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ČÁST DRUHÁ

ZÁPIS PRÁV DO KATASTRU

Základní ustanovení

§ 6
(Druhy zápisů do katastru)

Zápisy týkající se práv se do katastru provádějí vkladem, záznamem nebo 
poznámkou. Vklad je zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva, prá-
va ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht. Záznam je zápis do katastru, 
kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva. Poznámka je zápis 
do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných 
nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných.

Z důvodové zprávy:
Ustanovení uvádí, že zápisy právních vztahů do katastru se budou provádět tře-

mi způsoby, a to vkladem, záznamem a poznámkou. Tyto pojmy jsou pak defi novány. 
U vkladu a záznamu je to prostřednictvím práv, která se daným způsobem zapisují 
do katastru, a u poznámky je to prostřednictvím vztahu zapisované významné in-
formace k evidované nemovitosti nebo v katastru zapsanému vlastníkovi a jinému 
oprávněnému.

Přehled výkladu:
I.  Pojmy vklad, záznam a poznámka podle dřívějších předpisů (1 až 3)
II.  Defi nice vkladu (4)
III.  Defi nice záznamu (5)
IV.  Defi nice poznámky (6)

I. Pojmy vklad, záznam a poznámka podle dřívějších předpisů
1. Zápisy práv do katastru se rozlišují podle druhu na vklad, záznam a poznám-

ku. Pojmy vklad, záznam a poznámka již znal obecný zákoník občanský č. 946/1811 
ř. z. a knihovní zákon č. 95/1871 ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových 
knihách. Obsahově se však liší nejen od právní úpravy v době účinnosti obecného 
zákoníku občanského, ale i za účinnosti zák. č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnic-
kých a jiných věcných práv k nemovitostem. Podle § 431 zák. 946/1811 ř. z.: „Ku 
převodu vlastnictví nemovitých věcí musí býti nabývací jednání zapsáno do veřej-
ných knih k tomu určených. Toto zapsání nazývá se vklad (intabulace).“ Vklad se 
však prováděl nejen na základě smlouvy, ale podle § 436 zák. 946/1811 ř. z. bylo 
„vkladu potřebí“, i mělo-li být převedeno vlastnictví „podle právoplatného rozsud-
ku, soudního rozdělení nebo odevzdání pozůstalosti“, tj. v případech, kdy právo 
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nevzniklo na základě smlouvy. Záznam (prenotace) byl podle § 438 zák. 946/1811 
ř. z. zápis, kterým se rozumělo podmínečné vyznačení ve veřejné knize v přípa-
dě, že ten, kdo si činil nárok na vlastnictví nemovité věci, držel o tom listinu sice 
věrohodnou, avšak neopatřenou všemi náležitostmi pro vklad předepsanými. Ten, 
v jehož prospěch byl záznam proveden, obdržel podmíněné vlastnické právo, a jak-
mile následkem soudcovského výroku se záznam spravil, byl pokládán od doby, kdy 
podal žádost o záznam, za pravého vlastníka.

2. Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k ne-
movitostem, sice zachoval pojmy vklad a záznam, ale přisoudil jim jiný význam. 
Defi noval pojmy vklad a záznam v § 14. Vklad podle § 14 odst. 1 zák. č. 265/1992 
Sb., ve znění do 30. 6. 1996, byl úkon příslušného orgánu republiky (katastrálního 
úřadu), který měl za následek vznik, změnu nebo zánik práva. Vklad nebyl tedy 
již jen zápis (intabulace), ale byly s ním spojeny jen pravotvorné (konstitutivní) 
účinky. S účinností novely č. 89/1992 Sb. se defi nice změnila tak, že vkladem se 
rozuměl zápis do katastrálních operátů, protože mělo být dle zákonodárce stanove-
no, co se vkladem rozumí, nikoliv jaké má účinky. Záznam podle § 14 odst. 2 zák. 
č. 265/1992 Sb. byl úkon katastrálního úřadu, který neměl vliv na vznik, změnu 
nebo zánik práva a podle § 7 odst. 1 zák. č. 265/1992 Sb. záznamem se zapisovala 
práva, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgá-
nu, příklepem licitátora na veřejné dražbě, vydržením, přírůstkem a zpracováním. 
Současně bylo novelou č. 89/1996 Sb. stanoveno, že „práva, která se do katastru 
zapisují podle katastrálního zákona, se zapisují způsobem obdobným záznamu“. 
Jednalo se o práva, která současný katastrální zákon nazývá právy odvozenými od 
vlastnického práva. Záznamem se podle zák. č. 265/1992 Sb. zapisovala věcná prá-
va, která již před zápisem záznamem vznikla, změnila se nebo zanikla, a to nezávis-
le na úkonech katastrálního úřadu.

