum půd představoval půdoznalecký průzkum půd, který měl poskytnout nejdůležitější 

poznatky o geneticko-agronomických vlastnostech zemědělských půd, a soustavná 

agronomická šetření ornice, za účelem agronomické kontroly stavu přístupných živin, 

půdní reakce a potřeby vápnění [3]. 

4.2 Soustava p řírodních stanoviš ť 

              Na základě prvních výsledků komplexního průzkumu půd, výsledků 

geonomického průzkumu půd a stanovištního výzkumu byla v roce 1966 zpracována 

soustava přírodních stanovišť. Tato soustava byla využita k diferenciaci sazeb 

pozemkové daně na jeden hektar zemědělské půdy a poprvé ke stanovení 

diferenciálních příplatků - dotací na 100 Kčs tržeb. Jednotlivá přírodní stanoviště byla 

zatříděna do sedmi skupin – oblastí, které charakterizují příslušný souhrn přírodních 

stanovišť z hlediska klimatických podmínek a z hlediska rozšíření hlavních půdních typů.  

Charakteristika jednotlivých skupin přírodních stanovišť byla následující: 

1. skupina černozemní velmi teplá – označení ČMt, 2. skupina černozemní – označení 

ČM, 3. skupina hnědozemní teplá – označení HMt, 4. skupina hnědozemní – označení HM, 

5. skupina hnědých půd pahorkatin – označení P, 6. skupina hnědých půd vrchovin – 

označení V, 7. skupina  hnědých a podzolových půd hor – označení H. 

              Soustava přírodních stanovišť byla vypracována především pro fiskální účely 

zemědělské politiky. Každé katastrální území Československé republiky bylo zařazeno do 

přírodního stanoviště podle převládajícího charakteru přírodních podmínek stanovených na 
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základě výsledků v té době probíhajícího komplexního průzkumu půd. Tím byl vytvořen 

základ pro vymezení daně z pozemku pro katastry s nadprůměrnými p řírodními 

podmínkami a pro stanovení diferenciálních příplatků, kterými se doplňovala úhrada 

vyšších reprodukčních nákladů v horších přírodních podmínkách. Sazba daně z jednoho 

hektaru zemědělské půdy stanovená podle klasifikace přírodních stanovišť byla 

poprvé vyhlášena v zákoně č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani a vešla v platnost od 

1.1.1967 [3]. Klasifikace přírodních stanovišť byla uvedena v sazebníku, který tvořil 

přílohu tohoto zákona. Dani z pozemků podléhaly veškeré pozemky vedené v evidenci 

nemovitostí jako zemědělská půda bez ohledu na to, jestli byly skutečně obdělávány či 

nikoliv nebo jestli sloužily k jiným účelům než k zemědělské výrobě. Daň z pozemků platil 

každý uživatel půdy. Základem daně byla celková výměra všech pozemků 

podléhajících dani vyměřované příslušným národním výborem [9].  

              Postupné zvětšování plošné koncentrace zemědělské půdy v podnicích na rozloze 

větší než 1000 ha vedlo ke snižování objektivity informací při analýzách dosahovaných 

výsledků v různých přírodních stanovištích, a tím i k určitým nepřesnostem v úpravách 

sazeb daně z pozemků a diferenciálních příplatků. V roce 1975 byla provedena první 

aktualizace sazeb daně z pozemků  a v příslušných předpisech ministerstva zemědělství i 

sazby diferenciálních příplatků při zachování systému klasifikace katastrálních území 

soustavou přírodních stanovišť, zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ze dne 23. 

října 1974 [3]. Podle tohoto zákona, který nahradil zákon č. 112/1966 Sb., byla opět 

základem daně celková výměra všech pozemků podléhající dani.  Aktualizovaná 

sazba daně byla daň připadající na 1 ha pozemku odstupňována podle přírodních 

stanovišť, která byla uvedena v sazebníku, který tvořil přílohu tohoto zákona [10]. 

     Snahou této aktualizace bylo, aby daň z pozemků, kromě zmírňování rozdílů 

v důchodech zemědělských organizací vyplývajících z vlivů rozdílných přírodních 

podmínek, působila i na lepší využívání půdního fondu a zajištění přiměřeného podílu 

zemědělských podniků a státu na výsledcích hospodaření. 

     K další aktualizaci sazeb daně z pozemků i celkové zemědělské daně dochází 

k 1. 1. 1980 zákonem č. 113/1979 Sb., o zemědělské dani, která dále prohlubuje 

diferenciaci ve zdaňování zemědělských organizací a spolu s úpravou ostatních 

ekonomických nástrojů - dotací do zemědělství měla vytvořit vhodnější podmínky pro 
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dosažení větší důchodové vyrovnanosti v lepších a horších přírodních podmínkách.     

