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pod pOje. nov~ pr~vnf dprava ka~as~ru ne.ovi~os~f lae

v současné ~ podi'adi~ ~l'i e~apy pi'eHny evidence neaovi~os~f

v ka~as~r neaovi~os~f.

Prvnf 189isla~ivni eupa :zahrnuje pi'ije~f :a~ona ČIIRč.

34411992 Sb .• o ka~as~ru ne.ovlLostt české repUbl i]ry (ka~~r~lnf

:a~on). pi'ijet.f :a~ona Č. 265/1992 Sb.• o :a~pisech vlas~nicWch a

j irn"ch v6crn"ch pr~v do ka~ast.ru ne.ovlLos~f a vYd~i prov~cf

vyhlMky k t.6.t.o :a~onl1a pod Č. 126/1993 Sh.

ltat.ast.r~lnf. :a~one. byl :zi'1:aen kat.~r ne.ovi~ost.l. Prot.mie

bylo prakt.lcky ne~é pl'et.rhnou~ kon~lnult.u evidov~t

neaov i t.ost.l. pi'ev:zal kat.ast.r v pl né. ro:asahu oper~t. ev Idence

neaovit.ost.I a BV9a obsahe. na t.ut.o pi'edchozl evidenci plynule

nav~l. Post.UP. k~erill se do kat.ast.ru neaovi ~ost.f :zapisuj f

vl_t.nlck~ a j1n~ v.cn~ pr~va. upravil z~on Č. 265/1992 Sb.

Spr~a kat.~ru neaovlt.ost.t byla ~one. ČIIRČ. 359/1992 Sb.

ISVAl'enanovA :zi'lzenýll orqál1a st.~t.nl spr~vy. kat._~r~lnl. dl'adb.

Včasnt'a pi'ijet.l. t.Acht.o z~om1 byla podafnAna acr.most.

prlvat.izovat. k 1.1.1993 s~~t.nf not.ti'st.vi. Zej_éna prot.o byl t.ex~

z~onQ. pi'ipravov~ a pi'1 ja~ v urči t.é. chvat.u. Ten :zpQ.sobil. h se

pi'ijat.é z~ony nevyhly nAkt.erý. nedost.at.kl1a a nejasnost.e •• kt.eré

yY\§ly najevo d pi'i jej ich dosavadnf. upla~ňovál. Prot.o by10 na

jal'e roku 1994 rozhodnut.o pi'iprav il. dflčf noveli:zacl

ka~ast.r~lnfho z~ona z~ona o z~plsu vl~nlcWch a j irn"ch

vCkmých pr~v k ne.ovi t.os~e.. Z~veň byla pi'i ja~a dvaha

o nut.nost.i vypracovat. v budoucnu nový zaon o kat.ast.ru

ne.ovit.ost.f. kt.erý by nav~l na pi'lpravovaný občanskopr~vnf



kodex. v n.d a4 bý't. nov. yY!Ie2en pOje. ne.avi t.ost..

Z4v~ý nedost.at.ek současn4 pr4vnf I1pravy je t.ot.f~ spat.i'ov.tn

pi'edeVltf. ve yY1Ie:zenf pOjau neaov It.ost. ustanoven f. 5 119 odst. .

2 občansk4ho :z4konfku. podIe n6~ _t.at.nýlli ne.ovlt.ýal v6clli

jsou t.H v6echny st.avby spojen4 se _af peYnýa :z4klade. a :a4sada

v ust.anovenf 5 120 odst.. 2 obč&nského :z4konfku. podIe kt.eré

st.avba nenf v občanskopr4vnfa -)'l!!lu součást.f PQ2eaku.

Tat.o l1Pt'ava. kt.et'Ou byla popi'ena osvA~n" :zMada

superflcles solo cedi t. (poVt'Ch ust.upuje Pt\dA neboli st.avba je

součástf pozeaku). byla uvedena do Pl"4vnfho flldu alnulýa reAI.ea.

levedly k nf dtlvody hospod.U'ské, ale Ideologické. St.avba t.otfA

byla VYt.voi'ena Ildskou praef. aohla bý't. t.edy :abo:ltl•. Po:zeaek

neV2nlkl Ildskýa pi'lčlnAnf •• :abo:ltla t.edy být. neaAI. lTot.o byly

vyaezeny poze.ky a st.avby jako saaost.at.né vkl. I kdY:ltre"lný

Alvot. Pt'Okazuje. :Je st.avba be:z po:zeaku exlst.ovat. neaMe. .ynl,

kdy ldeologlcký ddvod Pt'O pr4vnf odt.t':ltenf st.aveb od po:zeakd jiA

neexist.uje. pdsobf popsan4 pr4vnf l1pt'ava následuj fcf obtf:Je:

t) ReAenf ot..t:2JQr, :zda je st.avba spojena se :ze.f pevnýa :z4kladea

nebo :zda je spojena se _al jinak (napi'. jlA Ua, :Je je

uafst.6na v _aU je v praxi velice obt.I:Iné. ale pi'1t.oa

ne:zbyt.né Pt'O t'02hodnut.l. :zda určit." stavba je aovft." nebo

ne.ovlt.". Jejl 9Pt'4vné ro2featenl ." pi'tt.oa lIMadnf ~ Pt'O

spr4vný post.up a pr4vnf j Ist.ot.u Pt'O kaAdého pff nakl.4d.tnf _

stavbou.

2> Jedinou a<Y.lnost.t. jak se v pr4vnl. pi'edplsu vyhnout. obt.fAla

pfl feaenf ot..t:2JQr.:zda je určft.4 st.avba aovlt.4 čl neaovft.". je

pfl současné pr4vnl I1prav6 post.uP. :zvolený t.vdrcf lI4kona

o dani II neaovit.ost.I . Tedy lI4sadn6 neuPravovat. pr4vnl reAla

Pt'O neaovlt.ost.l. ale upravlt. pr4vnl t'e:!tf. pro po:zeakY

a st.avby. Je ovl!te. velice _ut.né. :Je t.ak lI4kladnl poje.

v občanské. pr4vu ::lako neaovf t.e!vk by Pt'O svou neurč I t.ost.

ne.61 bý't. pou:ltlv.tn.

3> RolIIHlent. :zda určtt.4 st.avba::le aovl t." čl neaovf t.". pdsobf

:značn4 obt.f:Je pi'1 9Pt'4v6 dan6 :z I'f'evodu neaovlt.ost.f. lea<Y.lnost.

:zcIaňovat. pfevod aovlt.ých st.aveb adAe :zpdsoblt. st."t.nfau

t'O:zPQČt.u ne0d6v0dn6n4 lIt.r4t.y na vÝltosu dan6 :z pfevodu

neaov It.ost. f .



4) i)Qsledke. uplat.n6nt z.u.ady. a st.avba nent souč.tst.t pozeaku,

ale V:idY saaost.at.nou v6of. je anohon~M vyMt počet.

ne.ovit.,Jch Y60t oprot.t srovnat.elnl"a ze.t., kde Lakov.iz.u.ada

uPlat.n6na nent. Z t.oho plynou liIYÝAenénalady na st..it.nt

evidenoi vl ast.niot.yt k ne.ovtt.ost.e. a obt.f:ln.i PI1"ehlednost.

t.akové evidence. Také:le prakt.tcky neuskul.e&tft.elné evtdovat.

v kat.ast.ru ne.ov t t.osl.t Whtohnyt.ypy neaovi t.,Johl!It.aveb.

5) Vzhlede. k t.oau. ~ aaon jako obl tgat.ornt podatnku W!Jp6l1ného

pl'evodu vlast.ntokého pr4va k neaovtt.ost.e. vr.taduje vklad do

kat.ast.ru neaovtt.ost.t. j_ neaovtt.é l!It.avby. kt.eré se evtdujt

v kat.ast.ru ne.ovit.ost.t pauze v l!IO\Iborugeodet.iok)Johinforaaot

a neaovit.é l!It.avby.kt.eré se v kat._t.ru ne.ovtt.ost.t neevidujf.

_luvn6 nePl1"evodtt.elné. St.avba :lako vk ve sayslu pr4vnf.

vantk.i a t.edy .~ b)Jt. pi'edll6t.e. pr4vnfch V3t.ah6 podIe

extst.uj fot judtkat.ury soudil ci v okadtku. v n6d:le

dobudov4nado st.adia. v Md je ji~ nezaa6nit.elnl"a lII'6sobe.

tndtvtdual t_&na. Benf VYi'e6eno. 6f. je rozest.av6n.i l!It.avba

a ada s nt lze nakl4dat. J*ed dobudov4nt. do t.ohoto pr.ivn6

kvaliftkovaného st.adta.

6) Judtkat.ura soudd problubuje nej tstot.u v ot..t:iIoe.ada stavba

.ovtt.4. PI1"es Y9slovné ust.anovent -st.avba nenf součárt.t

pozeaku-. .~ b)Jt. l!IOU64st.tpa.zellku. na Md je post.avena.

nebo ada je ~ saaol!It.at.nouv6of. To je :zdroje. _&té pr4vnt

ne:ltst.ot.y osob. kt.eré nabyly (7) vlast.nické pr4vo k t.akOY9a

st.avb.ia a nevAdf. ada :1_ skut.e6n6 jej tcb vlast.nfky.

7) .eao:lnost. nab9t. st.avbu pf'trdst.ke. k poaeaku je v.a:lnou

PI1"ek~ ro:zvoje hypot.é&lfho6Y6ru k ftnanoov4nf V9stavby.

8) Zäon nt jak netr'eiU nuoen9 _t.ab •• at vl_t.ntke. stavby

a vlast.nfke. otzf stavbou aast.av6ného poaeaku.

Perspekt.tvnf. a koncepčnt. hRnt.. kt.eré by el t.inovalo

papsané nedost.at.ky. je n4vrat. ke st.avu. kdy ne.ovt t.Ol!It..i budou

pauze PQ2e.ky. Trvalé st.avby. t.o je t.akové, kt.eré a vdle

vl al!It.nfka _j f b)Jt. na pozeaku post.aveny na pi'ede. neoae:zenou

dobu. by byly l!IOu64st.tpoze.ku a vl_t.ntoké pr4vo k nt. by se

nab)Jvalopf'trdst.ke. It pazeaku. nAlo by b)Jt.obnovenapr4vo st.avby

jako pr4vo v6oné. Sou64st.t v6c:méhopr4va by se st.aly j t~

extst.ujtot st.avby na otatoh paze.ofob a nad4le do budouonaby



prAvo st.avby .ohlo být. jedin,:;. prAvni. t.lt.ule. pro :zi'1:zenl t.rvalé

st.avby na cl:zl. po:ze.ku. Pr4vo st.avby by t.é:l upravovalo v:zt.ah

.e:zl vlast.nlke. st.avby a vlast.nlke. po:ze.ku, pokud .e:zl nl.1 nenl

nebo nebude dohodnut. j Inýa :zpGsobe.. Tl. by obnoven l. z~dy

superCicles solo cedlt. nedolllo k poako:zenl nebo vYVlast.n6nl

vlast.nlkO jl:l extst.ujlclch st.aveb na ctzlch paaeaclch

a nevyl ouč I la by _ ao:lnost. :ziil:zovat. na ci:zl. paaellku st.avbu ani

do budoucma. lIezl oprAvn6nýa:z prAva st.avby a vlast.nlke. po:ze.ku

by bylo upraveno :z.tkonné pfoedkupnl prAvo. S prAve. st.avbY by _

nak IAdalo obdobn,:;. :zpOsobe. j ako s ne.ov It.ost.1 . St.avebn Ik

oprAvMný :z prAva st.avby by st.avbu nabýyal pi"lrňst.ke. k prAvu

st.avby. Právo st.avby by _ zapisovalo do kat.ast.ru ne.ovtt.ost.1

a evidovalo st.ejn,:;. :zpGsobe. jako v6cmA bh.ena. ObdobnAl1prava

ost.at.n6 plat.I ve vAech :ze.lch Evropského společ&nst.vl.

Takové ucelené hllenl by ovl1e. vy:ladovalo zásah do

občanského z.tkonlku. V:zhlede. k t.~u. :le pNvl.tdá n.6aor, :le

občanský :z.tkonlk jt:l nel:ze ~le upravovat. novel_I, ale byl

pi"1jat. zállllr vyt.vof'It. _la nový občanskopr.tvnl koclex. upl)'ne do

doby, ne:l bude ohlednll vyae:zenl ne.ovit.ých vkl pi'tjat.a nov.t

právni l1prava, jel1t.6 n6kolik let.. Do t.é doby je nezbyt.né

vypof'Adat. se alespoň pi"echodnýa hllenl. s ot..tzkou lIO:1btost.1

pf'echodu vlast.ntckého pr.tva k neaovlt.ýa st.avbáll. kLeré _

v kat.ast.ru ne.ovlt.ost.1 neevldull. leao:lnost. pi"ev.td6t. vlast.nlcké

pr.tvo k urči t.ýa v6ce. je pro prAvni f'.td t.r:':tnllortent.ovaného st.At.u

nel1nosnA.

Clle. 2. et.apy, t.j. navrhované dllčl novelizace z.tkond č.

265/1992 Sb. a č. 34411992 Sb. je prot.o pi'edevl1l. pi"tjat.elnll

vyhli i t. naznačený prob Ié. do doby :za6ny deCin t ce ne.ov t t.ost. t .

Prot.o je n.tvrhe. novely kat.ast.rAlnlho :z.tkona nov6 st.anoven výč&t.

t.ypd neaovtt.ost.t. kt.eré _ budou evldovat. v kat.ast.ru. Jsou "o

a) paaeakY.

b) budovy. kt.erýa bylo pi"ldllleno popisné nebo evldenčol člslo.

c) j Iné budovy, t.edy t.akové. kt.erýa se POPisné nebo evidenčni

člslo nepi"idllluje. pokud nejsou pf'lslul1enst.vl. jiné st.avby

ev 1dované na t.é:le parc:e le.

Budovy, kt.eré _jl charakt.er drobných st.aveb. _ pf'1t.o. ani

na~le nebudou evidovat..



Prot.I dosavadni.u st.avu se ro2l!Jah evidence ro:z:!Ui'i

o ro:a8sLav6né budovy. Lo je Lakové. kt.eré j BOU j I~ a lel!JPO~

v t.akové. st.upni ro3est.av6nost.l. ~e j i~ je pat.mé dl8POZičrli

f'ellenf prvnfho nadze.niho podldi. Ty se ovlle. budou evidovat. jen

1'1'0 pi'ipad. H u nich • .1 b]J't.pi'evedeno vlast.nlcké nebo lid'i::zeno

j iné v.cné pr.1vo. Evidence t.6cht.o ro::zest.av6ných st.aveb • .1 ~I t.

pi'edevlli. poskyt.ov.tni hypot.éčrllch llv.ra I na j iné n.~ dok~né

st.avby.

V kat.ast.ru budou I nacUle evidov.tny byt.y a nebyt.ové prost.Ory

vyae::zené jako jednot.kY podIe zaona o vlast.nict.vi byt.Q.

• .1vrh ~lovn6 st.anovi. h do kat.ast.ru l::ze :aapeat. vlast.nick4

a j In.1 v6cn.1 pr.1va pou:ze k t.6. ne.ovl t.ost.••• kt..ré se v kat.ast.ru

.vlduj l. Z&-oveft hlll:apQsob, jakýa _ pi'ev.tdl vlast.ntcké pr.1vo

k ne.ovl t.ost.e. , kt.eré _ v kat.ast.ru neevldujl. a t.o ve dvou

vartant..1ch. Prvof variant.a pi'edpokl.td.1 pi'echod vlast.nlckého pr.tva

v t.6cht.o pi'lpadech jl:1l s llčinnost.1 _louvy. drUhA. kt.erou

prosaauje nlnlst.er-st.vo financi. pi'echod ulohnl. t.akové _louvy

u kat.ast.r.1lnlho lli'adu.

Kro.. t.ét.o zAsadol :za6ny navrhovan.t novela kat.ast.r.tlnlho

z.tkona obsahuje ::zej.éna t.yt.o dallll dllčf llpravy'

Zpi'esftuje se :ap&lob. jakýa _j l b]J't.v Ilst.ln4ch pro úpis do

kat.ast.ru o:značeny ne.ov i t.ost. l .

St.anovl se, h revl::ze ddajQ se I'I'Ov.tdf podIe pot.hby. nikoli

obllqat.om. v p4it.ilet.:9'ch eyklech jako doposud.

Pi'esouv.t _ ust.anovenl o úpisu :za6ny druhu paze.ku

a :ZPQSObU YYWJ It.I neaov iLost.I :l vyhIDkY do :z.tkona.

• ov6 se upravuje post.up pi'1 oprav. chyby v kat._t.ru

ne.ov It.ost.1 .

St..1t.nf. orq.tn6a a orq.tn6a .Ist.nl saaospr.1vy _ st.anovl

povinnost. poskyt.ovat. kat.ast.r.1lni. lli'ad6a be:zplat.n6 Wiaje

:l Infor-črlich l!IYI!It.é.Qpot.i'ebné 1'1'0 vedeni kat.ast.ru.

za určtt.ých podalnek se pi'ipoullt.l ~ost. vyhl.tllenl

plat.nost.1 obnoveného kat.ast.r.tlnfho oper.1t.u i pi'ed pravOJlOCnÝ1l

ro:zhodnut.i. o vIIech podan:9'ch núlt.k.1ch.

Dat.anovenl o t.o•• :le ddaje. t.ýkajlcl se ne.ovlt.Ol!Jt.i. u nich:}

byla vy:značena ·ploaba-. se neposkyt.uj l, se nahra2Uje ust.anoveni.

o t.o.. :le t.yt.o óda,je _ poskyt.nou a vyanaČ8ni., H pr.tvni v:zt.ahy



jsou dot.čeny za6nou.

oaezuje se poskyt.ov.tnf hroaadn:ll'ch "Ý'st.up6 :ze souboru

popisn:ll'ch fnCoraacf. a t.o t.ak. ~e se budou poskyt.ovat. st."t.nf.

orgcino.. orq4nb Wlellllfch I!JčIIIOISlPI'llvn:ll'chcelkd a prov03OVat.elb

fnC oraaČll fch lSlYISlt.éal1v rozsahu jej ich I'6sobnost. i. J i ~ osobá se

hroaadné "Ý'st.upy ze souboru popisn:ll'ch inCo~cf poskyt.uj f pouze

o neaovit.ost.ech. k nid aaH vlast.nické pr"vo nebo Hné

opr"vninf. Pf!'it.oa pro pot.i'eby "Ý'konu st."t.nf sprllvy se budou

poskyt.ovat. bezplat.n6.

DeC1nice ~6ry parcely se doplňuje o vysv6t.lenf, R ~6ra

parcely je evfdov4na I!lpi'esnost.f danou aet.odaai. kt.erý'ai byla

zj Ul:t.6na. Jej fa :zpi'esn6nfa nejsou dot.čeny prllvni v:zt.ahy k

pozeaku.

l.tvrh novely z.ikona č. 265/1992 Sb. obsahuje zejMna t.yt.o

df lčf :a.6ny:

V i'tzenf o povolenf vkladu se ~e:zuje ro:lII!Iahl1čast.nfkd

i'f:zenf. Jsou H.t 11čaI!lt.nfci prllvnfho 11konu. na jehlY.t z.iklad6 ."

b:Il't.prllvo vl~eno do kat.ast.ru.

Upravuj f se n.t l e~ i t.ost. f nllvrhu na

ne.ovit.ost.f včet.n6 pi'floh. Tyt.o n.tle~it.ost.f

vyhläkou.

pro pi'fpad. ~e navrhovat.el na v:Il':zvu ve st.anovené lhl1t.i

neodst.ranf nedost.at.kY n.tvrhu. UIl~uje se ukončit. i'fzenf. Tf.

bude .o:'mé v t.akové. pi'fpadi odst.rani l. ploabu. Eli.fnuje se t.ak

nebe:zpečf zaploabovcinf kat.ast.ru. zat.f. nenf jasné.:zda i'f:zenf

bude ukončeno zasLavenf. i'f:zenf nebo zaaft.nuLf. nllvrhu na

povoleni vkladu.

Zpi'esňuje se rozsah skuLečnDst.f pi'e:zkOUllllvan:ll'chv i'tzenf

o povolenf vkladu.

lovi se upravuje zllpis po:znákou. Po:znákou se budou

zapfsovat. jednak skuLeČllosLi o.e:zujfcf vlasLnfka nakládaL

s pi'eda6t.e. evidence v kaLast.ru. jednak okolnost.i :zpochybňuj fcf

nab:ll'vacf t.t t.ul zapsan:ll' v kat.ast.ru.

Dobrll vfra v zllpfs proveden:ll' po 1.1.1993 nadllle nebude

pi!'fzn.tna t.oau. kdo vf nebo ausf v6dAt.. ~e určit.:Il' zllpis neodpovfd.t

skut.eČllost. i .

Dalat. ef le. navrhované novelizace je odst.rani t. urči Lé

vklad do kat.ast.ru

byly dosud upraveny



ra.zpory _::zlobJ.a zAkony v čásleeh. klerýai je rozdl ln~ upravena

shodn4 prable_lika.

Vzhlede. k rozsahu za6n vyplýYajleleh a navrhovangeh

novel 1zac I a s l<X.Ií1losll i'e§en I naznače~eh prab l é.6 nenI za l l.

llslé. ada. pi'lpadnA kdy budou na~né novellzace pi'ijaly. od

jej ich pi'i jell si rovntJ:ä neslibuje.e a4sadnl zjednodw§enI

činnosli kalaslr41nlch lli'ad6. J: č4st.ečné.u zlepJenl podalnek pra

správu kalaslru by ov§e. pf'ijell navrhovan9ch novel vést. alilo.

Z4sadnl aa6nu pro kat.ast.r ne.ovlt.ost.1 by .~la pi'inést. t.eprve

nov4 6prava paj.u neaovilosl, spojená s obnoveni. superfiei41nl

z4sady. S lout.o za6nou ko.lse pro novou kodiflkaei občanského

pr4va počIl". Ra nové ~:zenl paj.u ne.ovilosl by .61a nav4zal

i nová pr4vnl dprava kat.aslru ne_l lost. I .

Tat.o t.i'et.1 et.apa exist.uje zat.l. pauze v prvot.nlch dvah.tch.

J:rod nového vYae:zenl pf'eda6lu evidence v kat.aslru by dIa

sjednol Il oblasl upravenou dosud dv6_ a4kony do pr4vn f dprayY

jedn l. ucelenýa z4kone•.

n61 by ~l o.e:zen rozsah zapisovangeh v~cných bi'e.en na

bi'e.ena zi'i20van.t _louvou. Oslalnl o.ezenl vlaslnlka

ne.ovi lost.i. klerýeh je v ~eh z4konech vel iké lUlO:1Islvl.by se

zapisovala pauze v pi'lpad6. kdy lak slanovf z4kon.

Vlaslniet.vl k neaovilosle. by opell .610 býl rozdAleno na

vlast-niet-vl nat.ur41nl a knihovnf • a lo pf'i plné. uplaln6nl

inlabulačnlho prlnelpu a ochran6 knlhovnlho vlaslnielvl.

V pi'eehodné. obdobI by aliI • Il ka:ädý .mmOEll sezn.ta i t. se

z dosavadnl.i a.1plsy v kat.aslru a uplalnil proll ni. n.tallky.

Poloa by se i o z.t:zna.eeh rozhodovalo a odslranlly by se čet.né

prob lé.ové s It.uace. kdy nen I j islé. ada či jak z4zna. pravésl

a kdy nenl nikoho. kdo by .~l oprávn6nl v nej islé. pi'lpad6

rozhodnoul. Pi'lpadný vlaslnlk ne• .1 dnes pf'i prov4d6nl z4znaJlu,

kdr.t se jeho n4z0r a n.tzor kalaslr41nfho di'adu l i§l. proli

pravedeni čl nepravedenl a4zna.u :ä4dnoupracesnl obranu.

Ml by ~l zaehov,tn prlneip fora.tlnl publieily. jeh<X.lí

praklleké.u upIalftov,tn I by .61a napoaoci dal§1 ko.pulerizaee

kalaslru.

Vlaslnlkh by .Al býl

jednoho kalast.r.11nlho dae.1

uao:änAn ::z4pis neaovllosll v r.taci

i na vice Ilsl6 vlaslnielvl. Lisl



vlasLnieLvf by poLoaLvori l knihovnf L~leso, kLeré by bylo ao=:mo

pi'ev~L a :zaLé:lovaLjako celek. Tfa by odpadly roasáhlé ~čLy

jednoLl1~eh neaoviLostl v lisLináeh Lýkajfefeh se vlasLniokýeh

celkd cl z Loho vYPlývajfof :zbyLečné chyby pri diBPOlllici

s roasáhlejafa aajeLkea.

Tat.o l1I>ravaby LakésLanovila účel, pro kt.erý je kaLasLr

ne.oviLosLf :zi'fzen. Tf.Lo účele. by dIo býL _júna zjedncinf

1isLoLy o právnfoh v:aLazfohk neaovlLosLe. a dále poskyt.ovánf

podkladapro daňovérfzenf. VyWliit.fkaLasLrupro osLaLnf účely by

dIo býL druholoné. Tf. by byly jasn~ sLanovenyprioriLy pro

oblasL kaLasLruvčeLn~ t.oho. co • .1 být. jeho obsahea, aby pro

značnýroasah evidovanýohskut.&čnosLf nepozbyl prehlednosLa aby

bylo ao2nokaLasLr racionáln~ spravoval..

Pred dalaf. rozlii'ovánfa obsahu kaLasLru by a~lo afL

prednost. jeho propojenl na inforaačnf I!JYSLéay,kLeré obsahujl

daHU lnforaace o neaoviLosLeoh.Tak by bylo ao:1tnoposkyt.ovaL

koaplexnl inforaace o neaoviLost.eoh. PriLoa by k~ orgán

udrlIoval pou:ze Ly údaje, kLeré spravuje. OdpadIoby Lfa pracné

a nákladné udriovánf l!JOuladu .ezi jednoLIiVÝal inforaačnf.i

ISYSLé.y.



Jtž sa_a fakttck4 existence zjednodulené evtdence p~in~1 ve

svých dOsledclch zcela z4sadnl právni i technické problémy. a to

takového r42u. že se s n1_i katastr4lnl úi'ady v současné dob~ vy··

rovn4vaji jen s _i_o~4dný_1 obtlže_i. a nutno pravdiv~ konstato-

vat. že i zcela nejednotn~. Tento stav je zpôsoben p~edevši_ ne-

dostatečn~ prôhlednou obecn~ z4vaznou pr4vnl úpravou a jejl_ n4-

sledný_, _nohdy velice účelový_ výklade_o

Z4kon ČKR č. 344/1992 Sb., o katastru ne_ovitostl České re-

publiky (katastr4lni 24kon), vlastni poje. -zjednodu~ené eViden-

ce- vôbec nezav4di ani nepoužlv4. V č.6sti dev4té tohoto 24kona,

nadepsané jako -Spole6n~. p~echodn~ a z~v~rečn~ ustanoveni-, se

pak objevuje jedtn4 2_inka o evtdov4nl n~kterých poze_kô zjedno-

dulený_ 2pOsobe_ pouze v S 29 odst. 3. který zn i:

-(3) Ze.~d~lské alesni poze.ky. ;ejic~ hranice v terénu

neexistuji a ;sou slou6eny do v~t~ich pddnich celku, se eViduji.

do doby ukončeni poze.kových tlprav podIe :zvlá~tniho predpisu.

z;ednodu~ený. zpdsobe., s vyu!iti. bývalého pozeakového katastru

a poze.kových knih.-.

Toto 2n~nl je již sa_o pon~kud ne~esné. a to s ohlede. na

ustanoveni S 27 pism. a) téhož z4kona. podIe kterého se poze_ke.

rozumi - ... 6~st ze.ského povrchu odd~len~ od sousednich 6ásti

hranici tlae.ni správni jednotky nebo hranici katastrálniho tlze.i.

hranici vlastnickou, hranici dr~by. hranici druhll poze.kll. pop~.

rozhrania zpdsobu vyJžiti poze.kll.-. Sa_a existence pozemku je

tak vždy podain~na re4lnou existenci jeho hranic.



Neexistuji-li hranice. nemuže existovat ani poze_ek a neni ledy

ani co evidovat. Jinou okolnosti je pak to. že tyto reáln~ exis-

tujici právni hranice nejsou v terénu nijak viditeln~ zh_otn~ny

a neni ledy pri_o na ze.ské_ povrchu patrný jejich faktický pru-

b~h. Doanivám se ledy. 2e výklad slov zákona ·jejich~ hranice

v terénu neexistujf" ve s_yslu. že tyto hranice reáln~ právn~

existuji. ale nejsou v terénu fyZicky vyZnačeny. či 2e nejsou

v terénu patrné, je snad nepochybný a nepUsobi v praxi 2ádné po-

ti2e ani nejasnosti.

Zásadn~ spornou se v~ak v praxi ukazuje otázka, zda predm~-

tea, který _á být evidován zjednodU§ený_ zPUsobe_, _ohou být pou-

ze ty pozemky, které ke dni účinnosti zákona. t.j. k 1.1.1993 ji2

<_02ná lépe "je§t~·) právn~ existovaly <b~ s hranioe_i v terénu

fakticky nevyZnačený_I). nebo či je snad _02né lakový_ zjednodu-

§enÝ_ zpusobea evidovat pozemky eventuAln~ vznikaj 101 po

1.1.1993.

Na rozdll od výkladu, který. se ubrala praxe katastrálnioh

útadu a ke které_u se svý_ pon~kud aliblstioký_ alčenl_ v podsta-

t~ konkludentnla zPUsobe_ priklonil Český úrad zea~a~rioký

a katastrálnl <ČÚZK). se doanlvá_, 2& vlastn~ zn~nl zákona uao2-

ňuje evidovat zjednodU§enýa zpUsobe_ poqze a 1edin~ ty pozeaky.

které ke dni jeho účinnosti. t.j. ke dni 1.1.1993 vUbec právn~

existovaly. V podstat~ se jedná jen o takové pozemky. které ke

dni 31.12.1992 právn~ existovaly. av§ak v operáteoh evidence ne-

aovilosti nebyly evidovány podIe parcelnich člsel ani zobrazeny

v aapách. a to v souladu s S 7 odst. 3 vyhláékY ÚSGK Č. 23/1964

Sh., kterou se provádi zákon Č. 22/1964 Sh .. o evidenci neaovi-

tosli. který 2n~l: ·Zem~d~lské a lesnf pozemky ve vlastnictvf ob-

~ana budou zobrazov4ny v aap4ch a evidov4ny podIe parcelnfch ~f-

seI ~ u t~ch pozemka. které nejsou ~fv4ny socialistickou orga-

nizacf nebo nejsou v n4hradnla ~fv4nf.".

