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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Téma vychází z mé profesní praxe na katastrálním pracovišti, na které přešlo změnou 

působnosti katastrálního pracoviště kolem 80 nových katastrálních území, ve kterých se také 

dosud vedou tyto evidence pod společným označením „původ grafický příděl – GP“ a 

s plánovanou digitalizací a tedy odstraněním ZE (zjednodušené evidence) se došetřují 

současné zápisy vlastnických vztahů. 

V bakalářské práci se zaměřím na současnou problematiku nedořešených vlastnických vztahů 

přídělových systémů v praxi a jejich způsob došetřování v rámci jak KZEN tak současné 

digitalizace s právní oporou. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Pozemkový katastr – pozemková kniha, parcelní protokol, knihovní vloţky. 

Evidence nemovitostí – komplexní zakládání evidence nemovitostí. 

Katastr nemovitostí – zjednodušená evidence – původ evidence nemovitostí, pozemkový 

katastr a grafický příděl. 

Scelovací řízení – scelování pozemků – komasace, rejstřík drţebností a rejstřík náhrad. 

Poválečná konfiskace – dekret prezidenta republiky. 

Přídělové řízení – návrh přídělu a grafický přídělový plán, přídělová listina. 

 

 

ABSTRACT 

The subject of this work comes from my professional experience in a land registry office, to 

which around 80 new registry districts (in which records are still kept under the joint 

designation “origin of graphic allocation”) were transferred as a result of a change to the 

jurisdiction of the registry office. The current records of ownership relations are being 

investigated along with planned digitalisation and, therefore, the elimination of “simplified 

records”. 

My thesis focuses on the topical issue of the unresolved ownership relations of allocation 

systems in practice and their method of investigation within the framework of both 

comprehensive collation of real estate records and current digitalisation with legal support.  

KEYWORDS 

Land registry – land register, plot protocol, registered entries. 

Real estate records – comprehensive collation of real estate records. 

Real estate registry – simplified records – origin of real estate records, land registry and 

graphic allocation. 

Consolidation proceedings – consolidation of plots of land – consolidation, register of tenures 

and register of indemnification. 

Post-war confiscation – the Decree of the President of the Republic. 

Allocation proceedings – draft allocation and graphic allocation plan, allocation certificate. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 

Cílem mé práce je seznámení v kontextu své profesní praxe z katastrálního pracoviště a 

dalších nových znalostí získaných ze studia akreditovaného bakalářského studijního programu 

Geodézie a kartografie s problémy a principy dřívější evidence přídělových systémů a vyuţití 

komplexnosti těchto znalostí jako pomocného materiálu k řešení pracovních úkolů v praxi 

katastrálního pracoviště při odboru geodetických informací katastru nemovitostí (GI KN) 

v oddělení obnovy a revize katastru nemovitostí (KN).   

Platný Katastr nemovitostí ČR (KN ČR) nerozeznává v pojmu zjednodušená evidence (ZE) 

pro jednoduchost a dočasnost tohoto označení zvlášť scelovací a přídělová řízení, ale zahrnuje 

tuto problematiku pod jednotný název „Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)“ s významem  

pro  zkratku  GP  grafický  příděl,  coţ  je  vyloţeno  i  v  prováděcí  vyhlášce  č. 26/2007 Sb. 

(katastrální vyhlášce) mimo jiné i k zákonu č. 344/1992 Sb. (katastrálnímu zákonu). [7] 

Přídělové systémy, coţ tedy přesněji značí přídělové a scelovací operáty, jsou důleţitým 

zdrojem cenných informací hlavně pro obnovu katastrálních map, neboť na většině území ČR 

je v současné době platnou katastrální mapou mapové dílo, jeţ svým vývojem sahá i do 

bývalého pozemkového katastru, na který navazují přídělové nebo scelovací systémy. Z toho 

je zřejmé, ţe se s těmito dřívějšími pozemkovými evidencemi bude nutné i nadále při 

současné digitalizaci souboru geodetických informací (SGI) zabývat, neboť tato digitalizace 

SGI je zcela nedílnou součástí výstavby funkčního informačního systému katastru 

nemovitostí (ISKN), viz Obr. 1.  

 

 

Obr. 1 Pracovní prostředí Informačního systému KN [15] 
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1 NÁVAZNOST PŘÍDĚLOVÝCH SYSTÉMU NA PŘEDCHOZÍ 

EVIDENCI 

 

1.1 POZEMKOVÝ KATASTR JAKO PODKLAD PŘÍDĚLOVÝCH SYSTÉMŮ  

Přídělové i scelovacích operáty vycházely a navazovaly na předcházející pozemkový katastr, 

který před ukončením své dá se říci ţivé funkce, znamenající udrţování této evidence v plném 

rozsahu do zhruba roku 1939, byl spolehlivou a nepostradatelnou součástí všech právních 

jednání o nemovitostech a podkladem většiny hospodářských a technických jednání týkajících 

se nemovitostí. [1] 

Např. ještě i v poválečných přídělových systémech probíhajících ve 40. a 50. letech se některá 

konfiskační řízení zvláště podle dekretu prezidenta republiky Edvarda Beneše č. 12/1945 Sb. 

a 108/1945 Sb. zaznamenávaly i do knihovních vloţek pozemkových knih a některé příděly 

byly také sporadicky zaknihovány v průběhu počáteční fáze vypracovávání přídělového 

operátu v tak zvaných předběţných knihovních vloţkách podle předběţné přídělové listiny 

vydané tehdejším Národním pozemkovým fondem při Ministerstvu zemědělství v Praze.    

Spolehlivost pozemkového katastru spočívala například v zákonné všeobecné ohlašovací 

povinnosti změn skutečností vedených v katastru, v povinnosti zjišťovat neohlášené změny 

při občasných prohlídkách a v povinnosti pravidelných přehlídek drţebnostního stavu po 

třech letech. K vysoké právní i technické úrovni pozemkového katastru jako podkladu pro 

přídělové a scelovací systémy přispíval tedy soulad pozemkového katastru se skutečným a 

právním stavem, jehoţ neodmyslitelnou součástí byly práce civilních geometrů a oprávněných 

státních úřadů i podniků a vzájemné předávání informací mezi pozemkovým katastrem a 

pozemkovou knihou.  

Po ukončení této ţivé funkce pozemkového katastru po roce 1939 docházelo dlouhá léta 

k  větší  či  menší  degradaci  následných  evidencí  nemovitostí, například i přijetím zákona  

č. 90/1947 Sb. o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku 

a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek ke zjednodušení 

zápisů  do  pozemkových  knih  a  zvláště  pak  přijetím  nového  občanského  zákoníku        

č. 141/1950 Sb., kterým byl jiţ zcela prolomen intabulační princip.  

