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ANOTACE 

 V této bakalářské práci se věnuji vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku v katastrálním území Čadca. Tato práce má dvě základní části, a to teoretickou a 

praktickou. V teoretické části popisuji mé teoretické znalosti o geometrických plánech, 

jejich historii a vyhotovení od získávání podkladů až po ověření na příslušných 

katastrálních úřadech. V praktické části přecházím na samotné vyhotovení přiloženého 

geometrického plánu, kde popisuji jeho zpracování. 

 

Klíčová slova: geometrický plán, rozdělení pozemku, katastr nemovitostí 

 

SUMMARY 

 In this bechelor thesis, I have been creating the survey sketch for the dividing of the 

land in the cadastral district Čadca. This thesis has two main parts, the theoretical and 

practical. In theoretical part I describe my theoretical knowledge of survey sketch, their 

history and creation from acquisition of documentation to verify on the relevant cadastral 

offices. In practical part shall pass to the creating of the attached survey sketch, which 

describes its processing. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČÚGK Český úřad geodetický a kartografický 

DKM Digitální katastrální mapa 

GNSS Global Navigation Satellite System 

GP Geometrický plán 

GPS Global Positioning System 

IČO Identifikační číslo organizace 

KN Katastr nemovitostí 

NR SR Národní rada Slovenské republiky 

PPBP Podrobné polohové bodové pole 

RTK Real Time Kinematic 

SGI Soubor geodetických informací 

SKPOS Slovenská prostorová observační služba 

SPI  Soubor popisných informací 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

ŠPS Státní prostorová služby 

ÚGKK SR Úřad geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky 

ZPMZ Záznam podrobného měření změn 
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1 ÚVOD 

 Cílem mé bakalářské práce bylo udělat zaměření, rozdělení dvou pozemků 

a následné určení průběhu hranice. Pozemky se nacházejí v katastrálním území Čadca, 

v obci Čadca a okrese Čadca. 

 Samotnému vyhotovení geometrického plánu předchází více činností, zajištění 

dosavadního stavu, získání podkladů na měření z příslušného katastrálního úřadu, samotné 

měření, zpracování naměřených dat a vyhotovení nového stavu. 

 Geometrický plán byl zpracovaný v programu Geus 15.0. Ověření vykonal 

autorizovaný geodet a potom byl geometrický plán i úředně ověřen na katastrálním odboru 

okresního úřadu v Čadci. 
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2 HISTORIE GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Podle [1]:  

Jakékoliv myšlenky o tvorbě geometrických plánů, nebo i jen o existenci 

geometrického plánu, úzce spjaty s císařem Josefem II., který udělal velmi zásadní věc, a 

to, že dne 20. dubna 1785 vydal císařský patent, který měl za důsledek vznik Josefského 

katastru a stal se podkladem pro první katastrální mapování v našich krajích. Josefský 

katastr rozdělil katastrální historii na dvě základní éry: prvním bylo období bez měření, ve 

kterém se katastrální údaje určovaly ústně společně s odhadovanými katastrálními výnosy, 

a druhé období, které se už stalo obdobím měření budovaných na exaktních základech. 

První období trvalo od roku 1022, tedy od roku, ve kterém měl kníže Oldřich II. první 

požadavky na odevzdávání daní, až do roku 1789, tedy do roku vyhlášení Josefského 

katastru. Druhé období trvá dodnes a i při současném technologickém pokroku je celkem 

možné, že bude trvat navždy. 

 Zlomovým okamžikem bylo vydání dalšího císařského patentu Františkem I. z 23. 

prosince 1817 o pozemkové dani. Na základě tohoto patentu začalo vznikat téměř 

dokonalé dílo a to tvorba nového stabilního katastru. K dokonalosti mu chyběl poslední 

detail, na který se zřejmě trochu pozapomnělo, a to na pravidelnou aktualizaci 

katastrálního operátu. Stabilní katastr byl postavený na neměnném stavu v organizaci a 

využívání půdního fondu a nikdo nepředpokládal dramatický vývoj událostí ve společnosti, 

které vedli ke změnám obsahu katastru. 

 Z politického hlediska byl velmi důležitý revoluční rok 1848, který způsobil 

osvobození rolníků. Po zrušení nevolnictví došlo ke vzniku nových práv pro tuto 

společenskou vrstvu, například i obyčejný rolník najednou mohl rozdělovat svůj 

pozemkový majetek svým potomkům a už ho nemusel celý převádět na svého 

prvorozeného syna. Pozemky se rozdělovaly na parcely, které byly obvykle orientované ve 

směru spádnice, z důvodu, aby každý z kupujících disponoval kvalitní i méně kvalitní částí 

pozemku. Tyto parcely však měly velké množství hospodářsko-technických chyb, ať už 

špatnou přístupnost pozemků, jejich nepravidelné tvary, rozptýlenost, rozdrobenost, 

snížení produkční schopnosti půdy z důvodu náchylnosti k vodní erozi. Z tohoto důvodu 
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nastala celkem opačná situace podpořená zákonem 92/1883 ř. z., ve kterém došlo 

k výrazným snahám o scelování pozemků. 

 Další událostí, která ovlivnila obsah stabilního katastru, byl prudký technologický 

rozvoj, vynález parního stroje a následné dělení pozemků komunikacemi. Pro nápravu 

výše uvedených skutečnost byl vydaný zákon z 23. května 1883 číslo 83/1883 ř. z., který 

stanovoval, že katastrální operát se musí udržovat v souladu se skutečným stavem, všichni 

držitelé pozemků dostali opisy ze stabilního katastru, pozemkové a stavební parcely se 

musely vyznačovat ve veřejných knihách shodně s operátem stabilního katastru a 

jakoukoliv vykonanou změnu si v rámci ohlašovací povinnosti museli vzájemně 

oznamovat pozemková kniha a stabilní katastr. Ohlašovací povinnost měly i soudy a 

ostatní orgány státní správy. 

 Z tohoto důvodu byl potřebný vznik speciálního nástroje, který by byl dostatečně 

srozumitelný pro všechny vrstvy, které se s geometrickým plánem dostávaly do styku, i 

pro laickou veřejnost. Právní předpisy upravující evidování nemovitostí, zákon 177/1927 

Sb. o pozemkovém katastru, zákon 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a v současnosti 

platný zákon 344/1992 Sb. modifikovaly geometrický plán podle daných dobových 

okolností. Během existence geometrických plánů se měnila terminologie i samotná podoba 

geometrických plánů. Vznikaly různé označení geometrických plánů jako např.: situační 

plán, geometrický plán, geometrický polohový plán, geometrický situační plán, případně i 

jiné méně frekventované názvy. Jednoznačný pojem geometrický plán se ustálil až v roce 

1964. 

