
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKA 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko – geologická fakulta 

Institut geodézie a důlního měřictví 

GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VYZNAČENÍ ZMĚNY VNĚJŠÍHO 

OBVODU BUDOVY V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ DARKOVICE 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

AUTOR:  

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:  

Martin KRUPA 

Ing. Miroslav NOVOSAD 

Ostrava 2013 



Martin KRUPA: Geometrický plán pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v k.ú. Darkovice 

2013 
 

Prohlášení 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny 

použité podklady a literaturu. 

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního 

a § 60 – školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

(dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít 

(§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen 

u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené 

v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie 

této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna  

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek 

na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy 

(až do jejich skutečné výše). 

V Ostravě dne 30. 4. 2013  

 Martin KRUPA 

________________



Martin KRUPA: Geometrický plán pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v k.ú. Darkovice 

2013 
 

 

 

  



Martin KRUPA: Geometrický plán pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v k.ú. Darkovice 

2013 
 

Poděkování 

Chtěl bych tímto upřímně poděkovat vedoucímu bakalářské práce,  

panu Ing. Miroslavu Novosadovi, za ochotu, připomínky, trpělivost, vedení a pomoc 

při tvorbě tohoto díla. Dále nesmím opomenout Katastrální úřad v Opavě, který téměř 

okamžitě reagoval na mé žádosti a bez jakýchkoliv problémů vyhověl všem mým 

potřebám, jakožto podkladům pro tuto práci. Mé díky patří také vedoucímu Institutu 

geodézie a důlního měřictví, panu Ing. Pavlu Černotovi Ph.D., který umožnil vypůjčení 

nezbytné techniky ke změření a získání nezbytných podkladů v terénu. Samozřejmě děkuji 

též rodině a všem přátelům za morální, psychickou a finanční pomoc během celého studia. 

Vám všem patří mé velké díky. Děkuji.  



Martin KRUPA: Geometrický plán pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v k.ú. Darkovice 

2013 
 

Anotace 

Tento dokument se zabývá postupem tvorby geometrické plánu od získání 

podkladů pro jeho vytvoření měřením v terénu, přes matematické výpočty, grafické 

zpracování a jiné kancelářské práce, až po jeho podání na katastrální úřad, jako podkladu 

pro návrh na vklad pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v katastrálním území 

Darkovice do katastru nemovitostí v souladu se Zákonem o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem (č. 265/1992 Sb.) ve znění vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

Klíčová slova: Geometrický plán, SGI, SPI, S-JTSK, katastrální území, katastr 

nemovitostí, totální stanice 

Summary 

This document discusses the process of preparing survey sketch of gathering data 

for creation measured in the field, through mathematical calculations, graphic processing 

and other office working to this submission to the Land Registry Office as a basis for the 

design of the deposit for the substitution of the outer perimeter of the building in cadastral 

Darkovice in the real estate in accordance with the Law on Registration of ownership and 

other rights in rem (No. 265/1992 Coll.), as amended by Decree No. 26/2007 Coll. 

Keywords: Survey sketch, FGI, FTI, S-UTNC, cadastre unit, cadastre of real 

estate, total station 
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ  bonitovaná půdně evidenční jednotka 

DKM  digitální katastrální mapa 

KN  katastr nemovitostí 

PBPP  podrobné bodové polohové pole 

Ppm  jedna miliontina 

SGI  soubor geodetických informací 

S-JTSK systém jednotné sítě katastrální 

SPI  soubor popisných informací 

ÚOZI úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

VFK  výměnný formát katastru 

ZBPP základní bodové polohové pole 

ZPMZ záznam podrobného měření změn 
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1 Úvod 

Obsahem tohoto dokumentu je problematika vkladu práv k nemovitostem 

do evidence katastru nemovitostí české republiky na základě provedené změny v terénu, 

čili doplnění souboru geodetických informací (dále SGI) a souboru popisných informací 

(dále SPI), kvůli změně vnějšího obvodu budovy, díky níž se mění i výměra objektu.  

Tato změna se nachází v lokalitě katastrálního území Darkovice, kraje 

Moravskoslezského, okresu Opavského, spadající pod územní správu Katastrálního úřadu 

pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava. 

Celé katastrální území je již kompletně v katastru nemovitosti vedeno na digitální 

katastrální mapě (dále DKM). 

Kompletní zeměměřická činnost v terénu, která sloužila k získání důležitých dat, 

potřebných ke zpracování, proběhla již ke konci roku 2012. 
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2 Historie geometrického plánu 

Pro úplné pochopení významu geometrického plánu je třeba znát i jeho úplnou 

historii vzniku. Ta sahá až do dob, kdy naše vlast byla pod správou Rakousko-uherského 

císařství. Dne 20. dubna 1758 vydává císař Josef II. patent, na jehož základě probíhá 

na našem území 1. katastrální mapování. Tímto katastrálním dílem končí doba, kdy se 

dřívější evidence půdy obešly bez jakéhokoliv přesného měření. Údaje o nemovitostech 

v nich byly sdělovány pouze ústně a katastrální výnosy se jen odhadovaly až do roku 1789. 

Další důležitým milníkem, vedoucím k dnešní podobě předpisů o vkladu byl 

rozkaz Františka I. vydaný 23. prosince 1817 o pozemkové dani. Tímto krokem začal 

vznikat Stabilní katastr, jehož mapy jsou dokonce z velké míry využívány do dnešních 

dnů, kdy stále není dokončena kompletní digitalizace katastrálních map našeho území. 

Stabilní katastr však nebyl zprvu dobře udržován a aktualizován. Pravidelnou aktualizaci 

totiž mělo na starosti pouze 19 zeměměřických úředníku na celé tehdejší území.  

V roce 1848 také došlo k osvobození rolníků, což vedlo k dalším potížím 

a nárůstu práce v katastru. Osvobození nevolníci totiž získali práva například  

na rozdělování pozemkové držby mezi své potomky. Držby tak začaly měnit svou podobu 

do nejrůznějších nepravidelných tvarů a byly zpravidla buď špatně přístupné, nebo 

dokonce nepřístupné. Z toho důvodu bylo nutné přistoupit na tzv. reambulaci (1869-1881), 

podle jejichž výsledků byla definitivně upravena pozemková daň. Vyznačovali se  

jak parcely pozemkové, tak stavební. Zároveň byl vydán zákoník o Evidenci katastru daně 

pozemkové roku 1883, který přikazoval udržovat aktualizovaný stav katastru v souladu se 

skutečným stavem. Kvůli jednoznačnému geometrickému, polohovému a rozměrovému 

určení změny údajů tak vzniká princip a podoba prvního geometrického plánu. 

Do dnešní podoby se pak vzhled, název a předpisy, stanovující základní 

charakteristiku geometrického plánu, vyvíjely po dobu bez mála dvou stovek let. 

Za tu dobu se dnešní geometrický plán označoval například jako situační, geometrovský, 

geometricky situační, geometrický polohový, apod. Dnešní název se ustálil až v roce 1964 

za vzniku evidence nemovitostí. Aktuální podoby se lišil v mnoha věcech, mezi něž patří 

třeba barevnost. 
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3 Geometrický plán 

Čím je však pro nás geometrický plán dnes? 