3. Podle § 20 zákona č. 95/1871 ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemko-
vých knihách (knihovní zákon), se knihovní poznámky mohly vykonat, aby byly 
vyznačeny osobní poměry (zejména omezení ve správě jmění), s právním účinkem, 
že kdokoliv si vymůže v dotčené knihovní vložce zápisu, se nemůže toho dovolá-
vati, že mu tyto poměry známy nebyly (např. poznámka nezletilosti, opatrovnic-
tví, prodloužení otcovské nebo poručenské moci, prohlášení zletilým, prohlášení 
konkursu), nebo aby se založily určité právní účinky spojené s tím podle předpisů 
civilního soudního řádu nebo knihovního zákona (např. poznámka pořadí, oddělení 
pozemků, společných hypoték, výpovědí hypotekární pohledávky, zahájené roze-
pře, sekvestrace, exekuční dražby). Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 
a jiných věcných práv k nemovitostem, pak v § 14 odst. 3 stanovil, že poznámky 
jsou úkony katastrálního úřadu, které jsou určeny k vyznačení skutečností nebo 
poměru vztahujícího se k nemovitosti nebo osobě a které nemají vliv na vznik, 
změnu nebo zánik práva. V původním znění zákona byly uvedeny jen tři poznámky, 
a to poznámka o zahájení řízení o výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti, o vy-
hlášení konkursu proti vlastníkovi nemovitosti a o zahájení vyvlastňovacího řízení. 
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Postupem doby se okruh poznámek zapisovaných do katastru značně rozšířil, i když 
nikdy nebyl takového rozsahu, jako je tomu v katastrálním zákoně.

II. Defi nice vkladu
4. Vkladu se vrací jeho bývalý význam (vklad do pozemkové knihy), tj. že se 

jedná o zápis do veřejného seznamu. Dále se obecně stanoví, která práva se vkladem 
zapisují. Občanský zákoník nerozlišuje mezi zápisem vkladem a záznamem, toto 
rozlišování náleží až katastrálnímu zákonu. Do katastru se zapisují věcná práva, 
dále práva ujednaná jako věcná, nájem a pacht. Okruh věcných práv je dán ob-
čanským zákoníkem, který stanoví, která práva se do veřejného seznamu zapisují. 
Práva ujednaná jako věcná jsou práva, která jsou právy obligačními, ale lze je sjed-
nat i jako věcná. Nájem a pacht nejsou věcnými právy, ale se souhlasem vlastníka 
mohou být do veřejného seznamu zapsány (viz komentář k § 11).

III. Defi nice záznamu
5. Záznamem se zapisují práva odvozená od vlastnického práva (viz komentář 

k § 19 a násl.). Práva, která se nyní zapisují záznamem, se podle zák. č. 265/1992 Sb., 
o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, zapisovala způso-
bem obdobným záznamu, zatímco záznamem se podle zák. č. 265/1992 Sb. zapi-
sovala věcná práva k nemovitostem, která nevznikala, neměnila se ani nezanikala 
vkladem do katastru (viz komentář k § 19).

IV. Defi nice poznámky
6. Poznámka je zápis do katastru, který nezměnil svoji povahu, jedná se nadále 

o zápis, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí 
nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných, nicméně se velmi rozšířil 
okruh zapisovaných informací. Poznámky jsou rozlišeny podle toho, zda se jedná 
o poznámku k nemovitosti, k osobě nebo o poznámku spornosti zápisu. Poznámka 
má informativní charakter. Jejím smyslem je upozornit toho, kdo chce nabýt věcné 
právo k nemovitosti, na možné právní vady nemovitosti (viz komentář k § 12 a násl.).

