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Abstrakt 

Bakalá�ská práce se zabývá vývojem katastrálního operátu od 19. století po sou�asnost. Hlavní 

oblastí této práce je historie obsahu katastrálního operátu a znázorn�ní výsledk� zem�m��ických 

�inností v 19. století a dnes. 
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Abstract 

The Bachelor‘s thesis deals with the cadastral development from the 19th century up to the present. 

The main field of the thesis is about the history of the cadastral content and about representation of 

results of geodetic activities in the 19th century and today. 
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1. ÚVOD 

Cílem této bakalá�ské práce je shrnout historii a vývoj katastrálního operátu od 19. století 

po sou�asnost a p�iblížit výsledky zem�m��ické �innosti od 19. století do sou�asnosti. 

Znalost historického vývoje tvo�í dle mého názoru základ vzd�lání všech geodet� a 

kartograf�, s vysokoškolským diplomem nebo i bez n�j.  

Jak jsem zmínila, hlavní oblastí mé práce je porovnání 19. století a sou�asnosti. V úvodu 

práce se zam��ím na historii a podmínky vývoje katastrálního operátu.  

Doložené obrázky jsem získala ve Státním oblastním archivu na Chodovci v Praze a na 

Katastrálním ú�ad� v Kobylisích v Praze.  

P�i výb�ru vhodných obrázk� jsem se zam��ila na obec Hrusice a velkostatky – Zbraslav, 

Brandýs nad Labem a B�eznice. Zvolila jsem tyto velkostatky, protože podklady, které se 

dochovaly z t�chto oblastí, jsou kvalitn�jší v porovnání s ostatními.  



Bakalá�ská práce                                                                       

                            Vývoj katastrálního operátu od 19. století po sou�asnost 

12 

2. HISTORIE KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU 

Dle obecné definice p�edstavuje katastrální operát spojení m��ických a písemných 

podklad� pro evidenci katastru nemovitostí. Samotná evidence slouží k zajišt�ní informací 

pro nezbytné úkony. Od dávné historie slouží mapové podklady k n�kolika ú�el�m. Jako 

podklad pro placení daní z pozemk�, pro vojenské strategie a pro nemén� zanedbatelný 

ú�el rozvoje národního hospodá�ství a rozvoje ekonomiky.  

K zásadní zm�n� evidence p�dy došlo, když kníže Old�ich z rodu P�emyslovc� v roce 

1022 požadoval placení daní dle vým�ry polností. Tento požadavek zapo�al první ú�ední 

soupisy p�dy. Pozemky se v té dob� d�lily na rustikální - poddanské a dominikální - 

panské a m�rnou jednotkou byl lán (16-19 hektar�). Lán nem�l p�esnou hodnotu, lišil se 

podle vlastníka a umíst�ní pozemku. �ím v�tší byla velikost lánu pro ten který pozemek, 

tím nižší byly dan�, a naopak. R�zné velikosti lánu m�ly r�zné ozna�ení, lán královský, 

kn�žský, panský, zemanský, svobodný a selský. Všechny technické údaje pro výpo�et dan�

se ovšem získaly pouze odhadem. 

2.1 Zemské desky 

S následným zavedením zemských m�r a z�ízením zemských desek P�emyslem Otakarem 

II. došlo k povýšení m��i�e na justici. První zápis do zemských desek prob�hl v roce 1278 

v �echách a v roce 1348 na Morav� u soudu brn�nského a olomouckého a v 15. století u 

opavského soudu ve Slezsku. P�emysl Otakar II. sjednotil velikost lánu a zemské desky 

byly vedeny zemským soudem. Evidoval se soukromý majetek, rozlišoval se druh 

(pozemky lesní, orné, lu�ní, k�oviny, chrastiny) a kvalita pozemku (dobrý, prost�ední, 

špatný).  

V roce 1526 se celková da	 rozd�lila na t�i stavy – panský, rytí�ský a m�stský. Od roku 

1522 dohlíželi na správné p�iznání statk� 3 komisa�i, zvolení na zemském sn�mu. Na 

Morav� se da	 odvodila podle majetkové jednotky (zbrojní k�	 = 20 000 zlatých) a po�tu 

poddaných. 
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V dobách zemských desek byla panská i poddanská p�da zapisována do urbá��. Knihy 

obsahovaly záznam o povinnostech poddaných i soupis p�dy. Velikost pozemk� byla také 

ur�ena pouze odhadem. 

2.2 První a druhá berní rula (rustikální katastr) 

První rustikální katastr neboli první berní rula vyhlášená v roce 1654 po t�icetileté válce je 

prvním katastrem na území �ech a byl platný do roku 1684. S první berní rulou byl také 

zaveden pojem katastr. Slovo katastr pochází z latinského názvu capitastratum (caput-

hlava a tastrum-listina). Po zápisu pozemk� do berní ruly byl možný p�evod pozemku do 

vlastnictví panstva pouze prodejem a zaplacením dan� státu. Tato p�da se d�lila na p�du 

ornou a neobd�lávanou. Obsahem první berní ruly byly položky, jako nap�íklad usedlosti, 

domy a jejich vybavení, majitel, obec, chov, kvalita p�dy nebo �emeslo. Plošnou jednotkou 

byla osedlost (na rovin� 80 korc�, v horách 40 korc�). První berní rula m�la vymezené 

speciální dan� pro zápis nov� osedlých. Osedlý byl základní jednotkou prvního 

rustikálního katastru. 

Druhý rustikální katastr neboli druhá berní rula vznikla dopln�ním prvního rustikálního 

katastru a stejn� jako první, nenabyla valného významu.  

2.3 Lánové rejst�íky 

Prvním katastrem na území Moravy byly lánové rejst�íky. Základní plošnou jednotkou byl 

berní lán. Evidoval se dle jednotlivých lokalit a panství. Stejn� jako na území �ech, byl 

podkladem pouze odhad, na základ� p�iznání vrchností. 

2.4 Tereziánský katastr 

První evidence vyhotovená na základ� m��ení v terénu byla vyhlášena 1.5.1749 jako první 

tereziánský katastr, neboli t�etí berní rula. Marie Terezie zrušila d�lení pozemk� na panské 

a poddanské, katastrální operát se stal ve�ejným. P�iznání vrchností bylo nyní ov��ováno 

komisí. Zvolená t�íletá lh�ta k p�ipomínkám zápisu nebyla v praxi výkonná, docházelo 

k nep�ebernému množství stížností. Vznikla �tvrtá berní rula pod názvem druhý 
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tereziánský katastr, kde se evidovaly i panské pozemky. Pot�eba celkového m��ení se 

vy�ešila za vlády syna Marie Terezie, císa�e Josefa II., zavedením Josefského katastru. 

2.4 Josefský katastr 

Patent o reform� dan� pozemkové a vym��ení p�dy ze dne 20.4.1785 vydaný Josefem II. 

smazal rozdíl mezi panskou a poddanskou p�dou. Da	ovým základem bylo vym��ení p�dy 

a základem soustavy se stal pozemek. U každého pozemku se nyní evidovala vým�ra 

získaná p�ímým m��ením skute�ného stavu v terénu, vlastník a hrubý výnos podle 

úrodnosti. P�da nahlášená držiteli se zapisovala do knih – fasí a pozemek se ozna�il 

topografickým �íslem. Výsledný elaborát zvaný Josefský katastr s platností od 19.9.1789 

byl prvním pozemkovým katastrem na území �eské republiky.  

M��ení trvalo 4 roky a pravidla pro m��ení byla shrnuta v návodu – „Ponau�ení, jak 

v skute�nosti m��ení grunt� konáno býti má“. Území se rozd�lilo na katastrální obce se 

slovním popisem hranic a dále se rozd�lilo na trat�. Samotný pozemek se p�ed m��ením 

vylí�il na jednoduché geometrické obrazce a délky se zam��ily lat�mi, �et�zci nebo 

provazy. M��ení probíhalo pod dohledem vrchní a krajské komise. Malé pozemky si m��ili 

samotní vlastníci a velké nebo nepravidelné pozemky m��il metodou m��ického stolu 

inženýr (vojenský zem�m��i�) krajské komise.  