Dle [1] cituji: „ 

Geometrický plán je výsledkem zeměměřických činností, který svým 

zpracováním a obsahem souvisí s předmětem katastru nemovitostí a který je zpracován 

způsobem stanoveným příslušným právním předpisem. Podle katastrálního zákona  

je geometrický plán podkladem listin, podle nichž se do katastru nemovitostí zapisují nové 

stavby, reálně oddělované části nemovitostí, jakož i věcná břemena k části pozemku.  

S výjimkou práv odpovídajících věcným břemenům, u kterých se předmět listin a 

geometrického plánu vyznačuje pouze v souboru popisných informací, je geometrický plán 

technickým podkladem listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, 

je-li potřeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.  

Geometrický plán je technickým instrumentem univerzálně srozumitelným 

technickým, právním i správním odborníkům a poučené laické veřejnosti. Jeho pomocí se 

určitá skutečnost v přírodě nebo konkrétní definovaný předpoklad či projekt takovéto 

skutečnosti (např. fyzické rozdělení pozemku) převodem do stanoveného měřítka a 

použitím předepsané technologie zobrazí do katastrální mapy a s použitím verbálního 

označení a definovaných symbolů vyznačí v souboru popisných informací katastru 

nemovitostí. Geometrický plán je vždy výsledkem přímého měření v přírodě. Geometrický 

plán bez měření je pojmovým nesmyslem, a tudíž neexistuje.  

Jako geometrický plán nelze označit výsledky zeměměřických činností, které sice 

slouží k potřebám katastru nemovitostí, ale nevznikly na podkladě přímého měření. 

Takovými změnami jsou sloučení pozemků, demolice budovy, doplnění pozemku 

vedeného dosud ve zjednodušené evidenci do katastru nemovitostí, změna druhu pozemku, 

apod. Rovněž na změny, které sice s měřením v terénu spojeny jsou, ale nemění hranice 

pozemku nebo obvod budovy (např. určení hranice chráněného území nebo jeho 

ochranného pásma pokud průběh hranice lze ztotožnit s průběhem hranice zobrazené  

v katastrální mapě, vyznačení dalších prvků polohopisu apod.), nelze použít formy 

geometrického plánu. Oba typy zmíněných změn lze do katastru nemovitostí vyznačit 

pouze na podkladě záznamu podrobného měření změn.“ 
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3.1 Druhy geometrického plánu 

Geometrický plán se vyhotovuje jen na základě přesně stanovené změny, která má 

být v katastru nemovitostí vyznačena. Lze jej tedy vyhotovit jen pro účely, stanovené  

ve vyhlášce 26/2007 podle § 73, jehož zkrácené znění je následující. 

Dle [2] cituji: „ 

Geometrický plán se vyhotovuje pro 

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, jde-li 

o případ, kdy její nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené 

v katastrální mapě, a vyhotoví se geometrický plán. 

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku, 

d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru 

s výjimkou drobných staveb, 

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
 
v případě, že jejich 

výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu, 

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků,  

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.“ 

3.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Téměř každá část geometrického plánu a jeho postup vyhotovení je přesně určen a 

normalizován. Ne jinak je tomu i u závazných podkladů pro vyhotovení geometrického 

plánu, které upravuje opět i výše zmiňovaná vyhláška 26/2007, tentokrát však § 74. 

Dle [2] cituji: „ 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací. 
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Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových 

evidencí se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů k nemovitostem, pokud 

nejsou dosud vyznačeny v souboru geodetických informací a souboru popisných informací 

katastru nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa.  

Dalšími podklady jsou zejména 

a)  záznamy podrobného měření změn 

b) údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích 

bodech a bodech podrobného polohového bodového pole, 

c) údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického 

podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v katastru obsaženy.“ 

3.2.1  Soubor geodetických informací 

Dle [2] cituji: „ 

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje 

body polohového bodového pole, polohopis a popis a má tyto formy 

a) katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního operátu 

novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav, přepracováním souboru 

geodetických informací (dále jen „přepracování“), s výjimkou mapy vyhotovené podle 

písmene c), nebo převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy (dále jen 

„digitální mapa“), 

b) katastrální mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě 

stanovenými v době jejího vzniku (dále jen „analogová mapa“), 

c) katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy 

v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském do digitální formy nebo 

digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů zejména 

v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském (dále jen „digitalizovaná 

mapa“). 
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Katastrální mapa může mít v ucelených částech katastrálního území různou 

formu. Klad, rozměry a označení mapových listů katastrální mapy v S-JTSK a map 

v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském jsou uvedeny v příloze 

k vyhlášce. 

Předměty obsahu katastrální mapy v S-JTSK nebo digitalizované mapy se 

vyznačují standardizovanými mapovými značkami podle bodu 10 přílohy k vyhlášce.  

V ostatních katastrálních mapách se předměty jejich obsahu vyznačují mapovými 

značkami podle bodu 11 přílohy k vyhlášce. Obsahem katastrální mapy je polohopis a 

popis. Je-li katastrální mapa v S-JTSK, jsou jejím obsahem také trvale stabilizované body a 

trvale signalizované body polohového bodového pole. 

Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic 

územních správních jednotek, státních hranic, hranic chráněných území a ochranných 

pásem, hranic nemovitostí a další prvky polohopisu.  

Zvláštním prvkem polohopisu digitální mapy a digitalizované mapy v S-JTSK 

jsou hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. Při poskytování kopie katastrální 

mapy se hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku zobrazí v kopii katastrální 

mapy jen na žádost. 

Hranice a další prvky polohopisu se v katastrální mapě zobrazují přímými 

spojnicemi jejich lomových bodů. V odůvodněných případech lze použít kružnici nebo její 

část. Pokud to není možné, vyjádří se průběh hranice nebo dalšího prvku polohopisu 

úsečkami, jejichž délka se volí tak, aby se žádný bod na úsečce od skutečného průběhu 

hranice neodchýlil o více než 0,10 m. 

V souboru geodetických informací jsou dále geometricky a polohově určeny další 

prvky polohopisu, kterými jsou: 

a)    osa kolejí železniční tratě mimo železniční stanici a průmyslové závody, 

b) hrana koruny a střední dělicí pás silnice nebo dálnice,  

c) most,  

d) osa koryta vodního toku s šířkou koryta menší než 2 m, 
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e) propustek a tunel v násypovém tělese komunikace, pokud jimi prochází 

vodní tok nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela, 

f) nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stožárů, 

g) zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž a boží muka, 

h) budovy, které jsou příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téže 

parcele nebo které jsou součástí vodního díla evidovaného v katastru, s výjimkou drobných 

staveb. 

Další prvky polohopisu katastrální mapy, které nejsou obsaženy v odstavci 6, se 

v katastrální mapě ponechají do doby, kdy je revizí údajů katastru zjištěna změna oproti 

jejich zobrazení v katastrální mapě, popřípadě do doby obnovy katastrálního operátu. 