Nelze si snad ani predstavit. 2e by zá_~re_ a vuli zákono-

dároe vyjAdrené v zákon~ Č. 344/1992 Sh., bylo. aby i nadAle na

úze_1 České republiky aohly vznikat v n~jakých nových hranicloh

I nové pozeaky. jako sa_ostatné objekty občanskoprávnloh vztahu.

ani2 by tyto nové pozemky byly nezaa~nitelný_ zPUsobe_ individua-



lizovány i jako parcely katastru neaovitosti. ve sayslu S 27

pisa. b) zákona č. 344/1992 Sb .. Výkladu. ~e predai tea zjednodu-

§eného evidováni aohou být pouze ty pozeaky. které ,i~ právni

existovaly v okaa~iku nabyti účinnosti zákona. pak svidči t pou-

žiti pritoaného času v dikci S 29 odst. 3 zákona Č. 344/1992 Sb.

( ... a 1sou slou~eny do v~t§ich padnich celka ...). Tento výklad

S 29 odst. 3 zákona pak dále opiráa i o znini S 19 odst. 1 záko-

na. který stanovi. že -Geo.etrický plAn je neodd~litelnou SOU~dS-

ti listin. podIe nichž.A být proveden zápis do katastru. je-li

treba pred.~t zápisu zobrazit do katastrálni .apy.". Pokud tedy

po 1.1.1993 vznikl na základi obsahu néjaké právni listiny i ni-

jaký nový ~ze.ek (t.j. vyaezený nutni n~jakou novou hranici).

ausi být neoddilitelnou součásti takové listiny. podIe které aá

být proveden zápis do katastru. i qeometrický plán. Je-li pak

k dispozici qeoaetrický plán. je zcela zbytečné hovorit o dal~la

evidováni novi vzniklého pozeaku nijakýa zjednodulenýa zpúsobea.

Snaha o opačný. rozlirujlci výklad. by pak nutni ausela vést

k to_u záviru. že zjednodU§ený. zpdsobea se eviduji ~lechnY po-

zeaky. splňujici znaky popsané v S 29 odst. 3 zákona. t.j. v§ech-

ny pozeaky. které jsou zeaéd§lské nebo lesni. jsou obsaženy v n~-

jakéa vitlia pddnia celku. jejich hranice nejsou v terénu patrné.

nebyly dosud dotčeny ukončenou pozeakovou úpravou a lze pro je-

jich evidováni zjednoduaenýa zpúsobea využit bývalého pozeakového

katastru a pozemkových knih. V takovéa pripadi by napriklad i ro-

diče aohli svou zahradu. dosud v katastru evidovanou jako jediná

parcela katastru. právné rozd~lit na dv~ části aezi své dva po-

toaky. ani~ by auseli nést značné náklady na vyhotoveni qeoae-

trického plánu. nebot by postačovalo zjilténi, ~e tato zahrada

byla kdysi v ainulosti tvorena dv§aa parcelaai bývalého pozeako-

vého katastru. na jejichž parcelnl čisla by stačilo v takové nové

darovaci salouvé odkázat. Ka to_to prikladu je snad dostatečné

deaonstrována neúnosnost takového výkladll zákona. který by obecn~

uaožňoval zjednodulenýa 2Púsobea evidovat i pozemky. které by a~-

ly právni vzniknout po 1.1.t993.

Ustanoveni S 29 odst. 3 je v katastrálnia zákoni systeaatic-

ky zarazeno v deváté části. jeji~ nadpis pak priao naznačuje. ~e

se jedná o ustanoveni pauze prechodné. Toto ustanoven! je v pod-



s~a~é jen jakousi speciálni výjiakou z us~anoveni dvou predcho-

2ich odstavcu § 29 katas~~álniho zákona;

-ft} od účinnosti tohoto zákona se operát evidence ne.ovitosti

považuje za katastrálnf operát.

(2} Ne.ovitosti jsou v katastru evidovány podIe dosavadnich

p~edpisu, pokud nebyly dotčeny z.~nou za účinnosti tohoto záko-

na.-.

z S 29 ods~. vyplývá. ~e i foraálni zpusob, jakýa byly

v ainulé evidenci neaovitosti evidovány k 31.12.1992 zeaédélské

alesni pozeaky ve vlas~nic~vi občanu. k~eré byly ~ivány socia-

lis~ickou organizaci nebo byly v náhradni. ~iváni. se od

1.1.1993 pava~uje za součás~ katas~~álnich operátu. Z S 29 ods~.

2 by pak bez dal~iho nepochybné vyplývalo. že ~akový zpusob evi-

dováni léch~o pozeaku by byl ao~ný pauze do okaažiku. ne~ by ~y~o

pozeaky byly do~čeny za účinnos~i katas~rálniho zákona néjakou

2aénou. V p~ipadé jakékoliv zaény po 1.1.1993. kterou by ~y~o po-

zeaky byly do~čeny. by tedy bylo nu~no je začit okaaži~é evidova~

v souladu s predpisy o ka~as~ru neaovi~os~t. Bylo by ~edy zcela

nezby~né je zobrazi~ do ka~as~rálni aapy, a ~udi~ i lis~iny. k~e-

ré by takovou zaénu po 1.i.1993 dokládaly, by s ohlede_ na kogen-

tni ustanoveni S 19 ods~. 1, ausely jako svou neoddélilelnou sou-

čás~ obsahova~ geoaetrický plán. Doa!o by lak ke s~avu. kdy ja-

kákoliv dispozice s již existujiciai pozeaky. které v~ak byly

k 31.12.1992 v evidenci neaovitosti (v souladu s vý~e ci~ovanýa

znénia S 7 ods~. 3 vyhlá~ky č. 23/1964 Sb.) evidovány bez zobra-

zeni v aapách, by byla bez nové vyho~oveného geoae~rického plánu

zcela neao~ná. Tento geoaetrický plán by tedy byl zapo~rebi nejen

u lis~in obsahujicich saluvni dispo2ice s takovyai pozemky, ale

u listin obsahujicich právni akty soudu či správnich orgánu.

Ustanoveni S 29 odst. 3 je pak speciálni výji_kou z predcho-

zich ustanoveni katastrálniho zákona a umožňuje v podsta~é právni

nakládáni i s pozemky, k~eré v ainulosti právné nezanikly, av~ak

jejich zpUsob evidováni by jinak již neodpovidal predpisum o ka-

tastru neaovitosti. Na rozdil od ustanoveni S 7 odst. 3 vyhl~ky

Č. 23/1964 Sh., která vyaezila zpUsob evidováni popsaných pozemku

viceaéné negativni. zPUsobea, t.j. pouze tla. jak se nékteré po-

zeaky neeviduji (neevidovaly se podIe parcelnich čisel a nezobra-



20valy se v _apách), S 29 odsl. 3 zákona Č. 344/1994 Sb., slano-

vuje, že se popsané pozemky nadále eviduji zjednod~enýa zpdsobea

s vyUžilia bývalého pozemkového kalaslru a pozemkových knih. Ten-

lo zpusob evidovánl a konkrelizace údaju. které _ajl být k tako-

vé_u eVidováni vyUžity z bývalého pozemkového katastru a pozeako-

vých knih, je na základ~ zaocn~nl, obsaženéa v S 30 katastrálniho

zákona, podrobn~ji upraven v S 90 vyhlášky ČÚZK Č. 126/i993 Sh ..

Vyhláška Č. 126/1993 Sb., pak zpusob zjednod~eného evidová-

ni pozemku, vyaezených v S 29 odsl. 3 kalaslrálniho zákona, ozna-

čuje pojaea zjednodu§ená evidence. Z S 90 odsl. 1 vyhlášky se ai-

_o jiné dozvidá_e, že zjednodušená evidence - ... se postupn~ ~-

~ldd4 a vede .. ,-. Z tohoto jazykového vyjádreni lze pak dovodil,

že zpusob evidence pozemku praklikovaný v evidenci ne_ovitosli

zvláštnia foraálni. zpusobe_ na základ~ ustanoveni S 7 odst. 3

vyhlášky Č. 23/1964 Sh., a považovaný na základ~ ustanoveni S 29

odsl. katastrálnlho zákona za součást katastrálnich operátu,

nenl totožný se zjednod~enou evidenci t~chto pozeaku, ve s.yslu

S 90 vyhlášky Č. 126/1993 Sb., nebot tuto zjednod~enou evidenci

je lreba teprve založil,

z S 29 odst. 2 katastrálniho zákona pak vyplývá. že zjedno-

d~enou evidenci n~jakého konkrétniho pozeaku je lreba založil

nejpozdäji v lo. okaažiku, kdy po 1.1.1993 je takový poze.ek dol-

čen n~jakou za~nou, nebot od toho oka_žiku již nelze tento poze-

aek evidoval zpdsobe. podIe predpisu o evidenci neaovilosli. To

znamená, že do souboru popisných inforaaci kataslru je nulno

v souvislosli s takovou z.änou zapsal alespoň parcelni čislo po-

dIe driv~jši pozeakové evidence. puvodni nebo zbytkovou výa~ru·

(po aajelkoprávn~ provedených za~nách) a údaj o vlaslniku. Od lo-

ho okamžiku l.j. od oka.žiku založeni zjednodu~ené evidence k n~-

jakéau pozeaku, je nutno založenou zjednod~enou evidenci takové-

ho pozemku i nadále vést., čiaž se rozuai prUb~žné vyznačováni

evenluálnich z_~n ohledn~ vý_äry (na podklad~ lisliny, jejiž sou-

čásli je geoaelrický plán) a ohledn~ údaju o vlaslniku. PodIe S

29 odsl. 3 kalastrálniho zákona se pak zjednodu~ená evidence po-

ze_ku vede až do doby, kdy je lenlo poze.ek dolčen ukončenou po-

zeakovou úpravou. Zn~ni S 90 odsl. 3 vyhlá~ky Č. 126/1993 Sh.,

kleré hovori o loa, že -KatastrálnE tirad doplňuje poze.ky evido-

rOhr,\~ctic~va ~,anoqra!iCt;V u~av SrallSIé:
.J!\;Ov· V"" •• I

knižnica



vané podIe odstavce t do souboru geodetických inEor.acf na zákla-

d~ vy~itf podkladú drfv~j~fch poze.kových evidencf. Pri to.to

dopln~nf stanovf parcelnf ~fsl0 podIe katastru. ur~f dal§f údaje

o parcele (S 7) v souboru popfsných inEor.acf a uvédo.f o to.

vlastnfka poze.ku.", pak prlmo nablzl výklad, ~e evidovánl pozem-

ku zjednodU§eným zpusobem by bylo mo~né ukončit je~t~ drive. ne~

budou tyto pozemky dotčeny ukončenou pozeakovou úpravou. a ~e je

snad povinnosti katastrálnlho úradu je~t~ pred provádinla pozem-

kových úprav sysLemaLicky prevád~L v~echny pozemky zjednodU§ené

evidence na parcely kaLastru nemovitosLI. Takový výklad v~ak ne-

nacházl v dosavadnlm zn~ni S 29 odst. 3 katasLrálniho zákona dos-

L.stečnou oporu.

o okam~iku, kdy by snad mila zjednodu~ená evidence n~jakého

pozemku zanlknout je§ti pred ukončenim pozemkových úprav, nehovo-

rl ani zákon ani vyhlá§ka. K zániku zjednodU§ené evidence pozemku

pred dokončenim pozemkových úprav v~ak nepochybn~ musi dojit

v~dy. kdy~ takto evidovaný pozemek prestane splňovat znaky vyj.e-

nované v S 29 odst. 3 zákona a tudi~ se prestane jednaL o poze-

mek, který je mo~no nadále zjednodU§ený. zpOsobem vUbec evidovaL.

Jedná se o pripady, kdy LenLo pozemek je z näjakého dôvodu napr.

vyLyčen a za.iren geomeLrickým pláne., Lud!~ ji~ nelze hovorit

o -neexistenci hranic v terénu-, nebo se prestane jednat o zem6-

d6lský a lesn! poze.ek nebo pozemek prestane být součásti v6t~iho

pudniho celku. V takových prlpadech jt~ neni nadále .o~né takové

poze.ky evidovat zjednodu!eným zPUsobe., a je nutno zavést jejich

úplnou evidenci a to prostrednictvim parcel kaLastru nemovitosti.

Bez ohledu na predchoz! LeoreLické

cestu, kterou se vydala skuLečná právni

úvahy se nyni zamär!m na

technická praxe.

Prakticky na celé. státní. územi je zcela b6~né, ~e rozhod-

nutl.i pozemkových úradu vydávaný.i v rámci restiLučniho procesu

jsou zcela nov~ konstituovány pozemky, v minulosti právn~ i fak-

Licky ji~ zcela zaniklé, které jsou v tichto rozhodnutich Indivi-

dualizovány pouze údaji predchozich pozemkových evidenci. Ač se

jedná skutečni o pozemky právni fakLicky novi vznikajici po

účinnosti kaLasLrálnlho zákona, L.;. po 1.1.1993. nenl neodd6li-

telnou součásti tichLo rozhodnuti qeoaeLrický plán, jak je obli-



qatorne stanoveno v S 19 odst. 1 katastrálniho zákona, kterým by

byly tyto pozemky qeoaetricky určeny s p~esnosti stanovenou již

stávajici.i právni.i p~edpisy a nezaaenitelne označeny parcel-

niai čisly jako parcely katastru neaovitosti. Až na aiao~ádné

"hrdinné" výjiaky prakticky v§echny katastrálni úrady tyto nove

vznikajici pozeaky zcela bežne zapisuji do zjednodU§ené evidence

a tento postup je nad~izený_ orqáne. (ČÚZK) i mlčky zcela akcep-

tován. Misty je dokonce praktikováno to. že stejnýa zpOsobea

lze do zjednodU§ené evidence zapisovat pozeaky na základe návr-

hu obci. činených podIe S 40 odst. 2 vyhlá§ky č. 126/1993 Sb .. ve

spojeni s S 7 zákona č. 172/1991 Sb .. o ~echodu nekterých veci

z majetku České republiky do vlastnictvi obci. když pozemky jsou

v takovéa návrhu. učineném po 1.1.1993. individualizoványopet

poU2e údaji p~edchozich pozeakových evidenci. Výsledkea tohoto

reálného stavu je pak skutečnost. ~e zjednodU§ená evidence pozea-

kd. tak jak je zalnena v S 29 odst. 3 katastrálniho zákona. p~es-

tává být jen jaký_si p~echodný. nástroje_ k dočasnéau evidováni

tech pozemkd. které k 31.12.1992 existovalya v evidenci neaovi-

tosti nebyly evidovány podIe parcelnich čislel a nebyly zobrazeny

v poze.kových _apách. Zjednodušená evidence se proti to.uto záme-

ru začala zcela neočekávane rozši~ovat i o statisice poze_kd nove

vznikajicich.

Nelze ovše. vdbec poainout. ~e tento stav si (v podstate ne-

zabránitelný_ zpOsobe.> vynutila skutečná pot~eba celé společnos-

ti. nebot jinak by celý restitučni proces byl v podstate dominan-

tne závislý na stávajici tr~ni nabidce kapacity zeaeae~ickýcn

praci (qeoaetrických plánd> a jeho ukončeni by ani nebylo aožno

reálne dohlédnout.

ZjednodU§ená evidence pozeakd hrube vybočila z .antinelu da-

ných katastrálni. zákone •. Pro dosaženi právnlho stavu ne2bývá.

než tento faktický. živelne vzniklý stav respektovat. a alespoň

dodatečne ho právne leqalizovat. Zejaéna ausi jit o leqálni a zá-

kone. stanovené rozši~eni obsahu zjednodU§ené evidence i o poze.-

ky. které nove vznikaji na základe právnich aktu. vydávaných po-

ze.kovýai úrady. Za současného stavu totiž prakticky nelze najit

~ádnou zákonnou oporu pro vysvetleni, proč zpOsob. jaký_ nove

vznikajici poze.ky označuji v listinách poze.kové úrady (t.j.



pouhýa odkaze. na údaje predchozich pozeakových evidenci) by ne-

aohl použival kdokoliv jiný. aniž by si musel obstarávat qeo_e-

trický plán.

Za velice alaraujlcl je ov§em nutne pova~ovat dal§1 faktic-

kou skutečnost. a to reáln~ provedené zji§t~nl. že 34 % katas-

trálnich ~ad~ bé~né zapisuje do zjednodU§ené evidence takové

pozeaky, které jsou v rozhodnutich pozeakových úrad~ označovány

dokonce jen jako pouhé čásLi (!!l) parcel predchozich pozemkových

evidenci. Takový dal§i vývoj by v podstaLé saéroval k zcela ne-

kontrolovaLelnéau a nedefinovatelnéau obsahu katasLru ne.ovitosLi

a k prl_é_u ohro~enl jeho funkce, jako násLroje určitých právnich

jistoL.

Millony poze.k~ zjednodU§ené evidence se v budoucnu ne-

pochybné stanou terče_ verejné kritiky a jakousi skvrnou na ka-

tastru ne_ovitosLi. SLejný aaslvni tlak, jaký je dnes vyvíjen na

roz§irovánI okruhu objekt~ zjednodu§ené evidence. bude paradoxné

vzápéLI vyvinut na jejl vlastni odstranéni jako takové. Je proto

vel_l d~le~ité pro véci prl§tl, aby bylo ao~no v~dy poukázat na

čisLou leqálnost téLo zjednodu§ené evidence, a právé na tyto as-

pekty byl za_éren _~j referát. Vlastni Lechnické zpOsoby, jakýai

je pak _o~né dosáhnout prevedeni parcel zjednodU§ené evidence na

parcely kaLastru ne_ovitosti jsou neaéné proble_atlcké. a jsou ~

náplni jlných referát~ této konference.



ellea diqiLalizace souboru geodeLických inforaacf (SGI) je

vyt,voi'enldiqiL,AlnlkaLasLr41nl aapy (DiOn. jako souČ.4sLiaodernl

daLabáze kaLasLru neaoviLosLI. z.4kladnlho zdroje daL pro

qeoqrafické inforaačnl sysLéay a nosiLele dalAIch úzean~

orienLovaných inforaacl. Základni sa6rnicl pro LuLo činnosL je

Koncepce diqiLalizace kaLasLru neaoviLosL1 a spolupro4ce

kaLasLrálnlch ~adO s dalAlai správci nov6 Lvoi'ených inforaačnlch

sysLéaO. vYdan4 Českýa ~adea zea6a6i'ickýa a kaLasLr41nla

v prosinci 1993 na ~davek vl4dy České republiky.

Současný sLav SG! (kLerýa se rozual inforaace o~né

v kaLasLr41nl aap6. a~ ji~ ve fora6 diqiLAlnl nebo analoqové) je

dosLaLečn6 :zná. PrQb6~n6 u~ované kaLasLr.ilnl aapy pokrývaj 1

celé sLALnl úzeal. jejich kvaliLa je vAak velai rozdl1no4.SLo41e

Léa6i'70 ~ úzeal je pokryLo aapaai v a6i'ILku 1:2880. zbylých 30

~ úzeal ao4sice aapy dekadické. aapované člselnýai aeLodaai. jen

vAak asi Li'eLinaz nich a4 daLa úchována na aaqneLických aédilch

a lze je relaLivn6 snadno pi'evést.do diqiLAlnl foray. Probléaea

současného kat.ast.rujsou v§ak parcely ve vlasLnicLvl občanO.

slouČ8né v padeso4Lých leLech do pOdnlch celkO a ~lvané

zea6d61skýai a lesnlai orqanizaceai. kLeré nejsou v současných

kat.asLrálnlchaap4ch zobrazeny.

RosLoucl ~adavky na

sLrany a6sL a sL,ALnlsprávy

~ady. kt.erénejsou na LyLo

úzean6 orienLované inforaace ze

vyLvái'lt.lak na naAe kaLasLr4lnl

pr4ce pi'ipraveny a jen L6fto se



s nlai vYrOvnávajl. Zde se uplat.ňuj I Pravidla poskyt.ov4nl I1dajťl.

:2 kat.ast.ru neaovit.ost.t a Pravidla o post.upu kat.ast.rálntho ~adu

pi"i dlqit.ali:zaci souboru qeodet.lckých tnCor.acl kat.ast.ru

ne.ovlt.ost.l pro t.vorbu we.n~ orient.ovaného inforaaČl1tho l!I)"St.é.u.

kt.eré VYdal Český ~Ild :2eH.~i"ický a kat.ast.rálnf v roce 1994.

Proces diqi loal l:zace SG! je slmti lo.i :z.ile~Ut.oslo, podaln~n.i

anoha vn~j§fai I vnlt.mf.i vlivy. kt.eré 12e vel.i 3jednoduaen~

vyj.tdri l. n4s 1edovn6 : leqislalo iva výzkua loechnoloqie

- loechnloké vybavenf - t.echnické pi"edplsy - 2aAkolenl pracovnfk6.

pi"lče.~ loo vae je podafn~no finančnl. zabezpečenl. Il dost.at.ke.

odborných pracovnfkťl. (cmt oboje nenf snadno splniloelné).

ltat.ast.r.ilnl .apy pokrývaj l v souvislé. zahra:zenl celé

st..it.nl we.f. Jej ich roacH Iný charakt.er odpovfdá do~ jej ioh

vzniku, pi"edeVl!U. loechniokýa prost.i'ecilrGa. kloeré byly v loé dob6

k dispozici. Hlavnl.i oharakloerlst.lokýai :znaky jsou vAak pi!'esnost.

a 2PtJsob vyjoidi'enf obsahu a podIe t.~chloo anak6 .6:le být. kat.as-

t.r.i l nf_pa

a) dlqit..ilnt (DKn), oharakt.eri:zovaná

- soui'adn i covýa l!I)"St.é.e. (S -JTSlt), ob8ahe. a pi"esnost.1

st.anovený.i vyhläkou č. 126/1993.

- ulo~enf. obsahu v qraflcké. počlt.ačové. souboru, je~

slorukloura je st.anovena Českýa di!'ade. ze.6.6i"ickýa II

kat.aslorálnt.,

bl v diqiloálnt. vyjádi!'enf

soui'adn i ce podrobnýoh

pi"esnost. i ,

(ICn-D) , charakloeri:zovan.i jako DKn. kde

bod(1 v S-JTSlt nesplňuj l J>mtadavek

o) v analoqové. vyj.tdrenl. charakt.erlzovaná

- S-JTSlt.

- obsahe. a pi"esnost.l odl i6ný.1 od usloanovenl vyhläky č.



dl v analOCJové. vyj4cti'enl. charakt.erizovaná iinak. ne~ pi'ed-

cho:a:l kat.ast.rálnl _py (zpravldla .apa v sáhové •• 6i'lt.kul.

Kat.ast.rálnl _py v digi t.álnl for.6 vznikaj I v zása~ t.i'e.i

~by.

Prvol. a relat.ivn6 nejsnadn6j§l. post.upe. je pi'evzet.f

soui"adnlc v 5-JTSlt ze _:zn_6 soui"adnic ul~ený'ch na .agnet.lck'}'ch

.édllch po aut.o_t.lzované t.vor~ základni .apy ve velké. Mi'It.ku

v SO-t.:9'ch let.ech. popi'lpa~ t.echntckohospodái'ské _py z konce

70-t.:9'ch let.. Problé. je :ade v akt.uall:zacl dal. a v jej ich pi'evodu

do st.anoveného grafického počlt.ačového souboru.

Kejv6t.§f obje. dlqlt.álnlch dal. v procesu dlqlt.all:zac:e SGI

bude zlskán l'i'epracovánf. I!IaUboru qeodet. ick:9'ch Info~cf do

člselného vyj4cti'enl. V prvnf. obdobf. do roku 2000 budou

pi'eda6t.e. pi'eprac:ovánl pfedeV§f. plat.né kat.ast.rálnf _py

v 5-;:r'T51:.je~ ",,"sl.dke. bude Dlat. v dal/U. obdobf pak sáhové

_py s ",,"sl.dke. lat - D.

Pi'1 pi'epra.c:ovánf plat.n:9'ch kat.ast.rálnfch .ap jsou soui'adnic:e

v 5-3TSlt zlskávány

",,"počt.e. z ",,"sledk6 pi'f.ého qeodet.tckého nebo

fot.ogra •• et.rlckého .6i'enf provedeného pi'i .apovánf v .inulé.

obdobi (podie Inst.rukce A. podie pi'edpls6 pro t.echnlckohospodái's-

ké .apovánl nebo pro zAkladnf _povánf ve velké •• 6i'It.ku>. Tent.o

post.up je nejn~6jaf a bude ho po~lt.o t.aa. kde je t.i'eba

:zachovánl aaxl.álnl .~é pi'esnost.i p6vodnfho a6i'enf.

vekt.orlzacl rast.ro",,"ch soubor6 kat.ast.rálnfch .ap a .ap

dt'fv6j§lch pozeakov:9'ch evldencf. pi'i dodr.lrIenf st.anoven:9'ch post.up6

a pi'esnost.1 ",,"sledku pracl. Tent.o post-up bude nejvfce po~lvan:9'.



kar~o.e~rlckou diqi~alizacl ka~as~r4Inich .ap a .ap

di'lv6HHch po2euových evidenci. o~t. pi'i zaj Ui~6nl ~adované

pi'esnos~ i .

Soub6~6 s ~6.i~o pos~uPY diqlt.allzace SGI je obnovov4n

ka~ast.r4Ini oper4~ novýa .apov4ni •• jeho:} výsledke. je DIOf. To se

t.~k4 lokalit.. zah4jených jako základni .apovánl ve velkéa

.6~iLku a v současné dob6 dokončovaných s výsledke. DIOf.

Diqit.allzace SGI probih4 v souladu se _1Mnou

diqiLalizace kaLast.ru ne.ovlLosLi. kt.er4 v č4st.i SGI

Lyt.o hlavnl cfle:

koncepci

yYt.yčuje

a) DokonČ8ni pi'evodu kat.asLr4lnlch aap

v roce 2006 včet.n6 parcel v p6dnich celclch

2000 bude pi'evod proveden na 50 ~ 112e. i ČR.

do diqlt.4lnl foray

s Lla. ~e v roce

b) Vyt.vo~enl t.echnických a leqislat.lvnlch podalnek pro

povinné 2484lf'ov4ni _6n obsahu kaLasLr4lnich .ap s pf'ipojenl. na

polohové bodové pole v qeodet.ické. referenčol. syst.é.u 3TSX.

c) Post.upné vyt.vof'eni pi'edpokladO pro rychlé t.e.po obnovy

kat.ast.ru neaov It.ost. I nový. .apov4n la. V Iet.ech 2000 - 2006 .4 ~L

dosa.!lieno t.e.pa obnovy 2 ~ Wile.1 ročrt4l.

d) Zaj Uit.6nl koord.io.ce post.upu real izace koncepce 28j.éo.

s pot.~ba.i velkých sldelnlch celkO. s pi'lpravou PQ2e.kových

úprav a s budov4nl. GIS ve a6st.ech a obclch.

- Zpracov4nl grafického pi'ehledu parcel ve zjednodwlené eviodenci

(parcely 8louČ8né do v6t.§lch p6dnlch celkO. jejictd hranice

v Lerénu neexist.ujl) , Tyt.o qrafické pi'ehledy 81o~1 jako zdroj



inforaacl ~i diqi~alizaci .ap.

Realizace: 1994 - 1998

- Dopln~nl bodl1 polohovÝch bodoyÝch pol f ~eds~avuje zhua~lnl

POdrobného polohového bodového pole na 1 - 2 body na 1 kW3.

Realizace: 1994 - 2000

- Pos~upn.t

za.~i'ov.tnl

kapacl~_i .

Rea l 1zace ~:b1~ od roku 1995

obnova ka~as~ru ne.ov i ~OS~ 1

zaln. Práce budou zpravidla

na zákla~ ~1gelného

zabe:zpe~v.tny ex~e", f. i

- ~pracov.tnl exl9~ujlclch ka~as~r.tlnlch aap. splňujlclch

9t.anovené po::s.adavky (soui'adnieoyÝ sys~é •. ~snost.) na 0101. J'de

o dlqi~alizaci ka~as~r4Inlch .ap s doplnInl. parcel ve

zjednodw§ené evidenci a o ~evedenf ~~ch~o parcel .ezi parcely

ka~as~ru ne.ovl~os~f.

ReaII zace : 1994 - 2000

- Pf'epraeov.tnl exls~ujlclch ka~ast.r4Inlch .ap v H"f~ku 1:2880 do

dI91~.tlnf foray. po~fpadl jln"'ch .ap. kt.eré nesplňujl

pmtadavky na ~epraeov.tnf na 0101. V"'sledke. di91 ~allzaoe ~6ch~o

.ap bude kat.ast.r41nf .apa v di9it.41nl. yYj4di"eni (101-0)

s neza~n~nou vnl~i"nf kvall~ou.

Rea1i zace : 1994 - 2006

Rea11zace koncepce ~ f~.t s VYWJ: i ~1. kapac 1~ j i n:l"ch resor~11

a 9 ú~asU podnika~elsk:l"ch subjek~l1. a ~o ~i budov.tnf podrobn:l"ch

polohovÝch bodoyÝch poli. zaali"ov.tnl _In v cel"'ch obvodech

parcel. ~i diqi~al1zacl ka~as~r4Inlch aap a pi"1 doplňov.tnl bonl~

do ka~as~ru ne.ovl~os~l.



1. ZpracovM11 grafického pi'-ehledu

parcel ve zjednoduAené evidenci

2. Doplni!n1 bodl1 polohových

bodových poll

3. Pf'epracovM1( kat.ast.rálnlch

_p na DItn

4. Pf'epracovM11 lcat.ast.r4Inlch

_p na Itn-D

1T4ce na dilJ'i t.allzaci SGI post.upuj ( v souladu se sc:hv,Uenou

koncepcl dilJ'lt.allzace kat.ast.ru ne_ovit.OI9t.l s t.la, h t.eprve

let.oanl rok pi'edst.avuje zahájenl dilJ'it.alizace v a§lrllla rozsahu.

Je t.o ~beno t.la. :1e oprot.i souboru popisl1Ých Inforaacl (SPD

jsou ade vi!t.a§l n4roky na t.echnologickou (soft.varovou)

pt' ipravenost. a t.echn i aké (pi'-edevl1!Ua poč 1t.ačové) vybaven 1.

