
Slovenská spolo�nos� geodetov a kartografov

�eský svaz geodetu a kartografu

Úrad geodézie, kartografie a katastra

Slovenskej republiky

ZBORNíK PREDNÁ�OK

VIII. KONFERENCIA O KATASTRI

NEHNUTE�NOSTí

Dom techniky ZSVTS �ilina
21. - 22. X. 2004





Slovenská spolo�nos� geodetov a kartografov

�eský svaz geodetu a kartografu

Úrad geodézie, kartografie a katastra

Slovenskej republiky

ZBORNíK PREDNÁ�OK

VIII. KONFERENCIA O KATASTRI

NEHNUTE�NOSTí

Dom techniky ZSVTS �ilina
21. - 22. X. 2004



PRíHOVOR
- Ing.Eduard Maták - predseda výkonného výboru Slovenskej spolo�nosti
geodetov a kartografov

1. Ing. Jifí �íMA ,CSc.- Západo�eská univerzita v Plzni
� K výro�iu 50 rokov sústredenej zamemera�skej slu�by v �eských

zemiach"

2. Doc.lng.lmrich HOR�ANSKÝ,PhD.- Slovenskátechnická univerzitaBratislava

.Kataster nehnutel'nosti a 40.výro�ie zákona o evidencii nehnute-
I'nosti na Slovensku"

3. Ing. Karel VE�ERE - �eský úrad zememérický a katastráJni Praha
.Prognóza katastra nehnutel'nosti a hlavné smery jeho rozvoja."

4. Mgr. Marta KOPRDOVÁ- Úrad geodézie, kartografiea katastraSR Bratislava

JUDr.Jaroslava Toma�ovi�ová - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Bratislava
.Posledná novela katastrálneho zákona"

5. JUDr.Eva BARE�OVÁ- �eský úrad zemémerický a katastráiní Praha
.Aktuality v právnej úprave katastra nehnutel'ností �eskej republiky"

6. Ing.Pavol KVARDA - Geodetický a kartografický ústav Bratislava

"Katastrálny portál"

7. Josef JJRMAN - �eský úrad zemémérický a katastráiní Praha
Vít SUCHÁNEK - �eský úrad zemémérický a katastráiní Praha
� Zásadné zmeny v technologickej oblasti správy katastra nehnutel'ností
od poslednej konferencie o katastri nehnutel'ností a strednodobý výhlad

rozvoja"

8. Ing. Jirí POLÁ�EK,CSc. - �eský úrad zememérický a katastráiní Praha
.Skúsenosti s prevádzkou centrálnej databázy katastra nehnutel'ností

v ISKN"

9. Ing.Bohumil JANE�EK- �eský úrad zememérický a katastráiní Praha
.Správa katastra nehnutel'nosti a poskytovanie slu�ieb verejnosti"



10. Ing.Jozef VL�EK - Katastrálny ústav �ilina

#Obnova katastrálneho operátu#
11. Ing.Karel �TENCEL - Katastráiní úfad pro Zlínsky kraj, Zlín

#Digitalizácia súboru geodetických infonnácií katastra nehnute�nosti �R#

12. Ing. Lubica HUDECOVÁ, PhD. - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Bratislava

#Usporiadanie pozemkového vlastníctva na Slovensku#

13. Ing. Franti�ek JANOVSKÝ - GEOS Litomefice

#Pozemkové úpravy z hradiska spracovatera#

14. Ing.Pavel TROJÁ�EK - EKOTOXA Opava s.r.o.

#Nový register pôdy v �eskej republike#

15. Ing.Jifí VONDRÁK,PhD. - Ústav geod_ézie VÚT v Brne

Ing.Stanislav KUTÁLEK,CSc. - Ústav geodézie VÚT v Brne

Ing.Zdenek Fi�ER - Ústav geodézie VúT v Brne

Ing.Tomá� �VÁB - Ústav geodézie VÚT v Brne

#Výuka katastra nehnuterností a mapovanie v Brne#

16. Doc.lng.Jozef �I�MÁR,PhD. - Slovenská technická univerzita Bratislava

#Výu�ba katastra nehnuterností na Stavebnej fakulte STU Bratislava#



Ke� sa v roku 1983 pripravovaJal. Konferencia o evidencii nehnutel'nosti

v Brne, nikto z nás netu�il, �e dala základ významnej tradícii. Slovenski a �eski
geodeti sa v trojro�nom intervale schádzajú na podujati, ktoré sa v odbornej
verejnosti te�i mimoriadnemu záujmu.

�as priniesol i ve�a zmien. Z evidencie nehnute�nosti - ktorej legislatívny
vznik si v tomto roku pripominame, sa stal kataster nehnute�ností. Tento vý-
znamný informa�ný systém nielen �e je dôle�itým nástrojom pre zabezpe�e-
nie vlastníckych práv ob�ana,ale dnes sa radi medzi systémy, ktoré znesú ná-
ro�né kritéria v porovnávani so zahrani�im. Je to výsledok sna�eni generácií
geodetova dnes i právnikov a informatikov. Je priam symbolické, �e v tomto
roku si pripomíname i 50. výro�ie sústredenej zememera�skej slu�by v na�ich
krajinách.
Spolo�né technické a právne dedi�stvo geodetov v �eskej republike i na

Slovensku spája v h�adani nových rie�eni pri budovani katastra nehnute�ností.
A preto sa dnes schádzame u� na VIII. Konferencii o katastri nehnutel'ností.
�as potvrdil, �e je u�ito�né ,ke� sa ku tejto problematike schádzajú odbornici
z praxe, riadiaci pracovnici, u�itelia vysokých a stredných �kôl a odbornici z vý-
skumnej sféry. Mo�no vyjadri� nádej, �e poznatky z tak významného podujatia
obohatia ka�dého ú�astnika po stránke odbornej, ale i spolo�enskej.

Za uplynulé obdobie si odborníci z na�ich krajin na�li nielen profesionálne,
ale i I'udské - priate�ské kontakty. A to je prinos, ktorý má e�te �al�i rozmer.
Rozmer spolupráce a �udskej úcty medzi národmi.
Vitajte na Slovensku, vitajte v �iline naVIII. Konferencii o katastri nehnute�ností.

Ing. Eduard Maták
predseda výkonného výboru

Slovenskej spolo�nosti geodetov a kartografov



VÝRo�í 50 LET SOUSTREDENÉ

ZEMEMERICKÉ SLU�BY V �ESKÝCH ZEMíCH

Abstrakt:
Historický vývoj snah o soustfed{mí zememefické slu�by v �eských ze-

mích iniciovaných ji� v roce 1912 Spolkem �eských geometriJ. Situace po
vzniku  eskoslovenské republiky v roce 1918 a v období 2. svetové války.
Zfízení Ústrední správy geodézie a kartografie v roce 1954. 50 let �innosti
soustfedené zememefické slu�by v �eských zemích (1954-2004).

V roce 2004 je namisté vzpomenout výro�i 50 let soustfedéné zeméméfic-
ké slu�by v �eských zemich a stru�né popsat nesnadnou cestu na�ich pfed-
chudcu k dosa�ení tohoto cíle. Po�adavek soustfedit v�echny zeméméfické or-
ganizace do Ústfedního úfadu pro vyméfování, který by zaji��oval budování
a vedeni pozemkového katastru, geodetických základu, tvorbu státních mapo-
vých dél, ale i agrárni operace (konkrétné scelování pozemku), byl vysloven ji�
v roce 1912 Spolkem �eských geometru.
Pfi vzniku �eskoslovenské republiky v roce 1918 byla v podstaté zachována

dosavadní roztfi�ténost zeméméfických (tj. geodetických a kartografických) pra-
cí do pusobnosti ministerstva financí (pozemkový katastr, katastrálni mapováni,
triangula�ní práce a ústfední archiv), ministerstva vefejných prací (budování zá-
kladních vý�kových siti a hrani�ní méfeni), ministerstva národní obrany (topogra-
fické mapováni a geodetické práce pro potfeby armády), ministerstva zemédél-
ství (agrárni operace) a ministerstva spravedlnosti (agenda pozemkových knih,
zemských desek, �elezni�ních a horních knih). Ministerstvo financí té� vydávalo

oprávnéni pro vyhotovování geometrických plánu pro oprávnéné zeméméfi�e,
ktefi pusobili v resortech �eleznic, zemédélství a lesnictví, v hornictvi a v zemé-
méfických oddéleních velkých mést. Soukromý sektor vytváfeli autorizovaní cMI-
ní technici organizovaní v In�enýrské komofe pro �SR. Topografické mapy pro
potfeby vefejnosti v méfítkách 1: 75 000 a men�ích vydával a ve�keré zemémé-
fické práce pro potfeby armády zaji��ovalVojenský zemépisný ústav v Praze.

Pozemkový katastr slou�il pfedev�ím k vyméfování daní. Jeho legislativni
ukotvení bylo realizováno vydánim zákona �. 177/1927 Sb., a technické zabez-

pe�eni detailné popsáno v Instrukcí A a Instrukci 8 z let 1932 a 1933, které by-
ly pou�ívány a� do 50. leI.

*) Ing. Jifí �ima, CSc., Západo�eská univerzitav Plzni, Fakultaaplikovanýchvé-

d, Univerz~ní22,306 14 Plze#



K prvnímu �áste�nému soustredéní zemémérické slu�by v �eských zemích
do�lo béhem 2. svétové války v rámci Protektorátu �echy a Morava. V roce
1942 byl nafízením protektorátní vlády zfízen Zemémérícký úrad �echy a Mora-
va, v ném� bylo soustredéno 2000 zeméméri�U ze v�ech resortu státni správy
s výjimkou ministerstva financí, které i nadále spravovalo pozemkový katastr. Ná-
plní Zemémérického úradu bylo budování polohových a vý�kových geodetic-
kých základu, topografické mapování, vydávání map pro verejnost a od roku

1943 té� katastrá/ní mapování (napr. celého území hlavního mésta Prahy). Je
tfeba prípomenout, �e ú�astí na téchto pracích se vét�ina zeméméri�u vyhnula
totá/nímu nasazení ve Velkonémecké rí�i. Béhem 2. svétové války pusobila té�
soukromá sféra, av�ak výkon v�ech zemémérických �inností podléhal dozoru
Zeméméfického úradu.

Po osvobozeni se uplatnily silné resortní tlaky na obnoveni puvodní roztrí�té-
né struktury zemémérické slu�by z období první republiky. Zemémérický úrad
v�ak zru�en nebyl, ale v roce 1950 transformován na Státni zemémérícký a kar-
tografícký ústav v Praze a povéren provádéním geodetických a kartografických
prací celostátní povahy a významu. V dubnu 1947 byl schválen první zemémé-
rický zákon �. 82/1948 Sb. (zákon o verejném vymérování a mapování), kterým
byla ve�kerá civilní zeméméfická slu�ba podrízena ministerstvu financi. Vlednu
1950 byly tyto kompetence prevedeny na ministerstvo techniky a novelou záko-
na �. 82/1948 Sb. a návazným vládním narízením byly zru�eny dosavadní ka-
tastrálni mérické úfady a transformovány na zeméméfícká oddélení krajských
a okresních národních výboru.

Politické zmény v roce 1948 výrazné ovlivnily pusobnost a poté i existenci
soukromé sféry v zemémérictvi. Po zru�ení oprávnéní k �innosti pre�la prevá�-
ná �ást soukromých geodetu do dru�stva Geoplán. V roce 1951 byla zru�ena
In�enýrská komora a s ní skon�ilo i pusobení autorizovaných civílních techniku.
V roce 1952 bylo zru�eno dru�stvo Geoplán a jeho pracovníci vesmés príjati od

1.1.1953 do nové zrízeného národního podniku GeometraV roce 1951 prevza-
lo kompetenee zru�eného ministerstva techniky ministerstvo stavebního pru-
myslu, zanikly dosud existujíci profesni spolky (napr. Spolek �eskoslovenských
zeméméri�u) i tradi�ní odborný �asopis Zemémérický obzor. Padesátá léta vel-
mi negativné postihla registraci vlastnických práv k nemovitostem zru�enim zá-
sady konstitutivnosti zápisem do pozemkové knihy a postupným umrtvením dob-
re fungujícího pozemkového katastru. Období let 1951-1953 se v�ak také
vyzna�ovalo cílenými snahami dosáhnout soustredéní civilní zemémérické slu�-
by ve vlastním ústfedním orgánu státní správy. Paradoxné tomu nahrálo navázá-
ní spolupráce se sovétskou geodetickou a kartografickou slu�bou (Glavnoje
upravlenije geodezii i kartografii) a ú�ast na první konferencí geodetických slu-
�eb socialistických státu v roce 1952 v Sofii. Ve stylu "pfebirání sovétských zku-
�eností" byl pracovníky zeméméfického odboru ministerstva stavebnictví pod
vedením Ing. Jaroslava Pru�i zpracován návrh na zrizení ústfedniho orgánu ge-



odézie a kartografie s vlastní kapitolou státního rozpo�tu a sítí podrízených
územních orgánu a specializovaných ústavu. Tento návrh byt projednán a schvá-
len vládou �SR 23.12.1953 a dnem 1.1.1954 byla vládním narízením zrízena
Ústrední správa geodézie a kartografie (ÚSGK), Oblastni ústavy geodézie a kar-
tografie (7 v �eských zemích) a specializované ústavy - Geodetický a topogra-
fický ústav v Praze, Kartografický a reproduk�ní ústav v Praze a Výzkumný ús-
tav geodetický, topografický a kartografickýv Praze. V �ele ÚSGK byl predseda
jmenovaný vládou �SR, av�ak podléhající podie tehdej�ích zvyklostí ministrovi
místniho hospodárství (od roku 1958 ministrovi vnitra).

Mnohdy násilnou socializaci zemédelslví provázely hospodársko-technické

úpravy pozemku, behem kterých bylo zru�eno v celé �eskoslovenské republi-
ce asi 15 milionu pozemkových parcel dosavadních vlastníku. Nove vytvorené
pozemkové mapy a Jednotná evidence pudy (JEP) preferovaly u�ívaci vztahy
podie zásady "puda patrí tem, kterí na ní pracují". Teprve v �edesátých letech
se ukázala nutnost vytvorit novou evidenci nemovitoslí, která by rovne� evidova-
la vlastnické vztahy k nemovitostem. Legislativni oporou se staly zákon �.
22/1964 Sb. a návazná vyhlá�ka ÚSGK �. 23/1964 Sb.

V období Pra�ského jara a v souvislosti se zavádenim "nového modelu ná-
rodního hospodáfslví" byla v roce 1968 vet�í �ást orgánu a organizací resortu
ÚSGK nejen prejmenována, ale i prevedena ze sféry rozpo�tové na príspevko-

vou a hospodárskou. Vznikly národní podniky In�enýrská geodézie v Praze a Br-
ne s od�tepnými závody v krajích, Oblastní ústavy geodézie v Praze a Brne

s podrízenými stredisky geodézie, Kartografie, n.p., Praha, Kartografické na-
kladatelství v Praze, n.p., a Geodetický ústav v Praze, n.p. (1969). Nove pripra-
vený zákon o geodézii a kartografii ji� nebyl vládou �SSR projednán, proto�e
Ústavní zákon �. 143 o �eskoslovenské federaci delimitoval úkoly zememeric-
ké slu�by do národních kompetenci �eské socialistické republiky a Slovenské
socialistické republiky. ÚSGK ukon�ila svou �innost 31.12.1968.

Zákonem �eské národní rady �. 2/1969 Sb., byla zrizena soustava minis-
tersteva ústredních orgánu státní správy, mezi kterými byl i �eský úrad geode-
tický a kartografický (�ÚGK), podrízený ji� prímo vláde �eské socialistické re-
publikya s vlastní kapitolou státního rozpo�tu. V roce 1971 byl na federální
úrovni schválen zákon �. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii. Krome zásad
jak zabezpe�it odborné zememerické práce pro potreby obrany, hospodárské
a kulturní výstavby, stanovil té� rozsah geodetických a kartografických praci pro
vlastní potrebu jiných resortu státní správy a v�eobecný dohled státními orgány
geodézie a kartografie. V jeho dikci byla patrná tehdej�í utajovaci mánie

a ovzdu�í politické "normalizace". Následnou vyhlá�kou �. 10/1974 Sb. byla
zrízena významná funkce odpovedného geodeta, která mj. prispela ke zrovno-
právnení zememeri�u s ostatními ú�astníky výstavby.

V roce 1972 byla zavedena nová struktura orgánu a organizaci resortu
�ÚGK, která s men�ími zmenami pretrvala a� do konce roku 1992. Bylo vytvo-



reno 7 národních podniku Geodézie s podrízenými stredisky geodézie v okre-

sech, 7 krajských správ geodézie a kartografie jako územní orgány státní sprá-

vy, Geodetický ústav v Praze, n.p., Kartografie, n.p., Praha (v roce 1983 slou-

�eny do Geodetického a kartografického podniku v Praze) a pretrval Výzkumný

ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze (od roku 1979 ve Zdi-

bech). Podie vyhlá�ky �. 60/1973 Sb. bylo udelováno oprávnení zememeric-

kým in�enýrum na základe splnení predepsané praxe aslo�ení zkou�ky pred ko-

misí�ÚGK.

Sametová revoluce v roce 1989 prinesla zásadni zmeny v politické a hospo-

dárské oblasti - napr. privatizaci státních podniku, renesanci soukromé sféry

v zememerictví i zásadní zmeny v legislative (zrízení katastru nemovitostí a katast-

rálních úradu rozhodujících o zápisu vlastnických a jiných vecných práv k nemo-

vitostem do katastru nemovitostí podie zákonu �. 265/1992 Sb. a 344/1992

Sb.). Zákonem �. 359/1992 Sb. byla vytvorena nová struktura orgánu a organi-

zaci státní správy zememerictví a katastru nemovitostí v �ele s �eským úradem

zememerickým a katastrálním (�ÚZK). V jeho podrízenosti je Zememerický úrad,

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 7 zememerických

a katastrálních inspektorátu a (do konce roku 2003) 77 katastrálních úradu s 35

deta�ovanýmí pracovi�ti. Od 1.1.2004 byla územní pusobnost a po�et katastrál-

ních úradu prizpusobeny sou�asnému po�tu kraju (14 katastrálních úradu se 111

katastrálními pracovi�ti). V roce 2002 evidoval �asopis Zememeri� 265 soukro-

mých zememerických firem s více zamestnanci. Soukromá sféra v�ak zahrnuje

i blí�e nezjistitelný po�et fyzických osob vykonávajících zememerické práce jako

�ivnost vázanou. V �ervnu 2004 registroval �ÚZK 2 229 úredne oprávnených

zememerických in�enýru pusobících prevá�ne mimo státní orgány zememei'ictví

a katastru nemovitosti. Tylo údaje, doplnené po�tem 5 700 zamestnancu resor-

tu �ÚZK sved�í o zna�ném rozsahu zememerických a katastrálních �inností

v �eské republice, i kdy� je nutne konstatovat, �e v poslední dobe v soukromé

sfére nabídka prací ponekud prevy�uje poptávku a priná�í nekteré negativní pru-

vodní jevy konkuren�ního boje.

Hodnotíme-Ii dnes, po padesáti letech �innosti soustfedené zememerické

slu�by v �eských zemích, dosa�ené výsledky, jde výrazne o hodnocení pozitivni.

Bez soustredení kapacit, technických a finan�ních prostred ku , získaných pro

vlastní kapitolu státního rozpo�tu, by nebylo mo�né ve sledovaném období reali-

zovat taková dila celostátního rozsahu a významu jako jsou napríklad:

� dobudování a modernizace geodetických polohových, vý�kových a tíhových

základu,

� integrace základních geodetických sití �eské republiky do evropského rámce,

� puvodní topografické mapování 1: 10000 celého státního územi,

� vytvorení soustavy Základních map v mei'itkové rade od 1:1o 000 do 1: 200 000

a zaji�tení jejich periodícké aktualizace,

� naplnení a aktualizace Základní báze geografických dat (ZABAGED),



� obnovení funkce katastru nemovitostí (právních i technických agend),
� digitalizace souboru popisných informaci (SPI) katastru nemovitostí �R,
� vytvoreni a provoz Informa�niho systému katastru nemovitosti (ISKN) v�etné
dálkového prístupu k datúm katastru nemovitostí.

Vstup �eské republiky do Evropské unie a srovnáni s kompetencemi a eko-
nomickým statutem národních zemémérických slu�eb dal�ích �lenských státú
prinese jisté nové iniciativy v zále�itostech budouciho usporádáni resortu �es-
kého úradu zemémérického a katástrálniho. Je treba mit na paméti vysokou
spole�enskou presti�, kterou resort ziskal díky fungujícímu katastru nemovitos-
tí a rozhodování o zápisu vlastnických a jiných vécných práv k nemovitostem do
katastru. �etné evropské priklady v�ak ukazují, �e zemémérické a technické
katastráiní �innosti ve státnim zájmu i pro potreby �iroké verejnosti mohou být
zabezpe�ovány institucemi financovanými z�ásti nebo i zcela zvlastnich príjmú,
nezávisle na v�dy omezených mo�nostech státního rozpo�tu.
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KATASTER NEHNUTE�NOSTí

A 40. VÝRO�IE ZÁKONA O EVIDENCII

NEHNUTE�NOSTí NA SLOVENSKU

Abstrakt:
Okolnosti vedúce k prijatiu zákona �. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutel'nos-

ti. Budovanie evidencie nehnutel'nosti ako �tátneho informa�ného systému
o nehnutel'nostiach a o právach k nehnutel'nostiam. Pozitíva a negatíva tvorby
a aktualizácie evidencie nehnutel'ností v obdobi 1964 - 1992. Nadviazaním na
pozitívne prvky evidencie nehnutel'ností kontinuálne pokra�ovanie v budovaní
�tátneho informa�ného systému o nehnutel'nostiach a o právach k nehnute-
I'nostiam vy��ieho stup�a - katastra nehnutel'ností od roka 1993.

Na rok 2004 v oblasti geodézie, kartografie a katastra pripadajú dve vý-
znamné výro�ia, ktoré nemo�no obís� ml�aním. Je to jednak 50. výro�ie zjed-
notenia rezortu (sústredenia geodetických, kartografických a technických ka-
tastrálnych �inností) a najmä 40. výro�ie zalo�enia evidencie nehnutel'ností

(dalej iba EN) prijatím zákona �. 22/1964 Zb.

2. Jednotná evidencia pôdy

- osobitný nástroj �tátu na evidovanie nehnutel'ností

Nedostatky evidencie pôdy po roku 1948 pre dobové potreby ústredne ria-
deného hospodárstva kulminovali hne v polovici pä�desiatych rokova dali pod-
net na vybudovanie dokonalej�ej evidencie pôdy, tzv. jednotnej evidencie pôdy
(JEP), a to od roka 1956. Úlohou JEP bolo vybudova� takú evidenciu pôdy, kto-
rá by poskytovala hodnoverné údaje nielen na plánovanie a riadenie pornohos-
podárskej výroby a na rozpisy dodávok pornohospodárskej produkcie, ale aj na
evidovanie v�etkých pozemkov, budov, stavieb a ktorá by slú�ila v�etkým odvet-

viam hospodárstva.

Doc. Ing. Imrich Hor�anský, PhD., Slovenská technická univerzitav Bratislave,

Stavebná fakulta



Hlavnou zlo�kou mapového operátu JEP bola pozemková mapa, ktorá zobra-
zovala ..skuto�ný" stav - neúplný konglomerát stavu pozemkových, hospodár-
skych, vlastníckych, dr�obnostných a u�ívacích pomerov v katastrálnom území.
Základným mapovým podkladom na vyhotovenie pozemkovej mapy JEP bola ka-
tastrálna mapa. Bola doplnená zmenami pod�a právoplatných listín a dokladov
a pod�a výsledkov miestneho pre�etrovania a zostala natrvalo ulo�ená na okres-
nom pracovisku geodézie. Predmetom pre�etrovania a merania neboli vlastníc-

ke hranice, ale hranice u�ívania.
Písomný operát JEP za�al byl' postupne spracúvaný mechanizovaným, stro-

jovo-výpo�tovým spracovaním (dierno�títkový systém).
Tvorba JEP sa �asovo prekrývala s pokra�ujúcímí prácamí na �asto násílnej

kolektivizácii po�nohospodárstva a lesného hospodárstva ako aj s pokra�ovaním
prác na hospodársko-technických úpravách pozemkov, ktoré ignorovali vlastníc-
ke práva k nehnute�nostiam.

3. Pozemková kniha - osobitný nástroj �tátu na evidovanie

vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam

V priebehu 19. storo�ia akceleroval vývoj spolo�nosti a priniesol po�ia-

davku spracovania a kontinuálnej aktualizácie úradných záznamov pokrý-
vajúcich územie celého �tátu so zápisom zákonom stanovených skuto�-
ností týkajúcich sa nehnute�ností alebo práv súvisiacích s nehnute�nos amí
- verejných kníh. Vo verejných knihách boli pre potreby vlastníkov zazna-
menané v�etky majetkovoprávne vz ahy k nehnute�nostiam. Najdôle�itej�ím
ale aj najfrekventovanej�ím komponentom verejných kníh bola pozemková

kniha.
Pozemková kniha mala slú�i na to, aby dala pevný základ a preh�ad o práv-

nych pomeroch vz ahujúcich sa na nehnutel'ností. V mnohých prípadoch po-

zemkovokni�ný stav nebol uspokojivý pre nedokonalé vykonanie akcie zaklada-
nia pozemkových kníh. Neúplné zlep�enie tohto stavu prinieslo zakladanie
pozemkovokni�ných vlo�iek a nápravy pozemkovej knihy.

Po skon�eni 2. svetovej vojny bol nielen stav pozemkového katastra ale aj
pozemkovej knihy na Slovensku nedobrý. Na polovici územia nebol zalo�ený
operát pozemkového katastra, zna�ná �as� katastrálneho operátu nebola vlo�-
kárskym konaním premietnutá v pozemkovej knihe, zna�ná �as� komasácii ne-
pre�la vlo�kárskym konaním, vojnové udalosti spôsobili stratu, pripadne zni�e-
nie operátov pozemkového katastra a pozemkovej knihy z 376 katastrálnych
území (KÚ) a delenie vlastníctva nehnute�ností do spoluvlastníckych podielov
dosiahlo spolo�ensky neúnosnú mieru. Samotný charakter pozemkovej knihy
spôsoboval, �e napriek intabula�nému principu zápísu vlastníckeho práva v po-

zemkovej knihe v ur�itom po�te prípadov z rozmanitých prí�in k zápisu zmeny
vlastníckeho práva nedo�lo. Pritom na ozna�enie vlastníkov sa vo vä��ine pri-



padovokrem mena a priezviska nepou�ívali �al�ie identifika�né údaje, z �oho

rezultovali zámeny osôb - vlastníkov a nedorozumenia.

K podstatnej zmene v oblastí materiálneho ob�ianskeho práva do�lo

k 1.1.1951 prijatím Ob�ianskeho zákonníka �. 141/1950 Zb., ktorý zru�il do-

vtedaj�i intabula�ný princíp. Nadobudnutie vlastnickeho alebo iného vecného

práva k nehnute nostiam na základe dohody - zmluvy za�alo by� regulované

konsenzuálnym príncípom, t.j. za�ala plati� zásada, �e vlastníctvo k nehnute -

nosti sa nadobúda samotnou listinou. Nadobudnutie vlastníctva bolo spojené

s uzavretím zmluvy bez toho, aby bol nevyhnutný vklad tejto zmeny do pozem-

kovej knihy (organizácíe mali povinnos� takéto návrhy dáva�, av�ak túto povin-

nos� iba �iasto�ne plnili). Bol síce inadalej povolený vklad do pozemkovej kni-

hy, nemal u� ale kon�titutívny charakter a bolo ponechané na iniciatívu

nadobúdate a vlastníckeho práva, �i sa bude uchádza� o návrh vkladu do po-

zemkovej knihy. Týmto sa stratila spo ahlivos� dovtedaj�ích pozemkovokni�ných

zápisov a evidovaný stav v pozemkovej knihe sa za�al rozchádza� so skuto�ným

právnym stavom aj v tých priestoroch, kde dovtedy bola pozemková kniha dob-

re spravovaná a aktualizovaná.

Pozemkové knihy boli spravované na okresných súdoch a� do roku 1964.

Zákon �. 22/1964 Zb. O evidencii nehnute ností, platný od 1.4.1964, predpi-

sy o verejných knihách zru�il a zakladanie listov vlastníctva za�lenil do pôsob-

nosti orgánov geodézie v jednotlivých okresoch. Verejné knihy sa v�ak v ur�i-

tých pripadoch pou�ivali a pou�ivajú aj na�alej. Výpisy z nej sa vydávajú dodnes

s výnimkou pozemkovokní�ných vlo�iek u� uzavretých.

4. Evidencia nehnutel'ností - postupne sa zlep�ujúci

technický podklad evidovania nehnutel'ností

Zákonom �. 22/1964 Zb. o evidencii nehnute ností s ú�innos�ou od 1. 4.1964

EN nahradila dovtedaj�iu JEP. Na zákon o EN nadväzovala vyhlá�ka Ústrednej

správy geodézie a kartografie �. 23/1964 Zb.

EN bola �tátnym orgánom spravovaný ucelený systém informácií zabezpe�ujúci

za�iatkom �es�desiatych rokov zadefinované potreby národného hospodárstva. EN

evidovala údaje o nehnute nostiach potrebné na plánovanie a riadenie hospodárstva,

najmä po nohospodárskej výroby, na ochranu spolo�enského vlastníctva a osobné-

ho vlastníctva ob�anov, na správu národného majetku, na ochranu po nohospodár-

skeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, pre potreby územného plánovania,

na priznanie a stanovenie dane z pozemkov a poskytovala základné informácie

o územnom �lenení �tátu, najmä výmery územných a správnych jednotiek. V EN bo-

li evidované v�etky nehnutel'nosti s uvedením druhov pozemkov, výmeru a spôsobu

u�ívania, dalej vlastnícke vz�ahy so zna�ným obmedzením, správa národného majet-

ku, právo trvalého u�ívania národného majetku, právo osobného u�ívania pozemkov,

obmedzenie vlastníckych práv a iné skuto�nosti týkajúce sa nehnutel'ností.



EN zakladali, spravovali a aktualizovali v súlade so skuto�ným stavom orgány
geodézie zriadené v okresoch (strediská geodézie) ako sú�asti Ústavu geodézie
a kartografie pre príslu�ný kraj. V nadväznosti na ústavnýzákon �. 143/1968 Zb.
o �esko-slovenskej federácii bola zákonom SNR �. 207/1968 Zb. O zriadení mi-
nisterstieva iných ústredných orgánov �tátnej správy SR d�om 1.1.1969 zriade-
ná Slovenská správa geodézie a kartografie (od 1.7.1973 Slovenský úrad geo-
dézie a kartografie) ako ústredný orgán �tátnej správy na zabezpe�enie civilných
potrieb geodézie a kartografie. Od 1. 1. 1968 boli Ústavy geodézie a kartogra-
fie zru�ené a nahradené Oblastným ústavom geodézie v Bratislave s celosloven-
skou pôsobnos!ou s výkonnými zlo�kami v okresoch - strediskami geodézie. Po-
dl'azákona �. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a kartografie bola s platnos!ou
od 1. 7. 1973 dovtedaj�ia organiza�ná �truktúra nahradená novou: zriadili sa
krajské správy geodézie a kartografie s krajskou územnou pôsobnos!ou a hos-
podárske �tátne organizácie Geodézie, n. p. tie� pre ka�dý kraj. zakladanie

a spravovanie EN prislúchalo do pôsobnosti krajských správ geodézie a karto-
grafie so zlo�kami v okresoch so starým pomenovanim - strediská geodézie.
Vlastné výkony merania, mapovania a �as! výkonov zo spravovania EN boli zadá-
vané v rámci dodávatel'sko-odberatel'ských vz!ahov podnikom Geodézia, ktoré
mali pracoviská v okresoch. K 1. januáru ka�dého roka boli vykonávané sumari-
zácie a rozbory vybraných údajov za obec, okres, kraj, Slovensko a Cesko-Slo-
vensko. Ro�ne bola vydávaná �tatistická ro�enka o pôdnom fonde podl'a údajov
EN ako súhrn údajov o roz�lenení pôdneho fondu podl'a jednotlivých druhov po-
zemkov, skupin pol'nohospodárskych podnikov - závodov (sektorov) a výrob-
ných podoblastí. Údaje boli záväzné pre riadenie a plánovanie pol'nohospodár-
skej výroby, pre výkaznictvo a �tatistiku o pol'nohospodárskom pôdnom fonde
a lesnom pôdnom fonde a pre podnikovú evidenciu pozemkov.
Záväznými údajmi v EN boli: parcelné �islo v spojeni s �islom katastrálneho

územia, výmera parcely, druh pozemku, výmera pol'nohospodárskeho závodu,
výmera sektora, výmera republiky, krajov, okresov a obcí.
V úlohe dobudovania fondu máp vel'kých mierok pou�ivaných pre potreby

EN, v jednej z hlavných úloh rezortu, sa pokra�ovalo aj po roku 1973 a vynori-
la sa "al�ia hlavná úloha rezortu: v rámci budovania informa�ného systému ge-
odézie a kartografie v predstihu vybudova� osobitný súbor EN z obsahovej
stránky racionalizovaný a prepojitel'ný na iné teritoriálne orientované informa�né
systémy budované v �táte.

Pozemková mapa EN bola základnou mapou EN. Zobrazovali sa v nej na
podklade miestneho pre�etrovania a podrobného merania v�etky nehnutel'nos-
ti, ktoré boli jej predmetom (administratívne hranice, hranice vlastnícke - so
zna�ným obmedzenim, u�ívacie hranice, hranice druhov pozemkov, hranice za-
stavaného územia obce, hranice chránených území a ochranných pásem
a stavby) svojim pôdorysom alebo svojim priemetom na zemský povrch. Po ro-



ku 1964 bolo dokon�ené spracovanie pozemkových máp u� vo forme súvislé-
ho zobrazenia z celého územia Slovenska, ktoré sa za�alo e�te v období JEP.
Pozemková mapa EN bola aktualizovaná v súlade so skuto�nos�ou svojimi
správcami (strediskami geodézie v okresoch). Pod�a rozhodnutia správcu EN
za�ala by� postupne aktualizovaná mapa EN aj vrátane �íselných výsledkov
- súradníc podrobných bodov a preh�adu �ísel podrobných bodov, ktoré vznik-
li ako výsledok tvorby - obnovy mapy EN (neskôr tvorby technicko-hospodár-
skej mapy, prípadne základnej mapy ve�kej mierky), alebo ako výsledok mera-

nia zmien. Pod�a rozhodnutia správcu operátu EN sa postupne za�ala
obnovova� pozemková mapa EN na plastových fóliách.
Z hradiska vzniku mapy bol sortiment máp EN pestrý. Mapy v siahových mier-

kach boli vyhotovované pod�a návodov z rokov 1856, 1865, 1869 a 1904 sto-
lovou metódou, zvä��a v mierke 1:2 880. Postupne ako pokra�ovala obnova
máp technicko-hospodárskym mapovaním a neskôr základnou mapou ve�kej
mierky, za�ali sa vo funkcii máp EN pou�íva� výsledky získané v rámci tvorby
týchto mapových diel.

S postupom �asu stále vä��iu funkciu za�ala nadobúda� po�iadavka súladu
medzi písomným operátom EN a mera�ským operátom EN.
Významný racionaliza�ný a automatiza�ný prvok predstavoval v roku 1970

prechod na automatizáciu spravovania EN po�íta�om TESLA 200. Od roka
1973 sa za�ala orientácia na stredné po�íta�e. V roku 1981 sa za�alo praco-
va� so samostatným vlastným rezortným stredným sálovým po�íta�om EC
1033. U� v roku 1985 automatizácia spravovania EN dosiahla takú úrove�, �e
sa dalo poveda�, �e v rámci automatizovaného informa�ného systému geodézie
a kartografie bol vybudovaný jeden informa�ný súbor - register EN, ktorý zvlá-
dol problematiku spracúvania zmien a údr�by pisomného operátu EN, okrem
listov vlastníctva.

5. Evidencia nehnutel'ností - integrovaný nástroj �tátu na

evidovanie vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam

a na evidovanie nehnutel'ností

Vo vz�ahu údajov pozemkovej knihy a pozemkového katastra platila zása-
da, �e pozemková kniha zodpovedala za údaje o vlastníctve nehnute�nosti,
kým pozemkový kataster zodpovedal za polohu, tvar a rozmer nehnute�nosti.
Postupne v�ak vznikol nesúlad medzi týmito evidenciami navzájom, a ti-

e� medzi skuto�ným stavom a ka�dou z týchto evidencií. Po druhej sveto-
vej vojne absentovala politícká vô�a, aby pozemková kniha zvládla a reflek-
tovala prudký spolo�enský vývoj za�atý osid�ovaním, revíziou prvej

pozemkovej reformy a najmä vývoj pri kolektivizácii po�nohospodárstva
a lesného hospodárstva.



V�etky tieto opatrenia, ktoré vyvolali vel'ké zmeny vo vlastníckych vz�ahoch

k pozemkom, neboli zvä��a ani v pozemkových knihách ani v katastrálnom ope-

ráte premietnuté. V roku 1964 sa pristúpilo k vyhotoveniu nového technického

diela, ktoré malo evidova� údaje o pozemkoch podl'a ich faktického u�ívania,

bez ohl'adu na vlastnícke vz�ahy, tj. k EN. V dôsledku toho bolo zastavené udr-

�iavanie súladu pozemkového katastra so skuto�nos�ou a s pozemkovou kni-

hou.

Vydaním Ob�ianskeho zákonníka �. 40/1964 Zb. a zákona �. 22/1964 Zb.

o EN bolo rezortu geodézie a kartografie zverené navy�e evidovanie vlastníc-

kych vz�ahov k nehnutel'nostiam vrátane zakladania listov vlastníctva. Toto evi-

dovanie ale v skuto�nosti pokrývalo iba priestory intravilánov, lebo z priestorov

kolektivizovaného lesného i pol'nohospodárskeho extravilánu namiesto vlastníc-

kych vz�ahov k nehnutel'nostiam boli evidované v rámci EN u�ívacie vz�ahy. Zá-

kon o EN zlú�il predchádzajúce dva samostatné eviden�né nástroje, resp. ich

hlavné funkcie. Funkcia EN utlmova� vedomie vlastníka o jeho vlastníckom prá-

ve a preferova� u�ívacie vz�ahy k nehnutel'nostiam v kolektivizovanom extravilá-

ne, ale i v intraviláne, je zrejmá z textu § 1 zákona o EN, kde sú zadefinované

ciele EN. V tomto súbore funkcii absentovala úloha ochrana súkromného vlast-

níctva.

Z textu § 2 odst. 1 zákona o EN: "V EN sa vyzna�ujú v�etky nehnutel'nosti. .. ,

 alej vlastnícke vz�ahy... " by sa mohlo zda�, �e i�lo o v�etky vlastnícke vz�ahy,

teda i o súkromné vlastnictvo nehnutel'nosti. Ale u� zdôvodnenie k zákonu o EN

nielen �e zdôvod!uje, ale aj �pecifikuje, a to nad rámec uvedenej textácie § 2

ods. 1 zákona o EN princíp neúplnej evidencie vlastníckych vz�ahov: "Pol'no-

hospodárske a nepol'nohospodárske pozemky vo vlastníctve ob�anov, ktoré sú

v spolo�enskom alebo náhradnom u�ívaní, budú evidované zjednodu�enou for-

mou. Vo výnimo�ných prípadoch, kde by doteraj�ie súkromné vlastníctvo

k zdru�eným pozemkom bolo potrebné zis�ova� (napr. pri vyvlastnení), bude

mo�no potrebné údaje zisti� z doteraj�ích operátov a dokladov zalo�ených v zbi-

erke listin pozemkovej knihy alebo u orgánu geodézíe."

Tento cielený diskrimina�ný charakter zákona o EN bol potvrdený i textáciou

nadväznej vykonávacej vyhlá�ky �. 23/1964 Zb. , ktorá upravovala evidovanie

vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam v § 7, ods. (3) v rozpore so zákonom:

"Pol'nohospodárske a lesné pozemky vo vlastníctve ob�anov budú sa zobrazo-

va� v mapách a evidova� podl'a parcelných �ísel len pri tých pozemkoch, ktoré

nie sú u�ívané socialistíckou organizáciou alebo nie sú v náhradnom u�ívaní."

Dôsledkom tejto právnej úpravy evidovania vlastníckeho práva k nehnute-

I'nostiam bolo, �e celá �innos� zapisovania právnych vz�ahov (zakladania listov

vlastníctva - LV) v období 1964-1990 �i u� podl'a dochádzajúcich listín a roz-

hodnuti súdov, �tátnych notárstiev, národných výborov a iných oprávnených roz-

hodova� o právnych vz�ahoch k nehnutel'nostiam, alebo vy�etrovaním v obci

(tzv. druhá etapa zakladania evidencie právnych vz�ahov) sa v zásade vz�ahova-



la iba na intravilán a osobitné �asti extravilánu s vylú�ením kolektivizovaných
�astí po�nohospodárskej a lesnej pôdy.

S postupne narastajúcím významom evidovania vlastníckych vz�ahov sa po

troch rokoch od ú�innosti zákona �. 22/1964 Zb. o EN za�alo aj s kompletným
zakladaním právnych vz�ahov na území jednotlivých obcí na základe do�etrova-

nia vlastníckych vz�ahov. Za sú�inností obcí a ob�anov bolo platnými listinami
preukazované vlastnictvo k nehnutel'nostiam a vpisované do EN. Evidované
údaje právnych vz�ahov na listoch vlastníctva sa stali postupne stále dôle�itej�ím

podkladom na spisovanie listín o prevodoch nehnutel'ností ako aj podkladom na

rozhodovanie �tátnych orgánov (dedi�stvá, vyvlast�ovanie, rozhodnutia súdov
a i.). Aplikácia zákona �. 22/1964 Zb. o EN ukázala, �e fyzické a právnické
osoby v zna�nom rozsahu nie sú schopné preukáza� svoje vlastnícke vz�ahy

k nehnute�nostiam platnými listinami.
Spolo�enské zmeny po novembri 1989 zastihli EN v jej dôle�itej funkcii po-

skytovania informácií na preukázanie vlastníckeho práva k nehnute�nostíam
v zlom stave, v stave h�adania rie�ení, ke� sa u� od polovice osemdesiatych ro-
kov minulého storo�ia systematicky vykonávala seriózna analýza dobovo platnej
právnej úpravy a návrh novej právnej úpravy u� bol spracovaný v pripravnej fá-
ze. Návrh novej právnej úpravy bol taký progresívny, �e jeho zna�ná �as� bola
vyu�ite�ná v nových spolo�enských podmienkach. Napriek tomu i�lo o stav, kto-
rý v dôsledku spolo�enských zmien po roku 1989 urgentne vy�adoval zmenu.
Bolo to odrazom ve�mi komplikovaného, �a�kopádneho a neprehl'adného do-

vtedaj�ieho systému evidovania nehnute�ností a evidovania vlastníckych a u�í-
vacích práv k nehnute�nostiam. Forma tohto systému, zdedeného z minulosti,
sa stala prvkom právnej neistoty, zdrojom problémov pri uplat�ovaní vlastníc-
kych práv, pri re�titúcii nehnutel'ností, ako i preká�kou rozvoja podnikatel'skej
�innosti nielen v intravilánoch obcí, ale najmä v pol'nohospodárskom i lesnom

extraviláne.

Právne vz�ahy k zna�nej �asti nehnute�nosti v intravilánoch (25%) a vo vä�-
�om rozsahu v extravilánoch boli v roku 1990 nedolo�ené, pod�a dobového
právneho poriadku �a�ko rie�ite�né, alebo vôbec nerie�itel'né a teda ani v EN ani
v pozemkovej knihe neevidované. I�lo najmä o

o majetkovoprávne neusporiadané parcelácie na índividuálnu bytovú výstav-
bu ob�anov, kde barierou rie�enia bol § 141, ods. (4), Stavebného záko-

na �. 50/1976 Zb.,
o nedokon�ené komasácie, ktoré neboli priemietnuté v pozemkovej knihe,
ale ob�ania za�ali pozemky u�íva�,

o neusporiadané právne vz�ahy, kde vlastníci nehnute�ností nemohli dekla-
rova� svoje vlastnícke právo, lebo im chýbali právne listiny,



� osadnicke právne pomery, ktoré neboli premietnuté v pozemkovej knihe
a ob�ania vstúpili do skuto�nej dr�by,

� zni�ené pozemkovokni�né operáty v dôsledku vojnových udalostí, �ivel-
ných pohrôm a pod.

V tejto súvislosti boli kompetentné orgány na Slovensku v roku 1990 posta-
vené pred zásadnú otázku, a to kompeten�ne, in�titucionálne a organiza�ne
dorie�i� problematiku dovtedaj�ej EN a pozemkovej knihy.

