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PŘÍLOHA č. 1 Symboly českého e-Governmentu – Klaudie a eGon 

 

 

 

 

Zdroj: eGon a Klaudie – symboly eGovernmetu, data dostupná na http://www.mvcr.cz/clanek/klaudie-od-

spravy-majetku-k-modelu-poskytovani-a-odebirani-sluzeb.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d.
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PŘÍLOHA č. 2 Založení datové schránky 

 

 

 

 
Zdroj: Projekt datové schránky, data dostupná na www.mvcr.cz/soubor/datove-schranky-prezentace-zdenka-

zajicka.aspx, vlastní úprava.
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PŘÍLOHA č. 3 Vývoj evidence nemovitostí v ČR 

 

Rok (století) 
Evidence technických 

údajů o majetku 

Evidence věcných práv 

k majetku 
Poznámka 

1022 
První úřední soupisy 

půdy 
- - 

1250 
Počátky daně 

pozemkové 
- - 

Konec 13. století - Vznik zemských desek 
První doloženy zápis je 

z roku 1278 

14. století - Urbáře - 

15. století - 
Vesnické gruntovní 

knihy 
- 

1654 
1. rustikální 

katastr - - 

1656 - 
Lánové rejstříky na 

Moravě 
- 

1684 
2. rustikální 

katastr - - 

1748 

1. rustikální 

katastr 

tereziánský 

- - 

1757 

2. rustikální 

katastr 

tereziánský 

- 

Sloučení katastru 

rustikálního a 

dominikálního 

1785 Josefský katastr - 
První úplné zmapování 

terénu 

1790 
Tereziánskojosefský 

katastr 
- - 

1817 - 1883 Stabilní katastr - - 

1854 - Horní knihy Vznik zák. č. 146/1854 

1870 - Vodní knihy - 

1871 - Pozemkové knihy Vznik zák. č. 95/1871 

1874 - Železniční knihy Vznik zák. č. 70/1874 

1927 Pozemkový katastr - - 

1951 - 
Ukončení existence 

pozemkových knih 
Zák. č. 141/1950 

1956 Jednotná evidence půdy - - 

1964 Evidence nemovitostí 
Uzavření zemských 

desek 

V roce 1989 byly 

zemské desky 

prohlášeny kulturní 

památkou 

1993 Katastr nemovitostí - 

Zdroj: MAREČKOVÁ, Eva a David SLAVATA. Oceňování majetku B. (2008). Vlastní úprava.

 



I  

PŘÍLOHA č. 4 Budova Katastrálního pracoviště Nový Jičín  
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PŘÍLOHA č. 5 Náhled webové stránky Katastrálního pracoviště Nový Jičín 

 

 