Jednou z podalnek zahájeni prac 1 je dokonal4 t.echnologlck4

pt'ipravenost. v~ujlcl ve vYdAni pot.~bl1Ých t.echnlckých

pi'-edpisd. zde byly v loňskéa roce pr4ce soust.i'ed6ny pf'edeva§la na

n4vod pro obnovu kat.ast.rálnlho oper4t.u, jeho:1 souč4st.1 jsou

post.uPY obnovy kat.ast.r41nlho oper4t.u navýa _povM1la

a pi'-epracovM11a st..tvajlclho SGI do člselného vyj4di"enl a n4s1edni!

na n4vod pro vedenl kat.ast.ru neaov I t.ost.l. Oba n4vody vycháej I

z vyhl4äky č. 126/1993. kt.er4 je prov4dkl vyhl4äkou

kat.ast.r41nlho zlkona (a z.tkona o z4pisech vlast.nických a j iných

vi!cných pr4v k neaovit.ost.ea). Zfti!nl vyhl4äky, vypracované

prakt.icky pf'ed t.i"'eai let.y, neodpovld4 plni! současnÝ!l pot.~b4a

kat.ast.ru a prot.o bylo v let.oänla roce pf'ist.oupeno lc vypracov4nl

novely t.ét.o vyhl4äky. Ta bude alt. o~t. odraz v n4vodech. kt.eré



byly :ll t.ohot.oi j in,,"chdťl.vodo.vyd4ny jako pro:zaLfanfna dobuasi

dvou leL s Lfa. ~ po vyjasn6nf leqislaLivy a zfsk4nf 2kuaenost.f

bude a~no vydat. definiLivnl n.4vody. SoUčasn6se pracuje na

Lvor~ Lechnoloqických posLupťl.. kt.eré budou PQdrobn6ji

ro2Pracov.4vat.oba. dnesprozaLlanf n4vody.

Z.1kladnfa Lechnick)1'avybavenla pro pr4ci s qrafikOU na

kaLasLr.41nlch~adech jsou qrafické sLanice. Vzhlede. k t.o.u. ~

jde o vybavenl pi'ibl i~6 110 praoovil1it: kaLasLr41nlch ~adťl.

(včeLn6 deLaAovaných pracovi l1it:) a:ll Loho sedai pracovi l1it:

s dalal.t n4roky pro Lechnický rozvoj a obnovu kaLasLru

ne.oviLosLl nový. .apov4nf. a pi'epraoov4nfa sL4vajfcfch

kaLasLr4lnfch aap na KnDnebo DK-n. ncikladyna po~lzenl L6chLo

qrafických sLanic jsou značnéa lze je zajil1it:ovat.jen posLupn6.

Pf'esLo je pi'edpoklad. ~ na konci t.ohoLoroku budouvlJechna

poL~ebn4 pracoviat.6 kaLasLr.4lnfch ~ado. alespoň .ini.41n6

vybavena. Současn6 s Lfa se vybavujf pi' fslw§n.4pracoviAt.6

periférie.i. jako jsou plot.ry. laserové t.iskArny, diqit.izéry.

z41ohovacfza~fzenf aj. V souČ4sné~ disponuje resort. Českého

~adu zea6a6~ického a kaLasLr41nfho pro 4čely kat.asLru

neaoviLosLl pi'iblt:m6 200 qraftckých st.antc.

Dalafa dťl.ldiLÝ1l úkole., nezbyt.nh pro zahcijenl provo:znfch

pracf na diqi t.al izaci SG! je zaj taL6ftf a yYl§kolenfpot.hbných

pracovnfkťl. kat.asLr41nfch ~adťl.. Prot.o:lte jde vesa6s o nové

Lechnoloqie a pr40e s novou výpočet.nf t.echnikou. je akolenl

n4ročné. pi'edevl!tfa pro sLaraf pracovnl ky resorLu. Lekt.ory j sou

jak pracovnfci resort.u. pi'edevl!tlaresorLnfho vÝ2kuanéhollsLavu

a pracovnfci odboro. Lechnického rozvoje kaLasLr41nfch ~adťl.

prvnl ho Lypu. Lak exLeml spectal i st.é.

SoučasnýsLav dtqiLalizace SGI (Lj. Lvorby DKn)je ao:ltno

posoudiL :ll n6koltka ncisledujfcfch čfsel:

1. Dokončov4nfobnovykaLasLruneaoviLosLI novýaaapov.ánla

(Lj. dokončov4nl~fve zahcijenýchlokal1 t. znvn>:

na poč4Lkuroku 1995 bylo rozpracov4no609 kaL. Ú2eat.



dokončenl jako DM: 1995 - ISO kalo. 11:ze.l.

1996 - 153 kat.. 11:ze.(,

1997 - 161 kat.. ll:ze.I.

1998 - 145 kat.. ll:ze.I.

2. Zahájeni noV)1'chlokal i L DD

1994 - 9 kat.. ll:ze.f

1995 - 8 kat.. 11:ze.f + 27 kalo. 11:ze.f v bývalých vojen-

ských l1je:zdech.

3. V současné dob6 • .1 asi jen 40 leat.ast.rálnfch 11:ze.f DKJf.

Diqlt..tlni foraa plat.né kaLast.rálni aapy je k dlspozici

v 61rl1ia rozsahu. t.at.o aapa valale nespll:iuje v6echny

st.anovené ~davky na DKJf.

Pr.tce na dlqi t.al lzaci SGI a t.vorba DKJfV)rlIaduji soub6~

zabezpečeni praci BOUvlsej icich s vedenia DKJf. ;:Ide pi'edevAia

o volbu vhodného proqraaového BYBt.éau. vypracováni pi'islwmé

t.echnoloqie a foraulováni :zpQsobu pi'echodu na t.ut.o novou

t.echnoloqil. Český l1i'ad zea6alli'ický a kat.ast.r41ni v bi'eznu t.ohot.o

roku rozhodl o zavedeni jednot.ného graCického BYBt.é.u pro vedeni

DKJfv ndea resort.u. kt.erýa je grafický BYBt.éa nicroGEOS. Tat.o

progra.ov4 nadst.avba BYBt.éau nicroSt.at.ion byla vYt.voi'ena ve

Výzkuanéa llst.avu qeodeLické.. t.opoqrafickéa a leart.o- grafickéa.

Toaut.o z.1vdné.u rozhodnut.i pf'edch.tzelo podrobné t.est.ov4ni

vYbraného S)"St.éau a st.anoveni dal6ich p02davk4 na syst.éa pro

let.o6ni rok. Posledni ver:ze BYBt.é.u nicroGEOS je inst.alovcina na

kat.ast.rálnich l1i'adech od kv6t.na t..r. a od ledna 1996 bude Lent.o

BYBt.é. poWiHv4n pro vedeni DKJf(popi'ipad6 KJf-D) v na6ea l'esort.u

jako jediný. Pi'edll6t.e. vedeni DKJt j HI neni originál aapy na

plast.ové fólli. ale V)1'hradn6 grafický počft.ačoV)1' soubor.

odpov fda j fc f st.anovené st.rukt.ui'e obsahu DKJt.



Proqra.ový sYSt.é. nlcroGEOS pre vedeni Dlaf t.voi'f nadst.avbu

nad int.erakčnf. graflc~ sYSt.é.e. nlcroSt.at.lon ver:ze 5.0. 3e

určen zej.éna pro vedeni Dm. ale lze jej pou:lit. I pre jejf

t.vorbu. popŕipad~ pro t.vorbu a vedeni j iných d:ze~~ orient.ovaných

InCo~ačnich sYSt.é.d. Tent.o sYSt.é. ~~uje zej.éna

prev~t. základni Cunkce pro vedeni Dm (vst.up dat.

v obecné. t.ext.ové. t.varu. z4kladnf kresllci Cunkce, yYt.v.ti!'eni

a ~i~ovcini bodových a llnlových :znaČ4tkat.d.),

poi'izovat., ukl~t. a akt.uallzovat. dat.a ve st.rukt.ui'e

bllzké se syst.é.e. ureenýW pre GIS-ncE/SX a nGE/pc.

- yYt.v.ti!'et..apové llst.y Dm a kopie z nich,

- .~nlt. .~i'It.ko pre bodové a llnlové značky pi'i grafických

výst.upech na t.iskárn6 nebo plot.ru.

- ~fvat. dat.a Dm na 6rovni info~ačniho sYSt.é.u. včet.n~

jej Ich prepojeni se soubory dat.abbe souboru popisných inCoraacl

(SPD kat.ast.ru neaov i t.ost. i •

- kont.rolovat. korekt.nost. dat. a soulad .ezi Dm a SPI.

- 3Obra:zovat. rast.rov" dat.a jako dali!lli InCoraačn I vrst.vu.

- n.4s1edn~ fllt.rovat. graCick" dat.a podIe t.e_t.lckého

obsahu .apy s ~it.l. vlast.nostl st.rukt.ury dat. Dm.

• adst.avba nlcroGEOS vych.4zi z logiky st.rukt.ury dat. nGE/sx,

t.j. syst.é.u pre geograCické InCor.ačni sYSt.é.y. Zna.en" t.o. ~

dat.a poi' izená nadst.avbou nl croGEOS j sou pŕenosl t.e l n4 až na 6roveň

pracovnich st.anic s operačnia sYSt.éae. U.IX nebo Windows RT.

Celou •akc i· di q i t.a l izace SGI je acY.b1orozd61 It. do dvou

základnfch č.4st.I. Prvni č.t. t.voi'i pŕlprava, aahrnuj Icl

t.echnologlckou a t.echnickou vybavenost., druhou pak vlast.nl práce

na dlqlt.al izaci. Prvnl č.4st. je nAročn4 na vybranou skupinu

9pecialist.d a pre zajii!llt.6nl značných finančnich n.4rokd na úkol.

Pi'es väechny pot. l::Iiel ze konst.a t.oval. :Ie t.ut.o čúl se pln i t. dali'I .

IWpodivu ~ohe. obt.I::Iin4lji!lll t.o asi bude s pln~nla vlast.nl



digiLali:zace. nebat: sfly resorLnfch orqani:zacf jsou o.e:zené

a navfc odčerpo1v"y ji~i. l5ILejn~dQ.le:ll:iL~i ťill:oly. zde bude

L~eba vyu:ll:ft.kapaciLy podnikaLelských subjekLQ.. kLeré časLo po

"j isLých" :zakáZkáchsLo1Lnfsprávy t.ou:lU.

Prvnf Lakovéspolupro1cese j i:ll:ro:i!bfhaj l fonaou ko.plexnfch

poae.kových dprav. jejich:ll: výsledky budou vyu:ll:iLy k obnov~

kaLasLro11nfhooperáLu. Budena orqánechnaAehoresorLu. aby podie

svých kapaciLnfch .o:1tnosLf Ly čásLi "za~ených" kaLasLrálnfch

úze.f, kLeré nebudou pa:ze.ko~i dprav_f doLčeny. ~adi ly do

plánu obnovy kaLasLrálnfho operáLu. aby nové SG! a SP! byly co

nej~fve vyhoLovenyPro celo1kaLasLro11nfdze.f.

1. Vyhl.iAkač. 126/1993 Sb.• kLerou se provádf zákonČ. 265/1992

Sb.• o zápisech vlasLnických a jiných v~cných práv k ne.oviLosLe.

a zákonČ. 34411992 Sb.• o kat,asLrune.ovi Lost,f Českérepubl iky

(kat,asLrálnf zákon) ve an~nf vyhl.iAky Č. 27"7/1993 Sb.

2. ltoncepce digi Lalizace kaLast,ru ne~vi t,ost,f a spolupráce

kat,ast,r"lnfch ~adQ.s dallU.i spr"vci nov~ t,vohných infonaaČrlfch

sYl!It,é.Q..vydano1čel5l~ ~ade. ae.~.6~ický. a kat.ast.r"lnf. dne

30. prosince 1993. čj. 3907/1993-2.

3. Pravidla Českého~adu ae.~•• ~ického a kat.ast.rálnfho:ze dne

7. prosince 1994čj. 2'728/1994-22 o post.uPUkat.ast.r"lnfho ~adu

~i digi t.al izacl souboru geodet.ických info~cf kat.ast.ru

ne.ovi t.ost,f pro t.vorbu dae~~ orient.ovaného infonaaČrlfho l5IYl5It,é.u.

4. Pro:zat.f.nf n"vod pro obnovukat.ast.ro11nfhooperát.u. ČÚZJt

čj. 531411994-23 ze dne 11.1.1995.

5. Pro:zat,f~f no1vodpro vedenf kat.ast.ru ne.ovit.ost.l. ČÚZJt

čj.5315/1994-23 ze dne 3.3.1995.

6. Vedenfdigit.o11nf kat.ast.ro1lnf-..py, ČÚZJtčj. 598/1995-23

ze dne 30.3.1995.



7. nicroGEOS verae 5.1. proqra.ov.1 nadslavba grafického syslé.u

nicroSlat.ion v. 5.0. ~ivalelská pi'lručka. referenčnl pfolručka.

VÚGTK + GEO line. spol. s r.o. kv6t.en 1995.



KOBCEPCEDIGITALIZACE

SOUBORUPOPISIIÝCHIIIFORnACÍItATASTRUBEJtOVITOSTÍ

Ko.ise pro koordinaci ro:zvojových praci v resort.u českého

l1i'adu ')eodet.ického a kart.ograftckého zPracovala v roce i992 "Pro-

jekt. t.echnických inovacl v oblast.i kat.ast.ru ne~vit.ost.i pro obdo-

bi i993-1999". Tent.o projekt. byl výcho:zl. ~t.eri4Iea pro dalal

pr4ci Českého \1l'adu :zeailaiJi!'ického a kat.ast.r41niho <Úi!'ad). kt.er4

vY1lBt.ila v dokuaent. "Koncepce diqit.ali24ce kat.ast.ru neaovit.ost.1

a spolupr4ce kat.ast.r41nich l1i'ado. s dalafai spr4vci noviJ t.voi!'ených

inf"o~ačnlch syst.éao." <Koncepce) . Koncepce byla v roce 1993 pi!'ed-

l~na vl4dil České republiky. VI4da n4vrh projednala a ~ usne-

seni. čislo 492 :z 8. :z4i!'1 1993 ulmU la Úi!'adu real i24Ci pi!'edl~ené

koncepce. pro č4st. t.ýkaj Ici se di')i t.al i24ce souboru popisných in-

fo~cf (SPD kat.ast.ru neaovit.ost.1 <KB) je :z4va:znýa t.e~ine. ko-

nec roku 1998.

3e t.i!'eba :zddra:znit.. hdi q i t.a li24ce SPI KBnen i v naaea re-

sort.u nový poje. a real i24ce Koncepce ne24člnala na :zelené louce.

Lze i!'lci. lIe j ili vice ne:l 20 let. jsou nAkt.eré I1daje :apracov4v4ny

počlt.aoovil <jaéna a n4:zvy vlast.niko. a n4jeacO. <ll parcely O). 3e

vaak pravdou. :Ie kat.ast.r41nl \1l'ady <KÚ) nebyly do celého procesu

zapojeny pi!'1.o v re41né. čase <ll prot.o se nedai!'ilo l1sp6anil prosa-

di t. di')i t.ali:zaci va&ch lldajo.. kt.eré dnes ukl4dá Koncepce . Teprve

pas Iedn i roky 1993 a 1994 pj!'i nesl y :z4sadn l aailnu ve zPdsobu :apra-

cov4nl. lIapo.ohlo t.oau vybavovoánf vaech KÚa jej ich det.aiWvaných

pracovi:tt= <DP) sft.il.i osobnich počft.ačOo <LAB). Byl t.1. :z4roveň

splniln t.aké jeden:z t.echnických aspekt.l1 ltoncepce. t.j. vybudovAni



LAKna v§ech KÚa DP do konce roku 1994. Současn~ s budovánla LAK

bylo k diSPQ2ici progra.ové vybaveni a ~echnologické 2aji~~~nl.

V~chny oaezujlcl ~echnické a ~echnoloqické ~lnky byly ~ak

v celé. resor~u ods~ran~ny na konci ainulého roku.

od ~oho~o .o.en~u .aj l v~eChnY Kú a DP rovnocenné podalnky

k napln6nl l1koh1 daných ltoncepc::l.

V čea SPQČfvajl l1koly diqi~ali2ace SPI KB?

Jedná se o:

t> pi'evedenl v~ch podrobných údajO. o právnlch v2~a:alch k ne.ovi-

~os~e. dosud vedených ručnA na lis~ech vlas~nic~vl nebo v po-

.oc::ných podkladech do da~abá20vých souboro..

2) pi'evedenl Vl!ech parcel ve 2jednodw1iené evidenci do da~abá20-

vých souboro.; jsou ~o 2ea~dAlské a lelSnl PQ2eaky. jejictd hra-

nice v ~erénu neexis~ujl a jsou sloučeny do v~~alch pddnlch

celkO..

3) dopln~nl ch~j1clch jednot.ných idenL1Ciká~oro.

je.co.. ~j. rodných člsel u fyzických osob a

člseI u osob právnických.

4) 24vedenl kódu čás~i obce pra jedno~né r'021 ihnl vice člselných

i'ad člsel poplsných a evidenčofch u s~aveb v jednoa ka~ast.rál-

nl. Wwal.

5) 2avedenl kódu bonUované pddnA ekologické jednot.ky <BPEJ)

k parc::elú 2e.AdAlské pddy (vče~n~ parc::el ve 2jednodw1iené evi-

denc i ). a ~o pra daňové l1čely.

6) 2avedenl české abecedy do alfabeUckých I1dajo. <jaéna a ná2vy

vlas~nlko. a náje.co.. doplňkové ~ext.y).

vlas~nlkd a ná-

ident.ifikačolch

lIynl podrobn~ji k jedno~liyÝa l1kolda diqi~ali24ce SP! ltK.

I kdy:l! ne 12e j edno:značo~ s~anov i~ poi'ad l dd1el:!:i ~ost. i j ednot. l ivých

l1kolo.. je ~i'eba i'lci. l:!:e prvnl dva. k~eré pi'edslavujl I1plnou di-

qi~ali2aci lis~u vlas~niclvl. ~j. p~evedenl v~ech podrobných úda-

jo. o právnich V2~a2lch k ne.ovit.os~e. a pi'evedenl v~ch parcel ve

2jednodw1iené evidenci do dalabá20vých soubord. jsou nejnáročn~j-

~l.i jak :3 hlediska časového. ~ak i odborného. J"sou prat.o časov~

r021ol:!:eny do celého obdobi. kt.eré náa bylo pro diqilali2aci SPI



KM~e2eno vl4dou. t.edy 1994-1998. Sbér dat. probfhá jak pi'i kirl!i-

dodennfa :zpracovávánf do..~lých POdánf, t.ak i jednorá20v~. pi'i t.::zv.

koaplexnf diqlt.allzacl list.d vlast.nict.vf. Jedná se o 2pracovánf

celých kat.ast.ro41nfch ll2eaf POdIe ročnfho pl.inu dohodnut.ého ae21

Úi'ade. a KÚ.

Jest. l l:1I:e kl. 1.1994 obsahov.dy dat.abá20vé soubory SPI KM

32.1 .lllon6 vAt..

2 t.oho - 14.4 .il. v~t. o parcelách.

- 15 aii. v6t. o vlast.nfcleh a náje.cfch,

- 2.7 aiI. v6t. o pro4vnfch vzt.a:a:fch k neaovl-

t.ost.e ••

a 4.6 all. :a:a~nových v~t..

pot.oa o rok po2d~ji t.o bylo jl:1l:38.1 ai l lon6 v~t..

:z t.oho - 15.7 ai 1. v~t. o parce14ch.

- 15.9 ai 1. v~t. o vlast.nfcfch a n4jeacfch.

- 6.5 .il. v~t. o pro4vnfch vzt.a:zfch k neaovl-

t.est.ea.

a 9.7 all. :a:a~nových v~t..

l kdy:1!: po prvnfa roce dlqit.allzace llst.d vlast.nlet.vf je do

dlqi t.o41nf foray :zpracováno jen asi 10 ll: l ist.l1 vlast.nlct.vl. je vi-

d6t.. :1!:ediqit.alizace s sebou pi'inäf prudký r6st. objeau dat.. co:1!:

ve svéa dňsledku vede napi'. k pot.*e~ ::zv6t.ilenl diskových paaAt.l

cent.ro41niho počft.ače v Zea~a~i'lckéa l1i'adu. kaa v pravidelných 14

dennfch Int.ervalech _6fouj l :a:a~novév6t.y ze vilech !tÚ a DP pro ak-

t.ual1zaci cent.rálnf b4ze dat. SPI O.

L:ze pfedpok 14dat.• :1I:ena konc i roku t998 • kdy ce 14 di q i t.a l I -

:liace SPI KMskončf budou počt.y v6t. zhruba t.akovét.o:

- 22 ai l. v~t. o parcelo4ch.

- 18 all. vAt. o vlast.nfcfch.

- 20 all. v~t. o pr4vnfch vzt.a:a:fch k neaovlt.os-

t.ea.

a 50 all. _~nových v~t..



a nAje.cO.. t.j. rodných čisel u f)'2ickýoh osob a ident.ifikačrlioh

čisel u osob prAvniokých a zavedeni kódu čút.i obce pro jednot.né

rozli~eni vice čiselnýoh ~ad čisel popisných a evidenčoich u st.a-

veb v jedno. kat.ast.rAlni. Wze.i bylo zah.tjeno v dubnu 1995.

Pi"lpravné prAce probihaly ve spolupr.tci se sprAvci j inýoh infor-

.ačolch syst.é.u (IS). a t.o s "inist.erst.ve. hos~t.vi (IS

o Wze.l. s "inist.erst.ve. vnit.ra (cent.rAlnl reqist.r obyvat.el)

a s Českýa st.at.ist.ickýa ~ade. (regist.r ekono.iokých subjekt.u).

Doplntlni ident.ifikačrlich člsel a čút.i obci post.upuje podie

~edpokladu a bude do konce let.oAniho roku ukončeno. po skončeni

budou drobné rozpory projedn.tny se sprAvci IS a dodat.ečntl do SPI

KM doplntlny. Ti. bude dosa=':eno shady .e:zi obsahe. U a dat.y, :za

kt.eré je aodpovtldno ninist.erst.ve. hol!IPOd~t.vl. resp. Český st.a-

t.ist.ický ~ad.

Slo:IUt.tljAi je sit.uace ~i nahr42ov.tni fikt.ivnich rodnýoh

člsel u f)'2lckých osob či sly skut.ečnýWIl. kt.erich ohybi asi 3O:t.

oož ~edst.avuje asi 1 .il. rodných čisel. 3ako 2droj skut.ečnýoh

rodnýoh čisel byl použit. oent.r.tlni regist.r obyvat.el. 3edn02Dačné

~i~a2eni spr.ivného skut.ečrlého rodného čisla k vlast.niku (nAje.-

ol) vedeného v KRnenl jednoduchý problé. jak :z hlediska t.echnic-

kého. t.ak I legislat.ivniho. Pi"el!lt.ože je ~:lnost. SO :t. ne~1

se let.os doplnit. skut.ečrlA rodn.i čisla vAe. vlast.nikda (n.tje.eda).

Prot.ože se vAak jednA o :zAsadni a kl ičový údaj pro budouci propo-

jeni reglst.ru st.At.ni sprAvy. bude doplňov.tni pokračovat. je~t.tI

v roce 1996.

Zavedeni kódu bonit.ované pUdntl ekolOCJlcké jednot.ky (BPE3)

k parcelú :ze.tldtllské pUdy (včet.nfi paroel ve :Zjednod~ené eviden-

ci). a t.o pro daňové účely. je ve st.Mlu vyhodnocov.tni ovtli"ov.tni

t.echnolOCJie. TechnolOCJie byla :zpracov.tna ve spol upr.tc 1 s "Inis-

t.erst.ve. :ze.tldtllst.vl. 3est.1 i=':ebude t.echnolOCJie schvAlena. začrlou

pr.toe nejJ>02dtlj i vlednu 1996.

Údaje v dat.ab.t:zových souborech SPI KRbyly a st.Ale je~t.tI

jsou vedeny be:z diakrit.iky. V let.O&OI. roce byly vyt.voi"eny t.ech-

ni cké poda inky (úpravy !. i skAren) a ~epracov.tno prograaové vyba-

ven i pro aaveden i českého prost.~ed i do dat.ab.t:zových souboro KM.



Znaaená t.o, ::ie v a6sicich ri jnu a l ist.opadu prejdou v§echny KÚna

pou::iiváni české abecedy. Je v§ak t.reba si uv6doait.. ::ie neni v si-

l ách Kú j ednorá:ilov6 - počel!lt.it.- vllechny úda je. Znaaená t.o. ::ie KÚ

budou po určit.ou dobu vYdávat. údaje -počel!lt.6né- i -nepočellt.6né-.

Záv6rea. Jak ji::i bylo v t.ext.u uvedeno, konečný t.erain -Kon-

c:epc:e di 'J i t.a l I::a:ac:e souboru pop Isných Inf oraac i ka t.ast.ru neaov i -

t.ost. i - jeS ilvest.r 1998. V6rae. ::ie se n.ta podal' i v resort.u české-

ho úi'adu zea6a6i!'ického a kat.ast.rá1niho úko1 ulo::iený v14dou splnlt.

t.ak. abychoa aohli rok 1999 pi'ivit.at s čist.ýa st.olea a s pripit.-

kea DIGITÁLMÍnUSOUBORUPOPISMÝCHIMFORnACÍKATASTRUIEnOVITOSTÍ!



Pdvodnf vlast.nlcké parcely. jejictd dopln6nf do kat.ast.r4Inf aapy

(d4le -Kn-) je ~6t.e. t.ohot.o refer4t.u. aobrazujl poze.ky. kt.e-

ré jsou vedeny zjednodWlen6 podIe S 29 odst.. 3 lIäona č.

34411992 Sb.: -Ze.6d6lské alesnf pozeaky. je1ictd hranice v t.e-

rénu neexist.ujf a jsou sloučeny do v6t.§fch pQdnfch cellr:t\. se evi-

duj f do doby ukončenf poze.kových I1prav podIe zvl4At.nfho pf'edpi-

SU. lIjednodWle~ lIPdsobe•• s yYWIlt.f. po:ae.kového kat.ast.ru a po-

_.kových knlh. - Dal /§ f parce ly. jej Ictd hran Ice nyn I v t.erénu ne-

exist.uj f. vznikly :za6nou hranic po_.ltd ve skut.eČ'Dost.l. anl:li byl

vyhot.oven geo.et.rlcký pl4n (lIaplocenl vei'ejného prost.ranst.vf. po-

suny plot.Q. pf'i zrWlenf pf'edzahr4dek nebo ro:a§U'ov4nf ko.unlkacD.

anebo lI4krese. skut.eČ'Dost.i do poze.kové .apy podIe geoaet.rického

pl4nu v pi!'edst.lhu. pf'lče.:ll n.úlledn6 nedo§lo k pr4vnlau vypoi!'4d4nl

nebo jen č.últ.ečné.u. Výsledek je. ::!ies parcelaal. jej Ictd hranice

nejsou lIakresleny v Kn. se set.k4v4ae jak v lesfch. t.ak l ve vlas-

t.nf polnf a valst.nf t.rat.l.

Vyhl4lJka 126/t993 Sb.. kt.erou se prov4df zákon 3441t992 Sb.•

v S 3 odst.. 2 opakuje ust.anovenl zäona a v S 90 st.anovf. jak

vést. v kat.ast.ru ne.ovit.ost.1 (d4le -KR-) parcely ve zjednodu§ené

evidenci.



Ods~avec t ~oho~o paraqraCu určuje, äe "2jednoduAená evidence se

pOS~upnll :zakládá a vede pou:ze v souboru popisných inCoraacf ka-

~as~ru ... , a ~o alespoň ~~.i~o údaji:

a) parcelnf. čfsle. podIe ~lvllj§1 po2eakové evidence.

b) P\1vodnl nebo zb)'t.kovou výa~rou.

c) údaji o vlas~nfku."

zakl ád.in I 2jednoduAené evidence je v současné ~ spojeno s di-

9i~alizacf lis~Q vlas~nic~vf (dále "LV-) podIe 111 a 12/. ~i~o.

je roz§l~en soubor údajO o parcelách o n~k~eré povinné a nepovin-

né údaje. ale 2ejaéna je s~anovena povinnos~ ~i digi~alizaci za-

l~i~ qraCický ~ehled parcel. :zpravidla na o~isku .apy bývalého

pozeakového ka~as~ru (dále "nBP"").

Ods~avec 2 , 90 vyhlcti!iky definuje yY2Oaoov.ini :za~n ve zjednoduAe-

né evidenci.

Ods~avec 4 , 90 ukládá ka~as~rálnf. ~ad6a povinnos~ vyho~ovova~

s ~i~fa operá~O ~fv6j§fch po2e.kovÝch evidenci:

a) kopii Kn dopln6nou orien~ačnf. zÄkrese. parcel z graCické čás-

~i ~~v.j§lch poze.kovÝch evidenci.

b) srovnávacf ses~avenf parcel ~fv6j§lch po2eakovÝch evidenci

s paree 1_ i ka~as~ru.

Po~~eba vyho~ovova~ kopie KMa srovnávacl ses~avenf podIe ods~.

4 odpadá. jes~liäe:

a) v ka~as~rálnf. WIe.1 nejsou äádné parcely ve zjednoduAené evi-

den~i, ~ podIe zÄkona • .1 nas~at. po prevedeni ko.plexnlch paze.-

kOvÝch úprav.

b) parcely zjednodU§ené evidence se zavedou i do souboru geode-

~ických inCoraacl (dále jen "SGX-), a t.1. se pi'evedou a.zi parce-

ly ka~as~ru ne.ovit.os~f (dále -KB-l, kdyä jejich hranice jsou

v KMzakresleny značkou nezna~elné hranice.



Odst.avec 3 vý:§e uvedeného 5 90 vYhläky č. 126/93 Sb.. i'lk.i: -!ta-

t.ast.rálnl l1rad doplňuje l'02e.ky evidované podie odst.avce 1 do

souboru geodet.ic1Q)ch lnCoraac I na z.ikladé vY\Ctlt.1 podklad6 di'1-

v.Jj§lch l'02eakových evidenci. Pi'i 1.0.1.0 doplnAnl st.anovl parcelnl

člslo podie kat.ast.ru, urči dalal \ldaje oparcele (5 7) v souboru

popisných inCoraaci a uvAdo.1 o 1.0. vlast.nlka l'02e.ku.-

Asi 7m: Waieal české republ iky je pokryl.o kat.ast.rálnlai aapaai.

kt.eré jsou odvozeny z .ap bývalého poze.kového kat.ast.ru. V t.cat.o

pi'lpad.J nečinl qeoaet.rické dopln~nl hranic parcel do Klfv~UHnou

pot.l:1ie. Pi'i prQniku kresby Klfa hranic doplňovaných parcel .~e

vuk doHt. ke vzniku velkého POČt.uaalých parcel, v Klf t..J:1Uto:zob-

razit.elných. Post.up doplnAnl byl v r. 1993 st.anoven pi'edpise.