 

1.2 POROVNÁNÍ PRINCIPŮ VEDENÍ POZEMKOVÉHO KATASTRU A KATASTRU 

NEMOVITOSTÍ 

Ze současného úhlu pohledu je historickým přelomem ve vývoji systému evidencí rok 1992 

jako vrcholící proces sloţité přípravy nových zákonů a obnovy jiţ dříve pouţívaného, ale 

historickými evidence opuštěného obdobného intabulačního principu dnes vkladem do 

katastru na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu jako orgánu státní správy.  

Toto řešení bylo přijato po sloţitém jednání mezi tehdejšími ministerstvy spravedlnosti, 

ústředními orgány geodézie a kartografie, Nejvyššího soudu tehdejší ČSFR, Nejvyšších soudů 

obou republik a jiných zainteresovaných orgánů a v neposlední řadě souvisejícím zrušením 

státních notářství. Významnou a bezesporu výhodnou skutečností při řešení problematiky 
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současných nedošetřených vlastnických vztahů vzniklých převáţně nedokončením 

scelovacích a přídělových systémů se jeví také zákonné ustanovení o úschově pozemkových a 

ţelezničních knih do úschovy katastrálních úřadů.  

Katastrální úřady tak navázaly na působnost středisek geodézie s rozšířenou působností o 

další úkony, jako je rozhodování ve správním řízení při povolení nebo zamítnutí vkladu práv 

do katastru, rozhodování o námitkách proti obsahu obnoveného katastrálního operátu, aj. 

Katastr nemovitostí přebral a spojuje dva nezávislé evidenční nástroje – technickou evidenci 

nemovitého majetku a evidenci vlastnictví k nemovitostem a práv a omezení k nim a tím 

dochází k propojení občanského a veřejného práva, ale i přebrání všech zásad zaloţení 

pozemkové knihy vyjma zásady „volnosti“, která je nahrazena zásadou „oficiality“. 

 

1.2.1 ZÁSADY KNIHOVNÍHO PRÁVA A KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Pro ilustraci citace těchto zásad knihovního práva – hlavních principů [13], na nichţ spočívala 

garance vlastnických a jiných práv k nemovitostem pozemkové knihy s porovnáním zásad 

vedení platného Katastru nemovitostí ČR (zkráceně KN), který vznikl ke dni 01. 01.1993 na 

základě zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR (katastrálního zákona): 

1) Zásada intabulace (vkládání) – vlastnické a jiné vztahy k nemovitostem vznikají a 

zanikají zápisem do pozemkových knih. V KN ke vkladu nebo záznamu dochází na 

základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu. 

2) Zásada volnosti – knihovní soudy neprováděly zápisy do pozemkových knih z úřední 

povinnosti, ale pouze na návrh účastníků majetkoprávních řízení. V KN tato zásada 

nahrazena zásadou oficiality - všechny změny se zapisují na základě úřední 

povinnosti. 

3) Zásada legality (zásada platnosti) – povolení zápisů pouze na základě zákonných 

listin v souladu s právním stavem. V KN všechny zápisy jsou platné, pokud jsou 

v souladu s danými platnými zákony ČR. 

4) Zásada priority (přednosti) – přísné dodrţování časového pořadí zápisů došlých 

návrhů a vyloučení jakýchkoliv zájemců o zápis stejného druhu dřívějším zápisem. 

V KN se dodrţuje časové pořadí zápisů a označí se tzv. plombou „P“. 

5) Zásada speciality (přehlednosti a přesnosti) – zajištění jednoznačnosti, určitosti a 

nespornosti zápisu určením technické formy, způsobu, místa a pořadí jednotlivých 

záznamů. V KN zajišťuje jednoznačnost, určitost a nespornost zápisu. 

6) Zásada materiální publicity (věrohodnosti, důvěry ve veřejné knihy) – kaţdý kdo 

jedná v dobré víře ve správnost zápisů v pozemkové knize bez ohledu na případný 

nesouhlas knihovního stavu s reálným, je chráněn v nabytých právech. V KN zásada 

dobré víry, coţ značí důvěru, ţe data v KN ČR jsou v souladu se skutečností (zápisy 

od 01. 01.1993). 

7) Zásada formální publicity – umoţnění obecného přístupu k pozemkovým knihám. 

V KN zásada veřejnosti značí, ţe kaţdý má přístup k obsahu KN ČR. 

8) Zásada souladnosti s pozemkovým katastrem – zabezpečovala shodný přístup 

k sledovaným nemovitostem. V KN zásada dispoziční, coţ značí, ţe ke změně 

věcných práv dochází na základě návrhu na vklad. 
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2 VZNIK PŘÍDĚLOVÝCH SYSTÉMŮ  

 

2.1 HISTORICKÝ VLIV VÝVOJE           

Čtyři největší revoluční zvraty dvacátého století nejvíce ovlivnily vlastnické vztahy a systémy 

jejich evidování: první a druhá světová válka, zavedení ústředně plánovaného hospodářství a 

zavádění trţního hospodářství vlivem změny politických poměrů.  

V různých obdobích měly vliv jako důsledek těchto historických zvratů pozemkové reformy, 

různé druhy kolektivizace, privatizace.  

Při prvním druhu kolektivizace došlo k úplnému vyvlastnění pozemků a majetku, které přešly 

do státních statků nebo státních organizací.  

Při druhém způsobu se převedly pozemky a majetek do druţstev, v kterých vlastně majitel 

vyvlastněn nebyl, ale jeho vlastnictví se stalo součástí velkého pozemkového celku se 

zánikem jednotlivých hranic pozemků.  

Pozemkovou reformou jsou vlastně, v případě privatizace druţstev, pozemkové úpravy 

jednoduché i komplexní na celém území katastru, ve skutečnosti jde o druh komasace.  

I privatizace měly různé formy, např. náhrada, u které bývalí majitelé obdrţely za své 

pozemky a majetek náhradu, obvykle ne finanční, ale opět v pozemcích.  

V ČR byla nejrozšířenější formou privatizace restituce, kterou došlo k navrácení pozemků 

bývalým vlastníkům nebo dědicům. Restituce je sloţitá a v mnoha případech časově náročná 

jiţ z toho důvodu, ţe mnoho původních pozemků zmizelo pod komunikacemi, stavbami nebo 

původní vlastníky a jejich dědice nelze nalézt.  

Výsledkem privatizací ve smyslu převodu státem vlastněných pozemků do soukromých rukou 

se stává obnova starého stavu s malými a rozdrobenými pozemkovými parcelami s často 

nevhodnými tvary a ne zřídka velkým mnoţstvím spoluvlastníků parcel. Tyto nedostatky   

tzv. ztracených parcel bylo nebo je moţno řešit v restitučních řízeních vydáním dokladů o 

restituci příslušnými pozemkovými úřady nebo přidělením parcel prostřednictvím 

jednoduchých nebo komplexních pozemkových úprav či objasněním cestou digitalizace 

katastrální mapy.  