 Postupem času došlo i ke změně vizuální podoby geometrických plánů. Tehdejší 

geometrické plány byly zhotovovány ručně, kreslilo se tuší. Původní stav konstrukčních 

čar byl znázorňován černou barvou (cca 0.05 mm), nový stav červenou barvou, změřené a 

konstrukční míry modrou a měřičské přímky čárkovanou černou barvou. Oddělované 

parcely se zvýrazňovaly podbarvením nebo barevným lemováním.  

 Brzy došlo k ekonomizaci procesu tvorby geometrických plánů. Velké množství 

barev v geometrických plánech se snížilo na dvě barvy, červenou pro nový stav a černou 

pro původní stav. Většina geometrických plánů byla reprodukována jednobarevně 

s potřebou dodatečné úpravy nového stavu červenou barvou. 
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 Dne 31. října 1975 se směrnicí bývalého ČÚGK číslo 400/1975 – 22 stanovila 

zásada jednobarevnosti, přičemž tato zásada byla převzata i současnou právní úpravou. 

3 GEOMETRICKÝ PLÁN 

 Podle §67 Zákona č. 162/1995 Z. z. [2] je geometrický plán definovaný jako 

technický podklad právních úkonů, veřejných listin a jiných listin a slouží i jako podklad 

na vklad práva a záznam práv k nemovitostem. Údaje o pozemcích, které vzniknou na 

základě geometrického plánu, se zapíší do katastru nemovitostí i bez právního úkonu na 

žádost vlastníka; nejsou tím dotčena ustanovení osobitého předpisu.  

Zhotovuje se na základě výsledků geodetických prací a obsahuje grafické 

znázornění nemovitostí před změnou a po změně s uvedením dosavadních a nových čísel 

parcel, druhů pozemků a jejich výměr, jako i údaje o právech k nemovitostem. 

  Geometrické plány může zhotovovat správa katastru nebo jiná právnická nebo 

fyzická osoba tehdy, když má živnost podle osobního předpisu, nebo znalec z oboru 

geodézie a kartografie, když byl ustanovený znalcem v soudním konání. 

Pokud osoba, která vyhotovila geometrický plán, nemá osobní oprávnění vydané 

úřadem, zabezpečení ověření geometrického plánu osobou, která má oprávnění na 

ověřování geometrických plánů podle osobního předpisu. 

Pro potřeby katastru se používá jen geometrický plán ověřený i správou katastru. 

Geometrický plán se zhotovuje výhradně na předepsaných tiskopisech, musí být 

dobře čitelný, vyhotovený na kvalitním papíru a v předepsané barevnosti. V případě, že je 

geometrický plán zhotovovaný v prostředí výpočetní techniky; formát, obsah i úprava musí 

být shodné s předepsanými tiskopisy. 
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3.1 Podklady pro zhotovení geometrických plánů 

 Podle §5 S 74.20.73.43.00 – Směrnice pro vyhotovování geometrických plánů a 

vytyčování hranic [3] a §99 Vyhlášky 79/1996 Z. z., kterou se vykonává zákon Národní 

rady Slovenské republiky o katastru nemovitostí a o zápise vlastnických a jiných práv 

k nemovitostem [4], pro zhotovení geometrického plánu si musíme v prvé řadě shromáždit 

všechny dostupné podklady vztahující se k území, kde chceme zhotovit geometrický plán, 

a z dostupných podkladů vybrat ty nejvhodnější, tj. podklady s vyšší měřičskou hodnotou. 

Při výběru podkladů je rozhodující stanovisko katastrálního odboru okresního úřadu. 

Základním závazným podkladem pro zhotovení geometrických plánů jsou údaje 

souboru geodetických informací a souboru popisných informací KN. 

 Dalšími podklady, jejichž využití závisí na účelu a rozsahu měřičských prací jsou 

především: 

a) katastrální mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické zobrazení 

nemovitostí, společně s příslušnými údaji z pozemkové a železniční knihy, 

pozemkových reforem, rozsudků soudů, veřejných a jiných listin potvrzujících 

práva k nemovitostem, pokud tyto nemovitosti nejsou zapsány do listu 

vlastnictví, 

b) dokumentace geodetických prací, která tvoří součást dokumentace skutečného 

zhotovení stavby 

c) údaje o bodech základního polohového bodového pole (geodetické údaje, 

seznamy souřadnic, přehledy sítí bodových polí). 

Geometrický plán můžeme zhotovit pouze na základě platných údajů v katastru 

nemovitostí. V případě použití práv k nemovitostem deklarovaným v podkladech, které 

nejsou zapsané v katastru nemovitostí, využijeme údaje z nich současně s údaji z katastru 

nemovitostí. 
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3.1.1 Soubor geodetických informací 

 Soubor geodetických informací potřebných při tvorbě geometrického plánu 

představuje hlavně katastrální mapa. Ta je mapou velkého měřítka, která zobrazuje 

všechny nemovitosti v katastrálním území s vyznačením čísla nemovitosti a druhu 

pozemku. Katastrální mapy jsou vytvářené v různých měřítkách, v zastavěném území 

(intravilánu) se nejčastěji používají v měřítku 1:1000 nebo 1:2000. Mimo zastavěného 

území obce (extravilánu) jsou katastrální mapy obvykle v měřítku 1:5000. 

Katastrální mapa je závazným statním mapovým dílem. Je to polohopisná mapa 

s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem 

katastru nemovitostí.  

 Katastrální mapa se vytváří a doplňuje v katastrálním konání podle osobního 

předpisu. Můžeme ji vytvářet a doplňovat na mapových listech v analogové formě nebo 

v digitální formě jako vektorovou katastrální mapu ve struktuře a ve výměnném formátu, 

který stanoví UGKK SR. 

3.1.2 Soubor popisných informací 

 Soubor popisných informací obsahuje údaje o katastrálních územích, parcelách, 

stavbách, bytových i nebytových prostorech, vlastnících a jiných oprávněních. Zpravidla je 

spravovaný na paměťovém médiu počítače a současně s aktualizací na paměťovém médiu 

počítače se aktualizují i originály listů vlastnictví. 