Výsledný katastrální operát obsahoval zmín�né knihy p�iznání (fasí), polní ná�rty, 

pozemkové topografické archy, plošné vým�ry kultur a ro�ní výt�žek z p�dy. 

Kv�li neshodám se šlechtou byl josefský katastr zrušen 1.4.1791 Leopoldem II. a nahrazen 

p�vodním tereziánským katastrem, ovšem jenom na krátkou dobu. 

2.4 Tereziánsko - josefský katastr 

Katastr zavedený v roce 1792 p�evzal prvky z obou p�edchozích elaborát�. Z josefského 

katastru p�evzal vým�ry a panská p�da se ocenila podle panského vyrovnání (snížení daní 

pro panskou p�du). Evidence pozemk� byla rozd�lena na evidenci dominikál a rustikál. 
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Tereziánsko – josefský katastr op�t zavedl v roce 1794 zemské desky a stal se základem 

da	ových p�edpis� pro �echy do roku 1860 a pro Moravu do roku 1820. Éra tohoto 

katastru trvala 70 let, až do založení stabilního katastru v roce 1860. 

2.4 Stabilní katastr 

Všeobecný ob�anský zákoník vyhlášený císa�ským patentem �.946 Sbírky zákona 

z 1.6.1811 zavedl d�ležitý pojem „stavba je sou�ástí pozemku“ a zápis práv díky tak 

provedenému vkladu z�stal platný až do roku 1951. 

Patentem císa�e Františka I. z 23.12.1817 o dani pozemkové a vym��ení p�dy vznikl zápis 

a vym��ení p�dy. Zobrazené plodné i neplodné p�dy byly rozlišené podle kultury a 

jakostní t�ídy. Pro tyto ú�ely vyšla v roce 1818 m��ická instrukce, pozd�ji definitivn�

vydaná v roce 1824 ve Vídni. Nerozlišoval se dominikál a rustikál. Další výrazná zm�na 

nastala p�i zavedení dvou �íselných �ad pro pozemkové a stavební pozemky. Stabilní 

katastr vstoupil v platnost na Morav� v roce 1851 a v �echách v roce 1860. 

Pro mapové dílo bylo zvoleno Cassini-Soldnerovo nekonformní transverzální válcové 

zobrazení a systém pravoúhlých sou�adnic s po�átky v trigonometrických bodech 

Gusterberg (pro �echy) a Svatý Št�pán (pro Moravu). Základní m��ítko zobrazení bylo 

1:2880 (1 dolnorakouské jitro �tverec o stran� 40 sáh� na map� = jeden �tvere�ní palec) a 

m��ítka 1:1440 nebo 1:720 byla použita pro podrobná m��ení. Trigonometrické zam��ení 

na Morav� a ve Slezsku prob�hlo v letech 1824-1836 a v �echách v letech 1826-1843. Pro 

m��ení se vybudovala nová trigonometrická sí
 bod� I., II., III. a IV. �ádu. 

P�da osvobozená od daní byla neplodná p�da, rybníky, �e�išt� a potoky, budovy ve státní 

správ�, kanály, h�bitovy, kostely, nám�stí a návsí. Naopak p�da zdan�ná byla plodná p�da 

(louky, vinice, zahrady, pastviny a role) a parifikáty (soukromé cesty, dráhy, stavební 

místa, zastav�né plochy). Krom� parcelního �ísla dostala parcela i mapový znak podle 

druhu pozemku. 

Hlavní m��ickou metodou byla metoda m��ického stolu. Tyto katastrální mapy se staly 

podkladem sou�asného katastru a jsou používány dodnes. 
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Katastrální operát stabilního katastru obsahuje vce	ovací operát (výsledek srovnávacích a 

bonita�ních šet�ení), písemný operát (údaje o parcele – vlastník, vým�ra, bonitní t�ída, 

p�stovaná plodina, �istý výnos) a m��ický operát (mapy). 

Pro polní m��ení p�i indikování zm�n vznikly indika�ní skici a z katastrálních map se 

zhotovily tzv. císa�ské otisky, vzor skici je znázorn�n v obrázku 1 a vzor císa�ského otisku 

je v obrázku 2. Výkaz ploch stabilního katastru je znázorn�n v obrázku 3. 

Obrázek 1: skica – k.ú. Hrusice [6] 
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Obrázek 2: císa�ský otisk  - k.ú. Hrusice [6] 
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Obrázek 3: výkaz ploch stabilního katastru – k.ú. Hrusice [6] 
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2.4.1 Stabilní katastr – reambulovaný katastr 

Když se na�ízením ze dne 7.9.1848 osvobodili rolníci a zrušilo se p�vodní na�ízení ze dne 

26.5.1791 o zákazu d�lení poddanské p�dy, nastalo období d�lení. Rustikální p�da se nyní 

mohla d�lit mezi potomky majitele pozemku a nemusela se p�edávat pouze v celku, jak to 

bylo zvykem, prvorozenému synovi. V rámci rozd�lení, které by nezp�sobilo konflikt mezi 

d�dici, docházelo k rozd�lení p�dy po pásech, každý pruh obsahoval lepší i horší p�du. Ne 

vždy bylo d�lení výhodné, p�da byla zat�žována a pozd�ji neúrodná, p�ístup k ní také 

nebyl výhodný. Tyto právní zm�ny zp�sobily velký nápor na tehdejší stabilní katastr. Po

následném neúsp�chu došlo na základ� vydání zákona �. 92/1883 �.z. ke scelování 

pozemk� a k op�tovnému tlaku na zm�nu ve stabilním katastru. 

S rozvojem pr�myslové výroby a zvýšením výrobních proces� v zemi došlo k rozší�ení 

m�st, obcí, p�ístupových komunikací a k výstavb� nových obydlí. To, bohužel, bylo na 

stabilní katastr p�íliš. 

Reambulace stabilního katastru byla provedena v letech 1869-1881 na základ� m��ické 

instrukce z roku 1865, dopln�ním skute�ného stavu a po�ízením p�íložných dvojnásobných 

a �ty�násobných map v místech, kde nebyla možnost p�ímého dopln�ní kv�li rozsáhlejším 

zm�nám. Samotnou reambulaci na�ídil zákon ze dne 24.5.1869 88/1869 �íšského zákoníku 

o revizi katastru dan� pozemkové. 

Tato reambulace doplnila chyb�jící údaje a informace z období 1826-1843 v �echách a 

1824-1836 na Morav� a ve Slezsku. 

V rámci reambulace došlo ke stabilizaci trigonometrických bod� a k dopln�ní místopis�. 

Základem pro výpo�et dan� byla kultura a bonita p�dy. Pozemky s povinností pro odvod 

této dan� byly po�ád pozemky zem�d�lsky využívané nebo pozemky lesnické. Zastav�ná 

plocha a nádvo�í ale už nepat�ili k pozemk�m pro zem�d�lskou da	.  
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Reambulace stabilního katastru op�t nep�inesla velké úsp�chy. Byla provedená v �asovém 

sp�chu a dohled pro kvalitu provád�ných prací nebyl schopný pokrýt všechny výsledky. 

Dopl	ování tvo�ili krom� zem�m��i�� i lidé bez kvalifikace na dané úkoly a v�tšina 

technických podklad� proto vznikala odhadem. Úst�ední komisi ur�enou pro kontrolu prací 

tvo�ilo 36 �len� a zemskou komisi p�ibližn� 10 �len�. 

Reambulovaný katastr se kvalitou nemohl rovnat p�vodnímu stabilnímu katastru. 