Zatřídění katastrálních území do soustavy přírodních stanovišť zůstává nezměněno, mění 

se však velikost zemědělských podniků, a tudíž často docházelo ke změnám v zařazení 

katastrálních území do skupin přírodních stanovišť. Na počátku 80. let nebyly výjimkou 

případy, kdy zemědělský podnik v důsledku nevhodného zatřídění do přírodních stanovišť 

odváděl poměrně vysokou daň z pozemků a zároveň mu byly poskytovány diferenciální 

příplatky - dotace.  

     Protože soustava přírodních stanovišť v 80. letech již neplnila svou funkci, nebylo 

ji možno korigovat dílčími úpravami, byl vyvíjen tlak na urychlené zpracování nové 

bonitace československého půdního fondu a produkčního ocenění zemědělské půdy na 

základě jejich výsledků [3]. 

4.3 Nová bonitace zem ědělského p ůdního fondu 

              Usnesením vlády České socialistické republiky č. 101 ze dne 11. května 1971, 

vlády Slovenské socialistické republiky č. 91 ze dne 16. února 1972 a vlády 

Československé socialistické republiky č. 98 ze dne 23. května 1972, bylo uloženo 

vědeckovýzkumné základně resortu zemědělství řešení bonitace zemědělského půdního 

fondu jako praktické vyústění a zhodnocení prací, které byly započaty komplexním 

průzkumem půd v roce 1961 [3].   

4.3.1 Soustava bonitovaných p ůdně ekologických jednotek 

              Pro bonitaci ZPF bylo potřeba vyhodnotit nejen základní půdní vlastnosti, ale i 

další agroekologické faktory - klima, reliéf terénu atd. Proto byla pro účely bonitace 

zpracována soustava bonitovaných půdně ekologických jednotek ČR. Pro účely bonitace 

zemědělských půd je základní mapovací a oceňovací jednotkou bonitovaná půdně-

ekologická jednotka, definována na základě agronomicky zvláště významných 

charakteristik klimatu, půdy a konfigurace terénu a je možné k ní přiřadit parametrizované 

normativní údaje o produkčním potenciálu hlavních zemědělských plodin i rostlinné 

výroby jako celku a rovněž ekonomického efektu, který za daných vnějších podmínek a 

v daném období přinášejí. Soustava BPEJ byla vypracována na základě podrobného 

vyhodnocení vlastností klimatu, morfogenetických vlastností půd, charakteristických 
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půdotvorných substrátů a jejich skupin, svažitosti pozemků, jejich expozice ke světovým 

stranám, skeletovitosti a hloubky půdního profilu. Vlastnosti BPEJ jsou v bonitačních 

mapách i datové bázi vyjádřeny pětimístným číselným kódem: 

• 1. číslice značí příslušnost k jednomu z deseti klimatických regionů bonitace (0-

9), 

• 2. a 3. číslice určuje příslušnost k jedné ze 78 hlavních půdních jednotek (1-78), 

• 4. číslice vyjadřuje kombinaci údajů svažitosti od 00 do 250 a jeho expozici     

pozemku  ke světovým stranám S-Z-J-V, 

• 5. číslice vyjadřuje devět kombinací hloubky a skeletovitosti půdního profilu [3]. 

4.3.2 Vztah kód ů BPEJ k parcelám 

              Vláda svým usnesením ze dne 18. 3. 1992 č. 177 ve znění usnesení ze dne 8. 6. 

1994 č. 315 a usnesení ze dne 2. 4. 1997 č. 194 uložila Mze a ČÚZK doplnit katastr 

nemovitostí údaji o BPEJ do 31. 12. 1998. Po legislativní a technické přípravě a po ověření 

navržených postupů v druhé polovině roku 1996 byly práce zahájeny. Výsledkem byla 

nová část SPI  - soubor v lokální databázi, který byl založen pro každé katastrální 

území a obsahoval vzájemný vztah mezi parcelou a kódem BPEJ. Z plnění úkolu do 

konce roku 1998 byla vyjmuta katastrální území s nedokončeným scelovacím nebo 

přídělovým řízením vzhledem k neujasněným vlastnickým vztahům, katastrální území se 

souvislým zastavěním a vojenské újezdy. V roce 2001 pokračovalo doplňování kódů BPEJ 

na částech některých katastrálních území s nedokončeným scelovacím nebo přídělovým 

řízením nebo s rozpracovanou obnovou katastrálního operátu, a to ve spolupráci 

s pozemkovými úřady [17]. 

4.3.3 Vedení BPEJ 

              BPEJ jsou jednotně vedeny v číselném a mapovém vyjádření v celostátní databázi 

BPEJ, která obsahuje informace o kvalitě půdy. Vedení celostátní databáze je zajišťováno 

ministerstvem zemědělství prostřednictvím odborné organizace, která na vyžádání též 

poskytuje souhrnné informace o BPEJ a jejich účelových seskupeních. 