Popis katastrální mapy tvoří 

a) uvnitř mapového rámu čísla bodů polohového bodového pole, čísla 

hraničních znaků na státní hranici, místní a pomístní názvosloví a označení parcel 

parcelními čísly a mapovými značkami, 

b) vně mapového rámu mimorámové údaje, kterými u analogové mapy jsou 

název Katastrální mapa, označení mapového listu a údaje o jeho poloze ve správním 

členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení sousedních mapových 

listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a okrajové náčrtky; u digitální mapy a 

digitalizované mapy jsou tyto údaje obsaženy v jejich metadatech. 

V katastrálních územích, popřípadě v jejich částech, ve kterých katastrální úřad 

stanovil povinnost určovat polohu podrobných bodů v S-JTSK (dále jen „stanovené 

prostory“), jde-li o prostory s digitalizovanou nebo analogovou mapou, se spolu s touto 

mapou vedou seznamy souřadnic bodů podrobného polohového bodového pole a 

podrobných bodů polohopisu v S-JTSK. 

Při měření se rozlišují podrobné tvary předmětů polohopisu, pokud dosahuje 

délka přímé spojnice lomových bodů alespoň 0,10 m. Pro zobrazení polohopisu  

v analogové mapě musí spojnice lomových bodů v mapě dosahovat délky alespoň 0,2 mm, 

jinak se nezobrazuje.   
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Hranice územní správní jednotky, katastrálního území a vlastnická hranice se 

zobrazují podle skutečnosti i v případech, kdy jsou nemovitosti důležité z hlediska obrany 

státu, jeho vnitřního pořádku a bezpečnosti v katastrální mapě zobrazeny odlišně  

od skutečnosti podle dohody mezi příslušným ústředním správním úřadem a Českým 

úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen „Úřad“). 

V územích, ve kterých není digitální mapa ani digitalizovaná mapa v S-JTSK, se 

poskytuje orientační mapa parcel. Orientační mapu parcel zpravidla tvoří rastrové obrazy 

katastrální mapy přibližně transformované do S-JTSK doplněné definičními body parcel, 

budov a vodních děl. Orientační mapa v S-JTSK je do obnovy rastrového obrazu 

katastrální mapy doplňována informativním zobrazením změn v katastrální mapě.“ 

 

Obrázek 1: Katastrální mapa 

3.2.2 Soubor popisných informací 

Dle [2] cituji: „ 

Soubor popisných informací obsahuje údaje vedené v informačním systému 

katastru nemovitostí. 

Ze souboru popisných informací se vytvářejí základní výstupy, zejména 

a) výpis z katastru nemovitostí, 
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b) informace o vlastnících a jiných oprávněných, 

c) informace o parcelách katastru, 

d) informace o budovách a seznam budov s čísly popisnými a evidenčními, 

e) informace o vodních dílech, 

f) informace o jednotkách, 

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

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

Výpis z katastru nemovitostí obsahuje údaje listu vlastnictví, který se zakládá 

v katastrálním území vždy jeden pro  skupinu nemovitostí nebo jednotek, ke kterým jsou 

evidovány shodné údaje. Dále obsahuje údaje o nemovitostech a jednotkách, pro které je 

tento list vlastnictví založen, včetně údajů o právních vztazích a dalších právech,  

o poznámkách, omezeních a údajů souvisejících s právy k nemovitostem a k jednotkám a 

další údaje. List vlastnictví se člení na záhlaví a části A, B, B1, C, D, E, F.  

V záhlaví jsou uvedeny údaje o datu, hodině a minutě, ke kterým výpis z katastru 

nemovitostí prokazuje stav evidovaný v katastru, údaje o okresu, obci a katastrálním 

území, číslo listu vlastnictví a informace o druhu číslování parcel. List vlastnictví obsahuje 

v části 

A  - slovní označení vlastnického práva, údaje o vlastníku nebo spoluvlastnících, 

spoluvlastnický podíl, popřípadě slovní označení dalšího práva, údaje o oprávněném 

z dalšího práva a podíl, v jakém má oprávněný z dalšího práva toto právo k nemovitostem 

a jednotkám uvedeným v části B, 

B - údaje o nemovitostech a jednotkách, které vlastník nebo spoluvlastníci zapsaní 

v části A vlastní, popřípadě ke kterým má oprávněný další právo, a plombu vyznačenou 

písmenem „P“ před označením nemovitostí a jednotek, jsou-li právní vztahy k nim dotčeny 

změnou, 

B1 - věcná práva odpovídající věcnému břemeni a práva zapsaná podle dřívějších 

předpisů ve prospěch vlastníka nemovitostí a jednotek uvedených v části B, včetně údajů, 

o těmito právy dotčených nemovitostech a jednotkách, označení protokolu a pořadové 

číslo, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem 

pro zápis, 
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C - omezení a poznámky o skutečnostech, které vlastníka, oprávněného z dalších 

práv nebo třetí osobu omezují v nakládání s nemovitostmi a jednotkami uvedenými v části 

B, zatížení nemovitosti a jednotky jiným věcným právem, včetně údajů o dotčené 

nemovitosti a jednotce, údajů o oprávněném z jiného věcného práva, váže-li se omezení 

nebo jiné věcné právo k takové osobě, označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým 

byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis, 

D - poznámky o podaném žalobním návrhu, informace o zahájení pozemkových 

úprav a další údaje, které se váží k osobě uvedené v části A nebo k nemovitosti nebo  

k jednotce uvedené v části B, včetně údajů, o tímto zápisem dotčené nemovitosti nebo 

jednotce, údajů o oprávněném z dalších práv uvedeném v části A, váže-li se tato poznámka 

nebo další údaj katastru k takové osobě,  označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým 

byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis, 

E - údaje o listinách, které byly podkladem k zápisu vzniku nebo změny 

vlastnického práva a dalších práv uvedených v části A, 

F - údaje o vztahu BPEJ k parcelám zemědělských pozemků uvedeným v části B. 

Za částí F jsou uvedena upozornění s odkazem na  označení protokolu a pořadové 

číslo, pod kterým je evidováno podání, kterým jsou dotčeny zápisy na listu vlastnictví.“ 

3.3 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

3.3.1  Popisové pole 

Popisové pole se zpravidla nalézá v pravém dolním rohu geometrického plánu 

většího formátu. U formátu základního jej nalezneme vždy ve spodní části.  

Jsou v něm uvedena tato data: 

a) Účel za jakým byl geometrický plán zhotoven 

b) Číslo plánu, které se skládá z čísla ZPMZ, čísla zakázky vyhotovitele (čísluje 

se od 1 po n vždy od začátku roku) a letopočet.  

c) Jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby. U právnické 

obchodní jméno a adresa. 
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d) Určení lokality (název okresu, obce, katastrálního území a označení mapového 

listu) 

e) Způsob označení nových hranic 

f) Údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu 

g) Údaje o potvrzení a ověření geometrického plánu 

V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se 

místo čísla mapového listu uvádí DKM. 

Ověření geometrického plánu může provést jen osoba s příslušným úředním 

oprávněním, kterou je podle zvláštního předpisu úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

(UOZI). Toto oprávnění může získat jakýkoliv zeměměřický inženýr s pětiletou praxí 

v oboru, jenž úspěšně složil zkoušky k získání tohoto oprávnění pro příslušný typ 

oprávnění.  