131 a nove I i:zován v r. 1995 predpise. 141.

Na zby lých as i 3m: WaieaI ČR j sou Klfv j iné. :zobrazen I a alli' I t.ku

ne:1iItBPlt. 3sou 1.0 zei.éna po r. 1950 graficky nebo člselnll vYho-

t.ovené aapy nového a~i'enl, t.echnicko-hospod.ii'ské .apy a :z.ikladnl

aapy velkého .~i'tt.ka (dále jen -znvn-).

3. DOPLKENÍ PARCEL ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCE DO KlfV DEKADICKÉn

tfiRÍnru

DoplnAnl parcel zjednod1dené evidence do dekadic1Q)ch aap v t.Ach

kat.ast.r41nlch llze.lch, kde vzniklý operát. cele nahradil dosavadnl

oper4t. spojený s aapou v s4hové •• 6i'lt.ku. je t.echnicky dobi'e i'e-

ai t.elný problé •.

Takové doplnAnl pi'i ch.i2 I v úvahu :zej.éna pi'i diqit.alizaci .ap

vzniklých podie Inst.rukce A. kt.er4 je prov4déna bud' saaost.at.nll

nebo ve spojeni s dokončenl. di'lve ro:zpracované t.vorby znvn. kt.e-

r4 vyplňuje prest.or .e:zi obvode. nového .lli'enl die Inst.rukce

A a kat.ast.r4lnl.i hranice.i.



4. DOPLNENÍ PARCEL ZJEDNODUŠEHÉ EVIDENCE DO Kn V DEKADICKÉn

ntRÍTKU Z nAPV sÁHovÉn ntRÍTKU

Prvni ayAlenkou pi'i i'el§eni úkolu pilevodu hranic parcel :z aap b,;-

val,;ch po:zeakov,;ch evidenci (dále -nBPE-). llIahrnujicich nBPK

a .apy na n6 navallIUjfcich pilid6lov,;ch a scelovacich oper.tt.I1. do

dekadick,;ch aap. bylo nalé:zt. t.echnické i'eí!íeni. kt.eré saao probléa

vyi'-eí!íi.

1) Kat.ast.r.!lni l1i'ad v Pllllni podal i'eí!íeni, spočivaj ici v odst.ran6-

ni defol"llaci kresby p6vodni aapy v rúci jednot.ltv,;ch .apov,;ch

llst.l1. spojeni .apov,;ch list.11 a kat.ast.r.tlnich 62e.i v t.akové.

ro:zsahu, aby bylo ao:žné nalé:zt. dost.at.el:n'; počet. bodl1 p6vodni .apy

určen,;ch v S-JTSK. V,;sledkea je jeden t.ransforaal:ni kl il: pro celé

á2eat, j i.::t se urči v S-;JTSKsoui'adnice pilede. llIVolen,;ch vl iceva-

cich bodl1 na .apov,;ch l ist.ech, na n6::t se pot.o. po čcist.ech t.rans-

fOl"lluje di9t t.al i:zovan,; obsah aapov,;ch l ist.l1.

2) Kat.ast.rálnf l1i'ad v Opav6 navrhl t.ransfor_ci po blacich dan,;ch

dost.at.el:n)l'a počt.e. Ident.ick,;ch bodl1 ae:zi nBPKa dekadickou .apou,

resp. skut.el:nost.i v t.erénu.

3) Kat.ast.rálni l1i'ad v Pardubicfch llIavedl .et.odu llIfskáváni iden-

t.ick,;ch bodtr vYhodnocenia archivnfch let.eck,;ch snfllkd.

Ani jedno i'el!enf nesplnilo, a ant neaohio splnit.. :zadan~ úkol.

tot.i~ dosáhnout. jednolllnal:ného. nesporného určeni soui'adnic leao·

v,;ch bodl1 pf'ev.td~n,;ch hranic do S-JTSK, a t.ia i jej ich st.anoveni

v t.erénu. T6~0 lllle pilij.out. pf'edpoklad. Ae po.cci konstrukl:nich

prvJdl nBPKl:ze odst.ranit. vllechny deforaace kresby. v:;miklé tldr.t-

bou trvaj ici vice ne~ 100 let.; pili hledáni tot.~ch jednoznal:n~

ident.tfikovat.eln~ch bOdI1se l:ast.o dojde k :záv6ru. Ae se nenallly.

anabo jej ich t.ot.o:žnost. je pochybná; a pili vyhodnocenf archivnich

let.eck,;ch sniakl1 se sice llIiská po.~rn6 velké an~t.vf bodl1. kt.eré

vl!ak nebyly piledea vyl§eti'eny, ani si9nal i:zovány, nadt.o kddý dal-



Al pi"i jat.ý- Ident. ick>" bod zy)'l§uje počet. ro2POrtl .ezi pi'ej i.anou

kresbou a novou .apou. kt.eré je nut.no ~eAIt..

VAe.1 t.i'e.i .et.odaal 126 s polC!it.l. subjekt.ivniho rozhodov.ini

kresbu nBPE pi'evést. do S-JTSJt t.ak. ::te P'1sob1 d6v6ryhodnf. Soui'ad-

nice lo.oVÝ'ch bodd. uvedené s p~esnost.i na cent.i.et.ry. nel26 vAak

čast.o zaručit. ani v .et.roVÝ'ch hodnot.4ch. Madruhé st.ran6 neV2Di-

kaji hrubé disproporce jako pi"i vyt.yčov.inl jednot.liVÝ'ch parcel.

kde .ezi lehlé parcely, kt.eré nebyly pi"eda6t.e. vyt.yČ8ni. .ohou

b>"t.. jako 2byt.ek po vyt.yčeni, t.varov6 i ploAn6 deforaov4ny.

Vzhlede. k VÝ'äepopsané nej Ist.ot.6 určeni soui'adnic lo.oVÝ'ch bod6

hranic 126 jeAt.6 p~lhlédnout. k ro2dllu v>"a6r pdvodnlch parcel

a parcel 2Obrazený-ch v dekadlcké .aJ>6 a (po kont.role p6vodni VÝ'-

.6ry) .al"" posune. hranic r02dily sni::tit..

Pro -2kuAebnl dopln6ni ::ze.6d6Isk>"ch alesnich poze.k6, evidova-

ný-ch closud v kat.ast.ru ne.ovlt.ost.i zjednoduAen>"a ::zpdsobe•• ve vy-

braný-ch kat.ast.r41nich 62e.ich- byl v r. 1993. kdy se začalo se

2kuAebnl.i prace.l. vyd4n pi"edpis 151. kt.erý byl nyni nahra:zen

pi"edpise. 161 a proble.at.ikou se zab>"v4 I ~dpis 141.

Jest.ll::te se nyni doplňuj I hranice parcel ve zjednoduAené evidenci

do .ap v dekadlcké. 1I4l~It.ku. ~dpokl4d4 se člseln>" VÝ'sledek ur-

čeni soui'adnlc. a t.edy jednoznačné určeni polohy lo.oVÝ'ch bod6

hranic v t.erénu. To je z4kladnl r02dI l vllčl dopln6nl t.6cht.o par-

cel do s4hoVÝ'ch_p. Prlnclp obnovy hranic parcel ve zjednodtJaené

evidenci z .ap v s4hové •• 6~it.ku do aap v dekadické •• 6~It.ku t.edy

spočiv4 v t.oa, ::te - pon6vad::t jejich prl1b6h nelze st.anovit. zjlHo-

v4ni. v t.erénu a n4s1edn6 za.6~it. - vyt.vo~1 se ~nose. hranic do

dekadlcké .apy t.ransfor.acl vyt.yčovacl podklad. kt.erý - lC! be:a

vyt.yčenl v t.erénu - je následnÝ'. náalt.koVÝ'. ~izeni. schvalov4n.

V roce 1994 česk>" ~ad ze.6.6~ick>" a kat.ast.r4Ini za~adil do v6c-

n>"ch l1koHl dokončov4n1 drive rozpracovaný-ch lokal it. znVI1 a vyt.vo-



~eni nové katastrálni aapy. Jde o lokality, kde aistni §et~eni

bylo provád~no pi'ed účinnosti :a:.ikona č. 34411992 Sb.• :a:části

jel§t~ v roce 1989 nebo di'lve. Hranice. :a:ejaéna v polni LraLi. se

§eLi'i ly be:a:účast.i slrutečoych vlastnikli. pon~va~ po:a:eaky byly

v wUvánl orqani:a:acl nebo po darov4n1 pat~i ly jel§t~ sLátu a po:a:-

d~ji byly restltuceai navráceny plivodnla aajiLell1a.

Pi'edsLava byla ~ejaf taková. ~e vfLAlna L~chLo rozpracovaných

katasLr41nich Ú2eai bude dokončena dIe usLanovenl S 60 odst.

3 a S 64 odsL. 3 vyhlál§ky č. 126/1993 Sb., tj. jako dlgiLálni ka-

Lastrálnl aapa (d41e jen -DKIf-) se lIobra:a:enia ne:a:naLelných hranic

po:a:eakli ve zjednoduAené evidenci. PodIe §eti'enl autora článku se

v r. 1994 Lakto zcela dokončilo (včeLn~ núiLkového i'izenl> asi

15 kaLastr41nich Ú2e.i adalAi byla rozpracována. Z kapaciLnlch

a LechnickYch dl1vodli se jeAtf .noho kaLastr41nlch Ú2e.1 dokonči lo

be:a:pi'evodu parcel ve zjednoduAené evidenci do Klf.

Pracovnici odboro kaLasLrálnlho aapovcini se v prlib6hu pr4ce neje-

noa ausel i nauči L aach4zet s novou vÝPOČeLnl Lechnlkou - graf Ic-

kýa i stan Icea i • a pi' ILo. ovl.tdnouL v nuLnéa rozsahu progr_y

"APA.2:-PC.KakeA, pi'lp. "lcrostaLlon. ale I -cite.- hAIL problé-

ay, které pi'edplsy nehAI. Soubory parcel ve zjednoduAené eviden-

ci nebyly čast.o k dispo:a:lci a ausall si je t.edy bea pot.hbných

zkul!tenosLI a :znalosLI vyhotovovaL Baal.

V roce 1995 úkol dokončovánl rozPracovaných lokalit. bYvalé ~"

pokračuje. V:a:hlede. k pokračuj Ici dlgl t.all:zaoi LV jsou soubory

paroel ve ajednoduAené evidenci i jej ich grafické phhledy j i~

pi' ipraveny . Dosavadn i zkul!tenost.i , z Iskané odbore. kat.ast.r41 nIho

.apov4n1 ve vYchodočeské. re9ionu ukazuj i p~lbll~~ t.oLo:

1) Llt.asLrálnl ~ady preferuj I dodcinl nOvYch katast.rálnlch aap

s parce l_l :a:jednoduAené ev 1dence pi'evedený. i do Klf.

2) Pokud nová katast.r41ni aapa obklopUje inLravilán, ~~reny ji:}

di'lve napi'. podIe lnst.rukce A. je :ltádoucl spoj il. dokončenl nového

aapov4n1 s dl9iLal izacl a dopln~nia parcel zjednoduAené evidence



in~raviIAnu. ~ak~e pro celé ka~as~rálni 02e.i bude k dispozici

DKn.

4) V polni ~ra~i je vhodné se pi'esv~dči~. :zda u pf'evád~nÝch par-

cel alespoň n~k~eré čAs~i hranic nelze do6e~ril a za.~ri~.

5) Součás~f práce by .~lo býl i pi'ezkouaAnf archivovaných qeoael-

rických plAnú. jiai~ byly n6kleré nyn~jaf parcely ve zjednodu&ené

evidenci za.6reny. z hlediska .~os~i jej ich vyj~nf v S-JTSK.

Pi'evod parcel vedených ve zjednodW§ené evidenci _zi parcely KM

v aapách dekadiokého a6i'flka ský~á lákavou ~os~ čislé t.eohnio-

ké práce pf'i dalaf~. Ani pf'i poskylovAnf infor.aci z KN.

ani pf'i vyholovovAnf qeo.elriokýoh plAnO. nenf nutoné vraoel se

zP6t. k operálu .apy v sáhové. a~i'ilku. Pi'evod • .1 leqislalivni

oporu ve yYhl .iaoe 126/93. ni kol i pr i.o v zákon6. Zku§enosl i ka-

t.aslrálnioh l1i'ad6 s l1c:lrlUJou_p s pf'evedenýai paroela.i z1ednodu-

&ené evidenoe jsou zali •• alé; ~ prot.o. 2 Hoh je aálo vyholo-

venýoh. Současné úkoly kat.aslrálnich l1i'ad6. souvisej ioi se zápi-

sea lislin. diqilalizaof LVa vydávAnia fnfor_of z KMcelore20r-

t.n6 odsunuj f proble.aliku SGI pon6kud do pozadi. To se projevuje

napf'. i pf'i pi'ed.ivAnf DKn kalaslrálnia l1i'adda. pro n6~ pf'ev:zelf

dokončenýoh DKn do KMa následná Ú~ DKn. kler.! za~fa neni

propraoovan.i. znaaenajf z.!t6~.

[IJ Opat.i'eni k diqitalizaci souboru popisnýoh infor.aci katastru

ne.ovitoslf podIe bodu IV/3/a usneseni vlády České repUbliky ze

dne 8. z.ti'i 1993 č. 492. vydané dne 18. l islopadu 1993 č. j.

397'7/1993-22 ve :an6ni doplňko..



(21 Pokyny č. 6 Českého Úi"aduze.iaéi"ického a kat.ast.r41nlho ze

dne 31. bi"ezna 1994 č.j. 1692/1994-23 pro digit.alizaci list.d

vlast.niet.vl. ve znénl dodat.kd.

(31 Proza.t.lanl post.up pro doplninl parcel bývalého pozeakového

kat.ast.ru do kat.ast.ru ne.ov i t.ost.1 České repUbli ky (č4st. Al. č. j .

ČÚZK1625/1993-22. :ze dne 23.4.1993

(41 Prozat. l IUl l nc1vodpro veden l kat.ast.ru ne.ov i t.ost. l. č. j. ČÚZK

5315/1995-23 z 3. bi'ezna 1995

(51 Prozat.l.nl post.up pro doplninl parcel bývalého po:ze.kového

kat.ast.ru do kat.ast.ru ne.ovlt.ost.1 České repUbliky (č4st. S). č.j.

2765/1993-22 ze dne 29.6.1993

(61 Proza.t.lanl nc1vodpro obnovu kat.ast.rc1lnlho oper4t.u. č. j. ČÚZK

531411994-23 z 11.1.1995.



V prQb6hu 4. čt.vrt. let. i 1995 bude vyd.in po dohod6.ninist.erst.va

zea6d61st.vi ČR - Úst.i!'edniho po_akového l1i"adu a Českého l1i"aduze-

a6_6i!'ického a kat.ast.r41niho pokyn pro zavedeni kódd boni t.ovaných

pWtn6-ekoloqleký'ch jednot.ek <d41e jen BPEJ) do kat.ast.ru ne_ovi-

t.ost.1 ČR (d41e jen kat.ast.r).

Vyd.ini_ pokynd bude napln6no usneseni vlády České republiky 2e

dne 16.června 1993 č. 312. kt.eré ulo.\illo ČÚZXzpracovat. -Itoncepci

diqit.alizaee kat.ast.ru ne_ovit.ost.i a spolupr4ce kat.ast.rAlnlch

l1i"add s daHUai spr4vci nov6 t.voi!'ených inforaaČlllch syst.éaO-

<dAle jen ItOHCEPCE). Hlavni s_6ry a elle n4vrhu ItOIlCEPCE

projednaIa vlAda české republiky na svéa zased4n1 8.:a.ti'1 1993.

V bodu IV/3/a usne_nl č. 492 ulo:l!:ila pi!'edsedovl ČÚZXzpracovat.

časový a 62eanl haraonoqraa dlqtt.alizace souboru poplsných

inf"oraacl a zajist.it. jeho realt2aci do roku 1999. Ukončeni

diq1t.alizace souboru popisných Inf"or_acl kat.ast.ru neaovit.ost.1

(~Ale jen -SPI Itll-) k 31.12.1998 pi!'edurčuje zavedeni nového

syst.éau dan6 2 ne.ovi t.ost.i vA.2aného na vlast.nlky. Obsahe_

diqit.allzace SPI Itll je _Iao jiné t.é:l!: zavedeni kódu BPEJ

k parce lCiII. kt.eré v KR jsou evidov4ny jako ze_6d61ské po_aky

u jednot.l ivých vlast.nikO t.. j. vČ8t.n6 po_akd zjednodu§ené

evidence t.zv. :a.tvorkových parcel) . Zjednodu§enA evidence

zahrnuje :aea6d61ské alesnl po:ae_ky sloučené do parcel dIe

u:l!:lv4ni do doby ukončeni po2eakových I1prav nebo do doby jej ich

dopln6nl do souboru qeodet.lcký'ch 1nf"or_ac I kat.ast.ru.



Ji~ v roce 1785 byla pat.ent.e. ctsare Josefa II nahrazena jednoloka

pro odhad výt.~äu. kt.erou do t.é doby byla usedlost.. novou

jednot.kou po:ze.ke.. Rl12norodost. zj i&t.~ných vý.~r po:ze.k6.

nepi'eemost.i v určent jakost.i pddy, je:1!: čast.o neodpovtdaly

skut.ečOost.i. vedly k t.o.u. ~ 23. 12.1817 byl vydiÚl pat.ent.

o st.abilnt. kat.ast.ru dan~ poze.kové. ~i jeho~ zalo:1!:ent byly

po:ze.ky nejen geo.et.ricky za.~teny a :zobra:zeny. ale plodné

po:ze.kY vt.i't~ny do urči t.ých jakost.ntch (boni t.ntch) t.i'td a t.o bez

ohledu na t.o. jsou-li v ~ selské nebo panské. Výsledky

qeo.et.rických pract st.abilntho kat.ast.ru byly jednot.né a vel.i

dobré a poldtv.e jich je&t.~ dnes na v~t.i!iin~ plochy ČR. lIaprot.i

t.o.u výsledky pract vceňovactch a vt.i'idovactch .61y čet.né

nesrovnalost.i. Ji:i:t Pi'i prvých daňových ~edpisech (po r. 1860)

bylo prot.i nesrovnalost.e. podiÚlo anoho rekla.act. Skut.ečOost.. ~e

se nepodai'tlo vybudoval. ptseaný vceňovact elaborAt. st.ejn~

hodnot.n~ jako a~i'ický elabor4t., nebylo vinou kat.ast.r41ntho

oper4t.u. nýbr:':i bylo zavin6no anohýai okolnost..i. jako napi'.

velikýa časový. ro:zp6t.fa aezi peč4t.ke. a konce. vceňovacfch pract

i rôznost.t v na:ztriÚlt na výnosnost. pddy. Odst.ran6nt nedost.at.k6

vceňovacfho a vt.i'idovacfho elabor4t.u a nedost.at.kô v dopln6nt

st.abi lnfho kat.ast.ru _6na.i a610 být. provedeno podIe zAkona :ze

dne 24.kv~t.na 1869. č.88 i'.z.o ~prav6 dan6 po:zeakové (1). Tat.o

~prava kat.ast.ru býv4 na:zývAna reaabulact kat.ast.ru. Úkole.

reaabulace bylo zejaéna:

a) jednor4:zové dopln6nt elabor4t.u .6i'ického i ptseaného za~naai

od pdvodn tho .6ten t •

b) provedent nového. t..zv. vl!ieobecného vcen6nt a vt.i'td'mt

paze.kÔ.

Reaabu lac t • kt.erou prov4d61 i v6t.§inou nov t nezapracovan t

pracovntci. d~lo ke značOé.u ::mehodnocenf pdvodntho .apového

dt la. Vcen6nt poze.kô bylo prov4d6no nov6. podIe j iných zAsad ne:1!:

v kat.ast.ru josefskéa a pak st.abi lnt.. IIa l1ze.t dnel!int ČR bylo

určeno 257 vt.i'idovactch okrskô. V ka~dé. vt.i'idovact. okrsku byly

zvoleny a vy§et.teny t.zv. vzorkové poze.ky pro k~ druh

obd614viÚlt a pro kddou banit.nt t.i'tdu. Bonit.y se vyjadi'ovaly 6-8



t.i'ldalli, kt.eré byly dopln.ny do kat.ast.ru. pro prakt.lcké účely

daňové a v POSlednlah lét.eah pro ochranu ze.édlHského pddnlho

fondu se ~lvaly je~t.é pi'ed nékolika let.y.

V t1tedes4t.ýah lét.ech byl Proveden ko.pl exn1 prUzlcua pdd jako

prvo! .odeml ~ pdd na Iize.l celé repUbl ik)' (2).

Pf'edst.avuje ko.plexn! genet.iako-agrono.iakou klasifikaci p6d.

kt.erá se st.ala základe. pro novÝ bonit.ačni infor.ačnl syst.é.

o p(\,dé. Podrobn4 bonit.ace (ekono.iaké ocenénf> ze.édélských pdd

bylo zah4jeno v roce 1971, t.erénni pr4ae ukončeny v roce 1978.

• .!sIedné pak byly yÝsledky zpracov4ny do pddné kart.ograCiakého

infor.ačniho syst.4.u a do boni t.ačnl nuaerické dat.abáze. Boni t.ačnl

klasifikaae je zpracov4na pro ze.édélskou pddu celé repUbliky

jako celek. Jejl yÝsledk)' .ajl viceúčelové vyt.dit.l. zej.éna Pro:

- st.anovenl úi'ednlch cen ze.édélské pddy (vyhl. č. 178/1994 Sb.)

a navazujlcich dani z ne.ovit.ost.l ( od roku 1999).

- st.anoveni a oceoov4ni n4roku vlast.niku pi'i ko.plexnich poze.-

kOyÝchúprav4ch.

- posuzováni vhodnost.i jednot.l iyÝch poze.ku k p6st.ováni určit.ých

plodin at.d.

ZákIadn i j ednot.kou bon i t.ačn 1 klas i ci kace je bon i t.ovaná pddné

ekologick4 jednot.ka (BPEJ). kt.erá vyjadi'uje rozdi Iné produkčni a

ekona.iaké efekt.y určit.ých č.!st.i Iize.i. Jeji konkrét.ni vlast.nost.i

jsou vyj4di'eny p6t.i.ist.nýa kóde•. ve kt.eré.:

1.čislice značl pi'isl~nost. ke kliaat.ické.u regionu

( kód O - 9).

2.a 3. čislice určuje pi'isl~ost. k určit.é hlavni pddnl

jednot.ce (kód 01 - 78),

4.člslice st.anovuje koabinaci svaAit.ost.i paze.ku a jeho expo-

zice ke svét.oyÝ8 st.ran4a ( kód O - 9).

5.čislice vyjadi'uje koabinaci hloubky a skelet.ovit.ost.i pddniho

Profilu ( kód O - 9).

Hranice v~ch BPEJ byly pi'i t.erénni. prt1zkuau kresleny pi'eväAné

do .ap 1: 10 000. pi'i kanceläi'ské. apracováni byly zakresIeny jako

t.é.at.ický obsah do ot.isku St-át.ni .apy 1 : 5 OOO-odvozené. V aa-



pAch j sou hran ice BP&1 vY2načeny :aelenou čarou o s 1l e as i

l _. KaM~ BP&)"je o:anačena pi'lslwm,;. pét.ialst.n,;. kóde•. v :aas-

t.av~néa Ú2eal je prQb6h BPE3 označen pi'eru§ovanou čarou. Vy:a:nače-

nl hranic BP&1bylo povedeno be:a jakékol iv n~va:anost.i na hranice

parcel t.ehdy plat.né evidence neaovi t.ost.l. pi'i :apracov.inl výsledku

nebylo p~ihll~eno k ~lvacla. ani vlast.nick,;. hranicla. co~

v dilsledclch :anaaená. ~e o~ inforaačnl soust.avy t.. j. kat.ast.r ne-

aovit.ost.l a nov~ bonit.ace nebyly nijak V2ájean~ propojeny (3),

Z hist.orického vývoje je ~ejaé. ~e ~ádný bonit.ačnl syst.éa . po-

kud chce být. funkčnl. neaMe exist.ovat. aiao rÚlec kat.ast.ru.

BPE3 jsou v současné do~ vYtdlv.iny v syst.éau oceňov.inl pt1dy.

Iforaace o BPE3 podIe 2ákonné ~pravY vydávajl po:aeakové ~ady na

základ~ velai pracného aanuálnfho porovnáv.inf aap BP&J v a6~ft.ku

1: 5000 s kat.ast.rálnfai aapaai pi'fpadn6 s aapaai bývalého

po:aeakového kat.ast.ru v a~i!'lt.clch 1: 1000 d 1:2880. napy

zobra:auj Icf BPEJ 1: 5000 v počt.u asi 15000 jsou ul~eny u správce

dat.abá:ae BPE3 ve Výzkuanéa ~t.avu ael ioracl a ochrany pt1dy

(VÚnOP) v Pra:ae-Zbraslavi. kt.erl v soUčasné ~ provácil

digit.ali:aaci hranic BPEJ.

pro :aavedenf BPE3 do It. probfhá ji~ déle ne:1!: rok pi'fprava

pokynu. jejic~ ~čelea je st.anovit. post.upy a prost.i'edky. jiai~

aaj f být. jednorá:aov~ ul~ny k parceláa do kat.ast.ru kódy BPE3

a součagn~ upravena dat.abá:ae ulo:1!:enáu vúnop (4). Zpracovávané

variant.y aet.odiky byly současn6 ov~i!'ov~y na pét.i kat.ast.rálnfch

Ú2e.fch. ltódy BPE3 jsou pi'ii'a20V~y k vlast.nick,;. parceláa.

Podklady pro pi'ii'a:aenf budou:

grafický p~ehled parcel v uf'ft.ku. kladu a ro:aa~ru

kat.ast.rálnl aapy vYhot.ovený s vYU:1!:it.f. obsahu .apy di!'fv~jal

evidence. :afskaný rast.rov,;. snf.~l. na I.rvanl ivé nelSrtil ivé

oboust.rann6 pokreslovat.elné t.ransparent.nl podl~ce. vyhot.ovený

p~i di gi t.al i:aaci souhoru popisných inforaacf.

- prilsvit.ka digit.álnfho obsahu .apy BP&J 1:5 000 ul~ené u vu-

nop. v kladu a ro:aa6ru llst.li grafického pi'ehledu parcel. kt.erou

vúnop poskyt.ne pi'fsluäl1é.u pa:aeakovéau ~adu. kt.erý n.tsledn6 za



odborného dohledu VÚtlOPu provede pf'i~obeni kresby Č4r BPE.l

v:mikIé nepf'esnýa z4kresea nebo sout. i ske. obsahu aapy BPEJ t.ak.

aby čáry BPEJ se oo nejvic:e pf'iaykaly vlast.nickýa hranioia a t.ak

v:miklo oo nejaén~ di 111parc:el pf't pf'il'azováni BPE.l. Pi'i t.ét.o

čtnnost.i by se nea~lo oPO.enout.. jaké nepf'enost.i v:znikly jt~ t.l ••

ä podklade. pra n~jai _py BPE.l 1:5000 byly p6v~ pf'ev.tim~

.apy 1: ooסס1 a :zaa~f'eni sond se neprov.td~lo geodet.iokýai

.et.odaai. Z.ikres do _p 1: ooסס1 byl praveden jen pf'ibl i!ln41. ~

odpoyldalo prtnciJ>6a ze_4ldAIské ve lkovýroby. j lnýai .lovy. byl

čast.o volen ·velkorysý pf'ist.up·. lIapf'iklad plochy _nai ne~ 3 ha

se u nekont.rast.nich. agrono_icky pf'ibuzných jednot.ek lokalit.

zanedb4valy. za vt:znaanou zaAnu kont.rast.nost.t se POv~vala z_~na

svuit.ost.i nejaén~ o 5 st.upňl1. ro3dilnost. :zrnit.ost.l.

skelet.ovit.ost.i a hloubky p6dy ainia41nl o 2 kat.egorte (5).

-se:zna. parcel vyhot.ovený kat.. lU'adea jako výst.up ze souboru

SPI. sel'azený podie parcelnlch čisel pro jednot.liv4 kat.. Ozeai.

Se:znaa bude obsahovat.: čislo paroely. popl'. či.lo di lu parcely.

výalru parcely. čls10 list.u vlast.nict.vi a u parcely kat.ast.ru t.aké

l1daj o druhu poze_ku.

Pi'tl'azenl bude zajtftovat. KÚa ro:zua[ se jia:

a) ~zenl di 111. kt.eré na parc:ele ohrantčuj [obvody rQ:zných

BPEJ.

b) očls1ovánl dl111 parcel (aaxt.AlnA 9 dilQ) a určeni jejtch

výa4lr.

c) zaPS.in1 k6d11BPE.l k parc:e lú (d 1IGa) do se:zn_u parc:e l .

Současn~ s pf' t l'a:zen ia budou foeaeny ne&rOvnal ost. t v oper4t.u

kat.ast.ru (nenale:zené parcely na aapA. nesouhlasy ve "';-Ar4ch.

plochy. kt.eré nebyly o:značeny BPEJ). výpočt.y výa41r budou prov.tdl-

ny zjednoduaenýa POst.upe.. pra porovnán[ pf'esnost.t bude powttt.

t.rojn4s0bek ae:anl odchYlky sLanovené vyhläkou č. 126/1993 Sb.

Dily aena l ne~ pl' lpusLn4 odchy lka se nebudou vy:značovaL• s l ouč i

se do sousedniho dl lu parcely.



Součiist. l pt' i i'a:zenl bude :záv~rečné pi'e:zkouéen l . zda kódy BPEJ'

jsou pt'ii'a:zeny v§e_ parcelú :ze.. pddnlho fondu a vyi'ei!ieny

vi!iechny nesrovnalost.i. Ma qrafické_ pi'ehledu bude pot.vr2ena jeho

správnost. a úplnost. kat.ast.rálnl. úi'ade_ a po:ze_ko~ úi'ade_.