K dokumentaci celostátní databáze náležejí: 

• mapy BPEJ v digitální a grafické formě, 
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• informace vyjadřující klimatické a půdní podmínky související s kódem BPEJ, 

• záznamy o aktualizaci BPEJ, 

• údaje o plošném zastoupení BPEJ v katastrálním území, 

• účelová seskupení BPEJ v katastrálním území [15]. 

4.3.4 Aktualizace BPEJ 

              Aktualizace BPEJ je zjištění změn půdních a klimatických podmínek 

zemědělských pozemků terénním průzkumem a jejich vyhodnocení oproti podmínkám, jež 

charakterizují dosud stanovenou BPEJ, např. pokud došlo ke zjevným a podstatným 

změnám v důsledku povodně, sesuvu půdy, výrazné degradaci a destrukci půdy erozí apod. 

Aktualizací se ověřují a upřesňují, a tím vymezují, nové hranice rozdílných BPEJ, 

popřípadě se mění číselný kód BPEJ. Za aktualizaci se považuje též zjištění údajů o BPEJ 

u pozemků, kde BPEJ nebyl dříve určeny. Důvodem pro aktualizaci je rovněž potřeba 

doplnění a upřesnění celostátní databáze. Aktualizaci, jejímž výsledkem jsou změněné 

mapy BPEJ, zajišťuje pozemkový úřad prostřednictvím odborné organizace. 

Mapovými podklady pro aktualizaci v digitální, popřípadě grafické formě jsou: 

• mapy BPEJ v digitální a grafické formě v měřítku katastrální mapy 

• katastrální mapy 

• kopie dřívější pozemkové evidence v měřítku katastrální mapy, na které jsou 

zobrazeny parcely evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem 

              Pozemkový úřad informuje katastrální úřad, orgán ochrany zemědělského 

půdního fondu, finanční úřad a územní odbor ministerstva zemědělství o zahájené 

aktualizaci a o ukončení aktualizace BPEJ [15]. 

4.3.5 Využití map BPEJ 

              Mapy BPEJ jsou důležitou pomůckou při ocenění zemědělské půdy a 

zemědělských pozemků, při řešení otázek racionálního uspořádání, zúrodňování, ochrany a 

využívání ZPF v souladu s jeho produkčním potenciálem a ekonomickou efektivností a při 

řešení pozemkových úprav. Jsou však i důležitým zdrojem pro získávání základních 

kvantitativních a kvalitativních informací o morfogenetických vlastnostech půd, reliéfu 
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terénu a klimatu. V mapách jsou BPEJ popsány základním pětimístným kódem [3]. 

Ukázka katastrální mapy s vyznačením BPEJ je uvedena na obrázku v příloze č. 7. 

4.4 Úřední ceny zem ědělské p ůdy 

     V listopadu roku 1989 dochází v Československé republice ke změně 

společenského řádu a po více než 40 letech působení direktivně plánované ekonomiky se 

obnovuje tržní ekonomika a vlastnické vztahy k majetku. Vzhledem k tomu, že počátkem 

90. let nebyly v ČR tržní vztahy rozvinuté, řídící sféra rozhodla, že pro ocenění 

zemědělské půdy budou zpracovány tzv. úřední ceny zemědělské půdy. 

     Kritérium pro stanovení úředních cen zemědělské půdy bylo ekonomické 

ocenění hrubého ročního rentního efektu – čistého výnosu rostlinné výroby v daných 

půdně-klimatických podmínkách při normativně stanovené efektivnosti hospodaření. 

HRRE byl spočítán pouze pro ornou půdu v ČR. ÚCZP byly stanoveny na základě 

vypočítaných HRRE pro ornou půdu stanoveného pro jednotlivé BPEJ. ÚCZP v této době 

sloužily pouze pro účely směny nebo převodů vlastnictví pozemků, pro úhrady za zřízení 

práva osobního užívání pozemků a náhrady za dočasné užívání pozemků mezi státními 

organizacemi nebo mezi občany a státem. ÚCZP v této době nesloužily pro stanovení daně 

z pozemků [3]. Daň z pozemků se stále platila podle zákona č. 172/1988 Sb., o 

zemědělské dani, ze dne 8. listopadu 1988, který nahradil zákon č. 103/1974 Sb. 