Typy:  A pro práci v katastru nemovitostí 

   B pro práci v síti 

   C pro práci ve výstavbě (inženýrská geodézie) 

   D pro potřeby Ministerstva obrany ČR 

Potvrzení geometrického plánu provádí pouze pracovník katastrálního úřadu, 

který je k této činnosti pověřen ředitelem katastrálního úřadu. 

 

Obrázek 2: Popisové pole geometrického plánu 
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3.3.2 Grafické znázornění změny 

Stručně by se dalo říci, že grafické znázornění změny se vyhotovuje 

jednobarevně, jako snímek nebo zvětšenina katastrální mapy ve vhodném měřítku. Musí se 

při jeho tvorbě dodržovat platné předpisy, jako jsou předepsané druhy čar a mapové 

značky. Musí se orientovat k severu. Neplatný stav pozemku se ruší dvěma krátkými 

čarami, kolmo k přerušované čáře a rušené parcelní čísla a mapové značky se škrtají 

podélnou čárou. Díly parcely se pak označují malými písmeny a, b, c, apod. Aby však 

nedošlo k nepřesnostem výkladu, či nechtěnému zamlčení některých důležitých informací, 

dovolím si opět citovat z vyhlášky. 

Dle [2] cituji: „ 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy, vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost 

kresby a čitelnost popisu, včetně malých dílů parcel a jejich označení, přičemž se vždy 

použijí platné mapové značky. Rozsah grafického znázornění se volí tak, aby byla 

dostatečně zřejmá souvislost změny s jejím okolím. Kontrolní body, které jsou od změny 

značně vzdáleny, mohou být znázorněny schematicky způsobem vylučujícím pochybnost  

o jejich totožnosti.  

 V případech, kdy rozsah právních vztahů k nemovitostem je graficky vyjádřen 

na jiných mapových podkladech než na katastrální mapě, doplní se grafické znázornění 

kresbou polohopisu z těchto podkladů. V nutných případech se vyhotoví grafické 

znázornění z podkladů odděleně od grafického zobrazení z katastrální mapy, při dodržení 

zásady jednobarevnosti. 

V grafickém znázornění se použijí zejména tyto mapové značky 

a) tenká čára 

plná (kód čáry 0.012) pro dosavadní stav katastrální mapy, 

střídavá pro spornou hranici (kód čáry 0.132) a pro zobrazení rozsahu právních 

vztahů k nemovitostem (kód čáry 0.122), přitom při její shodě s hranicí podle bodu 1 se 

zakreslí v nutném rozsahu souběžně s plnou čárou, 
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čárkovaná (kód čáry 0.072) pro zobrazení rámů mapových listů, přitom při čáře se 

uvede označení mapových listů, 

b) velmi tlustá čára 

plná (kód čáry 0.016) pro nový stav hranic a vyznačení nových sluček, 

střídavá (kód čáry 0.126 a 0.136) pro nový stav hranic, 

c) značka pořadové číslo 1.05 pro hraniční znak bodu shodně pro dosavadní i 

nový stav, jedná-li se o bod, jehož poloha je zpřesněna podle katastrálního zákona, použije 

se pro zobrazení značky síla čáry o specifikaci 4; značka č. 1.09, jedná-li se o bod, jehož 

poloha je zpřesněna, průměr značky je 0,5 mm,  

d) značka pořadové číslo 2.18 (slučka) pro vnitřní kresbu v rámci parcely, 

e) parcelní čísla a označení dílů písmem velikosti 2 mm až 3 mm, nová 

parcelní čísla se zvýrazní oválem a parcelní čísla z mapových podkladů se uvedou v kulaté 

závorce, 

f) značky druhů pozemků a způsobů jejich využití se vyznačí podle údajů 

katastru pro dosavadní stav a podle povahy navrhované změny a skutečného stavu v terénu 

pro nový stav a umístí se nad parcelním číslem, 

g) rozsah nového věcného břemene se vyznačí mapovou značkou pořadové 

 č. 2.28 o specifikaci tloušťky čáry 4, přitom značka se použije jen pro hranici rozsahu 

věcného břemene k části pozemku, která není shodná s hranicí pozemku, a šrafováním. 

Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými 

tenkými plnými čárami, vyznačenými kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla a 

mapové značky se podélně škrtnou tenkou plnou čárou. Zanikající slučka se zruší dvěma 

krátkými tenkými plnými čárami, zobrazenými rovnoběžně s čárou, na níž slučka leží. 

Slučka na zanikající vnitřní kresbě se neškrtá.  

Díly parcel se označují písmeny malé abecedy, v případě nutnosti s použitím 

číselných indexů. Slučuje-li se do nové parcely celá dosavadní parcela, označení písmeny 

malé abecedy se nepoužije.  

V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově 

vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic. Pokud délku 
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mezi lomovými body není možné změřit, uvede se v kulaté závorce délka vypočtená  

ze souřadnic. Číslo bodu se uvede ve formátu použitém v seznamu souřadnic.  

Grafické znázornění se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí 

se sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a před ní písmenem S.  

V grafickém znázornění geometrického plánu pro vymezení rozsahu skupiny 

věcných břemen stejného druhu k částem více pozemků se vyznačuje rozsah obvodem celé 

skupiny věcných břemen k částem pozemků a v prostorech s digitální mapou nebo 

digitalizovanou mapou v S-JTSK se uvádějí průsečíky obvodu skupiny s hranicemi parcel. 

V grafickém znázornění geometrického plánu pro vymezení rozsahu více věcných břemen 

k částem jednoho pozemku se věcná břemena rozlišují písmeny velké abecedy, přitom se 

nemohou ani zčásti překrývat. Hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku nedělí 

hranici parcely.“ 

3.3.3  Seznam souřadnic 

Umisťuje se na libovolné místo volné místo geometrického plánu, nejčastěji však 

poblíž grafického znázornění, nebo v jistých případech může tvořit samostatnou část 

geometrického plánu.  

Obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice bodů kontrolních. 

V místech, kde není určen v systému jednotné trigonometrické sítě katastrální, obsahuje též 

mimo kontrolní a nové body, body připojovací i s čísly a souřadnicemi. 

Do seznamu souřadnic se uvádí údaje o poloze v následujícím pořadí. Nejprve 

číslo bodu, poté souřadnice Y a X, následuje kód kvality a podle potřeby se může doplnit 

dalším sloupcem obsahujícím stručnou poznámku. U nových bodů stačí uvádět pouze 

vlastní čísla, u bodů určených v předcházejících záznamech podrobného měření změn se 

však musí uvádět čísla úplná nebo čísla zkrácená, obsahující na prvém místě číslo 

příslušného záznamu podrobného měření změn, které je oddělené pomlčkou od vlastního 

čísla bodu. U obou čísel se však vynechají počáteční nuly. Nejsou-li souřadnice určeny 

v S-JTSK, uvádějí se v místním systému. Druh systému se uvede u nadpisu „Seznam 

souřadnic“. 
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Dovolím si opět krátkou citaci z vyhlášky. Tento úryvek uvádím, protože je  

ve vyhlášce novelizován a tudíž by bylo nezodpovědné jej o čtenáře připravit, nebo na něj 

aspoň neupozornit. 