VÚ"OPpot.vrdl svdj odborný dohled. Grafický podklad a dopln~ný

se:zna_ parcel bude ul<Y.!:env áok~ent.aci KÚ. po:ze_kový úi'ad obdr:J!:1

jejich kopie. Podie dopln~ného se:zna_u parcel KÚ:zavede údaje o

BPEJ' do souboru popisných Infor_acl kat.ast.ru. Tyt.o údaje pak

budou poskyt.oviiny jako součiist. vydávaný-ch výpis6 nebo hro_adných

výst.upU z kat.ast.ru. Pf'lpadné pň,adované pot.vr2enl správnost.i

údaj(\, o BPEJ' pi'lsluAl pak orqánb st.anoven"" zákone_ Č. 28411991

Sb. o po:ze.kových úpravách a po:zeakových úi'adech.

Zavedenl BPEJ' do kat.ast.ru bude vel_i složit.ý_ a náročný_

úkole. pro Český úi'ad :ze_~a~i'ický a kat.ast.rálnl "In Ist.erst.vo

zea~d~lst.vl ČR a jej ich podi'l:zené sl<Y.!:ky.Úkole_ :značn~ n4ročný_

na v:z.6je_nou koordinaci prac l a sPOlupráci jednot.livých složek.

aby t.eraln st.anovený vládnl_ nai'lzenl byl spln~n. Pf'edpokl.6dá se.

že v rúci st..6t.nl :zakÚky bude pi'ii"a:zovánl :zad<Ú1opodnikat.elské

sféi"e.

K i'ei!ienl dále :zbýv.6st.anovenl pravfdel pro ú~~u BPEJ' a prová-

d~nl :za~n pt'i qeo_et.rických plánech I po:ze.kových úprav.6ch. za

zv.6ženl by rovn~ž st.álo a j ist.~ by bylo vhodn~ji!il do kat.ast.ru

_lst.o BPEJ' :zavést. pt'l_o na podklad~ ploch BPEJ' ocen6nl paze.kO.

Plochy jednot.l i vých BPEJ' dok~ent.ovat. v dat.ab.6:zi kat.ast.ru, člld

by by lo .<Y.!:no opera t.ivn~ ocen~n l _~n I t. pt' i pi' lpadných :za~n.6ch

BPEJ'. zavedeni oceri6nl do kat.ast.ru by značn~ :zjednodulli lo vei'ej-

nost.i n.tsledné vyWilvánl napt'. pi'i d6dické. i'l:zenl. daňových 1'1-

:zen1ch pt'f danich :z pf'evodu ne_ovit.ost.l f dani:z ne.ovft.ost.l

a daHUch. Odpadio by .nohdy nákladné poi'i20viin1 :znaleckých po-

sudkO a pod. Tat.o var iant.a by vl§ak pot.i'ebovala t.éž úpravy daňo-

vých a oceňovaclch pt'edpis6. zaveden1 BPEJ' do kat.ast.ru. pokud se

podai'l :zajist.it.. bude od roku 1999 podklade_ pro nový daňový sys-



~é•. Svýai nedokonalos~ai jis~~ ~lnese značné an~s~vl reklaaa-

cl, k~eré dopadnou ~edev§la, kdyä neopr4vn~n~. na ka~as~r4Inl

@ady. Jejich fle§enl vt!ak ka~as~r.tlnla @adOa nebude pi'lslU§e~

a bude ve :9VÝchdOsledclch značnou z.t~I~1 pozeakovÝch @add. Výh-

rady k zavedeni BPEJ do ka~as~ru. k~eré all rezor~ geodézie, Lo-

ti~ nejsou jen v ~oato rezortu. ale začlnajl se objevovaL 1 aezl

odbornlky rezortu zea~dlls~vl pfli prov.tdlnl koaplexnfch pozeako-

vÝch llprav. Poukazuj I na sn I~enou vypov Idac I schopnos~ hodnocen I

pdd podIe BPEJ. na ekonoaické nepP.esnos~i vÝpoč~u cen podIe vyh-

l4Aky ninisLers~va financi ČR č.393/1991 Sb., na ko.plikovanosL

a nepi'ehlednos~ BPEJ s Lia, ~e vlas~nlci aen§lch poze.kd čas~o

opr.tvnlnl na. I~aj l, ~ nové hodnocen lje pi' l I i§ hrubé a nen I

schopno dosL dobfle posLihnouL kollsánl bonlLy na .alých plochách,

k nla~ v naAe. qeo.orfologicky členi~é. ~erénu časLo docházl.

Vznikaj I dokonce llvahy, zda by nebylo vhodnlj§1 napi'. pro pazea-

kové llpravy vzlL v llvahu klasické boni~nl LP.ldy (6).

zavedeni BPEJ do ka~asLru zaPQčne v nejbl iHlch dnech a

nezbýv.t n.ta ne~ doufaL. ~e bude alespoň č.isLečnýa pP.lnosea ke

ZyÝt!enl inforaačnl hodno~y ka~asLru. je~ vypov(dac( hodno~a se

s~4le znal i tňuje 4 zpi'esňuje. zejaéna nynl problhaj Icl

digi~alizac( SPI. kLer.t llspI§nl byla zah4jena a a.t pi'edpoklady.

~ v roce 1998 bude dokonČ8na. zavedeni BPEJ do ka~as~ru by a~Ho

pi'inésL výrazné snl~enl dosavadnl n.tročnosti a nejedno~nos~i na

úeku oceňován I neaov i tost. I a dan l z neaov i Lost. I v české

republice a alla by pi'isp6~ k dos~enl proklaaované daňové

spravedlnosti.
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POŽADAVKY MA KATASTR MEnOVITOSTÍ PRI KonPLEXMÍCH POZEnKOVÝCH
ÚPRAVÁCH

Z doby. kdy u PDzeak6 ul1vaných socialls~ic~1 organlzaceai

nebyla pln~ respek~ována vlas~nlcká prAva. jsae prevzali neblahé

dňdic~vf. Je ~o zea6d61skA krajina. k~erá v honb6 za co

nejv6L&fal pozeakY vyhovujfcfai velkovýro~ čas~o ne§e~rnýWI nebo

~o~álnfai zAsahy z~ra~lla d61e~i~é ekologické. hospodArské.

pro~iero:znf. vodohospod;ti'-skéale organizačnf prvky. Krajina

z~ra~ila aeze. vodo~eče. vodnf nádr.lte.s~roaoradf. ro2P~ýlenou

zeleň. koaunlkace. pes~rou aozaiku kul~ur. z~raLila hranice

pozeak6. hraničnf znaky. Ma zhruba dvou allionech hek~arech

z~ra~lla pňvodnfho vlas~nlka. pi'ev~6 skuLečného hospodAi'e.

PDzeaky do vlas~nic~vf zfskal sLAL a Len je prevedi do ulfvánl

velkých socialis~ických organizaci.

Re&enf Loho~o d6dic~vf v oblasLi vlasLnických a ullvacfch

práv k pozealn1Jlbylo novýal zaony po roce 1989 sv6reno z velké

č.isLi pozeakovýa a kaLas~r.Unfa úi'ad6a. Prvoradá je náprava

aaje~kových krivd a dprava dal&fch aaje~kových v2~ah6 k pňdň

a jinéau zea6d61skéau aajeLku. jak je vyjádi'ena v zák. č.

229/1991 Sh.. ve zn6nf pozd6j&fch predpis6. D6Ie~i~é je i re§enl

náje.nfch (ulfvacfch) vz~ah6 k pňd6. nová organizace p6dnfho

fondu pi'lzP6s0benA poLrebáa hospodái'ských subjekL6. nové

ko.plexnf re§enf venkovského prosLoru vyhovujfei .odernfa

poznaLk6a v6dy a výzkuau 2 hlediska ochrany p6dy. ochrany



~ivotn1ho prost~ed1 a zaji§t~n1 trvale udržiteiného rozvoje tak,

jako je ob~eno v zákon~ o pozeakových úpravAch a pozeakových

úi"adech. Hlavn1a úkolea pozeakových úi"ado. je prot.o trvalé

organizovAnl a provM~n1 pozeakových 6prav a v začAtku činnost.i

naplntJn1 rest.lt.učn1 čAsti ::zákona o pildtJ v oblasti neaovitého

aajetku. Pi'i prav.6dtJn1 v§ech úkolll v restitučn1a i'lzen1

i v pozeakových 6pravAch nezbyt.n~ doch4z1 ke styku aezl

pozeakovýal a katastrAlnlai úi"ady. Bez podkladll z katasLrAln1ch

úi"ado. nelze na pozeakových úi"adech navrhoval. ani rozhodoval., bez

zA2naao. pravoaocného rozhodnut l pozeakového úi"adu do katast.ru

neaov I tost l nea~ být daný pi'1pad ukončen.

Vý:maanýa fakLorea v procesu pazeakových 6prav je pr4vtJ

vazba pazeakových a katastrAln1ch úi"adll. 3e pravda. ~ pozeakové

úi"ady od zač4tku své činnost.I v roce 1991 v po:zeakových úprav4ch

zat1a V2hledea k celkovéau objeau prAce anoho nestlhly. 3ej Ich

čtnnosL byla dosud v1ce obr4cena k vyi'tzov4nf restituc1, kterých

bylo na 6zea1 ČR uplaLntJno p~es 250 tis1c a v současné dobA jsou

vyf'lzeny zhruba ::ze3/4. l tak v resLILuc1ch čekA pazeakové úi"ady

je§t.6 anoho pr4ce. protože k i'e:§en1 zbýva;i pi'lpady nejsložiLtJjA1

a pi'tpady, kdy rozhodnuLI je pi'ev4žn6 vá4no na vYhotoven l

geoaet.rických pl4nll.

Bylo by aožné se dAle obA1rn6 ::zabývat. Airokou oblast.t

spoluprAce resorLu zea6atJi'ict.v1 a kat.ast.ru a resorLU ::zeaAdtJlst.vf

jak v rovlntJ obecné, t.ak pi'i i'e§enl konkrét.nlch úko1ll. Mebylo by

to 6č&lné, když t.akovA spo luprAce nebo nAvaznost. je skut.eČD6

každodenn I prac1 a je ti'eba dodat..::re st.ctle vice doch4z1 ke

Y24jeanéau pochopeni a tedy I klepAla doct lovaný. výsledklla. 3e

t.o poslt.lvnl zjiALtJnl zvl.tňt.~ praLo. ::re vtJt.Aina neaoviLého

.ajet.ku na 6zeal ČR, vedeného kaLasLr41n1ai úi"ady, paLi'f do sféry

ze.tJdtJlst.vf a t.1. do pllsobnost.i nZe.



úpravách. jak v~ezuje název prl~vku. ~edy na spolupráoi. k~erá

v kontex~u dlouhodobýoh a r02Sáhl~ch úkolu na toato ~ku aus I

být absolutnl. aby návrhy z pozeakových úprav byly real i20vány

a 34vr§eny aáznaaea novýoh vlas~nických V2~ahň do ka~as~ru

neaov i ~ost I .

Základnla ~davke. pro reali34ci pi'fpravn~oh a projekčnfoh

pracf na pozeakových Upraváoh je 34j iAt.~nf souladu souboru

geode~iokých inforaaol se souborea popisn~ch inforaacf. Tent.o

soulad je podie ka~astrálnlch pf'edpisd povinen 34jis~i~

ka~as~rálnl úi'ad a 5POČlvá. a. j. té~ ve včasné a prevedenf paroel

ze zjednoduAené evidence do kat.ast.ru neaovit.ost.l. vyi'eAenl

nenalezen~ch parcel v aa~, kd~ existujl v souboru popisn~ch

inforaaol a naopak. v zápisu vAech dosud ne:zapsaných listin.

dopln~nf v§ech geoaetrickýoh plánu do katas~ru apod. St.ejn~

dule~i~é je zajist.it. soulad kat.astru se skutečnostf v terénu nebo

alespoň zjist.it. nesoulady. které budou pi'fpadn~ vyi'dieny d

v p~hu pozeakovýoh úprav. Je za"i. ne.~ié. aby kat.astrálni

Ui'ady t.akový sou l ad souboru se skut.eČl1ost f obecn~ :zaj ist. i ly. nebo

aby a~ly znalost. o va1!ieohnesouladeoh. Z kapaoit.nich duvodu a pro

ro:zsáhlost. t.ohot.o úkolu je§t.A po určitou dobu kat.astr41nf úi'ady

toho nebudou oeloplo§n~. schopny. ale u oae:oreného poč~u

kat.ast.r41nfch úzeal v okrese. kde budoU zahájeny koaplexnl

pozeakové úpravY. t.yt.o úkoly sa.y nebo ve spolup~áoi

se :zpraoovat.eli pazeakových úprav zajist.it. ausf.

Zvlat: dule~i t.é pi'i pozeakovýoh uprav4ch je vyAeti'enf hranic

obvodu upravované ho úzeaf. kde jsou čast.o vlastnicky nevypoi'ádané

část.i pazeaku ro:za1!iii'enfa koaunikaci. ~elezniČl1lch t.~les.

ne l ega l izovan~ i st.avbaa i. zaAnaa i koryt. pi' l rodn lch i upraven~ch

t.oku. pi'iplooenfa apod.

Do kat.ast.ru ne.ovit.ost.l je ~i'eba provést. t.é~ zápis aajet.ku

obci. Tent.o aápis nar~l na skut.ečnos~. ~ jen vaalé ali'e byl

real i20Ván do konce roku 1992. ~edy pi'ed Učinnos~l nových

kat.as"r41nfch pi'edpisu.. kt.eré jsou n4ročnAja1!i1z hlediska dolo~enl



.ajeLku. Obce p~ev~~ ne.ajf dost sil a linančnfch prost~dk6

k jednorá20véau uvedenf svého _jeLku do po~ádku. Podobná siLuac:e

je u .ajeLku ve spr.tvll Po2e.kového londu ČR. kLerý jen

v ~fpad~ pot-Aby nakl.tdaL _ svýa _jet.kea jej ldentilikuje

a doklady postupuje na kaLasLr.tlnf \1l'ad k z.tplsu do kaLast.ru

neaov i LosLf .

Praxe u zah.tjenýc:h ko.plexnfc:h pozeakových úprav sl

vYnucuje. aby paze.kové \1l'ady co nej~fve zfsk.tvaly veAkeré

Inlor.ace 2 kaLasLru ve ~6nnéa lo~át.u diglt.álnf nebo

dlgi t.al12ované kaLasLrálnf .apy <DIttl nebo DI-D) , proL<rlte valná

v6t.§lna projekLových fire. jl~ vypracov.tvá návrhy pazeakovýc:h

úprav dlglLálnf. ~ •. Je rovn6~ ~.tdoucf ve ~6nnéa foraáLu

DKn ~d.tvaL výsledky paze.kových úprav do katasLru ne.ovILost.l.

Medost.at.ke. je. ~e dosud časLo dat.a poskyLovan.t kat.ast.rálnfa

\1l'adea jsou neúpln.t. chyMjI na~. nabývacf t.i t.uly, Wkje

o v6ených bi-e_nech. oaezenf vlasLnlcWch pr.tv. po:znUky apod.

Pf'1 současné pr.tvnf úprav6 je problé. u hypot.ék, evenL. u da liU oh

obdobntch z.tva:ak6 v.t2antoh na paze.ek, s ~vode. Lakového

z.tvazku na nový pazeaek. kt.erý vlast.nlk zlská na z4Jl:lad6 n.tvrhu

poze.kové úpravy. To je ale problé. nalezenf pr.tvnf cest.y, aby

Lakový 2.tvazek ~I paze.kové úprav6 praváel dhdnfka, nlkollv

paze.ek. St.ejnll je Lfoebavyjasnit., jakýll~. bude u pozeak6

Alten problé. d116 pozeak6 nebo dvojkult.ur, kt.eré se ne.ohou do

budoucna v kat.ast.ru vyskytovaL. TyLo oLázky je .~é ~§IL ~fao

v ruci pozeakových úprav.

Pfoi navrhov.tnf a real izaoi pozeakových úprav je nuLn.t ú:zk.t

spolupr.tce zezl kat.ast.r.tlnfa a pozeako~ \1l'ade. zhlediska

ok~ILého operaLtvnfho zásahu ~i odst.raňov.tnf nedost.at.k6 a chyb

v podkladech. Praxe pot.vrzuje nut.nost. vzájeaného propojenf

pracovlAe kaLasLr.tlnlch a poze.kových \1l'ad6 vybavených

počnačo~i 5ft.6.i v co nejkrat.~H doM, aby byl druhé st.ranll

zaj iAt.6n ~fat ~fst.up k inlor_of.. V zásad6 j i~ na Lot.o

prepojenf .Illa btt. volnov.tna č.tst prost.~dk6 z progr_u PHARE,z

kLerých byl resort. ČÚZK vybavov.tn výpočeLn( t.echnlkou. V



n~k~erých pripadech po2e.kové úrady si ~y zaji~ujl

diqi ~al izaCl .apových podkladO.. kdyŽ ka~as~r.!lnl orq.!ny je :za~l.

nejsou schopny pripravi~. V ~akových pripadech. kdy ~y~o

diqi~ali20vané podklady splňujl kri~éria kvali~y, by bylo vhodné

je vyWl!:1~ pro účely ka~as~ru pi'i diqi ~al izaci souboru

qeode~ických info~acl.

ZAkladni. predpoklade. pro jakoukoliv činnos~ v ko.plexnlch

po:ze.kových úprav.!ch je správnos~ a úplnos~ podkladO.

pos~ovaných ka~as~rálni. úrade.. a ~o v reálné. čase. Be:z

pr4vn~ be:zchybných podkladO. nel:ze d~la~ daBH úkony s právni.

dopade., jakýai :z.~ny vlas~nic~vl v po:ze.kových úpravách

nepochybn~ jsou.

Bylo by .o~é dále pokračova~ ve výč~u podalnek. pi'edpoklado.

a podkladO. pro poae.kové úpravy i o pracich Y2áje_né spolupr.!ce

k~~as~r61nich a po:ze.koV)Í'chúradO. V~j61 v6ak bude 2Obecn~nl

celého ~oho~o problé.u. Resor~y ČÚZXa "Ze konce •• inulého roku

kodifikovaly součinnos~ v poae.koV)Í'ch úprav.!ch do Pro2a~lanlch

pokynO.pro :ze.6_6rické a projekčnl práce pf'i po:ze.koV)Í'chúpravách

pro úče l y ka~as~ru ne.ov i~os~I . T~o pokyny vych.t2e j I ae anáJlých

nebo jen pi'edpokl&daných problé.o. a v .e:zlch s~4vajlclch

právnich pi'edpiso. nebo n~kdy na jej ich sa.é hran~ nabi:zejl

:1:I:ivo~aschopný pos~up pro prov.!~nl po:ze.kových úprav. Jsou

V)Í'sledke. pochopeni po~reb a problé.O druhé s~rany a nás :zvlá§t:

uspokojuje. :1:I:eČÚZK v pro:za~l.nlch pokynech U2nal poae.kové

úpravy jako .0:1:l:ný pros~redek obnovy ka~as~rálnfho operá~u.

l ~i.~o d06lo k posunu:za ráaec s~ávajlcich predpisu a je ~reba

doda~. :1:I:epo:zi~ivni. _~re •. Proza~i.ni pokyny nejsou U2avf'eny.

pf'edpoklád<Úle. :1:I:e ae 2kU§enos~1 2 navrhováni a prov.!d~nl

po:ze_kových úprav budou dále adokonalov.!ny a a4sadnf nové prvky

budou pos~upn. doplňov.!ny do právnich predpisu po2e.kových

i ka~as~r4Inlch. "Ze v ~o.~o procesu ji:1:l: pri pi'ipravované

realizaci :zAkonao po:ze.kových úprav.!ch :začalo.



la z&v~r je nuLné zdl1raan iL. :le bez vzáj eaného pochopen I

a dobré spolupr&ce kaLasLrálnlch a po:zeakovÝch l1i'adú se jen t.~:lko

bude dai!'iL real izovat. koaplexnl po:zeakové úpravy zil:maaea nOvÝch

vlast.nických vzt.ahú do kat.ast.ru neaovlt.ost.l. Praxe v POSt.upu

a dokončov.tnl v n~kt.erých okresech t.o pot.vrzuje. Pf'i nepochopenl

pot.i!'eb druhé st.rany a pri lipat.né spolupráci nebude ve v~t.ala

rozsahu v)'U:li Lo ao:lnost. i prost.i!'edn ict.vIa koap lexn lch pozeakovÝch

úprav zdokonal ovat. a zPi!'esňovat. kat.ast.r ne.ovit.ost.1 (oraou

obnovy kaLasLrálnlch operát.ú.



Ze••••rický a kaLasLrálnl inspekLoráL

v Brn.

_de ze" v současné doM ~ 1vá VÝzna.nou fázi obnovy

procesu poze.kových úprav, kLeré by ••ly vyLvoriL ~lnky nejen

k racionálnl.u hospodarenl. ale vyjasniL vlasLnické vzLahy

k pOd•. a v neposlednl i'ad.s••rovaL k zvelebenl pOdnlho fondu.

Hledaj l se cesLy, jak ceIý proces poze.kových úprav (PÚ>

racionáln. a na vYSOké Lechnické úrovni zakončiL pro.lLnuLf. do

kaLasLru ne.ovlLosLl a Lo Lak. aby nedocházelo ke znehodnocovánl

••rených údaj6 v qeodeLické. sysLé.u a v diqiLálnl for••

prekreslenl. do sLávajlclch grafických .ap. prev~n. v ••rlLku

t : 2 880.

PáLrúe-li v .inulosLi po zkuaenosLech o zpOsobu realizace PÚ

v bývalé. poze.kové. kaLasLru. ne.~e.e býL spokojeni. Byt:byl

scelovacl plán vyhoLoven v qeodeLické. sysLé.u JednoLné

Lriqono.eLrické slL. kaLasLrálnl (S-JTSK>, prev~. v .~rfLku

t : 2 SOO. vesa.s nedo~lo k realizaci PÚ do poze.kového kaLasLru

a do pozeuové knihy. neboť se •i.o jiné predpok ládalo nové

kaLasLrálnl .apovánl. ItLo.u docházel0 s velký. časový. odsLupe•.

nebo k n••u ne~lo vdbec. Uv~l.e-li. že nové držby se vlasLnlci

fyzicky ujali. na nových poze.clch sLav.1i, saluvn. je prevád.li

a zcizovali. priče~ v pozeakové knize se fikLivn~ prevád.ly již

v prlrod. neexisLujlcl parcely. je nuLné se z L.chLo neqaLivnlch



zkU§enost.1 poučit. pri leCJislat.ivni úprav~ novodobých PÚ. Je

pot.~§it.elné. ~e nová leCJislat.ivni úprava PÚ a kat.ast.ru

ne.ovit.ost.i nepripoU§t.i di'iv~j§i st.av. kdy napriklad pri

pi'evodech ne.ov it.est.i se v list.inách uvá~ ly parce ly obou

evidenci a v jednoU ivých pripadech byl t.akt.o:zaknihov4n

v poze.kové knize. t.a~e nebylo .nohdy jasné o kt.eréparcely jde.

Tent.ost.av byl sice pi'i ko.plexnf. zakl4d4ni evidence právnich

v:zt.ahdv bývalé evidenci neaovit.ost.i rodifrován. a pokud bylo

scelen! ukončeno a scelovaci operát.y ko.plet.nl. byly prev:zat.y

jako plat.ný st.av evidence ne.ovit.ost.i. pa:z~ji kat.ast.ru

ne.ovit.ost.i.

l kdň di'iv~j§1 scelovacI zákon č. 47/1948 Sb. v S 63 hovori

o skut.ečnost.i. ~e po schválenf scelovaciho plánu nelze ji~

pUvodnf st.avobnovit., t.rvást.ále právni nejist.ot.aa scelený sl.av

je část.i vlast.nikd i právnikd zpochybňován jako neprávni st.av.

nebot: nebyl zapsán v poze.kové knize. Tia dilo di'iv6j§ich

aqr.irnlch operaci na dobré t.echnické úrovni. za.6i'ované do roku

1947 s presnost.i danou kal.asl.rálnf. zákone. č. 177/1927 Sb.

a jeho prov4d~cich pi'edpisd. splňuj ici dneAni kril.eria

pi"esnost.I (vyhlá§ky ČÚZK č. 126/1993 Sb.). nebylo ~ it.opro

:zkvallt.n~ni aapového fondu kat.asl.ru. Soelovacf operál.y slo~i

pouze, jako podklad pro vedeni zjednodU§ené evidence ze.6d6Iských

alesnich poze.kO a nejsou součásl.i kal.ast.rune.ovit.ost.i.

Geo.et.rický plán je t.echnický. podklade. a neodd61 it.elnou

součást.i v§ech list.in. podIe nic~ .á být.proveden zápis do

kat.asl.ru ne.ovit.osl.i. je-li l.reba pi'eda6t. zápisu zobrazil.

v kat.asl.ráIni .ap6 (S t 9 zákona č. 3441 t 992 Sb.). Tedy PÚ se

.aji pro.it.nout.do kat.ast.ru na podklad6 list.ln, jejic~ součást.i

.á být.CJeoaet.rickýplán. je~ obst.aráni zákon ulcr.til pa:zeakovýa

úi'ado.. Současnýa právni. ráde. deklarovaný význa. a vysoká

ochrana vlast.nických v:zt.ahd v~adujf. aby za.6reni nov6

vyt.yčených poze.kd s vý.6nou vlasl.nických práv bylo zavr§eno



zápise. do kaLasLru pro v§echny vlasLnlky v upravované. úze.f

současn~. Je Ledy ~ej.é, ~e se jedná o jeden qeo.eLrický plán

velkého rozsahu nebo i'adu dflčlch qeo.eLrických plóinu.

Z výl!rleuvedeného se jevl jako efekLivn~jl!rlf realizovaL PÚ

v kaLas~ru ne.ovi~os~f foraou obnovy ka~as~rAlnfho operá~u. ~edy

ka~ast.rAlnf aapy. Ddvody pro ~o jsou n.!sledujlcf:

- úprava qeoaet.rického plánu danA vyhl.il!rlkouČÚZXČ. 126/1993 Sb.

vYPlynula ze zkuAenost.l pi'i reAlnéa d~lenl jedno~l ivých

po:aeakd. či z_~i'enl dokončených st.aveb. ~edy jedno~l ivých

pi'lpadd a zejaéna výkaz výa~r neodpovfdá svýa uspoi'Adánf.

~davko. pro vYho~ovenl ro:ahodnu~1 o výa~n~ vlas~nických prAv

pi'i pozeakový'ch úpravAch.

- pi'evänA č.!s~ úze.1 ČR (70~) je I!l~Ale jel!rlt.~ zobrazena

v kat.as~rAlnl _1>6 v a6i'lt.ku 1 2 880 na podklad~ .ap

di'fv6jl!rllch evidenci. jej ictd pi'esnost. je oaezena pi'esnos~1

.6i'ických aet.od ~i~ých v ainulé. s~ole~1 pro ~vorbu aapy

a jej f ~u. za6nou ro:aa6r11 podl~ky. na kt.eré jsou po:aeaky

zobrazeny. nepi'esnost..i v:aniklýal pi'i pi'epracovánl z p6vodnlch

aap. a ~ak jsou qeoaet.rické plóiny zn.i:aorňuj l.cl nový s~av

zadi'ený v S-J'TSIt deforaovány do I!l~ávajfclch aap o vAechny

jaenované vllvy a do nevyhovujfclho di'l~ka.

- pi'i navazuj Icl obnov6 ka~as~ru neaovl t.os~ I je pak nut.né podie

pla~ných pi'edplsd dosavadnl sLav ka~as~rAlnl .apy, včeLn6

pros~oru s pozeakovou úpravou. znovu vy§e~i'l~ hranice. vče~n~

ukončeni n.iai~kovýa i'lzenla na celé. úzeal.

Naopak nedost.a~ke. pi'i realizaci pozeakových úprav novýa

aapovóinla je sku~ečnost.. ~e obnova ka~as~rAlnlho operáLu nenl

provedena na celé. ka~as~rAlnl. úze.l. Kal.as~rálnl úi'ady

vei'ejnosl. se ~ak .usl dočasn~ vyrovnal.. byt: na dobu určil.ou.

s nedosl.at.ke., kdy je plocha jednoho kal.ast.rálnlho úzeal

zobrazena v kat.ast.rálnl aap6 ve dvou a~i'I~kách a v rl1:aných

kladech aapových lfsl.d.~es t.ent.o nedosl.at.ek. jeho~ ods~ran6nf

bude liait.ovóino pi'edevl!rlla a~osl.ai s~á~nlho rozpočt.u. je ~i'eba

zavraenl PÚ obnovou ka~ast.ru neaovit.os~f vlt.at.. neboe se pos~upn6

zkvalft.nl aapový fond ka~as~ru ne.ovll.ost.f.



K zachovani společenské jistoty o vlastnických vztazlch

k paze.kOa situace vyŽaduje. aby ro:zhranl vlastnietvl. které • .1

být 2Obra2eno v nové .apé S-JTSK. bylo jedn02načn~ vyae2eno. Toto

r02hrani - obvod upravované ho Ú2e.f nel2e jinak definovat ne~

qeo.etrickýa pläne. obvodu upravovaného úze.l. TI_to pláne. se

v dosavadni _pé 2obra2i hranice. od které se st.iv.i _~re_

dovnitr upravovaného úze_1 dosavadni katastr.ilnl oper.it

neplatnýa.

Podstatou 2.ikone. stanoveného procesu obnovY katastr.ilniho

oper.ttu nový. .aPOvani. je 2j iKoVMi pr(lbéhu hranic vRch

P02e.kil za l1čast i vlastnikil a n.tje.cil ne.ovi tost f, vYhotoveni

nového souboru qeodetických infol'llaci a nového souboru POpisných

infor_acf, ri2eni o n.iait.k.ich a PO vyhl.iaeni platnosti obnoveného

oper.tt.u se dosavadni oper4t. st4v4 neplat.nýa. Tyto hlavni 24sady

do.inuj I pri obnov~ katastru prov.id6né katastr4lni.i l1i'ady.

Z uvedeného je 2i'ej_é. :Ie .24sady obnovY katastru nel2e v plné

Ali'i apl ikovat. pri po2eakových l1pravách. Proto 2 iniciativy

jiho.oravských 2pracovat.elil pazeakovýoh l1prav byla zah4jena

jedn4n1 na společných pokynech pro qeodetické pr4ce pro I1čely

katast.ru pri ko.plexnlch P02eakových Ilprav4ch .e2i Úst.rednl.