Analýza medzinárodných zmlúv, ktorými na úrovni roka 1990 boli (a aj dnes
sú) �lenské krajiny Európskej únie aj pristupové krajiny viazané, ukázala, �e tie-
to zmluvy sa na oblas� správcovstva nehnute�ností (rozumej problematika ná�ho
katastra nehnute�ností, anglicky "land administratíon") priamo nevz�ahovali. Ba-
lo kon�tatované, �e medzinárodné zmluvy iba zakotvujú v�eobecné princípy ne-
priamo sa dotýkajúce správcovstva nehnute�ností, ako napr. �l. 17 V�eobecnej

deklarácie I'udských práva �l. I Dohovoru na ochranu �udských práva základ-
ných slobôd (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedomes as amended by Protocol Nr. 11, Rome, Italy, 4.11.1950), zakotvuj-
úce najmä právo vlastníctva, rovnoprávne postavenie v�etkých druhov vlastníc-
tva, rovnoprávnos� pri nadobúdani a pri strate vlastnictva.
Komunitárne právo Európskej únie postup pri správcovstve nehnute�ností

osobitne neupravuje. Právne úpravy v tejto oblasti sú úplne ponechané na kom-
petenciu jednotlivých �lenských krajín Európskej únie.
S ú�innos�ou od 1. 1. 1993 bola prijatá dvojica zákonov: zákon �. 265/1992

Zb. O zápisoch vlastnickych a iných vecných práv k nehnute�nostiam a zákon
SNR �. 266/1992 Zb. O katastri nehnutel'nosti v Slovenskej republike. Táto no-
vá právna úprava katastra od 1.1.1993 zintegrovala funkcie pôvodnej pozemko-
vej knihy (a s tým súvisiacej registrácie zmlúv dovtedaj�imi �tátnymi notármi)
s vtedaj�ou evidenciou nehnute�nosti. Táto právna úprava zverila rozhodovanie
o splneni zákonom ustanovených hmotnoprávnych podmienok vzniku, zmeny
a zániku vlastnickych a iných práv k nehnutel'nostiam (rozhodovanie o povoleni
vkladu vlastnickeho práva do katastra) �pecializovaným orgánom �tátnej správy
katastra, a to katastrálnym úradom pripadne správam katastra. Táto ich rozho-
dovacia �innos� sa stala obdobou rozhodovacej �innosti súdov a týmto sa �in-
nos� katastrálnych úradov za�ala zásadne odli�ova� od typickej �innosti orgánov
�tátnej správy a za�ala nies� v sebe prvky justi�nej �innosti. V obdobi zrodu ka-

tastrálneho zákona, t. j. v rokoch 1990 - 1992 boli vedené vel'mi náro�né a aj
konfliktné rozhovory medzi odbornikmi a politikmi (národné i federálne orgány
justície, prokuratúry, súdnictva, úradov geodézie a kartografie, profesijných
zväzov a �al�ie) na tému kompeten�ného za�lenenia registrácie vlastnickyc�
práv k nehnute�nostiam, t.j. dovtedaj�ej neaktualizovanej pozemkovej knihy
a dovtedaj�ej evidencie nehnutel'ností, pripadne na tému ich zintegrovania.

Dôle�itým momentom pri rozhodovani o budúcom rie�eni bola skuto�nos�, �e
okrem vtedaj�ich národných úradov geodézie a kartografie v éesko-Slovensku,



neponúkol nijaký dal�í rezort iný konkuren�ný model rie�enia, v ktorom by zo-
bral na seba zodpovednos� za túto spolo�ensky dôle�itú oblas�.
Kompeten�ný systém správcovstva nehnute�nosti ka�dej �lenskej krajiny Eu-

rópskej únie ako aj o �lenstvo v Európskej únii sa uchádzajúcich krajín je o. i.
konfrontovaný aj s Dohovorom na ochranu I'udských práv a základných slobôd.
Pod�a �l. 6 bodu 1 Dohovoru "V súvislosti s ur�ením svojich civilných právapo-
vinnosti má ka�dý právo na spravodlivý a verejný výsluch v rámci zdôvodnenej �a-

sovej lehoty pred nezávíslýma nestranným súdom ustanoveným zo zákona ... ".
In�titucionálne rie�enie katastra nehnute�ností v Slovenskej republike, ú�in-

né od 1. 1. 1993, predstavuje komplexné organiza�né i kompeten�né zinte-
grovanie pozemkovokni�ných funkcíí s katastrálnymi funkciamí. Spravovaníe ka-
tastra nehnute�nosti je v Slovenskej republike v kompetencii katastrálnych
úradov (pôvodne troch a od roka 1996 na úrovni ka�dého z 8 krajov), prípadne
v kompetencii správ katastra (po roku 1996 na úrovni ka�dého zo 79 okresov
a od roka 2004 s výnimkou mesta Bratislava a mesta Ko�ice) ako miestnych or-
gánov �pecializovanej �tátnej správy. Konanie pred týmito orgánmi je správnym
konaním. Práva k nehnute�nostiam sa v Slovenskej republike do katastra zapi-
sujú vkladom práv k nehnutel'nostiam do katastra, záznamom práv k nehnute�-
nostiam do katastra a poznámkou o právach k nehnutel'nostiam v katastri.

Intenzívna diskusia pred 1.1.1993 bola spojená so stup�om kompatibility
kompeten�ného rie�enia správcovstva pozemkov - katastra nehnutel'ností, kto-
rého aplikácia bola v Slovenskej republike navrhovaná, práve vzh�adom na �l. 6,

bod 1 Dohovoru. Vo výslednici bol akceptovaný záver vychádzajúci zo skuto�-
ností, �e

o ide o nesporové konanie,
o proti rozhodnutiu o zamietnuti návrhu na vklad práva do katastra je prí-
pustný riadny opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje súd,

o o návrhu na vklad práva k nehnute�nostiam do katastra rozhoduje zamest

nanec katastrálneho úradu, ktorý má na to osobitnú odbornú spôsobilos�,
v ktorom sa skon�tatovalo splnenie podmienok �l. 6, bod 1 Dohovoru, ak

v tomto druhu správneho konania s prvkami justi�ného charakteru v prvom stup-
ni rozhoduje orgán �pecializovanej �tátnej správy.
Zákon �. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k ne-

hnute�nostiam a zákon SNR �. 266/1992 Zb. O katastri nehnutel'ností v Slo-
venskej republike boli zintegrované a s ú�innos�ou od 1.1.1996 nahradené zá-
konom NR SR �. 162/1995 Z. z. O katastri nehnute�nosti a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnutel'nostiam (katastrálny zákon); sú�as�ou no-

vého katastrálneho zákona bola novelizácia tých ustanovení, ktorých rie�enie si
vy�iadala aplika�ná prax bez toho, aby sa podstata zákonného rie�enia meníla.
Na novelizovaný katastrálny zákon nadviazala vyhlá�ka ÚGKK SR �. 79/1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri
nehnute�ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute�nostiam.



Citel'ným nedostatkom KN bola nedobudovanos� bázy údajov o vlastníckych

právach k nehnutel'nostiam, ke� vlastnícke právo k tým nehnutel'nostiam, ktoré
e�te nemali zalo�ený list vlastníctva v KN (v registri C alebo aspo� v registri E),
bolo dokumentované bu� zápisom v pozemkovokni�nej vlo�ke alebo v iných lis-
tinách. Tento nevyhovujúci stav mal postupne odstráni� jednorázovo vyhotovený
a plynule potom aktualizovaný úradne zistený súhrn aktuálne dostupných úda-
jovo pozemkoch, ktoré sú predmetom vlastníckeho práva, poskytujúci ur�itú
právnu istotu a sú�asne nebrániaci neskor�iemu preukázaniu vlastnictva v�eo-

becne platnými spôsobmi, a to zákonom NR SR �. 180/1995 Z. z. O niekto-
rých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ustanovený register
obnovenej evidencie pozemkov (�alej iba "ROEP"). Funkciou ROEPu, ktorý je
zostavený a schválený ako výsledok konania vo forme rozhodnutia, je sústredi�
pokial' mo�no v�etky údaje o pozemkoch v katastrálnom územi a o právnych
vz�ahoch k nim, aby po zapísani do KN mohli by� vyu�ívané ako údaje katastra.
Takéto sústredenie do podoby, z ktorej informácie z KN mô�u by� poskytované
na po�kanie, znamená zna�né zrýchlenie operácií na trhu s nehnutel'nos�ami,
a teda i zvý�enie právnej istoty vlastnikov a iných oprávnených.

Vývoj po�tu zapísaných registrov obnovenej evidencie pozemkov do katastra

nehnute�ností

Po�et zapísaných ROEP ROEP
registrov do 31. 12. MP SR správa katastra spolu

1997 8 14 22

1998 85 98 183
.~_~.~ .. ..?Q!. ... .__ ~§..._. . ~7_

2000 313 370 683

~Q9J.._._.__.. _. .._._4~ .._.._ _ _ ~.?il__ ._ __ ._ _..__ ~}_~.._ ..
2002 667 609 1276

2003 815 712 1527

ROEP - regíster obnovenej evidencie pozemkov pod�a § 7 ods. 4 zákona NR SR

 . 180/1995 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.

V roku 1993 bol prijatý zákon !. 182/1993 Z. z. O vlastnictve bytov a neby-
tových priestorov, ktorý znamenal prudký kvantitativny nárast po�iadaviek na u�
aj vtedy nedostato�né kapacity katastrálnych úradov, lebo v súvislosti s nim sa
roz�iril obsah katastra aj o evidovanie vlastníckych a iných vecných práv k tým-
to nehnutel'nostiam, ktoré dovtedy boli mimo pozornosti katastra (EN).



Slovenská ...!:!e!!blika k .!:....!.:.._. ~~_!?Y!ov v katastri nehnute�nosti vo vlastnlctve

právnických osôb !yzických osôb
1999 27882 267683
20-0-0 -------~-~------··-------------------3�823------353034-
2001 41 688 429 578

2002 45053 502161
2003 46 273 570 614

2004 50107 623789

D�a 24. 7. 1996 vstúpil do ú�innosti zákon NR SR �. 222/1996 Z. z. O orga-

nizácii miestnej �tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pri-

niesol vá�nu ale iba do�asnú zmenu organiza�nej �truktúry dovtedaj�ich �peciali-

zovaných orgánov �tátnej správy na úseku katastra nehnute ností .. katastrálnych

úradov. Týmto zákonom boli zru�ené katastrálne úrady a ich pôsobnos! pre�la na

okresný úrad, ak ju nezveril zákon krajskému úradu, ako dôsledok horizontálnej

integrácie miestnej �tátnej správy a nového administratívneho usporiadania �tátu.

Na výkon miestnej �tátnej správy boli zriadené právnické osoby, krajské úra-

dy a okresné úrady. Krajské úrady a okresné úrady vykonávali �tátnu správu na

20 úsekoch menovite ustanovených zákonom, z ktorých jeden úsek bol kataster

nehnute ností. Krajské úrady a okresné úrady sa vo svojej �innosti riadili v�eo-

becne záväznými právnymi predpismi, smernicami a di:ll�ími opatreniami prfslu�-

ných ministerstiev a iných ústredných orgánov �tátnej správy. Tým sa kataster ne-

hnute ností v SR stal sú�as!ou v�eobecnej �tátnej správy.

Okresný úrad bol v prvom stupni vecne prislu�ný na konanie, v ktorom o prá-

vach alebo o povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti �tátnej

správy rozhodovali orgány �tátnej správy (t.j. v správnom konaní).

Krajský úrad vykonával najmä v druhom stupni úlohy �tátnej správy vo ve-

ciach, v ktorých v správnom konani v prvom stupni konali okresné úrady. Katas-

trálne odbory krajského úradu a katastrálne odbory okresného úradu konali

a rozhodovali v administrativnosprávnych veciach (v správnom konaní) na úseku

katastra nehnute nosti samostatne.

Ústredné orgány �tátnej správy, do ktorých pôsobnosti patrili úseky �tátnej

správy vykonávanej krajskými úradmi a okresnými úradmi, o.i. riadili výkon �tá-

tnej správy uskuto��ovanej krajskými úradmi a okresnými úradmi na jednotli-

vých úsekoch �tátnej správy vydávanim v�eobecne záväzných právnych predpi-

sov, smerníc a pokynov, zjednocovaním postupu prí ich pou�ívaní,



vypracúvaním koncepcii rozvoja konkrétneho úseku �tátnej správy, preskúma-
vaním rozhodnutí podl'a osobitných predpisova kontrolou tohto výkonu.

Ciel'om tohto usporiadania organizácie miestnej �tátnej správy v rokoch
1996 - 2001 bolo zvý�enie jej efektívnosti a zjednodu�enie vybavovania si zá-
le�itostí právnických a fyzických osôb. Na úseku KN tieto ciele neboli dosiah-
nuté. Reforma miestnej �tátnej správy z roka 1996 nepriniesla zvý�enie funk-
�nosti výkonu �tátnej správy na úseku KN, a to ani v oblasti personalistiky

a financovania zákonom ur�ených aktivít katastra. Legislatívny stav na úseku KN
v Slovenskej republike v rokoch 1996-2001, ke� rozhodovanie o vzniku, zme-
ne a zániku vlastníckeho práva k nehnutel'nostiam bolo kompeten�ne za�lene-
né do orgánov miestnej �tátnej správy, bolo v európskom meradle absolútnou
výnimkou. Vo v�etkých �lenských a �akatel'ských krajinách Európskej únie s vý-
nimkou Slovenska bola z dôvodu garantovania nezávislosti rozhodovania táto
 innos" zahrnutá bu� do �pecializovanej �tátnej správy alebo do organiza�nej
�truktúry orgánov súdnej moci. Výkon �tátnej správy na úseku katastra bol
v zmysle platnej právnej úpravy na Slovensku zalo�ený na princípe kolektívneho

riadenia, ktoré sa neosved�ilo, ke� metodické riadenie bolo odtrhnuté od ria-
denia finan�no-rozpo�tového a toto bolo odtrhnuté od riadenia personálno-mz-
dového.

Zákonom NR SR �. 255/2001, ktorým sa mení a dopí�a zákon NR SR �.
162/1995 o katastri nehnutel'ností a o zápise vlastníckych a iných práv k ne-
hnutel'nostiam (katastrálny zákon) v znení zákona NR SR �. 222/1996 Z. z.
O organizácii miestnej �tátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskor�ích predpisov sa opä" vytvorila od 1. 1. 2002 �pecializovaná
�tátna správa na úseku katastra nehnutel'ností. Prínos tejto dodnes platnej �truk-
túry orgánov �tátnej správy katastra nehnutel'ností je okrem medzinárodných
aspektov, ktoré súvisia i so vstupom Slovenskej republiky do EÚ, v homogénnej
organiza nej �truktúre s priamou nedelenou zodpovednos"ou, vo zvý�ení zastu-

pitel'nosti na "a�iskových postoch na jednotlivých pracoviskách na okresných
správach katastra, a tým aj v homogenizácii úrovne zabezpe ovania zákonných
úloh dovtedaj�ích katastrálnych odborov okresných úradov navzájom.

Stupe� plnenia úloh KN spojených s jeho funkciou ako moderného infor-
ma ného systému je okrem iného limitovaný aj existenciou údajov v digitálnej
forme, najmä údajov katastrálnych máp. A�.digitálne údaje umo��ujú v plnom
rozsahu vyu�íva" moderné informa né technológie,  o znamená skvalitnenie
a zjednodu�eníe spravovania KN vrátane zrýchlenia poskytovania údajov z ka-
tastrálneho operátu. Devä"desiate roky minulého storo ia znamenali nástup

tvorby a následného spravovania digitálnych katastrálnych máp vo vektorovej
forme z  íselnej mapy.



Vývoj pokrytia Slovenska katastrálnymi mapami spravovanými vo forme vektorovej

katastráinej mapy z  íselnej mapy

_. ..__ _. _.__ _ ~!~y~~..!:.!~_._..__._.._.!!<ata~!.~l~.~em~l
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Slovenska C 13 135 176 209 253 305 381 446 582 600

republika I o 16 27 33 38 53 71 93 105 110

E O 14 20 25 29 31 36 42 46 50

C - celé katastrálne územie,

l - iba intravilán (zastavaná  as" obce),

E - iba extravilán (nezastavaná  as" obce).

Realizáciou dodávok po íta ovej techniky z prostriedkov PHARE po núc dru-

hou polovicou devä"desiatych rokov minulého storo ia boli vytvorené podmienky

na správach katastra iv centre na zásadné zlep�enie plnenia úloh v automatizova-

nom informa nom systéme geodézie, kartografie a katastra. V nadväznosti na vlá-

dou SR schválený materiál #Návrh opatreni na zlep�enie �innosti katastrálnych úra-

dov a zavedenie registra katastra na internet# (uznesenie vlády SR �. 540/2002)

bolí od za�íatku roka 2004 zverejnené údaje KN na internete na katastrálnom por-

táli ÚGKK SR a za�al sa prechod programového vybavenia ISKN na platformu Win-

dows. Katastrálny portál umo�$uje autorizovaný pristup k údajom KN, umo�$uje

získa� základné informácie okam�ite a bez náv�tevy príslu�nej správy katastra a zí-

ska� súhrnné a detailné informácie bez zlo�itej kore�pondencie.

Evidencia nehnutel'nosti bola zalo�ená, budovaná a aplikovaná vo vel'mi zlo-

�itom politickom období centrálne plánovaného riadeného hospodárstva. Mala

mno�stvo pozitivnych prvkov, ale na druhej strane obsahovala vera aspektov,

ktorými slú�ila dobovým politicky motivovaným po�iadavkám. Na jej progresivne

�rty �tátneho informa�ného systému o nehnute�nostiach a o právach k nehnu-

te�nostiam nadviazal vermi zlo�itým procesom kataster nehnutel'ností.

Legislatíva Spolo�enstva Európskej únie vychádza z právneho systému ka�-

dého �lenského �tátu a vo vybraných aspektoch z rámca medzinárodného prá-

va. Jej zavedenie a presadzovanie jej dodr�iavania závisí od existencie primera-

ného administratívneho a právneho systému v ka�dom �lenskom �táte



Európskej únie ako aj od celého radu technických a odborných subjektov v sú-
kromnom sektore.

Kompeten�né rie�enie správcovstva nehnuterností - katastra nehnuterností
ú�inné na Slovensku od 1.1.1993 (s výnimkou obdobia 1996 - 2001) preuká-
zalo svoju �ivotaschopnos�, osved�ílo sa a v rámci daných rozpo�tových mo�-
ností plní svoje úlohy dané zákonmi. Podstata tohto kompeten�ného rie�enia
spo�íva v tom, �e prvostup�ové rozhodovanie o splnení zákonom ustanovených
hmotnoprávnych podmienok vzniku, zmeny a zániku vlastníckych a iných práv
k nehnutel'nostiam (rozhodovanie o povoleni vkladu vlastníckeho práva do ka-
tastra) je zverené �pecializovaným orgánom �tátnej správy na úseku katastra.
Toto kompeten�né rie�enie sa osved�ilo aj v konfrontácii s Dohovorom na
ochranu I'udských práv a základných slobôd (Convention for the Protection of
Human Ríghts and Fundamental Freedoms as amended by Protocol Nr. 11, Ro-
me, Italy, 4.11.1950) ako aj v konfrontácii so Smernícou na pozemkovú správu
s osobitným zretel'om ku krajínám s prechodovou ekonomikou Európskej hos-
podárskej komisie OSN, ECE/HBP/96.

Kataster nehnutel'ností v svojej podobe od roku 1993 kontinuálne nadviazal
na v�etky dobové progresívne prvky predchádzajúcej evidencie nehnutel'ností,
a tým sí vytvoril predpoklady na plnenie úloh, ktoré od neho vy�aduje moderná,
právna a demokratická spolo�nosf.
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Prognóza katastru nemovitostí a hlavní

smery jeho rozvoje

Demokratické principy usporádání spole�nosti umo��ují ob�anúm realizovat
jedno ze základních lidských práv, kterým je právo vlastnícké. Ve vztahu k nemo-
vitostem, které mají v prípade pozemkú zvlá�tní povahu z titulu neobnoviteiného
prírodního zdroje, je pro realizaci vlastnického práva i pro vyvá�enost individuální-
ho vlastnictví a ochrany verejného zájmu potrebná evidence nemovitostí a vecných
práv k nim. Katastr nemovitostí a pozemkové knihy ve stredoevropské tradici, no-
táfské a registra�ní systémy provázané s da�ovými katastry i dal�í vice �i méne od-

li�né technicko-právního instrumenty pomáhají zaji�fovat ochranu vlastnického
práva, nebof vlastníci zapsaní v techto evidencích jsou obvykle v rúzné míre chrá-
neni tím, �e stát uznává jejich zapsané právo k nemovitosti a ka�dý, kdo by chtel
práva zapsaných vlastníkú zpochyb�ovat nese mínímálne dúkazní bremeno. Infor-
ma�ní otevreností zaji�fují mo�nost získat informaci o konkrétní nemovitosti a k ni
evidovaným právúm. To umo��uje presved�it se o stavu zápisú v katastru napr.
pred obchodem s nemovitostí nebo pred zají�tením púj�ky nemovítostí, navázat
s vlastníky kontakt a projednávat s nim napr. výkupy pozemkú pro verejne pro-
spe�né stavby a hájit dal�í zákony chránené zájmy (ochrana prírody aj.).
Pozemky a budovy mají obrovský význam pro rozvoj tr�ní ekonomiky. Nemovitý

majetek tvorí velkou �ást bohatsM ka�dé zeme. Jako pi'íklad Ize uvést, �e napi'íklad
�védsko odhadovalo v roce 2000 tr�ní hodnotu nemovitého majetku na 5 bilionú
�védských korun, co� predstavuje 2/3 celkové hodnoty majetku ve �védsku. Tran-
sakce s nemovitostmi v této zemi ro�ne predstavují 200 a� 250 miliard �védských
korun a nemovitostmi jsou ji�tena zástavní práva v hodnote 1 bilion �védských ko-
run, co� predstavuje témer 50% hodnoty v�ech dom ú k bydlení a rekreaci ve �véd-
sku. Trh s nemovitostmi a jeho institucionální zaji�tení má proto obrovský význam
pro tr�ní ekonomiku. Práve nedokonalost ínstitucionálního zaji�téní trhu s nemovi-
tostmi mú�e vedie nedostatku finan�ních zdrojú a nekterých dal�ích nutných pod-
mínek být Iimitujícim faktorem rozvoje tr�ní ekonomiky. Ukazují na to i príklady uvá-
dené Hemandem de Soto v knize Tajemstvi kapitálu, která vy�la v roce 2000 v USA
a stala se jednou z nejdiskutovanej�ích novinek spole�enských ved roku.



V �eské republice dnes nikdo nezpochyb�uje potrebnost katastru nemovi-

tostí a Ize ríci, �e si ji� vet�ina spole�nosti zvykla na jeho existenci postavené na

principech prijatých v roce 1992. Diskutují se pouze ur�ité úpravy, které mají

eliminovat existující nedostatky a zvý�it efekt plynoucí z existence pozemkové

evidence. Na druhé strane v�ak zapsaní vlastníci nemají príli� silné povedomí

o tom, co jim katastr nemovitostí vlastne priná�í, ale mají vysoké nároky na rych-

lost i presnost poskytovaných slu�eb.

V prúbehu posledních více ne� 10 let bylo vedení evidence nemovitostí a sprá-

va katastru nemovitostí ovlivneno skute�ne nevídaným mno�stvím zmen ve vlast-

nických vztazích. Sta�í jen pripomenout restitu�ní proces podie nekolika zákon-

ných norem, zejména pak restituce zemedelské púdy. které svým rozsahem

a pracností pred�ily v�echna o�ekávání nebo privatizaci státního majetku, která

zamestnávala významné po�ty zamestnancú katastrálních úradú. Snad je�te více

pracovního �asu bylo treba venovat transformaci významné �ásti státního majetku

do vlastnictví obcí �i zaevidování pribli�ne 1 mil. hektarú státní zemedelské púdy

do správy Pozemkového fondu �eské republiky, aby mohl následovat její prodej

do soukromého vlastnicM realizovaný velmi pracným a �asove náro�ným postu-

pem. S katastrem nemovitostí se v posledních letech také seznamuje stále více

vlastníkú bytú. kterí byli v minulosti �leny bytových dru�stev �i nájemníky. Transfor-

mace velké �ásti bytového fondu do soukromého vlastnictví vyvolala nápor nejen

pri prvních prevodech vlastnictví bytú, ale dlohodobe zvý�ila po�et dobre obcho-

dovatelných nemovitostí, co� vede k rústu náporu na správu katatru nemovitostí

zejména v mestských aglomeracích.

Katastráiní úrady v �eské republice dokázaly pro obrovské majetkové presu-

ny 90. let nejen vydat nezbytné podklady, ale také promítnout jejich výsledek do

katastru nemovitostí. Je to nezpochybnitelný úspech, který ve slabé chvilce

uznaji i nejvet�í kritici práce katastrálních úradú. Sou�asne se podarilo prevést

významnou �ást údajú do digitální formy a zavést pracovní postupy podporova-

né nejmodernej�í technikou, které byly pred 15 lety jen velmi vzdáleným snem.

Zvládnutí nejdúle�itej�ích majetkových zmen 90. let minulého století a násle-

dující rozvoj trhu s nemovitostmi odkrývá radu slabin, které sou�asný katastr

nemovitostí �eské republiky má. Projevují se problémy se spolehlivostí a nedo-

state�nou dolo�eností zápisú provedených do evidence nemovitostí pred

r.1993, které vedou ke slo�itým opravám chyb, stále více potí�í delá nedúsled-

ne promítnutý príncíp vzníku práv vkladem do katastru nemovitostí a oba uve-

dené nedostatky zatím neumo�nily zvý�it ochranu dobré víry tech, kdo vycházejí

z údajú katastru nemovitostí. Problémy jsou i v technické �ásti katastru. Príli� �i-

roký obsah katastru zpúsobuje neaktuálnost �ásti obsahu, stále nejsou vyre�e-



ny problémy zavinéné nedokon�ením povále�ných pridélových fizeni, které i po
více ne� 50 letech negativné poznamenává katastráiní operát v rozsahu zhruba
20 % územi státu. Nedostate�né tempo digitalizace katastrálních map, pomalý
pnibéh komplexních pozemkových úprava obnovy operátu novým mapováním
a nedore�ený postup digitalízace map sáhových mérítek pusobi potí�e a sni�u-
jí schopnost katastrálních úradu zvládat vysoké nároky, které na jejich práci kla-
de rychle se rozvijejíci obchod s nemovitostmi.

Nároky kladené na státní správu katastru nemovitostí a ka�doro�né se zvy-
�ujicí objem úkolu postupem let ukázaly potrebu reorganizovat sif katastrálnich
úradu. Ze 77 okresních katastrálních úradu fizených pfimo z centra bylo treba
vytvorit vét�í celky, krajské katastráiní úrady s pracovi�ti uvnitr kraje, nebof na
úrovni kraje je mo�né práci lépe rídit, organizovat i kontrolovat. Stálý rust obje-
mu úkolu vy�aduje celou radu zmén v rizení, vyvolává nutnost presunu kapacit
v rámci kraje, nebof zmény v objemu úkolu, kdy na radé pracovi�f roste po�et
vkladu a záznamu meziro�né o desítky procent mezi jednotlivými pracovi�ti, nel-
ze re�it s velkým zpo�dénim, jak tomu bylo pri centrálním rízení.

Financování správy katastru nemovitosti kopiruje problémy �eských verej-
ných rozpo�tU. V dobé prebytkových státnich rozpo�tu se postupné darilo zis-
kávat výdaje potrebné pro nastaveni slu�né úrovné vybavení, s ohledem na pro
stát mimorádný projekt nového informa�ního systému katastru nemovitosti tyto
investice pokra�ovaly i v prvnich letech rozpo�tových problému. Ostatní dule�i-
té výdaje na zaméstnance a ka�dodenni provoz stagnují u� nékolik let.
Shrneme-li výsledky uplynulých let, mu�eme bez nadsázky rici, �e vét�inu

technických problému umime vyre�it, nejmodernéj�i technologie doká�eme
úspé�né aplikovat v praxi a sní�it tak výdaje na jeden vklad, záznam �i vydání
výpisu. Potí�e nám v�ak �iní celkový systém financování správy katastru ne-
movitosti, který nijak nezohled�uje rozsah úkolu ani jeho meziro�ní zmény.
V 90. letech bylo mo�né mluvit o tom, �e rozsah úkolu neni stabilizovaný a je
proto treba usilovat o rozpo�tové výdaje podie konkrétních úkolu daného ro-
ku. Tato politika vedia sice k ur�ité stagnaci v platech, ale umo�nila realizaci
zna�ných investic. Po roce 2000 je v�ak mo�né vývoj úkolu docela dobre
prognózovat, ale neni témér �ádný prostor pro diskusi s politiky o konkrétni
podobé financování správy katastru na jednotlivé roky. Rozpo�ty se pripravu-
jí ve zna�né tísni �asové i finan�ní, dodate�né zroje, které v minulosti pomá-
haly pokrýt nékteré potreby jsou prakticky nedostupné. Jen pro priklad Ize
uvést, �e za posledni 3 roky stoupi objem výdaju rozpo�tu �ÚZK o pribli�né
15 %, tedy jen velmi mírné nad úrovní inflace, zatímco po�et ukon�ených
vkladových rízení stoupi o témér 50 % a po�et provedených záznamu o 35 %.
Poskytováni informaci rostlo je�té rychleji, av�ak s ohledem na to, �e tento
rust byl ve formé dálkového pristupu, nezaté�oval príli� kapacity resortu.
Otázkou je, jak dlouho mu�e takový vývoj pokra�ovat ne� dojde k vá�ným po-

ruchám ohro�ujicim základni funkce resortu.



o budoucnosti katastru nemovitosti Ize uva�ovat z mnoha úhhi pohledu. Jis-
te se bude dále rozvijet legislativni rámec, v �eské republice s vysokou prav-
depodobnosti ve smeru pevnej�iho zakotveni drive osved�ených zásad. Pripra-
vovaný nový katastráiní zákon po�itá s posílenim vkladového principu pro zápis
v�ech práva a somezenim eviden�ního principu. Posílení ochrany dobré víry to-
ho, kdo vychází ze zápisu v katastru je hlavni nosnou my�lenkou pripravované
právní úpravy. Dojde jiste i k nekterým zmenam v obsahu katastru dule�itým na-
pr. pro da�ový systém, ale zejména pro trh s nemovitostmi (cenové údaje). By-

lo by jiste také �ádoucí posílit ochranu rádne vy�etrených hranic pozemku, re-
�it evidenci vecných bremen v grafické �ásti katastrálního operátu, evidovat
nekteré parametry budova nekterých dal�ích staveb �i uva�ovat o evidenci sta-
veb pod i nad zemským povrchem ve 3D katastru. Jiste bude pokra�ovat dal�í
pronikání informa�nich technologií a elektronická komunikace s klienty se sta-

ne tou hlavní formou komunikace. Dal�í sou�ásti katastrálniho operátu budou
prevedeny do digitální formy. Ur�it polohu bodu v terénu bude je�te snaz�i ne�
dnes. O tom v�em máme celkem jasné predstavy, byf v nich nejsme príli� sjed-
nocení. Také máme konkrétni zku�enost, která nám ríká, �e takové zmeny do-
ká�eme trochu rídit a nakonec úspe�ne zvládnoul. Zustává v�ak nezodpoveze-
ná otázka, zda doká�eme prosadit takový model financování správy katastru
nemovitostí, který nebude na�i práci neúmerne komplikovat a umo�ní ovlivneni
úrovne slu�eb potrebami klientu.
Klí�ovou otázku pro budoucnost katastru nemovitosti �eské republiky

vidím v udr�iteiném rozvoji správy katastru nemovitosti. Musíme zvládnout
plánování, i'ízení a financování správy katastru nemovitosti v podobe, která
umo�ní modernízaci a dal�í automatizaci katastru nemovitosti pi'i sou�as-
ném pi'ibli�ování se potrebám klientu. K tomu bude nezbytné pi'evzít ne-
které postupy obvyklé v tr�ne orientovaných institucích. V ekonomickém
a sociálním kontextu �eské republiky to nebude snadný úko!.
Na základe srovnání s jinými zememi je mo�né konstatovat, �e máme celou

radu dobrých predpokladu k tomu, aby se nám vý�e uvedené cile podarilo na-
plnil. Právne podlo�ená koncepce katastru nemovitostí obsahujíciho nejen
technické údaje, ale i údaje o právních vztazích, je hodnocena na mezinárod-
ním poli velmi kladne. Máme dlouhou a velmi dobrou tradici pozemkových evi-
dencí, která je �irokou verejností prijímána pozitivne. Decentralizovaná organi-
za�ni struktura katastrálních úradu je blizká klientUm a její jednotné rízení je
nepochybne výhodou ve srovnání s nekterými jinými zememi. Vysoký stupe� vy-
u�ití informa�ních technologií akceptovaných vedením i zamestnanci vytvái'í
dobré predpoklady do budoucnosti.
Je v�ak nezbytné nepodce�ovat slabé stránky, které predstavuji zna�ná rizi-

ka. Model resortu jako skupiny organiza�ních slo�ek státu pod prímým politic-



kým vlivem zatím nevedi k prosazení celkové dlouhodobé strategie celého re-
sortu. Byly formulovány pouze díl�í koncepce nezahrnující otázku financováni
resortu. Velmi chybí zamerení na potreby klientu. Vedoucí zamestnanci sice stá-
le �asteji svým podrízeným pripomínaji nezbytnost zmeny prístupu ke klientum,
ale taková zmena není podporena celkovými podmínkami fungování katastrál-
ních úradu, proto stále pretrvává vrchnostenský prístup. Obchodnímu prístupu
k poskytovaným slu�bám brání celková atmosféra ve spole�ností, kdy� státní
správa není chápana jako normální poskytovatel slu�eb, ale jako obte�ující po-

sluhova� zaplacený z daní, které museli být odevzdány tolik kritizovanému stá-
tu. V takové atmosfére se obtí�ne prosazuje lep�í vnitmí kultura v organizacích
resortu a rozvíjejí schopnosti a výkonnost zamestnancu. Chybí primerené moti-
va�ni nástroje, odme�ování je v celém systému organiza�ních slo�ek státu svá-
záno pravidly, která neumo��ují diferencovat podie skute�né výkonnosti za-
mestnance. To vede také k omezenému sledování výkonnosti a hodnocení
práce zamestnancu.
Vý�e uvedené slabé stránky sou�asné správy katastru nemovitostí bude

mo�né úspe�ne re�it za predpokladu, �e obecná pravidla pro státní instituce bu-
dou zmenena nebo budou vytvoreny nové mo�nosti pro organiza�ní formu stát-
ních institucí, napríklad vládni agentury. Takové re�ení by správe katastru ne-
movitostí mohlo prinést radu pozitivních zmen ve vnitrních mechanismech
fungování, státu odleh�it od rozpo�tových výdaju, kterými dotuje �innost ka-
tastrálnich úradu, a�koli by bylo mo�né bez vet�ích problému tyto výdaje pre-
nést na u�ivatele slu�eb. Nezbytným predpokladem a sou�asne hlavnim príno-
sem takové zmeny by bylo navázáni konstruktivní komunikace s hlavními
u�ivateli slu�eb katastrálních úradu, kterí by poskytovali zpetnou vazbu nezbyt-
nou pro správné rízení takové instituce a více ovliv�ovali v�echny rozvojové zá-
mery. Doposud jsou preká�kou takového postupunejen právní, ale i politická
omezeni, nebof i pres doporu�ení zahrani�nich expertu o predlo�ených návr-
zich zatím nebylo rozhodnuto. Ur�itým rizikem takového zámeru je také chybe-
jicí konsensus uvnitr resortu i nedostate�ná spolupráce s u�ivateli.

Na základním posláni resortu, které spo�ívá v oblasti katastru nemovitostí
v právním, technickém a informa�ním zají�tení trhu s nemovitostmi, tedy v pod-
pore zmen vecných práv k nemovitostem, a dále v informa�ní podpore rady pro-
cesu probihajících ve verejném zájmu a ve verejné správe, není treba nic pod-
statného menil. Je v�ak treba zvý�it kvalitu poskytovaných slu�eb, a to
sou�asne kvalitu údaju evidovaných v katastru i kvalitu slu�eb jako jsou vklady
práv, zápisy záznamem, poskytování informaci. Taková zmena musí v�dy být

souhrnem zmen technologických, organiza�nich, ekonomických atd. Velkou



roli v procesu takové zmeny musí sehrát správne motivovaní zamestnanci na

v�ech úrovních.
V technologické oblasti je treba sledovat spole�ný trend evropských zemí,

který Ize charakterizovat jako obsahove jednodu��í katastr, prevedený v maxi-
mální mire do digitální formy a poskytujici co nejvíce slu�eb rychle a na dálku
(informa�ní kiosky, elektronická podání aj.). Nové technologie pak musí sni�o-
vat náklady na mernou jednotku produkce slu�eb.
Personální zaji�tení musí být orientováno jako dlouhodobý proces optimali-

zace vyu�ití Iidských zdroju s pomocí personálního plánování, vzdelávání a vý-
cviku a motiva�ních programu. To vy�aduje podstatné zmeny jak v podmínkách
daných obecnými predpisy, tak v prístupech vedoucich zamestnancu na v�ech

úrovních
Ekonomické zaji�teni správy katastru nemovitosti musí do budoucna zohled-

�ovat vývoj vnej�ích po�adavku na objem zaji�fovaných slu�eb. Zhlediska udr-

�iteiného rozvoje se stává naprostou nezbytností zmena modelu financování,

který je zcela odtr�en od po�adovaného objemu úkolu. Taková zmena je pritom

z ekonomického hlediska mo�ná a privítala by ji rada kli�ových u�ivatelu, kterí

za rychlej�i a celkove kvalitnej�í servis jsou ochotni platit vy��í poplatky, nebof

jejich ztráty zpusobené pomalými slu�bami Ize vyjádrit jako cenu penez zadr�e-

ných kvuli nedokon�enému obchodu s nemovitostí. I pri pou�iti velmi nízké úro-

kové sazby 6 % a cene nemovitosti 2 mil. K� je tato ztráta 10 tis. K� mesi�ne.

Je tedy zrejmé, �e kdyby byl poplatek za vklad práva u prumerné nemovitosti

k bydlení 10x vy��í ne� je tomu dnes a vklady byly provádeny napr. ve Ihute 10

pracovních dnu, bylo by to ve velké vet�ine re�ených prípadu výhodné jak pro

klienty. tak pro stát. Existuje tedy základni predpoklad pro vytvorení modelu in-

stituce finan�ne nezávislé na státním rozpo�tu. Taková zmena by navíc vedia

k vytvorení modelu vstrícného k potrebám nejvet�ích klientu a vedouciho k na-

pl�ování jej ich potreb. Základní poslání by v�ak i do budoucna garantoval

a v hlavních smerech reguloval státVizi pro budoucnost Ize vyjádrit velmi stru�-

ne:

Resort �eského úradu zememerického a katastrálniho chce zabezpe�ovat
spolehlivou evidenci pozemku, budova právních vztahu k nim a poskytovat dal-
�í základní geoinformace potrebné v rozhodovacích procesech o území s cilem
uspokojit potreby vlastníku nemovitostí, poskytovatelu hypoték, verejné správy,
investorU a dal�ích klientu. Spokojeností u�ivatelu i zamestnancu s kvalitou slu-
�eb mu�e být dosa�eno s primerenými náklady, které budou pokryty z poplat-
ku za poskytované slu�by.



Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu katastrálneho zákona, ktorá bo-

la publikovaná v Zbierke zákonov pod �. 173/2004 Z. a ktorá nadobudla ú�innos� d�a

15. aprila 2004. Hlavným zámerom poslednej novely katastrálneho zákona bolo zo-

súladenie právnej úpravy katastra nehnute ností s právom Európskej únie v oblasti
ochrany osobných údajov. Okrem problematiky ochrany osobných údajov novela ka-
tastrálneho zákona upravuje a dopi�a ustanovenia, ktorými sa spres�uje doteraj�ia
právna úprava tak, aby zodpovedala zmenám v ob�ianskom práve, obchodnom práve
a v iných súvisiacich odvetviach práva a zárove� sa odstra�ujú ur�ité problémy signali-
zované aplika�nou praxou. Na tieto zmeny chcem v di3.l�om upriami� Va�u pozornos�.

Ochrana osobných údajov
Zákon �. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov ustanovil povinnos� v�etkým

prevádzkovatel'om ínforma�ných systémov, ktorých obsahom sú i osobné údaje, aby
zosúladili právnu úpravu, týkajúcu sa informa�ných systémov s týmto zákonom. Vzh a-
dom na túto povinnos� bolo potrebné upravi� ustanovenia katastrálne ho zákona.
Zásada verejnosti katastra nehnutel'nosti vyplýva z ustanovenia § 68 katastrálneho

zákona a znamená, �e ka�dý má právo nahliada� do katastrálneho operátu a robi� si
z neho výpisy, odpisy alebo ná�rty. Túto zásadu prevzal kataster z bývalých pozemko-
vých kníh a zostáva zachovaná aj po novele katastrálneho zákona s výnimkou zverej�o-
vania údaja o rodnom �ísle, ktorý po�íva osobitnú ochranu. Kataster nehnutel'nosti ob-
sahuje okrem iných údajov aj osobné údaje o fyzických osobách - vlastníkoch, ktoré je
potrebné chráni�. Z toho vyplýva, �e dnes mo�no poskytnú� výpis z listu vlastníctva, na
ktorom je uvedený aj údaj o rodnom �ísle len vlastníkovi nehnutel'nosti. Inému �iadate-
 oviako vlastníkovi mo�no poskytnú� výpis z listu vlastníctva len bez údaja o rodnom �ís-

le. Z dôvodu absencie tohto údaja na výpise z listu vlastníctva bolo potrebné roz�íri� úda-
je o fyzickej osobe a to o rodné priezvisko a dátum narodenia. Roz�írenie po�tu
uvádzaných údajov o fyzickej osobe má za ciel' bli��ie identifikova� vlastníka aj bez r0d-
ného �ísla. V záujme ochrany vlastníckych a iných práv k nehnute nostiam je potrebné,
aby bola fyzická osoba v katastrálnom operáte jednozna�ne ur�ená a preto je aj na�a-
lej nevyhnutné, aby bola ozna�ená menom, priezviskom, pripadne rodným priezviskom,
dátumom narodenia, rodným �íslom a miestom trvalého pobytu. Z uvedeného dôvodu
sú preto �tátne orgány, notári, pripadne ti, ktorí spisujú zmluvy povinní uvádza� na zmlu-
vách alebo verejných listinách., ktoré sa týkajú nehnute ností alebo práv k nehnute-
 nostiam aj údaj o rodnom �ísle, ktorý je jednozna�ným identifikátorom fyzickej osoby.

JUDr. Jaroslava TOMA�OVi"OVÁ, Mgr. Marta KOPRDOVÁ,

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava



Novela katastrálneho zákona ustanovila, �e kataster bude obsahova� aj úda-

je o cenách po�nohospodárskej a lesnej pôdy, pri�om ide o cenu, ktorá je do-

hodnutá v zmluve. Vzhl'adom na túto skuto�nos� je potrebné chráni� i tento údaj

ako osobný.

V katastri nehnutel'ností platí vo v�eobecnosti zásada, �e ak je právo k ne-

hnute�nosti dotknuté zmenou, list vlastníctva sa zaplombuje a nevydáva sa. Ap-

lika�ná prax si vy�iadala, aby vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe na preu-

kázanie vlastníckeho práva bol list vlastníctva vydaný aj ke� je právo dotknuté

zmenou. Uvedená skuto�nos� sa na vydanom liste vlastníctva musí výrazne

ozna�if slovami �.Na liste vlastníctva je plomba".

z h�adiska lep�ej operatívnosti a hospodárnosti riadenia sa zredukoval po�et

správ katastra tak, �e v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave vznikla

Správa katastra pre hl. m. SR Bratislavu a v Ko�iciach Správa katastra Ko�ice.

Celkový po�et prvostup ových orgánov �tátnej správy na úseku katastra je tak

72 správ katastra. Po�et katastrálnych úradov zostal zachovaný.

Rozhodovanie o návrhu na vklad práva do katastra

nehnutel'ností

Proti rozhodnutiu o povolení vkladu vlastníckeho alebo iného vecného práva

do katastra nehnute�ností nie je prípustný �iadny opravný prostriedok pod�a zá-

kona �. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskor�ich predpisov. Pripú�-

�a sa v�ak preskúmanie rozhodnutia súdom alebo protest prokurátora, ktorému

zákon o prokuratúre dáva osobitné postavenie pri dodr�iavaní zákonnosti v �in-

nosti orgánov verejnej správy. V tejto súvislosti bolo preto potrebné doplni� vy-

zna�enie plomby na liste vlastnictva i z dôvodu podania protestu prokurátora. A�

do právoplatného skon�enia konania o proteste prokurátora sa zamedzí �al�ím

právnym úkonom pri nakladani s nehnutel'nos�ou.

Vládny návrh novely katastrálneho zákona obsahoval aj predí�enie lehoty na

rozhodovanie o vklade práva do katastra nehnutel'ností a to z 30 d ovej na 60

d ovú lehotu. Odôvod ovalo sa to jednak tým, �e stanovenie 30 d ovej lehoty

vychádzalo z vtedaj�ej situácie na trhu s nehnute�nos�ami, ktorá sa v�ak od ro-

ku 1996 radikálne zmenila ako aj z toho, �e správny poriadok dáva mo�nos� roz-

hodnú� správnemu orgánu v zvlá�� zlo�itých prípadoch v lehote do 60 dní. Na

správach katastra je takýchto pripadov ve�a, av�ak správa katastra nemá mo�-

nos� v takejto lehote rozhodnú�, pokia� má dodr�a� zákon a nevystavi� �tát ne-

bezpe�enstvu nahradi� �kodu po�kodenému v správnom konaní. Tento návrh

v Národnej rade Slovenskej republiky nepre�iel.



V súlade s platnou právnou úpravou v zákone NR SR �. 145/1995 Z. z.

o správnych poplatkoch bola do katastrálneho zákona doplnená lehota 15 dní

na rozhodnutie o vklade práva, ak ú�astník konania pri doru�ení návrhu na vklad
do katastra nehnute�ností �iada rozhodnú� o vklade urýchlene do 15 dní. Správ-

ny orgán vyberie poplatok vo vý�ke 5 000 Sk. Príplatok za urýchlené rozhod-

nutie je splatný v de� doru�enia návrhu na vklad. Ak správny orgán v skrátenom

termíne nerozhodne, vráti zvý�ený poplatok.

Novela rie�i aj otázku duplicitného evidovania vlastníckych práv k nehnute�-

nostiam v katastri nehnute�ností. Z dôvodu, �e v minulosti neexistovala dô-

sledná evidencía vlastníckych práv k nehnutel'nostíam, v praxí sa stáva, �e roz-

li�ní vlastnící preukazujú vlastnícke právo k tej istej nehnute�nosti na základe

rôznych verejných listín, vydaných rôznymi orgánmi, na to splnomocnenými.