       

2.1.1 VÝVOJOVÉ FÁZE 

Přídělová nebo scelovací řízení byly procesy, často ne zcela plánovaně ukončené, kterými 

byly mimo jiné rozdělovány pozemky a nemovitosti ze zkonfiskovaného majetku dle tehdy 

platných zákonů, dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše o poválečných konfiskacích, 

novým vlastníkům.  

Období scelovacích a přídělových řízení je součástí dlouhého procesu změn v uspořádání 

půdy, které lze zjednodušeně zahrnout mezi tyto základní vzájemně se prolínající vývojové 

fáze [21]: 
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- počáteční první etapa scelování půdy (konec 19. století aţ počátek 2. světové války) 

- první pozemková reforma (1920 aţ konec 2. světové války) 

- druhá etapa scelování půdy (1940 aţ 1954) 

- druhá pozemková reforma – přídělová řízení (1945 aţ 1954) 

- hospodářsko-technické úpravy pozemků (1955 aţ 1980) 

- souhrnné projekty pozemkových úprav (1980 aţ 1991) 

- jednoduché a komplexní pozemkové úpravy (1991 aţ dosud) 

Jednotlivé vývojové fáze změn v uspořádání půdy byly dány historickými souvislostmi, 

jakými jsou známé první komasace hospodářských pozemků v bývalém Rakousku, světová 

válka, vznik samostatného Československa, kolektivizace zemědělství a vznik jednotných 

zemědělských druţstev (JZD) nebo změnou politických poměrů v letech 1948 nebo 1989 a 

vydáváním závazných právních předpisů.  

Nesporně výraznou fází byla první pozemková reforma, která měla právní oporu mimo jiné 

v zákoně č. 215/1919 Sb. o zabrání velkého majetku pozemkového, kterým se rozuměla 

výměra záboru větší neţ 150 ha zemědělské půdy nebo 250 ha půdy vůbec u osob bez ohledu 

na národnost, coţ je zásadní rozdíl od poválečných přídělových řízení dle dekretů prezidenta 

Edvarda Beneše z let 1945 aţ 1948. Tímto zákonem byl zřízen pozemkový úřad k provedení 

úprav pozemkového vlastnictví. Platnost tohoto zákona byla zrušena aţ v roce 1991. [16]     

       

2.2 NEDOLOŽENÉ PRÁVNÍ VZTAHY K NEMOVITOSTEM  

Příčin vzniku nedoloţených právních vztahů k nemovitostem na celém území státu a zvláště 

pak v Jihomoravském kraji je dostatek, tedy hlavně v obcích, kde započala scelovací a 

přídělová řízení. 

Scelovací a přídělová řízení nebyla provedena po technické stránce do úplného plánovaného 

konce. 

Například vyhotovené zápisy o náhradních pozemcích nebyly provedeny do pozemkových 

knih hlavně z důvodů nedokončeného námitkového řízení a později v období provádění 

hospodářsko-technických úprav pozemků při vznikajících jednotných zemědělských druţstev 

(JZD) jiţ nebyl zájem o knihování.  

V prozatímních přídělových listinách podle dekretu č. 12/1945 Sb. jsou uvedeny pouze 

orientační údaje, tj. „usedlost čp. xx s pozemky ve výměře asi xx ha“, zápisy byly provedeny 

neúplně v prozatímních přídělových vloţkách pozemkové knihy. Podrobný popis přídělů 

z návrhu přídělu nebyl v tomto rozsahu zaknihován, jak je patrné z archivovaných zápisů a 

listin. 

Některé příděly během doby byly přídělci opuštěny, směněny, pozůstalostní řízení nebyla 

provedena a nedostatek původních dokladů odstraňovaly v té době okresní národní výbory ve 

spolupráci s orgány geodézie vystavením na základě skutečného stavu přídělů nového 

rozhodnutí, tzv. upřesnění přídělu jako dokladu o zakončení přídělového řízení. Mnohé 

případy pro svou sloţitost právních vztahů nebyly v té době dořešeny ani rozhodnutím 

upřesnění přídělu.  



BRNO 2012 

 

 

15 
 

VZNIK PŘÍDĚLOVÝCH SYSTÉMŮ 

 
Problematická situace je i v přídělech podle dekretu č. 108/1945 Sb., a to hlavně staveb. 

V těchto zápisech přídělů chybí zpravidla ty pozemky, které dřívější vlastník přikupoval, a 

obvykle byly zapsány do jiné knihovní vloţky, neţ byla zapsána přidělená stavba. Protoţe se 

nebraly v úvahu tyto knihovní vloţky, vznikla tím situace, ţe přídělce vlastnil domek a 

současně uţíval pozemek, jeţ jakoby nepřidělený byl národním majetkem, coţ značilo dva 

druhy právní skutečnosti vztahu k nemovitosti – vlastnický a uţívací.  

Typické byly i jiné nedostatky – neprojednaná dědictví, neprovedené smlouvy a další 

nedostatky při převodech JZD do státních statků. Mnozí vlastníci se vystěhovali, zemřeli 

v cizině a jejich právní nástupci ani neví o tomto vlastnictví. Uţívané pozemky sloţené z více 

vlastnických částí přecházely na další vlastníky neprovedenými smlouvami bez vyhotovených 

geometrických plánů. Při převodu JZD do státních statků chybí darovací listiny o daru 

zemědělské půdy čs. státu od bývalých druţstevníků. Z důvodu nedůsledného prověření se 

dostaly do národního majetku nedělitelné součásti domovních zahrádek, ale i stavebních 

parcel. I při komplexním zakládání evidence nemovitostí se zcela nepodařilo odstranit tyto 

nedostatky a nepřesnosti v evidování skutečného vlastnictví občanů a národního majetku. 

V současné době v katastrech s proběhnuvším historickým scelovacím a přídělovým řízením 

na různém stupni provedení, avšak v drtivé míře v nedokončeném stádiu, přesto nemůţe být 

podkladem pro zápis právních vztahů stav před těmito řízeními.     

Při současném řešení této problematiky jsou výchozími podklady ze scelovacího operátu 

rejstříky drţebnostní a zvláště náhrad a z přídělového operátu návrh přídělu v souvislosti 

se scelovacími a přídělovými grafickými plány (Obr. 2). 