Poplatníkem daně z pozemků byl každý uživatel pozemků. Pro daňovou povinnost bylo 

rozhodující, kdo byl jako uživatel pozemků zapsán v evidenci nemovitostí. Nebyl-li 

v evidenci nemovitostí zapsán uživatel pozemků, byl poplatníkem ten, kdo pozemky 

skutečně užíval. Předmětem daně z pozemků byly veškeré pozemky vedené v evidenci 

nemovitostí jako zemědělská půda bez ohledu na to, jestli byly skutečně obdělávány či 

nikoliv nebo jestli sloužily k jiným účelům než k zemědělské výrobě. Základem daně 

z pozemků byla celková výměra všech pozemků podléhajících dani. Sazba daně byla 

daň připadající na 1 ha pozemku odstupňována podle produkčních ekonomických 

skupin, která byla uvedena v sazebníku, který tvořil přílohu tohoto zákona [11]. 
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4.4.1 Aktualizace ú řední ceny zem ědělské p ůdy v roce 1991 a 1993 

              Práce na aktualizaci ÚCZP započaly nedlouho poté, co se jejich první znění stalo 

součástí vyhlášky MFCM č. 182/1988 Sb. ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. V roce 1991 

byla vypracována druhá soustava sazeb ÚCZP. Potřeba novelizace byla vyvolána 

výraznými ekonomickými změnami, které nastaly po 1. lednu 1991. Přechod k důslednému 

provádění a rozbíhající se privatizace vyvolaly nutnost přecenění jednotlivých druhů 

nemovitostí, včetně zemědělské půdy. Novelizované ÚZCP byly uplatněny ve vyhlášce 

Ministerstva financí ČR  č. 393/1991 Sb. Úřední ceny zemědělské půdy, které byly 

aktualizovány v roce 1991, začaly sloužit mimo jiného i jako podklad pro stanovení 

daně z pozemku od 1. 1. 1993. V roce 1993 dochází k rozdělení Československé 

federativní republiky a k osamostatnění České republiky a Slovenské republiky. Bonitace 

zemědělského půdního fondu České republiky kontinuálně přechází a zůstává beze změny 

i v nové České republice. Ocenění zemědělské půdy rovněž navazuje na osvědčené metody 

a principy z předcházejících soustav úředních cen zemědělské půdy. Výsledné sazby 

úředních cen půdy stanovené v roce 1993 výrazněji rozlišovaly produk ční schopnost 

půdy v rozdílných půdně-klimatických a ekologických podmínkách. Třetí soustava 

sazeb ÚZCP byla koncem roku 1993 vyhlášena v ustanovení § 25, příloha č. 16, vyhláška 

Ministerstva financí ČR č. 178/1994 Sb. [3]. 

4.4.2 Nové stanovení ú řední ceny zem ědělské p ůdy 

              Změny ekonomických podmínek po roce 1993 vyvolaly potřebu další novelizace 

rentních efektů v rostlinné výrobě a v návaznosti i úředních cen zemědělské půdy. 

Novelizace ÚCZP rovněž souvisela s připravovanými změnami daňové soustavy, ke 

kterým mělo dojít po roce 1999, a se zavedením BPEJ do katastru nemovitostí na každý 

zemědělský pozemek. 

              Z uvedených důvodů MZe ČR zadalo Výzkumnému ústavu zemědělské 

ekonomiky Praha úkol zpracovat čtvrtou soustavu sazeb ÚCZP, která měla sloužit pro 

návrh novelizace cenových předpisů. Souběžně s řešením aktualizace ÚCZP bylo 

prováděno šetření a analýza tržních cen zemědělských pozemků ve vybraných okresech 

ČR za účelem promítnutí tohoto tržního faktoru do cenových předpisů ministerstva financí. 
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              Vlastní propočet HRRE byl zpracován ve dvou variantách nákladově 

výnosovou metodou. První varianta s použitím deseti oceňovacích plodin a trvalého 

travního porostu, druhá varianta s pěti oceňovacími plodinami – pouze pro obiloviny 

a trvalého travního porostu. 

              Pro tyto varianty zpracovaly specializované výzkumné ústavy rostlinné výroby 

novou aktualizaci výnosových parametrů zemědělských plodin na orné půdy a jejich 

alokaci podle hlavních půdních jednotek a klimatických regionů. Výzkumný ústav 

meliorační a ochrany půdy Praha, na základě zhodnocení půdně klimatických vlastností 

jednotlivých BPEJ, vymezil BPEJ, které jsou vhodné pro trvalý travní porost, resp. které 

nejsou vhodné pro pěstování plodin na orné půdě. 

              Výsledné sazby ÚCZP byly předány MZe ČR, které je po jejich prozkoumání 

zaslalo MF ČR k zapracování do cenových vyhlášek MF ČR na rok 2001. V září 2001 MF 

ČR dopracovalo ÚCZP se zohledněním posledního vývoje cenových relací vstupů a 

výstupů za období 1996 až 2000. Nové ceny jsou uvedeny ve vyhlášce MF č. 338/2001 

Sb., kterou se mění vyhláška MF č. 279/1997 Sb. [3]. K další aktualizaci dochází vydáním 

vyhlášky MF č. 540/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 338/2001 Sb. V současné době 

je platná vyhláška MF č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (oceňovací vyhláška), která nahradila vyhlášku č. 540/2002 Sb. 