Pôvodná právna úprava katastrálneho zákona v § 37 vychádzala zo zásady"

prior tempore, potior iure" /�asovo skor�í, právne silnej�í! pravidlo, ktoré sa

uplat�uje vo vecnom práve, na rozdiel od obliga�ného práva. Toto ustanovenie

vylú�ilo mo�nos� evidovania duplicitného vlastníctva v pripade, ke boli na

správu katastra doru�ené dve alebo viac verejných listín na zápís vlastníckeho

práva k tej istej nehnute�nosti, osved�ujúcich vlastníctvo v prospech rôznych

osôb.

Po ú�innosti zákona �. 255/2001 Z. z. sa vychádzalo pri zápisoch vlastníc-

keho práva záznamom z eviden�ného princípu. Eviden�ný princíp spo�íva

v tom, �e práva k nehnute�nostiam sa zapisujú na základe verejných listín alebo

iných listínv poradí, v akom boli na správu katastra doru�ené, pri�om správa ka-

tastra nemá právomoc posudzova�, ktorá verejná listina spôsobilá na záznam je

vierohodnej�ia. V dôsledku tohto princípu bolo v katastri nehnute�ností zapísa-

né k tej istej nehnutel'nosti vlastnícke právo v prospech dvoch alebo viacerých

osôb.

V dne�nej právnej úprave ide o návrat k níekdaj�íemu ustanoveníu § 37 ka-

tastrálneho zákona v modifikovanej forme. Cie�om ustanovenia je zamedzenie

zapísovanía duplícítného vlastníctva k tej istej nehnute�ností. Ak je vlastnícke

právo k nehnute�nosti zapísané na liste vlastníctva a verejná listina predlo�ená

na zápis záznamom nevychádza z týchto údajov, správa katastra nevykoná záz-

nam a vráti verejnú listinu tomu, kto ju predlo�il alebo tomu, v koho prospech

právo k nehnute�nosti sved�í a vyzve dotknuté osoby aby uzavreli dohodu ale-

bo podali na súde návrh na ur�enie vlastníckeho práva k nehnute�ností. Správa

katastra vykoná záznam v�dy, ak má verejná listina ú�inky právoplatného súd-

neho rozhodnutía o práve k nehnutel'ností. Ak je vlastnícke právo zapísané na

liste vlastníctva, platí princíp, �e v�etky verejné listiny a iné listiny musia vychád-

za� z údajov katastra.



Ak je na kataster predlo�ená verejná listina alebo iná listina, ktorá nevychád-
za z údajov katastra a sved�í o práve v prospech inej osoby (duplicitné vlastnic-
tvoj správa katastra zapí�e obmedzujúcu poznámku, �e hodnovernos� údajov
a práve k nehnute�nosti bola spochybnená. Zárove� listinu vráti tomu, kto ju
predlo�il a vyzve dotknuté osoby, aby sa dohodli, pripadne, aby sa obrátili o rie-

�enie sporu na súd. Ak sú obidvaja vlastníci ochotní sa dohodnú�, mô�u uzavrie�

zmluvu, obsahom ktorej bude dohoda o vlastníctve nehnute�ností, ktorá sa za-

pí�e do katastra nehnute�nosti vkladom.

Predchádzajúca právna úprava ukladala správnemu orgánu katastra povin-

nos� skúma� �i osved�enie notára o vydr�aní vlastníckeho práva k nehnutel'-

nostiam predlo�ené na zápis záznamom do katastra nehnutel'ností spí�a nále�i-

tostí pod�a zákona SNR �. 323/1992 Zb Notársky poriadok. Novelou

katastrálneho zákona bola táto povinnos� zru�ená.

Novela katastrálneho zákona upresnila aj ustanovenie týkajúce sa zápisu po-

známky do katastra nehnute�ností a jej právne následky. Z hl'adiska ú�inkov po-

známe v praxi dva druhy poznámok, a to informatívne a obmedzujúce. Poznám-

ky informatívneho charakteru informujú tretie osoby o skuto�nostiach

súvisiacich s nehnutel'nos�ou alebo s právom k nehnutel'ností. Tieto poznámky

v konaní o povolení vkladu vlastnickeho práva do katastra nehnute�ností nemajú

�iadne právne následky. Informatívnymi poznámkami sú napr. za�atie vyvlast�o-

vacieho konania alebo za�atie exeku�ného konania. Poznámky obmedzujúce-

ho charakteru vyjadrujú obmedzenie vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na-

klada� s nehnute�nos�ou a majú ur�ité právne následky. V konaní o povolení

vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností sú dôvodom na zamietnutíe návr-

hu na vklad z titulu obmedzenia vlastníka naklada� s nehnutel'nos�ou. Obme-

dzujúce poznámky sú napr. za�atie konania o výkon rozhodnutia predajom ne-

hnute�nosti, vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi nehnutel'nosti, vykonatel'né

uznesenie súdu o predbe�nom opatrení, ktorým sa zakazuje naklada� s nehnu-

te�nos�ou, exeku�ný príkaz na predaj nehnute�ností. Zárove� sa vypú��a vyzna-

�enie poznámky v prospech tohto, kto tvrdi, �e je oprávnený v právnom vz�ahu

k nehnute�nosti a nemô�e svoje tvrdenie hodnoverne preukáza�. Tieto skuto�-

ností sa zis�ujú v osobítnom konaní, ktorým je obnova evidencie vlastníckych

vz�ahov k pozemkom podl'a zákona NR SR �. 180/1995 Z. z.. o niektorých

opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

Novela zákona vy�aduje, aby ka�dá zmluva, verejná listina a iná listina pred-

lo�ená na zápis do katastra nehnutel'ností vkladom, záznamom alebo poznám-



kou mala rovnaké nále�itosti pre zápis do katastra nehnutel'ností. Musí by� vy-
hotovená v �tátnom jazyku alebo úradne osved�enom preklade, s výnimkou ja-
zyka �eského, kde sa predpokladá jeho zrozumitel'nos� a vzájomnos�.

V nadväznosti na iné ustanovenia katastrálneho zákona upres�ujú sa aj �al-
�ie údaje o ú�astníkoch práv k nehnute�nostiam a o nehnutel'nostiach, ktoré
musí obsahova� zmluva, verejná listina alebo iná listina predlo�ená na zápis na-

pr. dátum narodenia a rodné priezvisko.

V záujme právnej istoty ú�astníkov právnych úkonov novela roz�írila okruh
osôb, ktorých podpis na zmluve sa osved�uje. Katastrálny zákon vy�adoval
úradné osved�enie podpisov na zmluve len u prevodcov, �o sa. týkalo zmlúv
o prevode vlastníckeho práva ako sú napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva.
Ke��e v�ak aj pri iných právnych úkonoch dochádza k vá�nemu zásahu do
vlastníckeho práva, resp. sa mení rozsah vlastníckeho práva bolo potrebné
roz�íri� okruh osôb, u ktorých sa vy�aduje, aby bol ich podpis úradne osved-

�ený. Ide napr. o podpisy oboch man�elov na dohode o zru�ení a vyporiadaní
bezpodielového spoluvlastníctva, o podpisy spoluvlastníkov na dohode o zru-
�ení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, podpisy povinného alebo
oprávneného zo zmluvy o zríadení alebo zru�ení vecného bremena alebo pod-
pis povinného na dohode o predkupnom práve. Ak ú�astník právneho úkonu,
ktorého podpís na zmluve musí by� úradne osved�ený sa nechá zastupova� na

základe dohody o splnomocnení, jeho podpis musí by� osved�ený aj na tomto
splnomocnení.

Novela vypustila z pôsobnosti správy katastra konanie o ur�ení príebehu hra-
nice pozemkov z dôvodu, �e v praxi ne�lo o nesporové konanie, ale vä��inou
o susedské spory, prípadne spory o vlastníctvo, ktorých ríe�enie patrí do kom-

petencie súdov.

Navrhovaná úprava umo�nila opravova� výmery parciel registra E neformál-

nym spôsobom, bez rozhodnutia, napriek tomu, �e ide o údaje na liste vlastníc-

tva. V praxi sa vyskytlo mno�stvo prípadov, ke� správa katastra musí rozhodnu-

tim opravova� výmery parciel registra E, pri�om výmery parciel registra E sú
prevzaté zo skor�ích evídencíí napr. z pozemkovej knihy a sú nepresné. Ak bo-
li listy vlastníctva registra E zalo�ené pri usporiadaní pozemkového vlastníctva,
krajná odchýlka výmer je trojnásobkom krajnej odchýlky pre parcely registra C.
Zárove� je tu daná mo�nos� robi� opravy chybného zakreslenia aj v mape ur�e-

ného operátu.



Novela katastrálneho zákona presnej�ie uvádza predmety evidovania v kata-
stri nehnute�nosti, ktorými sú ex lege pozemky, stavby, byty a nebytové priesto-
ry a práva k nehnute�nostiam evidovaným v katastri nehnutel'nosti, ako aj iné
skuto�nosti súvisiace s právami k nehnutel'nostiam resp. s nehnute�nosfami.

Nanovo upravila aj evidovanie a zápis vlastnickych práv k bytom a nebytovým
priestorom a rozostavaným bytom alebo nebytovým priestorom na základe
zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu. V praxi vznikali problémy
v tom, �e správa katastra zapisala vlastnícke práva k nehnute�nostiam, bytom
a nebytovým priestorom v �ase, kedy tieto nehnute�nosti reálne neexistovali.

Uvedený postup bol výnimkou zo zásady, �e práva k nehnute�nostiam sa v ka-
tastri zapisujú len vtedy, ak nehnute�nosti, ku ktorým sa via�u sú v katastri u� evi-

dované. Po�as realizácie stavieb vznikali zmeny stvebno-technického charakte-
ru, pripadne zmeny v osobe budúcich vlastnikov bytov, dokonca sa stalo, �e
k realizácii výstavby alebo nadstavby vôbec nedo�lo, �ím nastal nesúlad medzi

právnym a skuto�ným stavom.
Sú�asná právna úprava ustanovuje, �e byty, rozostavané byty, nebytové prie-

story a rozostavané nebytové priestory sa evidujú v katastri nehnute�nosti v sú-
vislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom vecného práva k nim.

Vlastnícke právo k bytu alebo nebytovému priestoru, ktoré vzniká na základe
zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu, sa zapisuje do katastra ne-
hnutel'ností na návrh. Prílohou návrhu je zmluva o výstavbe spolu s geometric-
kým plánom a rozhodnutie o ur�eni súpisného �ísla, zmluva o vstavbe alebo

nadstavbe domu spolu s kolauda�ným rozhodnutim. Do katastra nehnute�nosti
sa ako vlastník bytu alebo nebytového priestoru zapi�e osoba uvedená v zmlu-
ve. Vlastnicke právo k rozostavanému bytu alebo nebytovému priestoru sa zapi-
suje do katastra nehnute�nosti na návrh, ktorého prilohou je zmluva o výstavbe
domu spolu s geometrickým plánom, zmluva o vstavbe alebo nadstavbe domu
a znalecký posudok o stupni ich rozostavanosti; ako vlastnik sa zapi�e osoba
uvedená v zmluve. Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor je mie-
stnosf alebo súbor miestností ur�ených v súlade so stavebným povolením na
bývanie alebo na iný ú�el ako bývanie, ak sa nachádza v dome, ktorý je aspo�
v takom stupni rozostavanosti, �e navonok je uzavretý obvodovými stenami

a stre�nou kon�trukciou.

Nová právna úprava mala za ciel' zvý�if právnu istotu a zabezpe�if ochranu
vlastnickych a iných práv k nehnute�nostiam fyzických a právnických osôb evi-
dovaných v katastri nehnute�ností, vrátane zabezpe�enia ochrany osobných
údajov fyzických osôb.



AKTUALITY V PRÁVNi ÚPRAVE

KATASTRU NEMOVITOSTi

�ESKÉ REPUBLIKY

Abstrakt:
Sb.

Aktuality v právní úprave katastru nemovitostí �eské republiky:

1) Stav prípravy návrhu nového katastrálního zákona,

2) Novela zákona. o zápisech,
3) Novela ob anského soudního rádu,
4) Novela zákona o zememefických a katastrálních orgánech,

5) Novela katastrálního zákona,

6) Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informa ních
systémech verejné správy,

7) Novela devizového zákona,
8) Záver

V uplynulých trech letech právní úprava katastru nemovitostí v �eské repub-

Iice nezaznamenala nejaké výrazné zmeny, nebo� prozatím nebyl prijat nový ka-

tastrálni zákon. Probehla v�ak zásadní reorganizace katastrálních úradu prove-

dená novelou zákona o zememerických a katastrálnich orgánech. Novely

základních právních predpisu upravujícich problematiku katastru nemovitostí,

tzn. zákona o zápisech (zákon �. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a ji-

ných vecných práv k nemovitostem, ve znení pozdej�ích predpisu) a katastrál-

ního zákona [zákon �. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí �eské republiky

(katastrálni zákon)) nejsou nijak podstatné, ale zajímavé jsou predev�ím zmeny

právních/ predpisu, které souvísejí s právni úpravou katastru nemovítostí.

*) JUDr. Eva Bare�ová, vedoucí samostatného oddelení legislatívy �eského úra-

du zememefického a katastrálního



Pred tremi roky na VII. Mezinárodní konferenci o katastru nemovitostí v Brne

jsme se zmi�ovalí o návrhu vecného zámeru nového katastrálního zákona. Tehdy

po osmi letech trvání katastru nemovitostí �eské republiky jsme si mysleli, �e u�

máme dostatek zku�eností, abychom pripravili nový katastráiní zákon, který by vy-

cházel jak ze zku�eností a praxe katastrálních zákonu, tak iz �innosti soudu a ta-

ké jsme kone�ne chteli pristoupit k tomu, aby problematika katastru nemovitostí

byla i u nás upravena jedním zákonern, tak jako tomu je na Slovensku od roku

1995. Bohu�el návrh katastrálního zákona, který byl vypracován na základe vlá-

dou schváleného vecného zámeru byl sice predlo�en vláde a probehla jednání

v pracovních komisích Legislativní rady vlády, ale tím také jeho projednávání skon-

�ilo. Nebyl vládou ani predlo�en Parlamentu k dal�ímu projednávání. Paradoxne

nám bylo vy�ítáno. �e návrh zákona nenavazuje na právní úpravu nového ob�an-

ského zákoníku ani na nový stavební zákon. Termín pro predlo�ení návrhu nového

ob�anského zákoníku je v�ak vládou s dojem nou pravidelností v�dy posouván

o dal�ího pul roku, tak�e napr. nyní je termín pro predlo�ení návrhu nového ob-

éanského zákoníku stanoven na konec leto�ního roku, ale ji� dnes je jisté, �e ten-

to termín opet bude prodlou�en. Návrh nového stavebního zákona v sou�asné do-

be projednávají pracovní komise Legislativní rady vlády a mel by nabýt ú�innosti

1.1.2006. Návrh nového katastrálního zákona predev�ím obsahuje kvalitativne no-

vou úpravu zápisu práv do katastru nemovitostí jak vkladu, záznamu tak i pozná-

mek. Jeho prosazení v�ak je závislé na hmotne právní úprave ob�anského práva,

tak�e v sou�asné dobe nemu�eme jeho dal�í projednávání nijak ovlivnit.

V uplynulých letech v�ak nabyly ú�innosti inekteré zákony, které rovne� vý-

razne ovlivnily �innost katastrálních úradu v �eské republice.

Informa�ní systém katastru nemovitostí (dále jen "ISKN"), který za�al fungo-

vat v léte 2001, umo�nil poskytovat údaje z katastru nemovitostí dálkovým prí-

stupem, co� bylo legislatívne umo�neno novelou katastrálního zákona �.

120/2000 Sb. (ú�innost 1.9.2000). ISKN mimo jiné prinesl mo�nost kvalitativ-

ne nového zpusobu zápisu poznámkou. A�. do spu�tení ISKN bylo mo�né zapi-

sovat poznámku v katastru nemovitostí pouze k nemovitosti, nikoliv i k osobe,

i kdy� zákon o zápisech stanoví, �e poznámky jsou úkony katastrálního úradu,

které jsou ur�eny k vyzna�eni skute�nosti nebo pomeru vztahujicího se k ne-

movitosti nebo osobe (§ 14 odst. 3 zákona o zápisech). Tato nová mo�nost by-

la vyu�ita hned s ú�inností exeku�ního rádu [zákon �. 120/2001 Sb., o soud-

nich exekutorech a exeku�ní �innosti (exeku�ní rád) (dále jen "ExFl") , ú�innost

od 1.5.2001), který novelizoval zákon o zápisech. V § 9 odst. 1 písm. c) a odst.

3 zákona o zápisech bylo stanoveno, �e poznámku zapí�e katastráiní úrad na



základé usnesení o narízení exekuce podie exeku�ního rádu, pri�em� zápis té-

to poznámky a její výmaz zajisti katastráiní úrad v obvodu jeho� územní pusob-

nosti se nachází soud, který usneseni o narízení exekuce vydal, ke v�em listum

vlastnictví v �eské republice, na kterých je nebo bude osoba ozna�ená jako po-

vinný vedena jako vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti. Ustanovení o poradí

zápisu se pritom na zápis této poznámky nevztahuje. Tato právní úprava umo�-

�uje, aby tato poznámka, která signalizuje, �e vlastník nemovitosti ode dne, kdy

mu je doru�eno usnesení soudu o narizení exekuce, nemu�e nakládat se svým

majetkem v�etné nemovitosti a majetku patrícího do spole�ného jméní man�e-

10(§ 44 odst. 7 ExFl), se objevila na v�ech listech vlastnictví v celé �eské re-

publice, a�koliv zápis provedlo jen jedno katastrálni pracovi�té. Toto by bez

funk�ního ISKN nebylo mo�né.

S ú�innosti od 1.1.2003 za�al platit v �eské republice soudní rád správní �.

150/2002 Sb. a sou�asné byl zákonem �. 151/2002 Sb. podstatné novelizo-

ván ob�anský soudní rád (dále jen OSFl), predev�ím pak �ást pátá (do konce

roku 2002 s názvem Správní soudnictví, od 1.1.2003 s názvem Áízení ve vé-

cech, o nich� bylo rozhodnuto jiným orgánem). Tato nová úprava byla vynuce-

na nálezem Ústavního soudu �. 276/2001 Sb., který zru�il s ú�innosti od

31.12.2002 �ást pátou ob�anského soudního rádu, která do té doby upravo-

vala správní soudnictví. Duvodem zru�ení techto ustanovení bylo, �e dostate�-

ným zpusobem nezaji� ovala právo na spravedlivý proces. Pro vkladové rízení je

velmi dule�ité ust. § 249 odst. 2 OSÁ, kde je stanoveno, �e "Krajské soudy roz-

hodují jako soudy prvního stupne ve vecech vkladu práva k nemovitostem", co�

znamená, �e beze v�ech pochybností veci vkladu práva k nemovitostem jsou vy-

�aty z pusobnosti soudního rádu správniho a vztahuje se na ne ob�anský soud-

ní rád. Ve vécech vkladu nelze tedy podie nové právní úpravy podávat opravné

prostredky, ale �aloby ke krajskému soudu podie ob�anské ho soudního rádu.

Nutno v�ak rozli�it, zda se jedná o rozhodnutí, kterým byl vklad zamítnut nebo

povolen. Pokud katastráiní úrad vydal rozhodnuti o zamítnuti vkladu, byl do kon-

ce roku 2002 proti takovému rozhodnutí prípustný opravný prostredek; pokud

katastráiní úrad v rámci autoremedury nevyhovel opravnému prostredku v plném

rozsahu, rozhodoval o opravném prostredku krajský soud. Namísto tohoto

opravného prostred ku od 1.1.2003 je mo�né podat proti rozhodnuti o zamítnu-

tí vkladu �alobu podie ob�anského soudního rádu (§ 249 odst. 2 OSÁ) ke kraj-

skému soudu, v obvodu jeho� územní pusobnosti se nachází nemovitost, které

se rozhodnuti o povoleni vkladu týká (�l. XXVzákona �. 151/2002 Sb). Odli�ná

situace byla v prípadé rozhodnutí, kterým katastráiní úrad vklad povolil. A� do

konce roku 2002 proti rozhodnutí o povolení vkladu nebyl prípustný �ádný

opravný prostredek ani �aloba ve správním soudnictví [§ 5 odst. 3 zákona o zá-



pisechl. Podie nové právni úpravy jsme se domnívali, �e v prípade rozhodnutí
o povolení vkladu Ize podat i proti takovému rozhodnutí �alobu podie ob�an-
ského soudního fádu. Krajské soudy se v�ak v této otázce dosud neshodly.
Nekteré soudy takovou �alobu pfipou�tejí, jiné v�ak nikoliv. lalobu podIe ob-

�anského soudního fádu Ize podat ve Ihute dvou mesicu od doru�ení rozhod-
nuti katastrálniho a zme�kání lhúty nelze prominout (§ 247 odst. 1 aSR). Aktiv-
ne legitimován k jejimu podáni je ka�dý, kdo tvrdi, �e byl dot�en na svých
právech rozhodnutím katastrálního úfadu (nikoliv tedy jen ú�astníci rizení o po-
volení vkladu podie § 4 odst. 2 zákona o zápisech). Katastráiní úfad samotný ji�
ú�astníkem soudního rízení není. Na základe podané �aloby soud vec projedná
a poté rozhodne. Jestli�e je soud názoru, �e místo rozhodnutí o zamítnutí vkla-
du mel být vklad povolen, rozhodne sám a vklad povoli. Otázkou je, ke kterému
dni by mel soud rozhodovat. V �eské republice toti� stále platí, �e katastráiní

úfad zkoumá skute�ností ke dní podání návrhu na vklad (§ 5 odst. 1 zákona
o zápisech). Podie ob�anského soudního rádu v�ak pro rozsudek je rozhoduji-
cí stav v dobe jeho vyhlá�ení (§ 154 aSR). I pres toto ustanovení se praxe sou-
du pomalu sjednocuje na tom, �e ve výroku rozsudku bývá výslovne uvádeno,

�e soud rozhodl ke dní podání návrhu na vklad. Není to sice striktné uvedeno
v ob�anském soudním fádu, ale vyplývá to z logiky veci, �e soudy nemohou roz-

hodovat k jinému datu, ne� ke kterému rozhodoval katastráiní úfad v rozhodnu-
ti, proti kterému smefuje �aloba. Protí rozhodnutí krajského soudu ve vecí vkla-
du je prípustné odvolání k príslu�nému vrchnímu soudu a proti jeho rozhodnutí
je pak prípustné dovolání k Nejvy��ímu soudu za podmínek stanovených ob-
�anským soudním fádem. Tyto dal�í mo�nosti obrany v�ak podie na�ích zjí�tení
prozatím nikdo nevyu�il. Mo�nosti podávat �alobu ve veci vkladu vyu�ívá relatív-
ne velmí málo osob, nebor volí radeji mo�nost po právní moci rozhodnutí ve ve-
ci vkladu podat nový návrh na vklad, který ji� vyhovuje podmínkám zákona o zá-
pisech. Nutno v�ak konstatovat, �e nová právni úprava �alob ve vecech vkladu
práva k nemovitostem pfínesla mnoho problému, nebor novela ob�anského zá-
koníku není jednozna�ná. Stále pretrvávají nevyfe�ené otázky ohledne toho,
zda Ize podávat �alobu i proti rozhodnutí, kterým byl vklad povolen, nebo oh led-
ne toho, kdy nabývá rozhodnutí o zamítnutí vkladu právni moci a ke kterému
okam�íku soud rozhoduje.

Od 1.1.2004 byla provedena v �eské republice zásadní reorganizace ka-

tastrálních úfadu, a to novelou �. 175/2003 Sb. Územni pusobnost katastrál-
ních úradu nyní kopíruje existujíci územní �lenení �eské republiky na vy��í

územne samosprávné celky - kraje, co� znamená �e v ka�dém kraji je katast-

ráiní úfad pro daný kraj (celkem 14) a dosavadních 77 katastrálních úfadu bylo
zru�eno. Katastráiní úrady jsou sou�asne ú�etnímí jednotkami. Sou�ástí ka-



tastráJníchúradu jsou katastráiní pracovi�te, která jsou vnitrními organiza�ními
jednotkami katastrálnich úradu, které zrizuje reditel daného katastrálního úradu.
Seznam katastrálních pracovi�f, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých
vykonávají katastráiní pracovi�te územní pusobnost príslu�ného katastrálního
úradu, byl uverejnen ve Sbírce zákonu pod �. 10/2004 Sb. �eský úfad zemé-

méfický a katastráiní tak prímo ridi podstatné men�í po�et katastrálních úradu,
co� je zhlediska rízeníefektivnéj�í a hospodárnéj�i. Po�et zemémérických a ka-
tastráJnichinspektorátU, které kontrolují výkon státní správy katastru nemovitos-
tí vykonávanou katastrálními úrady, a vymezení jejich územní pusobnosti zusta-
ly zachovány. Dal�í výraznou zménou, kterou prinesla tato novela, je prechod
výkonu správy centráiní databáze katastru nemovitostí �eské republiky z pu-

sobnosti Zemémérického úradu do pusobnosti �eského úradu zemémérické-

ho a katastrálního. S touto zménou souvisí to, �e údaje z katastru nemovitostí

dálkovým prístupem poskytuje nyní �eský úrad zemémérický a katastráiní na-

místoZemémérického úradu.

Umo�néním dálkového prístupu k údajum katastru nemovitostí, který s ú�in-
ností od 1.9.2000 mél být zásadné za úplatu stanovenou provádécí vyhlá�kou
�. 162/2001 Sb., o poskytováni údaju z katastru nemovitostí �eské republiky.
Orgánystátní správy ív�ak po celou dobu, co je umo�nen dálkový prístup k úda-

jum katastru nemovitostí vyvíjely tlak na to, aby údaje z katastru nemovitostí jim
byly poskytovány bezúplatne. Prvním prolomenim zásady úplatnosti od

1.1.2002 byla novela zákona �. 61/1998 Sb., o hornické �innosti, výbu�ninách
a o státní bá�ské správe (novela �. 315/2001 Sb. ú�innost 1.1.2002), která
umo�nilapro ú�ely správního rízení bezúplatný dálkový prístup pro orgány bá�-
ské správy (§ 39 odst. 5 zákona �. 61/1988 Sb., ve znéní novely �. 315/2001
Sb.). Dal�íprolomení prinesla novela zákona �. 201/2002 Sb., o Úradu pro za-
stupování státu ve vécech majetkových (�. 120/2004 Sb. ú�innost
19.3.2004), která zakotvila, �e tento úrad k zají�tení prehledu o nemovitých vé-
cech evidovaných v katastru nemovitostí, které jsou ve vlastnictví státu a s nimi�
je úrad príslu�ný hospodarit údaje katastru nemovítostí mu�e vyu�ívat bezúplat-
né údaju katastru nemovitostí a to i dálkovým prístupem. A kone�ne zákonem �.
53/2004 Sb., kterým se méní nékteré zákony souvisejicí s oblastí evidence
obyvatel(ú�innost 1.5.2004), bylo novelizováno ustanoveni katastrálního záko-
na (nový§ 22 odst. 5), podie kterého dálkový prístup k údajum katastru nemo-
vitostí majl bezúplatné územné samosprávné celky k výkonu své pusobnosti.

Predev�ímumo�néní bezúplatného dálkového prístupu obcím (z pres �esti tisíc
obcí v �eské republice dálkový prístup má prozatim zrízeno kolem 1400 obcí)

nastolujeotázku, zda neumo�nit bezúplatný dálkový prístup i státním orgánum,

které údaje katastru nemovitostí potrebují k výkonu své soudni �i správní �in-



nosti. Tato úprava by si v�ak vy�ádala dal�i novelu katastrálniho zákona. Zákon

�. 53/2004 Sb. novelizoval katastráiní zákon také v tom ohledu, �e stanovil,
které údaje z evidence obyvatel poskytne Ministerstvo vnitra orgánum zemémé-
rickým a katastrálním pro ú�ely výkonu stáni správy katastru nemovitostí (jméno,
príjmení, rodné prijmení, datum narozeni, rodné �islo, adresa mista trvalého po-
bytu, druh a adresa mista pobytu, datum, misto a okres úmrtí, poprípadé, jde-li
o úmrtí ob�ana mimo území �eské republiky, datum úmrtí a stát, na jeho� úze-
mi k úmrtí do�lo, den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlá�ení za mrtvého uve-

den jako den úmrtí). Na základé této novely je právné umo�néno pfímé propo-

jení informa�ního systému evidence obyvatel a ISKN, které by se mélo
realizovat v pri�tím roce.

Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona

o informa�n ich systémech verejné správy

v roce 2000 byl v �eské republice prijat zákon �. 227/2000 Sb., o elek-

tronickém podpisu. V návaznosti na néj se mu�e komunikace se státními orgá-

nya mezi nimi navzájem uskute��ovat ji� í v elektronické podobé se zaru�eným
elektronickým podpisem. Ka�dý orgán verejné moci má mit zrízenu elektronic-

kou podatelnu. Je ale pravda, �e prozatím tato mo�nost není príli� vyu�ívána.
Úrady nejsou je�té dostate�né vybaveny a tak pokud jsou podání v elektronic-
ké podobé, a nejsou podepsána zaru�eným elektronickým podpisem, musi být
tato podání jak podie správního rádu tak í podie ob�anské ho soudniho rádu do-
plnéna do 3 dnu písemné nebo ústné do protokolu. Ve vécech vkladu práva do
katastru nemovitostí tato podání v elektronické podobé se zaru�eným elektro-

nickým podpisem prozatím vyu�ívánabýt nemohou vubec, nebor prilohou návr-
hu na povolení vkladu práva musí být mimo jiné i listina (obvykle smlouva), kte-
rou prozatím nelze vyhotovit tak, aby mohla být podepsána zárove� zaru�eným
elektronickým podpisem obéma smluvními stranami. V leto�ním roce byla prija-

ta novela zákona o elektronickém podpisu (zákon �. 440/2004 Sb. ú�innost
26.7.2004)), která zavádí dal�í institut a to elektronickou zna�ku a �asové elek-
tronické razitko. Bude mo�né tak datovou zprávu ozna�ít elektronickou zna�-
kou. Písemnost orgánu verejné moci v elektronické podobé ozna�ené elektro-
nickou zna�kou zalo�enou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifika�ních slu�eb nebo podepsané uznáva-
ným elektronickým podpisem budou mit stejné právní ú�inky jako verejné listiny
vydané témito orgány. To má zásadní význam predev�ím pro výpisy z katastru
nemovitostí. Prozatím verejnými listinami se rozumély podie �eského práva listi-
ny vydané soudy nebo jinými státními orgány v mezích jejich pravomoci a listiny,
které jsou zvlá�tními predpisy prohlá�eny za verejné (§ 134 aSR). Podie ka-
tastrálního zákona (§ 22 odst. 1) jsou výpísy, opisy nebo kopie z katastrálního

operátu, jako� í identifikace parcel vyhotovené katastrálním úradem ve formé



stanovené provádecí vyhlá�kou �. 162/2001 Sb. verejnými listinami (musí být

~datem, otiskem razítka katastrálního úradu se státním znakem, jme-

nem a'pffJfTlením zamestnance katastrálního úradu, který výpis, opis nebo kopii

vyhotovil a jeho podpisem a dále kolkem nebo dolo�kou o úhrade správního po-

p1étku jiným zpusobem nebo o osvobození od správního poplatku). V sou�asné

dObé je projednáván dal�í návrh zákona, který prinese zcela nové mo�nosti

v poskytováni údaju z katastru nemovitostí. Podie navrhované novely zákona �.

365/2000 Sb., o informa�ních systémech verejné správy (prepokládaná ú�in-

nost 1.5.2005) bude mo�né, aby notár a dr�itel po�tovní licence na po�ádáni

provedli overení výstupu v elektronické podobe podepsaného zaru�eným elek-

tronickým podpisem správce nebo ozna�eného elektronickou zna�kou správce

a na základe tohoto overení vydali overené výstupy z ínforma�ního systému ve-

 !jné správy. Overeným výstupem z informa�ního systému verejné správy tak

bude listina, která vznikne úplným prevodem výstupu z informa�niho systému

verejné správy z elektronické do listinné podoby a její� doslovná shoda s výstu-

pam z informa�ního systému verejné správy bude overena. Overené výstupy,

které vydá notár, budou verejnými listínami. Overené výstupy, které vydá dr�ítel

po�tovní licence, budou potvrzovat. není-li dokázán opak, pravdivost toho, co je

v nich osved�eno nebo potvrzeno. Tímto zpusobem bude umo�neno, abyoso-

by fyzické nebo právnické mohly získat výpis z katastru nemovitostí nejen na ka-

tastrálním úrade, ale i u notáre nebo dr�itele po�tovní licence. Melo by tak dojit

k tomu, �e na katastráiní úrady by se obracelo se svými �ádostmi o informace

výrazne méne osob.

Od 1. 5. 2004 vstoupila v platnost smlouva o pristoupení "eské republiky

k Evropské unii. Sou�ástí této smlouvy je Akt o podmínkách pristoupení, ve kte-

rám si "eská republika sjednala ohledne nabývání nemovitostí státními príslu�-

níky zemi Evropského spole�enství ur�ité podmínky. Odchylne od povinnosti vy-

plývajicich ze smluv, na kterých je zalo�ena Evropská unie, mu�e "eská

republika:

1. po dobu peti let ode dne pristoupení k Evropské unici ponechat v platnosti

pravidla stanovená devizovým zákonem �. 219/1995 Sb. o nabývání objektU

vedlej�iho bydlení státními príslu�níky �lenských státu, ktei'í nebydli v "eské re-

publice, a spole�nostmí zrízenými podie práva jiného �lenského státu, které ani

nejsou usazeny, ani nemají pobo�ku nebo zastoupení na území "eské republi-

ky,

2. po dobu sedmi let ode dne pristoupení ponechat v platnosti pravidla sta-

novená devizovým zákonem, zákonem �. 229/1991 Sb., o úprave vlastnických

vztahu k pu de a jinému zemedelskému majetku, a zákonem �. 95/1999 Sb.,

o podmínkách prevodu zemedelských a lesních pozemku z vlastnictví státu na



jiné osoby. týkající se nabývání zemedelské pudy a lesu státními pfíslu�níky
�lenských státU a spole�nostmi zrízenými podie práva jiného �lenského státu,
které nejsou ani usazeny, ani zapsány do rejstríku v �eské republice. V �ádném
prípade nesmí být v souvislosti s nabýváním zemedelské pudy a lesu se státním

príslu�níkem �lenského státu zacházeno méne priznive ne� ke dni podpisu
smlouvy o pristoupení nebo s vet�ími omezeními ne� se státnim príslu�níkem
treti zeme.

Obecné prezkoumání techto prechodných opatrení se uskute�ní ve tretím ro-
ce po dni pristoupení. K tomuto ú�elu predlo�í Komise zprávu Rade. Rada mu-
�e na návrh Komise jednomysine rozhodnout o zkrácení nebo ukon�ení pre-
chodného období.

K realizaci techto ujednání byla prijata novela devizového zákona �.
345/2004 Sb.� její� výklad se v sou�asné dobe teprve vytváfí, nebo� mnohá
ustanovení této novely nejsou jednozna�ná a ne zcela v souladu s Aktem o pod-

mínkách pristoupení. Novela devizového zákona v rozporu s vyjednanými pod-

mínkami stanoví, �e nabývat zemedelskou pudu u nás mohou osoby s prukazem

o povolení k pobytu pro státního príslu�níka �lenského státu Evropského spo-

le�enství (dále jen "ES"), pokud jsou evidováni v evidenci zemedelských podni-

kateiu u príslu�ného obecního úradu obce s roz�ífenou pusobností v tuzemsku,

jejich� trvalý pobyt je alespo� 3 roky. Podminka 3 let trvalého pobytu na území

na�í republiky v�ak v Aktu o podminkách pristoupení dojednána nebyla. Krome

zemedelských pozemku by státní prislu�níci �lenských státu ES mohli dal�i ne-

movitosti nabývat podie devizového zákona jen pokud budou mít prukaz o po-

volení k pobytu pro státního príslu�níka �lenského státu ES. Podie Aktu o pod-

mínkách pristoupení v�ak omezující podmínka se má týkat jen tzv. objektu

vedlej�ího bydlení. Podie stanoviska Ministerstva financí (�.j. 211/78

295/2004-1 ze dne 25.6.2004). které je gestorem devizového zákona, Ize za

objekty vedlej�ího bydlení pova�ovat pouze

a) byty vymezené podie zákona o vlastnictví bytu [§ 2 písm. b) zákona �.

72/1994 Sb., kferým se upravují nekteré spoluvlastnické vztahy k budo-

vám a nekteré vztahy k bytum a nebytovým prostorum a dopl�uji nekteré

zákony (zákon o vlastnictví bytu)].

b) rodínné domy [§ 3 písm. c) vyhlá�ky �. 137/1998 Sb., o obecných tech-

nických po�adavcích na výstavbu),

c) stavby pro individuální rekreaci [§ 3 pism. d) vyhlá�ky �. 137/1998 Sb.),

d) pozemky zastavené nebo územním rozhodnutím ur�ené k zastavení temito

stavbami [§ 32 ods.t 1 písm. a) zákona �. 50/1976 Sb., o územním pláno-

vání a stavebním rádu (stavební zákon), ve znení zákona �. 83/1998 Sb.).

Stejné podmínky jako státní príslu�nici �lenských státu ES mají i státní príslu�-

níci státu patrících do Evropského hospodárského prostoru (Norsko, Island,

Uchten�tejnsko) na základe Dohody o ú�asti �eské republiky v Evropském hos-

podárském prostoru a státní príslu�níci USA na základe Dohody mezi Spojenými



;i'"

~'.Iatl8rickými a. �eskou a Slovenskou Federativni Republikou o vzájemnéri.'", a ochrane investic(publikovana ve Sbírce zákonu pod �. 187/1993
'l.� ~ k tomu, �e nadstandardní zachazení ve veci vlastnietví nemovi-

~.~ �eska republika i Norsku, Islandu a Uchten�tejnsku, musí �eska

'1!IPIbIka poskytnout stejné zachazení ve veci vlastnietvi nemovitostí jako temto

��������iSpojeným staturn americkým.

<:kV.8OU�8SI1édobe mame nejvíce dotazu na nabývaní nemovitostí v �eské re-

I!l'UbIiC8 práve od ob�anu ze Slovenské republiky. Jedná se o státní príslu�níky

f.IOV8nSké republiky, kten v �eské republice trvale �iji, ti pak nepodléhají �ad-

nému omezeni, proto�e z hlediska �eského devízového zákona jsou tuzemci,

nebo v éeské republice mají prechodný pobyt a pak mohou nabývat i tzv. ob-

jekty vedlej�iho bydlení.

ol·

ZáYir

Právni úprava katastru nemovitostí v �eské republice zaujímá významné mis-

to v na�em právnim radu a nelze ji nijak vy�le�ovat. Údaju z katastru nemovitostí

vyu�lvaji jak fyzické osoby, tak i právnické osoby a orgány verejné moci. Prístu-

pam �eské republiky k Evropské unii se roz�iruje okruh potenciálnich nabyva-

telO nemovitostí v �eské republice a také tech, kterí budou po�adovat údaje

z katastru nemovitostí bude pribývat. Na katastr nemovitostí jsou tak kladeny

kvantitativne vy��í naroky, ale nelze pominout to, �e katastr nemovitostí musí re-

agovat i na po�adavky souvisejíci se stále se roz�irujícimi mo�nostmi elektro-

nické komunikace.



KATASTRÁLNY PORTÁL

Kataster nehnute�ností Slovenskej republiky na internete, jeho vznik, rea-

lizácia, mo�nosti aplikácie a prevádzka, prvé skúsenosti a  al�í rozvoj z h�a-
diska krátkodobého aj dlhodobého.

My�lienka zverejni� údaje katastra nehnutel'ností na Slovensku mala a má
svojich zástancov, ale aj odporcov. K hlavným argumentom odporcov bolo zve-
rej�ovanie citlivých osobných údajov a majetkových pomerov vlastníkov nehnu-
tel'ností a v neposlednom rade aj stav evidovania a kvalita katastrálneho operá-
tu. Napriek týmto výhradám a po vzoroch mnohých európskych krajín Vláda SR
svojim nariadením #. 540 z 22.mája 2002 rozhodla zverejni� údaje katastra ne-
hnutel'ností na internete. Rie�enim tejto úlohy bol Úradom geodézie, kartogra-
fie a katastra SR poverený Geodetický a kartografický ústav Bratislava, ako
správca celorepublikovej databázy katastra nehnutel'nosti. Ke �e ide o pomer-
ne �pecifickú a rozsiahlu problematiku, je jasné, �e v tomto projekte figurovalo
viacero subjektov od správ katastra a� po zhotovitel'a aplikácie. Nakol'ko ani
správca a ani rezort nemal skúsenosti a hlavne dostato�ný potenciál informati-
kov na rie�enie tejto úlohy, rozhodol sa rie�i� vytvorenie Katastrálneho portálu

polooutsourcingom a vyhotovenie aplikácie ako aj hardvérové rie�enie zada�
formou verejnej sú�a�e. Po opakovaní verejnej sú�a�e napokon v druhej polovi-

ci roku 2003 bola vybratá ako najvhodnej�ia firma NESS Czech, s.r.o. s ktorou
bol na zabezpe�enie tejto úlohy d�a 30.9.2003 podpísaný kontrakt. Kontrakt
sa týkal zhotovenia aplikácie, jej pravidelnej obnovy na základe po�iadaviek od-
beratel'a a administrácie hardvérových a komunika�ných prostriedkov.

*) Ing. Pavol Kvarda, Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumec-
kého 4,82745 Bratislava 212, e-mail: kvarda@gku.sk



Úloha bola realizovaná v úzkej spolupráci pracovného timu, zostaveného

zodbomíkov ÚGKK SR a zhotovite�om. Prvá fáza úlohy bolo stanovenie cierov

a zhotovenie základných dokumentov projektu, ktoré popisovali v�etky �innosti

a o�akávania od aplikácie, jej prevádzky a �al�ieho rozvoja. Následne prebehli

programátorské práce a od 1.12.2003 v súlade s podpisaným kontraktom za-

�alo interné testovanie, do ktorého boli za�lenené aj vybrané skupiny budúcich

pou�ivate�ov portálu. Na základe ich pripomienok a výsledkov interného testo-

vania bola aplikácia upravená tak, aby mohla by� spustená do pilotnej prevádz-

ky od 1.2.2004.

3. �o umo��uje katastrálny portál?

Katastrálny portál umo�"uje autorizovaný prístup k údajom katastra nehnute�-

ností, získa� základné informácie okam�ite a bez náv�tevy prislu�nej správy ka-

tastra a získa� súhrnné a detailné informácie bez zlo�itej kore�pondencie. Prá-

ca v systéme je postavená na hierarchickom menusystéme skombinovanom

s grafickým znázornenim katastráinej mapy. Na základe vstupných údajov sú tak

pre pou�ivate�a systému vygenerované výstupy preddefinovanými zostavami,

alebo sú informácie zobrazované na mape s mo�nos�ou interaktivneho pribli�o-

vania, �i vz�a�ovania poh�adu. Zobrazené informácie mo�no vytla�i� alebo ulo-

�i� na pevný disk po�ita�a.

Základné funkcie Katastrálneho portálu sú:

� vyh�adávanie údajov pomocou grafického rozhrania,

� vyh�adávanie pomocou evidovaných identífikátorov,

� roz�írené vyhradávanie údajov cez databázové rozhranie,

� generovanie výstupov na základe výberu pou�ivatera,

� registráciu pristupujúcich subjektov,

� vedenie ekonomického platobného portálu,

� monitorovanie prístupu a poskytovania údajov z portálu.

Vyhradávanie údajov pomocou grafického rozhrania je funkcia vyh�adá-

vania údajovoparcele s navigáciou z mapy územnosprávneho �lenenia po-

stupným zoomom (pribli�ovanim) v tých katastrálnych územiach, kde je k dis-

pozicii prislu�ná vektorová mapa. Zárove� je umo�nená tla� jednotlivých

segmentov zobrazenej mapy.

Vyhradávanie údajov pomocou evidovaných identifikátorov je funkcia vy-

h�adávania na základe V�etkých relevantných identifikátorov (napr. meno, názov

organizácie, parcelné �islo, �íslo listu vlastníctva), s výnimkou rodného �isla, kto-

ré je sprístupnené len cez tzv. $roz�írené vyhradávanie$. Toto roz�írené vyh�adáva-

nie je funkcia vyhradávania majetku ur�itých subjektov právnickými a fyzickými

osobami, u ktorých sa predpokladá oprávnený právny záujem, v súlade s úloha-



mi, ktoré im ukladajú právne predpisy. Takýmito oprávnenými subjektami sú orgá-

ny vykonávajúce správu daní a poplatkov, súdy, orgány správy sociálneho zabez-

pe�enia, zdravotné pois�ovne, orgány polície a �tátnych zastupite�stiev, notári,

súdni exekútori. Táto funkcionalita je umo�nená a nastavená prevádzkovate�om na

základe zákonných oprávnení pristupujúcich subjektov.

Generovanie výstupov na základe výberu pou�ívatel'a je funkcia auto-

matizovaného vyhotovovania údajových zostáv zobrazených na obrazovke alebo

tla�e zostáv na výstupnom zariadení u�ívate�a pod�a preddefinovaných zostáv

a podl'a výberových podmienok zadaných u�ívate�om. Takýmito výstupmi sú na-

pr: list vlastníctva, súpis parciel, súpis stavieb, register vlastníkov, register obcí,

register katastrálnych území, sumárne a �tatistické výstupy.