 V základním členění se soubor popisných informací člení na údaje o: 

a) katastrálních územích 

b) nemovitostech (pozemky, stavby, byty a nebytové prostory), 

c) právech k nemovitostem, 

d) účastnících právních vztahů (vlastníci a jiné oprávněné osoby, držitelé a nájemníci), 

e) změnách v souboru popisných informací katastru, 

f) sídelných a nesídelných názvech, 

g) pomocných záznamech. 
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3.2 Účely zhotovení geometrického plánu 

Podle §4 S 74.20.73.43.00 - Směrnice pro vyhotovování geometrických plánů a 

vytyčování hranic [3] existuje mnoho druhů geometrických plánů, které se zhotovují pro 

různé potřeby různých zeměměřičských činností.  

Geometrický plán se zhotovuje pro: 

a) rozdělení nemovitostí, 

b) úpravu hranice nemovitostí, 

c) určení vlastnických práv k nemovitostem, 

d) zaměření stavby nebo rozestavěné stavby nebo jako podklad na vydání 

kolaudačního rozhodnutí k využívání stavby, která je předmětem evidování 

v katastru nemovitostí a není ještě zařazená v souboru geodetických informací a 

v souboru popisných informací katastru nemovitostí, 

e) přiznání práv k části nemovitosti, které omezují vlastníka nebo jinou 

oprávněnou osobu ve prospěch jiné fyzické osoby nebo právnické osoby, jako 

je například vyznačení věcného břemena, 

f) vymezení změn v polnohospodářském půdním fondu a lesně půdním fondu 

rozdělením nemovitostí, 

g) změnu průběhu hranice katastrálního území, hranice obce, resp. hranice okresu, 

h) sloučení nemovitostí, 

i) obnovení hranic původních pozemků nebo jejich částí, 

j) pozemkové úpravy, 

k) rozdělení původních nemovitostí, které jsou v údajích o parcelách registru C 

souboru popisných informací katastru nemovitostí a v katastrální mapě sloučené 

do větších celků nebo sloučené do jiných parcel, 

l) změnu hranice zastaveného území obce. 
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3.3 Součinnost katastrálního odboru okresního úřadu s 

vyhotovateli GP 

Podle §6 S 74.20.73.43.00 - Směrnice pro vyhotovování geometrických plánů a 

vytyčování hranic [3] katastrální odbor okresního úřadu umožňuje vyhotovitelům 

geometrických plánů nahlížet do katastrálního operátu a jiných dokumentovaných operátů 

v určených prostorech, zhotovovat si výpisy a kopie, vykonávat kartometrické měření, 

zobrazovat změny a určovat výměry změřených parcel. Katastrální odbor okresního úřadu 

zhotoví na základě požadavků vyhotovitele plánu: kopie, opisy, výpisy z katastrálního 

operátu, které souvisí s vyhotovovaným plánem. 

 Zhotovení potvrzených údajů z katastru nemovitostí, poskytnutí údajů o 

geodetických bodech jako i poskytnutí určité části katastrálního operátu nebo operátu 

bývalého pozemkového katastru k nahlédnutí, pro potřeby vyhotovení náčrtu nebo výpisu 

je zpoplatněný. 

 Katastrální odbor okresního úřadu přiděluje na základě žádosti vyhotovitelům 

geometrických plánů: 

a) čísla záznamu podrobného měření změn, 

b) parcelní čísla nově vytvářených parcel, 

c) čísla pevných bodů podrobného polohového bodového pole, když budou 

zakládané s cílem zaměření změny. 

Přidělení vyžádaných údajů potvrdí oprávněný zaměstnanec katastrálního odboru 

okresního úřadu zpravidla pod popisovým polem záznamu podrobného měření změn. 

 Katastrální odbor okresního úřadu podle obsahu a kvality souboru geodetických 

informací a rozsahu prací stanoví při poskytování potřebných podkladů na zpracování 

geometrického plánu území, ve kterém vyhotovitel: 

a) vyhotoví geometrický plán i v elektronické formě a stanovené struktuře, 

vrstvách a výměnném formátu, 

b) může vyhotovit geometrický plán bez určení nových podrobných bodů 

v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
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3.4 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Podle §9 S 74.20.73.43.00 - Směrnice pro vyhotovování geometrických plánů a 

vytyčování hranic [3] geometrický plán vyjadřuje stav jednotlivých parcel, které podléhají 

změně, a to před změnou a po vykonání změny. V případě, že je formát grafického 

znázornění větší než A4, se grafické znázornění skládá do formátu A4 tak, aby popisové 

pole bylo na vrchní straně. Části geometrického plánu musí být společně spojené takovým 

způsobem, aby nedošlo k případné výměně jednotlivých listů nebo jakýchkoliv částí. 

Geometrický plán se skládá z těchto náležitostí: 

a) popisové pole, 

b) grafické znázornění hranic parcel a jejich změn, 

c) výkaz výměr parcel a dílů. 

3.4.1 Popisové pole  

Podle §10 S 74.20.73.43.00 – Směrnice pro vyhotovování geometrických plánů a 

vytyčování hranic [3] v popisovém poli uvádíme:  

a) vyhotovitele, 

b) kraj, okres, obec, katastrální území, 

c) číslo plánu a číslo mapového listu, 

d) účel geometrického plánu, 

e) jméno vyhotovitele a datum zhotovení, 

f) způsob označení nových hranic v přírodě, 

g) číslo záznamu podrobného měření (měřičského náčrtu), 

h) text: „Souřadnice bodů označených čísly a ostatní měřičské údaje jsou uloženy 

ve všeobecné dokumentaci“, 

i) jméno, den, podpis a razítko osoby, která geometrický plán autorizačně ověřila, 

j) jméno, den, podpis a razítko osoby, která geometrický plán úředně ověřila. 

Popisové pole (tabulka 1) vyplňujeme do předem připraveného předtisku, přičemž 

existují pravidla, podle kterých ho vyplňujeme.  
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Vyhotovitelem geometrického plánu může být fyzická osoba, u které uvedeme 

jméno, příjmení a adresu, případně název podle živnostenského listu se sídlem. Pokud je 

vyhotovitelem právnická osoba, uvedeme název a sídlo této právnické osoby, přičemž tato 

právnická osoba je způsobilá vykonávat geodetické a kartografické činnosti. Pod těmito 

údaji uvádíme identifikační číslo organizace (IČO). Pokud geometrický plán vyhotovuje 

znalec z oboru geodézie a kartografie v rámci soudního konání, uvádíme jméno, příjmení, 

název soudu a jeho sídlo. 