 

 

Obr. 2 Přídělový plán k.ú. Odrovice [14] 
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3 PŘÍDĚLOVÉ SYSTÉMY 

 

3.1 SCELOVACÍ ŘÍZENÍ 

 

3.1.1 PRINCIP SCELOVÁNÍ POZEMKŮ 

Z historického hlediska vůbec první scelování (komasace) hospodářských pozemků se datuje 

do roku 1857, jak je podrobněji popsáno i v archivovaném publikovaném článku o výsledcích 

agrárních operací na Moravě Ing. Viktorem Syrovátkou v Zeměměřickém Obzoru z roku 

1945 v ročníku 6/33 v čísle 2. [18] Jednalo se o soukromé scelování rolníka Františka 

Skopalíka v obci Záhlinicích u Holešova na Moravě, který byl zemským a říšským poslancem 

bývalého Rakouska. Fr. Skopalík vyhotovil plán na nové uspořádání drţebnostních poměrů, 

který byl schválen veřejným gruntovním shromáţděním a po té zaměřen revírníkem Helmem 

z Napajedel, nové náhradní pozemky se přidělovaly drţitelům losem.   

Zdařilost tohoto scelení vedla v roce 1884 k vydání prvního zemského zákona č. 80/1884 

m.z.z. o scelování pozemků i s pozdějšími dodatky na Moravě, jako jednou z prvních zemí 

tehdejšího Rakouska.  

První úřední scelování, po zřízení zemské komise pro agrární operace a ustanovení místního 

komisaře, bylo započato aţ v roce 1892 v Bochoři na Přerovsku a v roce 1893 Němčicích u 

Kroměříţe.  

První předpisy pro administrativní a technicko-měřické práce agrárních úřadů byly vydány po 

uveřejnění zákona o scelování pozemků v „Instrukci pro agrární operace“ („Geschäftliche und 

technische Instruktion zur Durchfűhrung agrarischer Operationen“). Platnost moravských 

zemských zákonů byla v roce 1940 rozšířena i na území Čech vládním nařízením                   

č. 171/1940 Sb. a č. 208/1943 Sb. Postupně se rozšířila spolupráce agrárních úřadů s úřady 

pozemkového katastru a došlo k souladu předpisů prohlášením Instrukce A i B z let 1932 a 

1933, které technicky zabezpečovaly legislativní ukotvení pozemkového katastru vydaným 

zákonem č. 177/1927 Sb., za platné normy pro práci agrárních úřadů a tedy zrušení platnosti 

Instrukce pro agrární operace. [2]  

Výsledky scelovacích řízení agrárních úřadů převzal pozemkový katastr, takţe katastrální 

mapy vyhotovené tímto způsobem byly vlastně dílem agrárních úřadů. Agrární úřady zaloţily, 

zaměřily a vypočetly síť polygonových bodů a bodů určených protínáním, případně i 

podrobnou triangulační síť. Finanční úřady se podílely pouze na pracích doplňovacích a 

přezkoušení měřických a kancelářských prací. Tím se výrazně omezila jejich práce pro 

obnovení pozemkového katastru po provedení agrárních operací. 

 

3.1.2 DŮVODY SCELOVÁNÍ POZEMKŮ 

Technika scelování vyplývala z potřeby zemědělského hospodaření rozsáhlou mechanizací a 

tedy úpravou obdělávaných pozemků do vhodných tvarů pozemkových komplexů. 

Naléhavost provádění scelovacích prací sílila zvláště s postupným zemědělským osídlováním 

pohraničí, rozšířením mechanizace a i kritickým nedostatkem pracovních sil v tomto oboru. 
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V té době k nezanedbatelným dalším výhodám scelovacích řízení náleţelo i zlepšení 

dostupnosti k pozemkům navrţením společných zařízení, tj. sítě komunikací s vypřímeným 

tvarem a minimálním stoupáním, dále i jistota vlastnických hranic a omezení vzniklých sporů 

odoráváním sousedních pozemků, knihovní pořádek, moţnost provedení plošné meliorace a 

v neposlední řadě i podpora stavebního ruchu. 

Tendencí při technických pracích scelovacího řízení bylo co nejvíce tyto postupy zrychlit a 

zjednodušit, např. přijetím dalšího scelovacího zákona č. 47/1948 Sb.  

 

3.1.3 ETAPY SCELOVACÍHO ŘÍZENÍ 

PRVNÍ ETAPA – PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Práce scelovacího řízení se obvykle rozdělovaly do tří etapových prací, první etapa 

přípravných prací  

zahrnovala veškerou kancelářskou přípravu před vlastními pracemi v terénu, tzn. opatření 

mapových podkladů, výpisů z katastrálního operátu a pozemkových knih, snímky hranic 

sousedících katastrálních území.  

Zhotovení několika - obvykle 10 otisků - „příruční mapy“ v měřítku 1:5 000, jako 

zmenšeniny katastrální mapy v sáhovém měřítku, do kterých se v následujících hlavních 

pracích v terénu zaznamenávaly graficky zjišťované skutečnosti – stav kultur, projektování 

podrobné trigonometrické sítě a polygonových pořadů, nových silnic, přeloţek drah, regulací 

potoků a řek apod. Svou důleţitost mezi těmito polohopisnými podklady měly i výškopisné, 

většinou tehdejší topografické mapy.  

Stanovil se vnější (obvykle katastrální hranice) a vnitřní (pozemky vyloučeny ze selení, 

především místní trať se zastavěnou částí a stávající silnice a dráhy) obvod scelovacích prací.  

Výstupem této fáze scelovacího řízení byl tedy odhadní plán.  

DRUHÁ ETAPA - HLAVNÍ PRÁCE  

Hlavní práce při scelování pozemků zahajovali specialisté - agronomové, pro odhad pozemků. 

Zřídka se totiţ při scelení vyměňovala plocha za plochu, neboť v scelovacím obvodu se 

vyskytovaly obvykle pozemky různé hodnoty čili bonity, takţe se přistupovalo jiţ v této 

historické době na spravedlivou výměnu starých a nových náhradních pozemků za tzv. „cenu 

za cenu“. Ocenění čili bonitování pozemků pomocí rozboru zanášených sond a vrtů slouţilo 

tzv. „třídníkům“ k vyjádření hodnoty půdy v penězích a uvedení bonitní třídy v rozpětí I. aţ 

X., jako podkladu pro nové přidělení náhradních pozemků.  

Rejstřík držebností 

Veškeré poznatky z prací v terénu slouţily v kanceláři k vyhotovení rejstříku drţebností, který 

je vlastně opisem pozemnostních archů. Kaţdá parcela v nich je dále rozepsána podle částí 

jednotlivých bonit s oceněním podle klasifikačního tarifu pro příslušnou bonitu v rozsahu 

stupnice třídy I. aţ X. Výměry jednotlivých bonitních ploch parcely byly zjištěny 

planimetricky z otisků katastrální mapy. Zhotovením rejstříku drţby měřickým inţenýrem na 

podkladě zjištěných pedologických dat a vyšetřením stávající staré drţby pozemků byla 

ukončena významná kapitola scelování, která vytvořila představu o hodnotách pozemků 
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vstupujících do scelení a tím i nároky účastníků na náhradu, kde se významně projevila 

schopnost operujícího měřického inţenýra a jeho dokonalé ovládnutí místních znalostí terénu. 