P02e.koyÝa l1i'ade. a Český. Ili'ade. 2e_.~rickýa a katastr4lnl_

(ČÚZKl. Výsledke. spolupr4ce jsou prozati.nl pokyny pro

2e.~.~rické a projekčnl pr4ce pri PQ2e.kových Ilprav4ch pro l1čely

kat.astru neaovi tostt upravuj icl součinnost. po2e.kových lli"adO

a katastr.tlnich l1i'adOpi'i po28akových Ilprav4ch.

Je nut.no 2dOra2nit. _jl-11 být výsledky PÚ ~i1é

k yY2načeni do kat.astru. Y:YWtit.elnépro n4slednou obnovu celého

katastr4lniho Ú2e.i •• ust splňovat ustanoveni obecn~ 2.ivazftÝch

predpis'l1. 2ej.éna 2.ikona č. 34411992 Sh.• o katastru ne_ovit.ost.t

České republiky. a prov4d6ci vyhläky Č. 126/1993 Sh.



KATASTRÁLHí nAPOVÁMí JAKO ZÁKLADMí PODKLAD PRO DIGITÁLMí ZPRACO-

vÁMí POZEKKovÝCH ÚPRAV A JEHO REALIZACI

Východiske. pro realizaci poae.koyÝch úprav v katastru

ne.ovitostf obnovou katastrAlnlho operAtu je včasn4. efektivn!

a korektnf součinnost poae.koyÝch úi'ado.a katastr4lnlch úi'ado..od

poae.koyÝch úi'ado.se oček4vá ~e s pi'edstihe. jednoho roku pred

aahájenf. poaeakoyÝch úprav oanaaf a projednajf s katastrAlnf.i

úi'ady teralny zahájenf a roasah lokalit. od k~tastrálnlch úi'ado.

se pak očekává. ::te dokončf digital iaaci souboru popisných

inforaacf katastru ne.ovitostf v dané lokalit6. pi'ia6i'en6doplni

bodové polohové pole o ah~ovacf body a uvedou v katastrAIni.

operátu do bezvadného souladu údaje souboru popisných inforaacl

s katastrAlnl .apou. od apracovatele, kterého určuje poae.koyÝ

úi'ad, se očekAvA. ::tespolehliv~ vyaeaf v terénu obvod

upravovaného Ú2e.f a oanačf ho pi'edepsanýw.ihraničnf.i anaky.

a pro jeho vyanačeni v katastrAlnl aap6 vyhotovf qeo.etrický pl4n

nebo abnaa podrobného .~i'enl 2Jl6n v pi'fpadech. kdy hranice

obvodu je toto::tnáse st.Avajlcf hranicf parcely.

Zpracovatel poaeakoyÝch úprav dAle doplnf podrobné bodové

polohové pole jako a4klad pro zaa~i'enf skutečného st.avu

a vyt.yčen f nových hran ic v terénu. Pi'edpok14dá se. ::teahotov itel

odsouhlasf nAvrh sft~ PBPP a 2P\lsob jejf st.abilizace s Ú2ean~

pi'fslu§ný. ae.6a~i'ickýw. a katastrAInf. inspektor4tea, co::tje

poti'ebné pro nAva2nost. na nAslednou obnovu katast.rAln!ch operát.o.

ve 2bylých čAst.ech kat.ast.rálnfhoÚ2e.l. tj. v aastav6né čAst.i

obce a v roasAhlých lesnfch celcfch. Pi'i podrobné •• 6f'eni pro

dopln6nf podkladO. poae.koyÝch Úprav za.6f'f V'yhotovit.elv:§echny

pi'eda6t.y. kt.eré jsou obsahe. katastrálnf .apy. identické body

katastrA lnf .apy a .ap di'fv~j§fch evidenci aobrazujfcf poae.ky

v katast.ru nevyanačené a dal§i prvky polohopisu poU"ebné pro

projekčn 1 práce. Kritéria pi'esnosti jsou určena kat.astrAlnfai

pi'edpisy.

Zpracovatel poae.koyÝch úprav je povinen d4le projednat

a apracovat pro pot.i'ebykatastru ne.ovitostl:



- bilance ~~n druhO poze_kO reall20vané k da~u ukončeni

poze_kových úprav, ~6n druhO poze_kO navr~ené projek~e_.

jejic~ realizace se usku~eční pozd6ji, a predlo~i~ doklady

po~rebné pro jej ich vyznačeni v ka~as~ru,

- prehled v6cných breaen dosavadniho s~avu. nov6 navräených

a úpravou zaniklých,

- pi'ehledy za6n údajO o ochran6 neaovi~os~1 evidovaných

v ka~as~ru,

- bilance výa6r obvodu upravované ho Ú2eai z parcel ka~as~ru

neaovi~os~l. parcel bývalých pozeakových evidenci se skut.ečnou

výaerou zj il§t.6nou 2: nového polohového určeni,

- doklady o schv.ilenl ~6n hranic obci,

- elaborAt. o nových PBPP,

- nové qeoae~rické a polohové určeni pozeakO po úprav6

v koaple~nh:h 2:.i:anaaech podrobného a6renl ~6n.

- kat.ast.r4Inl oper4t. upravovaného úzeal VÝhradn6 v soiU'adnicovéa

syst.éau S-J'TSK a ve s~rukt.iU'e digi t.4lni kat.as~r"lnl aapy

a souboru popisných inforaacl kat.ast.ru neait.ost.1 ČR, k~erou

ČÚZK vyhl4sil dne 28.12.1993 pod čj. 5729/1993-22 podIe

usneseni vl"dy ČRČ. 492/93 (zvei'ejn6no ve Zpravodaj i ČÚZK Č.

1/1994) .

pro zavedeni výsledkO pozeakových úprav do kat.ast.ru pi'edAv4

pozeakový úrad výsledný oper"t. ridy pro celé upravované Ú2eal. po

prechodnou dobu pred4v4 je&t.e kat.ast.r"lnl aapU v analoqové fora6

(v jedno_ vykreslenl na nesrUI ivé t.ransparent.nl 'podl~oe)

v pi'lpadech. kde nejsou kat.ast.r"lni úrady vybaveny poč1t.ačovou

grafikou pro vedeni digi~4lnl kat.astr4lní aapy.

Výsledky zea6a6rických prací, kt.eré budou souč4st.í kat.ast.ru

neaov i t.ost. l, aus I být. ov6reny osobou k t.oau opr"vn6nou a proj It.

pi'ejlakou Ú2ean6 pi'lslu§ného 2:ea6a6i'ického a kat.ast.r4Inlho

inspekt.or4t.u.



-Pro3at.lanl pokyny pro :aea.ta.ti"ické a projekčnl prctce pro

l1čely kat.ast.ru pi"i pozeakových I1pravctch- pi"inäej( n.tkt.eré nové

pi"lst.upy k pojet.l a zpracov<Úll po:ae.kových I1prav. Je v nich

reClekt.ov<Úl t.echnický pokrok. spoluprctce a součinnost. OPÚ.

zpracovat.elu PÚ s Orgctny zea.ta.ti"ict.vl a kat.ast.ru. sledov<Úla

racion.t.lnOl9t. prac l a zejaéna yY1rlI:it.elnost. výst.upU PÚ v r.t.aci

kat.ast.ru ne.ov i t.ost. l. S pokyny se odborná vei"ej nost. j i:lt se:zn.t.aí l a

a pi"evMm.t na n.t reaquje kladn~. Prvni zku6enost.i z real Blace

ko.plexnlch PÚ na konkrét.nlch lokalit..t.ch. zejaéna na okrese

Znojao (Únanov. niroslavské l(nlnice. Lod6nice). byly ji:! :zIskány

a o n6kt.erých bych se cht..tl 3alnit.. a t.o z pohledu zea.ta6i"ick.Ých

a kat.ast.rálnlch Orgctnu.

ZkU§enost.i byly ziskctny ZKI v Brn6 pi"i pravidelných poradách

s OPÚ. KÚa zpracovat.el i PÚ za t1čelea koordinace pracl a hlavn.t

k i"e!lenl n.tkt.erých zcela nových pi"ist.upU a pojet.l ve zpracovánl

PÚ. kt.eré pokyny zavád.tj l. Pi"i zpracovctni PÚ bylo pot.i"ebné i"elJit.

probléay:

1. V".ezeni zájaové plochy PÚ t.ak. aby t.voi"ila souvislou plochu

aiao vyloučenou souvislou plochu .ist.ni t.rat.6 a koaplexy lesU.

Tent.o probléa nenl i"e§it.eln'" bez součinnost.i org<ÚlUkat.ast.ru

a OPÚ. Probléae. je t.a skut.ečnost.. :!e uvnit.i" upravované ho

l12e.i jsou drobné enklctvY. kt.eré nelze zahrnout. do PÚ a po

zaac!ii"enl jej ich skut.ečného obvodu v pi"irod6 jej nelze

zt.ot.o:ltnlt. se zetkresea v dosavadni kat.ast.rálnl aap6. T§cht.o

enkláv. kde pozeaky vlast.nikU nebudou saeňovány. zu.t.anou na

.lst..t. bylo v kat.ast.rctlnla l12eal Únanov 14 (napi". hospodcti"ské

st.i"edisko ZD. aalá zahrctdkái"ská kolonie. sklAdka odpadu.

osaa.tle st.oj lcl dva rodinné doaky. real:zek chrán6n)l' jako

pi"irodnl výt.vor. drobné ro:zt.rou§ené skupiny leslku uprost.i"ed

pole. vod<irna. ba:!ant.nice at.d.) . Pokud by se t.yt.o plo!lky

z nové .apy vyloučily a v nl nezobra20valy. t.voi"ila by nová

aapa obraz d.travého i"eMt.a a naopak v dosavadnl kat.ast.rctlnl

aap6 by pi"et.rvávaly enklávy dosud :zobrazuj Icl po:zeaky.

s plat.o"'a st.avea právnich vzt.ahu. Tent.o st.av je pro KÚ



neprija~elnÝ a do.niváa se. ~e i neprlpus~ný podIe us~anovenl

S 29 ods~. 3 ka~as~r.ilniho :zakona. Pro~o byl dohodnu~ ~akový

pos~up spočlvaj lcl v ~o.. ~e nov.t ka~as~r.tlnl .apa bude

:zobrazova~ pla~nÝ s~av právnlch V2~ah6 na ucelené ploAe. kde

obvod bude upraven podIe sku~ečných hranic v prl~ a uvni~r

hranic. k~eré nejsou predaé~e. výaény vlastnických práv budou

digi~ali20vány a :zobrazeny jako ne:znatelné. Pokud v téchto

enklávách exis~uj l v prlrodé predaAty. které jsou obsahea

ka~as~rálni aapy. je povinnosti zpracova~ele PÚ je zaaerit

a zobrazit. Ta~o dohoda byla akceptována vAe.i zúčastnenýai na

PÚ zej.éna :z ddvodu vyloučeni nutnosti apracovávat geoae~rické

plány yYae:zujlci obvod tAchto vyloučených enkláv. Doanlváa se

~e ~en~o problé. byl vyre:§en ke spokojenosti zúčastnAných

stran.

2. Silničnl ~éleso bude 9Oučás~l poze.kové úpravy. nebude se :z PÚ

vylučovat, bude oae:znlkováno. ne:znlky preväné presahuj i t a

a vlce do orné pôdy. Ro:Z:§lrenl na Okor orné pôdy projedn.tvá

OPÚko.pen:zac l na Okor státn i p\idy.

3. Pokud se dar l re:§lt úspeAné problé. ne90uladd u si lnic. nenl

si tuace dobr.t u priro:zených vodnich toko.. Stav po I1pravách je

~en. ~e pod skutečnýa kory tea j90u ponechány pdvodni pozeaky

bez výaeny vlas~nických práv (j9Ou digitali:zovány). Za plochu

koryta yYaeze.ou :zakresea v dosavadni katas~rálni aapA, pokud

se nekryje se sku~ečnýa prdb6hea a v ~erénu neexistuje. je

poskytnut náhradni pozeaek. Doanlváa se, ::te takto nenl naplnén

l1čel PÚ.

4. Odsouhl asen l návrhu PBPP je:§~e pred stabi l iaaci je vhodné

:zajis~it pros~rednictvl. oPÚ tla. ~ ~en~o tuto povinnost

ul~l zpracova~elb jako saluvnl povinnost. Součástl _louvy

je potoa pokyn ZItI ·Postup pri budováni PBPP pri ltPÚ-. kt.erý

yYae:zuje podrobne obsah návrhu. Dobudované PBPP pred.t

:zpracovat.el nejpozdéji do t aAslce od jeho dokončeni.



5. Aby se výsledek PÚ aohl st..tt. SOUČMt.1kat.ast.ru neaovit.ost.1

a jeho pf-evzet.1 u KÚ problhalo bez koapl ikacl. je ne2byt.n.t

součinnost. zaint.eresovaných slťY-tek j i::l od pilolpravy podkladO..

po ce l ou dobu rea llzace a::i po piloed.tn1 výs l edko. s pravoaocnýa i

rozhodnut. 1al OPÚ. Úzkoil souč 1nnost. orq.tno. zea6a6i' i ct.vl

a kat.ast.ru s OPÚa :apracovat.elí PÚ je nezbyLnoilzejaéna nynl

v d0b6. kdy se prol!Uap.tvaj I prvnl kroky v real ízací

poze.kových úprav nový. _pov.tn Ia.

Je pot.6&ít.elné. ::ie současná leqíslat.ívni úprava kat.ast.ru

ne.ov í 1.081.I ČR a poze.kových úpra v j 1ž nepi' í pouät. I prov ízor i UJI

polohopísných nMt.ino. piloi bývalých scelovacich úpravoilch.

O výsledku pozeakových úprav a výa~n~ vlast.nických proilv bude v:ždy

pravoaocn~ rozhodnut. o ve sproilvnIa i' izen I piloedpoze.koyÝa l úi'ady.

V t.ét.o sit.uacl je ayalenka raclon.tlnlho propojenl obnovy kat.asLru

neaovit.ost.1 a provoild6nl pozeakových úprav pln~ podPorovaná jak

kat.ast.roillnlai orq.tny t.ak Org.tny .inist.erst.va zea6d6lst.vl. Je

velice akt.u.tlnl zej_éna:il do.vodOzkvalit.n~nl Condu kat.ast.r4lnlch

.ap. Prot.o dohoda aezl t.6.1t.o orq.tny ze dne t2. tO. t994 sa6i'uje

k post.upné obnov6 kat.ast.r.tlnlho operoilt.u. DOsledke. t.oho je. ::ie

kat.ast.r.tlnl úi'ady jsou povinny zah.tj It. v bezprost.i'edné časové

návaznost.i na skončeni poze.kových úprav obnovu v úze.lch

Úprava.i nedot.čenýai. Zhlediska prioriLy dokonči 1. nejdt' Ive

di9iLallzaci kaLast.ru neaovl t.ost. I je v&ak t.ent.o úkol v současné

doW nad hranici kapacit.nlch ao:1tnosLI kat.ast.r.tnlch úi'ado..

Návrhy začleniL poze_kové úpravy jako pilol.ou souČMt. obnovy

kat.ast.roillnlho operát.u na celé. úzeal kat.ast.rálnlho úze_1 současn~

je perspekt.ívnl 586r. kt.erý _á budoucoost.. SaIlozi'ej_6 yY:žaduje

zMahy do celé orqanizace proilce!tÚ a OPÚ586i'uj Icl k t.o_u. aby

:a:pracovat.el PÚ vyhoLovi 1 novou kat.ast.roillnl _apU na celé. úze_l.

kdy ČMt. kat.ast.roillnlho úze_1 dot.čena PÚ bude obnovena

z prost.f-edko. OPÚ a 2bylá ČML ploch z PÚ vyloučených bude

obnovena z resort.nlch prost.f-edko. Coraou st.át.nl zaká:zky. a t.o



jednf. zpracovat.ele.. od JtÚ t.o oV§e. v~duje v pŕedst.ihu

2abe2pečit. 2j i:š1:ovánf prl1béhu hranic ploch 2 po2e.kových úprav

vyloučených a zavr~it. výsledky obnovy n~it.kový. ~fzent •. Tf.t.o

post.upe. by pak byla jednoznaČlu1!spln~na pocmfnka vyhot.ovi t. nové

soubory qeodet.ických a popisných inCoraacf na celé. kat.ast.rálnt.

úze.f. kt.erá je dána kat.ast.rálnf. zAkone•.



REGISTER POZEnKOVÝCH ÚPRAV AKO JEDEN Z PODKLADOV MA ZALOŽENIE

EVIDENCIE PRÁVNYCH VZŤAHOV K MEHNUTE~NOSTIAn V SLOVENSKEJ

REPUBLIKE

Ing. Viliaa Ke.ény. Úrad geodézie.kar~ografie a ka~as~ra

Slovenskej republiky

Vysoká .iera rozdrobenos~i a neusporiadanos~i po2eakového

vlas~nlc~va v Slovenskej republike ako aj neúplné evidovanie

vlaslnlckeho práva k po2e.ko. v ka~as~ri nehnulernos~l (dalej len

KN). spOsobuje v~ne ~~kos~i na úseku ~rhu s nehnu~erno~aai.

s čl. Ú2ko súvisf probleaa~ika preuka20vania vlas~nfckeho práva

k po2e.koa

V dOsledku spoločenskýoh pre.ien po 2.sve~ovej vojne a najaä

po februári f948 doa§loaj k zásadný. 2aenú v evidenoi i vlas~nlo-

keho práva k nehnu~ernos~ia.. Pla~n~ou Občianskeho zákona

č.141/1950 Zb. v po2eakovej knihe prestal plali~ Inlabulačný

princfp. zápisy sa v po2eakovej knihe 2ačali vYkonáva~ len na

poä Iadan Ie a dňo. 1.4.1964 sa presla Ii vYkonáva~ úpIne.

Prijalf. zákona č.22/1964 Zb. o evidenoll nehnulel"nos~l (da-

lej len zákon o EN) bolo rezorlu geodézle a karlografie 2Verené

evidovanie právnyoh Y2~ahov k nehnu~ernos~ia •.Podra loho~o zákona

o EN.2apiSOvanle a evidovanie právnyoh v~ahov (zakladanie lislov

vlaslnfo~va-LV ) v rokoch 1964 a~ 1990 sa v zásade vz~ahovalo iba

na zas~avanú ča~ obce (In~ravilán) a aj lo len v neúplno. rozsa-

hu a iba v osob i~nýoh výn i.očnýoh pr ipadoch na exlrav ilán a lo

s úplný. vylúčeni. 2druäenýoh poze.kov do väčšfoh oelkov.

V dÔSledku uvedenýoh skut.očnos~i :začia~koa devä~desla~ych rokov



boli evidované pr4vne v:z~ahy v celoslovensko. prie.ere na LV

v in~ravilánoch cca 70 ~ nehnu~ernos~i a v ex~ravilánoch len cca

5 ~ nehnu~elnos~i.

po prija~i :z.ikonaSHR č.330/1991 Zb. o po:ze.kových úpravách.

usporiadani po:ze.kového vlas~nic~va. po:ze.kových úradoch. po:ze.-

kovo. fonde a o po:ze.kových spoločens~v4ch v :zneni aj neskor.§ich

predpisov sa predpokladalo. ~e jedine projek~y po:ze.kových úprav

<ko.plexné po:ze.kové úpravy) opera~ivne budú ko.plexnýa Spôsobo.

rte6i~ úlohy spojené s obnovenia výkonu. usporiadania a evidova-

nia po:ze.kového vlas~nic~va. V roku 1991 bol i :zača~é práce

v 4 a v roku 1992 v 83 ka~as~rálnych Ú2e.iach. Zároveň sa :začalo

so :zakladani. evidencie právnych v:z~ahov k pôvodný. nehnu~elnos-

~ia. <etalej len ZEPV PlU pod l a osob i~ných re:zor~ných predp isov .

Koncoa roka 1994 boli skončené pr4ce na ZEPV PN v 417 ka~as~rál·

nych ú:ze.iach s ~ýa. ~e nedoriešené vlas~nicke ~ahy k niek~orýa

po:zeako. sa dopracujú v nasledujúcej e~ape po prija~i po~rebnej

leqisla~ivy. Tie~o práce sa v rokOCh 1994 a 1995 :značne spo_liU

:zdôvodu nedos~a~ku kapacit. ka~as~r41nYch úradov a :zdOvodu ,~e

na ~ú~o úlohu nebol i pridelené :zro:zpoč~u SR finančné pros~ried-

ky. Práce na projek~och po:zeakových úprav post.upovali :značne

zdÍbavo. Uk.i:zalosa, h ich nevýhodou je :značn4 finančná a časová

náročnose, čo spôsobuje hlavne :zl~i~~ a neusporiacianose vlas~-

ntckych v:zeahov.~eda 2OS~avenie reqis~ra pôvodného st.avu ako pr-

vej e~apy projek~u po:zeakových úprav. Bolo vykalkulované ,h :aha-

~ovenie projek~ov po:ze.kových úprav na ú:ze.iSlovenska bude ~rvae

40 a viac rokov s finančnou náročnoseou cca 16 • iliard sk. Po

:zhodno~eni ~Ých~o sku~očnos~i vo vláde SR sa ro2Ihodlo ,~e na us·

poriadanie po:zeakového vlast.nfc~va uvedený časový hori:zon~ je

neprija~erný a je po~rebné pre ZEPV PN hladae ~ejAf spôsob

rieAenia.

KONCEPCIA USPORIADANIA POZEnKOVÉHO

REPUBLIKE

Vláda SR svoj ia u:znesenf. č.l0 :z 12.januára 1993 ul~i la

ainis~rovi pOdohospodárs~va vypracovae koncepciu usporiadania

po:zeakového vlas~n(c~va,k~orá bude re&pek~ovae nu~nose :zrýchlenia



procesu :zakladanie evidencie právnych Y2tahov k polnohosPOd.irskYll

a lesnýa poaeakoa.

Koaplikovaná probleaa~ika usporiadania pozeakového vlas~nic-

~va je riellrená Koncepciou usporiadania pozeakového vlas~nic~va

v Slovenskej republike (dalej len -koncepcia-'. k~orá bola schvá-

lená uznesenia vlády SR č.869 z 23.11.1993. ltukoncepcii bolo vy-

pracované Organi:začné :zabezpečenie projek~u usporiadania pozeako-

vého vlas~nic~va (dalej len -oz.gani:začné:zabezpečenie).kt.orébolo

schválené uznesenia vlády SR č.S72 z 14.6.1994. Plnenie opat.reni

bolo ul<Y.!lené:zain~erel!lOvan"ainist.roa a vedúcia úst..re~ch orgá-

nov 6t.á~nej správy .

•a splnenie úloh vyplývajúcich z koncepcie a organi:začného

zabezpečenia boli prijat.é leqislat.ivne opat.renia a organizačné

opat.renia.

Z leqislat.ivnych opa~reni v zásade boli vše~ky splnené ako napr.:

- zákon č.162/1995 Z.z. o ka~as~ri nehnu~elnos~i a o zápise

vlas~ntckych a iných práv k nehnu~elnos~iaa.

- zákon č.180/1995 Z.z. o niek~orých opa~reniach na usporiadanie

vlast.nict.vak pozeakoa.

- zákon č.181/1995 Z.z. o pozeakových spoločens~vách.

- z41l:0nč.I99/1995 Z.z .• k~o~ sa aeni a dopÍňa zákon č.50 Zb. o

Ú2eanoa plánovani a s~avebnoa poriadku (UJlo~i doda~očné vy-

vlas~nenie pozeakov vo verejno. záujae zas~avených s~avbaai bez

aaje~ko-pr4vneho vysporiadania).

- nariadenie vlády SR č .208/1994 Z.z. o nájae polnohosPOdá.rskych

a lesných nehnu~elnos~f a o nájae polnohoBPOd4.rskeho podniku.

V ráci organizačných opa~renf sú ka~as~rálne Ú2eaia (dalej len

k.ú) POdla ~echnickej úrovne dokUJlen~ovaných aa~eriálov ~voria-

cich ucelený ka~as~rálny alebo iný operá~ rozdelené do dvoch zos-

kupenf a pät skupfn (ka~eqórif) ~ak~o:

l. zoskupenie k.ú. ~voria dve nasledujúce skupiny.

- A. Ka~as~rálne Ú2eaia so zjedno~enýa operá~oa pozeakového

kat.as~ra s operátoa pozeakovej knihy. kde sa identifiká-

cia pozeakovokni~ého s~avu so s~avoa pozemkového katast-

ra dá vykonat bez vAanejšich probléaov.

- B. Katastrálne ózeaia s nezjedno~en" operá~oa pozeakového

ka~astra s operátoa pozeakovej knihy ale s a~oseou Y2á-



joanej identifikácie.

II. zoskupenie k.ú. tvoria tri nasledujúce skupiny,

- C. Katastrálne úzeaia s operát.i vyhotovený.i na základe ko-

.aso4cie. kde vlastníci podla nich vstúpili do dr::U>Y.ale

súd nevykonal autentifikáciu koaasačného operátu.alebo

s operát ai vyhotovenýa i podla zákona č.22411925 zb.an. o

úprave poaerov vzniklých 2 usídlenia osadníkov na základe

poaeru náaed:imého alebo poaerov podobných na neaov itoa

Atátnoa aajetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

- D. Katastrálne úzeaia s nezjednotenýa oparátoa pozeakového

katastra s oparátoa pozeakovej knihy.kde sa zákres nehnu-

telností v pozeakovoknim-ých aapách nedá porovnat: se zá-

kresea nehnutelnostl v aapách pozeakového katastra alebo

operát pozeakového katastra nie je k dispozicii a v prl-

padcch kde chýbajú qrafické podklady 2 pozeakových refo-

- E. Katastrálne úzeaia. kde nie je pozeakovokni~ný oparát

alebo v značnej aiere nie je koapletný.

K 1.1. 1993 bolo v SR 3519 k.Ú. a ZEPV PN v rozsahu 2394 k.ú.

v I.zoskupení (kateqórle A a D) zabezpečuje Úrad qeodézie. kar-

toqrafie a katastra SR (dalej len ÚGKK SR ) podla osobitných In-

terných rezortných predpisov. V ostatných 1125 k.ú .•

v II.zoskupení (kateqórie C. DaE) práce zabezpečuje nlnisters-

t.vopôdohospodárstva Slovenskej republiky (dalej len np SR) pros-

tredníctvoa pozeakových úradov (dalej len PÚ) foraou zjednodw§e-

ného reqistra pôvodného stavu (dalej len ZRPS). Tot.oriel§enie bo-

lo zvolené z dôvodu. ~e PÚ aajú urČít.ú rozhodovaciu právo.cc vy-

plývajúcu zo zákona č.330/1991 Zb.o pozell1l:ovýchúpravách v zneni

neskor§ích predpisov ( pozri S 16 a 17 cit.ovaného zákona).

časový rozvrh zabezpečenia t.ýchtoprác je orientačne stanove-

ný na roky 1994 d 1998. ÚGKK SR za roky 1994 a 1995 t.leLo úlohy

zabezpečoval len člasLočne aj to Iba na úkor ostatných dOle~ltých

zákonných úloh kaLastrálnych úradov a to podla aom-ost.1 pridele-

ných ro2poČtových prostriedkov. V roku 1996 je plánované tieLo



práce zabezpečova~ dodávatelský. spôsoboa tak. aby sa vytvorili

predpoklady na splnenie úlohy podla uznesenia vlády SR. np SR

ZRPS zabe2pečuje v 24sade v súlade s časovýa ro:zvrohoaprác.

PROJEKTY POZEnKovÝCH ÚPRAV A PRECHOD IA VYHOTOVOVANIE REGISTROV

POZEnKOVÝCH ÚPRAV

po schváleni "koncepcie" bolo potrebné 2ača~ zabe2pečova~

práce na t. etape po2eakových úprav tak. aby -register pôvodného

stavu" (dalej RPS) aal vaetky potrebné nále~itosti podkladu na

24piS do KN. Bolo rozhodnuté. ~e rozpracované koaplexné projekty

po:ze.kových llprav (dalej KPPÚ) čiastočne sa dokončia (cca 22 kat.

Ú2e.i). čiastočne z KPPÚ sa RPS prepracuje do preberatelnej Coray

do KN. Na prepracovanie RPS v katastrálnych Ú2eaiach prvého zos-

kupenia sa vypracovali -Pokyny na spracovanie registrov vlastnic-

kych pr4v k nehnutelnostiaa v extraviláne" (dalej RVP). kde je

uri!it.1koapatibil ita s vyhotovovania ZRPS. RVP po schváleni a vy-

dani rozhodnutia sa :zapisuje do KN. pokial vyhovuje kontrolnýa

etap4a autoaatizovaného preberania. Niekolko RPS sa odovzd.1va na

z.1plsdo KN be2 prepracovania. ale na podklade I'02hodnutia PÚ so

apeciCikáciou pria.o v rozhodnuti. ~ ktoré parcely spÍňajÚ v~et-

ky podaienky na 2.1pis do KN. resp. na ktoré parcely sa rozhodnu-

tie nevzeahuje. Bez rozhodnutia predlo~né RPS na KÚ aO~u sl~i~

len ako po.ocný elaborát k identiCik.1cii parciel. vlastnikov

a súvisiacich prác.

SPRACOVANIE ZRPS PRI VYKONÁVANÍ POZEnKOVÝCH ÚPRAV A ICH

PREBERANIE DO IHFORltAČNÉHO SYSTÉnu KATASTRA NEHlIUTEl.NOSTÍ

ZRPS je elaborát Csaaostatný osobitný oper4t) vyhotovený PÚ

podobne ako register pôvodného stavu v zaysle S 9 ods.4 2.1kona Č.

330/1991 Zb. v zneni nesko~ich predpisov ( llplné znenie 2.1kon

č.12/1994 Z.z.).Z4pis do oper4tu katastra nehnutelnosti sa vykoná

podla 5 9 ods.5 citovaného z.1kona.

V z.ysle 24kona č.330/1991 Zb. v zneni nesko~lch predpisov

konanie o pozeakových úpravách ausi b~ z dôvodu účelnosti a hos-

podárnosti spojené s postupoa orgánov geodé2ie.kartOCJraCie a ka-



LasLra pri zakladani a spravovani operáLov KH. Orgány re20rLu

ÚGKK SR aajú poskyLnú~ potrebné podklady a inforaácie z operát ov

KH a osLaLných dokuaenLovaných operáLov na katasLrálnoa

úrade. Schv.ilený reqister na základe návrhu a rozhodnutia Pú. ka-

tasLrálny úrad zapi~e do KH.