Číslo geometrického plánu se skládá z pořadového (předběžného) čísla plánu, 

lomící čáry a roku přidělení předběžného čísla plánu subjektem způsobilým vykonávat 

geodetické a kartografické činnosti. Pokud chce vyhotovitel uvést do čísla plánu i jiné 

údaje, uvede je do kolonky před předběžné číslo plánu s pomlčkou. 

Kromě účelu geometrického plánu uvádíme i parcelní čísla parcel, kterých se 

vyhotovovaný geometrický plán týká. 

 

 

Tabulka 1: Popisové pole GP 
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3.4.2 Grafické znázornění 

Podle §11 S 74.20.73.43.00 – Směrnice pro vyhotovování geometrických plánů a 

vytyčování hranic [3] je grafické znázornění dosavadního stavu nemovitosti zhotovené 

jako zvětšenina nebo kopie katastrální mapy v měřítku zaručujícím dostatečnou 

přehlednost a čitelnost popisu i kresby. Zobrazujeme v něm i bezprostřední okolí řešeného 

území. 

 V grafickém znázornění se v souladu s technickou normou STN 01 3411 využívají 

tyto druhy čar a mapových značek: 

a) tenká, plná, černá čára (tloušťka čáry 0.18 mm) pro zobrazení dosavadního stavu, 

b) tenká, plná, červená čára (tloušťka čáry 0.18 mm) pro zobrazení nového stavu, 

c) tenká, černá, čárkovaná čára (tloušťka čáry 0.18 mm) s délkou čárek 5 mm a a 

velikostí mezer 2 mm pro zobrazení rámu mapových listů, 

d) tenká, černá, čárkovaná čára (tloušťka čáry 0.18 mm) s délkou čárek 1 mm a 

velikostí mezer 1 mm pro zobrazení práv k nemovitostem, vyjádřených na jiných 

grafických podkladech než v katastrální mapě, 

e) tenká, červená čerchovaná čára (tloušťka čáry 0.18 mm) s délkou čárek 3 mm a 

velikostí mezer 1.3 mm pro zobrazení průběhu hranic věcného břemena nebo 

jiného omezení vlastnického práva, 

f) tenká, černá (nový stav červená), čerchovaná čára (tloušťka čáry 0.18 mm) s délkou 

čárek 1 mm a velikostí mezer 0.8 mm pro zobrazení hranic v terénu nezřetelných i 

na zobrazení vlastnických hranic vedených skrz technické objekty, 

g) černý kroužek (nový stav červený) kroužek s průměrem 1.0 mm s tečkou pro 

zobrazení lomových bodů hranic nemovitostí označených mezníky, 

h) parcelní čísla jsou černá (nový stav červená) s výškou číslic 2.0 mm. 

Neplatná kresba se v grafickém znázornění ruší dvěma krátkými černými čarami, 

které jsou vedeny kolmo na rušenou čáru. Zlučky se ruší dvěma krátkými červenými 

čárami rovnoběžnými se směrem předmětné hranice. Zrušené značky druhů pozemků se 

přeškrtnou vodorovnou červenou čarou. Zrušená parcelní čísla se přeškrtnou červenou 

čarou vedenou rovnoběžně s rušeným parcelním číslem. 
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V grafickém znázornění se měřené kontrolní oměrné míry zobrazují černou barvou 

(výška číslic 1.0 mm) a uvádějí se mezi znaky “- -”. Když není možné některé oměrné 

míry změřit, uvedeme k příslušné hranici zkratku “n.m”. 

Orientace grafického znázornění bývá zpravidla na sever. V případě, že máme 

grafické znázornění orientované jinak, vyhotovitel geometrického plánu označí orientaci 

na sever směrovou družicí. 

V případě, že nám měřítko neumožňuje zobrazení určitých podrobností, můžeme 

tyto podrobnosti zobrazit mimo vlastní kresbu, přičemž se vzájemná vazba označí shodnou 

dvojicí velkých písmen abecedy. 

3.4.3 Výkaz výměr  

Podle §12 S 74.20.73.43.00 – Směrnice pro vyhotovování geometrických plánů a 

vytyčování hranic [3] je výkaz výměr sestava, do které uvádíme parcelní čísla, výměry 

parcel a dílů, druhy pozemků, způsob využívání nemovitostí, soupisná čísla stave, čísla 

listů vlastnictví a pozemkovoknižních vložek, jména a příjmení (názvy) a adresy (sídla) 

nových vlastníků, případně nájemců. Výkaz výměr obsahuje „Dosavadní stav“, „Změny“ a 

„Novy stav“ (tabulka 2).  

 Když sestavujeme výkaz výměr, vždy musíme vycházet z dosavadního právního 

stavu, tj. stav před navrhovanou změnou dotčených nemovitostí. V případě, že práva 

k nemovitostem dotčených změnou nejsou zapsána do listu vlastnictví, je nutné 

identifikovat a kvantifikovat práva k těmto nemovitostem. Tento stav řešíme 

v geometrických plánech:  

a) pokud jsou práva k dotčeným parcelám registru C v „Dosavadním stavu“ 

zaevidované v souboru popisných informací na listu vlastnictví, ve výkazu výměr 

uvádíme „Stav právní je totožný s registrem C KN“, 

b) pokud právní stav parcel registru C v „Dosavadním stavu“ není zaevidovaný 

v souboru popisných informací na listu vlastnictví, uvádíme „Stav právní“ a „Stav 

podle registru C KN“. 
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Tabulka 2: Výkaz výměr 

3.5 Geometrický plán v elektronické formě 

Podle §13 S 74.20.73.43.00 – Směrnice pro vyhotovování geometrických plánů a 

vytyčování hranic [3] je při současném technickém rozmachu a neustálém zavádění 

počítačů do všech technických činností jasné, že geometrické plány jsou vytvářené na 

počítačích se specializovaným programovým vybavením. ÚGKK SR přesně stanovuje 

v konkrétních technických předpisech strukturu, vrstvy a výměnný formát geometrického 

plánu v elektronické podobě. 

 Grafické znázornění geometrického plánu v elektronické formě je tvořeno úplným 

obsahem vektorové katastrální mapy v rozsahu nově navrhovaného stavu všech dotčených 

parcel registru C KN. 

 Samozřejmě ale vytvoření elektronické podoby geometrického plánu absolutně 

nenahrazuje povinnost jeho vyhotovitele vytvořit geometrický plán se všemi svými částmi 

v předepsaném tvaru na papírovém médiu. 
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4 ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

Podle §20 S 74.20.73.43.20 – Směrnice pro měření a vykonávání změn v souboru 

geodetických informací katastru nemovitostí [5] slouží záznam podrobného měření změn 

jako podklad pro vyhotovení geometrického plánu. Zaznamenávají se do něj všechny 

výsledky podrobného měření změn. 