Související ustanovení:
§ 11 – práva zapisující se do katastru vkladem, § 19 – zápis záznamem, § 22 – zápis poznámky

Související předpisy:
obč. zák.
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§ 7
(Forma podkladů pro zápis práv do katastru)

(1) Zápisy práv se do katastru provádějí na základě písemností v listinné 
podobě nebo v elektronické podobě (dále jen „listina“). Pokud je listina vyho-
tovena v elektronické podobě, musí být též opatřena kvalifi kovaným časovým 
razítkem.

(2) Týká-li se právo, které má být na základě listiny zapsáno do katastru, 
jen části pozemku evidovaného v katastru, musí být s listinou spojen geome-
trický plán, který část pozemku vymezuje. Geometrický plán se považuje za 
součást listiny.

Z důvodové zprávy:
Lze očekávat, že rozvoj informačních technologií umožní i využití elektronic-

kých písemností pro zápis právních vztahů do katastru. Navržené znění to umožní 
bez potřeby budoucí novelizace katastrálního zákona. Zvýšená pozornost byla vě-
nována volbě pojmu pro elektronickou podobu tak, aby odpovídala stejnému poj-
mu užitému v novém občanském zákoníku. Ten jednoznačně řeší jako elektronický 
ekvivalent pojem „písemnost“, což je zřejmé zejména z ustanovení § 3026 odst. 1 
nového občanského zákoníku, podle kterého platí: „Nevylučuje-li to povaha pí-
semnosti, platí ustanovení tohoto zákona o listině obdobně i pro jinou písemnost 
bez zřetele na její podobu.“ Pro všechna právní jednání a jiná obdobná jednání, 
která mají mít písemnou podobu, přitom používá nový občanský zákoník výhrad-
ně pojem „listina“. Zároveň se nový občanský zákoník pečlivě věnuje i vysvětle-
ní rozdílů mezi významem pojmů „listina“ a „dokument“. Rozdíl mezi listinou 
a dokumentem je vysvětlen v důvodové zprávě k vládnímu návrhu občanského 
zákoníku na str. 442 (k § 122 až 131), kde se uvádí: „opouští se dosavadní ter-
mín ‚zakladatelský dokument‘ užívaný zejména stávajícím obchodním zákoníkem, 
protože slovo ‚dokument‘ značí listinu (doklad) o úkonu, nikoli úkon samotný. 
Smlouva nebo jiné zakladatelské jednání nejsou dokumentem, dokument je jen 
dokladem, že se taková jednání udála.“ Navrhované ustanovení tím pro zápisy 
právních vztahů činí rovnocennou listinnou a elektronickou podobu. Písemnosti 
pro zápis do katastru tedy mohou být vyhotoveny buď v listinné, nebo elektronické 
podobě. Požadavek na nemožnost zaměnitelnosti částí listin vyžaduje, aby celek 
předložený k zápisu do katastru byl vyhotoven kompletně buď v jedné, nebo druhé 
podobě.

Jednoznačně se stanoví, že týká-li se právo, které má být zapsáno do katastru, 
jen části pozemku, musí být s listinou spojen i geometrický plán, který část pozemku 
vymezuje. Není tak pochyb, že geometrický plán je součástí listiny a nemůže být 
předložen jen jako příloha návrhu.



Zápis práv do katastru

74

§ 7

Barešová

Přehled výkladu:
I.  Písemnost, listina, dokument, listinná a elektronická podoba písemnosti (1, 2)
II.  Listina jako podklad pro zápis do katastru (3 až 6)
III.  Geometrický plán jako součást listiny (7 až 12)