4.5 Průměrné ceny zem ědělských pozemk ů v katastrálním území 

              Průměrná úřední cena zemědělské půdy v katastrálním území byla zvolena z těch 

důvodů, že v době, kdy se zaváděla nová daňová soustava, nebyly jednotlivé BPEJ 

převedeny na pozemky v katastru nemovitostí. Proto bylo rozhodnuto, že do doby, než se 

převedou BPEJ na jednotlivé zemědělské pozemky vlastníků, budou využívány průměrné 

ceny zemědělské půdy v katastrálním území. Základním východiskem pro stanovení 

průměrné úřední ceny zemědělských pozemků v katastrálním území se staly ÚCZP, 

stanovené pro jednotlivá BPEJ, které se nacházely v administrativních hranicích 

jednotlivých katastrálních územích. Průměrná cena všech BPEJ, a tudíž všech 

pozemků, byla vypočítána jako vážený průměr úředních cen všech BPEJ, které se 

vyskytují v daném katastrálním území. Průměrné ceny zemědělských pozemků 



Iveta Blahoutová: Vývoj katastru nemovitostí z hlediska bonity a výměry půdy ve vztahu 
k pozemkové dani 

2010                                                                                                                                      26 

v katastrálních územích od roku 1992 se každoročně aktualizují. Průměrné ceny 

zemědělských pozemků v jednotlivých katastrálních územích mají přechodnou formu pro 

hodnocení zemědělské půdy do doby, než bude dokončeno přiřazení kódů BPEJ 

k jednotlivým pozemkům, které jsou registrované v katastru nemovitostí [3]. 

4.6 Ekonomické d ůsledky nesprávn ě vedených dat v KN ve 
vztahu k pozemkové dani 

              Od ledna 1993 začala v České republice působit nová daňová soustava, která 

představuje zásadní změnu v systému zdaňování. Daň z pozemku je ustanovena v zákoně 

ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění. Podle tohoto zákona 

základem daně ze zemědělských pozemků, a to orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, 

ovocných sadů, luk a pastvin je cena půdy, která se zjišťuje násobením skutečné výměry 

pozemku v m2 průměrnou cenou půdy, stanovenou v Kč/m2, přiřazenou k jednotlivým 

katastrálním územím odvozením z BPEJ, vždy k 1. lednu zdaňovaného období [3]. 

Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami odvozenými z BPEJ je 

stanoven ve Vyhlášce MZe ČR č. 613/1992 Sb., v platném znění [13]. Na základě novely 

č. 362/2009 Sb., kterou se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, se s účinností 

od 1. ledna 2010 zdvojnásobují základní sazby daně z nemovitostí, viz. tabulka č. 1. Toto 

zvýšení se týká pozemků uvedených v § 6 odst. 2 cit. zákona, a to zastavěných ploch a 

nádvoří, stavebních pozemků a ostatních ploch, a dále staveb s výjimkou staveb a 

samostatných nebytových prostorů sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost.  

Tabulka č. 1 Porovnání sazby daně za rok 2009 a 2010 

Druh pozemku Sazba daně v roce 2009 Sazba daně od 1.1.2010 

Zastavěná plocha a nádvoří 0,10 Kč/m2 0,20 Kč/m2 

Stavební pozemek 1,00 Kč/m2 2,00 Kč/m2 

Ostatní plocha 0,10 Kč/m2 0,20 Kč/m2 

Zdroj [vlastní sestava ] 

              Sazba daně činí ze základu daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad 

a ovocných sadů 0,75 %, u trvalých travních porostů – luk a pastvin, hospodářských 

lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %. Podle § 17 zákona č. 
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338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, vydává MZe ČR seznam katastrálních území 

s přiřazenými cenami zemědělské půdy odvozenými jako vážený průměr  z cen 

bonitovaných půdně-ekologických jednotek [13].             

4.6.1 Modelový p říklad  

              V katastru nemovitostí je evidována parcela KN o výměře 10 000 m2 

v katastrálním území Toužetín. Průměrná cena půdy stanovená na 1 m2 je 9,28 Kč/m2. 