IIa:zabezpečenie súčinnosLi a vo vednai nevyhnuLnosLi jednoL-

ných pracovných posLupov np SR a ÚGKK SR vydal i niekolko spoloč-

ných pokynov, :2 kLorých sú v toaLo obdobi platné:

- POKYIIY na činn~ orgánov attáLnejspr4vy Úradu qeodé:zie. kar-

toqrafie a katasLra SR-katastr.ilnych úradov-správ katastra

a ninisterstva pOdohospod.irstva SR-po:zeakových úradov na vyko-

n.ivanie po:zeakových úprav podla :zákona SHR č.330/1991

Zb ..vydané pod čisloa.ÚGKK SR. NP-905/1993 a np SR

č.3924193-430. Podrobne a§pecifikujú súčinn~ a poskytnutie

podkladov pre vykonávanie po:zeakových úprav (aj RVP a ZRPS).

- POKYIIY na spracovanie reqlsLra vlasLnickych práv k nehnutelnos-

Liaa v extravi láne. np SR č. 5544193-430. ÚGKK SR č. NP-13531

1993. Rie~ia spracovanie reqistra v skupine oper.itov A a B.

- POKYNY na spracovanie z1ednoduAeného reqistra pôvodného sLavu

k nehnutelnostiaa v extraviláne.kLorýai sa a.nia a dopÍňa1ú Po-

kyny na spracovanie ZRPS k nehnuLelnostiaa v extraviláne čislo

np SR 1952194-430. ÚGKK SR č.NP-56411994.Čisla platných poky-

nov: !fPSR 34195-430 • ÚGKK SR č.TK-746/1995 •

- Dodatok čislo 1 k POltYNOnna spracovanie ZRPS k nehnuternosLiaa

v extravi láne čislo JtPSR 87/95-430. ÚGKK SR č. TK-31561

1995.

ZRPS k nehnuLernesLiaa v exLraviláne

spracovanie Lohoto operát u ako pod-zabe:zpečujÚ jednotné a úplné

kladu na ZEPV Pilv :zaysle:

- S 9 ods.5 :zákona č.330/1991 Zb. v :zneni neskor~ich predpisov.

podra ktorého PÚ rozhodne o schv.ileni ZRPS a na základe n.ivrhu

PÚ a Lohto rozhodnutia PÚ. zap1a§e kat. úrad ZRPS do KH podla

S? zákona č.265/1992 Zb .. Tieto pokyny predpisujú povinn~

:zápisnične usLanovie a§pecifické podaienky pre konkréLne

k. ú. a aj posLup kaLasLrálnych úradov počas spracovávania to-

hoto reqisLra (napr.vydávanie inforaácii :zltII.vykonávanie:zápi-

sov a pod.). Ďalej predpisuje, že:



- spracovanie sa vykoná na podklade určeného operáLu.

- elaboráL sa skladá 2 piso.nej časLi a 2 grafickej časLi ZRPS,

- 2a súlad piso.nej a grafickej časLi ZRPS zodpovedá Pú.
- ~daje sa sPracuj~ auLo.aLizovane výpočLovou Lechnikou a výsled-

ky sa odoV2daj~ na diskeLách, pisoaná ~ vo for.e Lex~ového

sdboru vo For.áLe ~jov na výaenu inforaácii (FÚV!) a

grafická č~ aj vo vý.enno. for.áLe VGI,ak nie je dohodnuLé

v §pecifických podaienkach inak.

odovzdáva sa aj Llačový výsLup na papieri s ~daj.i pre ZEPV PI.

- elaboráL sa odovzdá spolu s rozhodnuLi. PÚ v sLanovenej

ALrukt~e a rozsahu,

katastrálny ~ad zabezpeči porovnanie tlačového výsLupU piso.-

nej časLi na papieri s diskeLou. či sú navzájo. v súlade

- listinu - rozhodnutie ItÚ:zapiL§edo ItR.ak sa zistia nedostaLky

!tÚ vráLi lisLinu PÚ na opravu.

AuLo_Lizované preberanie výsledkov sPracovania ZRPS a RVP do

inforaačoého systé.u Itl sa vykoná prostrednicLvo. prislU§ného

proqra.ového vybavenia. Proces preberania ~jov .á ALyri nasledu-

j~ce etapy:

t.načfLanie a prvoLná konLrola ~dajov.

2.konLrola súladu grafických a piso.ných údajov.

3.kontrola zaplsaLelnosti plso.ných údajov do ItR,

4.zápis údajov do ItR.

Základnýa prvko. pri preberani výsledkov spracovania ZRPS je

parcela určeného operáLu ako vyjadrenie pôvodnej nehnuLelnosti

alebo parcela súboru C-ItR. kt.orá je určená na vpis do LV. Do

inf"oraačného systé.u ItRsa :zapii'fielen taká parcela. ktorá vyhovuje

vL§etkýa kontrolný. po:lUadavkáa zo vL§etkých konLrolných eLáp.

Itont.rolujesa, či údajový riadok .á vi'fietkynáležiLosLi vyplý-

vajúce 2 definicie FÚVI (čiLaLelnos~ riadku a roz02natelno~ jed-

notlivých údajov). Ďalej, či.á vi§eLky náležiLost.i vyplývajúce



:ll požiadaviek na preberanie výsledkov spracovania ZRPS a RVP do

lUI <11plnost:.fOrll~lnaspr~vnost: a neporUŠit.efnost:údajov) .

Osobit.ný. prograaovýa vybaveni. sa :ll grafických Výsledkov

spracovania ZRPS ziska zozna. grafických objekt.ov aapy určeného

oper~t.u.Pre kddú parceiu je uvedené parcelné čislo a výaera.

Z dielov parciel sa urči Výaera t.ak.~e sa jednot.livé diely sči-

t.ajú.

Itont.rolaspočiva v porovnani grafických údajov s pisoaný.i Wiajai

a naopak.Pot.oa sa porovn"va jÚ výaery podfa daných kr it.érii.

PorovnávajÚ sa údaje v inforaačnoa súbore KM s prevzat.ýai

pisoanýai údajai do ZRPS a RVP. pričoa údaje z KM sa pova~jú za

správne <aajú prednost:pred l1dajaizo ZRPS a RVP.). Ak údaje nie

SÚ zhodné. zist:uje sa chyba bud v prevzat.ých Údajoch z KIIalebo

pri spracovani regist.ra. Ak je chyba v KN. odst.raňuje sa v spo-

lupr~i s kat.ast.r~lnyaúradoa .

ZÁPIS ÚDAJOV DO KM

Zápis Údajov sa vykon~. ak kont.rolné et.apy prograau wt

nevykazujú ~iadne chyby. Z~pis do KM sa riadi plat.nýai právnyai

a t.echnickýa i predp isai. osob it.ost:ouje. ~e po z~p ise l1dajov do

lUI sa vytlačt list.vlast.nict.vav predpisanej Corae a t.ent.oVýt.la-

čok sa zal~i do zbierky ručne vedených LV. Ďalej je rozdiel

v t.oa.~e ak čit.at.elalebo aenovat.el vlast.nickeho podielu prekro-

či kapacit.u polo~ v inCoraačnoa sySt.éae KII(7 aiest./S alest.).

2api~ sa vlast.nicky podiel v t.vare0/0 a skut.očný vlasLntcky po-

diel sa uvedie do po:znúky LV. Tát.oneÚpln~ evidencia sa odsLrMi

zavedenia nového údajového .odelu KN.



Pokyny na spracovan ie reg ist.rov :za úče lo. ZEPV PN bo li

spočiat.ku spracované len v t.eoret.ickej rovine a pret.o po :ziska-

ných skúsenost.iach bolo pot.rebné ich doplnie .V:zniknut.é problé.y

t.echnického a počlt.ačového charakt.eru sa neust.Ale rie~ia v spo-

lupráci s pracovnlk.i ttP SR. Pú. kat.ast.rálnyai l1radai a spracova-

t.elo. proqra.ového vybavenia.Problé.y právneho charakt.eru sa rie-

!iia v spolupráci s legislat.lvnYlli a právnYIIi odborai ttP SR a ÚGKK

SR a aj v spolupráci so Slovenský. po:ze.kový. fondo •.

Celý l!IYSt.é.ZEPV PN sa post.upne zdokonaluje a dost.Ava aj nové

legislat.lvne podklady. Ako sae u:1t uviedli. tt. júla t995 NR SR

schválila zákon č.t80/1995 Z.z. o niekt.orých opat.reniach na uspo-

riadanie vlast.nlctva k pozeako •. Tent.o :zákon nadobudol účinno&e

t.septellbro. 1995. Podla 5 8 ods. 3 t.oht.ozákona podrobnej/Ue vy-

.edzenie nále~it.ost.1 regist.ra a jeho t.echnického zost.avenia ako

aj podaienky na výber určeného operát.u .A upravit: v~eobecne zAvä-

2DÝ prAvny predPis. kt.orý vydA ÚGKK SR po dohode s ttP SR. Pred-

pok ladAae. ~e rozpracované kat.ast.rálne úze.ia sa dokončia podla

dot.era:z platných predpisova novozačlnané sa u:1tbudú vykonávat:

podla nového zákona a pripravovanej vyhl&§ky.

Táto Úloha uJ.~ená pre rezort. ÚGKK SR a pre rezort. ttP SR je

vel.i dOle~it.á a značne ro2l!liahla. Splnenie časového ro:zvrhu prAc

bude kore§pondovae s výdavkový.i .~osea.i ät.At.neho rozpočtu

účelovo saerované na t.út.oúlohu.

V roku 1995 očakávaae. ~e poze.kové l1radY odovzdajú regist.re

:z cca 150-200 katastrálnych Ú2e.i (ZRPS. RVP) a 3 ko.plexné pro-

jekt.y poze.kových úprav. Kat.ast.rálne l1rady ich budú .usiee opera-

t.lvne prev:aiat: do inforaačného l!IYSt.é.uItM t.ak.aby akt.uAlno&e úda-

jov nebola narU§en.1.



Úkol vYbudovat katastr ne.ovitostl (KN) 1ako pln6

auto.ati2ovaný 1nfor.ačni systé. vyplÝvá 2e 2ákona č.359/92 Sb.,

o 2e.6.6riokých a katastrálnlch orqánech. v n6.~ 1e resortu

uloäeno vytvo~1t a spravovat auto.ati2ovaný 1nfor.ačnl systém

ze.iairiotvi a katastru (ISZK). ISZK 1e koncipován jako

inteqrálnl součást Státnlho informačnlho systé.u (SIS) ČR

a 2ahrnuje 3 subsysté.Y:

- subsysté. 2ákladnlch bodových poll,

- subsysté. katastru ne.ov1tostl,

- subsysté. topoqraf1ckých 1nformacl.

Subsysté. katastru ne.ovitost! je jednl. 2e základnich 2drojových

reqistrd SISu ČR.

Pozn.: pi'es~o:l!ez hlediska hierarchie inEor.a~nich sYs~é.u je KR

subsys~é.e. ISZK. bude v dal§i. ~ex~u pou:l!iv~n~er.fn winEor.a~ni

syst.é.- KN, k~erý je z hladiska inEor.a~iky s_ost.at.ný.

a ident.iEikovat.elný.Eunk~ni. calke•.

Nutnost splnin! úkolu. ulo~en6ho 2ákonea, vyplývá predev§!m

2e současných celospolečenských poäadavkd na kvalitnl. spolehlivá

a dostupná data KN v souvislost1 s .ajetkoprávntai prevody,

po2eakovýai úpravami, .ohutný. roz.ache. budovánl rdzných



geografických syslém~ i celkovou lransformacl našl ekonomiky.

Co je cllem loholo úkolu? S vyu~illm kalaslrálnlho zákona

a r~zných pramenô o informačnich syslémech lze aulomallzovaný

informačnl syslém KM definoval jako počllačovt podporovaný

funkčnI celek zabezpečujIcl syslemallcké shroma~ovánl.

zpracovávánl. uchovávAni a zptlslupňovánl informacl

o nemoviloslech, jejich geomelrickém a polohovém určeni

a o vlaslnických a jlných právech k ltmlo nemoviloslem.

InformačnI syslém je ledy InlegracI dalových. lechnických

a prograaových prosl~edk~ včeln~ lechnoloqle a personálnlho

zabezpečenf .

V závlslosll na člen~nl kalastrálnlho operátu na soubor

poplsných Informacl (SPI) a soubor qeodetlckých Inforaacl (SGI)

je I slávajlcl informačnl syslém KM člen~n na 2 odd~lent vedené

čásll - 2 podsystémy, kleré jsou vzájemnt propojeny:

- systém poplsných Informacl, zabezpečujlcl správu vybraných

poplsných údaj~ o nemoviloslech a zejména evidenci vlastnlckých

a jlných vtcných práva

- systém qeodetlckých Informacl zabezpečujIcl vedenl údaj~ o

qeometrlc~ém a polohovém určeni nemovllostl. zobrazených

v kataslrálnlch mapách. Tyto Informace, pokud majl splňoval

parametry dal pro autom. InformačnI systém, musi mit formu

dlqltAlnl katastrAlnl mapy (DKM).

Pozn.: nelze za.tJl'fovatpojem ·systém poptsných (qeodetických)

tnEormac'· s pojme. ·soubor popisných (qeodettckých) inEormacf" ,

který je pouze datovou z~kladnou. zatf.co ·systém· je poje.

daleko ~ir~f. zahrnujfcf technické prostredky. prograaové

vybavenf, technologické zaji~ttJnf apod.



Loňský a letoiní rok lze považovat za hlavní obdobi. v n~až

byly vytvoreny podainky pro vybudování íunkčniho systéau

popisných infor.aci:

- do konce roku 1994 byla viechna pracoviit~ katastrálních úradO

vybavena lokálni.i počitačový_i sit~.i. Čí.Ž byly vytvoreny

technické predpoklady pro autoaatizované vedeni SPI.

- počátke. letoiniho roku byl vydán Prozatianí návod pro vedeni

katastru ne_ovitostí. který spolu s dalii_i pokyny vydaný_i

ČÚZK vytvárf jednotné technologické prostredí pro pracovniky

resortu.

- v lokálních sitích je instalován prograaový systé_ NEMOVITOSTI.

který s vyuäitf_ 4 základnich subsysté_ú INFORMACE.

AKTUALIZACE. POMOCNÉ EVIDENCE a PODPORA reii auto_atizaci celé

oblasti popisných inforaaci od oka_žiku prijeti listiny až po

poskytnutí aktuálni inforaace odberateli v reálnéa čase.

- data jsou ve forme lokálnfch (okresních) databází uložena na

katastrálních úradech s _ožností príaého prfstupu. či_ž se

zvy!uje kvalita. aktuálnost a spolehlivost poskytovaných

infor_aci.

Má-li být popis současného stavu systé_u popisných infor.acf

úplný. je nutné z_ínit se o centráiní databázi SPI

Ze.e_erického úradu v Praze. kde jsou uloženy a zpracovávány na

počltači IBM údaje SPI pro celou ČR. Prestože centrálni databáze

neni zatl. aktualizována v reálné. čase. čí_ž ztráci nekteré

základni atributy plne funkčního infor.ačnfho systé_u. je i tato

centrálnl databáze dOležitou součástí stávajicfho _odeiu systé_u

KN a plni nezastupitelnou funkci pro zabezpečenf. archivaci.

prip. kontrolu dat a pri poskytovAni hro.adných výstupO nad rámec

okresu nebo globálních výstupú pro instituce s celostAtnf

pOsobnostl.

2.2 Medos~atky souČ4sného systé_u popisných inforaacl

pri hodnoceni kvality jakéhokoliv infor_ačniho systé_u je

základni_ kritérie_ úroveň uspokojování inforaačnlch potreb

jak provozovatele systéau. tak i jeho externich uživatelú. Je



zrejmé. že tato sira uspokojov~nl informačnIch potreb je prlao

úaérn~ kvalite dat a do značné alry závislá na technickéa

a progra_ové_ vybaveni. Proto hlavnla problémea současného

systéau, který bráni jeho pohotovéau a plnéau využlvánl. je

neúplný obsah báze dat SPI. Jedná se zejséna o podrobnej§1 údaje

katastru (nabývaci tituly. vecná práva, oaezenl apod.> a údaje

o parcelách zjednodU§ené evidence. které jsou dosud

autoaatizoványasi ze 30%. K vydánl úplné informace je potreba

pracovat i s dalšlmt podklady. kde jsou tyto údaje zapsány

vanaloqové podobe. jako jsou ručne vedené listy vlastnictvl.

ručnI výkazy zmen apod. Dále chybI asi 15% rodných člsel

fyzických osob a 10% Identifikačnlch člsel pr~vnických osob.

která sloužl nejen k jédnoznačné Identifikaci vlastniku. ale

současne by aely plnit roli identiflkátoru pro propojenl s jinýsi

inforaačnl_i systémy.

Je treba si uvedomit obecne platnou zásadu každého infor_ačnlho

systé_u : nejsou-ll v systéau data potrebná pro UBpokojov~nl

infor_ačnlch potreb. ne_uže po_oci žádné technické ani proqrasové

vybaveni a je treba prioritne re§it zpusob auto_atizace techlo

dat. Tento zásadni nedostatek infor_ačnlho systésu naaeho resorlu

si v~ádal zpracovánl koncepce diqitallzace KN. kterou vydal ČÚZK

již v prosincl 1993 a která odstartovala proces systematické

diqltallzace SPI.

StávajIcl systéa popisných Infor_acl je však poznasenán

nekterý_1 dalšlsi nedostatky:

rozdllné databázové prostredi

v centrálnl a lokálni databázl.

aezi obesa databázeai.

o oaezené využiti centrálnl databáze. zpusobené současným

dávkový_ zPUsobea a nlzkou periodicitou jejl aktuallzace.

o kospllkované vyjádrenl neklerých pr~vnlch vztahu s _noha

vnltrnl_1 složitýai vazbaai.

Určitýa nedostatkes se začln~ jevit datab~zový systém

a proqrasovacl jazyk DBase IV použlvaný v lokálnich sitich. který

oaezuje rešenl nekterých kvalilativnlch problésu jako napr. nlzké

úrovne zabezpečeni dat. vytvoreni koaunikačnlho systé_u pro

propojenl lokálnich siti apod.

a rozdllná orqanizace dal

zPUsobujlcl vznik nesouladu



~eslože v oblasli qeodeliokýoh inforaaof byly

v poslednioh dvou leleoh učininy kroky podporuj 101 lvorbu

auloaalizovaného inforaačnfho sysléau <slanovenl dalové slruklury

a obsahu DKM. vybaveni vybranýoh KÚ qrafiokýai slanioeai

a proqraaovýai prosl~edky). lze konslaloval, že kvalilalivnf

úroveň sysléau qeodeliokýoh Inforaaol na kalaslr~lnloh ~adeoh je

výrazné nižal než je loau u sysléau popisnýoh inforaaof. Tenlo

nepŕlznivý slav je nejvýraznéji ovlivnin <obdobné jako u sysléau

popisnýoh inforaaof) sl~vajlola slavea diqil~lnl dalové z~ladny.

nluvlae-li o auloaalizovaném sysléau qeodeliokýoh inforaaof. pak

jsou saaozrejaé využilelnA poU2e qeodeliok~ dala v diqilAlnl

podobé ve foraé lzv. diqilAlnf kalaslrAlnl aapy <DKM). Slav

naaioh diqil~lnfoh fondu v lélo oblasli je v~ak velmi nlzký.

Pouze ooa 2 300 kalaslrAlnfoh Ú2eal v ČR. což čin I zhruba 15%

z oelkového počlu, je pokrylo aapaai zpraoovanýai podIe

lehdej~loh leohnoloqil THM nebo ZnV" s člselnýa vyjAdrenfa jejioh

obsahu. kleré je d~o souradnioeai podrobnýoh bodu polohopisu,

aklualizovanýai na KÚ a predpisy kresbyarohivovanýai v ZÚ se

slavea k dalu ukončenf aapovAnf. Tylo aapy v~ak nelze považoval

za DKM, klerA je definov~na nejen svou foraou. presnoslf

a slruklurou, ale i obsahea. zahrnujlofa paroely sloučené

v pudnfoh oeloioh. Skulečné DKM byly vylvoreny až v lelo.nfa rooe

a je dokončeno poU2e nékolik desllek kal. úzeal.

NlzkA úroveň sysléau qeodeliokýoh inforaaoi

zPUsobena poU2e nedoslalkea diqilAlnloh dal, ale aá

dal§foh p~lčin:

t. Zallaco v oblasli popisnýoh inforaaol byl již v ainulosli

vylvoren solidnl z~lad inforaačnfho sysléau v podobé dAvkovi

aklualizované oenlrálnl dalabAze RENu a rSNu, v oblasli

aapového operAlu byla v ainulosli uplalňovAna poU2e analoqovA

foraa údržby.

2. Teprve v breznu lelo~nlho roku bylo definilivni rozhodnulo o

jednolné. proqraaovéa vybavenf resorlu pro vedeni DKM.

nenl v.ak

i nikolik



3. Technologie pro vedeni DKM je stanovena pouze na obecné úrovni

Prozatlanlho návodu bez podrobnij!lho rozpracovánl

technologických postupu pro vedeni DKM p~i pou~ltl konkrétnlho

SW.

4. Odborná p~ipravenost a zku~enosti pracovniku KÚ s grafickýai

systéay je vit~inou na nlzké úrovni a proces jejich p~ipravy

a za~kolenl je daleko obti~nij~l a časovi náročnij!l ne~ toau

bylo p~i nasazenl lnteraktivnl údr~by v oblasti popisných

lnforaacl.

Z hodnoceni současného stavu digitálnlch fondu v aapové.

operátu je 2~ejaé. ~e proces digitalizace geodetických infor_acl

je _nohe_ náročn~j~l ne~ u souboru popisných infor_acl nejen po

stránce časové. ale po stránee technického zabezpečeni.

kvalifikace pracovniku apod.

Společenské pot~ebi na urychlenl digitalizace kat. _ap.

které jsou základea ruzných geografických infor_ačnlch systé_u

(GIS> vycházl vst~lc Pravidla o postupu katastrálnfch úradú pri

diqitalizaci sar pro tvorbu úze.n~ orientovaného infor.a~nfho

systé.u. Novela tichto pravideI. která ji~ p~ipou!tl digitaliaaci

sloučených parcel (p~lp. jejich transfor.aci do S-JTSK> externl.

zpracovatele., vytv~i p~edpoklady. kdy koaplexni digitalizaci

katastrálnlch _ap p~islu!ného kat. úzeal a~e zajistit

provoaovatel GISu. Sa.oa~ejai je nezbytné striktni vyaezit

organizačni, technické a kvalitativnl pod.lnky. které zajistl

odpovidajlci kvalitu provádiné digitalizace. aby jejl výsledky

aohly být vyU~ity v katastru.

3. Dal~l rozvoj in{or_ačnlho systé_u KN

S_iry dal!lho rozvoje infor_ačniho systéau KR ausl opit vychá2et

z po~adavku na zvý~enl úrovni uspokojovánl infor_ačnlch pot~eb KÚ

a vnij~lch u~ivatelu. Kro.é odstraninl již zalniných nedostatku

stávajiclho systé_u, lze v budoucnosti p~edpokládat nutnost

~e~enl dal~lch úkolu:

P~esto~e jsou na KÚ

charakteru. je nutné

uspokojovány p~ev~ni dotazy 'alstnlho'

roz~l~it stávajicl systé_ aodernlai



ko.unikačnlai prostredky pro vytvoreni internl teleko.unikačnl

slt~ propojujlcl v~echny katastrálnl úrady. DOvode. jsou nejen

aožnosti prlaých dotazO na data KR bez ohledu na jejich uloženl,

ale predev~l. aožnosti prenosu vit~lho objeau dat a prOb~žné

aktualizace centrálnl databáze.

V infor.ačnla systéau je nutné re~it i prlstup vnij~lch

uživatelO do databáze KR foraou extern 1 siti. Současni by aily

být vytvoreny predpoklady pro prlaé propojenl s inforaačnlai

systéay jiných orgánO státnl správy, napr s registre. obyvatel

ninisterstva vnitra. s daňový. registre. apod.

Budoucl infor.ačnl systé. KR by aiI také odtranit separátnl

vedeni SPI a SGI a vytvorit skutečnou lntegraci obou souborO.

Touto integracl nenl alnina pouze pasivnl vazba prostrednictvl.

parcelnlho člsla. ale aktivnl prepojeni, kdy z.ina v jedné

databázi si v relevantnich pripadech vynutl z.inu 1 v druhé

databázi. 3edini tak lze zajistit vnitrnl soulad SPI a SGI.

Mezanedbate lnýa úkolea zOstává také zvý~eni úrovni

zabezpečeni dat a jejich ochrany proti neoprávninýa prlstupOa.

odpovidajlci právnia dOsledkOa a význaau vedených lnforaacl.



Infor.ačnf sysLé.y budované nebo provo20vané správnf.t ~ady

v České republice a lnfor.ačnf sys~é.y na n~ navA2ujfcf yYLv~ejl

sLá!.nf infor.ačnf sysLé. (SIS). SIS je .o:lno chápal. jako prost.i'e-

df. kt.eré .á zajlsLlL Lechnicky bezproblé.ovou a be:a:pečnouyÝ1I~nu

lnfor.acf .e:a:lsysLé.y uvnl~~ SIS l se syst.é.y sa.osprávných or-

qán6. ~fpadn~ ~ebfránf lnfor.acf ost.a~nf.i ~lva~elt.

Kat.as~r ne.ovtt.ost.fjako tnfo~ačnf sys~é •• k~erý vedou orqány

:a:e.~.~~tct.vfa kat.ast.ru. je jednf. :a:e24kladnfch sysLé.6 SIS,

a 1.0 pro :a:fskánllnfo~acf o nej.en§f. sledované. prvku 2e~kého

povrchu - PQ:a:e.ku.evidované. jako parcela. Dal§f z4kladnl sysLé-

.y SIS jsou:

- reqis~r obyvaLel (vede ninist.erst.vovnit.ra).

- reqtst.r právntcký'ch osob (Český'sLat.tst.tcký'úrad).

- 1l2e.n~ tdenLifikačnf reqist.r (ninist.ers~vo hoSJ>OdMst.vf>.

Vzáje.né vA2by.e:a:l 24kladnfai sys~é.y SIS uaožňujf jednoznač-

né ident.ifikáLory. kt.eré jsou st.anoveny st.andardea SIS (vydává

ninist.erst.vo hospodilht.vf). V kat.ast.ru ne.ovi~ost.l st.anovuje

vyhl~ka č. t26/93 Sh .. kt.erou se provádf kat.ast.rálnl24kon. ve

své. S to t.yt.otdent.ifikát.orypro ko.untkact se :a:ákladnl.ireqis-

lorySIS (v souladu se st.andarde. SIS) :

a) čfseln,; kód

(jsou vedeny

okresu. obce. čásLl obce a kat.ast.rálnfho1l2eai

v reqist.ru prosLorov,;ch jednot.ek ČSÚ a v 1l2ean~



b) jednoLný identiCikáLor vlasLnlka a n~je.ce ne.ovitosLl (tj.

rodné Olslo občana z registru obyvaLel nebo identiCikačnl Ols-

lo právnických osob z regisLru právnických osob),

c) popisné člslo nebo evidenčnl člslo stavby včeLn~ jejl pf'lsld-

nosLi do čásLi obce (jsou obsahe. ~eané idenLiClkaOnlho re-

gistru) •

d) parcelnl člslo včetn~ pf'lsldnosti parcely do katastr41nlho

~.1 (z4kladnl IdenLiClkáLor katastru ne.ovitostl).

Uvedené ldentiCikátory jsou dosud v katasLru ne.ovltosLl obsa-

~eny s r02nou kya l I t.ou. Člse lné kódy ~.n lch (prosLorových) jed-

noLek, kro.~ části obce. byly jednorá20v6 :zavedeny jl~ do ~alé

evidence neaovlt.ostl v roce 19"7"7pf'1 jej l. pf'echodu na počlt.ače

EC1030. V té~e dobé bylo vyhrazeno I .1sLo pro rodná čisla občanO

a ldenL1Clkačnl člsla organizaci. ale k jej Ich naplňovánl doch~-

:zelo pou:ze pf'i prová~nl Zll4n podIe dochá2eHch lisUn. Počátke.

roku t995 byl tento stav v jej ich naplnéni:

- počet občana celke. . 4

:2 t.oho s ~ člsle. . 3

- počet. právnických osob .

:z toho s idenLiCikačni. člsle.

178388

tOO 909.

94 72?

87 934.

Člsla poplsná nebo evldenčnl st.aveb byla obsahe. evidence ne.ovi-

LosLI od počáLku, ale jejich ro:zlil!eni pj!'i dvou nebo vice čisel-

ných ~adách v kaLastrálni. ~.l bylo Individuálni. 3ejich

pf'lslu6nosL k čásLe. obci nebyla vy:;mačena. proLoAe člseh\é kódy

část.I obc Inebyl y pi'ed roke. t 995 obsahe. kat.asLru ne.ov ILosLI.

lIapln~nl uvedených IdentiCikáLorQ je l!IOučásLIdigit.alizace

kaLasLru ne_ovit.osLl. OpaL~nl ČÚZK k zabezpečeni koncepce digi-

Lalizace kaLast.ru ne.ovit.osLl bylo pf'ljaLo v roce t993. DigiLali-

zace souboru popisných inCoraacl obsahuje kro_~ hlavnlho úkolu



digiLalizace (Lj. auLo.aLizace) obsahu lisLd vlasLnicLvl Lé~ Ukol

doplnénl chyMjlclch údajd do kaLasLru ne.oviLosLl. V roce 1995

by .i!Ha býL do kaLasLru ne.oviLosLI doplnéna rodná <Hsla občand

a idenLiflkačnl člsla právnických osob a zavedeny čásLi obci. &e

splnénl LéchLo úkold je nuLná spolupráce s prlslulný.i inCoraač-

nl.i sysLé.y jlných resorLd.

pro jednorá20vé doplnénl rodných člsel občand byla uzavi'ena

dohoda s .inisLersLve. vniLra na ~iLI údajd regisLru obyvaLel.

V prvnl eLa~ jsou i'eAeni poU2e Li občané, kLei'1 jsou v kaLasLru

ne.oviLosLI idenLiCikováni daLe. nar02enl (je zapsáno na lisLu

vlasLnicLvf). Údaje souboru popisných infor.acl o občanovi s chy-

Mj Iclca rodnýa člsle. se ulo:1Hdo pracovniho souboru, kLerý se

predá na .inisLersLvo vniLra k porovnáni s regisLre. obyvaLel.

Pokud údaje kaLasLru ne.oviLosLI (j.éno a daLua narozeni) souhla-

sl s údaj i regisLru obyvaLel, pi'ipojI se do pracovnlho souboru

z regisLru obyvaLel rodné čislo občana a adresa jeho Lrvalého po-

byLu. TyLo údaje se po konLrole a porovnánl se zápise. v lisLu

vlasLnicLvl ~i ji k akLual izaci souboru popisných inforaacl.