Registrácia pristupujúcich subjektov je funkcia zalo�enia registra�ného

záznamu ka�dého pristupujúceho subjektu, bez oh�adu na typ tohto subjektu

s povinným udaním predpísaných registra�ných údajov (meno, resp. názov,

I O, adresa, typ organizácie, právny dôvod oslobodenia od poplatku a i.).

Vedenie ekonomického platobného portálu je funkcia vedenia zákazníc-

kych ú�tov.

Monitorovanie prístupu a poskytovania údajov z portálu je funkcia �ur-

nalizácie prístupov pod�a pristupujúcich registrovaných subjektov, zadávacích

podmienok, generovaní a tla�e výstupných zostáv vrátane �tatistických zostáv

o týchto udalostiach.

Kataster nehnutel'ností obsahuje osobné údaje. Zo súboru popisných infor-

mácií sa nezverej!uje rodné �íslo ú�astníka právneho vz�ahu v zmysle zákona

NR SR �. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a zbierka Iístín (údaje

o vý�ke pÔ�í ky). Bezpe�nos� celého systému je zabezpe�ená samostatným

projektom, ktorý rie�i ochranu dát na najvy��ej mo�nej úrovni.

Prevádzkovate�om a administrátorom katastrálneho portálu je Geodetický

a kartografický ústav Bratislava. Kapacita liniek, hardvér a architektúra rie�enia

je realizovaná tak, aby katastrálny portál bol schopný obslú�i� pribli�ne 1 000

pou�ívatel'ova aby títo pou�ívatelia dostali odpove� v priemere do 20 sekúnd.

Táto kapacita nebola nikdy v praxi overená skuto�ným pristupom 1 000 pou�í-

vatel'mi.

Ka�dý pou�ivatel' tohto systému musi by� zaregistrovaný. Pri prvom prístupe

vyplní pou�ívate� registra�né údaje a prihlasovacie meno a heslo, aplikácia mu

vygeneruje jednozna�né �íslo jeho ú�tu. Pri dal�ích prístupoch sa u�ívate l' íden-



tifikuje pomocou prihlasovacieho mena a hesla. Ú�et slú�i na evidenciu odobra-

tých informácií a ich cenu a na uchovanie informácií o stave ú�tu.

Na strane pou�ívate�a prevádzka aplikácie si vy�aduje internetový prehliada�

Microsoft Internet Explorer verzia 5.0.1 a� 6.0. Pre zobrazenie zostáv PDF si

aplikácia vy�aduje nain�talovanie prehliada�a Acrobat Reader verzia 5.0. a viac.

K prevádzke katastrálneho portálu je pou�ívate�om k dispozícií podrobný návod

priamo na portáli (www.katasterportal.sk).

Administrátor zabezpe�uje administráciu zákazníckych ú�tov. Denne po ob-

dr�aní bankového výpisu z príjmového ú�tu vlo�í na príslU�né ú�ty sumy uhra-

dené zákazníkmi, prípadne upravuje ich vý�ku na základe oprávnených rekla-

mácií zákazníkov. Po vykonaní úhrady alebo úpravy vlo�enej sumy, v prípade

oprávnenej reklamácie administrátor upovedomi zákaznika formou e-mailu o vy-

konaní úhrady, alebo úpravy platby. Prevádzkovate� zárove� zabezpe�uje pro-

stredníctvom administrátorov a e-mailovej adresy katasterportal@gku.sk aj stály

kontakt s pou�ivate�mi portálu. Na túto adresu sa obracajú pou�ívatelia s prí-

padnou pomocou pri ovládaní aplikácie, nahlasujú chyby a návrhy na zlep�enie

a podávajú prípadné reklamácie a s�a�nosti. Od za�iatku prevádzky portálu ad-

ministrátori vybavili cca 2 300 e-mailov.

Zverejnením údajov katastra nehnute�ností na internete sa o�akávalo a �alej

o�akáva hlavne:

� skvalitnenie údajovej základne,

� zlep�enie transparentnosti majetkoprávnych vz�ahov,

� zní�enie mo�nosti vzniku korup�ného prostredia,

� zvý�enie kreditu SR v zahrani�i,

� zní�enie zá�a�e správ katastra a GKÚ na poskytovanie informácií,

� zlep�enie slu�ieb obyvate�stvu a iným pou�ívate�om.

O�akáva sa a prvé skúsenosti to aj dokázali, �e realizácia tohto projektu bu-

de ma� priaznivý dopad na rozvoj slu�ieb informa�nej spolo�nosti v súvislosti

s realizáciou modernej komunika�nej a informa�nej infra�truktúry. Úloha napo-

mô�e skvalitneniu a sprístupneniu údajov katastra nehnute�ností pre obyvate�-

stvo a podnikate�skú sféru. Tým, �e sú informácie o katastri nehnute�ností jed-

noducho dostupné na internete mô�u vlastníci nehnute�ností overi� aktuálnos�

zapísaného stavu a sami tak prispie� k oprave nesprávnych údajov.

Od za�iatku rutinnej prevádzky katastrálneho portálu sa do 31.8.2004 zare-

gistrovalo 5156 pou�ívatel'ov, z toho aktívnych pou�ívatel'ov je cca 900. Celko-



vý po�et vytvorených zostáv cez katastrálny portál bol k 31.8.2004 - 68 145.
V tomto období bolo podaných vy�e 300 podnetov k úpravám resp. zmene po-
skytovaniu údajov prostredníctvom katastrálneho portálu. V�etkými podnetmi
a pripomienkami sa zaoberá pracovná skupina na zavedenie katastra na inter-
net, ktorá so spustením portálu do rutinnej �innosti neskon�ila �innos�. Zo za-
�iatku bolo vera pripomienok ku katastrálnemu portálu z toho dôvodu, �e záu-
jemcovia o túto slu�bu si nepre�ítali pou�ívaterskú priru�ku. Do aplika�ného
programového vybavenia bola zapracovaná vä��ina pripomienok. Zavedená bo-
la e-mail notifikácia off-line úhrady. Po spracovani platby je u�ívaterokam�ite in-
formovaný o mo�nosti vyu�íva� portál. Podrobný výpis z ú�tu bol roz�írený o po-

drobné informácie o platenej operácii (typ operácie, u�ívateromzadané kritéria).
Zverejnený je aktuálny zoznam graficky spracovaných katastrálnych územi pri-
stupných cez portál. Zrealizovaná bola zmena v súvislosti so zmenou zákona
o DPH a implementovaná funkcionalita zmeny, úpravy a vymazania údajov o u�í-
vaterovía sumárny výpis faktúr. Vykonaná bola optimalizácia výstupu importu dát
a zavedená kontrola konzistencie údajov LV. Zavedený bol nový (prehradnej�i)
formát výstupu importu dát a zverej�ovanie naj�astej�ich otázok a odpovedi.
Vykonávané je neustále adminístrovanie ú�tov a spracovávanie odpovedí na
otázky pou�ívaterom portálu.
Hlavnými pou�ívatermi katastrálneho portálu sú podra predpokladu právnické

a advokátske kancelárie, realitné kancelárie, súkromni geodeti, exekútori a sa-
mosprávy.

Spustením katastrálneho portálu do pilotnej prevádzky neskon�il jeho vývoj.
V sú�asnej dobe realizáciou virtuálnej privátnej siete rezortu bude aktualizácia
údajov na Katastrálnom portáli skrátená z 1 mesiaca na 1 tý�de�. Zárove� sa
do konca roka pripravuje �as� aplikácie, ktorá bude obsahova� katastrálne ko-
nanie, tak�e ka�dý pou�ívater bude môc� nahliadnu� a zisti� stav svojho konania,
ktoré predlo�il na správe katastra. Zárove� budú do údajov zakomponované tie
zmeny, ktoré rie�i Zákon NR SR �. 173/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopí�a zá-
kon NR SR �. 162/1955 Z.z. o katastri nehnuterností a o zápise vlastnickych
práv k nehnuternostiam (katastrálny zákon) v znení neskor�ích predpisov. Týka
sa to hlavne prevodu rodných �isel na dátum narodenia a cien pornohospodár-
skych a lesných pozemkov.
V dlhodobej�om horizonte sa plánuje prepojenie Katastrálneho portálu s tzv.

Geoportálom. Tak isto po �al�ích legislatívnych zmenách a zreálnení zákona
o elektronickom podpise a zavedení zaru�eného elektronického podpisu mo�-
nos� podáva� návrh na vklad alebo zápis a získava� z portálu právne relevantné
dokumenty. K tomu bude nutné realizova� aktualizáciu údajov s minimálne 24
hodinovým intervalom a neskôr prepojenie v�etkých údajov on-line. Z hradiska



fungovania �tátnej pokladnice stále zostáva otvorená otäzka priamych platieb

cez e-banking. Vermi významným zámerom je prepojenie s �al�ími registrami

�tátu vrámci E-governmentu.

za prvých sedem mesiacov pilotnej prevádzky Katastrálneho portálu mo�no

skon�tatovaf, �e mnohé o�akávania z prevádzky portálu sa plnia. Postupne sil-

nie tlak na skvalitnenie údajov a to tak od pou�ívaterov, ako aj od samotného

systému, ktorý v�dy pri importe údajov vyhotovuje chybové protokoly, ktoré sú

ihne� zasielané na správy katastra na odstránenie nedostatkov. Tak isto po-

stupne zvy�ovaním kvality údajov a prípájaním �al�ích rozhodujúcich zákazníkov

k portálu klesá záfa� správ katastra a Geodetického a kartografického ústavu

Bratislava na poskytovanie informácií klasickou formou. Celkovo mo�no pove-

daf, �e ide o rozsiahly projekt, ktorý má za sebou prvé mesiace funk�nosti, kde

sa odhalili nedostatky ale aj jeho silné stránky. Ak uvá�ime, �e trojica základných

informa�ných databäz, ktorými sú register ekonomických subjektov, register

obyvatel'stva a register nehnuterností mô�u by� prepojené, získame základnú

chrbticu Slovenského E-governmentu, ktorý stále zaostáva za podobnými vo vy-

spelých krajinách. Prvé u� vybudované registre sú dobrou základ�ou na budo-

vanie takéhoto jednotného vládneho systému registrov. Kataster nehnuterností

má ambíciu staf sa mno�stvom údajov, ich prepojením a kvalitou, vlajkovou lo-

�ou týchto registrov.

[1) Správa o zverejnení údajov katastra nehnuterností na internete predlo�e-

ná na rokovanie Vlády SR.



ZÁSADNí ZMENY V TECHNOLOGICKÉ

OBLASTI sPRÁw KATASTRU NEMOvrrOSTí

OD POSLEDNí KONFERENCE O KATASTRU

NEMOvrrOSTí A STÄEDNEDOBÝ VÝHLED

ROZVOJE

Abstrakt:
Popis zmen v technologické oblasti správy katastru nemovitosti �eské re-

publiky. Popis aktuálniho stavu s výhledem do roku 2007.
Významné úpravy v aplika�nim programovém vybaveni pro správu katastru

nemovitosti vletech 2005 - 2006.

1 Úvod
Projekt Informa�niho systému katastru nemovitosti �eské republiky (ISKN)

byl do resortu �eského úradu zememerického a katastrálniho (�ÚZK) úspe�ne
implementován v roce 2001 po necelých 4 letech vývoje.
Od posledni mezinárodni konference o katastru nemovitosti, která se konala

na podzim 2001 v Brne, nedo�lo v technologické oblasti správy katastru ne-
movitosti (KN) k zásadním zmenám.
Zmeny v technologické oblasti, ke kterým v obdobi rokú 2002 a� 2003 do�lo, by-

ly vyvolány pouze potrebou zlep�eni výkonnosti nebo zvý�eni kapacit zai'izeni nezbyt-

ných pro hladký chod správy KN, a to jak na lokálni, tak na centrá/ni úrovni. Jednalo se
pfedev�ím o postleni pameti a procesorU lokálních databázových/aplika�nich serveru
a o zvý�eni diskových kapacit centrálnich serveru. HW postlení bylo doplneno v roce
2002 úpravou základního programového vybaveni (ZSWl Oracle, a to pro Forms/Re-
ports 6i, kdy byl na v�ech stanicích aplikován patchset 6, �ím� se podafílo vyfe�it né-
které problémy pn pou�ívání aplika�niho programového vybavení ISKN (APý).

APV ISKN bylo modifikováno prúbe�ne pribli�ne ve �tvrtletních obdobich. Dú-
vodem tvorby nových verzi/dodávek byla potreba udr�ovat APV ISKN vsouladu
s legislativními zmenami, dále potom zapracováni úprav vycházejicích z po�adav-
kú správy katastru nemovitostí. Pritom v�dy byly rovne� re�eny opravy chyb.

*) Ing. Josef Jirman, Ing. Vit Suchánek, �eský úrad zememéi'ický a katastrálni, pod
sídli�tem 9, 182 11 praha 8 - Kobylisy



Po�átkem roku 2003 rozhodnul  ÚZK, �e bude vypsána nová verejná sou-
te� na rozvoj a údr�bu ISKN vletech 2004 - 2006. Duvodem byla jednak kon-
�ící smlouva se systémovým integrátorem a ze zákona o zadávání verejných za-
kázek potreba nové soute�e, ale i potreba stanovení rámce dal�ího rozvoje
ISKN, v�etne analýzy úprav HW a ZSw.

V první polovine roku 2003 byla proto !ÚZK zpracována a vedením Úra-
du schválena Základní analýza rozvoje ISKN, která se stala základem ob-
chodních verejných soute�í (OVS) vypsaných v roce 2003. První OVS byla
zru�ena pro malý po�et nabídek a neúnosné finan�ní po�adavky, v opakova-
né OVS zvítezil dosavadní systémový integrátor NESS Czech s.r.o. a dne
14.1.2004 s ním byla podepsána smlouva na rozvoj a údr�bu ISKN vletech
2004-2006.

OVS a následne smlouva predvídá úpravy - modifikace - ISKN v techto zá-
kladních oblastech, podmínených vývojem v:

� legislative,
� Státni informa�ní a telekomunika�ní politice,
� technologické oblasti a
� správe katastru nemovitosti.
Re�ení po�adavku v technologické oblasti je rozdeleno do dvou fázi. Pro prv-

ní fázi (2004-2005) jde o analýzu a následnou realizaci prechodu APV ISKN na
vy��í verze ZSW, které jsou a je�te nejakou dobu budou podporovány jej ich do-
davateli; zejména Oracle databáze, opera�ní systém Windows a Bentley pro-
dukty, a to pri minímalizaci nároku na zmeny APV a HW ISKN. Te�i�tem analýzy
bylo posouzení kompatibility nových verzí jednotlivých sou�ástí ISKN, jejich
systémové nároky a úpravy APV spojené s prechodem na tyto nové verze.
Dal�í dule�itou podmínkou z provozního hlediska, predev�ím pro první fá-

zi, bylo zmeny navrhovat spí�e konzervativním zpusobem, bez zásadních
zmen architektury ISKN, aby nedocházelo ke zbyte�ným naru�ením stabili-
ty ISKN, která má v�dy negativní dopad na zaji�tení správy KN. Podmínkou
bylo také zajistit, aby systém nebyl provozován na nepodporovaných ver-
zích ZSW a aby provozní prechod mezi pou�itými verzemi nebyl príli� ra-
zantní a komplikovaný, aby byla zachována co nejvy��í míra kompatibility
mezi nimi.

Pro druhou fází (2006-2007), spojenou s obmenou HW, !ÚZK po�adoval
návrh genera�ní zmeny, tedy analyzovat výraznej�í zmeny ve technologické
strukture ISKN a tedy i v APV ISKN.

Obecným, ale dule�itým kritériem pro obe fáze bylo respektování finan�ních
prostred ku, které má a bude mít resort vletech 2004 - 2007 k dispozici.



2.1 Databázový server

Jako databázový stroj je provozován server Oracle 8.0.6 Enterprise Editi-

on. Z jeho Enterprise dopl�ku je vyu�íváno Oracle Spatial Option (dále jen
SOO). Na lokalitách je aplikován patchset 8.0.6.1.0, v centru patchset

8.0.6.2.0.

2.2 Opera�ní systém na stanicích a lokálních serverech

Databázové servery na lokalitách jsou provozovány pod opera�ním systé-

memWindows NT 4.0 Server Service Pack 5. Klienti bé�í pod Windows NT 4.O
Workstation SP5. Vyu�ívá se také Microsoft Internet Explorer verze
5.00.2314.1003 a Microsoft Java Virtual Machine 5.0.3805.0.

2.3 Opera�ní systém na centru

Databázový server centráiní databáze je provozován pod COMPAQ Tru64

Unix 5.1A.

2.4 Oracle Forms/Reports a Designer
Klientská �ást je a� na malé výjimky vygenerována pomoci komponenty

Oracle Designer 6.0, který generuje kód pro Oracle Forms/Reports 6i (formu-

láre a reporty). Pro Forms/Reports 6i je aplikován patchset 6.

2.5 Bentley MicroStation
Na stanicich se pou�ívá MicroStation SE a GeoOutlook 5.5.

2.6 BEA WebLogic Server

V sou�asné dobé se pou�ívá verze WLS 6.1 na interním i externím c1usteru
(Tru64 Unix 5.1.A).

2.7 Ostatní ZSW na pracovních stanicích

Provytváfenídokumentu k tisku se pou�íváneomezenámullilicencePCSuite602

4.0.03.1114. Pro výstupyv PDF formátu je vyu�ívánAdobe Acrobat Readerv. 3.01.

2.8 Systémový management

V oblasti ZSW pro systémový management se vyu�íváCA Unicenter, na jeho�
V3 byl systém upgradován k 31.3.2003.

2.9 HW - databázové servery

Na centru jsou pou�ívány Alpha servery. Jako Intel servery na katastrálních

pracovi�tích (KP) jsou pou�ity HP ProUant 1600, 5500 a 6000 s P!3ntium II
(Xeon) a III (Xeon).



2.10 Zálohováni

Na centrálních serverech se pro zálohování databází pou�ivá Legato. Katast-

ráiní pracovi�té zálohují databáze prostrednictvím CA ASO (Advanced Storage

Option) a ASO Oracle agenta a NTbackupu prostrednictvím utility RMAN.

2.11 Licence Windows + Oracle + Bentley
Na centru se pro ISKN pou�ívají 2 databázové servery s 6 a 2 procesory. Na

jednotlivých pracovi�tich je 111 Intel serveru s celkovým po�tem 226 procesoru.

Celkový po�et stanic s opera�ním systémem Windows je 5569, licencí Mic-

roStation je 974 (po zavedení Bentley Select Serveru Ize o�ekávat asi 20% ná-

rust), GeoOutlooku je 3500. Na malém po�tu stanic je u� instalován Windows

2000.

2.12 LAN - lokálni úrove�

Ve v�ech lokalitách je vybudována strukturovaná kabelá� a osazená riditel-

nými aktivními prvky prístupovou rychlostí 10/100 Mbps na bázi ethernetu.

2.13 LAN

Jedná se o LAN budové zemémérictvi a katastru v Praze. Síf je segmentová-

na na nékolik VLAN (celkem 16) jejich� cílem je zejména oddélení provozu me-

zi jednotlivými subjekty pusobícími v budové. Smérování mezi jednotlivými VLAN

je realizováno smérova�em Cisco 7204, který je ISL trunkem propojen s Cata-

lystem 5500.

2.14 WAN
WAN je realizována na pronajaté infrastrukture od !eského Telecomu vsouladu

s Rámcovou smlouvou o poskytování slu�eb komunika�ní infrastruktury informa�-

ních systému verejné správy závaznou pro v�echny resorty. V sou�asné dobé se re-

alizuje prechod z pUvodní privátní síté, oddélené na druhé vrstvé OSI modelu s pro-

tokolem Frame Relay na unifikované re�ení Komunika�ní infrastruktury Informa�ních

systému verejné správy, technologii lPNPS. Jednotlivé subjekty tvofí vírtuální síté uv-

nitr MPLS infrastruktury a komunikují spolu pouze definovanými kanály, speciáIné

chránénými firewally jednotlivých subjektu. !eský Telecom na své infrastrukture

pouze softwarové definuje príslu�nost libovolné lokality do libovolné privátni síté a je-

jí komunikaci mimo tuto privátní síf. Aktivní prvky - smérova�e jsou sou�ásti slu�by.

Management MPLS síté provádi !eský Telecom svými prostredky a bude provádét

administraci smérova�u. Komunikace v rámci ISKN byla smérova�i �ifrována a pro-

to pro zachování stejné úrovné bezpe�nosti budou pred smérova�e ve správé !es-

kého Telecomu predfazeny �ifrátory v na�í správé. Po úspé�ném ovérení v labora-

torním prostredí a na referen�ním pracoví�ti je nyní prevod WAN v pilotním stádíu,

kdy je na technologii lPNPN preveden ostrý provoz ze �tyf katastrálních pracoví�f.

Prechod celé síté WAN je plánován do konce listopadu 2004.
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3 Upgrade technologické infrastruktury ISKN - I.fáze ríjen

2004 a� brezen 2005

Dne 31. 8. 2004 byla akceptována Analýza upgradu technologické infra-

struktury ISKN (TIISKN). Upgrade je potrebný, proto�e je stále obtí�néj�í dopl-

�ovat HW ISKN s témi verzemi OS, které ISKN pou�ívá - napríklad WNT - pro-
vozování pod tímto systémem dnes prakticky znamená downgrade nékterých
vlastností porizovaných PC. Dal�ím duvodem je to, �e je �ím dále tím riskant-



néj�í provozovat ISKN na nepodporovaných verzích SW pri výskytu chyb. A hlav-

né, zatímco dríve bylo snad mo�no diskutovat, zda výhody upgradu TI preva�u-

jí náro�nost této operace a zda tedy upgrade provést, dnes po novele Katast-
rálního zákona je, pro re�ení roz�íreného dálkového prístupu (RDP), prechod na
vy��í verzi databáze Oracle (a to jsou nejnáro�néj�í zmény TI ISKN) nezbytný
a bylo by nelogické nespojit tuto zménu s upgradem dal�ího ZSw.

Analýza má dvé �ásti - upgrade v první fázi, která je spí�e konzervativnéj�í,
bez zmén architektury ISKN, velkých nároku na HW a s hlavním cílem dostat se
na podporované verze ZSW a na II. fázi, ve které se predpokládají zásadnéj�í

zmény v architekture ISKN pro léta 2006-2007.

Komponenta ZSW Verze
Tru64 5.1b patch 4

os na Intel serverech Windows2000 ServerSP4
OS na pracovních~!anícich ..~~dows 200..9.J'..!9.!.~~ion~_~f..1. _
Oracle databáze 9iR2 (9.2.0.5.0)
Oracle Forms/R~..!!_s .. §i..flatchsE!.!...!§. ._..__.._. . ..

Oracle Designer 6i R4.10

MicroStation /J 7.1.1.57
BEAWLS 6.1 patch 3

CAUnicenter V3
InternetExplorer 6.0 SPl

AdobeAcrobat Reader 3.0

Výbér nékterých komponent ZSW neznamená prechod na úplné poslední

dostupné verze, a to z následujícich duvodu, které byly dukladné analyzovány

v rámci analýzy prechodu na novou technologickou infrastrukturu ISKN a pro-

jednány na jeho akceptaci:
� �as na upgrade je limitovaný, proto�e musí predcházet tvorbé RDP ISKN,

není mo�né mít rozdíIné databáze Oracle na interní a externí databází - nejsou

zaru�eny replikace,
� MicroStation VB by vy�adovala zásadní prepracování APV ISKN, proto�e

v MicroStationu VB byl prepracován datový formát,

� MicroStation /J není certifikována na Windows XP, proto Windows 2000
na stanicich; je výhodnéj�í pou�ít stejný OS i pro servery (zjednodu�ení údr�by),

navíc u Windows 2003 Server by mohly být problémy s podporou dosavadního
HW, nékteré ovlada�e by se musely vzít z W2000,
� následující verze Oracle Forms/Report po 6i je verze 9i, která by v�ak vy-

�adovala samostatné aplika�ní servery pro ka�dé katastráiní pracovi�té, proto je
nutné setrvat u 6i. Pro pou�ití verze Oracle 10g na serverech a jeho spoluprá-
ci s Oracle Forms/Report 6i je nutný patchset 17, který stále není k dispozici -
má být a� koncem zái'í 2004, ale ani to Oracle nezaru�uje. Zpo� ování patch-
setu 17 mú�e být zpusobováno právé náro�ností propojení db 10g na star�í Re-



port/Forms 6i, prechod na Oracle 10g by znamenal 4 a� 6 mési�ní prodlou�e-
ní prechodu a navíc, pri výskytu problému (a nejsou vubec vylou�eny) by bylo
bu� nutno �ekat a� na dal�í patchset 18 (snad prosinec 2004) nebo se stejné
vrátit k Oracle 9.2.0. Proto je volba Oracle 9.2.0 pro sou�asný upgrade.

� Unix HP Tru64 5.1.B je jediná podporovaná verze a poslední pro platfor-
mu Alpha.

Prechod nebude mít výrazné potreby v oblasti posilování HW. U stanic by mé-
la vyhovovat inejni��í konfigurace, bude zvá�ena vhodnost a mo�nost posileni
pamétí RAM. U serveru vlastní prechod té� obecné nevy�aduje posilování - dá
se sice o�ekávat o néco vy��í zatí�ení DB serveru po prechodu na Oracle 9i,
ale to by melo být kompenzováno lep�ími mo�nostmi ladeni - Oracle 9iR2 ob-
sahuje nový optimalízátor dotazu, novou správu rollback segmentu a dal�í vy-
lep�ení. Pro predcházení mo�ným problémum se doporu�uje, tam, kde se ji�
nyní vyti�ení CPU nebo RAM blí�í horní hranici, posilení je�té pred realízací pre-
chodu.

Prechod bude realízován ve dvou základnich etapách, a to prvotní prechod

stanic a následující prechod serveru. Obé etapy budou dukladne ovéreny na re-
feren�ním pracoví�ti, a to jak zménéné instalace ZSW, tak funk�nost APV ISKN.

Pro obé etapy bude upravena instala�ní �ablona ISKN. S prechodem na
W2000 bude vypracována také nová bezpe�nostni politika a upraveny doku-
menty z oblasti bezpe�nosti.

Budou samozrejmé provedeny v�echny potrebné úpravy APV ISKN, také ve
dvou etapách, pro prvotní prechod stanic a pro prechod serveru. Úpravy zahr-
nují zejména úpravy pro MicroStation /J, novou verzi Designeru a pro nové ulo-
�ení prostorových dat v Oracle 9.0.2. Nová verze databáze nepou�ívá pro pro-
storová data dal�í rela�ní tabulky, ale pridává do tabulky objekt, který obsahuje
v�echny potrebné informace. V nové verzi databáze budou do nékterých tabu-
lek pridány objektové sloupce a pomocné tabulky, ve kterých byla prostorová

data ulo�ena, u� nebudou vyu�ívány. Po néjakou dobu ale zustanou v databá-
zích pro prípadnou kontrolu nebo odhalovaní chyb.

Ka�dá z instalací APV bude obsahovat obvyklé kroky:

� úpravy aplíkace,
� interní testování,
� test na referen�ním pracovi�ti.

4 Upgrade technologické infrastruktury ISKN - ".fáze

2006 a� brezen 2007

Cilem II. fáze rozvoje technické infrastruktury je zvý�ení kvalíty re�ení v ob-

lasti TI a vyu�itím nových technologií a architektury také zvý�ení spolehlivosti,
dostupnosti, bezpe�nosti, efektívitya u�ivatelského komfortu. Predpokládá se
genera�ní zmena architektury ISKN v roce 2006-7.



Aktuální architektura po�ítá s distribuci dat na jednotlivé pracovi�te, kdy ka�-

dé z nich udr�uje ve své lokál ní databázi data príslu�ejíci danému katastrálnímu

pracoví�ti, která se pak replikují do centráiní databáze. V prípade presunu ur�i-

tého území mezi katastrálními pracovi�ti (napr. zmena hranic obce) je potreba

presunout data do jíné databáze, co� je komplikovaný a pracný proces. Udr�a-

vání a kontrola replikaci také vy�aduje ur�itou pracnost. Krome toho, �ÚZK má

zájem o mo�nost práce s daty jiných KP v rámci jednoho katastrálního úradu

(KÚ), co� je prí momentální architekture velmi slo�ité.

Sou�asná aplíkace ISKN je postavena na Oracle Forms 6i, kterým do roku 2006

skon�í podpora výrobce a bude potreba pi'ejít na vy��í verzi. Následující verze 9i ale

u� nepodporuje klient-server architekturu modulu a tak logická mo�nost je pou�it ma-

duly be�íci na aplika�ním serveru s pi'ístupem pomoci internetového prohli�e�e. To by

pn sou�asné archítekture znamenalo nový aplika�ní server na ka�dém pracoví�ti.

Re�ením techto problému by byla �áste�ná nebo úplná centralizace.

4.1 �áste�ná centralizace

Jednou z mo�ností jak upravit strukturu ISKN je centralizovat data na úrovni

katastrálních úradu. Tim by klesl po�et databází ze 111 na 14. Katastráiní pra-

coví�te v rámci jednoho katastrálního úradu by pristupovaly ke spole�né data-

bází umístené na pracovi�ti KÚ spolu s aplika�ním serverem. Po�et spojení rep-

Iikacemi by poklesl (ne v�ak jejích objem), a také by bylo mo�né pracovat s daty

jiného katastrálniho pracovi�te v rámci KÚ. Tato zmena by vy�adovala posílení

kapacity Iinek mezi KP a KÚ, linky mezi KÚ a centrem by mohly zustat zacha-

vány (prí dne�nim objemu prenesených dat). �áste�ne by se vyre�il i problém

presunu katastrálních území, ale jenom v rámci kraje. Pri zmene hranic kraje by

byto potrebné provést stejné akce jako dnes.

4.2 Úplná centralizace
Druhou mo�nosti by byla úplná centralízace, kdy databáze a aplika�ní ser-

very by byly pouze na jednom míste pro v�echny katastráiní pracovi�te v repub-

lice. Výhodou tohoto re�eni je mo�nost centralizované správy serveru, odstra-

nani problému s replikacemí a jednoduché re�ení prístupu k datUm jiných

pracovi�f i jej ich presuny, slu�ovaní nebo rozdelování. Nevýhodou pak potreba

dostate�né prenosové kapacity a zálohovaných Iinek mezí katastrálnimí praca-

vi�tí a centrem. U nových verzí Oracle je dobrá mo�nost �kálovatelnosti data-

bázových i aplika�ních serveru za predpokladu odpovídajícího hardware.

Centralizace zvy�uje nároky na dostupnost systému, jeliko� výpadek serve-

ru znamená omezení nebo zamezení práce ne jednomu pracovi�ti jako dopa-

sud, ale v�ech pracovi�f v rámci kraje nebo celého státu. Obdobne výpadek ka-

muníka�ní linky doposud znamená jenom nedostupnost nekterých funkcí

systému. pri�em� pracovi�te je schopné provádet témer v�echny aktivity. ale pri

centralizovaném re�eni znamená pro pracovi�te toté� jako výpadek serveru.



4.3 Zachování decentralizace

V úvahu je nutné vzít samoz�ejmé i variantu zachování sou�asného stavu pou-

ze doplnéného o aplika�ní servery na ka�dém pracoví�ti. To by p�ineslo také za-

chování výhod a nevýhod sou�asného stavu, ale také dodate�né nároky na po�í-

zení stovky nových serveru a Iicencí, jeliko� existujícím serverum kon�í podpora.

Jedinou zajímavou výhodou decentralizované verze je mo�nost propojení pracov-

ních stanic a serveru síti LAN a tedy jednodu�e získat dostate�né rychlou p�eno-

sovou rychlost. Nevýhodou ale je nutnost správy velkého po�tu databázových

a aplika�ních serveru spolu s replika�ním mechanizmem. Tato struktura omezuje

p�esuny katastrálních území i práci s daty jiného katastrálního pracovi�té.

4.4 Zhodnocení variant
V�echny varianty je mo�no rozdélít do men�ích �ásti a porovnat je samostatné.

P�i porovnávání variant se vychází z p�edpokladu, �e p�i úplné centralizaci je ak-

ceptovatelná doba výpadku v jednotkách hodin, u zbývajících variant nejvý�e 2 dny.

~;{"*

Pracovni stejn': pot.adavky u v�ech variant

slanice

Komunika�ní Zmena exislujíci dvojllrov�ové struktury Zachovaní stávajícich linek azvyi:ování Zvy~ení ~apacilY Iinek mezi pracu"i�li a
linky na pfímé linky mezi pracovitli a cenlrem a jejich rychlosti jenom na í'itklade jej ich KU. na úrove� jako pr; úplné

zvý�eni jejich kapacity lak, aby bylo i'vywvání objemu pfen~ených dal ( ��.yHí centralizaci a zachováni linek mezi KÚ II

mo�né provOí'A)val Forms a Repons a po�et fi7.ení.digitaliz.ace listin, ... ). cenlremjako pn decenlrali ��..ovaném lrleni.

pfistupoval k proslOrovým datum pfes si Aplikace bude provozována na siti LAN.

WAN. Zvy�ení SLA pro tyto linky a
zabezne�ení 7..álo�ních snoiení.

OatabázO\·1ii a Pou�iti jedné centrá/ní databáze a C!ustenl Na kaMliim pracovi�ti pou�iti Na kat.dliim KU pou�iti samostatného

aplikatni aplikatních serveru 7Jednodu�uje samostatného databázoveho a aplika�niho databázového a aplika�ního serveru
servery administraci a udr�bu. Replikace budou serveru. ÚdrJ:ba 222 pobOCkovych (pravdlpodob~ vice serveru v C!usteru).

probihal jen s extemim cenlrem. pfes si (databazovya aplika�ni server na kal.dém Udr�ba nejménl! 28 pobcKkovych a 2

LAN. Pou�ití «nlrálního serveru umo�ni pracovi�ti)a2centralníchserveni. cenlrlÍlních serveru. R07.d~lení dal a
lépe vyu�il vykonu serveru v �pi�kach i Rozd!leni dal a pou�ili replikaci mezi nimi pou�ití replikací mezi nimi zle�uje nekteré
mimo ne (napf. hromadnlii vystupy behem zte!uje nl!které �innosli (pfe5uny k.u., �innosti (ptesuny k.ú. mezi kraji.
noci). zml!ny dalového modelu �... ). komplikuje zml!ny dalového modelu .... 1.

Zalohování Vyhodou je dostate�ny po�et Zillohováni je potteba fe�it na ka�dém Pro ka�dy KU je potl'eba zabezpe�it

"'" kvalilikovaných dalabäzovych pracovi�ti samostatll#. Investice do ��..álo�ní systémy, aby v pfipadt výpadku

dostupnost administnhoru v centru ajednodu��í ��..áIOjJlích systému pro prípad výpadku pro nebyla 7.ast,avena prace v celém kraji. Na
syslému dohled nad systémem. jeliko� se kú.dé pracoví�t� by byly vysoké. Na ka�dém KU musí být k dispozíci

monitoruje jenom jedna dataháze a jeden ka:Mliim pracovi�ti musí být k dispozíci databá ��.ový administr.i.tor pro udr�bu a
c1uster aplika�ních serveru. PouJ:itim databázový operátor nebo administrátor fe�eni problému. pro tuto variantu zústává
v�t�iho po�tu serveru v c1usteru je pro be�nou udrlbu a frleni problému. stávajíci problém konzistenci zälohjako u
v pripadl! poruchy jednoho z nich celkovy V pripad� reali ��.ace této varianty zústává decentralizovanliivarianty.
výkon sní;;.en mnohem mén� ne� pri stá'o'ajicí problém konzistenlnost

pou�ilí jednoho nebo dvou serveru. jednotlivých ��..áloh.

Zdvojenim vkch komunikatních
komponent je rno7Jlé dosáhnout neustálou

sít'o'o'ou dostupnost. Ve spojení s

geocluslerem (nebo jiné fdeni odolné "U�i

havárii - napr. "I.Icadlení diskového poie) je

mo�né dosáhnou nejlep�i dostUpnOSl
s stému.

Instalacea Upgrade serveru se provadí jenom v centru Upgmde serveru je potteba provést na Ph upgrade je potfeba synchronizoval 15
upgrade a neni zapotfebi synchroni"l.ace s dal~imi ka7.dém praco\'Í�li a nekdy i sou�asne, co databází soU#asne. co je mnohem rychlej�í

databaumi (krome exlemiho centra, kde celý postup zlla�n! komplikuje. ne� pfi decentralizovaném fdení, ale stále
v�t�ina dat te#l:jenomjedním smerem). mnohem komplíkovan!j�i ne� pfi úplné

centrali7.aci.

4.5 Oríenta�ní srovnání náklad li
P�i realizaci centráiní varianty bude zapotfebí zakoupit servery pro databá-

zový, aplika�ní a webový c1uster a dá le servery pro backup centrum. V závislosti

na po�tu procesoru by bylo zakoupeno pár desítek licencí pro databázové

a aplika�ní servery. Pro variantu �áste�né centralizace by bylo pot�eba 15 (KÚ

a centrum) databázových a aplika�ních clusteru spolu s o néco více licencemi

(v závislosti na volbé serveru a procesoru). P�i zachování decentralizované vari-



anty by byl potreba pro v�echny pracovi�tá i centrum cluster databázových

a aplika�ních serveru (pro vát�inu z nich v konfiguraci 1 DB + 1 AS) spolu s vát-
�ím po�tem licencí (více ne� 100 pro databáze í aplika�ní servery).

Za predpokladu placené podpory "Software Update" (právo na pou�ití no-
vých verzi) je v prípadá varianty úplné centralizace i �áste�né centralizace da-
tabázových licencí nadbytek a dojde k úspore za placení podpory.

Následující tabulka obsahuje porovnání nákladu na jednotlivé varianty v sou-
�asných ceníkových cenách bez DPH. Do doby realizace této fáze se (zejména
u komunika�ních linek) predpokládá pokles cen.

Centrum Zálo�ní V�e Jedna
zdvojeno záloha v

centru

Pracovní stejné po�adavky pro v�echny varianty
stanice

Databázové 3 x 8 CPU 1 x 8 CPU l x 4 CPU 64 2 x 4, 64 bil I x 4, 64 bit
servery bit 28 x 4, 32 15 x4,32

14 x 4 CPU 32 bit bit
21 mil. K 7 mil. K bit

97 x 2 CPU 32 26 mil. K 14 mil. K 

bit

37 mil. K 

Aplika ni 8 x 4 CPU 4 x4CPU 78 x 4 CPU 60 x 4 CPU 32 x 4 CPU

servery 49 x 2 CPU

5,2 mil. K 2,6 mil. K 51 mil. K 30 mil. K 16 mil. K 

Web servery 4 x4CPU 2 x 4 CPU 30 x 2 CPU 16 x 2 CPU

2,6 mil. K 1,3 mil. K 75 mil. K 4 mil. K 

Web cache 2 x4CPU 1 x 4 CPU

1,3 mil. K 650000 K 

Licence 24 8 254 120 64

Oracle DB 39,9 mil. K 13,1. mil K 418 mil. K 197 mil. K 105 mil. K 

EE

Licence 48 28 410 240 160

Oracle AS 32 mil. K 18,5 mil. K 270 mil. K 158 mil. K 105 mil. K 

EE
Komunika ní 49 x 512 kbps Gigabit 97x 128kbps 49 x 512 kbps

linky 48 x 1024 kbps ethernet 14x2Mbps 48 x 1024 kbps

14x4Mbps 1 x 10 Mbps 14x8Mbps

l x 155 Mbps 1 x 10 Mbps

15 x Gigabit

52,8 mil. 1,2 mil. 18 mil. K /rok 72 mil. 54 mil.

K /rok K /rok K /rok K /rok

Disková Diskové pole centrum+zálo�ní, Diskové pole Diskové Diskové

kapacita a pásková knihovna centrum. pole pole

zálohování pásková centrum+kra centrum+kr

knihovna, je - v�e 2x, aje+záloha,

páskové pásková pásková

mechaniky knihovna a knihovna a

Legato Legato, mechaniky mechaniky

ARCserve Legato Legato

32,2 mil. K 31 mil. K 

35 mil. K 31,S mil. K 

Upravy APV así 5 mil. K asi 5 mil.

pro zaji�téní K 

konzistence

zálohování

64



Lidské
zdroje

Infonnatik KP/KU: bez úkolú
souvisejicich s APV a DB
ISKN; zústávaji ostatni úkoly-
administrace OS, HW, WAN,
LAN, PCaCA

Jedna
záloha v

centru

Informatik KU:
Po�adavky jako doposud
+ údr�ba AS
Informatik KP: bez úkolú
souvisejícich s APV a DB
ISKN (ostatní úkoly
zústáva í + údr�ba AS
453,5 mil. 280,5 mil.
K K 

72 mil. 54 mil.

K /rok K /rok

Po porovnání výhod a nevýhod uvedených variant se jako nejperspektivnej�í

jeví varianta úplné centralizace.

Technologické re�eni bude realizováno na bázi vícevrstvé architektury s jed-

ním centrál ním úlo�i�tem dat.

Základní architekturu budou tvorit tri základní komponenty - vrstvy:

o datová vrstva - databázový systém,

o aplika�ní vrstva - aplika�ní server pro beh Forms a Reports,

o prezenta�ní vrstva - u�ivatelské rozhraní slou�ící pro interakci s u�ivatelem,

pracovní stanice.

Aplika ních vrstva - sí!

aplika ních serveru

s
S

S

S
S



Re�ení po�ítá s centralizací jak datové tak i aplika�ní vrstvy. Databázové

a aplika�ní servery budou spojeny lokální sítí a spojení aplika�ních serveru
s pracovnimí stanícemi bude zabezpe�ovat si� WAN.

5.1 Dopad centralizace do APV
Prechod na centralizované usporádání si z technologického hlediska vynutí

minimálne následující úpravy APV.
Na strane DB by se po po�áte�ním sehráni jednotlivých DB do centrálni DB

dalo o�ekávat spí�e zjednodu�ení sou�asné aplikace, na druhou stranu by by-
lo nutné výrazneji venovat optimalizaci prístupu k datUm.

Formsy a reporty by mely být pou�ítelné pro prácí ve tfivrstvé architekture
bez zásadnej�ích úprav. Pri presunutí logiky na aplika�ní server by ale nekteré
akce v APV musely být upraveny. Jedná se zejména o operaci tisku, vstup a vý-
stup výmenného formátu apod.

Pomerne významné úpravy by také byly v mapové �ásti APV (prechod na VB,
Web Publisher, prípadne pou�ití ProjectWise).

Dne�ní ,!erze aplikace vyu�ívá pro tisk dokumentu Text 602, pro který vytvo-
rí datový soubor s adresami a vybere �ablonu. Po centralizaci by se pou�ila
centrálni �ablona a po jejim vyplneni by se poslala zpet na pracovní stanici, kde
by ji bylo mo�né vytisknout prímo z prohlí�e�e.

Reporty budou generovány na aplika�nim serveru do formátu PDF (mo-
mentálne formát souboru 1.4, pro Acrobat Reader 5.0 a vy��i).

V sou�asné dobe je jako aplika�ní server pro aplikaci DP vyu�ívánBEAWLS.
Pri pou�ití Oracle aplika�ních serveru pro Oracle Forms a Reports by pravde-
podobne interní DP nebylo vubec treba, proto�e by potrebné údaje byly dosa-
�iteiné pres aplikaci PU. Díky tomu by nebylo potreba pou�ívat WLS.

Zmeny v technologické oblasti správy KN, kterými resort  ÚZK od poslední
konference o KN pro�el, prochází nebo plánuje projít jsou v�dy vedeny snahou
o vytvárení optimálního technologického prostfeni pro kli�ový úkol resortu, kte-
rým je správa KN  eské republiky podporovaná APV ISKN.
Smlouva na rozvoj a údr�bu ISKN vletech 2004 - 2006 predvídávedie be�né

údr�byAPVISKN také úpravy/ modifikace vet�iho rozsahupodmínených vývojemv:

� legislative,
� Státní informa�ni a telekomunika�ní politice,
� správe katastru nemovitostí a
� technologické oblasti.
Vývoji v technologické oblasti popisovaly podrobne predchozí kapitoly. Výz-

namné zmeny podmínené vývojem legislativy, Státní informa�ní politiky a sprá-
vou KN jsou popsány v následujíci �ásti príspevku.



6.1 Nai'ízení vlády �. 111/2001 Sb.

V souvislosti s Narizením vlády �. 111/2001 Sb., o porovnávání a prejímání
údajú katastru nemovitostí !eské republiky a evidence obyvatel - registr Minis-
terstva vnitra (MV) - se pripravuje zmena ve zpúsobu vyu�ívání údajú z evidence
obyvatel pro vzájemné zpres"ování a sjednocování údajú v obou registrech stát-

ní správy v�etne vyu�ití pri ovéfování a sjednocování oprávnených osob v lokál-
ních databázích KN. Vyu�ije se prímé napojení na centráiní evidenci (registr)
obyvatel. Pro prímé propojení na evidenci obyvatel bude vytvorena aplikace na

aplika�ním serveru, která nahradí sou�asné off-line propojení. Predpokladem je
vybudované rozhraní na MV, které umo�ní zodpovídat dotazy generované APV
ISKN v nezbytném rozsahu. Aplikace na základe dotazu z KP (který vznikne au-
tomaticky jako sou�ást overování) vygeneruje dotaz na MV a krome dotazu pre-
dá i identífikaci u�ívatele, který je autorem dotazu. Odpove� z rozhraní na MV
bude predána do sou�asného systému pro overování.

Realizace se predpokládá v polovine roku 2005.