V závislosti na druhu pozemku dochází k výpočtu různě vysoké daně z pozemku: 

a) druh pozemku – orná půda 

Základem daně u orné půdy je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku 

v m2 s průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2: 

10 000 x 9,28 = 92 800 

Sazba daně u orné půdy je 0,75 %: 

0,75 % z 92 800 = 696 

Daň z pozemků u orné půdy o výměře 10 000 m2 za rok 2009 i za rok 2010 bude 696,- 

Kč. 

b) druh pozemku – trvalý travní porost 

Základem daně u trvalého travního porostu je cena půdy zjištěná násobením skutečné 

výměry pozemku v m2 s průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2: 

10 000 x 9,28 = 92 800 

Sazba daně u trvalého travního porostu je 0,25 %: 

0,25 % z 92 800 = 232 

Daň z pozemků u trvalého travního porostu o výměře 10 000 m2 za rok 2009 i za rok 

2010 bude 232,- Kč. 

c) druh pozemku – ostatní plocha 

Základem daně u ostatních pozemků – ostatních ploch je skutečná výměra pozemku v 

m2 zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období: 

10 000 m2 

Sazba daně u ostatních pozemků – ostatních ploch za rok 2009 je 0,10 Kč: 

10 000 x 0,10 = 1000                                   

Sazba daně u ostatních pozemků – ostatních ploch za rok 2010 je 0,20 Kč: 

10 000 x 0,20 = 2000 
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Daň z pozemků u ostatní plochy o výměře 10 000 m2 za rok 2009 bude 1.000,- Kč. 

Daň z pozemků u ostatní plochy o výměře 10 000 m2 za rok 2010 bude 2.000,- Kč. 

               Předmětem daně z pozemků jsou pozemky vedené v KN. Z výše uvedeného 

modelového příkladu, který je zpracován v tabulce č. 2 a v tabulce č. 3, vyplývá, že 

z každého druhu pozemku se platí jinak vysoká daň z pozemku. Dále také dokládá, jaké 

mohou být ekonomické důsledky při nesprávném evidování druhu pozemku. V případě, že 

vlastník nemovitostí neohlásí změnu druhu pozemku katastrálnímu úřadu a následně úřadu 

finančnímu,  odvedená daň tak nemusí odpovídat skutečnosti. Proto je důležité pro 

vlastníka a zároveň daňového poplatníka, ale i pro správce daně, evidovat v KN přesná a 

spolehlivá data o druhu pozemku.  

 

Tabulka č. 2 Ekonomické důsledky nesprávně evidovaného druhu pozemku ve vztahu  k pozemkové dani 
za rok 2009 

 
Poznámka: N – nedoplatek, P – přeplatek        Zdroj [vlastní sestava]  

 

Tabulka č. 3 Ekonomické důsledky nesprávně evidovaného druhu pozemku ve vztahu  k pozemkové dani 
za rok 2010 

 
Poznámka: N – nedoplatek, P – přeplatek        Zdroj [vlastní sestava]  
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4.6.2 Poznatky z praxe na katastrálním ú řadě a zhodnocení 

               Druh a způsob využití pozemků převzal KN z předchozích evidencí. Průměrné 

výměry parcel KN se snižují s postupující digitalizací katastrálních map v souvislosti 

s převodem vlastnických parcel ve zjednodušené evidenci na parcely KN a tím jsou užívací 

parcely větší výměry nahrazovány větším počtem drobných vlastnických parcel. Nejmenší 

jsou parcely zastavěných ploch a největší jsou lesní pozemky. Přírůstek parcel je způsoben 

zejména digitalizací SGI [19].                

       Tabulka č. 4 Výměry a počty parcel podle druhů pozemků v roce 2008 

 Výměra  Parcely Přírůstek 
Druh pozemku     parcel 

 ha v % ha v %  
orná půda 3 025 598 38,36 2 766 132 15,74 107 933 

chmelnice 10 763 0,14 12 883 0,07 0 

vinice 19 131 0,24 70 869 0,4 170 

zahrada 162 643 2,06 2 519 531 14,33 18 728 

ovocný sad 46 232 0,59 69 844 0,4 219 

trvalý travní porost 979 719 12,42 2 035 439 11,58 40 743 

lesní pozemek 2 653 035 33,64 1 287 250 7,32 18 617 

vodní plocha 162 501 2,06 451 270 2,57 13 116 

zastavěná plocha a nádvoří 130 933 1,66 4 181 821 23,79 36 731 

ostatní plocha 695 963 8,82 4 183 250 24 97 793 

Celkem 7 886 519 100, 00 17 578 289 100 333 780 
Zdroj [18] 

 