Mimo jiné to značně ovlivnilo správné vypracování projektu společných zařízení tak, aby 

nové komunikace se účelně napojovaly na stávající komunikace s ohledem na pozdější 

zemědělské a krajinné plánování v regionu. V úvahu se brala i hustota cest a příkopů, jejich 

šířka, vzdálenost, cesty oddělovaly i pozemky různého druhu, např. ornou od luk a pastvin.  

Rejstřík náhrad 

Na nová společná zařízení plošně přispívali výměrou všichni účastnící scelení. Nárokem 

účastníka evidovaným v rejstříku náhrad se rozuměla nejenom výměra, ale i cena pozemků 

v dodrţené zákonitě dovolené odchylce. Kaţdá parcela v rejstříku náhrad (Obr. 3) byla 

obdobně jako v rejstříku drţebností rozepsána na základě bonit podle klasifikačního tarifu 

příslušné bonity v rozsahu stupnice třídy I. aţ X. Náhradní pozemky byly nově očíslovány a 

vyznačeny jak v rejstříku náhrad, tak v scelovacím plánu i s označením majitelů náhradních 

pozemků písmenem abecedy.  

 

Obr. 3 Rejstřík náhrad scelovacího operátu v k.ú. Viničné Šumice [14] 

V odhadních plánech se dbalo na rovnoběţné vytyčování cest v projekčních odděleních a tím 

zaručení pokud moţno pravidelných rovnoběţníkových tvarů náhradních pozemků. Projekt 

společných zařízení se provizorně vytýčil v přírodě pro další úřední projednání. 

Z dochovaného scelovacího operátu je zřejmé zvolení většinou metody pouţití stávající 

katastrální mapy jako podkladu pro vlastní scelení.   

Stanovily se náhradní pozemky, které byly odevzdány do tzv. zatímního uţívání, coţ měl být 

dočasný stav. Náhradní pozemky se značily do odhadního plánu tuţkou se snahou o dočasné 

vytýčení v přírodě odsunutím mír z mapy a k prozatímnímu předání. Vlastník byl tedy zbaven 

všech uţívacích práv k pozemkům v rejstříku drţby a byla mu zaloţena nová uţívací práva 

dle rejstříku náhrad k pozemkům v zatímním uţívání, které byly jiného vlastníka. Zatímní 

uţívání mohlo být proti vůli účastníků scelení i přikázáno, i kdyţ se doporučovala dohoda 

s účastníky formou písemného protokolního projednání. Vlastnické právo pozemku tak bylo 

spojeno s uţívacím právem k jinému pozemku.  
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Do dnešní doby se většinou dochovaly výsledné zpracované přehledné scelovací plány 

v  měřítku  1:2 500  slouţící  jako  mapový  podklad  při  současném řešení těchto systémů, 

viz (Obr. 3). 

 

Obr. 3 Scelovací plán k.ú.Senorady [14] 

TŘETÍ ETAPA - ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Závěrečné práce se týkaly zajištění nového stavu drţby pro provedení v katastru a 

pozemkových knihách, kterými se předpokládalo, ţe bude jako grafický podklad nová 

katastrální mapa, vývoj nového stavu drţby, návrh nových pozemkových knih s kopií mapy 

pro knihovní soud. Jelikoţ tehdy platný scelovací zákon č. 47/1948 Sb. neobsahoval 

ustanovení o přechodu vlastnických práv nové pozemkové drţby vytvořené komasací, proto 

se předpokládalo vyřešení přechodu práv na nové vlastníky podle knihovního zákona             

č. 95/1871 ř. z., zápisem do pozemkových knih. 

Etapami scelovacího řízení se podrobněji zabývá Ing. Dr. Jiří Brousek ve svém článku 

„Technika scelování“ uveřejněném v dnes archivovaném vydání Zeměměřického Obzoru 

z roku 1946 v ročníku 7/34 v čísle 2-3. [18]  

 

3.1.4 PŘERUŠENÍ SCELOVACÍCH ŘÍZENÍ 

Avšak další vývoj historických událostí a vývoj tehdejších platných právních předpisů vedl 

postupem doby k přerušení scelovacích řízení na území státu většinou ve fázi hlavních prací. 

Jiţ se nepočítalo s výměnou vlastnických práv, u pozemků v soukromém vlastnictví 

docházelo pouze k výměně práva uţívacího, zatímní uţívání bylo změněno na náhradní 

uţívání.  

Zpočátku bylo umoţněno náhradní pozemky odevzdat do zatímního uţívání ještě před 

vyloţením scelovacího plánu s moţností při zjištění různých chyb měřických nebo početních 

provedení změny na takovýchto náhradních pozemcích. K umoţnění a zajištění plynulého 



BRNO 2012 

 

 

20 
 

PŘÍDĚLOVÉ SYSTÉMY 

 

  

 

přechodu do nového uspořádání pozemkové drţby přerušením scelovacích řízení jiţ nedošlo. 

Právo náhradního uţívání přidělených pozemků vlastníkům, kteří provedením pozemkové 

úpravy pozbyli uţívání svých pozemků, za které jim byly přiděleny pozemky do náhradního 

uţívání, mělo přecházet při přechodu vlastnictví pozemků na nového vlastníka.  

Zemědělské a lesní pozemky ve vlastnictví občanů, ale v uţívání organizací a v náhradním 

uţívání nebyly ani zobrazovány v mapách a evidovány podle parcelních čísel. Původní 

vlastnická práva tak nebyla časem respektována ani orgány státu 

 

3.2 PŘÍDĚLOVÁ ŘÍZENÍ 

 

3.2.1 PRINCIP POVÁLEČNÝCH PŘÍDĚLOVÝCH ŘÍZENÍ       

Poválečná doba (po 2. světové válce) si ţádala nové úplné řešení politických, hospodářských, 

pracovních a technických problémů, souvisejících i se zemědělstvím. Dosavadní metody 

scelování pozemků byly nahrazovány novými komasačními metodami, vyhovující 

poválečným potřebám, zvláště poválečným úpravám pozemkové drţby, souvisejícími 

s konfiskací zemědělského majetku, kterou se rozumí odnětí nějakého majetku bez náhrady 

jako trestní opatření, hlavně odsunovaných Němců.  