2.4.2 Stabilní katastr – katastr evidence dan� pozemkové 

23.5.1883 vyšel zákon o evidenci katastru dan� pozemkové.  

Díky tomu musel nov� každý vlastník nemovitosti oznamovat zm�nu ohledn� vlastnictví 

bernímu ú�adu. Katastr byl stále povinen provád�t revizi údaj� v obsahu katastru a zákon �. 

92 o zakládání nových pozemkových knih ze dne 5.12.1874, p�inutil katastr k dodržování 

povinnosti evidence a prokázání pravosti údaj� ve ve�ejných knihách a ohlašovat tyto 

údaje knihovnímu soudu tzv. ohlašovacími archy. Knihovní soud naopak byl povinen 

zasílat tabulární sd�lení s opisy listin katastrálním ú�ad�m. Knihovní soud vedl deník, 

hlavní knihu a sbírku listin. 

Obce byly dle tohoto zákona povinné vyšet�it každou zm�nu a dle na�ízení provést revizi 

jednou za t�i roky. Zárove	 se v evidovaném katastru kladl d�raz na soulad katastrálního 

operátu po právní stránce. Vznikaly takzvané situa�ní plány se zákresem zm�n, tyto 

informace se zapisovaly do výkazu zm�n. Katastr se tak stal ve�ejný a stejn� jako dnes, i 

tehdy mohli lidé požádat o výpis za ur�itý poplatek. Stejn� jako v reambulovaném katastru, 

i v evidovaném katastru obdrželi majitelé nemovitostí opisy o stavu svých vlastnických 

práv a o zp�sobu zápisu v pozemkové knize. Tím také prob�hla další kontrola skute�ného 

stavu samotných vlastník� v��i stavu zapsanému v katastru. 

14.1.1893 vyšlo d�ležité na�ízení �. 40497, které rozší�ilo pravomoci technik�m ohledn�

provád�ní m��ení. Další zm�na nastala po p�ijetí první m��ické instrukce z roku 1887, 

kterou se nahradila metoda m��ického stolu novými metodami za použití p�ístroj� pro 

p�ímé m��ení úhl� a délek. Upravila m��ítka map na v�tší (1:1440 a 1:720) a zm�nila klad 

mapových list�. M��ilo se v metrické soustav� metodou polygonových po�ad� p�ipojených 

na trigonometrické body III. �ádu. 
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2.5 Pozemková kniha  

P�edch�dcem pozemkové knihy (obrázky 4-21) jsou zemské desky z roku 1278, kam se 

zapisovaly výsledky zemského soudu. Ve 14. století se do nich zapisovala také soukromá 

práva panské p�dy. P�i požáru na pražském hrad� v roce 1541 zemské desky sho�ely a 

z�stal z nich pouze jeden svazek. Po požáru se pak psali zemské desky i v další kopii 

uložené na Karlštejn�. Každá zemská deska byla vytvo�ena pro jedno panství, už tehdy 

obsahovala listy A, B a C. [4] List A byl list statkové podstaty (A I-seznam nemovitostí a 

A II-v�cná oprávn�ní k nemovitostem), list B byl list vlastnictví a list B jako list závad. 

Pouze ve�ejný statek neobsahoval informaci A II a B, byl osvobozen od dan� a právn�

spadal pod ob�anský zákoník. [4] 

Zemské desky se staly vzorem pro gruntovní knihy a uvád�ly informace o m�š
anských a 

poddanských majetcích-majitele, splátky, povinnosti a veškeré zm�ny s tím související. 

Tento typ zápisu trval až do 17. století, kdy za�al být vyžadován obsáhlejší zápis 

informací. V roce 1871 vstoupil v platnost knihovní zákon �.95, který ur�il jednotný zápis 

do zemských desek na celém území Rakousko-Uherské monarchie.  

5. l2. l874 vyšel zákon �.92 o zakládání nových pozemkových knih. Pozemkové knihy se 

od té doby vedly dle katastrálního území a zákonem p�edepsanou formu zápisu. Zákon také 

na�izoval o�íslování všech nemovitostí.  

Obrázek 4: Velkostatek B�eznice - Pozemková kniha gruntovní [9] 
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Obrázky 5-6: Velkostatek B�eznice-Pozemková kniha gruntovní – úvodní strana 1 a 2 [9] 

Obrázky 7-8: Velkostatek B�eznice - Pozemková kniha gruntovní–n�mecky, zápis strana 1 

a 2 [9] 
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Obrázky 9-10: Velkostatek B�eznice - Pozemková kniha a pe�etí opat�ená poslední strana 

[9] 

Obrázky 11-12: Velkostatek B�eznice – Pozemková  kniha  – titulní list a zápis [9] 
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Obrázky 13-14: Velkostatek B�eznice - Pozemková kniha dominikální (1824-1850) - 

titulní strana a forma zápisu [9] 

Obrázek 15: Velkostatek B�eznice - Pozemková kniha dominikální (1824-1850) – detail 

zápisu [9] 
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Obrázek 16: Velkostatek B�eznice - Pozemková kniha dominikální (1824-1850) – detail 

zápisu [9] 

  

Obrázky 17-18: Velkostatek Zbraslav - Pozemková kniha dominikální pís. E (1806-1843) 

�esky a n�mecky 29,5x45cm, kožená vazba a pe�etí opat�ená poslední strana [9] 
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Obrázek 19: Velkostatek Zbraslav - Pozemková kniha dominikální pís. E (1806-1843) 

�esky a n�mecky 29,5x45cm, kožená vazba – 1 úvodní strana [9]

Obrázek 20: Velkostatek Zbraslav - Pozemková kniha dominikální pís. E (1806-1843) 

�esky a n�mecky 29,5x45cm, kožená vazba – detail zápisu [9] 
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Obrázek 21: Velkostatek Zbraslav - Pozemková kniha dominikální pís. E (1806-1843) 

�esky a n�mecky 29,5x45cm, kožená vazba – 1 strana [9] 
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2.6 Za�átek prvních úhlom�rných p�ístroj�

Zde bych se zmínila o pro geodety d�ležité etap�, konstrukci úhlom�rných p�ístroj�. Pokud 

nepo�ítám první úpravy kompasu, p�idáním magnetické jehly a stupnice, �ímž vznikl 

úhlom�rní p�ístroj (1300) a Polimetrum (1512) nebo Reviv�v p�ístroj (1547), je v historii 

zem�m��ictví d�ležitým vynálezem p�ístroj Leonarda Diggese – Instrument topographicall 

v roce 1570. Horizontální kruh pojmenoval theodolitus, což jak víme, bylo pozd�ji použito 

pro ozna�ení celého p�ístroje. V roce 1883 založili na území �ech brat�i Josef a Jan 

Fri�ové dílnu pro p�esnou mechaniku. Vyráb�li triangula�ní teodolit 6R se šroubovým 

mikrometrem, p�ístroje pro m��ení deformací p�ehrad a pro stavbu tunel�. Také vyrobili 

d�lní teodolit Duplex s prvním použitím sklen�ného d�leného kruhu. [5]  

2.7 Pozemkový katastr 

Po první sv�tové válce (1914-1918) a po vzniku první �eskoslovenské republiky (1918) 

došlo také ke zm�n� právních norem a zákon�. Zm�na byla nutná, protože �eskoslovenská 

republika byla složena ze t�í r�zných právních systém�. V �echách a na Morav� platili 

rakouské zákony, na Slovensku a Podkarpatské Rusy platili uherské zákony a v Horním 

Slezsku platili pruské zákony. Pozemkový katastr vznikl zákonem �. 177/1927 Sb. zákona 

o pozemkovém katastru a jeho vedení. Sjednotil normy katastru a p�evzal operát z 

evidovaného katastru – m��ický operát, sbírku listin i úhrnné výkazy. 

Na�ízením �.64/1930 Sb. zákona se ve�ejnosti zp�ístupnil m��ický a písemný operát. 