6.2 Variantní OP -> inovované OP
Na po�átku roku 2004 byla Parlamentem !R schválena ne�ekaná novela ka-

tastrálního zákona, die které mají od 1.4.2004 samosprávné celky nárok na
ve�kerá data z katastru nemovítostí zdarma. Tato novela, kdy� odhlédneme od
dopadú do príjmové oblastí, nezpúsobuje potí�e v oblasti souborového predá-
váni dat pomoci výmenného formátu, ale zpúsobuje zna�né kapacit ni problémy
v oblasti dálkového prístupu, který nebyl pripraven na zna�né zvý�ení po�tu kli-
entú, a to neplatících, kterí nemají �ádný korektív pro rozumné zadávání po�a-
davkú. Na tuto situaci, nepredvídanou ani v OVS, aní ve smlouve, bylo na zá-
klade dodatku ke smlouve reagováno jednak prozatímní úpravou OP ISKN -
rozdelením tokú platícich a bezúplatných u�ivatelú s mo�ností samostatné re-
gulace sou�asne pristupujícich u�ivatelú, ale definitivní re�ení bude podie vy-
pracovaného projektu mo�né jedine podstatným prebudováním systému exter-
ního dálkového prístupu na trívrstvou architekturu s mo�ností snadného
horizontálního i vertikálního posilování pri nárústu kapacitních po�adavkú.
V souvislosti s touto legislatívní zmenou bylo prehodnoceno púvodní zadání

vytvorení variantního OP, který by na základe analýz po�adavkú hlavnich exter-
ních u�ivatelú inovoval funkcionalitu OP. Bude proto zevrubne analyzován sou-
�asný OP, a to nejen s ohledem na pripomínky a po�adavky hlavních externich
u�ivatelú, ale i na optimální dore�ení novely katastrálního zákona (viz vý�e) tak,
aby byly optimálne vyu�ity zmeny v ZSW (l. fáze rozvoje technologické infra-
struktury ISKN) a posílení externího centrálního serveru, na kterém je OP pro-

vozován.
Inovace OP se predpokládá ve 2 krocích, provozuschopné re�ení brezen

2005, do konce roku 2005 plne inovovaný OP.



6.3 Elektronický podpis - poskytováni údaju z KN dálkovým pristupem

jako verejnou listinu

Re�ení upraví ISKN, aby umo�nil poskytování údajO z katastru nemovitostí
dálkovým prístupem tak, aby Výpisy z KN, Informace o parcele a Snímek z KM
poskytované dálkovým prístupem mely váhu verejné listiny.

6.4 Zaru�ený elektronický podpis - prijem elektronických podáni
Bude úpraveno APV tak, aby bylo do ISKN mo�né prebírat relevantní podá-

ní. Re�ení poskytne softwarovou podporu pro elektronickou komunikaci mezi
ob�anem (ínstitucí) a !ÚZK. lasílané dokumenty budou podepisovány a �ifro-
vány. Výhodou re�ení bude existence knihovny �ablon strukturovaných doku-
mentU, které mohou být dále elektronicky zpracovávány.

Re�ení umo�ní:
� príjem elektronicky podepsaných dokumentU,
� príjem obecných elektronicky nepodepsaných dokumentu"
� overení elektronického podpisu dokumentU,
� prirazení jednacích �ísel prijatým dokumentum,
� v prípade potreby vestavený systém správy dokumentu,
� predávání dokumentu do existujícich systému správy dokumentU (Spisová
slu�ba),

� evidenci a odesílání odpovedí odesílateli,
� vystavení �asového razítka (prostrednietvím TSA autority) v okam�iku príj-
mu podání úradem,

� definovat pro jednotlivé on-line formuláre nutnost vystavení�asového razítka,
� posloupnost vystavování�asových razítekv závislosti na okam�iku doru�ení
podání na úrad bez ohladu na zdroj vytvorení (portál, e-mail, tech. nosi�),

� �asovou vazbu okam�iku overování podpisu podání v závislost na okam�íku
príjetí dokumentu resp. vystavení �asového razítka k tomuto dokumentu,

� doru�ení �asového razítka e-mailem zpet ob�anovi,
� customizaci formuláru odpovedí ob�anum, predev�ím ve vazbe na duvod
prípadného odmítnutí,

� samostatnou evidenci odmítnutých podání (v�etne duvodu odmítnutí)
s mo�nosti predáni podáni k novému pokusu overení,

� vytvárení speciálního formuláre "dodate�ná príloha", který vytvárí automa-
tickou vazbu na materský dokument,

� re�ení umo�ní autentifikaci pracovníka úradu prostrednietvím príhlá�ení
username/password nebo prostrednietvím certifikátu, jeho� nosi�em mu-
�e být variantne standardní úlo�i�te na PC pracovníka úradu, nebo �ipová
karta bez nutnosti registrace certifikátu v daném PC.



Z této elektronické podatelny budou relevantní podání predána do rozhraní
ISKN, kam budou vlo�ena jako nová rízenípodacího deníku - strukturované úda-
je se snahou minimáiní editace prijatých informací.
Realizace se predpokládá koncem roku 2005 nebo po�átkem roku 2006.

6.5 Výmenný formát na platforme metajazyka XML
ISKN pro komunikaci s u�ivateli dat KN pou�ívá vlastní výménný formát

(NVF). Výménný formát na platformé metajazyka XML se stane alternativou ke
stávajícímu výménnému formátu ISKN. Prevod NVF do XML bude zaintegrová-
no prímo do ISKN. tak. �e bude mo�né pri exportu (importu) zvolit prímo formát
XML. Tím bude umo�nén export/import dat ve formátu XML se zachováním ob-
sahu a vlastností sou�asného NVF.

Tím. �e oba výménné formáty (NVFaXML) budou mít stejný obsah a interni
zpracování bude toto�né. bude zaru�ena 100% konzistence mezi údaji obsa�e-

nými v obou formátech.
Realizace se predpokládá v poloviné roku 2005.

6.6 Vyu�ití formalizovaných návrhu (formuláru) na vklad a ohlá�ení
zmen do katastru nemovitosti

�ÚZK v leto�ním roce pristoupil k vytvorení �ablon - formalizovaných podá-
ní. která svými nále�itostmí spl�ují podmínky stanovené príslu�nými právnimi
predpisy. V sou�asné dobé probihá pilotni ovérováni na vybraných katastrálnich

pracovi�tích. Na základé vyhodnocení bude je�té v roce 2004 rozhodnuto
o rozsahu a o prípadných úpravách v obsahu �ablon formalizovaných podání.
Formalizovaná podání jsou koncípována tak. aby mohla být v budoucnu vyu�ita
jako elektronický vstup zmén do katastru nemovítostí.

Z pohledu ISKN budou elektronická formalizovaná podání vyu�ita predev�ím
pri návrzich na vklad a ohlá�ení zmén údaju katastru nemovitostí tak. aby jej ich
pou�ívání prineslo minimalizaci ru�ního vkládání a editace údaju. Sou�asné bu-
de re�ena i elektronická podpory vytváfení formuláru nad aktuálními daty ISKN.

Re�ení bude úzce provázáno s modifikacemi Zaru�ený elektronický
podpis - príjem elektronických podání a Výmenný formát na platforme
metajazyka XML.

Realizace se predpokládá v druhé poloviné roku 2005 nebo v první poloviné
roku 2006.

6.7 Digitalizace dokumenta�ních fondu
Bude dokon�ena podrobnou analýza a zpracován návrh procesu digitaliza-

ce dokumentace ulo�ené ve sbírce listín a dal�í dokumentace (Pozemková kni-
ha. záznamy podrobného méfení zmén. geometrické plány..... ). a to v�etné ná-
vrhu na propojení na stávající moduly pro správu dokumenta�ních fondu
v prostredí ISKN. príp. na takovou jejich úpravu, která v prípadé i �áste�né rea-



Iizace digitalizace umo��ovala v budoucnu efektivni, prehlednou a pro obsluhu
snadnou práci s dokumenty v elektronické podobe. Sou�ástí analýzy bude i ná-

vrh technologické linky (Iínek) digitalizace v�etne zpusobu prístupu k údajum
prostrednictvím ISKN nebo jiným zpusobem. Prioritne budou analyzovány digi-

talizace výsledku zememerických �inností (terénní �etrení a merení) a sbírka lis-

tin - ta obsahuje dokumenty, které jsou podkladem pro vyzna�ování zmen v KN.

Sou�ástí analýzy bude i mo�nost a zpusob digitalizace mikrofilmu.

Analýza bude dokon�ena v roce 2004, zahájení realizace v roce 2005.

6.8 Vypracováni havarijnich plánu

Budou analyzovány dopady havárií ISKN na lokální úrovni, v�etné ostatních
aplikací provozovaných v síti LAN pracovi�te a ISKN na centráiní úrovni. Budou

navr�ena doplnení organiza�ních a preventivních opatrení pro ka�dou z úrovni
ISKN, navr�ena strategií obnovy (i variantní) pro jednotlivé úrovne a zpracovány

typové havarijni plány (pro sou�asný stav a zvolený finan�ne dostupný budoucí

stav) pro pracovi�te katastrálních úradu v míste sídla katastrálniho úradu a mimo

sidlo, konkrétní provozní havarijní plán pro centrálni úrove� ISKN a konkrétní
provozní havarijní plán pro jeden vybraný katastráiní úrad.
Havarijní plány budou dokon�eny v roce 2004, realizace vyvolaných opatre-

ní od roku 2005.

6.9 Odkládáni a archivace údaju

S pokra�ujícím provozem ISKN dochází k postupnému nárustu objemu spra-
vovaných dat katastru nemovitostí a ke zpomalování pruchodnosti lokálních
i centráiní databáze.

Pri analýze budou zhodnoceny varianty, které pripadají v úvahu, jejich výho-
dy, nevýhody a rizika. Bude analýzováno zda dal�i práci s historickými daty re-

�it postupným roz�irováním diskové kapacity nebo doplnením funkcionality APV

ISKN o novou funkci pro odkládáni a opetovné zprístup�ování odlo�ených úda-
ju na/z archivních medií. Sou�ástí analýzy bude i posouzení/odhad finan�ní ná-

ro�nosti ve strednedobém iv dlouhodobém �asovém horizontu. Problematika

odkládání bude re�ena spole�ne s problematikou archivace, proto�e se jedná
o príbuzné problémy.

Realizace se predpokládá v polovine roku 2005.

6.10 Nový klient pro nahli�eni do KN

Pro potreby kontrolních orgánu, kterým by kontroiní orgány mohly pristupo-

vat pro nahlí�ení ke v�em údajum KN (v�etne budoucností) v lokálních nebo
centráiní databázi bez mo�nosti zmeny/ editace údaju KN bude vytvoren smí�e-

ný klient pro prístup do obou typu databází. Zamestnancum kontrolních orgánu

bude pridélena role umo��ující prístup ke v�em relevantním údajum bez mo�-
nosti jejich zmeny.



Realizace se predpokládá je�te v roce 2004.

6.11 Integrace aplikací pro obnovu operátu prímo do 15KN

Bude nahrazen dosavadní postup obnovy operátu v ISKN zalo�ený na ex-

portu podkladu pro obnovu z 15KN, na zpracování výsledku obnovy externimi
prostredkya na importu výsledku obnovy do ISKN ve výmenném formátu po-

stupem, kdy stav po obnove bude jako budoucí stav SPI i SGI vytvá en pomocí
APV 15KN prímo v databází ISKN bez potreby exportu a importu dal.

Realizace se predpokládá v polovíne roku 2005.

6.12 Zobrazování vecných bremen nad digitální katastráiní mapou
GP s vecnými bremeny se do katastráiní mapy nepromitají. V ISKN se za-

znamenávají formálním zpusobem; jejich potenciál se pro správu KN vyu�íváne-

dostate�ne.
Bude realizováno zobrazování vecných bremen v DKM a jejích plnohodnot-

né vyu�iti pri správe KN.
Realizace se predpokládá v druhé polovine roku 2005.

6.13 "íselníky s historií
APV 15KN ve významné míre vyu�ívá velký po�et predev�im centrálních �í-

selníku, které mají zna�ný význam pri správe KN. Nekteré z �íselníku mají v so-
be zakomponovanou polo�ku, která je radí do skupiny s historií nebo bez histo-
rie.

"íselníky územních jednotek jsou od po�átku ISKN bez historie a pri prak-
tickém provozu se ukázalo, �e re�eni neni nejvhodnej�í predev�im pri vytvárené

#historických pohledu/výstupu# nad daty KN.
Bude proto realizován prechod/premena stávajících �íselníku územních jed-

notek na �íselníky s historií v�etne naplnení historických dat a zapracováni po-
trebných úprav aplikací ISKN.

Jedná se o centráiní �íselníky:

� katastrálních území,

� �ásti obcí,
� kraju,
� #nových# kraju,
� mestských �ásti,

� obcí,
� pra�ských obvodu

� okresu,
� vazební - mestských �ásti a �ásti obcí.
Realizace se predpokládá v polovine roku 2005.



Analýza zahrne mo�nosti a zpusoby zavedení adresních míst u budov (resp.

í u �ástí budov) do ISKN v�etné jejich údr�by a aktualizace.
Stávající stav je takový, �e v ISKN se evidují adresy vlastníku nemovítostí, ní-

kolí adresní místa budov. Bylo zji�téno, �e príbli�né pouze 1/3 vlastníku evido-
vaných v ISKN bydlí ve vlastnéné budové resp. �e má ve vlastnéné budové na-
hlá�en trvalý pobyt.
Na základé analýzy rozhodne vedení �ÚZK o zavedení adresních míst do KN.
Analýza bude dokon�ena v roce 2004, zahájení realizace zavísí na rozhod-

nutí vedení.

6.15 Vedení a vyu�ívání defini�ních bodu nemovitostí a kat. území
Bude navr�eno re�ení pro prvotní naplnéní, vedení a vyu�ívání defini�ních

bodu nemovitostí (v�etné pozemkových parcel) - v DKM i bez DKM. Podie zvo-
leného re�ení bude upraveno APV ISKN.

Analýza bude dokon�ena v roce 2004, zahájení realizace zavísí na rozhod-
nutí vedení.

6.16 Vedení KM-O
Po schválení zásad pro vedení KM-D bude analyzován dopad téchto zásad

do ISKN. Na základé výsledku analýzy bude upraveno APV ISKN tak, aby KM-
D byly vedeny podobné jako DKM v ISKN.

Zahájení analýz zavisí na rozhodnutí vedení. Predpoklad je rok 2005.

Príspévek podrobné popsal prípravované zmény vletech 2005 - 2007, kte-
ré �ÚZK pripravuje v technologické oblasti správy katastru nemovitostí �eské
republiky, ve zméné prístupu k u�ivatelum katastru nemovítostí a v aplíka�ním
programovém vybavení pro správu katastru nemovitostí.
Jedná se o významné, ale zárove� slo�ité zmény, které budou vy�adovat ko-

operaci odborníku z oblasti technologické s odborníky hluboce znalými proble-
matiky katastru nemovitostí.

[1] Návrh dal�ího rozvoje TI vletech 2004 - 2006, NESS, �ÚZK, Praha

2004
[2] Základní analýza potreb rozvoje Informa�ního systému katastru nemovi-
tostí, �ÚZK, Praha 2003



Zku�enosti s provozem centráiní

databáze katastru nemovitostí v ISKN

Pfíspevek se venuje dvema aspektum provozování centráIní databáze,

jednak provozním zku�enostem a problém um, které vyplývají z navr�ené

technologické infrastruktury, jednak sumarizaci údaju o vývoji slu�eb exter-

ním zákazníkum se zvlá�tním durazem na WWW ap/ikace. V záveru je na-

zna�ena prognóza dal�ího vývoje v techto oblastech.

Zavedení ISKN v resortu  ÚZK znamenalo zásadní prelom ve zpusobu vedení

katastrálního operátu v  R. Technologická infrastruktura ISKN, zejména centráiní

databáze, zaznamenala od poslední konference o KN významné zmeny. Zamest-

nanci sekce centráiní databáze KN získali v tomto období cenné provozní zku�e-

nosti s novými technickými prostredky. Zpfístupnení údaju z KN prostrednietvím

IJI/V'ONJ aplikací melo velký význam pro �irokou verejnost. Pfíspevek se zabývá

zhodnocením zku�eností s provozem a trendu v oblasti poskytování údaju z KN.

V dobe konání predchozí konference o katastru nemovitostí v Brne na pod-

zim 2001 byla centráiní databáze KN po migraci ISKN ve velmi neuspokojivém

stavu. Vá�né provozní problémy byly zpusobeny zejména nedostate�ným výko-

nem databázové ho serveru. Tato situace se re�ila behem následujícich 9 mesí-

eu výmennou databázové ho serveru GS60 za mnohem výkonnej�í typ GS160

a dal�í optimalizací spojenou s prechodem na vy��í verzi OS. Pres tyto kroky

disponíbilní kapacíta serveru neni taková, aby nebylo snadné DB server pretí�it.

Zhruba 40-50% kapacity serveru v pracovní dobe zabírají replikace a interní dál-

kový prístup, tedy zatí�ení, které nelze na úrovni centra regulovat a ovlivnit. Pro-

to bylo nutné zavést prísnou koordinaci �inností, které vyvolávají zna�nou záte�

DB serveru. Jedná se zejména o poskytování výstupu výmenných formátu a né-

kterých dal�ích speciálních výstupu, které je nutné spou�tet vet�inou mimo pra-

covní dobu v dávkové podobe.



Významným mezníkem ve zpusobu komunikace a organízace práce jak uv-
nitr resortu, tak i s mímoresortními u�ívateli a spolupracovníky, bylo o�íveni site

WAN, zavedeni elektronické po�ty, Intranetu a pristupu do Internetu. Pronajatou

sif �eského Telecomu struktury "dvojité hvezdy" (slu�ba Frame Relay) se sil-
nej�imí linkami na KÚ v bývalých krajích a slab�ími linkami na ostatní resortní
pracoví�te bylo nutné prube�ne posílovat. V roce 2001 ISKN startoval s WAN
o následujicich �irkách pásem:

Centrum - 4 Mbps
Krajská pracovi�te - 256 a� 512 Kbps
Ostatni pracovi�té - 32 Kbps
Parametry sité byly sice dostate�né pro zaji�tení replikací dat KN pri be�ném

provozu, nicméne v kombinaci s rostoucí záte�í vyvolané ostatním provozem
(elektronická po�ta, pristupy do Internetu, sífové aplikace apod.) se ukázala nut-
nost postupného navy�ování kapacit i pri pomerne tvrdých restríkcích - ome-
zení po�tu e-mailových schránek, po�tu zamestnancu s neomezeným prístu-
pem do Internetu a po�tu WVVWadres dostupných pro v�echny zamestnance
resortu (re�eno nastavením pravídel na firewallu). �írky pásem byly postupne
navý�eny takto:

Centrum - 6 Mbps
Krajská pracovi�té - 2 Mbps
Ostatní pracovi�te - 64 a� 128 Kbps
Samozrejmostí je prubé�ný monitoring zatí�ení linek, dohled nad dodr�ová-

ním pravidei práce v sítí (omezení datových prenosu v pracovní dobe, kontrola
prístupu na Internet, restrikce obsahu intranetu na pracovi�tích) a testováni si-
fových aplikaci zhlediska generováni datových toku na síti. V sou�asné dobe se
provádí závere�ná etapa migrace WAN na technologii lP VPN s dal�ích navý�e-
ním parametru síté:

Centrum - 10 Mbps

Krajská pracovi�te - 2 Mbps (v�etne �esti nových kraju)

Ostatní pracovi�te - 128 Kbps

Výhodou technologie replikaci, která byla pou�ita pro on-line prenos dat

v rámci ISKN, je fakt, �e tento prenos a zaji�téní konzistence stejných datových
tabulek fyzicky umístených v ruzných lokalitách, obstarává databázových

systém ORACLE. Sta�i tedy pro definovanou strukturu databáze nastavít repli-

ka�ní mechanizmus (v�etne íntervalu replikaci), a pri vlastnim provozu pouze
monitorovat a opravovat chyby replikací. Nevýhodou je pomerne malá pru�nost

pri zmenách a z toho vyplývajíci zna�ná �asová náro�nost pri instalacích apli-

ka�niho programového vybaveni (APV). Jestli�e nová verze APV obsahuje zme-

ny databázových tabulek, které jsou zarazeny pod replikace, je nutné replika�-

ní mechanizmus prenastavit. Pri nejméné príznivé situací (zmenami jsou
zasa�eny oba smery replikaci, zmeny se týkaji velkého po�tu nebo velkých ta-

bulek, sou�ástí instalace je i spou�teni scriptu pro modifikace dat, nové inde-



xování apod. a takto vytvorené zmeny obsahu databáze musí být opet repliko-

vány) zabrala instalace nové verze APV celkem 4 dny, co� se samozrejme neo-

be�lo bez výrazného omezení práce na katastrálních pracovi�tich.

Centráiní instalace APV jsou jednou z dOle�itých povinností oddelení systé-

mového managementu. Nutným predpokladem pro úspé�né provedené insta-

lace je dobrá prOchodnost WAN a vy�i�tení replika�ní fronty (v�echna data ve

fronte se musí prenést pred za�átkem instalace). Tento po�adavek je mo�né

splnit pouze za cenu omezeni tech �innosti na katastrálním pracovi�tí, které

zpOsobují vytváfení velkých replika�ních front (napr. zplatnení obnoveného ope-

rátu). V prípade zmen tabulek zarazených do replikací je nutné, aby serverová

�ást instalace byla úspe�ná na 100%, t.j. na v�ech 111 lokálních databázových

serverech. Pred úspé�ným zakon�ením instalace nemO�e za�ít katastráiní pra-

covi�te pracovat. Vet�í výpadek síte WAN v dobe instalace by tak mel pravdé-

podobne nepríznivý dopad na �innost nekterých pracovi��.

Systémový management hraje v provozu tak rozsáhlého informa�ního systé-

mu, jakým ISKN bezesporu je, významnou roli. Vedie zmínených instalací zaji�-

�uje predev�ím monitoring chybových stavO na v�ech pracovi�tích síte WAN,

centrál ní distribuci antivirového programu, administrací Helpdesku a podklady

pro inventury SW a HW. Nutným predpokladem pro jeho bezproblémový chod

je zavedení a striktní dodr�ování jednotných pravidei a technologické kázne pri

instalacích a nastavení serverO i klientských stanic (instala�ní �ablony).

Dal�i novou �innosti, která byla zavedena v souvislosti s ISKN, je podpora

u�ivatelO - Helpdesk. Pro resortní u�ivatele hraje dOle�itou roli pro formalizaci

hlá�ení chyb, po�adavkO na funkcionalitu systému a dotazO. Ka�dý po�adavek

(chyba) je zaznamenána do databáze, zji�teno, zda není duplicitní a predán k re-

�ení konzultantOm nebo zhotoviteli APV. V�dy je mo�né sledovat jeho "�ivotní cy-

klus" a� po vyre�ení. Neméné dOle�itá je i podpora externích u�ivatelO dálkové-

ho prístupu k datOm KN (dále DP) a dal�ích WWW aplikací formou provozních

informací na WWW stránkách, e-mailO.prijímání po�adavkO (chyb) pres WWW

rozhraní (vyplnení formuláre na WWW stránce) a v neposlední rade i telefonic-

kých konzultací.

V souvislosti s novelou katastrálního zákona získaly od 1.4.2004 bezúplatný

prístup k externímu DP orgány samosprávy. Jí� v prubéhu kvétna t.r. se objeviIi

první provozní problémy a v �ervnu ji� docházelo ke zna�nému pretí�ení data-

bázového serveru zcela pravidelné. DOvodem je nejen prudký nárOst u�ivatelO,

ale i skute�nost, �e prumérný bezúplatný u�ívatel zaté�uje aplikaci nékolikaná-

sobné víc, ne� platicí. Je to dán o nejen �astej�ím vyu�iváním funkcí, které ge-

nerují vy��í záte� (zobrazení mapy, vyhledání vlastnicM v rozsahu �R), ale i sta-

hovánim zbyte�né rozsáhlých souborO (informace o parcele za celé k.ú.)

a nekdy i ne zcela racionálním zadáváním parametrO úloh. V zájmu zachování

prístupnosti slu�by DP pro platicí u�ivatele bylo nutné od �ervence t.r. omezit

po�et sou�asné pracujicích bezúplatných u�ivatelO na 20. Definitivní re�ení pro-



blému spo�ívá ve výméné technologického zázemí pro externí OP, které ve 2.
�tvrtletí 2005 prinese výrazné zvý�ení jeho kapacity.

Významnou roli KN potvrzuje stále rostoucí zájem o poskytování údaju. Z po-

hledu centráiní databáze se jedná o nékolikanásobný nárust v prubéhu posled-
ních let. Následující tabulka zachycuje celkový objem placených a bezúplatných
slu�eb od r. 1999. Hodnoty za rok 2004 jsou odhadnuty.

~--"-------"----"'-----1-999'--2000--200T-20Ô2----2003-"200"4
!>.Iacenéslul!!y .._.. ..__ _ __._ ~".?_..__ _!-'~ ~_~,§_.. i~,~ ~_~,L_.._.. ._.~.7...
Bezúplatné slu�by 63,1 28,7 50,1 140,9 146,0 190'

Objem s/u�eb centrá/ní databáze KN v mil. K�. * V této p%�ce nejsou

zapo�ítány výstupy z "Nahlí�ení do KN"

Z hlediska �iroké verejnosti bylo nepochybné nejvýznamnéj�ím prínosem
ISKN zavedení OP. Po prekonání po�áte�ních provozních potí�í se OP stalo
spolehlivou a dostupnou slu�bou pro �irokou �kálu u�ivatelu. Pri pohledu na je-
jich profesní slo�ení je prekvapující, �e vedie realitních kancelári, notáru, advo-
kátu, bank a zemémérických firem pou�ívá OP celá rada výrobních a obchod-
ních organizaci. Bankovní a finan�ní sektor zaostává zatímv po�tu zákaznických
ú�tú, nicméné z hlediska celkového obratu se postupné propracovává na první
místo.

Realitní kanceláre 696

Obchodní �innost 561

Advokátni kanceláre a notári 541

�ivnostníci 430
Výrobni organizace ,____ 408
Fyzické osoby --------------w-o
Finan�ní a bankovní sektor 169
Geodetické firmy 105

V sou�asné dobé je zalo�eno celkem 3978 placených a 1804 bezúplatných
zákaznických ú�tu OP.Z tab 3. je patrný nárust podílu placených IfO/V'NlI slu�eb
na celkovém objemu fakturovaných výstupu z centráiní databáze KN v posled-
ních 4 letech. Hodnoty za rok 2004 jsou odhadnuty.



Rok 2001 2002 2003 2004

Placené OPlv mil. K�) 1,8 18,9 25,4 32

Bezúplatné slu�by 13 42 54 68

Objem placeného DP a jeho podl1 na celkovém objemu tr�eb centráiní databáze

KNvmii. K�.

Nejvýznamnej�ím po�inem tohoto roku zhlediska slu�eb KN pro verejnost

bylo bezesporu zavedení slu�by "Nahlí�ení do KN". Slu�ba je bezúplatná. nevy-
�aduje registraci a je tedy k dispozici volne v�em u�ivatelum Internetu. Tato
WINW aplíkace umo��uje získat jednak informace o nemovitostech (parcelách,

budovách a v poslední verzi i bytových jednotkách) v�etne informace o vlastní-
kovi a prípadné plombe, jednak stavu rízeních typu "vklad", "záznam" a "potvr-
zení geometrického plánu". O prelomovém významu této slu�by pro verejnost

vypovídají následující údaje. Aplikace funguje od 1.1.2004, od za�átku roku do
konce srpna nav�tívilo tyto stránky více ne� 1,816 tis. zájemcu i informace, kte-
ri si stáhly pres 52 mil. stránek výstupu. To odpovidá v prumeru hodnote pres
200 tis. stránek denne (v�etne nepracovních dnu), vy�ísleno ve finan�ním ob-
jemu pfes 10 mil. K� denne. Tento údaj není díky snadné dostupnosti techto in-
formací samozrejme korektne porovnatelný s objemem ostatních výstupu
z centráiní databáze KN, nicméne dobre charakterizuje oblibu této slu�by u �i-
roké vefejnosti. Také díky tomu získala tato aplikace na mezinárodní konferenci
ISSS 2004 v Hradci Králové hned dve presti�ní ocenení: !eského zaviná�e
a cenu ministra informatiky.

Dule�itou sou�ásti slu�eb centrál ni databáze KN je výdej dat v elektronické
podobé. Jedná se zejména o data SPI a SGI ve výmenných formátech a rastra-
vá data skenovaných map. Tato data vyu�ívájak vefejná správa, tak i soukromý
sektor zejména jako datovou podporu u�ivatelsky orientovaných informa�ních
systému o území. Celkový objem placených a neplacených slu�eb v této kate-
gorii uvádí následující tabulka. Hodnoty za rok 2004 jsou odhadnuty .

.R.~~ .__.. .._.. ._. ._ ~_~_~..!! ~Q.Q.Q.__ ..1Q.9L_. 2002 2003 2004

Placené slu�by lv mil. K�) 3,7 7,4 10,2 23,6 20,2 15

Bezúplatné slu�by lv mil. K�) 58,7 24,4 39,1 111,5 114,2 150

Objem výdeje dat v elektronické podoM z centráiní databáze KN v mi/, K�.

Pokles príjmové �ásti této slu�by Ize vysvetlit skute�ností, �e rada zákazníku,
kterí data v predchozích letech odebírali za úplatu, získaly vlívem legislativních



zmén prístup k témto datUmzdarma. Celkový objem vydávaných dat se ale po-

stupné zvy�uje. Vzhledem k této skute�ností a ve snaze odleh�ít katastrálním
úradum prí rostoucím výdejí predev�ím bezúplatných dat, sekce centráiní data-
báze za�ala uzavírat smlouvy o �írení dat KN s témi subjekty (verejné správy
í soukromýmí fírmamí), které pravídeiné odebírají velké objemy dat pro podríze-
né organizace nebo zákazníky. V rámci smlouvy mají tyto subjekty v jistém roz-
sahu a za presné defínovaných podmínek prístup k datovým souborum KN,
zpétné za �tvrtletí jsou povinny oznámit úradu rozsah �írení a provést vyú�tová-
ni. Dal�ím krokern, jeho� smyslem je podporit výdej téchto dat je zavedení bez-
úplatné V'fN\N aplikace Archiv-WEB. Prostrednictvím této slu�by mu�e zájemce
mimo jiné zjistit ve�keré podrobnosti o formé dostupných katastrálních map
v zájmové lokalité, v�etné napr. jmen souboru skenovaných map, a na základé
téchto informaci zcela korektné vyplnit �ádost o data.

Málo známou, ale významnou slu�bou, kterou centrálni databáze KN zaji�fu-
je, je vyhledání vlastnictví nemovitostí zadané fyzické nebo právnické osoby
v rámci celé  R. Tato �innost je vy�adována zejména orgány státní správy (fi-
nan�ní úrady, soudy, policie  R), exekutory a dal�ími subjekty. Vývoj po�adav-
ku na vyhledávací slu�bu zachycuje následujíci tabulka. Hodnoty za rok 2004
jsou odhadnuty.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0,5 4,1 11,7 20,3 35,5 48,7 46,7 107,3 116,0 115,11 125

Z tabulky je patrné, �e po�adavky na tuto slu�bu neklesají navzdory faktu, �e
rozsah u�ívatelu, kterí mohou takovou informaci získat prostrednictvím OP, se
v poslední dobe podstatné roz�íril.

zavedení 15KNv resortu �ÚZK predstavovalo velký kvalitativnískok ve zpuso-
bu vedeni a zprístupnéní dat KN, zaji�téni jejich jednotnosti a bezpe�nosti. V do-
bé dobé re�ení a implementace projektu neexistovala lep�í varianta ne� navr�e-
ná technologická infrastruktura. Vlastní provoz systému v�ak odhalil nékterá

slabá místa projektu a zhlediska dal�ího genera�ního skoku 15KN, plánovaného
na r. 2006, se za dne�ní situace jeví alternativa ryze centrálního vedeni 15KN
s V'fN\N klienty na katastrálních pracovi�tích a se zabezpe�enou geografickou
zálohou provozu jako méné investi�né a provozné náro�ná. Nutným predpokla-
dem pro takové re�ení je zabezpe�ení velmi výkonné a vysoce kvalitní síté WAN.



Z hlediska poskytovaných slu�eb Ize o�ekávat postupné roz�irování dostup-
ných WV'JIN slu�eb poskytování údaju z KN. Tato forma by mela omezit a po-
stupne eliminovat jak sou�asnou vyhledávaci slu�bu, tak v budoucnu i výdej dat
v elektronické podobe. To v �ádném prípade neznamená to, �e by napr. aplika-
ce OP mela nahradit tento výdej dat, ale �e u�ivatelé, kterí mají potrebu kombi-
novat svá profesní data s údaji KN, budou mít mo�nost místo prenosu dat KN na
el. mediích prístupovat pomoci WV'JIN slu�eb k datovému skladu údaju KN. Ta-
kové re�ení ov�em vy�aduje krome zna�ných úprav APV i dostate�nou disponi-
bilní kapacitu a tedy dal�í investice pro zaji�tení takových slu�eb.
Prijatá novela zákona o elektronickém podpisu zavádí projem "kvalifikovaný

systémový certifikát". Prakticky to znamená, �e po zavedení takové slu�by cer-

tifika�ní autoritou a príslu�ných úpravách programového vybavení bude moci
aplikace OP poskytovat výstupy, které by bylo mo�né ozna�it jako "verejnou lis-
tinu v elektronické podobe". zavedení takové formy výstupu z KN spolu s roz�í-
rením okruhu mist, kde by se provádela vidimace a overení techto výstupu (no-

tMi, po�tovní úrady) by znamenalo dal�í zvý�ení zájmu o slu�bu OP
a zprístupnenl údaju KN verejnosti. Tato forma výstupu by mela být k dispozici

nejpozdeji do polovíny r. 2005.



SPRÁVA KATASTRU NEMOVITOSTí

A POSKVTOVÁNí SLU�EB VEREJNOSTI

Pfíspevek se zabývá základním legislativním vymezením správy katastru ne-

movitostí �eské republiky, zmenami, ke kterým do�lo v její organizaci a v orga-
nizaci celého resortu �eského úradu zememefického a katastrálniho od 1. led-
na 2004. Dále se zabývá zdroji jejího financování a vývojem po�tu návrhú na

vklad práv do katastru, listin k zápisu práv záznamem a �ádostí o verejné listiny

od roku 1993sou�asne s vývojem lhút, ve kterých byly po�adavky verejnosti zá-

kladní �innosti správy katastru uspokojovány.

 innosti  eského úradu zeméméfického a katastrálního, katastrálních úradu
a zemémérických a katastrálních inspektorátU pri správé katastru nemovitostí
jsou ve svém základu vymezeny zákonem �. 344/1992 Sb., o katastru nemo-

vitostí  eské republiky (katastráiní zákon) a zákonem �. 265/1992 Sb., o zápi-

sech vlastnických a jiných vécných práv k nemovitostem, v organiza�nim rámci

daném zákonem �. 359/1992 Sb., o zemémérických a katastrálnich orgá-

nech. Tylo �innosti jsou financovány v rámci samostatné kapitoly státniho roz-

po�tu 346, ve které jsou, jako souhrnný ukazatel kromé celkových výdaju

(2323657 tis.K�, z toho 1165690 na platy zaméstnancu, v roce 2004) i prijmy

(165000 tis.K� v roce 2004). Touto kapitolou neprocházi prijmy ze správnich

poplatku za úkony katastrálních úradu, které v roce 2003 �inily 466998 tis.K�.

Osvobozeny od správnich poplatku byly úkony za 62955 tis.K� (v roce 2003

byly v resortu  ÚZK bezúplatné provedeny úkony za celkem 329461 tis.K�).

Pres zvy�ujici se kapacitni nároky na správu a vedeni katastru, které priná�i pre-

dev�ím nová legislativa a které nebyly nijak zpochybnény ani pri projednáni sa-

mostatného materiálu v roce 2003, který se touto problematikou zabýval, vlá-

dou  eské republiky, docházi následné, na základé jejiho rozhodnutí o plo�ném
sni�ování po�tu zaméstnancu státní správy béhem let 2004 a� 2006 o 6 %, ke

sní�ení po�tu zaméstnancu resortu o 357.

*) Ing.Bohumil Jane�ek,  eský úrad zeméméfický a katastrálni,Pod sídli�tém9,
182 11 Praha



2. Zmeny v organizaci resortu �eského úradu

zememerického a katastrálního od roku 2004

První leden leto�ního roku prinesl v resortu �eského úradu zememerického
a katastrálního (�ÚZK) nejzásadnej�í zmenu v jeho organiza�ním usporádání
od roku 1993. K tomuto datu bylo zákonem �. 175/2003 Sb. ze dne 21. kvet-
na 2003, kterým se mení zákon �. 359/1992 Sb., o zememerických a ka-
tastrálních orgánech, ve znení pozdej�ích predpisu, zrízeno 14 nových katast-
rálních úradu, které nahradily 77 dosavadních s jejich 34 deta�ovanými
pracovi�ti. Územni pusobnost nových katastrálnich úradu je ji� shodná s územ-
ními obvody vy��ích územních samosprávných celku. Územní pUsobnost ze-
memerických a katastrálních inspektorátú je pak vymezena obvody jednoho a�
tri vy��ích územních samosprávných celku. Konkrétné Zememerického a ka-
tastrálního inspektorátu (ZKI) v Brne územními obvody Jihomoravského kraje,
Vyso�inya Zlínského kraje, ZKI v �eských Budejovicích územním obvodem Ji-
ho�eského kraje, ZKI v Libercí územními obvody Libereckého kraje a Ústec-
kého kraje, ZKI v Opave územními obvody Olomouckého kraje a Moravskos-
lezského kraje, ZKI v Pardubicích územnímí obvody Pardubického kraje
a Královéhradeckého kraje, ZKI v Plzni územními obvody Plze�ského kraje
a Karlovarského kraje, ZKI v Praze územní obvody hlavního mesta Prahy a St-
redo�eského kraje. Obvody územní pusobnosti 108 katastrálních pracoví�f,
které jsou vnitrními organiza�ními jednotkami katastrálních úradu podie zvlá�t-
ního právního predpisu, jsou nove vymezeny obcemi. Seznam katastrálních
pracoví�f katastrálních úradu, jejich názvy, sidla a územní obvody, ve kterých
vykonávají pusobnost príslu�ného katastrálního úradu, byl �eským úradem ze-
memeríckým a katastrálním (�ÚZK) zverejnen v souladu s vý�e citovaným zá-
konem sdélenim ve Sbirce zákonu (�. 10/2004 Sb.). Pusobnost územních or-

gánu zememerictví a katastru od 1. ledna 2004 tak jí� není vymezena kraji
a okresy podie zákona �. 36/1960 Sb., o územním �lenení státu, ve znení po-
zdej�ích predpisu.

Katastráiní pracovi�te pak ve svém územním obvodu vykonávají pusobnost
príslu�ného katastrálního úradu. v leto�ním roce probíhá na základe usnesení
vlády z roku 2003 sla�ování jejích územních obvodu se správními obvody obcí
s roz�írenou pusobností, kterých je 205. Je pripravován zákon o územne správ-
ním �lenení státu, který by nahradil zákon z roku 1960 a který by mel prinést dú-
slednou skladebnost obcí do obci s povéreným obecnim úradem, téch pak do
obcí s roz�írenou pusobnosti. Obcí s roz�írenou pusobností do správních okre-
su, tech pak do správních kraju, které by byly shodné s kraji vymezujícími vy��í
samosprávné celky.



Katastráiní úrady a ZKI jsou dále spolu se Zemémérickým úradem. který má
celostátní pusobnost, primo podrízeny �ÚZK. Princip dvoustup�ového rizení,
prijatý po�átkem devadesátých let, byl tak, s ohledem na to, �e se osvéd�il, za-
chován. K lep�ímu fungováni dvoustup�ového rízení by mélo prispét sni�ení
po�tu �ÚZK prímo podrízených správních úradu z 85 na 22.

Novým prvkem v organizaci resortu je i za�lenéní správy centráiní data-

báze katastru nemovitostí �eské republiky, kterou dosud vykonával Zemé-
mérický úrad, do pusobnosti �ÚZK. Vy�lenit centráiní databázi katastru
nemovitostí z pusobnosti Zeméméfického úradu si vy�ádalo jednak dusled-
né vymezení jeho pusobnosti, jako úradu vykonávajícího výhradné státní
správu zeméméfictví, a jednak i zavedení informa�ního systému katastru
nemovitostí. Dosavadní stav vyhovoval v dobé, kdy centráiní databázové

soubory katastru nemovitostí mély jediný ú�el, kterým bylo poskytování zá-
kladních informací z katastru nemovitosti v rozsahu presahujícím jeden
okres. Zavedením informa�niho systému katastru nemovitostí obsahujícího
nástroje pro metodické rizení správy katastru nemovitostí v rozsahu celé
�eské republiky byla vyvolána nutnost presunout vedeni centráiní databáze
do pusobnosti orgánu, který zaji��uje jednotné provádéni státní správy ka-

tastru nemovitostí a je nadrízeným orgánem orgánu vykonávajících státní
správu katastru nemovitostí. Takovým orgánem je �ÚZK. Z tohoto duvodu
bylo tedy nutné vyjmout z pusobností Zeméméríckého úradu vedení cent-
rální databáze katastru nemovitostí. které nesouvisí s výkonem státní sprá-
vy zemémérictví.

Dusledné vymezení pusobnosti Zemémérického úradu na úseku správy
zeméméfictvi a katastrálních úradu na úseku správy katastru nemovítostí si
vy�ádalo vy�lenít z pusobnosti katastrálnich úradu správu v�ech méfítek Zá-

kladní mapy �eské republiky. Katastráiní úrady také koncem roku 2003
ukon�ily �innosti na Základní bázi geografických dat, její� správé se nyní vé-
nuje pouze Zemémérický úrad se svými pracovi�ti v nékterých krajích. Zá-
kladni mapy a tématické mapy, jejich� tvorbu zaji��uje Zemémérický úrad,
dopl�ují digitální ortofota z území celé �eské republiky, z velké �ásti ji� ba-
revná. Zemémérícký úrad se dále soustre�uje na správu souboru bodu zá-
kladního bodového pole, který tvorí polohové, vý�kové a tíhové geodetické
základy na územi �eské republiky. V náplni jeho �innosti je i správa data-

báze GEONAMES, která obsahuje geografické názvy a názvy sídelních jed-

notek standardizovaných pro Základní mapu �R 1:10000, a správa vekto-
rových souboru správních a katastrálních hranic s databází pro mérítka
1: 10000 a 1 :50000. Zemémérický úfad má na starosti i Ústrední archiv ze-
méméríctví a katastru (ÚAZK). Pro zvlá�tní povahu uchovávaných archiválií,
které jsou sou�ástí Jednotného archivního fondu �eské republiky, má



ÚAZK statut archivu zvlá�tního významu. Jeho specifický význam spo�ívá

v tom, �e má ve svých fondech kartografická díla zobrazující území �eské
republiky od minulosti do sou�asnosti. Výsledky �innosti Zememerického
úradu jsou dostupné v prodejnách map a Ize si je objednat i prostfednictvím
internetu. Pripravuje se i komplexní re�ení prodeje map a ZABAGED pro-
strednictvím internetu.
Katastráiní úrady tak po 1. lednu leto�ního roku dále vykonávají státní správu

katastru nemovitostí �eské republiky, vykonávají správu zhu�fovacích bodú
a podrobných polí polohového a vý�kového, projednávají poru�ení porádku na
úseku katastru nemovitostí �eské republiky, schvalují zmeny pomístního názvo-
sloví a zabezpe�ují �innosti spojené se standardizaci geografického názvoslo-
ví, schvalují zmeny hranic katastrálních území, vykonávají správu základních
státních mapových del stanovených �ÚZK a plní dal�í úkoly na úseku zememé-
rictví a katastru nemovitostí �eské republiky, kterými je poveri �ÚZK. V prípade
správy základních mapových del se z vý�e uvedených dúvodú dnes jedná pou-
ze o Státní mapu 1:5000 (SMS), její� tvorba a vedení jsou plne dígitalizované.
Základem pro polohopisnou slo�ku této mapy jsou digitální katastráIní mapy
a katastráiní mapy digitalizované. V �ástech území, ve kterých není k dispozici
katastrá/ni mapa ve vektorové podobe, se vyu�ívaji jeji rastrové obrazy. Jednou
z u�ivateli voiiteiných slo�ek SMS jsou i digitální ortofota. V prípade zájmu je jim
SMS poskytována i v analogové forme.

Vnitrní organiza�ní struktura v�ech správních úradú v oborech zememe-
rictvi a katastr nemovitostí ji� odpovídá té, která by mela být pro správní
úrady závazná od 1.1.2005. Pri její príprave se vycházelo z návrhu p�íslu�-
ného slu�ebního predpísu, který by mel vydat generálni reditel státní slu�-
by. Vnitrni organiza�ni struktura katastrálnich úradú se li�i v závislosti na
velikosti jednotlivých úradú a jejich katastrálních pracovi�f. Rozdíly ve veli-

kosti katastrálních úradú a jejich pracovi�f jsou dány rozdíly ve velikosti ob-
vodú jej ich územní púsobnosti (výmera nejmen�iho Libereckého kraje od-
povídá 28,7 % výmery nejvet�ího Stfedo�eského kraje) a náro�nosti
správy a vedeni katastru nemovitostí na pracovní kapacity (napr. v roce
2003 51 tis. návrhú na vklad práv do katastru v Praze proti 0,5 tis. v Ho-
ra��ovicích). Organiza�ní schéma katastrálních úradú a jejich pracovi�f
pak mohou mit podie Vzorového organiza�niho rádu katastrálnich úradú
tuto podobu:



Vysvetlivky: PI - popisných informací

GI - geodetických informací
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OJ �innosti oddélení dokumentace KN zaji��ované po�tem men�ím ne� 5 zamést-

nancu se v�lení do pusobnosti oddélení aktualizace KN, pmom organiza�ní útvar

zaji��ující v oddélení aktualizace KN �innosti dokumentace, obnovy a revize bude

konstituován jako referá t dokumentace

vedoud odd6Ieni.
eI«>nOm.
InfonnotlkKP.
relerM p<1Ivnlchvzt.h~ k """'Mo ������.
relerM 01<1�� _ KN. °l
r.rit; dokumentlce KN, .)