I. Písemnost, listina, dokument, listinná 
a elektronická podoba písemnosti

1. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, užíval pojmy listina a písemnost, 
aniž je nějakým způsobem defi noval. Nebylo to ani po převážnou dobu účinnosti 
tohoto zákoníku potřeba. Teprve prudký rozvoj informatiky přinesl s sebou nutnost 
rozlišovat nejen formu právního úkonu (písemná, ústní, do protokolu, notářský zá-
pis), ale bylo nutné rozlišovat i podobu písemnosti (listinná podoba, elektronická 
podoba). Objevily se i takové názory, že termín listina má být nahrazen termínem 
dokument. Zákon o spisové službě č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, defi nuje dokument v § 2 písm. e) tak, že dokumentem 
se rozumí „každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, 
ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla 
původci doručena“. Občanský zákoník se však nesnažil převzít tuto terminologii, 
a naopak zůstal u tradičních pojmů písemnost a listina. I slovník jazyka českého 
uvádí, že dokument je písemný doklad, svědectví, průkaz, zatímco listina pak pí-
semnost vyhotovená k nějakému účelu nebo úředně důležitého obsahu. Rozdíl mezi 
listinou a dokumentem je vysvětlen v důvodové zprávě k zákonu č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (viz výše). Jen listina může obsahovat smlouvu, zatímco doku-
ment může jen dokládat, že nějaká smlouva existuje.

2. V rámci dalšího rozvoje elektronizace i katastr připouští zápisy na základě 
písemností v listinné podobě i v elektronické podobě. Stejně jako občanský zákoník 
volí i katastr pro písemnosti v listinné a elektronické podobě legislativní zkratku 
„listina“. Do konce roku 2013 se prováděly zápisy záznamem a poznámkou na zá-
kladě listin předkládaných nejen v listinné, ale i v elektronické podobě. Vklady 
se však prováděly stále jen na základě písemností v listinné podobě, protože zák. 
č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 
obsahoval řadu ustanovení, která jasně směřovala k písemnostem v listinné podobě, 
např. ustanovení o počtu listiny, na základě které se prováděl vklad, vyznačování 
doložky o provedeném vkladu, přikládání geometrických plánů k listinám. Geome-
trický plán se vytvářel jen v listinné podobě a nebyla možná ani konverze (podle 
§ 24 odst. 5 zák. č. 300/2008 Sb. nelze konverzi provádět, jde-li mimo jiné o geo-
metrický plán) a mnohá další.

II. Listina jako podklad pro zápis do katastru
3. Podle § 560 obč. zák. písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se 

zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým 
se takové právo mění nebo ruší. Písemnosti mohou být v listinné podobě nebo 
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elektronické podobě. V § 562 odst. 1 obč. zák. se stanoví, že písemná forma je 
zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technic-
kými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. 
V občanském zákoníku sice není stanoveno, že se od písemnosti u smluv o nemo-
vitostech nelze odchýlit, přesto ale je nutné považovat toto ustanovení za kogentní. 
V § 1 odst. 2 věta za středníkem obč. zák. se stanoví, že jsou zakázaná ujednání 
porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, 
včetně práva na ochranu osobnosti. Jestliže se jedná o tak závažnou věc, jako je 
vlastnictví nemovitostí a ostatní práva k nim, jistě „pořádek“ ve věcech týkajících 
se nemovitostí lze podřadit pod „veřejný pořádek“. V důvodové zprávě k občan-
skému zákoníku se uvádí: „Veřejný pořádek se osnova nepokouší blíže defi novat, 
neboť to v právní normě není možné, stejně jako není možné právní normou defi -
novat dobré mravy. Orientačně lze vyjít z pojetí, že veřejný pořádek prostupuje celé 
právo a zahrnuje pravidla, na nichž leží právní základy společenského řádu zdejší 
společnosti. S tím souvisí i požadavek na transparentní uspořádání soukromých 
právních poměrů osob.“

4. I ve vztahu k charakteru vkladového řízení není myslitelné, aby řízení pro-
bíhalo jinak než na základě předložené listiny. Pokud se jedná o písemnost v elek-
tronické podobě, je samozřejmostí elektronický podpis. Elektronickým podpisem 
se rozumějí podle § 2 písm. a) zák. o elektronickém podpisu údaje v elektronické 
podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které 
slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vzta-
hu k datové zprávě. Zaručeným elektronickým podpisem se rozumí elektronický 
podpis, který je jednoznačně spojen s podepisující osobou, umožňuje identifi kaci 
podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, byl vytvořen a připojen k datové 
zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní 
kontrolou, a je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, 
že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat.