Definoval pozemek a parcelu a rozší�il využití katastru, vedle vym��ování daní i pro jiné 

užití. Pozemkový katastr nyní za�al sloužit jako podklad pro rozvoj kartografie i 

hospodá�ství nebo k podnikání. Za vedení katastru odpovídalo ministerstvo financí 

prost�ednictvím katastrálních m��ických ú�ad�. Slibný rozvoj katastrálního operátu 

p�erušila druhá sv�tová válka a následné zm�ny politického uspo�ádání zem�. To nejvíce 

ovlivnilo zavedení jednotné evidence p�dy a etapu pozemkového katastru trvající od roku 

1931. P�íklad zápisu pozemkového katastru je na obrázcích 22 až 27 a katastrální mapa 

pozemkového katastru je na obrázku 28. 
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Obrázek 22: vyzna�ení stavební parcely 119 z roku 1887 z archivu Pozemkového katastru 

- k.ú. Hrusice - polohorys [8] 
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Obrázek 23: Smlouva z roku 1887 z archivu Pozemkového katastru – k.ú. Hrusice - list 1 

[8] 
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Obrázek 24: Smlouva z roku 1887 z archivu Pozemkového katastru – k.ú. Hrusice - list 2 

[8] 
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Obrázek 25: Smlouva z roku 1887 z archivu Pozemkového katastru – k.ú. Hrusice - list 3 

[8] 
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Obrázek 26: Smlouva z roku 1887 z archivu Pozemkového katastru – k.ú. Hrusice - list 4 

[8] 
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Obrázek 27: klad mapy z archivu Pozemkového katastru, zam��eno 1841 – k.ú. Hrusice [8] 
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Obrázek 28: Mapa pozemkového katastru 1841 z archivu Pozemkového katastru – k.ú. 

Hrusice [8] 

2.8 Jednotná evidence p�dy 

Po jednorázovém soupisu veškeré p�dy vznikla usnesením vlády �.192/1956 dne 

25.1.1956 jednotná evidence p�dy trvající do roku 1964. Zákonem se stanovil pouze popis 

a ozna�ení druh� kultur p�dy. Vedení zajiš
ovala Úst�ední správa geodézie a kartografie 

s pomocí okresních m��ických st�edisek. 

  

Podkladem jednotné evidence p�dy byl p�edchozí pozemkový katastr, p�íd�lové plány, 

pozemkové úpravy a zastavovací plány. Operát tvo�il m��ický (pozemková mapa-kopie 

katastrální mapy, pracovní mapa pro práce v terénu – také kopie p�evážn� špatné kvality, 

eviden�ní mapa-otisk pozemkové mapy) a písemný operát (soupis parcel podle obcí a 

katastrálního území, eviden�ní listy a jejích seznam, seznam dom�, rejst�ík vlastník� a 

uživatel�, výkaz zm�n), úhrnné výkazy a sbírka listin (ná�rty, plány a listiny). 
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V dob� jednotné evidence p�dy docházelo pro m��ický operát k rozsáhlému zanedbání 

m��ických prací, zákresy zm�n byly provád�ny p�evážn� odhadem. Jako p�íklad stojí za 

zmínku povolená trojnásobná odchylka nebo p�i�ítání a od�ítání vým�r. Pracovní pozice 

byly obsazeny nekvalifikovanými lidmi a tím docházelo k nedodržení postup� instrukce B 

pot�ebných ke správnému vedení operátu. 

V katastrální map� nesouhlasily hranice katastrálního území a mapa nebyla kvalitním 

dílem a došlo k tvorb� nového katastrálního operátu. To ale probíhalo pouze 

p�epracováním dosavadních map, místo logicky navazujícího nového mapování. 

Výsledkem byla nekvalitní katastrální mapa, ve které neodpovídaly hranice katastrálních 

území, ani hranice sek�ních list�. 

2.9 Evidence nemovitostí 

Evidence nemovitostí vstoupila v platnost novým ob�anským zákoníkem �. 40/1964 Sb. a 

platila až do roku 1992. Samotná evidence nemovitostí byla vyhlášená podle zákona �. 

22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí provedením vyhláškou �. 23/1964 Sb. a byla vedená 

Úst�ední správou geodézie a kartografie, dále pak od roku 1968 �eským ú�adem 

geodetickým a kartografickým. 

Jednotnou evidencí p�dy vyst�ídalo op�tovné získávání vlastnických práv – osobního 

vlastnictví, ale i jiných majetkových práv. Za nejzásadn�jší zm�nu lze považovat platnost 

definice pojmu nemovitost, tj. pozemek a stavba spojená se zemí pevným základem a 

zajišt�ní osobního vlastnictví smlouvou registrovanou u státního notá�e. Tím byl 

katastrální operát, krom� podkladového operátu jednotné evidence p�dy (m��ický a 

písemný operát, úhrnné a sumariza�ní výkazy a sbírka listin), dopln�n o listy vlastnictví, 

které dopomohly k dopln�ní evidence právních vztah�. Pomocí srovnávacího sestavení 

parcel pro pozemkové knihy a evidence nemovitostí, identifikace parcel vedených 

v operátu s pozemkovým katastrem, bylo docíleno propojení a oprava údaj�. Díky již 

zmín�né nekvalitní tvorb� map v p�edchozím katastru, bylo nevyhnutelné vytvo�it mapy 

nové, mapy pozemkové pokrývající 25% území státu. K tomu byla použita sm�rnice pro 

technickohospodá�ské mapování a sm�rnice pro základní mapu velkého m��ítka.
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Využívala se také fotogrammetrie a pro samotné výpo�ty a aktualizaci operátu také 

rozvíjející se výpo�etní techniku. Mapování probíhalo v m��ítku 1:1000 a 1:2000. Finální 

sm�rnice pro mapování evidence nemovitostí vyšla 25.6.1966 pod názvem Sm�rnice pro 

údržbu map evidence nemovitostí. 

Jak jsem již zmínila, s rozvojem výpo�etní techniky vznikaly nové programy pro výpo�et 

geodetických úloh, ale taktéž probíhala konverze operátu do elektronické podoby. Cílem 

bylo zlepšit p�ístup a zajistit lepší a rychlejší aktualizaci operátu. Tento proces probíhal 

v Praze a v Bratislav�, ve st�ediscích výzkumu na švýcarském automatickém koordinátoru 

– Coragraph (1972). Zavedlo se �íselné m��ení a použití vzor� a formulá��, za�ala tvorba 

podrobných bod� polohového pole. Celkové p�evedení písemného operátu do elektronické 

podoby skon�ilo v roce 1977. Data byla nahrána na magnetické pásky MGP které 

obsahovaly parcelu a uživatele, výkaz zm�n a úhrnný výkaz a pozd�ji i listy vlastnictví. 

Následné sjednocení pro jeden opera�ní systém ješt� umožnilo dopln�ní dalších informací 

a vznikl Registr evidence nemovitostí. Další rozvoj techniky p�inesl dnes již opravdu 

rozší�enou možnost skenování doklad�.  

Na papírové mapy m�lo vliv prost�edí i �as, novou variantou byl p�echod na PET fólie. 

Nepodléhají zkáze jako papírové mapy. Písemný operát pozemkového katastru a operát 

evidence nemovitostí byl nahrán na film 35mm a uložen. Jako p�íklad poškození mapy 

uvádím �ást katastrální mapy panství Zbraslav z roku 1829-1830 na obrázku 29, která je 

napadená plísní. 

Obrázek 29: Katastrální mapa panství Zbraslav z roku 1829-1830 [9]
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3. STRU�NÁ HISTORIE ZÁPISU PRÁV 

3.1 Knihovní zákon a obecný zákoník ob�anský  

P�vod evidence v�cných práv k nemovitostem je ukotven v knihovním zákon� (zák. 