Vedle své dosavadní činnosti, tj. zakládání, obnovy a vedení podle platných předpisů, musel 

pozemkový katastr reagovat i na další některé nové poválečné okolnosti, jakými byly třeba 

odsun Němců, konfiskace majetku zrádců a osidlování pohraničí. Právní oporu zajišťovaly 

tzv. Benešovy dekrety, které byly později doplňovány dalšími zákony.  

Pojem Benešovy dekrety nebo také dekrety prezidenta republiky se vztahuje na řadu aktů 

prezidenta Edvarda Beneše, které vykonával během druhé světové války jak v exilu 

z Londýna tak po svém návratu do poválečného Československa a jejich právní platnost byla 

se zpětnou účinností potvrzena zvláštním ústavním zákonem z roku 1946.  

Tyto dekrety z let 1945 a 1946 byly prozkoumány a Ústavní soud ČR v roce 1995 rozhodl o 

jejich platnosti a ústavnosti a jsou tak povaţovány za základ právních předpisů poválečného 

Československa a nebránily ani přistoupení České republiky k Evropské unii v roce 2004. 

[19]  

Podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. bylo v pohraničí zkonfiskováno kolem 

2 200 000 ha půdy z toho 1 250 000 ha zemědělské půdy a ve vnitrozemí bylo dotčeno 

konfiskací  asi  60 000 ha, mimo to bylo konfiskováno podle dekretu presidenta republiky     

č. 108/1945 Sb. 230 000 rodinných domků a ţivností. 

Osidlovacím komisím ministerstva zemědělství připadl úkol vypracovat ve 4 182 

katastrálních území grafické přídělové plány, z tohoto počtu bylo do konce roku 1946 

realizováno 804. Tato čísla byla uveřejněna v Zeměměřickém Obzoru z roku 1949 v ročníku 

10/37 v čísle 1. [18]  

 

 



BRNO 2012 

 

 

21 
 

PŘÍDĚLOVÉ SYSTÉMY 

 

  

 

3.2.2 PRÁVNÍ ZÁKLADY 

Právním základem se staly dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše o poválečných 

konfiskacích, jeţ byl v úřadu během let 1935 aţ 1938 a let 1945 aţ 1948:  

 DEKRET presidenta republiky č. 5/1945 Sb. ze dne 19. května 1945 o neplatnosti 

některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě 

majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a 

ústavů 

 DEKRET presidenta republiky č. 12/1945 Sb. ze dne 21. června 1945 o konfiskaci a 

urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a 

nepřátel českého a slovenského národa 

 DEKRET presidenta republiky č. 28/1945 Sb. II ze dne 28. 07. 1945 o osídlení 

zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a 

jinými slovanskými zemědělci 

 ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky č. 33/1945 Sb. ze dne 2. srpna 1945 o 

úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské 

 DEKRET presidenta republiky č. 108/1945 Sb. ze dne 25. října 1945 o konfiskaci 

nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy 

 zákon č. 31/1947 Sb. ze dne 14.02.1947 o některých zásadách při rozdělování 

nepřátelského majetku konfiskovaného podle dekretu č. 108/1945 Sb. 

 zákon č. 90/1947 Sb. ze dne 08.05.1947 o provedení knihovního pořádku stran 

konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů 

vztahujících se na přidělený majetek aj. 

       

Obr. 5 Konfiskační vyhláška dle DEKRETU presidenta republiky č. 12/1945 Sb.  [14] 

Citované normy společně s katastrálním zákonem 177/1927 Sb. tvořily právní rámec 

zeměměřické a katastrální sluţby. [16]  

Dnem 1. ledna 1951 za úřadu prezidenta Klementa Gottwalda (1948 aţ 1953) však nabyl 

účinnosti nový občanský zákoník č. 141/1950 Sb., kterým byl prolomen zcela intabulační 
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princip a tedy i spolehlivost vedení pozemkových knih, neboť vlastnické právo přecházelo na 

přídělce dnem převzetí drţby a povinnost zápisu – zaknihování přídělů spočívala na 

nákladech Národního pozemkového fondu, který tak ve všech případech nečinil. [4] 

Vzhledem k tomu, ţe tyto úpravy se týkaly zhruba jedné třetiny rozlohy poválečného 

Československa a zvláště pak území jiţní Moravy, vznikl velký a závaţný nesoulad v té době 

nového právního stavu se stavem tehdy stále platného stavu pozemkového katastru a 

pozemkových knih.  Sloţitost této situace umocňovala i kombinace započatých scelovacích 

řízení s novým přídělovým řízením.  

 

3.2.3 ZPŮSOB VEDENÍ PŘÍDĚLOVÉHO OPERÁTU 

Přídělový operát z té doby navíc ještě nebyl zakládán zcela jednotně v důsledku absence 

prováděcího předpisu a souběţně v rámci přidělení přídělů dle tehdy platných zákonů – 

dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše (Obr. 5), bylo provedeno také scelování 

pozemků. Jeho součásti byly převáţně dochované části grafického přídělového plánu, návrh 

přídělu, seznam zkonfiskovaného majetku, seznamy pozemků ze směny.  

GRAFICKÁ ČÁST 

Grafický přídělový plán  

Grafický přídělový plán se vyhotovoval hlavně pro extravilán v měřítku 1:5 000 a většinou 

pro intravilán v měřítku 1:2 880 jako navrhovaný projekt s ohledem na potřeby obcí po 

dohodě s plánovacím úřadem, správou silnic apod..  

Podkladem grafického přídělového plánu, obdobně jako u odhadního scelovacího plánu, byly 

zmenšeniny katastrálních map pozemkového katastru, většinou v sáhovém měřítku 1:2 880 

převzatých z předcházejícího stabilního katastru nebo i pozdějších tak zvaných 

novoměřických  map v dekadickém systému a souvislém zobrazení, do uvedeného měřítka 

1:5 000, popřípadě pro intravilán v měřítku 1:2 880 slouţil jako podklad otisk katastrální 

mapy v tomtéţ původním měřítku.  

Do plánu se zakreslily dohodnuté základní linie komunikační sítě a stavební plochy, řešil se 

návrh uvaţované a projektované komunikace s důrazem na dostačující šířku, návrh úpravy 

katastrálních hranic a i návrh vodohospodářských a jiných společných zařízení. Návrh v této 

podobě po schválení příslušnými místními úředními činiteli byl urychleně vytýčen a 

stabilizován v terénu, zaloţením podrobné pomocné měřické sítě s vyuţitím jiţ 

stabilizovaných bodů polygonových pořadů v křiţovatkách komunikací a na katastrálních 

hranicích. Takto vytýčený rámcový stav v terénu se přenesl do katastrálních map 

s minimálním zkreslením při pouţití ve skutečnosti ověřených a s katastrální mapou 

identifikovaných podrobných pevných bodů. Do katastrální mapy se také doplnily vyšetřené 

kultury a všechny změny terénu (meze apod.). 