OJ �innosti referátu dokumentace KN zaji�tované po�tem men�ím ne� 3 zaméstnancí

se v�lení do pusobnosti referátu aktualizace KN

Pro úplnost �ÚZK zabezpe�uje jednotné provádéní správy katastru nemovitostí
�R, budování a údr�by bodových poli, tvorby, obnovy a vydávání základních a té-
matických státnich mapových dél a jiných publikaci, standardizace jmen nesídel-

nich geografických objektu z územi �R a jmen sidelnich a nesidelnich geografic-
kých objektU z území mimo �eskou republiku. Dále vytváfeni a vedení

automatizovaného informa�ního systému zeméméricM a katastru nemovitostí �es-
ké republiky, dokumentace výsledku zeméméiických �inností, koordinuje výzkum
v zeméméricM a katastru nemovítosti �R a systém védeckotechnických informaci
pro tylo oblasti, zaji�fuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeméméiicM a ka-
tastru nemovítosti �R. Äídí Zeméméiický úrad, ZKI a katastráiní úrady. Dále vyko-
nává, jak ji� byIo uvedeno, správu centráiní databáze katastru nemovitosti �R. kte-



rá je vedena v celostátním rozsahu po�íta�ovými prostredky, obsahuje data o ne-
movítostech a poskytuje údaje katastru nemovítostí formou dálkového pnstupu.
�ÚZK rozhoduje v pnpade pochybností, zda jde o výkon zememenckých �inností,
schvaluje standardizovaná jména geografických objektu a názvy katastrálních úze-
mí, rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím Zememerického úradu a ZKI, stano-
vuje správce základních a tématických státních mapových del, udeluje a odnímá
úrední oprávnení, organizuje a zaji�fuje zkou�ky odborné zpusobilosti a srovnávací
zkou�ky odborné zpusobilosti pro udelení úredního oprávnení, vede seznam fyzic-
kých osob, kterým udelil úrední oprávnení, vydává základní státní mapová díla a té-
matická státní mapová díla, plní dal�í úkoly na úseku zememenctví podie zvIá�tního
predpisu, kt13rýmje zákon �. 121/2000 Sb., o právu autorském, oprávech souvi-
sejicích s právem autorským a o zmene nekterých zákonu (autorský zákon), a pro-
vádí dal�í �innosti potrebné pro rozvoj zememerictví a katastru nemovitostí �R.
ZKI kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí �R katastrálními úrady, do-

hlí�ejí na ovefování výsledku zememenckých �inností, které jsou vyu�ivány pro ka-
tastr nemovitostí �eské republiky a státní mapové dílo, predkládají �ÚZK návrhy na
opatrení k odstraneni nedostatku zji�tených pn kontrole a dohledu, rozhodují o od-
voláních proti rozhodnutím katastrálních úradu, predkládají návrh na odejmuti úred-
niho oprávneni, projednávají poru�ení porádku na úseku zememerictví podie záko-
na �. 200/1994 Sb., o zememenctví a o zmene a doplnení nekterých zákonu
souvisejících s jeho zavedením, plní dal�í úkoly na úseku zememenctví podie zá-
kona �. 200/1994 Sb. a úkoly na úseku zememenctví, kterými je poven �ÚZK.

Uspokojování potreb verejnosti zhlediska dodr�ování Ihut nzení v základních
�innostech je prube�ne sledováno a vyhodnocováno ve statistikách rízení, kte-
ré jsou zpracovávány v Informa�ním systému katastru nemovitostí. výstupy ze

statistik rízení jsou pak vyu�ívány i prí stanovení po�tu systemizovaných míst jed-
notlivých katastrálních úradu tak, aby pracovní kapacity byly rozlo�eny co nej-
rovnomerneji práve s ohledem na úkoly, které katastráiní úrady zaji�fují. Lhuty
se darí i pres dynamický nárust po�tu návrhu na vklad práv do katastru, po�tu
listín pro zápis práv záznamem a �ádostí o údaje z katastru postupne zkracovat.
Problémy se zkracováním Ihut jsou v Praze, kde jsou nárusty po�tu návrhU, lis-
tin a �ádosti nejvet�í. Napr. jen po�ty návrhu na vklad se zde zvý�íly z 23343
v roce 1998 na 50800 v roce 2003. Také jen zde je predpokládaná doba rize-
ní u dnes podaných návrhU del�í ne� 3 mesíce.
Následující grafy pak dávají prehled o vývojí vyrízování návrhu na vklad, zápi-

su práv záznamem a �ádosti o verejné listiny jak zhlediska jejich po�tu, tak
predpokládaných dob rízení na konci jednotlivých let. Prechodné prodlou�ení
dob rízení v roce 2001 bylo vyvoláno nároky na �as potrebný na implementací
Informa�ního systému katastru nemovitostí.
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Graf o poskytování údaju z katastru nemovitostí zachycuje pouze vy�zené po�a-

davky na poskytnutí verejných listin na prepá�kách katastrálních úradu. Nezahrnuje

poskytování údaju z katastru nemovitostí dálkovým pfístupem do databáze prostred-

nicMm internetu. Touto novou formou pfístupu k údajum katastru nemovitostí, kterou

pfínesllnforma�ní systém katastru nemovitostí, byIo v roce 2002 poskytnuto pi'ibli�-
né dal�ích 400 000 stran výpisu a v roce 2003 pi'ibli�né 510 000 stran predev�ím ve
formé výpisU z katastru nemovitostí. K 13.9.2004 méla tato aplikace 5648 u�ivatelu
z komer�ní sféry a verejné správy (mimo resort #ÚZK), z toho 1695 jich u�ivalo tuto
aplikaci bezúplatné. Od 1. ledna leto�ního roku je zprovoznéna Internetová aplikace
Nahlí�ení do katastru nemovitostí, která umo��uje získávat nékteré vybrané údaje tý-
kající se vlastnicM parcel, budova jednotek (bytu nebo nebytových prostor) evidova-

ných v katastru nemovilosti a dále informace o stavu fízení zalo�ených na katastrálním
pracovi�ti pro ú�ely zápisu vlastnických a jiných práv oprávnéných subjektu k nemo-
vitostem v #eské republice ijedno z #ÚZK pi'ijatých protikorup�ních opatren~, nebo
pro ú�ely potvrzování geometrických plánu. Na rozdUod $Oálkového pfístupu do KN$
(OP) je $Nahlí�en�! volné pfístupné v�em u�ivatelum internetu, nevy�aduje �ádnou re-

gistraci a je bezplatné. Mo�nosti výstupu jsou v�ak proti OP omezené. Výpis z katast-

ru nemovitostí a nékteré dal�í výstupy aplikace $Nahli�en�! neumo��uje. Od za�átku
ledna do konce srpna byty zaznamenány po�adavky na 52 mil. sestav z této aplikace.

4. Záver
Nová organizace správy katastru a celého resortu spolu s Informa�ním systémem

katastru nemovitostí, který je dále vyvíjen, dávají predpoklady pokra�ování v trendu



rychlej�ího a kval~nej�iho uspokojováni potreb verejnosti v následujicích letech, po-
kud dal�í sni�ování po�tu zamestnancu, z.vy�ovánipo�tu návrhu, listin a �ádosti a no-
vé nároky vyvolané zmenami v legislatíve neprekro�í míru kompenzovatelnou rozvo-
jem systému. Významná je pmom i otázka financování rozvoje systému i be�ného
provozu správnich úradu v resortu a vývoje mzdových podmínek jejich zamestnancu.
Zdrojem podrobných informací o predpisech, jimi� se rídi �innost zememe-

rických a katastrálních orgánu, o výsledcich jejich �innosti, konkrétni organi-
za�ní strukture, sídlech, obvodech územní pusobnosti, kontaktech a pod. jsou
i webové stránky éÚZK na adrese http://www.cuzk.cz.



OBNOVA KATA5TRÁLNEHO OPERÁTU

Príspevok sa zaoberá aktuálnymi otázkami obnovy katastrálneho operátu
v Slovenskej republike. Vysvet uje samotný pojem "obnova katastrálneho
operátu" a vymedzuje jeho obsah. Uvádza a hodnotí stav legislatívy v tejto

oblasti a stav ostatných technologických úprav v technických predpisoch
rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Obnovu

zara!uje medzi priority v oblasti katastra. Zárove# poukazuje na nedosta-

to�ný rozsah v sú�asnosti vykonávaných prác a nabáda k rie§eniu.

Napriek skuto�nosti, �e kataster nehnute�ností v Slovenskej republike
("alej len #kataster#), navonok plní spolo�enské funkcie prostredníctvom in-
forma�ného systému, základom katastra je katastrálny operát. Jeho dôle�i-
tos� som zdôraznil vo viacerých odborných príspevkoch [1], [2]. Povinnos�
stara� sa o katastrálny operát (spravova� ho a obnovova�) vyplýva zo Zákona
Národnej rady Slovenskej republiky �. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute-
�ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute�nostiam (katastrálny zá-
kon) v znení neskor�ích predpisov [3] ("alej len #katastrálny zákon#), pri�om
katastrálny zákon túto povinnos� ukladá miestnym orgánom �tátnej správy na
úseku katastra - správam katastra. Odbornej verejnosti je v�eobecne zná-
me, �e operát katastra má historicky rôzny, pôvod a tým aj rôznu kvalitu, pri-
�om mo�no poveda�, �e jeho kvalitatívnu úrove% v prvom rade ur�uje kvalita
máp katastra. Inventarizácia máp katastra vykonaná pod�a pokynov [4] pre-
zentovaná aj na predchádzajúcej konferencii o katastri nehnute�ností [5]
ukázala, �e kvalita máp katastra a tým aj kvalita celého katastrálneho operá-
tu, nevyhovuje sú�asným potrebám najmenej v rozsahu 34,4& mapových li-

stov katastrálnych máp. Prostriedok na odstránenie tohto negatívneho javu
nám dáva legislatíva prostredníctvom katastrálneho zákona a je ním obnova
katastrálneho operátu. Obnova katastrálneho operátu je zárove% jednou
z rozhodujúcich foriem digitalizácie máp katastra.

#)Jozef Vl�ek, Ing., Katastrálny ústav v �iline, Hollého 7, 012 53 �ilina,
tel.: 041/5626199, E-mail: vlcek@katus.sk



Pojem "obnovovanie" vo vz�ahu ku pozemkovému katastru zavádza zákon �.
177/1927 Zb. o pozemkovom katastri ajeho vedení [6] v§ 28. Ustanovenia od-
sekov 1, 2 a 3 § 28 sú a� nápadne podobné dnes platnej právnej úprave v §
67b katastrálneho zákona, �ím je jasné, �e aurori legislatívnej predlohy platnej
právnej úpravy (v pôvodnej verzii v zákone 266/1992 Zb.) sa nielen in�pirovali
zákonom [61, ale prijali praxou osved�ený princíp obnovy.
Sú�asná právna úprava v § 67b katastrálneho zákona reaguje na sú�asnú

prax a sú�asné technické mo�nosti a principiálne rozdielne od pôvodnej úpra-
vyv zákone 177/1927 Zb. zavádza popri pôvodných formách, ktoré nanovo po-
menúva, aj nový druh obnovy katastrálneho operátu - obnovu skrátenou for-

mou.
V dne�nom ponímaní je obnova katastrálneho operátu katastrálnym konaním,

�o dáva celému procesu právny rámec odvodený od obecného správneho ko-
nania definovaného zákonom �. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny po-
riadok) [7]. Pojem "obnova katastrálneho operátu" katastrálny zákon exaktne
nedefinuje. Vyhlá�ka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR �. 79/1996 Z.
z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon v znení neskor�ích predpisov [8] a Ter-
minologický slovník geodézie, kartografie a katastra [9] zhodne obnovu katast-
rálneho operátu definujú prostredníctvom jej poslania (cie�a) takto: "Obnova ka-
tastrálneho operátu je katastrálne konanie, ktorého cie�om je vyhotovenie
nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií
katastrálneho operátu" . Takáto definícia je nepresná, pri�om vytvára falo�ný do-
jem, �e ide o nahradenie celého katastrálneho operátu novým operátom a u�
vôbec neberie do úvahy �pecifiká jednotlivých foriem obnovy, t.j. obnovy novým
mapovaním, obnovy skrátenou formou a obnovy vyhotovením duplikátu platné-
ho stavu. Zárove� mo�no na jej základe nesprávne, hoci vo vz�ahu k definícií lo-
gicky odvodi�, �e jednotlivé formy obnovy sa navzájom nahrádzajú prípadne sa
suplujú.
Vzh�adom na skuto�nos�, �e ka�dá z troch foriem obnovy katastrálneho opa-

rátu stanovená legislatívou má zásadne rozdielnu nápl� a postup, nemo�no
nájs� jednotnú definíciu vystihujúcu podstatu veci. Preto ka�dú z foriem obnovy
je potrebné chápa� ako samostatný proces. Na pochopenie obsahu obnovy ka-
tastrálneho operátu a tým aj na vysvetlenie samotného pojmu, je potrebné bra�
do úvahy tieto základné skuto�nosti, spolo�né pre v�etky jej formy.

� Obnova katastrálneho operátu je katastrálne konanie, na ktoré je príslu�ný
miestny orgán �tátnej správy na úseku katastra, t.j. správa katastra. V�et-
ky ostatné subjekty participujúce na tomto konaní sú v medziach zákona
podriadené správe katastra. Pre jednoduch�ie pochopenie dôsledkov toh-



to faktu a vymedzenia celkovej zodpovednosti za výsledky obnovy mo�no
vo�ne poveda�, �e obnovu si správa katastra robí sama pre seba.

o Sú�astou obnovy katastrálneho operátu je aj ve�ké mno�stvo prác tech-
nického charakteru, ktoré správa katastra vzh�adom na to, �e je orgánom
�tátnej správy nevykonáva (resp. vykoná len vo výnimo�ných jednoduch-
�ích prípadoch). Znamená to, �e obnovy sa musí zú�astni� aj dal�ia od-
borne spôsobilá osoba, ktorá vykoná potrebné technické práce. Túto sku-
to�nos� predpokladá aj katastrálny zákon. Rozsah technických prác �asto
zvádza k domnienke, �e obnovu vykonáva práve táto osoba.

o !as� obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním - zis�ovanie prie-

behu hraníc vykonáva komisia, ktorej zlo�enie ur uje katastrálny zákon.
o Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním nemo�no vykona� bez
sú inností zainteresovaných obci. Napriek skuto nosti, �e obce majú sú-

 innos� danú katastrálnym zákonom a mo�no ich po jej odmietnutí poku-
tova�, �a�kosti s finan ným zabezpe ením rozpo tu obcí sú limitujúce na

vykonanie obnovy novým mapovaním.

o Pri ktorejko�vek forme obnovy sa nikdy neobnovuje celý katastrálny operát
a dokonca nikdy ani celý súbor geodetických informácií ("alej len #SGl#)
a súbor popisných informácií ("alej len #SPI#). V�dy sa obnovuje len ich

 asf. Ur ený operát mo�no obnovi� len celkom výnimo ne, ako sú as�

tvorby integrovanej katastráinej mapy.
o Obnova sa musí vykona� tak, aby ako jej sú as� nevznikali, nezanikali a ne-

menili sa práva k nehnute�nostiam. Existujúce práva k nehnute�nostiam
musí obnova re�pektovaf.

o Obnova sa musí vykona� tak, aby jej proces umo�nil bez obmedzení resp.
s minimálnymi obmedzeniami, spravova� platný katastrálny operát.

3.1 Legislatívna úprava
Katastrálny zákon napriek skuto nosti, �e nevymedzuje jednotlivé formy ob-

novy priamo, v § 67b ich nepriamo prostredníctvom podmienok pou�itia cha-
rakterizuje. Právnej úprave v katastrálnom zákone je potrebné vytknú�:

o Jednozna ne neur uje, �e obnova je katastrálne konanie. Ustanovenia tý-

kajúce sa obnovy sú zaradené v piatej  asti zákona - geodetické a karta-

grafické práce,  o je následkom novely ú innej od 24. júla 1996 a nezod-

povedá to vymedzeniu pojmu #geodetické a kartografické práce# v § 3

zákona.
o V § 67b ods.1 zákon ustanovuje, �e obnovu (teda v�etkými formami) za -

ne právnická osoba zriadená úradom, alebo iná osoba,  o nezodpovedá
základnej my�lienke, �e obnova je katastrálnym konaním, na ktoré je prí-

slu�ný správny orgán. Zárove$ to odporuje ustanoveniu odseku 6, pod�a



ktorého obnovu novým mapovaním prípadne skrátenou formou za�ne

správa katastra.

� Ustanovenie § 67b ods. 3 je chybné (neúplné) lebo stoto��uje obnovu no-
vým mapovaním so zisfovaním priebehu hraníc, pri�om táto forma obnovy
má aj dal�ie etapy.

� Ustanovenie odseku 5 predpokladá, �e obnova vyhotovením duplikátu
platného stavu sa vykoná len v prípadoch, ak nie sú dôvody na aplikáciu
obnovy novým mapovaním alebo obnovy skrátenou formou. Toto ustano-
venie nie je mo�né dodr�a�. Casti katastrálneho operátu - katastrálne ma-
py sa obnovujú a v�dy sa obnovovali, pod�a potreby. V praxi nemo�no �a-
kaf na vykonanie náro�nej a dlhotrvajúcej obnovy novým mapovaním alebo
obnovy skrátenou formou hoci sú potrebné a sú dôvody na ich aplikáciu,
lebo do ich vykonania by bola katastrálna mapa aj viac rokov v nevyhovuj-

úcom nefunk�nom stave.
Vyhlá�ka [8] jednotlivé formy obnovy katastrálneho operátu u� podrobnej�ie

vymedzuje, vrátane postupu pri ich vykonávaní. Právnej uprave uvedenej v § 69
a� § 91 mo�no vytknúf tieto nedostatky:

� V § 70 pod písmenom d) je uvedené, �e "konanie o námietkach" je etapou
(teda �asfou) obnovy novým mapovanim, pri�om konanie o námietkach je v §

63 katastrálneho zákona samostatným katastrálnym konaním. Nedostatok vzni-
kol presunom obnovy katastrálneho operátu do piatej �asti zákona, pri�om § 63
zostal v �tvrtej �asti.

� Predmety miestneho pre�etrovania pri obnove novým mapovaním defino-
vané v § 74 a nasl. nie sú úplné. Celkom chýbajú ustanovenia o pre�etrovaní
stavieb, ktoré sú predmetom katastra.

� Ustanovenia § 80 ods. 2 písm. dl, e), f) neboli v súlade so zákonom
�.307/1992 Zb. o ochrane po�nohospodárskeho pôdneho fondu. V sú-
�asnosti je tento zákon zru�ený a nahradený zákonom NR SR �.

220/2004 Z. z.. Tieto ustanovenia nie sú v súlade ani s týmto novým zá-
konom.

� Ustanovenie § 85 ods. 4 je v rozpore s ustanovením § 67b ods. 1 katast-
rálneho zákona, pri�om za vecne nesprávne je potrebné pova�ovaf usta-
novenie zákona.

� Ustanovenie §86 ods. 2 je chybné - zmeny v súbore popisných informá-
cií sa nevykonávajú prvotným dokladom, ale príslu�ným softvérom.

3.2 Technické predpisy upravujúce obnovu

Základným technickým predpisom upravujúcim obnovu katastrálneho operátu
sú Smernice na obnovu katastrálneho operátu �. S 74.20.73.45.00 [10],
ktoré vydal Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Ú�inné sú
od 1. októbra 2003. Jedná sa o rozsiahly predpis, ktorý má 68 strán textu a 29
priloh. Podrobne sú rozvedené hlavne ustanovenia týkajúce sa miestneho pre-



�etrovania pri obnove novým mapovaním, teda tej oblasti, v ktorej nebude vyda-

ný metodický návod. Pôvodný návrh smerníc mal e�te vä��í rozsah, vrátane vä�-

�ieho po�tu priloh, ktorý sa v�ak v procese pripomienkovania a schva�ovania

zmen�il. Dodnes nie som presved�ený, �e to bolo správne. Prínos citovaného

predpisu mo�no zhrnú� do týchto základných bodov:

� Zru�il sa nevydarený a v mnohých ustanoveniach rozporný dovtedaj�í pred-

pis In�trukcia na vyu�ívanie katastra nehnute�ností (984 440 1/93).

� Podrobným spracovaním reálnych postupov pri obnove boli odhalené ne-

sú lady a chyby v doteraj�ej právnej úprave (hlavné sú uvedené v �asti 3.2),

pri�om sa na�li také rie�enia, ktoré aj chybným ustanoveniam neodporujú,

ale skôr ich obchádzajú.

� Jednozna�ne boli definované jednotlivé formy obnovy a podmienky na ich

vykonanie, ako aj �asti katastrálneho operátu, ktoré mo�no obnovi�.

� Jednozna�ne boli definované právomoci, povinnosti, zodpovednos� a sú-

�innos� v�etkých ú�astníkov obnovy, pri�om aj rie�enie problematických

pripadov má svoje pravidlá a je delegované príslu�nému ú�astníkovi obno-

vy.
� Ako sú�as� obnovy boli zaradené dovtedaj�ie aktivity v rámci procesu digi-

talizácie máp katastra - tvorba vektorových katastrálnych máp ako výsle-

dok prepracovania digitálnych máp do vektorového tvaru a digitalizácia ne-

�íselných máp katastra.

� Do procesu obnovy bol zaradený aj "ur�ený operát". Je to jednak tvorbou

"integrovanej katastráinej mapy", ktorej podmienky tvorby boli prvýkrát sta-

novené v rámci obnovy novým mapovaním, ako aj obnovou máp ur�eného

operátu.

� Logicky stanovené postupy pri obnove, ako aj rozsah priloh, vytvoril pred-

poklad jednotného postupu a jednotného výsledku v rámci ka�dej formy ob-

novy.

Metodický návod na tvorbu vektorovej katastráinej mapy MN 74.20.73.21.00

(984 210 MN-1/95). ú�inný je od 1. septembra 1995.

Tento technický predpis upravuje tvorbu v dne�nom ponímaní �íselnej vekto-

rovej katastráinej mapy vo v�etkých pripadoch. Znamená to, �e sa podl'a neho

postupuje tak pri obnove novým mapovaním, obnove skrátenou formou, ako aj

pri obnove vyhotovením duplikátu platného stavu. V �ase schválenia tohto pred-

pisu v�ak kategorizácia vektorových katastrálnych máp na �íselné a ne�íselné

e�te neexistovala a ani tvorba vektorovej katastráinej mapy "spracovaním exis-

tujúcej digitálnej katastráinej mapy" (ods.2.3.písm. c) návodu) nebola pova�o-

vaná za sú�as� obnovy vyhotovením duplikátu platného stavu. Prekonané sú aj



�al�ie ustanovenia a postupy, �i u� z h�adiska zmenenej legislatívy alebo ná-

sledkom nových hardvérových a softvérových mo�ností.

Predpokladá sa, �e problematika, ktorú dnes tento predpis upravuje, bude

sú�as�ou nového technického predpisu, ktorého pracovný názov je "Metodický

návod na tvorbu a aktualizáciu vektorových máp katastra" a dnes platný návod

sa zru�í.

Metodický návod na digitalizáciu ne�íselných máp katastra a ich aktualizáciu

MN 74.20.73.46.10, ú�inný od 1. mája 2002.

Tento technický predpis upravuje tvorbu ne�íselných vektorových máp ka-

tastra vo v�etkých prípadoch. Znamená to, �e je záväzný nielen pri obnove vy-

hotovením duplikátu platného stavu, ale aj pri tvorbe registra obnovenej eviden-

cie pozemkov pod�a zákona [121 a ostatných �innostiach, ktorých výsledkom sú

digitálne mapy katastra. Predpokladá sa obdobne ako u predchádzajúceho

predpisu, �e ním upravená problematika sa nanovo a v niektorých pripadoch

odli�ne, upraví v novom predpise.

3.3 Aspekty obnovy katastrálne ho operátu novým mapovaním

Otázky technológie obnovy katastrálne ho operátu novým mapovaním sú po-

drobne rie�ené v smerniciach [101 a úlohou tohto príspevku nie je nimi sa zao-

bera�. Je v�ak nevyhnutné zaobera� sa strategickým poh�adom, posúdi� stupe 

priority a z neho odvodi� rozsah a tempo vykonávania, re�pektujúc zdroje finan-

covania, kapacity správnych orgánov, ale aj mo�nosti participujúcich subjektov

- hlavne obcí. V tejto súvislosti uvádzam niekol'ko faktov a úvah.

V odbornej verejnosti sa chápe potreba obnovy katastrálneho operátu novým

mapovaním dos� jednozna�ne a len výnimo�ne je spochyb ovaná. Ustálil sa ná-

zor, �e obnovu je nevyhnutné vykona� vo v�etkých katastrálnych územiach, v kto-

rých je katastrálna mapa v starých uhorských zobrazovacích sústavách, �o je

z poh�adu po�tu mapových listov v rozsahu 34,4 %. Tento názor je zaiste správ-

ny, av�ak argumentuje sa hlavne presnos�ou katastráinej mapy, pri�om tento ar-

gument mo�no vzh�adom na rozdielne názory na potrebu dnes stanovenej pres-

nosti na ú�ely katastra spochybni�. za hlavný argument odôvod ujúcí potrebu

obnovy novým mapovaním je potrebné pova�ova� nesúlad platných operátov so

skuto�ným stavom, hlavne �o sa týka priebehu hraníc pozemkov. Jednoducho

povedané: Pozemok v teréne existuje, je vymedzený reálnymi hranicami, ktoré

vlastníci uznávajú a ktoré existujú u� aj viac generácií. Tento pozemok je v kata-

stri v mnohých pripadoch zaevidovaný geometrickým zobrazením hraníc ziste-

ných pri pôvodnom mapovaní v rámci uhorského katastra, alebo �o je e�te hor-

�ie, prevzatím z ú�elových máp v rámci bodovania uhorského katastra (ktoré u�

v �ase prevzatia nezobrazovali skuto�ný stav). Znamená to, �e je zaevidovaný

stav z cca pred 150 rokov. Z tohto zobrazenia - z parcely, je odvodená aj jej vý-

mera. Vlastnik �ije v domnení, �e v katastri má zaevidovaný reálny pozemok, kto-

rého sa cíti by� vlastníkom, pri�om skuto�nos� je iná. Zásadný nesúlad je aj na



styku s vodnými tokmi, komunikáciami a inými verejnými pozemkami. Rozdiely

nie sú v �iadnom prípade otázkou presnosti mapovania a len výnimo�ne dôsled-

kom cielených zmien. Sú v rozhodujúcej miere otázkou evolu�ných zmien a ne-

skor�ieho ustálenia hraníc pozemkov po vzniku �SR a v povojnovom období.

Odstránenie takýchto nesúladov je mo�né len hromadným pre�etrením a ná-

sledným zaevidovaním skuto�ného stavu a to je obnova novým mapovanim.

Stanovenie priorit na úseku katastra je nevyhnutné, a to hlavne z dôvodu nedo-

stato�ných kapacit správ kastrastra. Rozsah úloh, ktoré tieto orgány vykonávajú v po-

sledných rokoch vzrástol niekol'konásobne, no ich personálna kapacita stagnuje.

Spôsob posudzovania priorit na úseku katastra, realizovaný v sú�asnej dobe, podl'a

kategórii a skupín prác (zápis práv, poskytovanie informácií a podkladov z katastrál-

neho operátu, obnova katastrálneho operátu ... ) je výsledkom výrazného spolo�en-

ského a politického tlaku, ktorému rezort nevie odolaf. Takto stanovené priority pla-

tia len obecne, aj ke� nemo�no poprief, �e dlhodobo. V jednotlivých prípadoch

(katastrálnych územiach) nemusia vystihovaf potrebu. Stav katastrálneho operátu -

hlavne nadväznosf SPI a SGI prí ur�itom stupni nesúladu, zna�ne sfa�uje a� zne-

mo��uje v�etky ostatné práce. Nesúlad SPI a SGI vznikol z rôznych dôvodova�as-

to má korene aj v bývalej Jednotnej evidencii pôdy alebo Evidencii nehnutel'ností.

V dôsledku tlaku na plnenie priorit, hlavne dodr�iavania zákonných lehôt zápisu práv

do katastra, dochádza v�ak aj dnes v mnohých prípadoch k zanedbaniu aktualizácie

máp katastra, prípadne i �al�ích �astí SGI, �ím sa nesporne nesúlad prehlbuje, vzni-

kajú chyby v katastrálnom operáte a pri ich ur�itej po�etnosti nebude mo�né katast-

rálny operát spravovaf. Zastavenie takéhoto konania, zistenie nesúladov a ich 0d-

stránenie je potom v predmetnom katastrálnom území prioritou �íslo 1.

Obdobné dôsledky mô�e maf aj nesúlad stavu katastra so skuto�ným, prípad-

ne právnym stavom (ak právny stav e�te nie je zaevidovaný). Takýto nesúlad zna�-

ne sfa�uje aktualizáciu, pri ktorej dochádza k reálnej del'be, alebo inej zmene ne-

hnutel'nosti (konfrontuje sa stav katastra so skuto�ným stavom) a je zárove�

potenciálnou hrozbou spôsobenia �kôd a následného vymáhania náhrad za ne.

Uvedené my�lienky potvrdzujú, �e stanovenie priorít zodpovednými riadiaci-

mi pracovníkmi na v�etkých úrovniach je zlo�ité a náro�né a v ka�dom katast-

rálnom území a v ka�dom okrese a kraji sa vy�aduje citlivý individuálny prístup

vychádzajúci zo znalosti stavu katastrálneho operátu a nie z okam�itých politic-

kých a spolo�enských tlakov.

Aj v prípade, �e je obnova novým mapovaním v ur�itom katastrálnom území

stanovená ako priorita �. 1, nie je zaru�ené, �e sa v po�adovanom období aj

za�ne a uskuto�ní. Kapacity Katastrálneho ústavu v �iline, ktorý technické prá-

ce na obnove zo zákona vykonáva, bez nároku na rozpo�ty katastrálnych úra-

dov, sú nedostato�né potrebám. O zaradení jednotlivých katastrálnych území

do plánu vecných úloh preto rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra

SR. Katastrálny zákon umo��uje vykonaf technické práce na obnove katastrál-

neho operátu aj "inej osobe", ktorou mo�e by� fyzická, alebo právnická osoba



majúca oprávnenie na vykonávanie geodetických a kartografických prác. Ná-

klady na takto vykonanú obnovu by v�ak musel hradi� katastrálny úrad zo svoj-

ho rozpo�tu, ktorý v�ak v sú�asnosti dostato�ne nepokrýva ani be�né potreby.

Preto sa obnova týmto spôsobom, napriek mo�nosti, nevykonáva.

3.4 Obnova katastrálneho operátu skrátenou formou

Mo�nos� ustanovi� túto �pecifickú formu obnovy priniesli nové mo�nosti tvor-

by a následného spravovania digitálnych máp vo vektorovom tvare. Katastrálny

zákon predpokladá, �e sa pou�ije tam, kde katastrálna mapa vyhovuje po�ia-

davkám katastra, pri�om skuto�ný a právny stav sa nezmenili. Potenciálne mo�-

no predpoklada�, �e takéto podmienky by mali spí�a� mapy vyhotovené v deka-

dických mierkach po 1. januári 1928, t. j. po ú�innosti zákona [6), vyhotovené

pod�a technických predpisov [131. [14) a [15). Inventarizácia máp katastra uká-

zala, �e mapy uvedených kategórií vyu�ívané ako katastrálne, tvoria 25,5 %

v�etkých mapových listov katastrálnych máp, a teda je tu zna�né mno�stvo máp.

Postup pri tejto forme obnovy stanovujú smernice [10). Napriek zdanlivej

jednozna�nosti a jednoduchosti jej pou�itia skuto�nos� je iná.

Prvý problém spo�iva v splnení podmienok, ktoré v �ir�om zmysle mo�no de-

finova� takto:

� Mapa vyhovuje presnos�ou; intravilán 3. trieda presnosti, extravilán 4. trie-

da presnosti.

� V operáte existuje súlad SPI a SGI.

� Je súlad evidovaného stavu so skuto�ným a právnym stavom, �o zname-

ná, �e skuto�ný a právny stav je oproti evidovanému stavu nezmenený.

Doteraj�ia prax ukázala, �e stanovené podmienky nebudú z�aleka spí�a�

v�etky teoreticky vhodné operáty. Otázkami splnenia podmienok sa podrobnej-

�ie zaoberá [1).

Druhým problémom je prevzatie zmien, ktoré v katastrálnom operáte boli vyko-

nané po skon�eni mapovania z podkladov, ktoré sú sú�as�ou platného katastrál-

neho operátu. Jednoduché zmeny malého rozsahu, sa spravidla dajú prevzia�, aj

ke� �asto je potrebné zárove� odstráni� chybu v katastrálnom operáte. Zmeny vä�-

�ieho rozsahu - výstavba sídlisk a ich víacnásobné roz�irovaníe, priemyselné závo-

dy, ale aj zlo�ité Iiniové stavby, sú z h�adiska prevzatia ove�a problematickej�ie. Ide

o pou�itie nehomogénnych bodových poli (pôvodné podrobné polohové bodové

pole je spravidla zni�ené), ale hlavne skuto�nos�, �e zmeny správne nenadväzujú

na seba. Sú�asné softvérové aplikácie odhalia skryté chyby (prekryty a duplicity,

medzery), ktoré existujúca technika v dobe vyhotovenia neodhalila, resp. vtedaj�í

správca operátu nemal mo�nos� takejto kontroly. �asto existuje viac verzií geome-

trických plánov. Nepreh�adnos� a nejednozna�nos� viedla vo viacerých pripadoch

k aplikácií obnovy novým mapovaním v problémových �astiach katastrálnych území

spolu s obnovou skrátenou formou.



3.5 Obnova katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu
Nové smernice (10) podrobne definujú obnovu vyhotovením duplikátu plat-

ného stavu a kategorizujú obnovu máp katastra. Smernice jednozna�ne potvr-
dzujú trend prechodu od spravovania analógových máp k spravovaniu digitál-
nych vektorových máp. Ustanovujú, �e obnovova� katastrálne mapy
v analógovej forme po jednotlivých mapových listoch mo�no len v tých prípa-
doch, ak nemo�no pou�i� digitálnu obnovu a to v celom katastrálnom území,
alebo jeho ucelenej �asti. Predmetné ustanovenie smerníc je potrebné pova-
�ova� vzhradom na sú�asný personálny stav správ katastra, ale aj kapacitné
mo�nosti Katastrálneho ústavu v �iline za vermi progresivne a na jeho plné re�-
pektovaníe treba postupne vytvára� podmíenky. Mo�no v�ak poveda�, �e z hra-
diska tohto technického predpisu sa stala obnova vyhotovením duplikátu plat-
ného stavu metódou "dígítalizácie máp katastra".

4. Záver
Historický vývoj pôvodných evidencií (pozemková kniha a pozemkový katas-

ter), ako aj následných evidencií budovaných na ich základe (jednotná eviden-
cia pôdy, evidencia nehnutel'ností), ako aj podmienky a okolnosti ich budovania,
sú aj v sú�asnom obdobi rozhodujúce pre kvalitatívnu úrove� dne�ného katast-
ra nehnutel'nosti. Úrove� takto vývojovo ovplyvneného katastrálneho operátu
v mnohých pripadoch nezodpovedá sú�asným potrebám. Katastrálny zákon vy-
tvára prostredníctvom obnovy katastrálneho operátu právny rámec a dáva mo�-
nos� existujúcu úrove� katastra zásadne zmeni�. Napriek tomu musíme kon�ta-
tova�, �e obnova katastrálneho operátu (hlavne obnova novým mapovaním)
výrazne zaostáva za reálnou potrebou. Dôvody sú známe:
� Nedostato�ná personálna kapacita správ katastra.
� Nedostato�ná úrove� technických prostriedkov umo��ujúcich obnovu
a spravovaníe technicky vyspelého katastrálneho operátu a ich periodická
obnova, na správach katastra.

� Nedostato�ná kapacita Katastrálneho ústavu v �iline, ktorý práce na ob-
nove vykonáva z prostriedkov �tátneho rozpo�tu, resp. nedostatok finan�-
ných prostriedkov na zadávanie týchto prác komer�nej sfére.

� !a�kosti so sú�innos�ou zo strany obci.
Nesta�í odstráni� len niektorú z uvedených preká�ok. Obnova potrebuje od-

stráni� v�etky. Rozbor uvedených dôvodov ukazuje, �e za v�etkým sú peniaze.
Vyvstáva teda otázka kde ich vzia�, pri�om sa núka len pár teoretických mo�-
nosti. Prideli ich �tát zo �tátneho rozpo�tu? Vo vz�ahu k roz�íreniu kapacit

a technickému vybaveniu orgánov �tátnej správy je to v sú�asných podmien-
kach, kedy skon�ila podpora EÚ v rámci predvstupových fondov, jediná mo�-
nos�, �iar nereálna. Zostáva teda len mo�nos� získa� ich z mimorozpo�tových
zdrojov. Do úvahy prípadajú len zdroje z tých oblastí a aktivít, ktoré kataster ne-
vyhnutne potrebujú a vyu�ívajú. Cesty sú dve. Jedna je na báze dobrovornosti



na základe vzájomných výhod, druhá znamená prostredníctvom legislatívy upra-
vi� vz�ahy tak, aby zdroje na obnovu a spravovanie katastra boli získavané na
ekonomickej báze nezávisle od �tátneho rozpo�tu. Je najvy��í �as vecne dis-
kutova� o daných mo�nostiach a po diskusii vykona� príslu�né kroky k realizácii.
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DIGITALIZACE SOUBORU

GEODETICKÝCH INFORMACí KATASTRU

NEMOVITOSTí �R

Postup digitalizace SGI v �eské republice je v poslední ch trech letech
orientován k tvorbe digitálních katastrálních map vznikajících novým mapo-

váním, prebíráním výsledku pozemkových úprava prepracováním kvafitních
analogových podkladu. K vytvorení správné technologie digitalizace sáho-
vých map byly u�in{my postupné kroky a je predpoklad, �e v nejbli��ím ob-
dobí dojde k rozhodnutí o dal�ím postupu, �ím� se opet zvý�í tempo tvorby

katastrálních map v digitální forme.

Katastr nemovitosti  eské republiky (dále jen "KN") je soubor údaju o ne-

movitostech v�eobecné �lenéný na sou bor popisných a soubor geodetických

informací (dále jen "SGl"). SGI tvorí katastráiní mapa v jedné ze tri mo�ných fo-

rem a bodové pole. Formy katastrálnich map jsou stanoveny vyhlá�kou [21, mo-

hou být ruzné v �ástech katastrálních území (napr. extravilán x intravilán) a jsou

tyto:

� digitálni katastrálni mapa (dále jen "OKM")

� katastráiní mapa odvozená digitalizací grafické mapy (dále jen "KM-O")

� katastrálni mapa grafická

Katastrálni mapa sice souvisie pokrývá celé územi  R, v územich velkých

zemédélských a lesních celku v�ak ne v�dy zobrazuje parcely, které tvori práv-

ní stav KN. V téchto územich je stále platný stav zobrazený v mapách drivéj�ích

pozemkových evídencí (dále jen "OPE"), tedy nej�astéjí stav pozemkového ka-

tastru nebo evidence nemovitostí.

Katastráiní úrady v  R, které jsou zákonem povéreny KN spravovat, mají

snahu uspokojovat naprosto pochopitelný a stále sílící po�adavek na digitální

formu územné orientovaných informací. Postupná digitalizace katastrálních map

je nutným postupným krokem na cesté k plné digitalizovanému operátu.



V roce 1993 vydal �ÚZK dokument "Koncepce digitalizace katastru nemo-
vitostí a spolupráce katastrálních úradu s dal�ími správci nove vytvorených in-

forma�ních systému" (dále jen "Koncepce"). Je zrejmé, �e tempo digitalizace
SGI nebude odpovídat vymezenému �asovému plánu a nekteré zámery se ne-
podarí zrealizovat v predpokládaném �ase, presto v�ak Ize v tomto dokumentu
najít základní smery a vycházet z ní pri koordinaci ve�kerých praci s digitalizaci
SGI souvisejícich. Hlavní duvody nedodr�ení puvodního �asového plánu jsou
jednak v objemu a rozsahu plnení základních úkolu celého resortu �ÚZK a dá-
le také v absenci jasných technologických pravidei digitalizace sáhových map.
Koncepce v�ak definuje hlavní úkol, tedy prevod analogových katastrálních map
do digitální formy a dále i díl�í kroky a podmínky jeho dosa�ení. Pro existující ka-

tastrální mapy v mefitku 1:2880 napr. stanovuje za cil prevod na katastráiní ma-
pu v digitálním vyjádrení s nezmenenou vnitrní kvalitou, za jeden z kroku vyty�u-
je i vytvorení technických a legislativních podmínek pro povinné zamerování
zmen obsahu katastrálních map s pripojením na polohové bodové pole v geo-
detickém referen�ním systému ~TSK.

Pokrytí území státu katastráiní mapou v jedné z digitálních forem, která bu<;Je
v�ude a jednozna�ne vyjadrovat platný právní stav KN je primárním cílem digita-
lizace SG!.

Digitalizace SGI se v �R postupne rozbihala ji� od za�átku devadesátých let.
V prvních letech se jednalo o ojedinelé pokusy úzce spojené s individuálními
personálními mo�nostmi nekterých pracovi�f. Vý�e zmínená Koncepce v�ak da-

la digitalizaci SGI patri�nou vá�nost a za�ala se rozvíjet legislativa a technolo-
gické postupy. Digitální mapy za�aly postupne vznikat jako výsledek nového ma-
pování a prepracování vhodných podkladu a výsledku zememerických �inností
tam, kde by/o pomerne jednoduché definovat správný postup a vytvorit DKM.

Na pravidlech pro prepracování sáhových map se pracovalo ji� od roku
1995. Výsledkem bylo v roce 1998 vydání Prozatímního návodu pro obnovu ka-
tastrálního operátu prepracováním SGI a pro jeho vedení, který vycházel ze Zá-
sad pro obnovu sáhových katastrálních map prepracováním do digitálního vyjá-
drení na KM-D. Tempo digitalizace se po vzniku techto pravidei výrazne

zrychlilo.
V roce 2001 pri�el prechod na nový informa�ní systém katastru nemovitostí

a s ním spojené personáiní presuny na katastrálních úradech podmínené tímto
prechodem, které zpusobily v podstate úplné zastavení procesu digitalizace
SGI ve druhém pololetí roku 2001. �ÚZK vyu�il tohoto období k tomu, aby se



pokusil vyre�it nejasnosti týkající se správnosti nékterých zásad pri digitalizací
sáhových map. Byly sestaveny dvé odborné tvur�í pracovní skupiny a byly vy-
pracovány podrobné analýzy a návrhy re�ení v hlavních variantách. Na základé
téchto analýz bylo pozdéji rozhodnuto o dal�ím postupu, kterým bylo pozasta-
vení prepracování sáhových katastrálních map na KM-D a zahájení praktického
overování nového postupu s vyu�itím souvíslého rastrového obrazu map po-
zemkového katastru prevedeného do s-JTSK pomocí globálního transforma�-
ního kÍ1�e.Ovérování probíhá i v sou�asné dobe, presto�e jsou na vet�ine pi-
lotních lokalit výsledky vlastního prevodu vesmés uspokojivé. Hlavním duvodem
toho, �e doposud nebylo rozhodnuto o zásadní zmené postupu jsou nedore�e-
né problémy pri vedení takto obnovených katastrálních map v s-JTSK. K roz-
hodnutí je treba del�í �as overení, aby bylo mo�né s vyu�itím informací o dopa-
dech zmeny ve zpusobu vedení mapy rozhodnout o tom, zda se podarí splnit
podmínku nezmenené vnitfní kvality, kterou stanovuje Koncepce. V první fázi
proto bylo rozhodnuto o tom, �e mu�e dojit k plo�nému prevodu map ze systé-
mu stabilního katastru do s-JTSK a vytvoreni souvislého zobrazení v tomto
systému v rastrové forme a podie zku�eností s dal�ím vedením bude dále hle-
dán optimálni zpusob vedení. Rastrové obrazy map DPE prevedené do souvís-
lého zobrazení v s-JTSK je mo�no vyu�ívat pro dopl�ováni parcel vedených ve
zjednodu�ené evidencí pri obnove katastrálního operátu prepracováním nebo
prevedením dekadických map v s-JTSK do formy DKM.

V sou�asné dobe katastrálni úrady pracují témér výhradné na tvorbé DKM.
Vyu�ívány jsou postupy pro prepracování, obnovu s vyu�itím výsledku pozem-
kových úprava pro prevod SGI v s-JTSK na DKM.

Z celkového po�tu 13 073 katastrálních území v �R existuje k 31. 8. 2004
katastráiní mapa v digitální podobé v 3565, co� predstavuje 27,3 % z jejich cel-
kového po�tu. DKM je 17,8 % a KM-D 9,4 %.

Pro podporu digititalizaceSGI byIav poslední dobé prijatatato zásadníopatrení:
(1) V ríjnu 2003 prijaty pro zlep�ení podmínek dal�iho postupu obnovy Zá-

sady postupu pri stanovení prostoru pro ur�ováni podrobných bodu v S-
JTSK. Predpokladem pro mo�nost stanovení konkrétního prostoru, ve
kterém se bude poloha podrobných bodu ur�ovat povinné v s-JTSK, by-
lo dokon�ení výberové údr�by základního bodového pole polohového
a jeho zhu�tení souborem zhu��ovacích bodu. V území, ve kterých údr�-
ba a zhu�téní nebyly dokon�eny, bude povinnost ur�ovat polohu podrob-
ných bodu v s-JTSK stanovena bezodkladné po jejich dokon�ení.