 Tabulka č. 5 Výměry a počty parcel podle druhů pozemků v roce 2009 

         Výměra             Parcely Přírůstek 
     Druh pozemku         parcel 
  ha v % ha v %   
orná půda 3 016 858 38,25 2 995 194 16,51 229 062 

chmelnice 10 661 0,14 12 891 0,07 8 

vinice 19 292 0,24 75 400 0,42 4 531 

zahrada 162 877 2,07 2 537 669 13,99 18 138 

ovocný sad 46 511 0,59 72 697 0,4 2 853 

trvalý travní porost 982 776 12,46 2 115 116 11,66 79 677 

lesní pozemek 2 655 212 33,67 1 320 835 7,28 33 585 

vodní plocha 162 787 2,06 472 302 2,6 21 032 

zastavěná plocha a nádvoří 131 127 1,66 4 213 364 23,22 31 543 

ostatní plocha 698 391 8,86 4 327 192 23,85 143 942 

Celkem 7 886 492 100 18 142 660 100 564 371 
Zdroj [19] 
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              Výměra ČR se proti předchozímu roku snížila o 27,0 ha zejména v souvislosti 

s obnovou katastrálního operátu novým mapováním [19]. Srovnávací tabulky č. 4 a č. 5 

ukazují, že výměry jednotlivých druhů pozemků a počet parcel podle druhů pozemků se 

také rok od roku neustále mění.  

               Pro přehlednost je vývoj počtu parcel podle druhů pozemků ve srovnání v letech 

2008 a 2009 zachycen v grafu č. 1. 

Graf č. 1 Vývoj počtu parcel podle druhů pozemků ve srovnání v letech 2008 a 

2009

Vývoj po čtu parcel podle druh ů pozemk ů ve srovnání v letech 2008 a 2009
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Zdroj [vlastní sestava dle hodnot ze zdroje 18 a 19] 

 

               Poplatníkem daně z pozemků u pronajatých pozemků je nájemce, jde-li o 

pozemky evidované v KN zjednodušeným způsobem. Pozemky zjednodušené evidence 

nejsou zobrazeny v platných katastrálních mapách a využívá se proto stále jejich zobrazení 

v mapách bývalého pozemkového katastru nebo navazujících operátech přídělového a 

scelovacího řízení. Při digitalizaci SGI se převádí parcely zjednodušené evidenci mezi 

parcely KN. Katastrální úřad vyrozumívá vlastníky převedených pozemků dopisem, 

jelikož poplatníkem parcel převedených parcel vedených v KN se stává vlastník pozemků. 

Tímto vzniká vlastníkovi pozemků převedených ze zjednodušené evidence povinnost 

podat daňové přiznání a uhradit daň.  
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               Z praxe na katastrálním úřadě mohu potvrdit, že v průběhu celého roku jsou 

katastrálnímu úřadu doručovány listiny, na podkladě kterých se provádějí zápisy změny 

druhu pozemku. Vlastníci a také i zároveň poplatníci daní z nemovitostí jsou povinni 

ohlásit katastrálnímu úřadu v souladu s ust. § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 344/1992 Sb., o 

katastru nemovitostí ČR, v platném znění, změny údajů katastru týkající se jejich 

nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá. 

Stává se, že na katastrální úřad doručí k zápisu vlastník pozemku listinu, která dokládá 

změnu druhu pozemku, ale listina je vyhotovena před rokem, ale také třeba deseti  a více 

lety. Takový vlastník pozemku, který neohlásí katastrálnímu úřadu ve lhůtě stanovené 

tímto zákonem změny údajů KN týkající se nemovitostí, jejichž je vlastníkem, se dopouští 

porušení pořádku na úseku katastru, a to dle § 23 písm. d) citovaného zákona. Katastrální 

úřad může za tento přestupek uložit dle § 24 písm. a) citovaného zákona pokutu do výše 

trojnásobku minimální mzdy. Vlastníci pozemků se také často obracejí na katastrální úřad 

s dotazem, na podkladě jakých listin lze provést zápis změny druhu a způsobu využití 

pozemku, a kdo je oprávněn takovou listinu vyhotovit. Změna údajů o druhu a způsobu 

využití pozemku se v katastru provádí v souladu s ust. § 31 odst. 4 Vyhlášky č. 26/2007, 

v platném znění, na podkladě příslušných listin až po její realizaci v terénu. Zápis jiných 

údajů a jejich změn se provádí v souladu s ust. § 6 písm. a) výše uvedeného zákona na 

základě ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného, jehož přílohou je rozhodnutí nebo 

souhlas vydaný příslušným státním orgánem podle zvláštního právního předpisu. Listiny, 

na podkladě kterých lze měnit druh pozemku, jsou uvedeny na obrázku v příloze č. 8.  

Příslušným státním orgánem, který je oprávněn vydat rozhodnutí nebo souhlas o změně 

druhu pozemku je stavební úřad, orgán státní správy lesů, vodoprávní úřad, orgán ochrany 

ZPF.  