Dle [2] cituji: „ 

V případě přizpůsobení změny mapě podle bodu, jehož výsledkem bude evidence 

souřadnic obrazu bodu napojení odlišných od souřadnic polohy, se pod seznam souřadnic 

napíše upozornění „Souřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením  

v terénu budou pro zápis do katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního určení 

hranice lomovými body s kódem charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3. Důvodem 

je nerealizované zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazující 

shodu vlastníků na jejím průběhu (§ 19a odst. 4 katastrálního zákona).“. U bodů se 

souřadnicemi s kódem charakteristiky kvality vyšším než 3 se ve sloupci Souřadnice 

určené měřením uvádí také souřadnice polohy, pokud jsou odlišné od souřadnic obrazu.“ 

3.3.4 Výkaz dosavadního a nového stavu 

 

Výkaz dosavadního a nového stavu, jak již název napovídá, je rozdělen do dvou 

částí.  

V první části nalezneme starý stav v podobě parcelního čísla, výměry parcely 

zaokrouhlené na celé metry čtvereční a druh pozemku, popřípadě využití parcely.  

Obrázek 3: Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 
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Druhá část nese informace o novém stavu, která je však opět rozdělena na dvě 

části. Do první patří výkaz o nově vytvořené nemovitosti, v němž je označení pozemku 

parcelním číslem, výměra pozemku, druh pozemku, způsob určení výměr, díl přecházející 

z pozemku označeného v katastru nemovitostí, číslo listu vlastnictví (údaje o nabyvateli) a 

výměra dílu. Druhý díl slouží k porovnání se stavem evidence právních vztahů, který 

slouží pro notáře a odhadce nemovitostí k určení a zaplacení ceny nemovitosti. 

 

3.3.5  Výkaz údajů o BPEJ 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka udává kvalitu půdy na pozemku formou 

výměry a pětimístného číselného kódu. Jak již logicky z tohoto vyplívá, největší váhu má 

při oceňování zemědělské půdy. Každé jednotlivé číslo v kódu, má svůj význam a udává 

jiné informace o kvalitě.  

První číslice označuje příslušnost ke klimatickému regionu s kódy od 0 do 9. 

Z toho nám logicky vyplívá, že Česká republika je rozdělena do 10 klimatických regionu. 

Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, která je 

účelové seskupení půdních forem. Hodnotí se v ní například substrát půdy, zrnitost, apod. 

Je označována od 0 do 78. 

Čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým 

stranám. 

Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovosti.  

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám novému stavu obsahuje parcelní číslo, kód BPEJ 

a výměru dílu parcely příslušejícího k tomuto kódu. 

Obrázek 4: Výkaz o BPEJ 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlavn%C3%AD_p%C5%AFdn%C3%AD_jednotka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kombinace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hloubka_p%C5%AFdn%C3%ADho_profilu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skeletovost&action=edit&redlink=1
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V geometrických plánech pro vymezení rozsahu věcného břemene se výkaz údajů 

o BPEJ nikdy neuvádí. 

 

3.4 Součinnost při vyhotovování geometrického plánu 

Pro vyhotovení geometrického plánu se musí kontaktovat katastrální úřad pro 

nezbytné přidělení potřebných údajů. Geometrický plán může vyhotovit pouze osoba 

odborně způsobilá k tomuto úkonu, a proto smí katastrální úřad požadovat předložení 

dokladu prokazujícího způsobilost podle zákona o zeměměřictví.  

Je-li osoba způsobilá k takovému úkonu, pak katastrální úřad poskytne bezplatně 

požadovaná data. 

Dle [2] cituji: „ 

K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad 

a) přidělí číslo záznamu podrobného měření změn, podle potřeby parcelní čísla 

nových parcel a čísla bodů podrobného polohového bodového pole, pokud budou takové 

body zřizovány, a 

b) poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném formátu 

nebo ve formě rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě reprografických kopií.“ 

4 Záznam podrobného měření změn 

Pro vyhotovení geometrického plánu je nezbytným také tento záznam podrobného 

měření změn. Jeho obsah, úpravu a náležitosti opět jednoznačně stanoví vyhláška  

26/2007 Sb.  

Dle [2] cituji: „ 

Nově vyhotovovaný záznam podrobného měření změn je podkladem 

a) pro vyhotovení geometrického plánu,  



Martin KRUPA: Geometrický plán pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v k.ú. Darkovice 

2013  18 
 

b) pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací a 

v souboru popisných informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale nemění hranice 

pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního díla například určení hranice chráněného 

území nebo jeho ochranného pásma, dalších prvků polohopisu nebo  

c) pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

Záznam podrobného měření změn pro doplnění nebo zobrazení změny dalších 

prvků polohopisu podle se vyhotovuje i na podkladě geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby podle zvláštního právního předpis.  

V případě potřeby je možné záznam podrobného měření změn vyhotovený 

pro zaměření více vzájemně souvisejících změn využít jako podklad pro vyhotovení 

několika geometrických plánů pro jednotlivé změny. 

Záznam podrobného měření změn má tyto náležitosti.  

a) popisové pole  

b) náčrt  

c) zápisník  

d) protokol o výpočtech  

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů)  

f) návrh zobrazení změny  

g) údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo 

změněných hranic  

Ověření záznamu podrobného měření změn vyznačí ověřovatel předepsaným 

způsobem v pravém dolním rohu první strany záznamu podrobného měření změn a 

v pravém dolním rohu poslední strany jeho částí; pokud se části nebo přílohy skládají 

z více listů nebo archů, musí být spojeny.“ 

Je třeba pamatovat, že záznam podrobného měření změn se čísluje v rámci 

katastrálního území a to od 0001 po 9999. 
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4.1 Popisové pole 

Vzhled, věcné a formální náležitosti jsou dány vyhláškou 26/2007 Sb. 

s upřesněním v příloze k vyhlášce. Celé popisové pole má tak charakteristiku tiskopisu a 

obsahuje 

 

a) identifikaci zpracovatele (název a sídlo), 

b) číslo geometrického plánu, 

c) jméno osoby, která měřila, 

d) datum, 

e) přístroj,  

f) katastrální území, číslo katastrálního území, 

g) obec, 

h) číslo záznamu, 

i) změnou dotčené parcely, 

j) způsob stabilizace, 

k) souřadnicový systém, 

l) list katastrální mapy. 

Obrázek 5: Popisové pole ZPMZ 
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4.2 Náčrt 

Dle [2] cituji: „ 

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů, 

měřické sítě, rámu s označením listů katastrální mapy (je-li jím náčrt dělen, a to jen  

u analogových map), dosavadního a nového (změnou vzniklého nebo zamýšleného) stavu 

polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, dále čísla bodů, parcelní čísla, 

označení dílů a mapové značky druhů pozemků, značky budov, ohrazení a oplocení a 

oměrné a jiné kontrolní míry, popřípadě další související údaje obsahu katastru (způsob 

využití nebo ochrany nemovitosti apod.). Pokud jsou oměrné a jiné kontrolní míry uvedeny 

v zápisníku, je možné symbolizovat míru v náčrtu zakreslením krátké čárky uprostřed a 

podél příslušné délky. Pokud není možné oměrnou míru změřit ani nepřímo, poznamená se 

u dotčeného úseku hranice místo měřického údaje písmenná zkratka „n.m.“. U zaměřované 

budovy a budov, které mají pro zaměření změny význam, je vhodné uvést jejich popisné 

nebo evidenční číslo, typ a způsob využití, jsou-li tyto údaje známy. 