Záznam podrobného měření změn se skládá ze třech částí: 

a) popisové pole, 

b) měřičský náčrt, 

c) zápisník. 

4.1. Popisové pole 

 Popisové pole slouží pro vyplnění základních informací o Záznamu podrobného 

měření změn. Obsahuje: 

a) všeobecné údaje, 

b) údaje o měření změny, 

c) organizační údaje o zpracování změny, 

d) údaje z katastrálního operátu přidělené na zpracování změny a potvrzené o jejich 

přidělení, 

e) autorizační ověření výsledků měření, 

f) úřední ověření výsledků měření. 
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Tabulka 3: Popisové pole ZPMZ 

 

4.2 Měřičský náčrt 

 Měřičský náčrt (obrázek 1) obsahuje kresbu dosavadního a nového stavu 

polohopisu, body polohového bodového pole použité na připojení měřičské sítě a 

nacházejících se na území zobrazovaném náčrtem, čísla podrobných bodů dosavadního i 

nového stavu, zákres spojnic bodů použité měřičské sítě, zápis kontrolních oměrných a 

ověřovacích mír, dosavadní i nové parcelní čísla a značky druhů pozemků a další údaje 

potřebné pro zpracování změny jako například údaje o kupujícím, soupisná čísla nových 

měřených staveb, způsob využívání nových staveb a pozemků. Též se vyznačuje měřítko 

náčrtu, a když náčrt není orientovaný na sever, vyznačuje se i orientace měřičského náčrtu. 

 Náčrt se zhotovuje v dostatečně velkém měřítku tak, aby kresba byla přehledná a 

všechny číselné údaje byly zřetelně čitelné. V případě, že určitou část měřené změny 

nejsme schopni v měřítku zobrazit, tuto změnu vyznačíme na okraj náčrtu a vzájemnou 

souvislost označíme velkými písmeny abecedy. 

 Základní formát pro měřičský náčrt je A4, pokud máme měřičský náčrt větších 

rozměrů, tento náčrt skládáme do formátu A4.  
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Obrázek 1: Měřičský náčrt 

4.3 Zápisník 

 Zápisník obsahuje všechny použité body na měření, tj. body polohového bodového 

pole, pevné body, pomocné body, podrobné body a souřadnice těchto bodů. Do zápisníku 

se dále zaznamenávají měřené údaje a ověřovací míry.  

 Pokud pracujeme v místním souřadnicovém systému, může zápisník obsahovat i 

seznam souřadnic nově určených podrobných bodů. Tento seznam souřadnic uvádíme do 

zápisníku po vykonání všech povinných zápisů a označíme ho jako „Seznam souřadnic 

nově určených podrobných bodů“. 

 Při měřičských pracích s využitím technologií GNSS můžeme zápisník nahradit 

výstupem z výpočtového protokolu. 
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5 TECHNOLOGIE GNSS 

Zavedení globálních družicových navigačních systémů (angl. Global Navigation 

Satellite Systems, GNSS) do každodenního života přineslo revoluci v určování polohy 

a navigace [7]. Globální družicové navigační systémy umožnily určení polohy v jakékoliv 

části Země, přičemž přesná koordinace omezeného počtu umělých družic obíhajících okolo 

naší planety umožnila pokrytí celého zemského povrchu navigačními signály. 

Po zpřístupnění amerického vojenského navigačního systému NAVSTAR 

(Navigation System using Timing And Ranging), který využívá satelity Globálního 

polohového systému (Global Possitioning System, GPS), pro širokou veřejnost, došlo 

k výrazné změně v systému práce geodetů. Geodeti začali ve velkém využívat technologie 

GNSS, přičemž přímo v terénu je díky mobilní údajové komunikaci možné připojení do 

sítě Internet, což odstranilo problémy, ke kterým docházelo z důvodu množství kabelů.  

Systémy GNSS pracují od svého začátku a vypuštění družic prakticky nepřetržitě 

a jsou schopny dlouhodobého autonomního provozu. Na území Slovenské republiky se 

donedávna využívala pro GNSS pouze zkratka amerického systému GPS, avšak když se 

začaly využívat i signály z ruských družic systému GLONASS, došlo ke změně 

a využívání zkratky GNSS namísto GPS. 

5.1 Geodetické referenční systémy 

Podle §2 předpisu č. 300/2009 Z. z., kterým se vykonává zákon Národní rady 

Slovenské republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii ve znění pozdějších předpisů 

[5] rozdělujeme geodetické referenční systémy na: 

a) Evropský terestrický referenční systém 1989 (ETRS89): 

- systém, který je totožný s Mezinárodním terestrickým referenčním systémem 

(ITRS) v epoše 1989.0, fixovaný na stabilní část Eurasijské tektonické desky, 

- počátek systému se nachází v těžišti hmot celé Země, 

- jednotkou délky je metr (soustava SI), 

- vývoj orientace v čase je zabezpečený použitím podmínky „síť bez rotace“ 

s ohledem na horizontální pohyby tektonických desek celé Země, 
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- souřadnice se vyjadřují buď v pravoúhlých karteziánských souřadnicích XYZ 

nebo v elipsoidických (geodetických) souřadnicích φλh, přičemž „φ“ je šířka, 

„h“ je délka a „h“ je výška, 

- ETRS89 se vztahuje na elipsoid Geodetického referenčního systému 1980 se 

základním poledníkem Greenwich a konstantami a= 6 378 137 m a f = 

298,257222101, kde „a“ je délka hlavní poloosy a „f“ je zploštění. 

b) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK): 

- určený Besselovým elipsoidem 1841 se základním poledníkem Ferro 

a s parametry a = 6 377 397,155 m a f = 299,1528128, kde „a“ je délka hlavní 

poloosy a „f“ je zploštění, 

- Křovákovo zobrazení sestává ze čtyř kroků: zobrazení Besselova elipsoidu na 

kulovou plochu, transformace zeměpisných sférických souřadnic na sférické 

kartografické souřadnice na kulové ploše, zmenšení kulové plochy a její 

konformní zobrazení na dotykový kužel ve všeobecné poloze a z rozvinutí 

plochy dotykového kuželu do roviny, přičemž osa x pravoúhlého rovinného 

souřadnicového systému směřuje na jih a osa y na západ. 

c) Baltský výškový systém po vyrovnání (Bpv): 

- kinematický výškový systém, který se vztahuje na střední hladinu Baltského 

moře prostřednictvím referenčního bodu, kterým je bod nula mořského vodočtu 

Kronštadt, 

- při výpočtu výšek bodů vyrovnáním uplatňujeme normální korekce podle 

Molodenského teorie na naměřené převýšení z měření v nivelačních sítích. 

d) Evropský vertikální referenční systém (EVRS): 

- vztažná výšková hladina je definována jak ekvipotenciální plocha, kde je 

potenciál tíhového pole Země konstantní,  

- je ve výšce vodočtu v Amsterdamu – Normaal Amsterdam Peil, 

- jednotkou délky je metr a jednotkou času je sekunda, 

- EVRS je nulový slapový systém. 

e) Gravimetrický systém (S-Gr): 

- kinematický referenční systém, který je definovaný geometrickými a 

fyzikálními parametry, 

- geometrické parametry charakterizují polohy budov, 
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- fyzikální parametry definují charakteristiky tíhového pole Země vtaženého 

k těmto bodům. 