Plochy společných zařízení se spočítaly z daných rozměrů délky a šířky a plochy nově 

vzniklých celých tratí tzv. projekčních oddělení s označením PO a u pozemků v intravilánu 

s občas uţívaným označením MT s významem místní trať, se zjišťovaly planimetricky nebo 

grafickým výpočtem, přitom z úsporných časových důvodů se vytyčovala pouze jedna strana 

komunikací a druhá aţ při rozdělování nových pozemků. Součet ploch společných zařízení a 
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PO popř. MT tvořil plochu celého katastrálního území, do kterého se pak vyrovnávaly 

všechny plochy nově navrhovaných pozemků.  

Do takovéto kostry se řešily příděly náhradních pozemků co nejjednodušším způsobem a 

jejich hranice se vytýčily v terénu s většinou provizorní stabilizací např. pouhými kolíky 

s plánovaným záměrem jejich zaměření v nejbliţší budoucnosti pro vyhotovení nové 

katastrální mapy. Vycházelo se také z předpokladu spolupráce na těchto pracích katastrálních 

úřadů s civilními měřickými kancelářemi.  

PÍSEMNÁ ČÁST        

Návrh přídělu 

Obsah mapového podkladu, tj. grafického přídělového plánu se pochopitelně shodoval s nově 

vytvářenými písemnými doklady přídělového operátu, z kterého se do dnešních dnů převáţně 

dochoval návrh přídělu, jeţ slouţil jako významný doklad i při komplexním zakládání 

evidence nemovitostí po roce 1964 a tedy k zpřesnění přídělů k dodatečnému vystavování 

přídělových listin přídělcům.  

Podkladem pro vyhotovení písemné části přídělového operátu slouţil: 

parcelní protokol - s uvedenými čísly pozemnostních archů u parcel, druhem pozemku, 

jakostní třídě a výměře, pozemky byly vedeny ve dvojím číslování jako parcely pozemkové a 

parcely stavební.  

pozemnostní archy – se všemi sepsanými pozemky podle jednotlivých druhů pozemků téhoţ 

drţitele, čímţ byla splněna návaznost grafického znázornění na písemné informace v evidenci 

pozemkového katastru, viz Obr. 6.  

 

Obr. 6 Pozemnostní arch v k.ú. Modřice [14] 
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V „Návrhu přídělu pozemků a budov“ se zapisovali pod běţným číslem přídělci s uvedením 

bydliště a čísla popisného a výčtem přidělených pozemků pod číselným označením 

projekčního oddělení PO, popřípadě označením místní trať MT k rozlišení pozemků 

nacházejících se v oblasti extravilánu nebo intravilánu obce, coţ však nebylo zcela 

dodrţovaným pravidlem, ale i výčtem přidělených pozemků pod číselným označením parcel 

převzatých z pozemkového katastru s rozlišením na st. značící stavební a někdy i pp značící 

pozemkovou parcelu.  

Označení přídělu pozemků parcelními čísly převzatými z pozemkového katastru bylo 

vyuţíváno v případě shodnosti hranice pozemku přiděleného s hranicí pozemku vedeného 

v pozemkovém katastru, coţ znamenalo i převzetí výměry z pozemkového katastru takového 

přiděleného pozemku. V některých mapách pozemkového katastru v měřítku 1: 2 880 jsou 

ještě slabě tuţkou viditelné pomocné zákresy hranic přídělových parcel a údaje o vyšetřeném 

způsobu vzdělávání a jakostní třídě.  

K dalším údajům návrhu přídělu patřily sporadicky i čísla knihovních vloţek [6], 

v ojedinělém případě zaknihovaných přídělů většinou podle dekretu prezidenta republiky      

č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb., dále způsob vzdělávání a jakostní třída a výměra.  

Mimo jiné byly  návrhy přídělů doplněny různě nejednotnou celkovou rekapitulací přídělů 

např. dle starousedlíků, čsl. státu, církve, obci, NPF – Národního pozemkového fondu,     

FNO – Fondu národní obnovy, ţidovského majetku, silnic a cest, potoků a příkopů, větrolamů 

apod. i formou snášek , coţ značí různé součty výměr přidělených pozemků  podle různých 

kritérií, nejčastěji v rámci jedné stránky návrhu přídělu.  

Národní pozemkový fond (NPF) při ministerstvu zemědělství poválečného Československa 

spravoval  aţ  do  odevzdání  přídělcům  zemědělský  majetek  konfiskovaný  dle  zákona      

č. 12/1945 Sb. [10] a Fond národní obnovy (FNO) zřízený dekretem prezidenta Edvarda 

Beneše č. 108/1945 Sb. [11] vykonával zatímní správu a rozděloval takto zkonfiskovaný 

majetek.       

V osidlovaných obcích se vedly i jiné písemné podklady, např. výkazy směn zachycující 

pohyb půdy osidlované a půdy starousedlíků, která byla směnou dotčena, dále protokoly o 

směnách pozemků vedených v pozemkovém katastru pod číslem knihovní vloţky 

postoupených pro pozemkovou úpravu Národnímu pozemkovému fondu při ministerstvu 

zemědělství a s uvedením směnou odevzdaných pozemků v náhradu a další přehledy a 

soupisy jako např. soupisy budov pro účely konfiskace podle dekretů číslo 12/1945 Sb. a 

108/1945 Sb., které se dochovaly do současnosti v různých neúplných torzech.  

Ve výkazech směn byly zapsány pro vlastníka v osidlovacím úseku, coţ se rozumělo 

katastrální území, pozemky s parcelními čísly a výměrami dle pozemkového katastru jako 

nemovitosti ke směně nabízené a náhradní pozemky ze zkonfiskovaného majetku i ze směny, 

které měly označení shodné s grafickým přídělovým plánem a tedy i dalšími písemnými 

podklady přídělového operátu, jako byl návrh přídělu.  