Náčrt má formát A4 a v případě většího formátu (při měření většího rozsahu) se 

skládá do uvedeného formátu tak, aby na vrchní straně byl údaj o jeho příslušnosti 

k záznamu podrobného měření změn nebo, má-li náčrt více samostatných částí než 3, 

uvede se na první z nich také jednoduchý přehled jejich kladu.“ 

4.3 Zápisník 

Dle [2] cituji: „ 

Zápisník obsahuje 

a) čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a 

nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, 

b) změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a 

identických bodů, 

c) další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů. 
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Zápisník, obsahující měřené údaje může být nahrazen v případě použití 

technologie GNSS výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu.“ 

4.4 Protokol o výpočtech 

Dle [2] cituji: „ 

Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje 

a) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a výměr,  

b) údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených 

výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami, 

c) vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací 

z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality, 

d) výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

e) výpočet číselně určených výměr, 

f) seznam souřadnic nově určených bodů, 

g) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. 

Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje 

a) úplné číslo bodu, 

b) souřadnice obrazu v pořadí Y, X, 

c) souřadnice polohy v pořadí Y, X, 

d) kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a polohového 

určení, 

e) případnou poznámku. 

 U pomocných bodů podle a dalších v terénu zaměřených bodů, které 

nebudou v novém stavu podrobnými body polohopisu katastrální mapy, se neuvádí 

souřadnice obrazu a kód kvality.“ 

4.5 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

Dle [2] cituji: „ 
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Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje 

a) číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn, pokud 

se nezhotovuje geometrický plán, a označení listu katastrální mapy, 

b) sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a 

kódem způsobu výpočtu, 

c) podle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu 

dřívější pozemkové evidence, 

d) případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin s uvedením 

jeho velikosti a příčiny a 

e) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala.“ 

4.6 Návrh zobrazení změny 

Dle [2] cituji: „ 

Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data  

ve výměnném formátu. K bodům změny se uvádí souřadnice polohy a souřadnice obrazu, 

které se od sebe v případě přizpůsobení změny mapě mohou lišit, a to u katastrální mapy  

v S-JTSK do hodnoty dané mezní souřadnicovou chybou. Souřadnice polohy jsou 

souřadnice určené geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami s přesností. 

Souřadnice obrazu podrobného bodu polohopisu v katastrální mapě (dále jen „souřadnice 

obrazu“) jsou souřadnice, které slouží k zobrazení bodu v katastrální mapě. Kód kvality se 

vztahuje k souřadnicím polohy, nebo souřadnicím obrazu, kterými má být nemovitost  

v katastru geometricky a polohově určena. Součástí návrhu zobrazení změny jsou i 

identické body se souřadnicemi polohy a obrazu použitými pro přiřazení změny podle 

identických prvků (dále jen "přiřazení změny"), v prostorech s analogovou mapou se 

souřadnice obrazu uvedou shodné se souřadnicemi polohy, případně je z důvodu zobrazení 

změny v orientační mapě parcel možné uvést souřadnice odlišné. V prostorech 

s analogovou mapou se návrh zobrazení změny vyhotoví také v analogové podobě, a to  

na nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné podložce. Návrh zobrazení změny v analogové podobě 

obsahuje hlavičku s údaji o čísle geometrického plánu (zakázky), katastrálním území, 

mapovém listu a měřítku katastrální mapy a podle povahy změny a formy katastrální mapy 

identické body nebo značky čtvercové souřadnicové sítě, zaměřené lomové body 
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navrhovaných hranic, vytyčených nebo upřesněných dosavadních vlastnických hranic 

pozemků a hranic rozsahu věcného břemene nebo skupiny věcných břemen v místě,  

kde hranice rozsahu věcného břemene není shodná s hranicí pozemku, zobrazené  

ze souřadnic obrazu.“ 

5 Ověření geometrického plánu 

Po úspěšném zhotovení geometrického plánu osobou k tomu oprávněnou, musí 

být plán ověřen, zdali neobsahuje chyby či nedostatky. Toto ověření může provádět jen 

úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Provedení tohoto úkonu budu citovat z předpisu. 

Dle [2] cituji: „ 

Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem
 

v popisovém poli 

geometrického plánu, a to na všech stejnopisech. 

Podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků se připojuje 

pod otisk razítka ověřovatele.“ 

6 Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem 

Dle [2] cituji: „ 

O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad 

na tiskopisu Úřadu nebo na tiskovém výstupu z počítače, který je obsahově shodný a 

úpravou přiměřený tiskopisu Úřadu. Žádost může obsahovat i zmocnění pro jinou fyzickou 

osobu k projednání případných vad v geometrickém plánu s katastrálním úřadem a  

k převzetí geometrického plánu zpět. Přílohou žádosti o potvrzení geometrického plánu 

jsou nejméně tři stejnopisy geometrického plánu a záznam podrobného měření změn. 

Před potvrzením geometrického plánu katastrální úřad zkontroluje, zda 

geometrický plán je vyhotoven pro některý z účelů a zda nemá jiné vady. 

Geometrický plán katastrální úřad potvrdí, pokud v něm nebyla zjištěna vada  

při přezkoumání a je-li v souladu s údaji záznamu podrobného měření změn. Souhlas 

s očíslováním parcel katastrální úřad potvrdí na všech předložených stejnopisech 
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geometrického plánu. Údaje o potvrzení geometrického plánu obsahují číslo řízení, datum, 

jméno, případně jména, příjmení a podpis zaměstnance pověřeného potvrzováním 

geometrických plánů a otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem. Jeden stejnopis 

geometrického plánu a záznam podrobného měření změn se ponechá na katastrálním úřadu 

pro další využití, ostatní stejnopisy geometrického plánu se vrátí ověřovateli. 

Geometrický plán, u kterého byly zjištěny vady, katastrální úřad nepotvrdí a 

geometrický plán se záznamem podrobného měření změn vrátí ověřovateli s písemným 

odůvodněním. Žádost o potvrzení opraveného geometrického plánu se považuje za novou 

žádost. Při opakovaném předkládání geometrického plánu se závažnými vadami oznámí 

katastrální úřad takové zjištění místně příslušnému inspektorátu. Za vadu se nepovažuje, 

došlo-li v době po předložení geometrického plánu k potvrzení ke změnám výměr parcel 

v důsledku vedení katastru. Takové nesoulady, pokud tím zřetelnost a srozumitelnost 

geometrického plánu neutrpí, opraví ověřovatel, přičemž na vhodném místě všech 

stejnopisů geometrického plánu, popřípadě ve zvláštní příloze pevně spojené 

s geometrickým plánem, a v záznamu podrobného měření změn uvede upozornění na tyto 

opravy, které ověří předepsaným způsobem. Za vadu se rovněž nepovažuje chyba, která je 

způsobena nesprávnými údaji katastru poskytnutými vyhotoviteli geometrického plánu, 

jejichž nesprávnost nemohl vyhotovitel geometrického plánu rozpoznat. Tyto chybné údaje 

geometrického plánu se uvedou do souladu s údaji katastru z úřední moci při zápisu, pokud 

s ověřovatelem není dohodnut jiný způsob nápravy. 