               

 

 

 

 

 



Iveta Blahoutová: Vývoj katastru nemovitostí z hlediska bonity a výměry půdy ve vztahu 
k pozemkové dani 

2010                                                                                                                                      32 

5 ZÁVĚR 
 

              Bakalářská práce je zaměřena na vývoj katastru nemovitostí z hlediska bonity a 

výměry půdy ve vztahu k pozemkové dani. Cílem bakalářské práce bylo vyzdvihnout 

současný význam katastru nemovitostí z hlediska přesnosti a spolehlivosti vedených dat, 

které mohou mít závažné ekonomické důsledky, a to v případě, že vlastník nemovitostí 

neohlásí změnu druhu pozemku katastrálnímu úřadu a následně úřadu finančnímu.  

Odvedená daň tak nemusí odpovídat skutečnosti. 

               Katastr historicky vznikl jako berní instrument a jeho fiskální účel byl po mnoho 

staletí účelem jediným. Cílem stabilního katastru, který byl budován na základě císařského 

patentu ze dne 23. prosince 1817, bylo vytvořit spolehlivý základ pro spravedlivé 

vyměřování pozemkové daně. Pozemky byly zaměřeny, hospodářsky rozdruženy podle 

druhu vzdělávání a užívání, tzv. kultur, a nakonec byly plodné pozemky vtříděny do 

určitých jakostních bonitních tříd. Na každou parcelu byl určen čistý výnos, který se 

nazýval katastrálním výtěžkem. Katastrální výtěžek byl od svého prvopočátku až do 

roku 1952 hlavním daňovým instrumentem. Stabilní katastr působil ze všech českých 

katastrů nejdelší dobu. Cílem stabilního katastru bylo vytvořit spolehlivý základ pro 

spravedlivé vyměřování pozemkové daně. Socialistické hospodářství bylo založeno na 

plánování zemědělské výroby, bylo potřeba především znát, kdo půdu obhospodařuje a 

nikoliv, kdo ji vlastní. V EN bylo upřednostněno sledování užívacích vztahů na úkor 

evidence vlastnických vztahů, což se v praxi projevilo tím, že po určitou dobu byla zrušena 

povinnost knihovat změny vlastnických práv. Zemědělské dani podléhaly příjmy ze 

zemědělství. Základem daně byl dani podrobený příjem dosažený v roce rozhodném pro 

zdanění. Po obnově demokratických politických poměrů v roce 1989 bylo nutno vytvořit 

nový evidenční nástroj, kterým se stal od 1. ledna 1993 katastr nemovitostí. Od ledna 1993 

začala v České republice působit nová daňová soustava, která představovala zásadní změnu 

v systému zdaňování. Daň z pozemků byla stanovena v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani 

z nemovitostí.  

              Katastr nemovitostí navazuje na dlouhou tradici. Jde o nákladné a rozsáhlé dílo. 

Řádné vedení katastru a jeho rozvoj podle vyvíjející se úrovně vědeckých poznatků a 

technických možností jsou skutečnosti, které jsou podmíněny dlouhodobou politickou a 

ekonomickou stabilitou. Svou průkazností a vysokou spolehlivostí si katastry vybudovaly 
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neobyčejnou důvěru veřejnosti. Současný katastr nemovitostí je integrován v ISKN a 

představuje jeden ze základních registrů státní správy. Všechny informace potřebné 

k přiznání daně z nemovitostí se zjišťují práv ě v katastru nemovitostí. Na několika 

příkladech bylo doloženo, jak je důležité, pro daňového poplatníka i pro finanční 

úřady, evidovat v katastru nemovitostí přesná a spolehlivá data. 
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Příloha  č. 1 Ukázka parcelního protokolu s uvedením katastrálního výtěžku 

 

 

Zdroj [Parcelní protokol pro katastrální území Úlovice uložený na Katastrálním úřadě pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny] 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 Organizační schéma resortu Zeměměřictví a katastru  od roku 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 Tiskový výstup informativního charakteru – Informace o parcelách KN 

 

 

 

 

Zdroj [výstup z ISKN pořízen na Katastrálním úřadě pro Ústecký kraj, Katastrálním 

pracovišti Louny] 

 



 

 

Příloha č. 4 Ukázka hledání v Nahlížení do KN podle informací o parcele 

 

 

 
Zdroj [ 24] 

 



 

 

Příloha č. 5 Ukázka úvodní nabídky po přihlášení na Dálkový přístup KN 

 

 

 

Zdroj [25] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6 Tabulka pro zadávání výpisu z KN na Dálkovém přístupu 

 

 
Pozn.: po přihlášení registrovaným uživatelem 

Zdroj [25] 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7 Výřez katastrální mapy s vyznačením BPEJ 

 

 

 

 

Zdroj [Kopie z programu MicroStation pořízena na Katastrálním úřadě pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Louny] 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 8 Podklady pro zápis změny druhu pozemku do KN 

 

 

Zdroj [příloha k vnitřnímu předpisu z ČÚZK] 

 