5. Vzhledem k tomu, že listiny se předkládají katastrálnímu úřadu, tj. státu, je 
nutné podle § 11 odst. 1 zák. o elektronickém podpisu použít k podepisování nebo 
označování dokumentu v podobě datové zprávy pouze uznávaný elektronický 
podpis nebo uznávanou elektronickou značku. Uznávaným elektronickým pod-
pisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifi kovaném certifi -
kátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifi kačních služeb a obsahujícím 
údaje, které umožňují jednoznačnou identifi kaci podepisující osoby, nebo zaručený 
elektronický podpis založený na kvalifi kovaném certifi kátu vydaném poskytova-
telem certifi kačních služeb, který je usazen mimo území České republiky, byl-li 
kvalifi kovaný certifi kát vydán v rámci služby vedené v seznamu důvěryhodných 
certifi kačních služeb jako služba, pro jejíž poskytování je poskytovatel certifi kač-
ních služeb akreditován, nebo jako služba, nad jejímž poskytováním je vykonáván 
dohled podle předpisu Evropské unie. Uznávanou elektronickou značkou se rozumí 
elektronická značka založená na kvalifi kovaném systémovém certifi kátu vydaném 
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akreditovaným poskytovatelem certifi kačních služeb (§ 11 odst. 3 a 4 zák. o elek-
tronickém podpisu).

6. V rámci meziresortního připomínkového řízení byl doplněn ještě další poža-
davek na písemnost v elektronické podobě (Ministerstvo vnitra), a to kvalifi kované 
časové razítko. Kvalifi kovaným časovým razítkem se rozumí podle § 2 písm. r) 
zák. o elektronickém podpisu datová zpráva, kterou vydal kvalifi kovaný poskytova-
tel certifi kačních služeb a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronic-
ké podobě s časovým okamžikem a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě 
existovala před daným časovým okamžikem.

III. Geometrický plán jako součást listiny
7. Někdy se stává, že právo zapisované do katastru se týká jen části pozemku 

evidovaného v katastru. Pro takový případ je stanoveno, že musí být s listinou spo-
jen geometrický plán, který část pozemku vymezuje. Současně se stanoví, že se 
geometrický plán považuje za součást listiny, tj. musí být připojen k listině. Judi-
katura minulých let, ať se vztahovala k evidenci nemovitostí (zák. č. 22/1964 Sb., 
o evidenci nemovitostí) nebo ke katastru [zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovi-
tostí České republiky (katastrální zákon)], zcela jednoznačně stanovila, že v těchto 
případech je nutné, aby geometrický plán byl nedílnou součástí listiny, na základě 
které se provádí zápis do katastru. Lze počítat s tím, že i budoucí judikatura k této 
otázce bude v tomto trendu pokračovat. Není přípustné, aby geometrický plán byl 
jen volně přiložen k listině, ale je nutné jej s listinou pevně spojit. V žádném případě 
nestačí, aby se listina na geometrický plán jen odvolávala.

8. Vyhotovování geometrických plánů je zeměměřickou činností podle § 3 
odst. 1 zák. o zeměměřictví. Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pou-
ze odborně způsobilé osoby. Za odborně způsobilou osobu k výkonu zeměměřic-
kých činností se považuje fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo vyso-
koškolským vzděláním zeměměřického směru (§ 3 odst. 3 a 4 zák. o zeměměřictví). 
Geometrický plán musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá 
právním předpisům a musí na něm být vyznačena doložka „Náležitostmi a přesností 
odpovídá právním předpisům.“. K textu se pak připojí vlastnoruční podpis fyzické 
osoby, datum ověření výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence ověřova-
ných výsledků a otisk razítka se státním znakem. Na razítku, jehož vzor je v bodu 7 
vyhlášky č. 31/1995 Sb. Obsahem razítka je jméno a příjmení fyzické osoby a ozna-
čení „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“, číslo položky, pod kterou je fyzická 
osoba vedena v seznamu u příslušného orgánu státní správy (Český úřad zeměmě-
řický a katastrální, popř. Ministerstvo obrany), a rozsah úředního oprávnění podle 
zeměměřického zákona. Úředně oprávněný zeměměřický inženýr plně odpovídá při 
vyhotovení geometrického plánu za kvalitu výsledku zeměměřických činností. Tuto 
odpovědnost nese i potom, co je geometrický plán opatřen souhlasem katastrálního 
úřadu s očíslováním parcel. Dohled na ověřování výsledků zeměměřických činnos-
tí, které jsou využívány pro katastr a státní mapové dílo, vykonávají zeměměřické 
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a katastrální inspektoráty [§ 4 písm. b) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických 
a katastrálních orgánech].