Očekává se, ~e Li.Lo 2P6sobe. bude .o~o doplniL cca 0,6 .il.

rodných čisel, 2bývaj fcl budou i'eL§enyjlnýa posLupe •.

ReqisLr IdenL if'ikačolch člsel pr.tvnických osob :ll ČSÚ je ~I-

ván jednak ke konLrole dosud ulo~ených člsel v kaLasLru a jednak

k zlskánl člsel dosud chybéjfcich. DalL§i jeho ~iLI bude pri

pi'evodu n4:2vd právnických osob v kaLasLru na české (Lzn. s dia-

kriLikou).

pro zavedeni čásLI obci do kaLasLru ne.oviLosLI je plné ~I-

ván jejich člselnik z Ú2eané idenLifikačoiho regisLru .inisLersL-

va hospodái'sLvl. Z néj je odvozen čiselnik čásLI obci pro soubor

popisných InCoraaci KII,kLerý obsahuje údaje: čiselný kód a ná2ev

čásLi obce, prislulnosL do obce a poradové čislo v obci. ToLo

poi'adové čislo je spojkou .ezi saubore. parcel a čiselnlke. a do-

plni se v údajich o parcele, na ni~ sLojl sLavba označená člsle.

popisnýa nebo evidenčol •. Poradová čisla čásLi obci se doplňujl

poU2e v Léch kaLasLrálnlch Ú2e.lch, na nic~ jsou dvé nebo vice



čás~i obci. Ti. budou v ka~as~ru ne.ovi~os~i jedn02načné iden~i-

fikov.iny vt§echny s~avby. pokud jsou o:.mačeny čisle. popisný. nebo

evidenčni.. Re.ovi~ost.i obsažené v lUI budou t.edy jedno:značné

ident.ifikov~y v ráaci ČR t.é.it.o údaji:

- parcela : čiselný kód l:.a~ast.rálniho Ú2e.i .• druh čislov.ini

parcel .• parcelni čislo (k.enové .• podd~leni).

- st.avba čiselný kód č4s~i obce" čislo st.avby .• raal iäeni

čisla popisného a evidenčniho v kódu vyWti~i ne.o-

vi ~ost. i.

pro zkval i t.n~ni údajlÍ souboru popisných infor.aci KRse t.é::ll

vyu::liivá reqist.r prost.orových jednol-ek ČSÚ. 3eho obsah je ka::lldo-

ročn~ porovnáván s údaji o ka~ast.rálnich ú:ze.ich a zji§t.Ané roz-

di ly jsou vY\!Iet.i'oványa odst.raňovány ve spolupráci s okresni.i

orqány st.at. ist. iky.

Uvedené piofklady spolupráce s j inýJli inforaačni.i syst.é.y

pi-eds~avujf vyu::lifváni jej ich údajil. pro dopln~ni nebo zkvalit.n~ni

obsahu souboru popisných inforaaci KR. Ilaopak údaje KR jsou vy-

u::liiványpro ril.:zné účely v inforaačnich syst.é.ech j iných resort.il..

Aut.o_t.izovaný daňový inforaačni syst.é. pou::liivá údaje KRke

kont.ra le pfoianán i dan~ a neaov i t.ost. i. dan~ z pioevodu ne.ov i t.ost. i ,

daravaci a cMdické dan~. Finančni úrady .aj i k dispo:zici kopi i

souboru popisných inforaaci pro dané Ú2e.i.

Aut.o_t.izované eyst.é.y pro správu ne.ovit.ého .ajet.ku u velkých

vlast.nikil. či správco. ne.ovit.ost.l (napfo. České dráhy. České lesy.

býv. St.át.ni st.at.ky. Po:zeakový fond) _ji za z.tklad údaje KR,

kt.eré doplni dal§i.i vlast.nl.i údaji.

Okresni úrady. n~s~ské úrady, Poze.kové úrady vyu::lifvaji údaje

o ne.ov i t.ost.ech pfoi své rozhodovac f činnost. i ve l. i čast.o v aut.o-

.at.i:zované fora~.

pro snadn~j&,U ziskávánf údajlÍ ae souboru popisných infor.aci

KRbylo pi-ed 4 let.y :zpracováno ve VÚGTltZdiby proqr_ové vYbaveni



pre Orgány sLALnf správy INFORMACE. kLeré bylo odvozeno ze systé-

au NEnOVITOSTI. powHvanéa kaLasLrálnfai úi"ady. Oba sysLéay jsou

udr::!ioványvsouladu.

pro vzájeanou koaunikaci ae2i auLoaaLizovanýa kaLasLrea a ji-

nýai lnfor.ačniai sysLéay na zákla~ usneseni vlády ČR č. 492

ae dne 8.9.1993 vydal ČÚZK 28.12.1993 sLandard ·SLruktura a vý-

allnný foraát digltálnl katasLrAlnl aapy a souboru popisných

inforaacf katasLru neaovitosLi České republiky·.

Výa~nný foraát digitálnl kaLasLrálni .apy (DKn> je určen pro

vytv~eni jeji bá2e dat. pro ~enos kaLastrálni aapy v digiLálnfa

tvaru a pre v)'l.Č'livánibá::ze dal.DKn pf'i l.vorW účelových Ú2ean~

orienLovaných sYSLéad na úrovni aap velkých a6ritek.

Ve výa~nnéa foraAl.u souboru poplsných inforaacl 1UIpf'edávaji

kaLastrálni úi"ady a odbor cenl.rAlnich databá::zfZeea~rického úi"a-

du data rQznýa wHval.elda a naopak v l.oal.oforaál.u ausl býL dodá-

ny podklady pro ~fpadnou obnovu kal.asLrAlniho operáLu (na~. po

ko.plexnich poaeakových úpravAch).

V souČ4sné doW se ~ipravuje nový aodel auLoaal.izovaného

vedeni KR - digil.álni katasl.r neaovil.osLi. l.vorený dvAaa vzAje.n~

prepojenýai čásLal: digil.Alni kaLast.rAlnl aapou a aut.oaatizovanýa

souboraa popisných inforaacf. Orqanizace a rfzeni cent.rálni

a lokálnich bá::zidal.souboru popisných inforaaci budou sjednoceny

a v§echny daLové bA2e budou propojeny v počil.ačové siti. Rovn~ž

~ivatelé údajd KM budou aoci t.yLoúdaje ziskávat. v reAlnéa čase

pi'iaýa prfst.upea k bá::zfadat.

K toau. aby digiLAlnl kaLast.r plnil ~adované funkce nejen

uvniti'katastru neaoviLosLf. ale Léž v r4aci Stát.niho inforaačnf-

ho sYStéau. jehož je jednla ze aákladnfch zdroju infor.acf. je

treba jeho obsah naplnil. kvaliLnlai Údaji. Stávaj Icl katast.rálnl

aapy budou post.upn~ ~evád6ny do digit.álnlho Lvaru s v)'l.Č'litla

v§ech uchovaných digitálnlch podkladu. Autoaat.izace souboru po-

pisných údajd bude dokončena uloženia v§ech podrobn6j§1 údajd

oprávnlch vzt.azlch a údajd o parcelAch ve zjednoduaené evidenci

(v pddnlch celeich> na paa6~ová aedia počlt.ačd. Pln6nf t~chLo



úkolu je zako~veno v resorLnia proqraau digiLalizace kaLasLru

neaov 1Lost. i .



Ins~i~u~ _6s~ské infor_a~iky hlavnlho _es~a
Prahy

Mapové podklady jako nositel p~ev~né vet§iny lokalizačnlch
Infor.ac l jsou ne2bytným pracovnl. nástroje. pro orqány a
orqanlzace. které zajII!It:ujlsprávu a rizeni rozvoje mesta a
provoz jeho ve~ejných za~lzenl. pro právnické a fyzické osoby
p6sobici v oblastech výstavby. plánováni. projektováni. vedeni
Informačnich systémQ a dall!lich.Zájam ~ivatelQ se soustreďuje
p~edevl!limna mapy meritek 1:500 a~ 1:10000.

V~it.elnost.
p~eveden i do
zahájeny práce

mapových podkladO se výrazne zvyšuje p~i jej ich
diqit.álnl formy. Prot.o byly již v roce 1986
na t.vorbemest.ských diqit.álnich .ap.

V současné dobe exist.uji na územi hl.m.Prahy celá rada .ap
velkých merit.ek:

stát.n!mapové dllo. meritko 1:1000 (1:2000).
pokrývá celé dzemi mest.a.
správce: Kat.ast.rálnidrad Praha - mest.o.
t.yp mapy: čiselná (post.upne bude prevádena

katast.ralnl mapy - DKM v návaznost.i na
do Dlqit.álni
tvorbu JDNP)

Kat.ast.ráln! .apa t.vorl t.echnický podklad kat.ast.rune.ovit.osti
Ceské republiky. Tvo~l závaznou souradnlcovou lokalizaci
ne.ovit.ost.Ia dall!llchobjekt.O úze.i. je podklade. pro vyhot.oveni
dčelových .ap velkých me~lt.ek. Obsahuje qeodetické polohové a
výl!lkovébodové pole. polohopis a popis. Predmet.e. polohopisu jsou
hranice kat.ast.rálnlch úze_1 a obcl. hranice chránených územi a
ochranných páse. a qeomet.rické a polohové určeni v kat.astru
evidovaných nemovit.ost.i a qeomet.rlcké a polohové určeni dall!lich
prvku polohopisu.

Tvorbu a ddr~bu kat.astrálni mapy zajil!lt:ujiorqanizace resort.u
Českého d~adu zeme.erického a kaLasLrálniho (ČÚZK) v souladu se
zákone. ČNR č.359/1992 Sb. o zemeaerických a katasLrálnich
orgánech. podie zákona ČNR č.344/1992 Sb. o katast.ru ne.ovit.ost.1
České republiky (kat.astrálnl zákon).



Na úzeai hl._. Prahy je katastrálni aapa vedena na plastových
f6liich a udržována čiselnýmt .etoda.t. Na 1Z~ územi aesta je
_apa doplnena neudržovaným sezname_ soufadnic (RES). Na základe
dohody o spolupráci .ezi Hlavni. .este. Prahou a ČÚZK z
16.11.1994 bude zaji!tován vzáje_ný soulad pri tvorbe a údr~e
DKM a JDMP na Ú2emi _esta. Dosud poskytuje Katastrálni úrad Praha
- mesto ve!keré .apové podklady a doku.entaci katastrálni mapy
pri tvorbe JDMP. V fijnu 1995 prevzal Katastrálni úrad prvni
lokality JDMP (vrstvy DKM) k overeni aktualizace a provedeni
souladu se soubore_ popisných infor_aci (SPl). IMIP naopak
prevzal na vybraných územich provedené geometrické plány pro
aktualizaci JDMP.

účelová .apa velkého mefitka. meritko 1: 500 (1:1000).
pokrýv á 61% územi mesta (obr.1).
správce: IMIP (do r.1992 ÚRA).
typ .apy: čiselná (postupne je prevádena do JD"P).

Technická aapa PrahY (TnP) byla vyhotovována vletech 1964 až
1988 na základe usneseni rady NVP č.125/64. Polohop1sným základe.
T"P byla katastrálni (poze_ková) mapa. dalAi prvky obsahu byly
doaerovány. TMP zahrnuje celý obsah katastrálni .apy roz!irený o
dal§i (podrobné) prvky polohopisu. vý§kopis a údaje o technickém
vybaveni .esta (inženýrských sitich). Údržbu T"P zaji§toval
ateliér geodézia ÚHA v souladu s vyhlá§kou č.4/72 Sb.NVP. T"P
byla udržována graficky. Od roku 1986 byly souradnice bodO
ziskané pri zpracováni zmen uchovávány na počitačových médiich.
od roku 1993 je udržována spolu s JD"P.

účelová mapa velkého mefitka .• eritko 1: 500.
v současné dobe pokrývá 26% územi mesta. do konce roku 1995
pokryje 3~ ÚZemi. predpokládané dokončeni v roce 1999.
správce: I"IP (do r.1990 RIS)
typ aapy: digitálni

Jednotná diqiLálni aapa Prahy (JDMP) byla v obdobi 1987 až 1991
vyhot.ovována pod núvem Di9itáIni techn ická mapa Prahy (zmena
núvu odpovidá zmene technoloqie, obsahove se jedná o stejné
.apové dilo). JD"P zaji§tuje obsahovou návaznost .ezi katastrálni
aapou. Technickou mapou Prahy a aapovou dokuaentaci organizaci
spravujicich technické vybaveni mesta (inženýrské site). JD"P
tvori jednotnou a závaznou podrobnou souradnicovou základnu úze.i
.est.a. JDMP tvori propojené soubory údajO o bodech polohového a
vý§kového bodového pole. o polohopisu. výAkopisu a popisu.
provozované na prostredcich výpočetni techniky a počltačové
grafiky. Z hlediska polohové presnosti je JD"P nejpresnej§l.
celoplo§ne vytvárený. mapový. dlle. na úze.i mesta (stredni
polohová chyba .xy=0.14.o JDMP v§ak dovoluje evidoval, údaje s
vy§§i nebo nižil presnosti).

JDMP se vyhotovuje podIe vyhlá§ky
technologických postupO IMIP (1993 -

č.8/86 Sh.NVP a návazných
1994). Pri tvorbe JDMP se



v~ivajl ve~keré existujici lokalizačni údaje (celke. se jedná o
18 druhO podkladové dokumentace). Je ov§em nutné provést jejich
kontrolu a porovnánl se skutečným stavea, zajistit jejich
obsahové i polohové sjednocenl, prevést údaje do digitálnl foray
a doplnit je o výsledky geodetického za.~renl zji~t~ných za~n. V
současné dob~ JDMP sestává z 59 vrstev (dovoluje v~ak pripojit
dal§1 vrstvy). Po dokončenl tvorby JDMP autorizujl prislU§nl
správci správnost. úplnost a presnost odpovldajlcich vrstev
obsahu JDMP.

Údr~u JDMP zaji§~uje IMIP společn~ s údržbou Technické .apy
Prahy (TMP) na základ~ pln~ni ohla§ovacl povinnosti z.~n
(vyhlá§ka č.8/86 Sh.KVP). souborného zpracovávánl dokuaentace
skutečného provedeni staveb a terénnlho §etreni a .~reni IMIP
(celoplo§ná údržba). V~echny aktualizačni podklady jsou
kontrolovány a zpracovávány do jednotné digitálnl foray JDMP (bez
ohledu zda v dotčené lokalit~ existuje JDMP, tia postupn~
vznikaji i na úzeai bez JDMP 'ostrOvky' digitálni .apy. V~cnou
správnost a úplnost aktualizačnlch údajO vztahujlclch se k
objektO. a vedeni technického vybaveni úze.i a~sta autorizujl
prlslU§nl správci.

JDMP je neZbytný. základe. pro tvorbu Infor.ačnlho systéau
hlavniho .~sta Prahy (ISHMP), tvorbu a vedeni infor.ačnich
systéaO správcO technického vybaveni .~sta a spolu se soubore.
digltálnlch referenčnich .ap základnim predpokladea pro uplatn~ni
technologle geografických infor.ačnich systémO.

Objekty. prUb~h vedeni a dal~i grafické prvky
vybaveni .6sta zobrazuji jednotlivi správci prevážn~
podkladových .ap r02ných .~ritek. Od roku 1991
návaznosti na tvorbu JDMP k postupnému prevád~ni této
do digitálni foray.

technického
graficky do
docházl v

dokuaentace

Soubor účelových map velkého m~ritka.• ~ritko prevážn~ 1:1000.
správce' IMIP
typ .apy: digitálni

DRMSH je vyhotovena na celém úze.f .~sta. Obsahuje hranice
katastrálnfch úze.f, hranice správnich obvodO a .~stských
části. hranice hl.•.Prahy. Byla porfzena na úrovni .apy v
.~rftku 1:1000. V roce 1995 byla použita pro vytvorenf
účelové digitálni mapu správnfho člen~nl .~sta a je
využivána v souvislosti s vektorizacf generelu zelen~ a
qenerelu úze.niho systéau ekologické stability.

DRLM je vyhotovena na celé. územi a~sta. Je tvorena siti
spojnic uzlových. lo.ových a dal§ich významných bodO v osách



uličnich úseku. K te_to spojnici_ jsou prlpo)eny adresy (ti_
je vytvorena vazba na databá2i Základni Ú2e_nl identifikace
_esta - ZÚZI). Predpokládá se postupné z4vádenf základnich
infor_aci o existenci a prUbehu vybraných vedeni technického
vybavenf _esta. Podklade_ pro tvorbu DRLM byla liniová _apa
ko_unikacf (zpracovaná ve spolupráci DP. ÚHA a TSK).

DRKM je dokončena na Ú2e_i _esta d06Ud nepokryté_ JDMP. Byla
vytvorena skenováni_ katastrálni _apy s následnou podrobnou
vektorizaci. DRKM je tvorena objektove orientovaný_i
grafický_i daty a identifikátory pro pripojeni databáze
souboru popisných infor_aci katastru ne_ovitosti (uživatel.
vlastnik. druh využiti poze_ku. vý_era a dal§i) , Grafická
data jsou tvorena vrstva_i: parcelnich hranic, vnitrni
kresby, deflničnich bodu parcel. bodu geodetické site,
hranic zastaveného Ú2e_f obce a vrstvou aapových značek.

DRBM budou vytváreny jako účelové aapy pro uživatele_
po~adované apllkace. Bloková aapa aUže rozli§ovat napriklad
plochy stejného funkčniho vYUŽiti. 6tejných vlastnosti nebo
charakteristik. Podkladea pro tvorbu DRBM _ohou být
libovolné z vý§e uvedených dlgitálnfch _ap (6 volitelný_
ob6ahe_. v po~adované_ _eritku) a dalai údaje které pro
Vytvoreni bloku a jejich klasifikaci dodá uživatel. Tak
napriklad byla v roce 1994 vytvorena bloková digitálni _apa
o výsledcfch voleb do ZHMP. Jako podklad pro tvorbu cenové
_apy Prahy (bloková _apa) byla v roce 1994 a 1. čtvrtleti
1995 poskytnuta DRKM v _eritku 1:5000 z celého úze_i _esta.
Pro tvorbu aplikaci v GIS bude v roce 1995 vyhotovena
základni DRBM s dohodnutý_ obsahea (aerltko 1: 1000). V
letcania roce byly vyhotoveny na 11 katastrálnich Ú2e_ich
DRBM v~fvajicf údaje souboru popisných inforaaci katastru
ne_ovitosti. Tato DRBM obsahuje vrstvy blokO zásLavby,
koaunikacf. ploch zelene. provoznich ploch ~eleznic, vodnfch
ploch a ostatnfch ploch).

Údr~u diqltálnich referenčnfch aap bude zajj§ťovat IMIP na
základe plnenf ohla§ovaci povinnosti z_en a aktualizačnich
údaju poskyLnutý_i prisluaný_i správci nebo uživateli.

2. Současný stav ro2Pl"acovanosLi aapových podkladll zaj iAt:ovaných
InIP pro hl._. Prahu

V současné dobe _á JDMP rozsah ccaa 20000 MBytu. 35% údaju JDMP
Lvori kaLastrálni aapa. 35% údaje správcu technického vybaveni
_esta a 30% vrstvy podrobného polohopisu na obsahové úrovni
Technické _apy (napr. chodniky, pristavby. zidky, parkové cesLy,
pruchody. podchody, stroay). IMlP eviduje údaje o 2.S _il bodu
JDMP (z Loho 1.S _il bodu na Ú2e_i 6 dokončenou Lvorbou a 1.0
_il. bodu ze zpracoáni dokuaenLace skutečného provedeni sLavbya
údr~by) ,



Tvorbu J'DttP
:<:aji§!:uje7
Prahy,

koordinuje IttIP. vlasLní práce
fire •. Tvorba i údržba je hra:<:ena

v současné dob~
:<:r02počLu hl .•.

P~ehled katastr~lnich úzeai s dokon~enou JDNP

~. kat. úze.i ha 6. kat. úzeai ha ~. kat. úzeai ha

I Vr~ovioe 293 tt Újezd n/l 1015 21 Saiohov ?06

2 Lipenoe 824 12 KolodlJje 3?6 22 Holeoovioe 469

3 Vinohrady 3?9 13 Hájek 295 23 St~eoovioe 155

4 St.Nlsto 129 14 Královice 496 24 HloubiH in 545

5 JoseEov 9 15 Kolovraty 592 25 Černý Nost 20?

6 Dube6 850 16 B~evnov 524 26 Nale~ice 382

? BlJchovice 683 l? Dejvioe ?39 2? Hrdlo~ezy 196

8 Zbraslav 783 18 Nové Nlsto 334 28 Karl in 216

9 Nalá Strana 13? 19 Ži:!kov 544 29 Klánovice 590

to Hrad6any 151 20 Vy~ehrad 36 celke. 12655

P~ehled katastrálnich úzeai s
rozpraoovanou JDNP

(dokon6eni v rooe 1995)

~. kat. úzeai ha ~. kat. úzeai ha

I Notol 320 ? Bubene~ 444

2 Ko~i~e 323 8 Podol i 238

3 Jinonioe ?43 9 Lipany 58

4 St~i:!kov 203 la Vysočany 60?

5 Radotin 930 I I Vokovice 353

6 ~i"any ?69 celkea 4988
-



K výraznéau zvýšeni objeau ročnich praci (následujici Labulka> v
poslednich dvou leLech význa_né prispéla dohoda o spolupráci pri
tvorbé a údržbé JDMP uzavrená v roce 1993 mezi 14 subjekLy
(MaqisLráL hl.a. Prahy, IMIP. úrady _éstských čásLi, správci
Lechnického vybaveni _ésta>. V současné dobé se počet účastniku
téLo dohody zvýšil na 50.

ro"nf obje. prací pri tvor~
JDtlP

rok ha %' úz. kat.
.,Jsta úze.í

1989 111'1 2.2 2

1990 136'1 2.8 4

1991 1'154 3,5 4

1992 1015 2.0 1

1993 1'159 3.5 4

1994 350'1 '1.l 8

1995 '1124 14,3 1'1

celk. 1'1643 36.6 40

V roce 1996 se predpokládá dokončeni JDMP na dalšich 18
katastrálnich úzeaich (6696 ha. 13.5%>. Do konce roku 1996 bude
JDMP dokončena na 50,1% úzeai aésLa. Aktualizaci JDMP zajiš~uje
IMIP. Celoplošná aktualizace (včeLné Lerénniho šeLreni a aéreni
bude koncea roku 1995 dokončena na 12 kaLasLrálnich úze_ich
(32.4% dokončených úze_i>.

DlqiLálnf referenčnf aapa správnich hranic, katastrálnf a linlová
jsou dokončeny na celé_ úze_f _ésLa. DRKM zahrnuje údaje o 4,4
aiI. bodech polohopisu, DRLM o 111.6 tis. adresnich bodu a 25
tis. ullčnfch úsecfch.

Z JD"P a DRKM vyhoLovuje IhIP pro ~ivatele aapy v _éritcfch
1:500 a~ 1:10000. Do Lakové odvozené digiLAlnf aapy v _ériLku
1:5000 byly v roce 1995 doplnény názvy ulic. V současné dobé jsou
doplňovány i na úrovni a~r(Lka 1:500.

JDMP i soubor dlqiLálnfch referenčnich map jsou sLále vice
v~ivány. Hlavni_i záje_ci jsou investorské a projektové
orqanizace. qeodetické firmy, úrady _~sLské správy a správci
technického vybaveni a~sLa. V roce 1995 (do 30.8> byly poskyLnuty
výsLupy pro 8 odboru MaqisLráLu, 49 úradu _~sLských čásLi. 8



orqanizaci a~sLa, 10 sprácu Lechnického vybaveni a 62 soukroaých
flrea. VýsLupy z dlqiLálnioh aap pln~ respekLuj! po~adavky
~ivaLele (voliLelný rozsah a informačn! obsah. m~r!Lko aapy.
ao~nosL pripojeni alfanumerických Inforaac I, údaju evidence
pozeakového kaLasLru, nezávislosL na kladu aapových lisLu.
vyLváreni podkladu pro qeoaeLrické plány, účelové aapy a pod.>.

Tr~by ziskané dosud poskytnuLim údaju JDMP dosud dosáhly 6
aiI.Kč, skuLečná cena sl~eb (údaje pro úrady a~sLské správy,
orqanizace zrizené ZasLupitelsLvem hl.a.Prahya spolupracuj icl
správce technického vybaveni jsou poskytovány zdarma nebo s 80%
slevou> činl (k 30.8.1995) 37 all.Kč. V roce 1995 byly požadovány
výsLupy z JDnp v 46%, z SRR" v 44%, účelové výsLupy v 6%. výsLupy
z TMP ve 4%. VedIe primých ekonomických prlnosu vyLvári dokončená
JDMP i nepriaé úspory plynoucl ze sniženi zLrát vyvolaných z
neznalosLi polohY a prúbfhu objekLu a vedeni technického vybaveni
a~sta (predevšia podzeanlch) , ze sniženi nákladu na qeodetické a
projektové práce, z možnosti pripojeni dalšich údaju k JD"P a ze
zvýšeni kvality a tim I aplikability doku.entace správcu
technického vybaveni aista.

Stávaj icl sLav tvorby a údržby JD"P a DR" umožňuje poskyLovat na
celém územi Bista dlgitálni aapy v a~rltku 1:100 až 1:10000 s
požadovaným obsahem a pripojovat k nla technologii GIS negrafické
údaje. Hlavni zásadou pri tvorbi dlgitálnich aap je zajišt~ni
údržby jednotlivých vrstev jejich obsahu. TaLo zásada je dodržena
u polohopisu. Pro zvýšeni využltelnosLi diqiLálnich aap je však
duležltá i výškopisná část aap. VýAkopis (vrsLevnice) jsou
součásti obsahu n~kterých grafických aap (Technická aapa Prahy,
státni aapa 1:10000>. je však aktuálni pouze k datu vzniku aapy.
JD"P obsahuje body polohopisu s VÝškou jen na úzeai, kde výšky
byly zmireny v rámci dokumentace skutečného provedeni stavby.
Jedinou raclonálni metodou pro porizeni celoplošného výškopIsu
Bista (a následného vytvoreni dlqitálniho BodeIu terénu Bista> je
letecké sni.kováni a fotogramaetrlcké vyhodnocenl výškopisu.
Vyhodnocenl leteckých snl.ku a vytvoreni dlqlLálnlch orLofotoaap
uaožni jejich dalšl využiLi zej.éna pri:

- aktualizaci JD"P a souboru DR".
- došeLreni dalšich údaju (napr. klasifikace a výška budov, počeL
podlaži, vYhodnoceni tvaru strech).

- lokalizaci skládek a sLarých záLiži,
- lokalizaci významných drevin a plošných útvaru.
- koapozici nových staveb. dopravnl siqnalizace.
- idenLifikaci sloupu. plošných objektu na koaunikaclch,
- vyLvorenl maLeaatických modelu prúb~hu povodni v hl.m.Praze,
- akLualizaci daL povrchu a zeleni a zjiš~ovánl zdravotniho stavu
zeleni.

- prÚ2kumech aožné konLaminace pudy. zamokrených a zátopových
úzeai,

- aktualizaci územniho plánu a návrhu funkčnich ploch.
- zjl§~ováni nepovolených sLaveb.



Pro zajišt~ni t~chto úkol~ je
sniakováni Ú2eai a~sta:
- spektrozon~lni zejména pro
veqetačnia obdobi.

- černobilé pro účely aapov~ni v

Aktuallzace v~tšiny fotoqraa.etrlcky zIskaných soubor~ údaj~ bude
prob Ihat prOb6~n~. Aktualizaci výškopisu (diqit~lniho aodelu
terénu) lze zajl6~ovat jen novýa sniakov4nla v 4 až 5 letéa oyklu.

o leteoké sniaky a jejich VYUŽitI projevily v ainulýoh leteoh
značný z~jea jednotlivé aistské č4sti i ~ada orqanizaoi aista. Z
15 a6stských č4sti si letecké sniaky poridilo v poslednich dvou
letech 8. Počitačov6 se využivaji pouze v Praze 4. Praha 5 si
objednala jej ich diqitálni zpracováni. Ostatni úrady je využivaji
jen ·pohledovi". Z dalšich orqanlzaoi je ovi~uje TSK. ÚRM a
Pražské vod4rny. Clle. projektu (1995 - 1996) je proto zajistit
tvorbu jednotné dlqlt4lnl rastrové ortofotoaapy pro celé úzeai
a6sta a vytvo~it technoloqii jejlho počitačového vYUŽiváni.
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KOKES
INTERAKČNí GRAFICKÝ SYSTÉM PRO lVORBU A ÚDRŽBU
DIGITÁLNíCH MAP

• rastrové podklady, vektorová mapa
.výškopis
• barevné letecké snímky, ortofotomapy

KATASTR
DATABÁZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

• oboustranné propojení grafické a písemné části katastru nemovitostí
• výpisy z katastru nemovitostí

- list vlastnictví
- evidenční list
• informace oparcele

- účelové seznamy a další
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MAPOVÝ INFORMAČNí SYSTÉM PRO sPRÁvu POZEMKOVÝCH,

TECHNICKÝCH A ÚČELOVÝCH MAP A POPISNÝCH ÚDAJÚ

• použití pro státní správu, mesta, obce, z:ávody, správce inženýrských síti apod.

• modulárni skladba systému
• evidence nemovitého majetku (parcely, budovy)
• informace o vodovodech, kanalizacích, plynovodech, elektrovedení

• informace o komunikacích, mestské zeleni

• výmery, bonity a ceny parcel

• dane z nemovitostí
• územní a stavební i'ízení

• pozemkové úpravy
• správa hi'bitovu

GEPRO s.r.o.
Štefánikova 52
.• r!!n nn " __k_ C
."""',vv ra O.la •••

t.eLn=ax:02/55 1053, 53 90 51





SOKKIJ\
lutltpee&ú iWÚJb, geodefitJzýek
pwtujli a PJiil2ujeKIfui

* NIVELAČNÍ PRÍSTROJE

* ŠIROKÝ SORTIMENT PRÍSLUŠENSTVÍ

* LASEROVÉ PRÍSTROJE

Ka ~tiaf,uje~••qm;- CIVeaWU "vudw..
~H1UJQ •••~1

Sokkia s.r.o.
Pacovská31

14000 Praha 4
tel.: 61 21 13 72

- fax: 61 21 II 94