(2) V únoru 2004 schváleny Pokyny �. 30 �ÚZK k poskytováni podkladu pro
vyhotovení geometrických plánu a prebírání výsledku merení u geome-



trických plánu vyhotovených ve stanovených prostorech, ve kterých jsou
podrobné body ur�ovány v ~TSK povinne. Na základe techto pokynu
byly v ISKN naplneny registry sourednic (dále jen "RES") souradnicemi
v�ech podrobných bodu, které byly v ~TSK ur�eny do doby zarazení
konkrétních prostoru mezi stanovené prostory podie (1). Pro potreby
praktického vyu�ití se dále v prostorech s analogovou katastráiní mapou
a KM-D (nejsou v ~TSK) pripravuje doplnení RES o ortofota. Ji� dnes
se v ISKN úspe�ne vyu�ívá rastrového obrazu mapy KN k lep�í orientaci
a práci s RES.

(3) V �ervnu 2004 schválen Návod pro prevod map v systémech stabilního
katastru do souvislého zobrazeni v ~TSK a sou�asne i technologický
postup pro tento prevod. S vyu�itím techto predpisu bylo k 31. 8. 2004
vytvoreno souvislé zobrazení mapy pozemkového katastru v systému sta-
bilního katastru pro 2200 katastrálních území a 901 z nich jich ji� bylo
prevedeno globálním transforma�ním klí�em do ~TSK. Je predpoklad,
�e do konce roku 2004 bude významná �ást tohoto postupného cíle spl-
nena.

(4) V �ervnu 2004 schválen dodatek k Prozatímnímu návodu pro obnovu
katastrálního operátu prepracováním SGI a pro jeho vedení. Nove je do
tohoto predpisu vlo�ena mo�nost vyu�ití výsledku prevodu map techno-
logií podie (3) pro dopl�ování parcel zjednodu�ené evidence do DKM
a to jak pri obnove novým mapováním, tak pri prevodu mapy THM �i
ZMVM.

(5) V rámcí pilotních pracovi�f jsou nadále posuzovány navrhované kroky pri
prepracování a vedení KM-D v ~TSK, které by vy�adovaly zmeny v le-
gislatíve. Výsledky pilotních overení se promítnou do pripravované nové
verze Návodu pro obnovu katastrálního operátu prepracováním SGI a pro
jeho vedení.

(6) Bylo uzavreno výberové rízení na vybudování síte permanentních stanic
GPS a uzavrena rámcová smlouva s vybraným uchaze�em, kterým se sta-
la firma Gefos Praha. V první etape, do konce 1. �tvrtletí 2005, bude za-
hájen provoz první �ástí site, která zahrnuje stanice v Pardubicích, Svita-
vách, Jihlave, Da�icích a na Pecném.  ídící a výpo�etní centrum bude
vZÚ v Praze.

Digitalizace map je sou�ástí skupiny �inností jejich� výsledkem je obnova ka-
tastrálního operátu (dále jen "obnova") je z technologického hlediska nesmírne
dule�itá. Mezi hlavní �innosti vykonávané pri obnove patrí krome vlastní tvorby
vektorové podoby mapy i rízení o námitkách, obnova SPI �i vyhlá�ení platnosti
obnoveného operátu. Tyto etapy velmi výrazne zvy�ují �asovou náro�nost celé-



ho procesu obnovy, bez dodr�ení v�ech postupu ov�em nelze o dokon�ené di-
gítalízací SGI v daném katastrálním území hovorit.

Základnímí zpusoby obnovy jsou: - novým mapováním
- pfepracovánímSGIdo digítálníhovyjádrení
- napodkladévýsledkupozemkovýchúprav

Pri obnove mapováním vzniká DKM na základé prímého mérení obsahu
katastráiní mapy. Tomuto mérení predchází zji�fování prubéhu hranic, které mu-
�e být, stejné jako vlastní podrobné mérení, provedeno geodetíckými nebo fo-
togrammetrickýmí metodami. V terénu nezachovalé úseky hranic parcel ve
zjednodu�ené evidenci se do obnovené katastráiní mapy dopl�uji z map DPE.
Obnova mapováním je v sou�asné dobé provádéna jen v omezeném rozsa-

hu s prioritou prí dokon�ení obnovy po komplexních pozemkových úpravách
a prí obnové v územích s mapou s prokázanou nevyhovující kvalitou.

Pri obnove s vyu�itím výsledku pozemkových úprav se za geometrické
a polohové ur�ení nemovítosti pova�uje ur�ení tvaru, rozméru a polohy nemovi-
tostí souradnicemí lomových bodu jejích hranic podie schváleného návrhu po-
zemkových úprav.

Jedná se samostatnou oblast obnovy, která má i své zvlá�tní problémy zpu-
sobené zejména tím, �e se jedná o výsledky, které jsou do KN prebírányod ex-
terních zpracovatelu. Ka�dopádné Ize konstatovat, �e význam pozemkových
úprav je stále rostoucí a postupem �asu se podarilo vzájemnou spolupráci za-
interesovných subjektu významné zlep�it.

Obnova prepracováním SGI do digitálního vyjádrení se pou�ije:
a) má-Ii obsah puvodní mapy deklarovánu presnost odpovídající dostate�né
charakteristice kvality a výsledkem je pak DKM,

b) pri obnové sáhových katastrálnich map kdy je výsledkem KM-D.

V nejbli��i dobé bude tímto postupem zpracována vét�ina digitálních map.
Základním rozdélením, které zcela zásadné ovliv�uje výbér technologie digítali-
zace je pak rozdélení zhlediska puvodu prepracovávané katastráiní mapy.

6. Jednotlivé druhy mapových podkladu a stupe� jejich

digitalizace

a) Sáhová mapa v souradnicovém systému Gusterberg nebo Sv. �tepán
merená stolovou metodou

Jedná se o mapy v mérítku 1 : 2 880, které pred zahájením digitalizace SGI
pokrývaly v analogové formé pribli�né 70 % území  R.



Sáhové katastráiní mapy pro�ly od svého vzniku pred 150 lety do sou-
�asné doby dlouhým vývojem s celou radou zásadních zlomú. Postupy vyu-
�ívané pri geodetických �innostech v lokalitách s témito mapami je treba
vnímat a pri úvahách o technologiích digitalizace map je treba mít jasnou
predstavu o jejich dal�ím vedení. Volba postupú a metod by méla vycházet
z ú�elu, pro který mají digitalizované mapy slou�it, a tedy i z rozhodnutí, jak
se s témito mapami bude dále pracovat. Vý�e uvedené postupné provéro-

vání mo�ných dopadú a dúsledkú nékterých variant vedení KM-O je dúka-
zem toho, �e se v !R tyto aspekty nepodce"ují a �e primárním zájmem
�ÚZK je stanovení takového postupu, který povede k dlouhodobé udr�iteI-

nému stavu.
V sou�asné dobe jsou tyto mapy platnými katastrálními mapami v 7 252 ka-

tastrálních územích, co� �iní 55 % z celkového po�tu v !R. 1 230 jich u� bylo
digitalizací prevedeno na KM-O v souradnicovém systému stabilního katastru,
�ást z nich byla obnovena novým mapováním nebo s vyu�itím výsledkú pozem-
kových úprav.

b) !íselne mei'ená mapa v soui'adnicovém systému Gusterberg nebo
Sv. �tepán
Tyto mapy byly vyhotovovány v první �tvrtiné minulého století �íselným mapa-

váním geodetickými metodami v rámci úplné obnovy operátu stabilního katast-
ru. Pou�ívána byla mérítka 1:720, 1:1440 pozdéji 1:1250 a 1:2500. Lze je
s vyu�itím dopl"ujících mérení a následných transformací kvalitné prepracovat
na OKM.
Mapy tohoto druhu bylyve 185 katastrálních územích. Do digitální podoby je

prevedeno 15 % téchto map.

c) Mapa vyhotovená podie Instrukce A
Vznikaly ve tricátých a �tyricátých letech novým �íselným mapováním geode-

tickými metodami v s-JTSK v rámci celkové obnovy operátu pozemkového ka-
tastru. Pou�ívána byla mérítka 1:1000 nebo 1:2000.
Katastráiní mapa vyhotovená podie Instrukce A je v analogové formé je�té ve

178 katastrálních území v !R. Ve zbývajících 179 ji� byla v rámci obnovy zdigi-
talizována na OKM.

d) Fotogrammetrická údr�ba a obnova (FÚO) a ostatní ojedinelé podklady
Metodou FÚO se mapy vyhotovovaly v sedmdesátých letech grafickou

transformací map 1:2880 do S-JTSK na identické body ur�ené fotogramme-
tricky. 80hu�el se nepodarilo zajistit stálou kvalitu fotogrammetrické údr�by
a výsledkem jsou mapy, jejich� geometrická kvalita je je�té velmi nízká. Zbýva-
jící po�et tvorí mapy vzniklé fotomechanickým pfevodem z mapy 1:5000 �i ma-
py vojenských újezdú.



Celkern bylo v �R 310 katastrálních území s katastráiní mapou nekterého

z uvedených typO. Dígítalizace techto map je velmi problematická a obnova no-

vým mapováním sni�uje jejich po�et velmi pomalu. zatím bylo zdigitalizováno

pouze 79 katastrálních území z celkového po�tu.

e) Technickohospodái'ské mapováni - mapa THM
V období 1961-1968 byla THM vyhotovována v systému &42 prevá�ne v mé-

rítku 1:2 000 vet�inou univerzáiní fotogrammetrickou metodou bez registrace mo-

delových souradnic a se zobrazováním budov obrysem sti'e�ních plá�fO. Originá-

ly mapových listO na zaji�teném papiru byty konstruovány ru�ne. Koncern

�edesátých let byly tylo mapy grafickou transformací prevedeny do SJTSK.

Od konce �edesátých let do po�átku let sedmdesátých se pou�ívalo stej-

ných postupO, ale byto provedeno zobrazení primo do systému s-JTSK.

Od roku 1973 za�ala do tvorby THM pronikat technologie �íselného zpraco-

vání. Budovy za�aly být zobrazovány prOnikem zdiva s terénern. Krome grafic-

kého oríginálu mapy je výsledkem registr souradnic a pozdeji (asi od roku 1976)

i predpis kresby.

THM byla vytvorena ve 1 406 katastrálních územích a pouze 406 je preve-

deno do digítální formy. Tato skute�nost sved�í o tom, �e se nejedná o snadný

úko!.

f) Základni mapy velkého mei'itka (ZMVM)
ZMVM byla vyhotovována v osmdesátých letech v s-JTSK geodetickým mé-

rením. Grafický soubor DKM zde vzníká s vyu�itím registru souradnic a predpi-

su kresby jako výsledkO tvorby ZMVM.

ZMVM je po sáhové mape nej�asteji se vyskylujícím mapovým podkladem na

územi  R. Byla vytvorena ve 2 004 katastrálnich územi, co� predstavuje celých

15 % z celkového po�tu. Míra digitalizace je pomerne vysoká, nebof vanalo-

gové podobe u� zbývá pouze 815 katastrálních území z uvedeného po�tu.

Vytvorení DKM z mapy vzniklé jako THM a ZMVM není pova�ováno za obno-

vu, ale pouze za prevod mapového podkladu z formy analogové do formy digi-

tální. Související �innosti (napr. rízení o námitkách), bez kterých je obnova ne-

mysliteiná, jsou v tomto prípade zjednodu�eny.

Pri digitalizaci je hlavním problémem doplnení parcel ve zjednodu�ené evidenci

ze sáhových map, které mají odli�né mei'ítko, kvalitu i zobrazovací soustavu. Tento

problém zásadní odli�nosti sáhové mapy od mapy v SJTSK, do které se tylo par-

cely dopl"ují se vyskytuje u digitalizace Y�ech map vzniklých od doby Instrukce A.

V dne�ní dobe komplikuje jak prepracování, tak i obnovu novým mapováním. Kva-

litativní posun do techto �inností vná�í postup s vyu�itím nového Technologického

postupu pro prevod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení

v SJTSK s vyu�itím systému KOKE� verze 6 pro MS Windows.



Digitalizace SGI v �R v posledních trech letech nepostupuje tempem, se kte-
rým by panovala v�eobecná spokojenost. Rozhodnutí o technologickém postupu
digitalizace sáhových map a zejména o jejich vedení je ov�em natolik zásadní, �e
si vy�ádalo patri�ný �as venovaný analýze a pilotnim projektum zamereným na
praktické dopady mo�ných variantvedení digitalizovanýchmap. Je predpoklad, �e
po schválení jednozna�ného postupu se tempo digitalizace SGI opet výrazne zvý-
�í a sáhová katastráinímapa bude postupne nahrazovánamapou v digitálni forme.
Samostatným a vá�ným problémem se v�ak mu�e stát to, �e personál ní ka-

pacity, které se na katastrálnich úradech venovaly digitalizaci SGI, jsou ze zna�-
né �ásti vyu�ívány k plnení jiných úkolu v hlavních agendách vedení KN pri stá-
le narustajících objemech podání. Je otázkou, zda katastráiní úrady budou
schopny vy�lenit na digitalizaci map v nejbli��ich letech dostate�né mno�ství za-
mestnancu a zajistit tak dokon�ení tohoto úkolu v relatívne krátkém termínu.

Literatura.
[1 ] Zákon �. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí �eské republiky (ka-

tastrální zákon).
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boru geodetických informací a pro jeho vedení ze dne 21.12.1998 �.j.
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[8 ] Návod pro prevod map v systémech stabilního katastru do souvíslého zo-
brazení v systému JTSK ze dne 25.6. 2004, �.j. 1015/2004-22.

[9] Technologický postup pro prevod map v systémech stabilního katastru
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USPORIADANIE POZEMKOVÉHO

VLASTNíCTVA NA SLOVENSKU

Obnova evidencie pozemkového vlastníctva predstavuje jednorázovo vyho-

tovený súhrn aktuálne dostupných údajov o pozemkoch. Predmetom eviden-

cie sú pozemky (a jeho ur ovacie znaky), vlastnícke práva k nim (prípadne iné

práva) a ich obmedzenia. Vkonaní o obnove evidencie niektorých pozemkov

a právnych vz!ahov k nim sa zis!ujú dostupné údaje a na ich základe sa zo-
stavuje a schvalÍJje register obnovenej evidencie pozemkov- ROEP.

Evidenciu právnych vz�ahov k pôvodným nehnute!nostiam sme na Slovensku
za�ali zaklada� v roku 1991. Po tomto roku bola prijatá �ir�ia �kála právnych
predpisov s cie!om napráva� krivdy minulosti a reformova� ekonomiku �tátu (pri-
vatizácie, majetkové re�titúcie, pozemkové úpravy, prevody majetku �tátu na ob-
ce, predaj bytov�. .l.
Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastnietva, po-

zemkových úradov, pozemkovom fonde a o pozemkových spolo�enstvách [1]
mal za ciel' v �o najkrat�om �ase prostredníctvom pozemkových úprav, obnovi�
výkon vlastníckych práva usporiada� pozemkové vlastníctvo v Slovenskej re-
publike. Tento postup sa ukázal vzh!adom na podstatu pozemkových úprav
a vzhl'adom na vypovedaciu hodnotu máp katastra nehnutel'ností (existujúci ne-
súlad medzi súborom popisných a geodetických informácií katastra nehnute-
I'ností a so skuto�nos�ou) ako nereálny z h!adiska �asového a finan�ného.
Rie�ením bolo prijatie zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie po-

zemkového vlastníctva k pozemkom v roku 1995 [2]. Tento zákon upravuje ko-
nanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vz�ahov k nim, kto-
ré je �peciálnym postupom k �tandardným pravidlám katastrálneho konania
a konania o pozemkových úpravách. Výsledkom konania je rozhodnutím schvá-
lený #ROEP# - register obnovenej evidencie pozemkov, ktorý má charakter ve-
rejnej listiny a ako záznamová listina sa jeho údaje zapí�u do katastra nehnute-
I'ností.

Zákon [2] rozdelil katastrálne územia podl'a kvality technického operátu na
pä� kategórií:
a) operát pozemkového katastra sa zjednotil s operátom pozemkovej knihy,



b) operát pozemkového vlastníctva sa nezjednotil s operátom pozemkovej
knihy, ale údaje v nich uvedené mo�no identifikova�.

c) operát pozemkového katastra sa nezjednotil s operátom pozemkovej kni-
hy a údaje v nich uvedené nemo�no identifikova�,

d) operát vyhotovený na základe komasácie nepotvrdil súd, ale ú�astníci ko-
masa�ného konania vstúpili do dr�by,

e) operát pozemkovej knihy nie je k dispozicii,
pri�om zoskupenie, po�et a kategórie katastrálnych území sú sú�as�ou Kon-

cepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike [3].
V katastrálnych územiach uvedených v písm. a) a b) v rozsahu 2334 obno-

vuje pozemkové vlastnictvo Úrad geodézie, kartografie a katastra SR a v ka-
tastrálnych územiach uvedených v písm. c) a� e) v rozsahu 1195 zostavuje re-
gistre obnovenej evidencie pozemkov Ministerstvo pôdohospodárstva
Slovenskej republiky.

2. �asové horizonty - finan�né mo�nosti
Stav plnenia úlohy na usporiadaní pozemkového vlastníctva k 30.6. 2004

v �leneni pod�a správnych orgánov v konani ukazuje obr. 1.

MP SR - 1195 kat. územi

(1,4 mld. Sk)

ÚGKK SR - 2334 kat. územi

(1,0 mld. Sk)

registre ROEP u� zapísané do katastra nehnulel'noslí (47 % kat. území)
registre ROEP v procese spracovania (20 % kat. území)
katastrálne územia, kde usporiadanie vlastníctva k pozemkom neza alo (33 % kat. území)

Obr. 1 - Sú asný stav usporiadanie pozemkového vlastníctva v SR

V 47 % kat. území je kvalita katastrálneho operátu po zápise ROEP vy��ia.

Pre ka�dú parceiu v týchto katastrálnych územiach existuje list vlastníctva. Tým
sa zrýchlili slu�by katastra, zlep�ila sa ochrana vlastníckych práv, vytvoril sa

predpoklad pre akceleráciu trhu s nehnuternos�ami. Doplnené informácie ka-
tastra nehnute�nosti obsahujú katastrálne mapy v digitálnom tvare, �o je zá-
kladný predpoklad pre tvorbu nadväzných IS.
Technologicky i organiza�ne plne zabezpe�ená úloha usporiadania pozem-

kového vlastnictva je �asovo závislá od mno�stva financií. Termín ukon�enia sa



hlavne z tohoto dôvodu neustále od�a�uje, a to aj napriek deklarovanej vysokej
spolo�enskej dôle�itosti.

Prvotne stanovený termín ukon�enia usporiadania pozemkového vlastníctva

bol rok 2001. Neskôr prijatá Novela Organiza�ného zabezpe�enia projektu

usporiadania pozemkového vlastníctva [4) stanovila �asový a finan�ný rozvrh ná-

kladov s cie�om skon�í� úlohu do roka 2005. Aj tento cie� sa ukazuje nereálny.

V dôsledku rozpo�tovej nedostato�nosti bolo v rokoch 2001 a� 2004 pridele-

ných iba okolo 20 % z po�adovaného finan�ného objemu, �ím sa termín ukon-

�enia úlohy ka�doro�ne odsúva. Takýmto nedostato�ným financovaním úlohy

sa mô�e termín ukon�enia posunú� a� na rok 2023 - obr. 2.

Jeden hraní�ný termín je stanovený. V súvislosti s dohodnutými podmienka-

mi vstupu SR do EU je dôle�itý záväzok uvo�nenia trhu s po�nohospodárskou

pôdou zahrani�ným osobám do 7 rokov od vstupu. Splnenie tohoto záväzku vy-

�aduje ukon�i� úlohu usporiadania vlastníctva najneskôr v roku 2010. Obr. 2

ukazuje 3 varianty �asových horizontov ukon�enia úlohy v závislosti od mno�-

stva finan�ných prostriedkov.

W.,.,. Nerealizovaná pôvodná predstava -návrh  asového a finan ného rozvrhu nákladov z roku 2000
I!l Sú asný stav financovania + návrhy s ciel'om zabezpe enia úlohy do 7 rokov od vstupu do EU

Hrozba odrá�ajúca postup plnenia úlohy pri sú asnom rozpo tovom kryti

Obr. 2 - Horizonty ukon enia úlohy usporiadania vlastníctva v závislosti
od finan ných prostriedkov �tátneho rozpo tu

3. Rie�enia a návrhy
Okrem ka�doro�ných zápasov o finan�né zabezpe�enie úlohy rezort GKK

realizuje �al�ie aktivity:

a) Personálne zabezpe enie - priprava odborných pracovníkov na sprá-

vach katastra (umo�nenie presunov pracovníkov v rámci krajov napr. v zá-

vislosti od termínov ukon�ovania registrov v okrese);

b) Technické zabezpe enie - zvy�ovanie dostupnosti vyspelých technoló-

gií pre kontrolu, zápis a následnú aktualizáciu ROEP (spracovanie funk�-



ného softvéru na kontrolu a zápis registrov do katastra a softvéru na fi-
nan�né zabezpe�enie nákladov konania);

c) Organiza�né opatrenia - ochrana vlastníckych práv.

4. Ochrana vlastníckych práv

D�a 1. septembra 2005 v zmysle § 15 zákona [2) dochádza k prevodu pôdy
s nezisteným vlastníkom do vlastníctva �tátu. Tento termín sa odvíja z Progra-
mového vyhlásenia vlády SR a predpokladal skon�enie lehoty na realizáciu re�-
titu�ných nárokov, ako aj ukon�enie usporiadania pozemkového vlastníctva.
Z tohoto dôvodu bola podpísaná zmluva so spolo�nos!ou Petit Press a.s., ma-
jite"om niektorých slovenských novín. Obsahom tejto zmluvy je uverej�ovanie:
- oznámenia o za�atí konania podl'a § 5 ods. 4 zákona [2],
(ob�an je v�as informovaný, �e mô�e predlo�i! podklady potrebné na zosta-

venie registra a mô�e spolupracova! pri pre�etrovaní v obci);
- �as! návrhu registra obsahujúceho údaje o pozemkoch nezistených vlastní-

kov podl'a § 7 ods.1 zákona [2],

(ob�an má mo�nos! pod"a niektorých dostupných identifikátorov (napr. me-
no, niekedy aj dátum narodenia) e�te pred schválením registra poda! námietky
k jeho obsahu);
- údaje o nezistených vlastníkoch z registrov zapísaných v katastri nehnute-

"ností - obr. 3, J

(po zápise registra do katastra nehnutel'ností do uplynutia stanovenej lehoty
má ob�an mo�nos! po�iada! o zápis svojich vlastníckych práv).

Obr. 3 - uká�ka uverejneného zoznamu neznámych vlastníkov
v tý�denníku Szabad Újság



5. Záver
Nepriaznivý stav plnenia úloh súvisiacich s registráciou vlastníckych práv po-

d�a zákona [2] sa mô�e negatívne prejavi� v nieko�kých oblastiach:

- pri �erpaní finan�ných prostriedkov zo �trukturálnych fondov EÚ;

- pri zahrani�ných investíciách vä��ieho rozsahu (KIA);

- oddialenie vybudovania priestorovej infra�truktúry s podrobnos�ou máp ve�-

kých mierok, a teda oddialenie budovania Geoportálu;

- nízka kvalita poskytovaných informácií z Katastrálneho portálu;

- Znemo�nenie zadávania PPU, nako�ko sa realizujú len v kat. územiach, kde

je vlastníctvo k pôvodným pozemkom usporiadané.

Ukon�i� úlohu v prijatel'nom termíne sa vymyká z kompetencií ná�ho rezortu.

Na�e kompetencie a zodpovednos� vidíme v snahe predchádza� novým majet-

kovým krivdám práve cestou zvy�ovania osvety ob�anov k zabezpe�eniu kvalit-

ného, obsahovo správneho a úplného operátu katastra nehnute�ností.

Uteratúra:

[1] Zákona �. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie

vlastníctva k pozemkom

[2] Zákon SNR �. 330/1991 Zb. Zákon o pozemkových úpravách, usporia-

daní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradov, pozemkovom fonde

a o pozemkových spolo�enstvách v zneni neskor�ích predpisov.

[3] Koncepcie usporiadania pozemkového vlastníctva v Slovenskej republike

uznesen im vlády Slovenskej republiky �. 869 z 23.x1.1993 a Organiza�-
ného zabezpe�enia projektu usporiadania pozemkového vlastníctva

uznesením vlády Slovenskej republiky �. 572 zo 14.v1.1994
[4] Novela Organiza�ného zabezpe�enia projektu usporiadania pozemkové-

ho vlastníctva schválená uznesením vlády SR �. 1023/2000 zo d�a 6.12.
2000.



POZEMKOVÉ ÚPRAVY Z HLEDI5KA

ZPRACOVATELE

Pozemkové úpravy - to je pohyb vlastníku a hektaru. Pravidla tohoto pohybu

jsou ošetrena legislativními opatreními, která definují práva a povinnosti účastní-

ku pozemkových úprav, státní správy, tedy predevším pozemkového a katastrál-

niho úradu, i zpracovatele, kterým je obvykle soukromý zememéi'ický subjekt.

Stálá spolupráce mezi resortem zemédelství reprezentovaným Ústredním po-

zemkovým úradem, resortem katastru nemovítostí reprezentovaným ČÚZK

a zpracovateli vytvorila z pozemkových úprav jeden z piliru významných pro bu-

dování technických i právních základu státu. Pozemkové úpravy mají i další efek-

ty, jej ich kyalitní provedení muže prispet k pozítívnímu ovlivnení socíálních po-

meru, ekologické stability, tedy kvality života v dotčených územích.

Zákon o pozemkových úpravách ukládá pozemkovému úradu pravidla, kdy je

povinen pozemkovou úpravu vyhlásil. Tuto zákonnou povinnost musi úrad splnit

bez ohledu na stálý nedostatek finančních prostred ku ve státnim rozpočtu.

*) Ing. František Janovský, GEOS, geoid. služby, V.O.S., Nerudova 6,41201

Utomeríce (janovsky@geos.cz,'WW\N.geos.cz)



Vlastní pozemková úprava začíná i končí na katastrálním úradu.
Katastráiní úrad na žádost pozemkového úradu uvoiní všechny podklady pro

zpracování pozemkové úpravy.
Dúležitým momentem je zaplombování katastru nemovitostí v katastrálnim

území či jeho části dotčené úpravou. V zaplombovaném operátu by mel katast-
ráiní úrad provádet zmeny, krome dedických rízení, pouze po dohode s po-
zemkovým úradem. Tato praxe se, až na nekolik excesú, osvedčila.
Katastráiní úrad by mel o zmenách zcela samozrejme intormovat i zpracova-

tele. A to zvlášte v prípadech, kdy dochází k zakládání nových listú vlastnietví.
To se však doposud nestalo pravidlem, zpracovatel se stále ješte nestal rovno-

cenným partnerem úradu.
Hlavní bremeno pozemkové úpravy (zdá se nám, že podie mínení úredníkú

zcela logicky) nese její zpracovatel.

Neni tajemstvím, že jeho prvotním úkolem je "vyčištení" podklad ú predaných
katastrálním úradem. Takže odstraňuje chyby a omyly, oživuje zápisy vedené
v záznamech zmen, kde listinná dokumentace je často velmi chatrná a nevypo-
vídající, pátrá po skutečných adresách oprávnených osob apod. Úspešnost re-
šení techto problémú plne závisí na zkušenosti, obetavosti, šikovnosti a komu-
nikativnosti zpracovatele a často i na vstrícnosti katastrálniho úradu.

To není jediným úskalím práce projektanta. Ten doplácí na špatnou nebo
žádnou komunikaci mezi katastrálním úradem, pozemkovým úradem, pozem-
kovým tondem, úradem pro zastupování státu ve vecech majetkových, povere-
nými obcemi, krajským úradem atd.. Zpracovateli se musí vnucovat otázka,
proč se otázkou pozemkú zabývá tolík složek, když katastr to má ze zákona ulo-
ženo jako náplň práce.

Významnou kooperací mezi pozemkovým úradem, katastrálním úradem
a zpracovatelem je presné ohraničení území, které je predmetem pozemkové
úpravy.

Obvykle se v terénu vyšetruje, vytyčuje a zameruje katastráiní hranice. Ta se
poté komisioneine predává podie platných predpisú. Neosvedčily se radikálni
zmeny prúbehu katastrálnich hranic, osvedčilo se odstranení katastráiní hrani-
ce spúlné.

Vnitrní obvod pozemkové úpravy se rovnež vyšetri, vytyčí a zamerí. Výsled-
kem je geometrický plán pro určení vnitrního obvodu pozemkové úpravy ("sty-
kový geometrický plán"), který včasove krátkém sledu katastráiní úrad provede
v katastru nemovitostí.



Po vymezení zpracovávaného území projektant vytvorí polyfunkční kostru, te-
dy jakýsi "generei pozemkové úpravy". Součásti tohoto elaborátu je projekt
místního územního systému ekologické stability včetné protierozních a protipo-
vodňových opatrení, návrh rešení komunikací, potreba rešení vécných bremen
v souladu se současnými predpisy atd.. Toto dílo podléhá schvalovacimu rizení,
jehož účastníky jsou i subjekty jiné než účastníci pozemkové úpravy či sbor zá-
stupcu (napr. dotčené orgány státní správy, správci síti apod.).

Po schválení "generelu" muže zpracovatel zahájit práce na vlastním projektu
pozemkových úprav. Čeká ho soustavné jednání s účastníky pozemkové úpra-
vy. Zpracovat a nechat jimi odsouhlasit vstupní bilanci včetné ocenéní vstupují-
cich nemovitostí. Zpracovat návrh nové konfigurace pozemku tak, aby všechny
parcely mély zajišténý prístup z komunikaci, prístup k melioračním opatrením
apod .. Tento návrh promítnout do nové bilance včetné ocenéní vystupujícich
nemovitostí. A to opet projednat s účastniky pozemkové úpravy.

V tomto momentu neni vyloučeno, že se muže zpracovatel dostávat i do kon-
fliktních ~ituací. Musí je však rešit úspéšným kompromisem. Protože nic nemu-
že zablokovat probíhající práce tak dokonale jako série odvolání.



Zpracovaný projekt pozemkové úpravy poté probíhá schvalovacím rízenímna
pozemkovém úradu. Pokud vše probíhá bez problému a proti správnímu roz-
hodnutí pozemkového úradu nedojdou odvolání, muže zpracovatel zahájit závé-
rečné práce.
Záverečnými pracemi se rozumí príprava YYtyčovacích náčrtu, YYtyčení

a omezníkování hranic parcel vzniklých pri pozemkové úprave a kontroiní zamé-
rení YYtyčených bodu. Samozrejmostí je predání YYtyčených pozemku účastní-
kum pozemkových úprav.

Korunou pozemkových úprav je zpracování nové digitální katastráiní mapy
(SGI) a obnova písemného operátu (SPI).
Nezastupitelnou úlohu v technologií pozemkových úprav má záverečná kon-

trola výsledného elaborátu pozemkové úpravy. Tu provádí poverený orgán re-
sortu katastru nemovitostí, obvykle územne príslušný katastráiní úrad.
Predpokladem úspešného prevzetí prací katastrálním úradem je krome ab-

solutního vyhovení všem resortním predpisum predevším kompatibilita SW vy-



bavení katastrálního úradu a zpracovatele. Na tomto poli pusobí velmi dobre

VÚGTK Zdiby a jeho subdodavatelé.

Po trinácti letech činnosti na úseku pozemkových úprav je treba opakované

upozornit na zásadní poznatky, které dokladují nezastupitelnou úlohu pozemko-

vých úprav pro rozvoj státu.

Resort zememei'ictví a katastru získává v každém katastrálním území digi-

tální katastráiní mapu a obnovený písemný operát. V katastru nemovitostí vymi-

zela historická rezidua: nemovitosti vedené v pomocných a zjednodušených evi-

dencích, nemovitosti s dvojím či pochybným vlastnictvím či bez údaje o výmére,

konkretizovala se vécná bremena.

Resort financí získává jednoznačné a prehledné podklady pro správu da-

né z nemovitostí.

Resort spravedlnosti získává pro svou soudní praxí jednoznačné defínova-

né právni vztahy ke konkrétním nemovitostem.

Resort zemedelství získává podklady pro resortní dotační politiku a to ne-

jen v méfítku ČR, ale i ve vztahu k EU. Dalším podstatným prínosem pozemko-

vých úprav pro obor zemédélstvi je optimalizace využítí pudního fondu jako zá-

kladního výrobního prostredku.

Resort životního prostredí a ochrany pi'irody získává jedinečnou možnost

pro realizaci svých záméru v krajiné. Získává i presnou evidenci kultur, charak-

teru pozemku zhlediska negativních vl ivu , z nichž v poslední dobé je vénována

maximáiní pozornost eroznímu a povodňovému ohrožení.

Resort dopravy získává absolutní prehled o skutečném stavu, tedy konfigu-

raci a vlastnictví dopravních staveb a objektu (pro ríční, železniční i silniční do-

pravu). A to bez jakýchkoliv nároku na úhradu geometrických plánu a právních

rízení z vlastního rozpočtu. Součástí pozemkové úpravy jsou i nové polní cesty,

které optimalizují dopravní obslužnost území.

Resort informatiky získává jedinečný základ pro rozvoj informačních systé-

mu, které jsou predpokladem pro správu administrativních i správních jednotek

a dalších subjektU.

Územní plánování získává po pozemkových úpravách dokonalý podklad pro

tvorbu územních plánu všech stupňU.

Orgány samosprávy volají po urychlení praci na pozemkových úpravách.

Upozorňují na skutečnost, že státní orgány odmítají bez pozemkových úprav

podporovat investiční činnost a rekonstrukce.

Investoi'i mohou levné využívat mapové podklady, které vznikly pro projekci

pozemkových úprav. Mapové podklady mohou být kdykoliv aktualizovány a vyu-



žívány pro další investiční činnost v upravovaném území. To predstavuje vý-
znamné úspory v investiční prípravé lokality.

Poznámka č. 6:
Pfi výčtu výhod pozemkových úprav ~e často zapomíná na pfínos účast-

níkum pozemkových úprav. Ti získávají pozemky s pfesne definovanými
hranicemi, zajišfenou dopravní pfístupnosti, s novými asfaltovými polními
cestami, pfístupem k závlahám atd. Na listu vlastnictví mají vedené konkrét-

ní parcely, které mohou bez problému prodávat, dedit, delil.
Na snímku je část katastrálního území České Kopisty v okrese Utomefice

po pozemkové úprave (od jihozápaduJ. Unie nových polních cest byly dány
prubehem vetví zavlažovacího systému, trubní systém tvom vždy pravou ne-

bo levou krajnici polní cesty. Hranice kolmé k cestám byly voleny tak, aby

k hydrantúm závlah mohli vždy dva až čtyfi vlastníci.

Výše uvedené príklady prínosu pozemkových úprav presvédčují, že pozem-
kové úpravy, které probíhají relativné nenápadné, úsporné a obdivuhodné rych-
le, predstavují komplexni rešení aktuálních potreb společnosti. Jakékoliv dílčí
rešení potreb státu či rešení v rámci jednotlivých resortO bez vzájemných vazeb
je často jednoúčelové, zdlouhavé a neekonomické.

Naopak je treba se v téchto souvislostech zminit i o tom, co výsledky po-
zemkových úpravajejich využití devaivuje. Nabízejí se tylo príklady:

Resort zememe"ictví a katastru neurčuje územné príslušným územním
pracovištím (katastrálním úradum) úkoly či povinnosti v návaznosti na probihaji-
ci pozemkové úpravy. Napr. doplnéní nové digitální mapy mapováním v téch
částech katastrálních území, které nebyly zahrnuty do pozemkových úprav.

Resort zemedelství jako nositel státního úkolu - pozemkových úprav - ne-

má prostredky na duslednou realizaci opatrení schválených v projektu společ-



ných zarízení. Bez jejich realízace pozemkové úpravy pusobí pro verejnost do-

jmem jísté formálností. Společnosti potom chybí hmatatelný dukaz účelu po-

zemkových úprav. Jejich cílem by neméla být jen nová mapa, vytyčené parcely,

ale predevším zlepšení kvality života na venkové.

Resortu regionálního rozvoje mohou pozemkové úpravy dávat cenné podklady,

které jsou obecné využiteiné pn plánování rozvoje obcí a regionu a to bez dalších ná-

roku na státní rozpočet. Navíc: bez téchto podkladu a vyjasnéní vlastnických vztahu

k nemovitostem jsou prakticky nedosažiteiné prostredky z evropských fondu. Tyto pod-

klady umožňují koordinovat investíce nejen mezi obcemi a regiony, ale i mezi státy.

Pri tvorbé územnich plánu postupuje resort regionálniho rozvoje prevážné

oddélené a nekoordinované po své línii, často paralelné s tvorbou pozemko-

vých úprav. Pozemkové úpravy by mély svým komplexním rešenim území vytvá-

ret podminky pro zjednodušeni prubéhu pripravy a tvorby územních plánu.

Resort ministerstva dopravy se rozhodl rešit vyporádáni vlastnických vztahu

k pozemkum, na nichž došlo v druhé poloviné minulého století ke zménám úprava-

mi komunikací. Podie empirických zkušeností všechny siln ice a cesty v České re-

publice jsou v dusledku rozvoje motorizace rozširené minimáiné o 2 metry oproti

zákresu v grafických mapách. Požaduje ze státního rozpočtu na vyrešeni této pro-

blematiky dotaci cca 7 mld. Kč. Tento problém resortu dopravy v lokalitách dotče-

ných pozemkovými úpravami je rešen bez mímorádných nároku na státni rozpočet.

Resort životního prostredí zajišfuje akce bez ohledu na dokončené a jím

schválené projekty mistních územnich systému ekologické stability (MÚSES).

Ty jsou součástí projektU pozemkových úprav. Projekty MÚSES se tak stávají

pouhou formalítou a archiválií.

Investiční činnost jakéhokoliv druhu zahajuji vždy mapové podklady. Mapo-

vé podklady doposud vznikají jako jednoúčelová díla pro každý investiční zámér.

Bez širších souvislostí a bez šance na jej ich aktualizací. Pritom celoplošné ma-

pové podklady jsou součástí projektu pozemkových úprav.

Výsledky pozemkových úprav jsou optimálné využiteiné jako základ nejruz-

néjších informačních systému. Jako príklad z nedávné doby Ize uvést sesta-

vováni a schvalování "honiteb" podie posledního znéní zákona o myslivostí. Mys-

lívecká sdružení s pozemky v lokalitách pozemkových úprav porídíla sestavy

"honitba" čtyrikrát až pétkrát levnéji než myslivecká sdružení bez této výhody.

Uvédomíme-li si všechny tyto vazby a sečteme-li finanční prostredky, které

každoročné stát vynakládá na, jak bylo právé naznačeno, nekoordinovanou čin-

nost (viz príklady vpredchozím odstavci), tak zjišfujeme, že pozemkové úpravy

jsou sice významným, ale stále hrubé nedocenéným nástrojem k racionálnímu

a koordinovanému využití duležítých položek státního rozpočtu.

Méli bychom si s celou vážností uvédomit, že pozemkové úpravy jsou cennou

hrivnou a historickou šancí nejen zeméméričU, ale celé společností. Nyní je pod-

statné upozornit na to, že je treba tuto šanci nepromarnit a hrivnu nezakopat.



Nový registr pudy v České republice

Registr pudy je geografická databáze, která eviduje zemedelsky využívané
pozemky, k nimž se vztahují žádosti o dotace na plochu. V první části prís-
pevku je vysvetlen kontext Integrovaného administrativního a kontrolního

systému (IACS), použitá terminologie, kódování pudních bloku a evidované
údaje. Druhá část je venována využití registru pudy s durazem na administ-
raci a kontrolu dotací. Tretí část príspevku popisuje proces vytvárení registru

pudy v ČR vletech 2000-2004. V záverečné části je provedeno srovnání re-

gistru pudy s katastrem nemovitostí. Jsou uvedeny také nekteré aplikace,
které s problematikou KN souvisí.

Registr pudy eviduje zemédélsky využívané pozemky, k nimž se vztahují žá-

dosti o dotace na plochu. Je součástí Integrovaného administrativního a kontrol-

ního systému (lACS) , který je v každém členském státé Evropské unie vybudo-

ván v souladu se základními právními predpisy EU.

Registr pudy je v legislativé Evropské unie uveden jako Identifikační systém

zemédélských parcel (Identification System for Agricultural Parcels). Často se

používá také zkratka LPIS (Land Parcel Identification System). Predmétem evi-

dence jsou zemédélské parcely, které jsou definovány jako souvislá plocha pu-

dy, na níž jeden uživatel péstuje jednu plodinu. V prípadé orné pudy se jedná

o osevní plochy, které se každoročné méní, a činí tak aktualizaci i údržbu systé-

mu velmi obtížnou a nákladnou. Z tohoto duvodu mohou být pozemky v systému

evidovány odlišným zpusobem.

V České republice jsou v registru pudy evidovány pudni bloky, které jsou prí-

padné rozdéleny na díly pudních bloku. Pudní blok je souvislá plocha zemédél-

ské pudy ohraničená zretelnými terénními prekážkami (napr. hranici lesa, breho-

vým porostem podél vodního toku, cestou, atd.). Pokud je uvnitr pudniho bloku

plocha zemédélsky neužívané pudy, napr. remíz, skála nebo mokrad, je tato plo-

cha vyjmuta z celkové plochy bloku. Pokud v rámci pudního bloku dochází ke

zméné uživatele a/nebo kultury, evidují se uvnitr bloku jednotlivé díly pudního

bloku.

*) Ing. Pavel Trojáček, Ekotoxa Opava, s. r. o., Horní nám. 2, 74601 Opava

(pavel. trojacek@ekotoxa.cz)



Registr pudy je geografická databáze, což znamená, že ke každému pudnímu

bloku/dílu jsou v počítačovém souboru evidovány jak popisné údaje (napr. kultu-

ra a uživatel), tak informace o jeho umísténí a tvaru.

Obr. 1. Pudní blok na obrázku je rozdelen na tfi dí/y, na jejichž hranicích dochází ke

zmene kultury a/nebo uživate/e. Uvnitf je plocha zemede/sky neužívané pudy.

Každý pudní blok (díl pudního bloku) je v databázi jednoznačné identifikován po-

moci jedinečného kódu. Pro identifikaci pudních bloku je zaveden devítimístný kód

vycházejíci z polohy stredového bodu bloku v souradnicovém systému s-JTSK.

Pudni bloky jsou také zjednodušené kódovány čtyrmistným kódem, který je

však platný pouze v rámci čtverce o velikosti 10x10 km. Každému čtverci, kte-

rých je na území CR celkem 881, byl prirazen jedinečný název charakterizujíci

dané území, vétšinou název významného sídla uvnítr daného čtverce. Oíly jsou

v rámci pudního bloku označovány poradovým číslem za lomítkem.

Každý blok/díl v registru pudy má určenu svou výméru (v hektarech na dvé de-

setinná místa), která je vypočtena z grafického tvaru bloku/dílu. Oále je pro kaž-

dý pudní blok/díl evidována rada dalších údaju, z nichž nejvýznamnéjší jsou:



- kultura

- uživatel

- ekologické zemedelství

- zarazení do méne príznivé oblasti (LFA)

Registr pudy je využíván predevším pro administraci a kontrolu zemedelských

dotací na plochu (prímé platby, hospodarení v méne príznivých oblastech, agro-

environmentální opatrení, zalesňování). Systém využívají predevším uživatelé pU-

dy a státní administrativa (Ministerstvo zemedelství a platební agentura).

Pro uživatele pudy predstavují data v registru referenční údaje, které využívají

pri vyplňování žádostí o dotace (predevším kód bloku/dílu, výmera, kultura). Je

velmi duležité, aby uživatelé pudy meli prístup k aktuálním datum registru pudy ve

vhodné forme (výpis z registru pudy, mapa pudních bloku, predtištená žádost

o dotaci, internetový prístup k datUm).

Dále je registr pudy využíván behem administrativní kontroly, kterou prochází

100 % podaných žádostí. Zde se overuje, zda deklarovaný blok/ díl v regístru pu-

dy existuje, zda uživatel, který podává žádost je shodný s užívate lem evidovaným

v registru, zda danému dotačnímu titulu odpovídá evidovaná kultura, zda není

v žádosti prekročena referenční výmera, atd.

Vybraní žádatelé (minimálne 5% z celkového počtu) se kontrolují na míste.

Nekteré deklarované údaje (výmera a užití pudy) se nejprve kontrolují metodou

dálkového pruzkumu Zeme (DPZ), která je založena na analýze aktuálních druži-

cových snímku území. Pokud jsou behem této kontroly zjišteny nesoulady, je prí-

mo na místo vyslán inspektor k provedení fyzické kontroly. Na míste se také kon-

trolují skutečnosti, které z družícového snímku nelze overit (napr. dodržování

zásad správné zemédélské praxe).

Kromé uvedeného využití je registr pudy také významným zdrojem statistic-

kých informací o užívání zemedelské pudy. Data registru Ize využít i pro další apli-

kace v následujících oblastech:

- tvorba a ochrana životního prostredí, prírody a krajiny,

- sledování puvodu potravin a jejich kvality,

- zavádéní a monitoring agroenvironmentálních opatrení,

- územní plánování,

- pozemkové úpravy atd.

Registr pudy byt v CR vytvoren společností Ekotoxa Opava v rámci verejné za-

kázky Ministerstva zemédelství "IACS v resortu zemédélství" vletech 2000-2002.

V roce 1999 byt realizován pilotní projekt v okrese Semily.



Postup vytváreni registru pudy je shrnut v následujicim prehledu:

1. Zákres hranic pudnich bloku metodou vizuálni interpretace digitálních le-

teckých ortofotomap a tisk pracovních map pro verifikaci s uživateli pudy.

2. Základni verifikace - konzultace s vybranými uživateli pudy na územních pra-

covištich Ministerstva zemédélstvi. Do pracovnich map byly zakresleny prí-

padné opravy a doplnéni hranic pudnich bloku a vnitrni hranice dilu bloku.