�.95/1871 Sb.) a obecném zákoníku ob�anském. Knihovní zákon platil do 31. 12. 1950 a 

byl to soubor ve�ejných knih se zapsanými právními vztahy k nemovitostem. Mezi ve�ejné 

knihy pat�ili pozemkové knihy, zemské desky, horní knihy a železni�ní knihy. Poté byl 

p�ijat zákon o pozemkovém katastru. Vycházelo se z definice, že nemovitost je pozemek a 

sou�ástí je vše, co je pevn� s pozemkem spojeno. Pro nabytí práva k nemovitosti byla 

pot�ebná jak smlouva, tak zápis do pozemkové knihy. 

3.2 Ob�anský zákoník �. 141/1950 

Následn� po zm�n� politické situace v zemi po druhé sv�tové válce vyšel Ob�anský 

zákoník �. 141/1950. Zm�nil pohled na stavbu, která se již nepovažovala za sou�ást 

pozemku. Zákon tak povoloval r�zné vlastníky pro ob� tyto �ásti. K zápisu v�cných práv 

byla pot�ebná jen smlouva a potvrzení o spln�ní povinnosti poplatkové registrace. Zápis do 

pozemkových knih probíhal i po zm�n� zákona, ale nem�l již na práva vliv. Zákon 

obsahoval právo stavby vznikající ze zákona, na podklad� ú�edního rozhodnutí nebo 

z�ízení stavby smlouvou a p�edkupní právo a vznikl institut v�cných b�emen. O vlastnictví 

lesních pozemk� a zem�d�lské p�d� rozhodoval okresní národní výbor a o registraci smluv 

zapsaných do pozemkové knihy, rozhodovalo státní notá�ství za spoluú�asti orgánu 

lidosprávy. 

Jednotná forma vlastnictví byla rozd�lena:  

- na socialistické vlastnictví (obsahovalo státní nebo družstevní vlastnictví, § 100 zákona) 

- na osobní vlastnictví (v osobním vlastnictví byly z nemovitostí zahrnuty jen rodinné 

domky a rekrea�ní chaty, § 105 zákona) 

- na soukromé vlastnictví (p�edm�tem soukromého vlastnictví byly zejména pozemky a 

stavby, které svoji povahou nespadaly do vlastnictví osobního, § 106 zákona) [10].  
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Ze zákona byl zaveden institut v�cných b�emen jako práv, která jsou spojena s vlastnictvím 

ur�ité nemovitosti (in rem) nebo sv�d�í ur�ité osob� (in personam), (§ 166 a násl. zák.)  

3.3 Ob�anský zákoník �. 40/1964 

Pozd�ji byl p�ijat ob�anský zákoník �. 40/1964 Sb. Upravil zástavní práva a v�cná 

b�emena (§ 495 zák.), zrušil možnost vydržení práva a z�ídil institut omezení p�evodu 

nemovitostí (§ 58 zák.), institut bezpodílového spoluvlastnictví manžel� (§ 143 zák.) a 

institut osobního užívání pozemk� (§ 198. zák.). Stavební pozemky se p�evád�li pouze na 

stát. Došlo ke zrušení zákona o pozemkové knize. 

3.4 Hospodá�ský zákoník �. 109/1964 Sb. 

Zabýval se právními vztahy mezi státními a družstevními organizacemi a státem. 

Nejd�ležit�jším �initelem hospodá�ského zákoníku byl zánik zástavního práva a v�cného 

b�emena po p�evodu majetku do socialistického vlastnictví (zánik práv ze zákona). Pro 

zachování v�cného b�emene pro takový majetek sloužili zvláštní zákony (�.79/1957). 

3.5 Novela ob�anského zákoníku zákonem �. 131/1982 Sb. 

Ustanovení podle § 47 zákona: 

odst. 1: Jestliže zákon stanoví, že ke smlouv� je t�eba rozhodnutí p�íslušného orgánu, je 

smlouva ú�inná tímto rozhodnutím. Je-li rozhodnutí záporné, smlouva se ruší. 

odst. 2: Jestliže zákon stanoví, že ke smlouv� je t�eba její registrace Státním notá�stvím, je 

smlouva ú�inná registrací. Je-li rozhodnutí záporné, smlouva se ruší. 

odst. 3: Nedošlo-li na návrh podaný do 3 let od uzav�ení smlouvy k rozhodnutí p�íslušného 

orgánu nebo k registraci, platí, že ú�astníci od smlouvy odstoupili [10].  

Byl op�t zaveden institut v�cných b�emen a institut vydržení. Po listopadu 1989 došlo op�t 

ke zm�n� politické situace, probíhala novelizace a dopln�ní ob�anského zákoníku, zrušení 

institutu socialistického spole�enského vlastnictví, osobního a soukromého vlastnictví. 
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3.6 Novela hospodá�ského zákoníku zákonem �. 103/1990 Sb. 

�eší vznik právnických osob a právní vztahy mezi nimi. Soust�edí se na vztahy v 

podnikatelské �innosti právnických a fyzických osob, vlastnické vztahy státu a vlastnictví 

právnických osob. 

3.7 Novela ob�anského zákoníku zákonem �. 509/1991 Sb. a obchodní 

zákoník (zák. �. 513/1991 Sb.) „Velká novela“ 

Smlouva je platná po registraci státním notá�stvím, ovšem po�ád platilo, že zm�na 

vlastnického a jiného práva vzniká zápisem do pozemkové knihy. Dochází k obnovení 

institutu p�edkupního práva smluvního a v�cné práva se odd�lili od práva závazkového. 

Vypustil se institut omezení p�evodu nemovitostí a novelou se upravilo právo smluvní a 

zástavní 

3.8 Novela ob�anského zákoníku zákonem �. 264/1992 Sb. 

Kone�n� vy�ešila zápis vlastnictví, zástavního práva a v�cného b�emena do katastru 

smlouvou vkladem do katastru. Zrušila Státní notá�ství a notá�ský �ád. 

Úplné zn�ní ob�anského zákoníku bylo vyhlášeno zákonem �. 47/1992Sb. 

3.9 Zákon �NR �. 359/1992 Sb. zákon o zem�m��ických a katastrálních 

orgánech 

Z�ízen �eský ú�ad zem�m��ický a katastrální a katastrální ú�ady jako jeho sou�ásti.   

3.10 Katastrální zákon �. 344/1992 Sb.  

Z�ízen Katastr nemovitostí �eské republiky, jakožto soubor údaj�, obsahující jak evidenci 

o vlastnických a jiných v�cných právech k nemovitostem, tak i evidenci technickou 

(pozemkový katastr). [10] 
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3.11 Zákon �.265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných v�cných práv 

k nemovitostem 

Stanoveny postupy pro zápis práv do katastru. Vklad práva smlouvou m�l právotvorné 

(konstitutivní) ú�inky a právo tedy vzniká až vkladem do katastru. Probíhá vkladové �ízení 

a kontrola náležitostí listin. 

3.12 Provád�cí vyhláška �. 126/1993 Sb. 

P�edchozí zákony byly samoz�ejm� neúplné a docházelo k problém�m p�i definici pojmu 

pevné spojení s povrchem, jako p�íklad uvádím liniové stavby nebo vodní hráze. S tím 

související právní vztahy a evidence v katastru byly n�kdy nejasné.  

3.13 Novela katastrálního zákona zákonem 89/1996 Sb. a zákona o 

zápisech vlastnických a jiných v�cných práv k nemovitostem zákonem �. 

90/1996 Sb. 