Pokud je v geometrickém plánu upozorněno na chybu v dosavadních údajích 

katastru, prošetří se s využitím záznamu podrobného měření změn oprávněnost tohoto 

upozornění. Podle výsledku prošetření se zahájí řízení o opravě chyby a v případě, že se 

chyba v dosavadních údajích katastru prokáže, geometrický plán se po provedení opravy 

potvrdí. 

U geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, 

který má být při pozemkových úpravách součástí rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv a zřízení věcného břemene k části pozemku, se potvrzení souladu 

s očíslováním parcel vztahuje pouze na nově vznikající parcely, jejichž parcelní čísla byla 

přidělena a jsou uvedena ve schváleném návrhu pozemkových úprav. 



Martin KRUPA: Geometrický plán pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v k.ú. Darkovice 

2013  25 
 

Pokud byl geometrický plán potvrzen, a přesto není způsobilý při předložení 

listiny, jejíž je součástí, k vyznačení změny do katastru, vyznačí se tato skutečnost pod 

popisové pole záznamu podrobného měření změn.“ 

7 Vlastní vyhotovení geometrického plánu 

Jak již bylo dříve uvedeno, cílem celé mé práce bylo získání všech potřebných údajů 

k vyhotovení geometrického plánu a jeho následné vypracování. Geometrický plán byl 

vyhotoven pro změnu vnějšího obvodu budovy v katastrálním území Darkovice.  

7.1 Lokalita 
 

Již v úvodu jsem uváděl, že katastrální území Darkovice se nachází v okrese 

Opavském, tudíž spadá pod územní správu Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj 

v Opavě, pro připomenutí však tuto skutečnost opakuji a doplním o další informace. 

Darkovice jsou malá vesnička v blízkosti polských hranic na území, které však 

dlouhou dobu nespadalo pod stejnou správu vedení katastru jako zbytek České republiky. 

Za dob Rakousko-Uherského císařství totiž spadaly pod dnes již zaniklý státní celek 

Pruska, tudíž nesdílí ani spletitou historii vývoje českého katastru. Tak tomu bylo zhruba 

do první světové války a následného vzniku prvního Československého státu. Za druhé 

světové války, však toto území připadlo pod správu tentokrát Německa, jako součást Třetí 

říše.  

V době nástupu totalitního režimu však již osudy zbytku republiky sdílet začaly, a tak i zde 

byly dříve v hojném počtu parcely uváděny pouze ve zjednodušené evidenci půdy. To a 

pozdější restituční náhrady utvořily podobu zdejších pozemků do dnešní podoby.  

Parcely jsou zde úzké a protáhlé a velmi nevhodné jak pro činnost výstavby, tak  

pro činnosti zemědělské. Proto se zde provádějí rozsáhlé zeměměřické práce při různých 

sporech, vyrovnáních hranic, scelování a rozdělení pozemků, pozemkových úpravách 

apod., díky čemuž je zde zbudováno velmi kvalitní a poměrně husté bodové pole, jenž se 

pyšní svou údržbou a přehledností. Darkovice se také díky svým evropským projektům 

pro podporu rodin a velmi příjemnému prostředí velice rychle rozrůstají, co se zástavby a 
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počtu obyvatel týče. I díky tomu je zde katastrální mapa velice často aktualizována a není 

zde problém narazit na polygonové body pořadů, zbudovaných různými firmami 

zabývajícími se činnosti v oboru.  

Katastrální území Darkovice je celou svou rozlohou zobrazeno na digitální 

katastrální mapě, přesto však je většina bodů na území určena s přesností kódu kategorie 4. 

Ne jinak je tomu u budovy, jejíž změna je předmětem této práce, a parcely, na nichž se 

budova nachází.  

7.2 Rekognoskace terénu 

Budova s parcelním číslem 299/3 stojící na parcele 299/2, jež je hlavním 

předmětem tohoto dokumentu, se nachází na ulici U Transformátoru čísla popisného 262. 

Jedná se o rodinný dům nepravidelného tvaru, sousedícím s vysokými budovami, které 

znemožňují vidět na všechny lomové body současně.  

Obrázek 6: Poloha Darkovic v ČR 
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Díky tomu bylo nutné zřídit polohové bodové pole, jehož body se použili jako 

stanoviště pro měření. Celkově musely být pro zaměření lomových bodů tohoto objektu 

použity 4 stanoviště.  

 

Vzhledem k absenci bodů kódu kvality 3 a mé osobní potřebě a touze po přesné 

práci, jsem se rozhodl tyto body zřídit metodou různou od metody volného stanoviska,  

či jiné metody protínání zpět z bodů kvality 4.  

Jak jsem již zmiňoval, lokalita obsahuje hustou síť podrobných polohových bodů, 

na jehož základě nebylo potřeba použít metody měření GNSS.  

Rozhodl jsem se, pro získání souřadnic stanovišť, využít metodu měření 

polygonovým pořadem. K tomuto účelu skvěle posloužil jako orientace bod základního 

polohového bodového pole, triangulační bod 0009 2715 0050, nacházející se v poli 0.7 km 

Obrázek 7: Stanoviště 
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na jihozápad od středu vesničky, chráněný ochrannými tyčemi a dále body podrobného 

polohového bodového pole 0220 0000 0708 a 0220 0000 0727 jako body připojovací. 

Tyto body i s jejich místopisy, v nichž jsou uvedeny i souřadnice  

v systému jednotné trigonometrické sítě katastrální, jsem vyhledal po rekognoskaci  

v geoprohlížeči geoportálu, spravovaném Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, 

jako databázi bodových polí Zeměměřického úřadu. Takto jsou bezplatně poskytovány 

informace o bodových polích na území České republiky.  

7.3 Data poskytnutá katastrálním úřadem 

Jak již dříve bylo uvedeno, pro zhotovení geometrického plánu je zapotřebí jistá 

součinnost a data, která katastrální úřad poskytuje vyhotoviteli na základě jeho 

živnostenského oprávnění. 

Pro účely mé bakalářské práce bylo možné ze zákonu udělat výjimku. To však 

nutně vyžadovalo prokázat se jako student oboru geodézie a kartografie, což jsem  

na podkladě listiny potvrzení o studiu vystavené univerzitou udělal. Katastrální úřad pak 

dále jednal s mou osobou jako s osobou oprávněnou vyhotovovat geometrický plán a 

poskytl mé osobě všechny nezbytné údaje. 

Katastrální pracoviště poskytlo 

a) číslo PM-2300/2012-806, 

b) číslo ZPMZ 791, 

c) přehled sítě PBPP, 

d) výměnný formát DKM (vfk). 

7.4 Zaměření geometrického plánu 

Nejprve proběhlo měření polygonového pořadu vetknutého jednostranně 

orientovaného, při němž byly získány souřadnice nových pomocných bodů. Vycházelo se 

z bodu 0220 0000 0708 a končilo se na bodě 0220 0000 0727, jak bylo plánováno  
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při rekognoskaci terénu. K orientaci byl použit triangulační bod 0009 2715 0050. Získané 

body byly očíslovány  

1) 0220 0791 4001,  

2) 0220 0791 4002,  

3) 0220 0791 4003,  

4) 0220 0791 4004,  

5) 0220 0791 4007,  

6) 0220 0791 4008. 