5.2 Slovenská prostorová observační služba GNSS (SKPOS) 

Služba SKPOS přináší do geodetických měření obrovské množství výhod [7]. Mezi 

nejvýraznější patří samozřejmě zejména jednoduchost (v terénu zapneme přístroj a 

můžeme začít měřit), šetření času (připojení k bodovému poli není potřebné), snížení počtu 

měřičů (jeden měřič stačí na to, co museli vykonávat dva), přesnost (SKPOS poskytuje 

síťové řešení zabezpečující přesnost pro většinu geodetických prací). Tato technologie 

výrazně zvyšuje produktivitu práce a snižuje náklady. 

Služba SKPOS poskytuje registrovaným uživatelům korekční údaje a transformační 

klíče pro přesné určení polohy na území Slovenské republiky. SKPOS je vybudována na 

této infrastruktuře: 

a) 30 referenčních stanic s přijímači Trimble NetR5 a anténou Zephyr Geodetic 

Model 2 (obrázek 2), které přijímají signály z družic amerického systému GPS a 

ruského systému GLONASS, 

b) rezortní virtuální privátní síť na správu a přenos prvotních observovaných údajů 

z referenčních stanic do centra, 

c) řídící centrum v Geodetickém a kartografickém ústavu v Bratislavě na zabezpečení 

provozu a poskytování údajů. 
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Obrázek 2: Rozmístění referenčních stanic 

(http://www.skpos.gku.sk/Map/SensorMap.aspx) 

6 VYUŽITÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

 Pro vytvoření geometrického plánu jsme využili dva druhy programového 

vybavení. Jedním byl program TopSURV pro prvotní činnost, tj. import naměřených 

hodnot do počítače. Dalším využitým programem byl Geus, díky kterému jsme tento 

geometrický plán zpracovali. 

6.1 TopSurv 

 Pro všechny Topcon totální stanice i GPS byl vyvinutý jedinečný programový 

balík, který umožňuje hladký tok dat z terénu přímo do kanceláře. [8]. 

 Program běží na různých Windows řídících platformách. Podle výrobců má nejlepší 

Bluetooth kompatibilitu pro bezdrátový přenos dat do PC. Je výkonný, univerzální a 

modulární. Vhodný pro většinu měřičských požadavků a vykonává manipulaci a 

organizaci dat co možná nejlehčeji a nejúčinněji.  

 

http://www.skpos.gku.sk/Map/SensorMap.aspx
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6.2 GEUS 

Zaměřený geometrický plán byl zpracovaný v programu Geus 15.0 od firmy GEUS 

ware s.r.o., která už téměř deset let vytváří program Geus, který je určený přednostně ke 

zpracování geometrických plánů [9]. Program se skládá ze dvou základních částí: 

a) výpočtová část 

b) grafická část 

6.2.1 Výpočtová část 

 Program Geus je velmi komplexním programem určeným na geodetické výpočty 

hlavně pro mapy velkých měřítek, přičemž primární funkcí programu Geus je práce 

v katastru nemovitostí a s ní spojená tvorba geometrických plánů. Obsahuje všechny 

základní výpočty, jako je například ortogonální a polární metoda, přetínání ze směrů, délek 

a zpět, kontrolní oměrné míry, konstrukční oměrné míry, výměry a mnohé další. Program 

se přednostně využívá pro zpracování geometrických plánů, ale může se využít i na 

výpočet základních typů polygonových pořadů. 

 Výpočtovou část můžeme kdykoliv, bez jakékoliv ztráty právě rozpracovaných dat 

přepnout do grafické části programu Geus. Všechny vykonávané výpočty se průběžně 

ukládají do výpočtového protokolu, který se dá v průběhu výpočtu jednoduše editovat. 

Výstup protokolu je možný i přímo do textových editorů jako například MS Word, 

OpenOffice Writer a též GeusPTK. 

6.2.2 Grafická část 

 Program Geus můžeme definovat jako jednodušší zeměměřičský CAD systém. 

S tímto programem jsme schopni bezproblémově změnit měřítko mapy bez toho, abychom 

ztratili jakékoliv informace nebo došlo ke změně vzhledu. Seznam souřadnic ve výpočtové 

části neustále spolupracuje s grafickou částí, a proto je jakákoliv změna souřadnic ve 

výpočtu okamžitě vyobrazená v kresbě grafické části. Díky tomu se program Geus 

specializuje zejména na tvorbu map od úplného základu. 
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 Počet objektů při tvorbě výkresu je prakticky neomezený, velikost výkresu je 

omezená jedině dostupnou pamětí a výkonem počítače. 

 Program obsahuje téměř všechny značky důležité pro tvorbu map. Vlastnosti prvků 

se dají jednoduše měnit pomocí stylů, které jsou plně pod kontrolou uživatele. 

 Kresba se dá exportovat do formátů DXF (AutoCAD, MicroStation …), VTX + 

STX (KOKEŠ, Geoplot …). Import je možný ve formátu DXF, přičemž import zahrnuje i 

přenos linií a textů. Importovat můžeme i DKM z formátů VFK, VMK nebo DXF. Geus 

podporuje tvorbu mapových listů v S-JTSK. 

7 VYUŽITÁ MERIČSKÁ TECHNIKA 

a) Topcon HiPer (obrázek 3) 

b) ocelové pásmo (obrázek 4) 

Na toto měření byl použitý GPS přijímač Topcon HiPer [11]. Přístroj pracuje úplně 

bez jakéhokoliv použití kabelů, pokud se jedná o RTK referenční stanici, tak i RTK rover. 