Ú�innost nastala 1.7.1996. Novelou došlo k definování ú�astníka �ízení o vkladu, k 

up�esn�ní pravomocí ú�adu p�i p�ezkoumání vkladových listin, k up�esn�ní zápisu 

poznámkou, k uzákon�ní možnosti zastavení �ízení v p�ípad� ne�innosti ú�astníku p�i 

odstra	ování vad. Také vznikla zásada o nemožnosti odvolání nebo žalob� k rozhodnutí o 

povolení vkladu. 
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4. HISTORICKÉ VÝSLEDKY ZEM�M��ICKÉ �INNOSTI 

4.1 Velkostatek B�eznice (podklady z období 1801-1939) 

Velkostatek B�eznice vznikl ve 13. století, sloužil jako sídlo pán� u B�eznice do 15. století, 

kdy poslednímu majiteli (Petr Malovec) propadl majetek kv�li ú�asti na protihabsburském 

odboji. Dalším vlastníkem byl �íšský místokanclé� Ji�ík z Lokšan, dále P�ibík Jeníšek do 

roku 1728, Vilém Albrecht Krakovský z Kolovrat a z Újezdu do roku 1872 a Eduard Pálffy 

až do p�evedení velkostatku pod správu socialistického sektoru. Podklady Velkostatk 

B�eznice jsou znázorn�ny na obrázcích 30 až 40. 

Obrázek 30: Polohorys týkající se vým�ny louky �. 195 Anny Truhlá�ové z Bor� �.d. 5 za 

díl louky �. 373 k panství B�eznickému p�ipadající [9] – papír lepený na plátno
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Obrázek 31: Polohorys týkající se vým�ny louky �. 195 Anny Truhlá�ové z Bor� �.d. 5 za 

díl louky �. 373 k panství B�eznickému p�ipadající [9] - papír lepený na plátno – detail 1 

Obrázky 32-33: Polohorys týkající se vým�ny louky �. 195 Anny Truhlá�ové z Bor� �.d. 5 

za díl louky �. 373 k panství B�eznickému p�ipadající [9] - papír lepený na plátno – detail 2 

a detail 3 
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Obrázek 34: Délkový profil, Situa�ní ná�rt a vrstevnice [9] – sou�ástí je obr. 35 a obr. 36 
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Obrázky 35-36: Délkový profil [9] 
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Obrázek 37: Nástin k vým�n� velkostatku B�eznickému v katastrální obci Koupi 

nabídnutých pozemk� [9]

Obrázek 38: Nástin k vým�n� velkostatku B�eznickému v katastrální obci Koupi 

nabídnutých pozemk� [9] – detail 1 
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Obrázek 39: Zákres stavení a �ásti lesa [9]

Obrázek 40: Zákres stavení a �ásti lesa [9] – detail 1 
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4.2 Velkostatek Brandýs nad Labem (podklady z období 1801-1943) 

Oblast velkostatku pat�ila panujícímu rodu. Prvním majitelem byl Boreš z Rýzmburku, pak 

Rynek Berka z Dubé, Jan z Michalovic, Jan Tova�ovský z Cimbrka a Jan ze Šelmperka, 

Konrád a pak jeho syn Arnošt, kterému bylo v roce 1547 panství zkonfiskováno a pat�ilo 

�eské korun� do roku 1856. Zadlužené pak propadlo Státní bance. Podklady Velkostatku 

Brandýs nad Labem jsou na obrázcích 41 až 45. 

Obrázek 41: Situa�ní plán území postoupeného pro oba pr�lomy Labe z roku rok 1842 

 (velikost 75x51cm) [9] – papír na plátn�
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Obrázek 42: Situa�ní plán území postoupeného pro oba pr�lomy Labe z roku rok 1842 

 (velikost 75x51cm) [9] – papír na plátn�, detail 1 

Obrázek 43: Plán p�erovské zámecké zahrady (velikost 45x35cm) od Václava Oppela 

z roku 1844 [9] 
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Obrázek 44: Touše	, situa�ní plán obecních pozemk� (velikost 33x43cm) z roku 1840 [9] 
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Obrázek 45: Brandýs-záduší, situa�ní plán parcel �.39, 1:2880 z roku 1893 od V. Bošína 

[9] 
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4.3 Velkostatek Zbraslav (podklady z období 1801-1949) 

Centrum panství Zbraslav byla obec Zbraslav (p�vodn� Izbraslav) s Libní, �ernošicemi, 

Lehovicemi, �áste�n� v Lipanech a Žabov�eskách. Sou�ástí panství byly p�ilehlé lesy a 

�ást �eky. Koupí od benediktin� se stal majitelem pražský biskup Jan III. z Dražic. Od n�j 

v roce 1268 sm�nil panství za jiné statky P�emysl Otakar II., sou�ástí panství byla ves 

Záb�hlice a ob� Chuchle. Syn Václav II. zde ve Zbraslavi vystav�l klášter pro �ád 

cisterciácký. Václav II. panství zveleboval ve všech ohledech, dostav�l opatský dv�r, 

vystav�l nový chrám i klášter (pojmenovaný v n�meckém p�ekladu Königssal) a p�ipojil 

k panství mnoho statk�. Podklady Velkostatku Zbraslav jsou na obrázcích 46 až 55. 

Obrázek 46: Velkostatek Zbraslav – plánek Zbraslavi podle Ing. Bažiny z roku 1830 [9] 
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Obrázek 47: Situa�ní plán [9] 

Obrázek 48: Situa�ní plán [9] – detail obrázku 47 
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Obrázky 49-52: Revír Zbraslav – kotovaný ná�rt t�žby pro rok 1901 [9] 
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Obrázek 53: Mapa p�dy panství Zbraslav [9]

Obrázek 54: Speciální mapa Vltavy od Záho�í ke Št�chovicím [9]
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Obrázek 55: Müllerova mapa n�mecko – francouzského bojišt� z roku 1870-1871, 

1:500000 (velikost 35x47cm) [9]
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5. KATASTR NEMOVITOSTÍ A SOU�ASNÝ KATASTRÁLNÍ OPERÁT 

5.1 Katastr nemovitostí 

Katastr nemovitostí jako takový, vznikl zákonem �.344/1992 Sb. o katastru nemovitostí 

�R. Ke vzniku katastru nemovitostí ovšem vedlo mnohem víc d�vod�, rozpad �eské a 

Slovenské Federativní Republiky a následné ekonomické a politické zm�ny, vyhlášení 

nových p�edpis� a zákon� s tím souvisejících (chronologicky - zákon �. 264/1992 Sb. o 

zm�n� ob�anského zákoníku, zákon �. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných 

v�cných práv k nemovitostem, zákon �. 359/1992 Sb. o zem�m��ických a katastrálních 

orgánech, vyhláška �. 126/1993 Sb. k zákon�m �.265/1992 Sb. a 344/1992 Sb., zákon �. 

200/1994 Sb. o zem�m��ictví, 256/2013 Sb. zákon o katastru nemovitostí a vyhláška 

�.357/2013 Sb. o katastru nemovitostí).  

Sou�asný katastr nemovitostí vznikal za náro�ných podmínek a i v sou�asné dob� se m�ní 

a p�izp�sobuje dle aktuálních požadavk�, jak legislativních tak uživatelských.  Území 

�eské republiky pokrývali ze 70% grafické mapy p�vodem ve stabilním katastru a z 30% 

mapy �íselného m��ení (pozemkového katastru a evidence nemovitostí). Ty všechny tvo�í 

soubor geodetických informací. Soubor popisných informací byl p�evzat a dopln�n ze 

souboru popisných informací p�edchozí evidence nemovitostí. Hlavním problémem 

z�stávaly parcely slou�ené do v�tších celk� obsažené ve zjednodušené pomocné evidenci.  

 Katastr nemovitostí zajistil digitalizaci operátu, doplnil parcely a da	ové informace, 

zajiš
oval digitalizaci map a vedení list� vlastnictví a také zhušt�ní podrobného bodového 

pole. Díky digitalizaci vzniká Informa�ní systém katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí 

je pokra�ovatelem ve�ejných knih, z nichž p�evzal v�tšinu funkcí. Ve�ejné knihy spravoval 

soudní orgán, ale katastr nemovitostí spravoval správní orgán, proto bylo nutné tuto správu 

slou�it. Zm�ny v katastru p�inesly i zm�ny v zápisu. 