Polohová odchylka polygonového pořadu byla 0.042 metrů. Mezní odchylka 

0.189 metrů. Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

Body 0220 0791 4005 a 0220 0791 4006 byly určeny volným polygonovým 

pořadem orientovaným na bod 022007914002, připojeným bodem 022007914003. 

Obrázek 8: Zaměření lokality 
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Jako stanoviště pro měření kontrolních bodů terénu, zaměření změny, změnou 

dotčenou parcelu a budovu, byly použity body (0220 0791) 4003, 4004, 4005, 4006.  

Pro zaměření byla využita polární metoda, při níž se na každém stanovišti zaměřily 

minimálně 3 kontrolní body polohopisu pro kontrolu správnosti měření a kontroly dodržení 

podmínky povolené odchylky pro práci v katastru nemovitostí. Jako kontrolní prvky byly 

použity lomové body sousedních objektů (rodinných domů), lomové body hranic pozemků, 

plastové a kamenné mezníky.  

Obrázek 9: Pohled ze stanoviště 4003 
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Obrázek 10: Pohled ze stanoviště 4004 

Obrázek 10: Pohled ze stanoviště 4005 Obrázek 11: Pohled ze stanoviště 4005 
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Pro měření byla použita totální stanice Leica TCR 307 s příslušenstvím (stativ, 

trasírka, odrazný hranol, upínací šroub).  

Další použitou metodou, při terénních pracích byla metoda kontrolních oměrných, 

při níž byla změřena délka každé hrany rodinného domu.  

Pro toto měření bylo použito ocelové pásmo na vidlici.  

7.4.1  Technická data použité totální stanice 

Tabulka 1: Technická data totální stanice 

Laserový dálkoměr Přesnost 

Dosah 

Třída laseru 

3mm + 2ppm 

80 m 

2/11 

Dalekohled Zvětšení 

Zorné pole 

30x 

1°30“ (26mm na 1km) 

Měření úhlů Metoda 

Přesnost 

Absolutní, kontinuální 

Hz, V 7“ 

Dálkoměr Přesnost 

Dosah 

2mm + 2ppm 

2500 m 

Vybavení Interní paměť 

Kompenzátor 

8000 měř. bloků 

Dvojosý, elektronický, ± 4‘ 

Obrázek 12: Pohled ze stanoviště 4006 
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Libela 

Ustanovky 

Olovnice 

Displej 

Vnitřní paměť 

Elektronická, trubicová 

Nekonečné 

Laserová, ± 0.8 mm na 1.5m 

8 řádek x 24 pozic znaků 

NiMH (GEB111) 

7.5 Výpočetní a kancelářské práce 

Výpočetní část byla prováděna v programu Groma 9, grafická část byla utvářená 

v programu Autocad 2008. 

Nejprve bylo třeba importovat všechny naměřené údaje do počítače, pak převést 

do programu Groma, do nějž již byl importován soubor vfk. Poté byly ručně připsány 

souřadnice z místopisu bodů, které byly použity jako základ pro měření polygonového 

pořadu.  

Z těch pak proběhl výpočet polygonového pořadu, jehož výsledky a výsledky je 

možné vidět v příloze 2 (záznam podrobného měření změn, část protokol o výpočtech). 

Z něj pak proběhl výpočet volného polygonového pořadu pro získání souřadnic bodů  

(0220 0791) 4005 a 4006.  

Následoval výpočet polární metody, při němž byly zadány vždy min. 3 orientace, 

které kontrolovaly správnost měření a odchylku povolenou pro práci v katastru 

nemovitostí. Zaměřované body byly změřeny s přesností do střední polohové odchylky 

0.26 m (kód kvality 4). Rovněž byla stejnou metodou zaměřena změna.  

Poté bylo nutné měření ověřit nezávislou metodou měření kontrolních oměrných 

měr. I tento výpočet proběhl v programu Groma 9 bez potíží.  

Následoval výpočet vyrovnání bodů na přímku a do kolmice. Tím byly získány 

přesné souřadnice lomových bodu změny, ze kterého byla vypočtena nová výměra budovy 

a parcely, na niž budova stojí.  

Výsledky byly vyznačeny do výkazu dosavadního a nového stavu, jež je v Gromě 

uložen jako tiskopis. Dalšími tiskopisy vyplněnými v tomto programu jsou popisová část 

záznamu podrobného měření změn, výkaz údajů o BPEJ, popisové pole geometrického 

plánu a výpočet výměr (dílů) parcel.  
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Seznam souřadnic nových bodů byl exportován do protokolu o výpočtech a 

programu Autocad 2008, kde musel být transformován. V tomto grafickém programu totiž 

není zavedena možnost změna souřadného systému, proto se do něj souřadnice jednotné 

trigonometrické sítě katastrální musí uvádět jako Y = -X; X = -Y.  

V grafickém znázornění geometrického plánu se dosavadní stav zakreslí tenkou 

čarou a nový stav plnou tlustou čarou. Grafické znázornění má podobné náležitosti jako 

náčrt u ZPMZ, ale nevyznačují se zde měřické sítě.  Další grafické části záznamu 

podrobného měření změn a geometrického plánu v něm pak byly vyhotoveny podle 

vyhlášky 26/2007 Sb., v jejíž příloze jsou uvedené přesné parametry všech prvků a obsahu.  

Všechny výsledky kancelářský a výpočetních prací najdete v přílohách. 

7.5.1  Použité programové vybavení 

Groma 9 

Groma je program pro výpočet naměřených údajů, jehož výsledkem bývají 

zpravidla souřadnice bodů, nebo vyrovnání měření. Automaticky tvoří protokol  

o výpočtech a poloautomaticky vytváří, exportuje a tiskne tabulky a tiskopisy 

geometrických plánů. 

Obrázek 13: Groma 7 



Martin KRUPA: Geometrický plán pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v k.ú. Darkovice 

2013  35 
 

Autocad 2008 

Je velice pružný profesionální grafický program pro vytváření plánů a 3D modelů. 

Jeho uplatnění je velmi široké, ať už ve strojírenství, stavitelství, nebo právě v geodézii. 

 

Microsoft Office Word 2007 

Profesionální program, který snad není nutné představovat. Slouží 

k profesionálnímu, přehlednému a přesnému psaní textu. Obsahuje kontrolu chyb, překlepů 

a jiných uživatelských nedostatků. Umožňuje náhled na grafické rozpoložení textu a 

rovněž nebrání vkládání tabulek obrázků a klipartů a manipulaci s nimi. 

 

8 Závěr 

Výsledkem této bakalářské práce je geometrický plán pro změnu vnějšího obvodu 

budovy v katastrálním území Darkovice a tento dokument zaznamenávající průběh jeho 

Obrázek 14: Autocad 2008 
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zhotovení, výňatky aktuální legislativy k roku zpracování a popis potřebných a nezbytných 

náležitostí. 

Tento geometrický plán by měl být podkladem pro vyznačení změny do katastru 

nemovitostí. Geometrický plán splňuje veškeré náležitosti a odpovídá vyhlášce č. 26/2007 

Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších 

přepisů, a zákonu č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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