9. V případě, že se má ověřit odborná správnost výsledku zeměměřické činnosti 
v elektronické podobě, provádí se obdobně, jako když se jedná o výsledky zeměmě-
řické činnosti v listinné podobě, jak bylo výše uvedeno. Výsledek zeměměřické 
činnosti v elektronické podobě fyzická osoba podepíše uznávaným elektronickým 
podpisem, připojí kvalifi kovaný certifi kát, na kterém je uznávaný elektronický pod-
pis založen a který obsahuje údaje jako razítko se státním znakem úředně oprávněné 
osoby, a opatří kvalifi kovaným časovým razítkem. Nutné je pamatovat na to, že 
kvalifi kovaný certifi kát, na kterém je založeno časové razítko, musí mít platnost 
nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti (§ 16 odst. 5 zák. 
č. 200/1994 Sb.). Umožnit vytvoření geometrického plánu v elektronické podobě 
přinesla až novela zeměměřického zákona č. 257/2013 Sb. s účinností od 1. 1. 2014. 
Až do 31. 12. 2013 nebylo možné vytvořit geometrický plán prvotně v elektronické 
formě a zákon neumožňoval ani konverzi do elektronické podoby. V § 24 odst. 5 
písm. b) zák. č. 300/2008 Sb. je stanoveno, že konverze se neprovádí, jde-li o doku-
ment v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, a příkladmo uvá-
dí, které jsou to dokumenty, mezi jinými uvádí i geometrický plán, rysy a technické 
kresby. Nyní zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění někte-
rých zákonů souvisejících s jeho zavedením, připouští, že v případě, že geometrický 
plán byl vyhotoven v elektronické podobě, může fyzická osoba s úředním oprávně-
ním vyhotovit jeho stejnopis v listinné podobě (§ 16 odst. 7 zák. č. 200/1994 Sb.).

10. Geometrický plán musí být předkládán pro zápis v katastru v originále (stej-
nopis) nebo se musí jednat o ověřenou kopii. Kopii geometrického plánu může udě-
lat jen úředně oprávněný zeměměřický inženýr, a to i u geometrického plánu, který 
sám neověřoval co do náležitostí a přesnosti. Na kopii geometrického plánu se při-
pojí doložka „Ověřuje se, že tato kopie souhlasí s geometrickým plánem“. K textu 
se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření kopie, číslo z evidence 
ověřených kopií a otisk razítka se státním znakem. Při ověření kopie geometrického 
plánu úředně oprávněný zeměměřický inženýr neodpovídá za provedenou kvalitu 
geometrického plánu. Kopii nemůže udělat ani notář, ani obecní úřad. Je to výslov-
ně zakázané zákonem. Podle § 73 odst. 2 písm. a) notářského řádu notář odmítne 
vidimaci provést, je-li listinou, z níž je opis pořízen, listina, jejíž jedinečnost ne-
lze ověřeným opisem nahradit, a mimo jiné jsou uváděny i geometrický plán, rysy 
a technické kresby. Stejně tak se vidimace neprovede ani podle § 9 odst. 1 písm. a) 
zák. o ověřování. Podle § 5 zák. o ověřování vidimaci provádí jinak obecní úřad, 
újezdní úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR.