Od 1.1.2014 nahrazuje zákon �. 256/2013 o katastru nemovitostí zákony �.. 344/1992 Sb. o 

katastru nemovitostí �eské republiky (katastrální zákon) a �. 265/1992 Sb. o zápisech 

vlastnických a jiných v�cných práv k nemovitostem. 
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5.2 Zápis právních vztah� a jiných údaj� do katastru nemovitostí  

Katastr nemovitostí je ve�ejný seznam, který obsahuje soubor údaj� o nemovitých v�cech 

(dále jen „nemovitost“) vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich 

geometrické a polohové ur�ení a zápis práv k t�mto nemovitostem. [12] 

Nový ob�anský zákoník �. 89/2012 Sb. [11] s ú�inností od 1.1.2014 definuje V�cná práva 

v Hlav� I a v Hlav� II. Zápis práv do katastru definuje nový katastrální zákon �. 256/2013 

Sb. [12], s ú�inností od 1.1.2014. Zm�na právních vztah� nastane vkladem, záznamem 

nebo poznámkou. Pro zápis nebo zm�nu právních vztah� musí být dodrženy náležitosti a 

forma podaných listin, smlouvy musí obsahovat náležitosti dané zákonem �.256/2013Sb. o 

katastru nemovitostí. Podle §6 [12] se ze zákona se zapisuje v�cné právo, právo ujednané 

jako v�cné právo, nájem a pacht.  

Dle §7 písm. (1) [12] se zápisy práv se do katastru provád�jí na základ� písemností 

v listinné podob� nebo v elektronické podob� (dále jen „listina“). Pokud je listina 

vyhotovená v elektronické podob�, musí být též opat�ena kvalifikovaným �asovým 

razítkem. Dle §7 písm. (2) [12] �íká, že týká-li se právo, které má být na základ� listiny 

zapsáno do katastru, jen �ásti pozemku evidovaného katastru, musí být s listinou spojen 

geometrický plán, který �ást pozemku vymezuje. Geometrický plán se považuje za sou�ást 

listiny.

5.3 §4 [12] Obsah katastru 

(1) Katastr obsahuje 

a) Geometrické ur�ení a polohové ur�ení nemovitostí a katastrálních území, 

b) Druhy pozemk�, �ísla a vým�ry parcel, údaje o budovách, kterým se p�id�luje �íslo 

popisné nebo eviden�ní v�etn� �ísel t�chto budov, údaje o budovách, kterým se 

�íslo popisné ani eviden�ní nep�id�luje, pokud jsou hlavní stavbou na pozemku, 

nejedná-li se o drobné stavby, vybrané údaje o zp�sobu ochrany a využití 

nemovitostí a �ísla jednotek 
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c) Cenové údaje, údaje pro da	ové ú�ely a údaje umož	ující propojení s jinými 

informa�ními systémy, které mají vztah k obsahu katastru, 

d) U evidovaných budov údaj o tom, zda se jedná o do�asnou stavbu. 

e) údaje o právech v�etn� údaj� o vlastnících a údaje o oprávn�ných z jiného práva, 

které se zapisuje do katastru (dále jen „jiný oprávn�ný“) 

f) upozorn�ní týkající se nemovitosti, pokud jiný právní p�edpis stanoví povinnost 

vyzna�it je v katastru nebo jsou pot�ebná pro správu katastru, 

g) úplná zn�ní prohlášení o rozd�lení práva k domu a pozemku na vlastnické právo 

k jednotkám (dále jen „prohlášení vlastníka domu“) 

h) dohody spoluvlastník� o správ� nemovitostí, 

i) údaje o bodech podrobných polohových bodových polí,

j) místní a pomístní názvosloví. 

(2) O fyzické osob� se do katastru zapisuje  

a) jméno, pop�ípad� jména, a p�íjmení, 

b) rodné �íslo, a nemá-li je, datum narození, 

c) adresa místa trvalého pobytu, nemá-li je, adresa bydlišt�. 

(3) O právnické osob� se do katastru zapisuje 

a) název nebo obchodní firma, 

b) identifika�ní �íslo osoby nebo jiný obdobný identifika�ní údaj, je-li p�id�len, 

c) sídlo. 

5.4 Katastrální operát dle §5 [12] 

(1) Obsah katastru je uspo�ádán v katastrálních operátech podle katastrálních území. 

(2) Katastrální operát tvo�í 

a) soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a její �íselné 

vyjád�ení, 

b) soubor popisných informací, který zahrnuje údaje podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) 

c) dokumentace výsledku šet�ení a m��ení pro vedení a obnovu souboru geodetických 

informací, v�etn� místního a pomístního názvosloví, 
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d) sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí orgán� ve�ejné moci, smlouvy a jiné listiny, 

na jejichž podklad� byl proveden zápis do katastru, úplná zn�ní prohlášení 

vlastníka domu a dohody spoluvlastník� o správ� nemovitosti, 

e) protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách, dalších zápisech, opravách chyb, 

námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, výsledcích revize katastru a o 

záznamech pro další �ízení. 

5.5 Geometrický plán 

Sou�asná definice podle slovníku vugtk [3] je, že geometrický plán je technický podklad 

pro zobrazení p�edm�tu zápisu do souboru geodetických informací nebo pro vymezení 

rozsahu v�cného b�emena, zat�žuje-li v�cné b�emeno pouze �ást pozemku. Je sou�ástí 

listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí. Vyhotovuje se vždy na 

základ� výsledk� geodetických prací v terénu a obsahuje grafické zobrazení nemovitosti 

p�ed zm�nou a po ní a další údaje podle stanovených požadavk�. 

5.5.1 Historie geometrického plánu 

Geometrický plán vznikl jako nástroj komunikace mezi „právníky“ a „geodety“ a jeho 

tvorba byla sv��ena do rukou soukromé podnikatelské �innosti.  

Ze zdroje [7] si dovolím vyjmenovat n�kolik názv� p�edcházejících sou�asnému 

pojmenování z roku 1964 geometrický plán, a to: geometrovský plán, geometrický 

polohový plán, geometrický situa�ní plán, geometrický (polohopisný) plán, geometrický 

(výškopisný) plán, geometrický (parcela�ní) plán a geometrický (odd�lovací) plán. Krom�

názvu se samoz�ejm� m�nil i vzhled geometrického plánu a materiál použitý pro výrobu a 

zbarvení geometrického plánu. P�vodní stav m�l �ernou barvu, nový stav �ervenou, 

konstruk�ní, om�rné a kontrolní míry m�li modrou barvu, odd�lené parcel se vyzna�ilo 

podbarvením. Až sm�rnice ze dne 31.10.1975 �. 4000/1975-22 §7 stanovila zásadu 

jednobarevnosti geometrického plánu a nový stav znázorn�n silnou �arou. 
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5.5.2 Druhy geometrických plánu a závazné údaje dle zákona 

Pro r�zné ú�ely vyhotovujeme také r�zné druhy geometrických plán�. Musíme brát v 

úvahu, k �emu bude ten který geometrický plán sloužit. Každý druh má své náležitosti a 

p�edpisy pro platné podání na katastrálním ú�ad�, které jsme povinni dodržet. Známe t�i 

možnosti využití geometrických plán�. V první �ad� se vyhotovuje geometrický plán jako 

p�íloha smlouvy pro zápis do katastru. Další geometrické plány jsou uložené v 

dokumentaci katastrálního ú�adu bez provedení zápisu do katastru. Takové jednání je bu�

cílem, nebo neznalostí objednatele. V nejhorším p�ípad� m�že pozd�ji dojít k neshodám, v 

domn�ní, že zápis do katastru prob�hl dle pravidel. Do poslední skupiny pat�í geometrické 

plány vyhotovené pouze pro objednatele pro jeho „domácí uskladn�ní“ a ponechání 

takového geometrického plánu na horší �asy. Takový geometrický plán má ale omezenou 

dobu platnosti a to po dobu souladu s katastrální mapou a výkazem dosavadního a nového 

stavu. 