Pro eliminaci rádiových frekvencí je aparatur HiPer vybavena pokrokovou technologií 

„Free Channel Scan“, která automaticky detekuje rušivé frekvence a vyhledává volné 

kanály. Aparatura HiPer od firmy Topcon obsahuje unikátní technologii GPS+, která 

umožňuje sledovat satelity systémů GPS i GLONASS. Tato duální sledovací technologie 

znamená oproti samotnému GPS nárůst počtu dostupných satelitů o 40%, zvýšení výkonu 

a spolehlivosti aparatury a možnost vykonávat přesné měření i ve velmi nepříznivých 

podmínkách, kde samotná GPS nestačí. 
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Technické parametry [11]: 

Parametry sledování: 

Sledovací kanály 40 kanálový integrovaný GNSS přijímač/anténa 

Sledované signály: 

Sledovací kanály (standard) 40 L1 kanálů 

Sledovací kanály (volitelné) 20 GPS L1+L2 (GD), 20 GPS L1+GLONASS 

(GG), L1/L2 C/A a P kód 

Výkonnostní parametry 

Statická, rychlá statická met. H: 3mm + 0,5ppm; V: 5mm + 0,5ppm 

RTK H: 10mm + 1ppm; V: 15mm + 1ppm 

Napájení 

Baterie Interní lithiová baterie s výdrží 14 hodin 

Externí napájení 6 až 28 voltů 

Spotřeba Méně než 4,2 Watt 

Parametry GPS+ antény 

GPS/GLONASS Integrovaná 

Základ antény Anténa na rovné desce 

Rádiová anténa UHF anténa umístěná na střed 

Rádio modem 

Typ rádio modemu Interní Tx/Rx UHF (volitelný frekvenční rozsah) 

Výstupní výkon 1W/0,25W (volitelný) 

Bezdrátová komunikace  

Komunikace Bluetooth verze 1.1 comp. 

I/O 

Komunikační porty 2x sériový (RS232) 

Další I/O signály 1pps, Event Marker 

Paměť a registrace 

Vnitřní paměť Až 1 GB 

Záznam surových dat Až 20 krát za sekundu (20Hz) 

Typ dat Kód a nosná L1 a L2, GPS a GLONASS 

Datový výstup 

Real Time datové výstupy RTCM SC104 verze 2.1, 2.2, 2.3, CMR, CMR+ 

ASCII Outputs NMEA 0183 verze 3.0 

Other Outputs TPS formát 

Output Rate Až 20 krát za sekundu (20Hz) 

Provozní podmínky 

Obal Robustní, vodotěsný, lisovaný hliník 

Pracovní teplota -30 C až +55 C 

Rozměry 159 x 172 x 88mm 

Hmotnost 1,65 kg 
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Obrázek 3: Topcon HiPer 

(http://www.gisromania.ro/Topcon_gps.htm) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Ocelové pásmo 

(http://www.vltava2012.cz) 

7 VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

 Tento geometrický plán byl vyhotovený pro přerozdělení pozemků, které se 

nacházejí na jednom listu vlastnictví. Zájmové parcely mají čísla 14549/3 a 14549/79 

(obrázek 5) a nacházejí se ve městě Čadca (katastrální území Čadca), městská část 

Podzávoz (49° 27′ 25.2″ s.š., 18° 46′ 38.76″ v. d.). Podzávoz je jakýmsi předměstím těsně 

http://www.gisromania.ro/Topcon_gps.htm
http://www.vltava2012.cz/
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před vstupem do centra města Čadca a spojuje ho s městskými částmi Čadečka, Milošová a 

Drahošanka. Je na povodí řeky Čierňanky a vede tudy hlavní cestoví tah do Polska a Česka 

(cesta I/11). V blízkém čase tudy povede dálnice D3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Výřez základní situace 

7.1 Vyžádání podkladů pro tvorbu geometrického plánu 

 Na vyhotovení geometrického plánu potřebujeme podklady, které nám poskytuje 

katastrální odbor okresního úřadu. Protože se zájmové území nachází v katastrálním území 

Čadca, pro podklady na vyhotovení geometrického plánu jsem navštívil Správu katastru 

v Čadci, jejímž ředitelem je pan Ing. Vladimír Janík.  

 Získal jsem potřebné podklady ve formátu VGI. Soubor VGI obsahoval výřez 

katastrální mapy daného území v DKM, seznam souřadnic trigonometrických, 

zhušťovacích a podrobných bodů v daném výřezu katastrálního území. 

 Dále mi bylo přidělené číslo ZPMZ (4081), nová čísla parcel a čísla PBPP 

přidělené nebyla, protože žádná nová nevznikla. 

 adresa: Podjavorinská ulice 2576, 022 01 Čadca 

 kontakt: Tel.: 041 281 7554, Fax: 041 433 4773, e-mail: skca@skgeodesy.sk    
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7.2 Zaměření změny 

 Před samotným příchodem do zájmové oblasti došlo k telefonické dohodě na čase, 

ve kterém by mělo měření probíhat, protože při tomto měření byla účast vlastníka pozemku 

nutná. Po příchodu na pozemek a přivítání se s vlastníkem nám vlastník ukázal průběh 

hranice, místa, ve kterých se měl daný pozemek rozdělovat. Vlastník si tuto změnu označil 

na bodech 003340810008 a 003340810005 pomocí dřevěných kolíků v zemi a ostatní body 

byly označené v průběhu už existujícího plotu. V tomto geometrickém pláně bylo hlavně 

potřebné změnu zobrazit do DKM. Prostorové zaměření jednotlivých podrobných bodů 

bylo vykonané pomocí metody „Real Time Kinematic“ RTK s využitím služby SKPOS 

s geodetickým přístrojem Topcon Hiper. Na jednotlivých bodech jsme observovali 

minimálně 10 sekund. Po zaměření těchto bodů jsme pomocí ocelového pásma zaměřili 

kontrolní oměrné míry, jejichž hodnoty najdeme v už vypracovaném geometrickém plánu. 

Samotné měření se uskutečnilo v souřadnicovém systému JTSK 03 a protože v okolí 

nebyly nalezeny identické body vhodné na transformaci, byly zaměřeny body v JTSK 03 

transformované do souřadnicového systému S-JTSK pomocí lokálního transformačního 

klíče z bodů Státní prostorové sítě (ŠPS). 