Do tabulek byly ke každému bloku/dilu zaznamenány popisné údaje.

3. Úprava digitálního zákresu hranic a doplnéni vnitrních hranic dilu bloku na

základé zákresu v pracovních mapách, porízeni databázových dat na zá-

kladé úďaju v tabulkách, kontrola dat a jejich integrace do projektu GIS, tisk

pracovních map pro kontrolni verifikaci s užívateli pudy.

4. Kontroiní verifikace - konzultace se všemi známými uživateli pudy na územ-

nich pracovištích Ministerstva zemédélstvi. Do pracovnich map byly za-

kresleny prípadné opravy a doplnéni první verze registru pudy. Byly ovére-

ny a pripadné doplnény popisné údaje v tabulkách.

5. Úprava a doplnéni první verze registru pudy na základé zákresu v pracov-

nich mapách a údaju v tabulkách - vytvorení finální verze registru púdy.

6. Geografické analýzy dat produkčnich bloku s dalšimi externimi databázemi

vztahujicimi se k radé prirodnich a omezujícich faktoru - tzv. kategorizace

pudních bloku.

Do procesu vytváreni registru pudy bylo postupné zapojeno približné 400 pra-

covniku, z nichž vétšina provádéla konzultace s uživateli pudy na územnich pra-

covištich Ministerstva zemédélstvi. Registr vznikal postupné po jednotlivých

okresech. Od porízeni primárniho zákresu do vytvoreni finální verze registru na

území jednoho okresu ubéhlo obvykle 6 mésícu. Organizačné a technicky byly

konzultace s užívateli pudy zabezpečeny koordinátory z územních pracovišf

MZe.

Digitálni ortofotomapy s výsledným rozlíšením 50 cm byly zhotoveny na pra-

covištich ČÚZK s využitím černobilých leteckých mérických snímku porizených

vletech 1998-2001. Pro tvorbu digitálniho modelu terénu byl využit vrstev-nico-

vý výško-vý model ZABAGED.

Výsledná geografická databáze registru pudy obsahuje informace o identifi-

kovaných plochách zemédélské pudy na územi celé ČR. Shodné parametry

použitých ortofotomap a jednotná metodika v procesu tvorby geo-grafické data-

báze zajišfuji potrebnou homogenitu dal.

Databáze včetné grafické složky je uložena v datovém formátu Oracle. Infor-

mace jsou rozčlenény do tri základnich tabulek:

- bloky,

- díly,

- uživatelé.

Kategorizace pudy je sou bor prostorových analýz dat pudnich bloku s exter-

nimi geografickými daty reprezentujicimi buď prírodni faktory (relief terénu, pud-



ní charakteristiky) nebo faktory omezující hospodarení (napr. zvlášté chránéná

území, ochranná pásma vodních zdroju, atd.). Výsledkem analýz jsou nové atri-

buty doplnéné jednotlivým produkčním blokum v databázi (napr. strední nadmor-

ská výška nebo prumérná výnosnost pudy). Kategorizace je duležitá zejména pro

nastavení, administraci a kontrolu opatreni HRDP (Horizontální plán rozvoje ven-

koval a križovou shodu s legislativními požadavky na ochranu životního prostredí,

bezpečnost potravin a pohodu chovaných zvírat (tzv. cross-compliance).

S využitím dat registru pudy byly v prubéhu roku 2002 pripraveny také nové

zemédélské hospodárské mapy (ZH M) v mérítku 1:1O000 a v klad u listu ZM 10.
Celkem bylo zpracováno a následné vytišténo 4 573 originálních mapových lis-

tU, které pokrývají celé území ČR. Mapy by1y pfipraveny ve dvou základních vari-

antách:

a) s podtišténou leteckou ortofotomapou,

b) s polohopisem ZM 10.

U každého kódu bloku/dílu v mapé je uveden kód kultu ry a výméra.

Mapy jsou využívány predevším jednotlivými uživateli pudy á na územních pra-

covištích Ministerstva zemédélsM.

Základní statistika registru pudy ve stavu ke dni 31. 12. 2002 je uvedena v ná-

sledující tabulce:

Počel pOdnichblokO 306 272

Počel dilOblokO 533 521
Identifikovanévýmera zemedelské pOdy 3 709 427 ha

Počel uživalelO,klen se účastnili konzullaci 19 485

~~~.~~~!..l'!~_~!!!l~_()!~_~~!!_!:l_~~!~.!..~_.. ... . .__. 29 660

Zemédélská puda evidovaná v databázi registru pudy predstavuje 47 % z cel-

kové rozlohy území ČR, která činí 7 886 494 ha.

V prubéhu roku 2003 byl regístr pudy aktualizován v souladu s novelou záko-

na č. 252/1997 Sb., o zemédélsM. Na formuláfich uvedených v navazující vy-

hlášce uživatelé pudy podávali "Ohlášení" s údaji o užívaných pudních blocích

a dílech bloku. Pri prípravé podkladu pro ohlášení poskytovaly jednotlivá územní

pracovišté Ministerstva zemédélství (odbory ZA a PÚ) uživatelum pudy odbornou

pomoc, která prakticky spočívala v aktualizaci a doplnéní údaju do existujíciho re-

gistru pudy. Kompletní metodické a technické rešení celého procesu včetné

konzultační podpory bylo zabezpečeno společností Ekotoxa Opava.

Následná aktualizace registru pudy a príprava podkladu pro první dotační

kampaň roku 2004 (doplňkové prímé platby) byla zabezpečena s využitím soft-

warové aplikace "Správce LPIS" pro vzdálený prístup územních pracovišf MZe

ke geografickým datUm registru pudy umísteným na serveru mínisterstva, a to

prostrednictvím standardního www prohlížeče. Aplikace, která byla vyvinuta



společností Ekotoxa Opava, také nabídla zobrazeni dat nové barevné ortofoto-

mapy, která byla vytvorena společností GEODIS Brno na základé leteckého

snimkování z let 2002 a 2003 v rozlíšeni 50 cm. Data souvisie pokrývají celé

území republíky.

Obr. 3. Ukázka uživatelského rozhraní ap/ikace Správce LPIS - mapové okno pro zo-
brazení dat nové barevné ortofotomapy a registru pudy (ap/ikace umožňuje

í vlastní grafícké zákresy)

Ke dní 31. 12. 2003 vzrostl celkový počet bloku/dílu evidovaných v regístru

pudy na celkem 573 507 a odpovídajíci výméra na 3 742 332 ha. Celkem bylo

evídováno 20 477 ohlášených užívatelu.

V breznu 2004 byl registr pudy predán Ministerstvu zemédélství k dalšímu vy-

užíti a prubéžné aktualizaci, čímž bylo završeno témer pétíleté úsilí pri vytvárení

této zcela nové a svým obsahem unikátní geografické databáze. Regístr pudy

v České republice svou koncepci a datovým obsahem umožňuje vícenásobné vy-

užití a predstavuje také velmi dobrou výchozí základnu pro následné nadstavbo-

vé aplikace pri hodnoceni využití krajiny, v územním plánováni, pri ochrané žívot-

ního prostredí, prirody a krajíny, sledování puvodu potravín a jejích kvality, atd.



V následujíci tabulee je uvedeno srovnání registru pudy s výsledky statistické-

ho šetrení Agrocenzus 2000 a údaji katastru nemovitosti v členení podie využití

pudy:

Kultura RPB AGC KN Rozdll Rozdil
V'iméra [ha] V'iméra [ha) RPB-AGC RPB - KN

[ha] [%] [ha) [%)

Orná pôda 2697060 2757259 3075178 -60199 ·223 ·378118 -1402

Chmelnice 7208 6974 11236 234 325 -4028 -5588

Vinice 11 235 11260 15626 -25 -O22 -4391 ·3908
Ovocný sad 22495 22547 48803 ·52 -0,23 -26308 -116,95

Travní Dorast 876205 837215 965882 38990 445 -89677 -1023

Oslalnl 18631 7914 160710 10717 5752 ·142079 -762,59

Neidenlifikováno 76594

Celkem 3709427 3643168 4277 435 66259 1,79 -568008 ·15,31

RPB - Reg/str produkčních bloku (stav k 31. 12. 2002), Ekotoxa Opava 2002

AGC - Statistické šetlení AGROCENZUS 2000 (údaje platné k 30. 9. 2000), ČSÚ Pra-

ha 2001

KN - Statistická fOČenkapťJdníhofondu ČR (stavk 31. 12. 2001), ČÚZKpraha 2002

Velmi dobrá shoda mezi údaji registru pudy a výsledky statistického šetrení

AGROCENZUS 2000 je dána predevším tím, že v obou prípadech byla data zis-

kána prímo od uživatelu pudy (i když rozdíInou metodikou).

Výmera zemedelské pudy evidovaná v katastru nemovitostí je o více než 15 %

vyšší než výmera v registru pudy. Hlavní duvody jsou celkem tri a Ize je shrnout

takto:

Úplnost evidence
Katastr nemovitostí eviduje veškerou pudu na území ČR. Každá parcela v evi-

denci má údaj i o druhu pozemku. Registr pudy eviduje pouze ty pozemky, kte-

ré byly prihlášeny uživateli. To znamená, že oproti katastru nemovitostí není evi-

dována veškerá zemedelská puda, ale pouze ta, která byla v prubehu tvorby

registru identifikována. Registr pudy obvykle nezachycuje zemedelskou pudu

v zastavených územích, malé záhumenky, zahrady a opuštenou pudu.

Predmet evidence
Katastr nemovitostí eviduje pozemky ve vlastnických hranicich a vymezuje tak

nemovitý majetek určitého vlastníka. Registr pudy eviduje pozemky v reálne uží-

vaných hranicich, které jsou v rade prípadu odlišné od hranic v katastru. Pokud

je napríklad část pozemku pokryta náletem drevin, je v katastru nemovitostí i ta-

to část zahrnuta do výmery parcely. V registru pudy je však vyjmuta, nebor se na

ní zemedelsky nehospodarí, a nemuže být ani predmetem žádosti o dotaci.

RozdíIná metodika a standardy presnosti
Katastr nemovitostí a registr pudy jsou vytváreny za jiným účelem a na základe

rozdíIných metodik a standardu presnosti. Je to dána predevším historickým vý-

vojem katastru v našich zemich a rozdíInými požadavky na oba systémy. Zjedno-



dušené se dá ŕici, že ruznými mapovacími metodami vždy dojdeme k ponékud
rozdilným výsledkum, i když budeme méŕit v obou pŕipadech zcela shodný po-

zemek. Zde také patŕi i problematika interpretace hranic, které jsou zakryty ko-

runami stromu nebo jsou huŕe viditelné z duvodu stinu na ortofotomapé. MetodI-
ka tvorby registru pudy s témito pŕípady počitá.

Obr. 4. Rastrová data katastru nemovitostí na podkladu digitální ortofotomapy (k. ú.

Vlaštovičky, okres Opava)

Registr pudy v ČR je homogenni geografická databáze, která je prubéžné ak-
tualizována prostŕednictvim územnich pracovišť Ministerstva zemédélstvi. Pŕi je-
jim vzniku byly využity letecké ortofotomapy pŕipravené na pracovištich resortu
ČÚZK a digitálni data ZABAGED. Registr je využiván pŕedevšim pro administraci
a kontrolu dotaci na plochu, jeho využiti je však daleko širši. Mezi aplikace, kte-
ré souvisí s problematikou katastru nemovitostí, patŕi pŕedevšim použiti dat re-

gistru pudy pŕi pozemkových úpravách, stanoveni skutečného využiti katastrál-
nich parcel a jejich části pro účely sjednání nájemních smluv mezi vlastniky
a uživateli pudy a sledování rozdílu mezi skutečným a evidovanýmvyužitím pudy.
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VÝUKA KATASTRU NEMOVITOSTí

A MAPOVÁNí V BRNE

Abstrakt:
Pftspévek je zamei'en na faktografii systému \fÍUky v oblasti katastru nemOllitostí na

Stavební fakutte Vysokého učení technického v Bme. Stručne je zmínen historický vývoj

\fÍUky zememenctví a nastínena obecná koncepce oboru Geodézie a kartografie. Dále

je popsána filozofie \fÍUky v oblasti katastru nemOllitostí a jsou podrobne specifikovány

jednotlivé predmety \fÍUky, jejichž náplň úzce solJVÍsís evidenci právních vztahu k ne-

mOllitostem. Výuka v diskutované oblasti tvan základní linii bakaláiského stupne studia

a náplň jednoho zamei'ení na stupni magisterském. To odpovídá významu problematiky.

1. Historie výuky zememerictví V Brne
Ai do roku 1848 bylí nucení zájemcí o studium geodézie z Moravy a Slezska

studovat buď na inženýrské škole v Praze (založené v roce 1707), nebo na aka-

dem ii ve Vídni (založené v roce 1685). Tento stav byl vyfešen roku 1849 založe-

ním Technického učilište v Brne. Zde byl pfednáškami z matematiky a praktické

geometrie (geodézie) povefen tehdy 241etý profesor Karel Kofistka. Do Brna pfi-

šej z Banské Štiavnice, kde pracoval jako asístent profesora Christiana DoppIe-

ra. Požadavky na vyšší vzdelávání zememefičU s novými metodami mefeni vzru-

staly. Dne 6.záfi 1899 pak byla otevfena c. k. Česká vysoká škola technícká

Františka Josefa v Brne. Zahrnovala obor stavební a obor strojni. Od roku 1900

stavební obor obsahoval "Dvouletý kurs pro vzdelávání zememefiču". Kurs byl

zakončen státní zkouškou a úspešní absolventi získaly titul "Evidenční geometr".

Po nejméne tfíleté praxi a složení další pfedepsané zkoušky se absolventi stali

"Úfedne autorizovanými civilními geometry". Potfeba rozšifit studium zememe-

fictví na osm semestru dále gradovala pfed prvni svetovou válkou. Tyto snahy se

podafily částečne naplnít až v roce 1927 prodloužením studia na šest semestru

zakončených dvemi státními zkouškami s právem získat titul "Doktor technických

ved". V roce 1936 byla škola pfejmenována na Vysokou školu technickou dr. Ed-

varda Beneše. Od školního roku 1946/47 bylo studium prodlouženo na čtyfi ro-

ky. V roce 1951 byla zfízena Vojenská technícká akademie (VTA, pozdeji Vojen-

ská akademie Antonína Zápotockého - VAAZ, dále Vojenská akademie - VA

a nyni Universita obrany - UO) a civilní studium zememéfictví bylo v Brne zruše-

no. V roce 1956 byla v Brne obnovena vysoká škola technická s názvem Vyso-

ké učení technické v Brne (Vun. Po naléhání odborné vefejnosti byl ve studijním

roce 1969/70 po osmnácti letech opet otevfen první ročník civilního petiletého

denního studia oboru Geodézíe a kartografie.



Do roku 2003 byti studenti oboru Geodézie a kartografie prijimáni na studijní

program, po jehož absolvování získali titul inženýr. Snahou českého vysokého

školstvi byto a je sladít výuku se současnými trendy v Evropské unii. To vyústilo

v souladu s "Boloňskou deklarací" v akreditaci strukturovaného studia oboru Ge-

odézie a kartografie. Od akademického roku 2004/2005 jsou studenti na obo-

ru Geodézie a kartografie prijímáni do tfíletého bakalárského studijního progra-

mu, jehož absolvování opravňuje k užívání titulu bakalár. Absolventi bakaláfského

studijniho programu se mohou prihlásit k pfijímacímu rízení do navazujicího dvou-

letého magisterského studijního programu, jehož absolvent získá titul inženýr.

Studijní program oboru Geodézie a kartografie na Fakulte stavební VUT v Br-

ne navazuje v obecné rovine na tradící ve vzdelávání geodetU a kartografu a vy-

chází z potreb odborné profesní a stavební verejnosti. Teoretickým základem stu-

dia oboru Geodézie a kartografie jsou matematicko-fyzikální vedy. Na tomto

základe jsou rozvíjeny další disciplíny, umožňujicí ovládnutí veškeré mefičské, vý-

početní a zobrazovací techniky, teorie chyb, vyrovnávacího počtu, teoretické

a technické geodézie, inženýrské geodézie, mapování, katastru nemovitostí, po-

zemkových úprav a ochrany pudního fondu, geografických informačních systé-

mu a dálkového pruzkumu Zeme ,fotogrammetrie, geodetické astronomie a zá-

kladu kosmické geodézie, matematické kartografie, geofyziky a geodynamiky,

kartografické polygrafie a reprografie. Získané znalosti jsou prubežne doplneny

právními, ekonomickými a dalšími základními poznatky hraníčních discíplín.

lastoupení jednotlivých typu predmetU ve studijním plánu je približne takové :

predmety prírodovedného základu cca. 15%, predmety podpurné k odbor-

nosti cca. 25%, predmety odborné oborové cca. 40%, predmety rozširující od-

bornost cca. 14% a predmety společenskovedni a ostatní cca. 6%.

Absolvent bakaláfského studijního programu bude vybaven potrebným teore-

tickým základem se znalostmi všeobecného zememerického základu. Ole volby

odborných predmetU se muže orientovat spiše na pokračování v navazujícim ma-

gisterském studijním programu, nebo nalézt uplatnení ve státní a verejné správe,

prípadne v soukromých firmách. Bude schopen samostatne rešit standardní úko-

ly geodézie a kartografie na teoretické i praktické úrovni vysokoškolsky kvalifiko-

vaného specialisty.

Výuce problematiky související s evidencí vlastnických vztahu je na bakalár-

ském stupni studia prikládána značná priorita.

Vzdelávání v oblasti katastru nemovitostí na bakaláfském stupni začíná prak-

ticky ve tretím semestru predmetem Mapování. Mapování navazuje na výuku prin-

cípu geodetických merických a zpracovatelských metod v prvnich dvou semest-



rech studia. výuka mapování je v zimním semestru 2. ročníku v rozsahu dvou ho-
din pi'ednášek a dvou hodin cvičení. Náplň pi'edmetu Ize shrnout: ÚVod do ma-

pování ve velkých mei'ítkách na území dnešní ČR. studenti se teoreticky a ná-
sledne i prakticky seznamují s volbou mei'ických bodu pro podrobné mapování,
mei'ickými metodami a technologií zpracování dat pi'i tvorbe mapy velkého mei'ít-
ka pro účely katastru nemovitostí. V záveru jsou studenti seznámeni se sou čas-
nými trendy digitalizace map ve státní správe (DKM, KM-O). Samostatnou téma-
tiku tvoi'í starší základní mapová díla napi'. THM, ZMVM, SMO, JEP aj., jejich
nomenklatura a obsah. Dále je výuka zamei'ena na mapy velkých mei'ítek jako
zdroj dat pro územní informační systémy.

Výuka mapování vletním semestru probíhá v rozsahu ti'í hodin pi'ednášek a ti'í
hodín cvičení týdne. Mapování vletním semestru 3. ročníku je zamei'eno na výš-
kopis v mapách velkých a sti'edních mei'itek. Studenti jsou seznámeni s vyhoto-
vením pi'íčných a podélných profilu. Samostatný blok zde tvoi'í problematika to-
pografického mapování. Dále jsou probírány mapy sti'edních mei'ítek, jejich typy,
nomenklatura, obsah a značkové klíče. Na tento blok navazuje výklad o dílech
v dígítální forme (ZABAGED, DMÚ, DMR, DETM) včetne struktury pi'ipojených
databází, vazby map na GIS apod.

Již ve čtvrtém semestru zahajuje pi'edmet Katastr nemovitostí. Tento kurz Ize
považovat za základní z pohledu výuky katastráiní problematiky u studentu oboru
Geodézie a kartografie. Výuka základního kurzu Katastru nemovitostí je vletním
semestru v rozsahu dvou hodin pi'ednášek a dvou hodin cvičení. začíná nezbyt-
ným výkladem vývoje katastru nemovitostí. Probírá se problematika spojená s po-

zemkovou knihou, jejím vývojem a částmi, tedy prapuvodem toho, co je ve velké
míi'e platné dodnes. V dalším se výuka ubírá k vysvetlení problematiky obnovy
a údržby operátU katastru nemovitostí, poskytování informací z operátu katastru
nemovitostí a organizace zememei'ické služby. Samostatnou kapitolou je nej-
bežnejší údržba souboru geodetíckých ínformací, tedy tvorba nejjednodušších
geometrických plánu, které v konečné fázi aktualizují stav platné katastráiní ma-
py. S tím souvisí výklad obsahu a struktury souboru geodetických informací
a souboru popisných ínformací.

Navazující část základního kurzu pi'edmetu Katastr nemovitostí je vyučována v zim-
ním semestru tretího ročníku v rozsahu dvou hodin pi'ednášek a dvou hodin cvičení.
Zda se již detailne probírá tvorba geometrických plánu s durazem na i'ešení zjedno-
dušené evidence. Dále je diskutována problematíka vytyčování hranic pozemku. Stu-
dentí se seznamuji s náležitostmí zmen obsahu katastru nemovitostí a zápisy vlastnic-
kých a jiných práv k nemovitostem. Pi'ímo na pi'edmet Mapování navazuje tématíka
zememei'ických činností pro účely katastru. V návazností na aktuáIní problémy oboru
je v nezbytné míi'e pi'edstaven ínformační systém katastru nemovitostí (ISKN), digitál-
ní katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D).

Získané znalostí sí studenti praktický ovei'í na ti'ítýdenní Výuce v terénu na
konci 2. ročníku.



V posledním semestru bakalárského studia navštevují studenti povinný pred-

met Pozemkové úpravy, který je vyučován v rozsahu jedna hodina prednášek

a dve hodiny cvičení týdne. Studentum je zde nastínena problematika sberu dat

pro pozemkové úpravy, jejich projektování a návaznost na právni predpisy.

Právní aspekty problematiky evidence nemovitostí jsou náplní predmetu Po-

zemkové právo, který v je rozsahu dvou hodin prednášek týdne vletním semest-

ru 3. ročníku zajišten ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity.

Absolvent navazujícího magisterského studia bude vybaven hlubšími teoretickými

znalostmi i širšími praktickými zkušenostmi. Jeho znalosti z oblasti práva, ekonomie

a managementu budou umožňovat po získání požadované praxe zastávání vedou-

cích míst ve státní a verejné správe i v soukromém sektoru. V pruoohu studia si stu-

dent vybere jedno z dvojice zamerení - inženýrská geodézie nebo katastr nemovi-

tostí a kartografická informatika. Podie zvoleného zamerení bude student vzdeláván

navic z odborných predmetu Geografické informační systémy, Fotogrammetrie, Dál-

kový pruzkum Zeme, Geodetická astronomie a budou podstatne prohlubovány zna-

losti z Vyšší geodézie a Inženýrské geodézie. Absolvent bude schopen samostatne

provádet a i'idit geodetické práce i v rámci rozsáhlých a složitých investičních celku,

rešil speciální problémy související s oblastí geodézie a kartografie, provádet práce

v souvislosti s budováním bodových polí. V neposlední fade bude schopen samo-

statné odborné práce v oblasti vedení operátu katastru nemovitostí, mapování ve vel-

kých a stredních mei'ítkách a pozemkových úprav.

Ve druhém ročníku magisterského studijního programu si studenti moho u zvo-

lit zamereni Katastr nemovitostí a kartografická informatika. V zimním semestru

tohoto ročníku je vyučován predmet Vedení katastru nemovitostí v rozsahu dvou

hodin prednášek a dvou hodin cvičení za týden. Cílem predmetu je predevším

prohloubení znalostí, jež studenti získali v bakalárském studiu. Reší se složité

prípady geometrických plánu a vytyčovacích prací, studenti jsou seznamování

s problematikou oprav chyb v katastru nemovitostí, overováním a potvrzováním

geometrických plánu, vstupem na pozemky, poskytováním informací z katastru

nemovitostí. Součástí tohoto záverečného kurzu je dále právní problematika za-

pisování právních vztahu k nemovitostem a v neposlední rade jsou studenti se-

známeni sposledním vývojem platné legislatívy.

Dalším povinným predmetem je Komplexní projekt, který je zamerený na prak-

tickou složku výuky katastráiní problematiky.

V posledním, čtvrtém, semestru magisterského stupne si studenti vybírají dva •.

predmety ze skupiny povinne voiiteiných predmetu: Digitální katastráiní mapa,

Geomatika a Právní vztahy k nemovitostem (rozsah vždy dve hodiny prednášek

a jedna hodina cvičení týdne). Vytvárí si tak vlastní profil zamerený buď na pro-

blematiku katastru nemovitostí nebo spíše smerem ke kartografii a GIS.



Výuka problematiky související s katastrem nemovitostí tvorí v obou stupních

studia podstatnou část. Je tomu tak predevším z duvodu vysoké pravdepodob-

nosti uplatnení absolventu v tomto smeru i z duvodu současné společenské po-

trebnosti odborníku vzdelaných v problematice právnich vztahu k nemovitostem.

Již na bakaláŕském stupni studia je katastráiní problematika vyučována podrob-

ne a v co nejširším rozsahu. A to i pres zatím ne zcela vyjasnenou pozici absol-

ventu s titulem bakalár v rámci resortu a to jak ve státní tak i soukromé sfére. Bu-

de nutno zahájit diskuzi zda budou mít bakalári právo skládat zkoušky potrebné

k získání možnosti overovat určité výsledky geodetické činnosti a v tomto duchu

iniciovat zmenu pi'íslušné legislativy. V techto otázkách však již vzdelávacím insti-

tucím pi'ísluší hlas pouze poradní.

[1.) Bakalárské studijní programy 2004/2005, VUT 2004 Brno

[2.) Vondrák J., Fišer Z., Podstavek J., Machotka R.: Projekt inovace výuky

Mapování a Katastru nemovitostí, Zememei'íč ročník 11,6+7/200432-
34, Praha 2004, ISSN 1211-488X

[3.) Ryšková H.: Historie studia zememerického inženýrství v Brne, Zememé-

rič ročník IX príloha Zememerický vestník 4/2000 23 - 24 a 5/2000
19-21, Praha 2000, ISSN 1211-488X

[4.) http://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/predmet.asp. - informace

o predmetech, VUT 2004, Brno
[5.) http://www.fce.vutbr.cz/studium/programy/programy.asp. - informace

o studijních programech, VUT 2004, Brno
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vÝUČBA KATASTRA NEHNUTEĽNOSTí

NA STAVEBNEJ FAKULTE

STU BRATISLAVA

Abstrakt:
Študijný program geodézia a kartografia je realizovaný na Stavebnej fa-

kulte STU Bratislava v troch stupňoch:

- bakalársky

- inžiniersky

- doktorandský.

Problematika katastra nehnuteľností je v bakalárskom štúdiu realizovaná

v jednom študijnom programe geodézia a kartografia v predmetoch Katas-

ter nehnuterností a Katastrálne mapovanie.

V inžinierskom štúdiu je problematika katastra nehnuterností realizovaná

v rámci zamerania Kataster nehnuterností a pozemkové úpravy v predme-

toch Mapy veľkých mierok, Analýza údajov KN a Kartometria.

Sylaby jednotlivých predmetov poukazujú na širokú škálu problémov spa-

dajúcich do problematiky katastra nehnuteľností.

Profily absolventov sú dokladom toho, kde všade môžu nájsf uplatnenie.

1. Úvod
Zákon Č. 131 Z.z. o vysokých školách definuje 3. stupne vysokoškolského

vzdelávania:
1. bakalársky
2. inžiniersky
3. doktorandský.
Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zabezpečuje všet-

ky 3 stupne vysokoškolského vzdelávania. Problematika katastra nehnuteľnosti sa
vyučuje v rámci študijného programu geodézia a kartografia. Študijné programy ba-
kalárskeho aj inžinierskeho štúdia sú zostavené tak, aby absolventi boli schopni vy-
konávať činnosti v celej oblasti záujmu geodézie a kartografie.

V prispevku sa budeme zaoberať študijnými programami bakalárskeho a in-
žinierskeho štúdia sa zameranim na problematiku katastra nehnuteľnosti.

*) Doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD., Katedra mapovania a pozemkových úprav Staveb-
nej fakulty STU, Radlinského 11, 831 68 Bratislava, e-mail: cizrnar@svf.stuba.sk



Bakalársky študijný program podľa [1) ako študijný program prvého stupňa
sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov zalo-
žených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri
výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štú-
diu.
Na základe týchto všeobecných ustanoveni bol vymedzený odborný profil ab-

solventa 1. stupňa študijného programu geodézia a kartografia. Jadro vedomostí
získa študent absolvovaním skupiny predmetov tvoriacich teoretický, odborný
a technicko-aplikačný základ štúdia. Skupinu základných predmetov vhodným
spôsobom dopíňajú a profil absolventa rozširujú predmety z oblastí politológie,
právaa manažmentu. Absolvent bakalárskeho štúdia nachádza uplatnenie vo všet-
kých oblastiach rezortu geodézie, kartografie a katastra a môže pracovať v štát-
nych a investorských organizáciách, v orgánoch štátnej správy na centrálnej,
územnej a miestnej úrovni, ako aj v podnikateľskom sektore.
Problematika katastra nehnutel'ností sa vyučuje v predmetoch Kataster ne-

hnuteľností a Katastrálne mapovanie. Tieto patria do skupiny disciplín teoretic-
ko-aplikačného charakteru. Praktické schopnosti a zručnosti získavajú študenti
absolvovanim výučby v teréne z mapovania a katastra nehnutel'ností.
Kataster nehnuteľností sa vyučuje v 3. ročníku zimného semestra v rozsahu

3 hodiny prednášky a 3.hodiny cvičenia. Cieľom predmetu je, aby študent zis-
kal základy z katastra nehnutel'ností (KN). Študuje formy a spôsoby evidovania
nehnutel'ností. Získa prehl'ad o právnych vzťahoch k nehnutel'nostiam a o ich zá-
pisoch do KN. Nauči sa zásady budovania informačného systému KN a aktua-
lizácie informácií v KN. Získa praktícké skúsenosti z aktualizácie súboru geo-
detíckých a popisných informácií katastrá/neho operátu a z vyhotovovania
geometrických plánov.
Na splnenie tohto ciel'a sa vychádza z podrobných sylabov, ktoré obsahujú

problematiku KN.
Kataster nehnutel'ností, predmet a metóda. Základné pojmy. Vývoj evidenč-

ných systémovo nehnuteľnostiach o právach k nehnutel'nostiam. Verejné kni-
hy. Česko-slovenský pozemkový kataster. Evidencia pozemkov po roku 1945.
Evidencia pôdy. Jednotná evidencia pôdy. Evidencia nehnutel'ností. Kataster
nehnuteľností. Správcovstvo pozemkov a Európska únia.
Kataster nehnuteľností. Funkcie KN. Všeobecné právne záväzné predpisy

a interné predpisy na úseku KN. Predmet KN a obsah KN. Identifikácia parciel.
Katastrálny operát. Súbor geodetických informácií KN. Súbor popisných in-

formácii KN. Zbierka listin. Sumárne údaje o pôdnom fonde. Pozemkové knihy
a železničná kniha. Evidencia katastrálnych území a nehnutel'ností.
Údaje KN. Geometrické a polohové určenie nehnuteľností. Obsah registrov

KN. Vonkajšie a vnútorné ídentifikátory. Informačný systém KN.



Zmeny v KN. Zisťovanie a evidovanie zmien. Prešetrovanie zmien údajov ka-
tastra. Meranie zmien. Presnosť PBPP, presnosť merania zmien, presnosť zo-
brazenia podrobných bodov.
Záznam podrobného merania zmien a súvisiace výpočty. Vykonávanie zmien

v súbore geodetických informácii KN. Zobrazenie zmien do katastrálnych máp
a do pracovných máp. Presnosť zobrazenia zmien. Zmeny vo VKM.
Zmeny v súbore popisných informácii KN. Katastrálne konanie. Aktualizácia

údajov KN. Opravy údajov v KN. Zmena hranice katastrálnych území. Štandar-
dizácia geografických názvov.

Vlastnícke a iné vecné právo k nehnutel'nostiam a jeho zápis do KN. Vklad
práva do katastra a záznam práva do katastra. Poznámka k právu do katastra.
Ustiny na zápis do katastra. Listy vlastníctva. Verejnosť, hodnovernosť a záväz-
nosť údajov KN.
Geometrické plány (GP). Účely vyhotovovania GP. Náležitosti a úprava GP.

Overovanie GP.Vytyčovanie hraníc pozemkov. Znalecká činnosť v odbore geo-
dézia a kartografia.
Vstup a vjazd na nehnutel'ností. Obmedzenie vlastníka pri vykonávaní geode-

tických prác. Náhrada škody.
Aktualizácia katastrálneho operátu. Revízia údajov katastra. Obnova katast-

rálneho operátu. Konanie k obnove niektorých pozemkov a právnych vzťahov
k nim (register obnovenej evidencie pozemkov). Evidovaníe nehnuternosti
v osobitných prípadoch.

Štátna správa na úseku katastra. Súčinnosť pri spravovaní katastra. Činnosť
komerčných geodetov na úseku KN. Všeobecne záväzné predpisy na úseku
KN. Interné predpisy na úseku KN.
Katastrálne mapovanie sa vyučuje v 3. ročníku letného semestra v rozsahu 2

hodiny prednášky a 2 hodiny cvičenia. Ciel'om predmetu je aby študent získal
poznatky o tvorbe a aktualizácii máp vel'kých mierok. Študuje špecifiká tvorby
katastrálnych máp ako aj základné princípy tvorby účelových máp vel'kých mie-
rok. Naučí sa hodnotiť kvalitatívne parametre máp verkých mierok. Získa pre-
hlad o využívaní máp vel'kých mierok.
Na splnenie tohto ciel'a sa vychádza z podrobných sylabov, ktoré obsahujú

problematiku katastrálneho mapovania.
Katastrálne mapovanie, predmet a metóda. Účel mapovania. Základné po-

jmy. Prehl'ad katastrálneho mapovania na území Slovenska. Druhy máp verkých
mierok na Slovensku.
Kartometrícké úlohy na katastrálnych mapách. Súradnicové systémy katast-

rálnych máp. Deformácie katastrálnych máp.
Tvorba máp vel'kých mierok. Základné mapy vel'kých mierok (ZMVM). Čísel-

ný a grafický výsledok mapovania. Inštrukcia na tvorbu ZMVM. Koncepcia tvor-

by a využívania základných máp po r. 1992. Obnova katastrálneho operátu no-
vým mapovanim. Katastrálne mapovanie.



ZMVM. Technické parametre. Presnosť tvorby ZMVM. STN na tvorbu ZMVM.

Obsah ZMVM. Body bodových polí. Druhy hraníc.

ZMVM. Stavby. Dopravné siete. Vodné toky. Siete technických vedení. Polo-

hop is základnej mapy. Popis a mapové značky v základnej mape.

Tvorba základnej mapy. Projekt tvorby ZMVM. Príprava číselných a grafických

podkladov. Miestne prešetrovanie. Výsledky a operát miestneho prešetrovania.

Podrobné meranie polohopisu geodetickými metódami. Metódy podrobného

merania. Záznam podrobného merania. Kontrola podrobného merania a jeho

presnosť.

Fotogrametrické metódy podrobného merania. Tvorba základnej mapy pre-

pracovanim pôvodnej mapy.

Spracovanie výsledkov merania pomocou interaktívnych grafických systé-

mov. Analógová a vektorová forma mapy.

Výpočet výmer. Výsledky tvorby základnej mapy. Súbor geodetických infor-

mácií. Vektorová katastrálna mapa.

Účelové mapy veľkých mierok. Tvorba účelových máp na podklade základ-

ných máp veľkých mierok. Druhy účelových máp. Mapovanie štátnych hraníc.

Hraničný operát. Štátne mapy 1 :5000 - odvodené. Základná ortofotomapa

1 :5000.

Výškopis v mapách veľkých mierok. Podrobné meranie výškopisu. Zásady

výškopisného merania. Zobrazenie výškopisu . Prehľad mapových fondov máp

VM v SR.

Praktické overenie teoretických znalostí z predmetov Kataster nehnuteľností

a Katastrálne mapovanie si študenti vykonajú v rámci Výučby v teréne z mapo-

vania a katastra nehnuteľností v rozsahu dvoch týždňov.

Cieľom je praktické odskúšanie tvorby ZMVM SR formou obnovy katastrál-

neho operátu novým mapovaním. Študent absolvuje miestne prešetrovanie. zis-

ti obsahové prvky mapy, právne vzťahy k nehnuteľnostiam a vyhotoví nový ma-

pový elaborát automatizovaným spôsobom. Kvalitatívne zhodnotí výsledky

meraní a zobrazení.

Vyvrcholením bakalárskeho štúdia je záverečná práca, ktorú študent spraco-

váva v letnom semestri 3. ročníka. Cieľom je spracovanie individuálneho zada-

nia z problematiky katastra nehnuteľnosti. Študent musí preukázať schopnosti

samostatnej práce na základe nameraných údajov a odbornej literatúry spraco-

vať danú úlohu a túto obhájiť v rámci štátnej skúšky.

Študijný program druhého stupňa podľa (1) sa zameriava na získanie teoretických

a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na roz-

víjanie schopností ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokra-

čovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.



Odborný profil absolventa inžinierskeho štúdia študijného programu geodé-
zia a kartografia je zostavený do skupín predmetov tvoriacich teoretický základ,
odborno-teoretický charakter, technicko-aplikačný charakter. Technickú obrat-
nosť a praktické skúsenosti získajú študenti v rámci výučby v teréne a absolvo-

vanim odbornej praxe.
Absolvent inžinierskeho štúdia dokáže pracovať efektívne ako jednotlivec,

ako člen, alebo vedúci tímu, identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný
profesionálny vývoj a štúdium, udržiavať kontakt a nadväzovať na súčasný vývoj
vo svojej disciplíne, riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym,
právnym a etickým rámcom disciplíny, viesť alebo byť členom výskumného tímu
pri riešení výskumných úloh vo svojej disciplíne, byť koncepčným pracovníkom,
alebo manažérom v rezorte geodézie, kartografie a katastra.
Problematiku katastra nehnuteľností si študenti prehlbujú v rámci zamerania

Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy v predmetoch Mapy veľkých mie-
rok, Analýza údajov KN, Kartometria.
Mapy veľkých mierok sa vyučujú v 1. roč. letného semestra v rozsahu 2 ho-

diny prednášky a 2 hodiny cvičenia. Cieľom predmetu je, aby sa študenti oboz-
námili so súbormi máp veľkých mierok používaných pre potreby katastra ne-
hnuteľnosti. Jedná sa o mapy z najstaršieho obdobia až po dnešok.
Na splnenie tohto cieľa sa vychádza z podrobných sylabov.
Definícia, delenie a charakteristika máp veľkých mierok (MVM). Posudzova-

nie vlastností máp. Účely tvorby máp. Prehľad vývoja mapovania na území Slo-

venska.
Tvorba, aktualizácia a účely využívaniamáp veľkých mierok. Technické para-

metre tvorby MVM. Právne a technické normy na tvorbu a aktualizáciu MVM.
Rozlišovanie charakteristiky jednotlivých druhov máp veľkých mierok. Analý-

za obsahu máp. Polohopis, výškopis a popis.
Katastrálne mapy starých sústava ich členenie. Mapy stabilného katastra

v bezprojekčnej sústave.
Katastrálne mapy v stereografickom zobrazeni. Geometrický základ. Pres-

nosť mapy a presnosť výmer parciel. Využívanie pôvodných máp v súčasnosti.

Katastrálne mapy vyhotovené vo valcovom zobrazení (Fashingovom). Hodno-
tenie technických parametrov katastrálnych máp starých sústav z hľadiska sú-
časného využívania.
Mapy Cs. pozemkového katastra. Katastrálny zákon č.177 /1927 Sb. Z. an.

Geometrický základ a technické parametre máp. Využívanie máp v súčasnosti.
Mapové provizórium, náhradné a odvodené mapy. Využitie komasačných

máp pre pozemkový kataster. Prevzaté katastrálne mapy.
Státne mapy 1:5000. SMH-5, SMO-5. Možnosti ich využívaniav súčasnos-

ti. Tvorba ortofotomáp 1:5000.
Mapy sústav evidencie nehnuteľnosti. Mapy JEP v súvis10mzobrazeni. De-

kadizované mapy.



Technickohospodárske mapy. Základné a účelové mapy. Mapy v Gausso-

vom-Kriigerovom zobrazení v 30 pásoch.

Technickohospodárske mapy v Kfovákovom zobrazení. Prevod máp v G-

K zobrazení do s-JTSK. Automatizácia tvorby máp veľkých mierok.

Kartometrické vyšetrovanie polohopisu MVM. Hodnotenie máp z hl'adiska ich

využitia. Využívanie máp na úpravu pozemkovej držby a pozemkového vlastníc-

tva (ROEP), pri PÚ, v súdnom znalectve a pod.

Metódy údajov katastra nehnutel'nosti sa vyučujú v 2. ročníku zimného se-

mestra v rozsahu 2 hodiny prednášky a 2 hodiny cvičenia. Cieľom predmetu je,

aby študent získal prehl'ad o využívaní informácií z katastra nehnuteľností. Prak-

ticky má preukázať znalosti z analýz údajov v KN z kvantitativneho hľadiska (šta-

tistika pôdneho fondu) a z kvalitatívneho hl'adiska (štruktúra a aktualizácia objek-

tovo-orientovaného systému, využitie analýz v znaleckej činnosti v KN a pod.).

Na splnenie tohto ciel'a sa vychádza z podrobných sylabov.

Aktuálne požiadavky na informácie o nehnutel'nostiach. Základné prvky in-

formačných systémovo nehnutel'nostiach. ŠiS a AIS GKK.

ISKN. Štruktúra údajov KN. Analýzy údajov KN z hľadiska technických a právnych.

Optimalizácia štruktúry predmetov evidencie-obsahu katastra a katastrálne-

ho operátu. Geometrické určenie a polohové určenie katastrálnych území a ne-

hnutel'ností.

Automatizované spracovanie KN. Výstupné zostavy ISKN. Automatizovaná

aktualizácia bázy údajov KN. Obnova operátov KN. Obnova SGI. Obnova SPI.

Zápis vlastníckych a iných vecných práv k nehnutel'nostiam. Ustiny na zápis

práv v katastri. Usty vlastníctva. Zakladanie, spravovaníe a spôsob zápísov do

LV.
Inovačné zámery na úseku KN. Integrácia údajov a prepojenie ISKN s inými

informačnými systémami. Prístup k údajom KN (vzdialený prístup, Internet).

Informačné technológie na budovanie územných informačných systémov -

ISKN, IS samosprávy a štátnej správy, GiS. Bázy údajov a systémy riadenia bá-

zy údajov. Metódy analýzy dát - štruktúrované a objektové analýzy. Schémy da-

tabáz.

GiS-ISKN - vzťahy v reálnom systéme. Modelovanie kvalitatívnych, kvantita-

tívnych, geometrických a topologických vlastností a javov. Formalizovaná repre-

zentácia prostredníctvom dostupných technológií (CAD systémy, GiS vektorové,

rastrové).

Znalecká činnosť v oblasti KN. Právne predpisy upravujúce znalec kú činnosť.

Správny poriadok. Občianskoprávne vzťahy. Občiansky súdny poriadok.

Ustanovenie znalca. Odborná druhovosť činností znalca. Využívanie informá-

cií z KN v znalec kej činnosti.

Formálne a obsahové náležitosti znaleckého posudku. Moderné technolo-

gické postupy pri spracovaní znaleckého posudku.

Evidenčné systémy pozemkovej držby.



Register obnovenej evidencie pozemkov. Podklady z operátov katastra a pozem-

kového katastra. Obsah a časti registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP).

Kartometria sa vyučuje v 1. ročníku v letnom semestri v rozsahu 2 hodiny

prednášky a 2 hodiny cvičenia. Cieľom predmetu je, aby študent získal znalos-

ti merania na mapách rôznych kartografických zobrazení a to dížok a plôch. Zís-

ka poznatky z morfometrie ako súčasti geomorfológie.

Na splnenie tohto cieľa sa vychádza z podrobných sylabov.

Kartometrické vlastnosti máp. Kartometrické pomôcky a prístroje. Meranie

na mapách. Presnosť kartometricky určených veličín.

Určovanie zemepisných súradníc.

Transformácia pravouhlých rovinných súradníc.

Transformácie súradníc do ~TSK.

Katastrálne mapy vyhotovené v bezprojekčnom a valcovom súradnicovom

systéme a ich transformácia do ~TSK.

Morfometrické vlastnosti máp. Štúdium vzťahov a závislostí javov z máp.

Kartografické metódy výskumu a poznávania skutočností.

Praktické overenie teoretických vlastností si študenti overujú v rámci výučby

v teréne z katastra nehnuteľností a pozemkových úprav v rozsahu dvoch týžd-

ňov. Cieľom je aby študent získal zručnosť pri spracovaní špecifických geome-

trických plánoch a vytýčenie zmenených hraníc v teréne.

Významnou časťou inžinierskeho štúdia je diplomová práca. V diplomovej

práci študent rieši samostatne vybranú problematiku a musí preukázať schop-

nosť samostatne riešiť daný problém s podrobnými analýzami a variantmi rieše-

nia.

Okrem týchto predmetov študenti absolvujú predmety, ktoré viac alebo me-

nej prispievajú k celkovému profilu absolventa ako sú personálny a komunikač-

ný manažment, pozemkové právo, geoekológia a základy súdneho znalectva.

Vychádzajúc z profilov absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia vidieť,

že absolventi absolvujú množstvo predmetov teoretického, teoreticko-aplikačného

a technicko-aplikačného charakteru. Cieľom je pripraviť týchto absolventov pre ši-

rokú škálu činností spojených s problematikou geodézie, kartografie a katastra.

Zostáva teraz na našej spoločnosti, ako využijú nadobudnuté znalosti a schopnosti

absolventov v oblasti štátnej správy, podnikateľskej a komerčnej sféry.

[1.) Zákon č. 131 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákoncN

[2.) Pedagogická dokumentácia na akreditáciu študijných programov Stavebnej

fakulty STU Bratislava