Podle § 79 vyhlášky [2]  

(1) Geometrický plán se vyhotovuje pro 

a) zm�nu hranice katastrálního území, 

b) rozd�lení pozemku, 

c) zm�nu hranice pozemku, 

d) vyzna�ení nebo zm�nu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a 

vodního díla, 

e) ur�ení hranic pozemk� p�i pozemkových úpravách,  

f) dopln�ní souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným zp�sobem, 

g) opravu geometrického a polohového ur�ení nemovitosti, 

h) up�esn�ní nebo rekonstrukci údaj� o parcele podle p�íd�lového �ízení, 

i) pr�b�h vyty�ené nebo vlastníky zp�esn�né hranice pozemk�, 

j) pr�b�h hranice ur�ené soudem, 

k) vymezení rozsahu v�cného b�emene k �ásti pozemku. 
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Podle § 84 vyhlášky [2] má geometrický plán tento obsah a náležitosti: 

(1) Geometrický plán se vyhotovuje v elektronické podob�, pro ú�ely vyhotovení listiny se 

v p�ípad� pot�eby vyhotoví jeho stejnopis v listinné podob� podle zákona o zem�m��ictví. 

(2) Geometrický plán obsahuje vyjád�ení stavu p�ed zm�nou a po zm�n� a má tyto �ásti: 

a) popisové pole, 

b) grafické znázorn�ní, 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru, 

d) seznam sou�adnic, 

e) výkaz údaj� o bonitovaných p�dn� ekologických jednotkách. 

(3) Grafické znázorn�ní vychází ze stavu katastrální mapy, který je dopln�n o znázorn�ní 

zm�ny. V p�ípadech, kdy rozsah práv k nemovitostem je graficky vyjád�en na jiných 

mapových podkladech než na katastrální map�, doplní se grafické znázorn�ní kresbou 

polohopis z t�chto podklad�. 

(4) Výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru obsahuje vybrané údaje souboru 

popisných informací o zm�nou dot�ených pozemcích a o nov� vyzna�ovaných 

nemovitostech s porovnáním se stavem evidence právních vztah�. V tomto porovnání se ke 

všem nov� odd�lovaným parcelám nebo k jejich souboru odd�lovanému pro stejného 

nabyvatele p�i�adí údaje o parcelních �íslech, �íslech list� vlastnictví, vým�rách a ozna�ení 

díl� parcel podle evidence právních vztah�, které budou podkladem pro sepsání listin. 

(5) Seznam sou�adnic obsahuje sou�adnice bod� nové nebo zp�esn�né hranice, obvodu 

budovy nebo vodního díla a sou�adnice navazujících kontrolních bod�. 

(6) Výkaz údaj� o bonitovaných p�dn� ekologických jednotkách obsahuje parcelní �íslo 

zem�d�lského pozemku v novém stavu podle katastru, pop�ípad� podle zjednodušené 

evidence, kód bonitované p�dn� ekologické jednotky a vým�ru dílu parcely p�íslušejícího 

k tomuto kódu. 

(7) V geometrickém plánu se poznamená p�ípadný podn�t k související oprav�

geometrického a polohového ur�ení pozemku nebo oprav� vým�ry. 
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(8) Má-li být podle geometrického plánu do katastru zapsáno krom� jiné zm�ny i 

zp�esn�né geometrické a polohové ur�ení pozemku, týkající se touto jinou zm�nou dot�ené 

hranice, poznamená se v geometrickém plánu pot�eba doložení souhlasného prohlášení o 

shod� na pr�b�hu hranic pozemk�. 

(9) V geometrickém plánu pro pr�b�h vyty�ené nebo vlastníky zp�esn�né hranice pozemk�

se zárove	 vyzna�í zp�esn�né geometrické a polohové ur�ení rozsahu v�cného b�emene k 

�ásti pozemku zobrazeného v katastrální map�, pokud byl jeho rozsah vymezen ur�ujícími 

mírami od této hranice. 

5.6 Sou�asné výsledky zem�m��ické �innosti 

Vzory výsledk� zem�m��ické �innosti ze sou�asnosti jsou v obrázcích 56 až 66. Za 

d�ležitou ukázku považuji kupní smlouvu, konkrétn� na bytovou jednotku v obrázcích 67 

až 73. 

Obrázek 56: Katastrální mapa V.S.VI-18-11 – p�vodní na PET fólii – tohle je tisk na 

plotru, 1:2880 [8] platná k 8.4.2014 
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Obrázek 57: DKM k.ú. Rokycany [8] 

Obrázek 58: Záznam podrobného m��ení zm�n 625 k.ú. Hrusice z roku 2006 – obálka [8] 
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Obrázek 59: Záznam podrobného m��ení zm�n 625 k.ú. Hrusice z roku 2006 – kresba [8] 
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Obrázek 60: Záznam podrobného m��ení zm�n 625 k.ú. Hrusice z roku 2006 – výpo�et 

vým�r parcel (díl�) [8] 
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Obrázek 61: Záznam podrobného m��ení zm�n 625 k.ú. Hrusice z roku 2006 – seznam 

sou�adnic [8] 
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Obrázek 62: Záznam podrobného m��ení zm�n 625 k.ú. Hrusice z roku 2006 – výpo�et 

strana 1 [8] 
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Obrázek 63: Záznam podrobného m��ení zm�n 625 k.ú. Hrusice z roku 2006 – výpo�et 

strana 2 [8] 
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Obrázek 64: Geometrický plán pro vyzna�ení zm�ny vn�jšího obvodu budovy �. 625-

112/2006 k.ú. Hrusice [8] 
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Obrázek 65: Geometrický plán pro zm�ny obvodu budovy �. 2620-7/2014 k.ú. Hradištko 

[8] 
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Obrázek 66: Geometrický plán pro zm�ny obvodu budovy �. 2620-7/2014 k.ú. Hradištko-

kresba [8] 
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Obrázek 67: Kupní smlouva na bytovou jednotku – strana 1 
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Obrázek 68: Kupní smlouva na bytovou jednotku – strana 2 
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Obrázek 69: Kupní smlouva na bytovou jednotku – strana 3 
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Obrázek 70: Kupní smlouva na bytovou jednotku – strana 4 
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Obrázek 71: Kupní smlouva na bytovou jednotku – strana 5 
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Obrázek 72: Kupní smlouva na bytovou jednotku – strana 6 
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Obrázek 73: Kupní smlouva na bytovou jednotku – strana 7 
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6. ZÁV�R 

Úlohou této bakalá�ské práce bylo p�iblížit obsah katastrálního operátu a výsledky 

zem�m��ické �innosti od 19. století až po sou�asnost. Do práce byly zahrnuty podklady o 

tom, že legislativní, technické požadavky a požadavky obyvatel zp�sobují nep�etržitou 

aktualizaci katastru a podklad� katastru nemovitostí. To je d�ležité jak pro sou�asnost, také 

pro budoucnost. 

Ve své práci vycházím z podklad� získaných z dokument� uložených ve Státním oblastním 

archivu v Praze a �eského ú�adu zem�m��ického a katastrálního v Praze. Zvlášt� získání 

podklad� ze Státního oblastního archivu v Praze bylo velmi problematické. Archivace 

dokument� je nep�ehledná a získání informací pro nezasv�ceného �lov�ka nebo osoby, 

která není zam�stnancem archivu, je �asov� náro�né. 

Sou�asný katastrální operát je na rozdíl od svých p�edch�dc� na dobré cest� stát se 

p�ehledným a dostate�ným centrem informací v blízké i vzdálené budoucnosti. 
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