Transformační klíč z bodů ŠPS: 

2613CA-1004 443574.22 1146506.81 613.16 

2613CA-1005 443055.03 1153697.31 784.03 

2613CA-1006 437668.28 1150213.50 567.66 

2613CA-1007 430562.95 1155636.59 551.42 

7.3 Princip metody RTK 

 Pomocí metody RTK (Real Time Kinematic) získáváme přesné korekce měřených 

souřadnic v reálném čase [10]. Korekce jsou nepřímo poskytovány referenční stanicí 

umístěnou na bodě se známými souřadnicemi. Ta přijímá signály z družic, které vysílá do 

roveru, ve kterém dochází k výpočtu potřebných korekcí pomocí porovnávání signálu 

přijatého z referenční stanice se známými souřadnicemi stanoviště. Korekce zvyšují 

přesnost určení prostorové polohy bodu. Analýza signálu je založená na zpracování 

dopplerovsky posunuté nosné vlny. RTK je fázovým měřením. 
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7.3 Kancelářské výpočtové práce pro tvorbu GP 

 Po naměření hodnot jsme se přesunuli do kanceláře, kde byly pomocí programu 

TopSURV naměřená data přesunuta do počítače. Ze Správy katastru v Čadci jsme už měli 

předem nachystaná data, která jsme přidali do složky s měřením v počítači. Pomocí 

geodetického programu GEUS 15.0 jsme naměřená data zpracovali. Naměřené hodnoty 

v JTSK 03 a transformované hodnoty souřadnic v S-JTSK jsou uvedené v Protokolu určení 

souřadnic bodů metodou GPS v S-JTSK, který je součástí příloh. Výpočtové práce, tedy 

výpočet průsečíků přímek za účelem napojení změny a výpočet výměr jsou uvedené ve 

výpočtovém protokolu, který je taktéž součástí příloh. Pro potřeby ZPMZ jsme vyplnili 

popisové pole ZPMZ, vytvořili měřičský náčrt, ve kterém jsme zobrazili dosavadní i nový 

stav polohopisu. V geometrickém plánu jsme vyplnili popisové pole GP, vytvořili jeho 

grafické znázornění a vyplnili výkaz výměr. Na Správu katastru v Čadci byl tento 

geometrický plán zaslaný spolu se všemi náležitostmi a souborem ve formátu VGI, ve 

kterém byla zobrazená parcela v souřadnicovém systému JTSK 03 i S-JTSK. Výsledkem 

byl platný geometrický plán, který se autorizačně i úředně ověřil a tím vstoupil v platnost. 

8. AUTORIZAČNÍ OVĚŘENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Podle §15 S 74.20.73.43.00 – Směrnice pro zhotovení geometrických plánů a 

vytyčování hranic [3] může autorizačně ověřovat geometrické plány autorizovaný geodet a 

kartograf. Tyto osoby na sebe při ověřování geometrických plánů přebírají 

spoluzodpovědnost za obsahovou úplnost, za správnost údajů dosavadního a nově 

navrhovaného stavu, za náležitosti a předepsanou přesnost měřičských, výpočtových a 

zobrazovacích prací, za správnost vyhotovení geometrického plánu v elektronické formě a 

jeho soulad s výstupem na papírovém médiu, za správnost číslování nových bodů PPBP, 

nově navrhovaných parcel a taktéž i ZPMZ. Na základě této spoluzodpovědnosti 

autorizovaný geodet přezkoumá kvalitu, a zda přesnost měřičských, zobrazovacích i 

výpočtových prací zodpovídá předpisům. 

 Autorizovanému geodetovi je umožněno před autorizačním ověřením přešetřit 

zákres tužkou v katastrální mapě, vykonat kontrolu údajů uvedených v dosavadním stavu 

výkazu výměr i případné kontrolní kartometrické měření na jiných grafických podkladech. 
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9. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Podle §16 S 74.20.73.43.00 – Směrnice pro vyhotovování geometrických plánů a 

vytyčování hranic [3] předkládá vyhotovitel geometrického plánu geometrický plán na 

úřední ověření příslušnému katastrálnímu odboru okresního úřadu, tj. úřadu, v jehož 

obvodu se nacházejí změnou dotčené nemovitosti. Všechna vyhotovení předložená na 

úřední ověření musí být předem ověřená autorizačně. Společně s geometrickým plánem 

předkládá vyhotovitel i záznam podrobného měření změn, seznam souřadnic nově 

určených podrobných bodů, výpočet výměr parcel, výsledný operát zřizování nově 

určených bodů PBPP a případně nedostatky zjištěné na geodetických bodech během 

měření. 

 Katastrální odbor okresního úřadu před samotným úředním ověřením přezkoumává 

tyto náležitosti: 

a) soulad výchozích údajů katastru nemovitostí uvedených v geometrickém plánu 

s platnými údaji katastru nemovitostní ke dni úředního ověření, 

b) soulad označení nových parcel s přidělenými parcelními čísly, 

c) zákres tužkou nově navrhovaného stavu do katastrální mapy, 

d) přesnost. 

V případě, že je geometrický plán vyhotovovaný v souřadnicovém systému S-JTSK, 

vykoná katastrální odbor okresního úřadu i kontrolu oměrných měr přepočtem ze 

souřadnic, kontrolu výpočtu souřadnic nových lomových bodů, případně další kontrolní 

činnosti. 

Po přezkoumání všech náležitostí katastrální odbor okresního úřadu geometrický plán 

buď ověří, a to v případě, že jsou všechny náležitosti v souladu s příslušnými předpisy, 

nebo geometrický plán vyhotoviteli vrátí, pokud došlo k zjištění nedostatků, přičemž po 

opětovném předložení geometrického plánu na úřední ověření s odstraněnými nedostatky 

katastrální odbor okresního úřadu úředně ověří geometrický plán ve zkrácené lhůtě. 

Geometrický plán může úředně ověřovat jen zaměstnanec katastrálního odboru 

okresního úřadu s osobní odbornou způsobilostí. V příslušné části popisového pole úředně 

ověří geometrický plán doložkou „Úředně ověřené podle § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z. 

z. o geodezii a kartografii“, jménem, příjmením a svým podpisem, datem, razítkem kulaté 
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pečeti katastrálního odboru okresního úřadu a číslem podle registru ověřených 

geometrických plánů. 

10. ZÁVĚR 

Moje bakalářská práce byla zaměřená na vyhotovení geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku v katastrálním území Čadca. Navrhovanou změnu upřesnil samotný 

objednavatel zakázky. 

Po vyhotovení geometrického plánu byl tento plán společně s dalšími potřebnými 

listinami ověřený a použitý pro zápis údajů do katastru nemovitostí. 

Tento geometrický plán obsahuje všechny náležitosti a přílohy podle platného 

zákona. 
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