11. Pokud někdo v zeměměřických činnostech podniká, pak se to děje buď v re-
žimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
nebo v režimu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění někte-
rých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Živností není podle § 3 odst. 2 písm. h) 
živnostenského zákona činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů. 
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Výkon této činnosti upravuje zvláštní zákon a tím je právě zákon o zeměměřictví. 
Výkon zeměměřických činností vyjma činnosti úředně oprávněného zeměměřic-
kého inženýra při opětování výsledků zeměměřických činností je vázanou živností 
podle přílohy č. 2 živnostenského zákona. Živnostenský list na tuto vázanou živnost 
získá žadatel, pokud splňuje následující podmínky:
a)  vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na 

zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo
b)  vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky 

praxe v oboru,
c)  střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zeměmě-

řictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
d)  oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a
e)  osvědčení o rekvalifi kaci nebo jiný doklad o odborné kvalifi kaci pro příslušnou 

pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních 
předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je 
živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru.
12. Podmínky pro získání úředního oprávnění pro ověřování výsledů zeměmě-

řických činností, které uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální, popřípadě 
Ministerstvo obrany, jsou stanoveny v § 14 zák. o zeměměřictví (svéprávnost, bez-
úhonnost, ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň magis-
terského studijního programu a poté nejméně 5 let odborné praxe v zeměměřických 
činnostech v České republice, pro které žádá o udělení úředního oprávnění, úspěšné 
složení zkoušky odborné způsobilosti).
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č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
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§ 8
(Označování nemovitostí v listinách)

V listinách pro zápis práv do katastru musí být nemovitosti označeny údaji 
katastru, a to
a)  pozemek parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kte-

rém leží, a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou 
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číselných řadách a jde o stavební parcelu, též údajem o této skutečnosti, 
jinak se má za to, že jde o pozemkovou parcelu,

b)  pozemek, který je evidován zjednodušeným způsobem, parcelním číslem 
podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní čís-
lo podle pozemkového katastru, přídělového operátu, scelovacího operátu 
nebo evidence nemovitostí, s uvedením názvu katastrálního území, ve kte-
rém leží, a s uvedením názvu původního katastrálního území, pokud byl 
pozemek dotčen změnou hranice katastrálního území,

c)  budova, která není součástí pozemku ani práva stavby, označením pozem-
ku, na němž je postavena, číslem popisným nebo evidenčním a příslušností 
budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu katastrál-
ního území, v němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena,

d)  budova, která není součástí pozemku ani práva stavby a číslo popisné ani 
evidenční se jí nepřiděluje, je hlavní stavbou na pozemku a nejedná se 
o drobnou stavbu, označením pozemku, na němž je postavena, a způsobem 
využití,

e)  jednotka označením budovy, v níž je vymezena, pokud není součástí pozem-
ku ani práva stavby, nebo označením pozemku nebo práva stavby, jehož sou-
částí je budova, v níž je vymezena, číslem jednotky a jejím pojmenováním,

f)  rozestavěná jednotka označením budovy, v níž je vymezena, pokud není 
součástí pozemku ani práva stavby, nebo označením pozemku nebo práva 
stavby, jehož součástí je budova, v níž je vymezena, číslem jednotky a ozna-
čením, že se jedná o rozestavěnou jednotku,

g)  právo stavby označením pozemku, ke kterému je zřízeno,
h)  nemovitost evidovaná v katastru podle jiného zákona označením pozemku, 

na kterém je postavena, a způsobem využití.

Z důvodové zprávy:
Ustanovení je v podstatě převzato z § 5 odst. 1 dosavadního katastrálního zá-

kona. Požadavek na jednotný způsob označování nemovitostí v listinách zajistí, že 
nebude moci při zápisu dojít k jejich záměně za jiné. Je totiž třeba zajistit, aby 
pro zápis do katastru byly nemovitosti v listinách identifi kovány standardními údaji 
užívanými v katastru. Obecné hledisko pouhé určitosti ke standardnímu označení 
nepostačuje.

Přehled výkladu:
I.  Smysl stanovení jednotného označování nemovitostí (1)
II.  Označování nemovitostí (2 až 13)

I. Smysl stanovení jednotného označování nemovitostí
1. Pro určitost právního jednání, ale i pro určitost rozhodnutí státních orgánů 

je nutné, aby nemovitosti byly označeny v listinách jednoznačným způsobem, aby 