Byla snaha odlišit půdu konfiskovanou od půdy nekonfiskované, sepsány poţadavky 

veřejného zájmu, jako např. plochy pro průmysl, stavební místa apod., byla navrţena společná 

zařízení (cesty, příkopy), ke kaţdé usedlosti byly přiděleny polnosti a záhumenky, vedly se i 

seznamy pozemků podle pozemkového katastru, které byly úpravami nedotčeny a ţidovský 

majetek.  
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Předpoklad zvládnutí tak velmi rozsáhlého technického a hospodářského úkolu vedl k přijetí 

zákona č. 90/1947 Sb. ze dne 08.05.1947 o provedení knihovního pořádku stran 

konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se 

na přidělený majetek a tedy zmírnění a zjednodušení zápisu do pozemkových knih v té době 

formálně přísného platného předpisu knihovního práva. [12] Konfiskované pozemky se 

přestaly odepisovat z knihovních vloţek, pro nový zápis přidělených pozemků se zřizovaly 

předběţné knihovní vloţky bez vyznačení parcelního čísla, ale se souhrnným označením 

pořadovým číslem přídělu nebo číslem popisným zemědělské usedlosti a prozatímní 

pozemnostní archy. Při dělení konfiskovaných pozemků se opomíjely geometrické plány a 

jako podklad slouţil postupně vyhotovovaný grafický přídělový plán v měřítku 1:5 000 nebo 

1:2 880, coţ byla nepřesná kopie katastrálních map do těchto měřítek, s výsledným 

srovnávacím sestavením parcel. 

Vzhledem k následným politickým událostem po roce 1948 se upustilo od plánovaného 

zaměření přidělených pozemků a tedy i vyhotovení nové katastrální mapy a zaloţení řádných 

knihovních vloţek. Do dnešních dnů nejsou příděly řádně zaměřeny, nové vlastnické hranice 

nejsou vyznačeny v souboru geodetických informací (SGI) a i vlastnické právo je evidováno 

v souboru popisných informací (SPI) zjednodušeným způsobem, přitom původní dochované 

přídělové operáty jsou často neúplné, velmi poškozené aţ zcela nečitelné.  

V současné době s pokračující digitalizací SGI upravuje kompetentnost k upřesnění a 

rekonstrukci přídělů pozemkovým úřadům zákon č. 139/2002 Sb. s účinností od 01.01.2003 o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. 

 

3.2.4 EVIDENCE PŘÍDĚLOVÝCH SYSTÉMŮ V SOUČASNÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Současný katastr nemovitostí, jak bylo výše uvedeno, proto pro zjednodušení nerozlišuje 

scelovací a přídělová řízení v dočasné součásti zjednodušené evidenci (ZE) souboru 

popisných informací (SPI). Parcely bývalých scelovacích a přídělových řízení jsou evidovány 

pouze s některými údaji stanovenými obecně závazným předpisem – k dnešnímu dni 

vyhláškou č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláškou), kterou se provádí zákony č. 265/1992 Sb. o 

zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a č. 344/1992 Sb. o katastru 

nemovitostí České republiky [16], např. příslušnost do katastrálního území, rozlišení a druh 

číslování parcel a jejich původ, parcelní číslo podle dřívější pozemkové evidence, údaj o 

původním katastrálním území u pozemků zjednodušené evidence dotčených změnou hranice 

katastrálního území, původní nebo zbytková výměra po majetkoprávně provedených 

změnách, číslo listu vlastnictví, právní vztahy a další práva, souřadnice definičního bodu v   

S-JTSK.   

Tyto pozemky jsou vedeny na výpisech z katastru nemovitostí pod společným názvem 

„Pozemky zjednodušené evidence – parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP)“. 

Ani hranice těchto parcel nejsou vyznačeny v současných platných analogových katastrálních 

mapách a jsou tak pouze evidovány v neúplných torzech dochovaných pozůstatků původních 

mapových podkladů scelovacích a přídělových operátů. 
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4 NÁPRAVA EVIDENCE VLASTNICKÝCH PRÁV 

 

4.1 KOMPLEXNÍ ZAKLÁDÁNÍ EVIDENCE NEMOVITOSTÍ  

Bez bliţšího hodnocení vlivu následujících pozemkových reforem, jejich revizí a dalšího 

historického vývoje katastru nemovitostí, který nepřispíval k návratu opuštěného 

intabulačního principu a tím k nápravě evidování soukromých vlastnických práv, by se dal 

označit počátečním obdobím zlepšení evidování právních vztahů k nemovitostem aţ rok 

1964, označované jako komplexní zakládání evidence nemovitostí (KZEN). [5] 

 

4.2 PRINCIP KOMPLEXNÍHO ZAKLÁDÁNÍ EVIDENCE NEMOVITOSTÍ 

Při KZEN se zjišťovaly a zapisovaly aktuální právní vztahy k nemovitostem téměř čtvrt 

století (1964-1988) tehdejšími středisky geodézie ve spolupráci se státní správou – ONV a 

MNV (okresními a místními národními výbory), které mohly vycházet pouze z dochovaných 

částí původních historických podkladů: 

a) scelovacích operátů 

- rejstříků drţebností 

- rejstříků náhrad 

- grafickým scelovacím plánem  

 

b) přídělových operátů 

- návrhem přídělů  

- grafickým přídělovým plánem  

 

c) operátem pozemkové katastru – zejména pozemkové knihy 

- s prozatímními knihovními vloţkami  

- prozatímními pozemnostními archy  

- parcelními protokoly  

 

Identifikace všech parcel byla součástí přípravných prací pro vlastní komplexní zakládání 

evidence nemovitostí a zjištěné nesrovnalosti týkající se vlastnictví byly provedeny zápisy 

přes výkazy změn do operátu. 

V I. etapě KZEN se nově zakládaly listy vlastnictví (LV), které nahradily jiţ tak stejně 

neúplné evidování nemovitostí v knihovních vloţkách. Vyšetřené vlastnické vztahy 

k nemovitostem byly zaevidovány do LV za přítomnosti vlastníků na základě právní listiny, 

popřípadě podpůrných zápisů v prozatímních knihovních vloţkách, pozemnostních arších, 

rejstříkách nebo návrhu přídělu a mapových podkladech scelovacích či přídělových, u kterých 

byla patrná vazba na původní nemovitosti zapsané podle stavu katastru v pozemkové knize. 

V těchto případech a i v případech jiné změny v drţení a přidělení nemovitostí přídělcům 

spolupracoval ONV se střediskem geodézie a přímo na místě samém na MNV 

prostřednictvím svého zmocněného zástupce vydával doplňující přídělové listiny, které 

upřesňovaly skutečný stav a slouţily také k doplňujícímu zápisu vlastnictví i v případech 

nemoţnosti prokázání vlastnictví přídělcem podpůrnými zápisy z pozemkové knihy.  
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I přes tuto snahu evidence právních vztahů k nemovitostem nadále přetrvávaly rozpory mezi 

zákresem přídělové parcely a příslušnou uvedenou výměrou a i průběhem hranice parcely 

v terénu, zemědělská půda v uţívání státních organizací a tehdejších jednotných 

zemědělských druţstev se sice zapisovala do listů vlastnictví původních vlastníků, ale pouze 

poznámkou v části D listu vlastnictví. Situace se dále zkomplikovala zastavěním pozemků 

nebo dokonce i zaplavením přehradou. 

Nepřidělené nemovitosti se zapisovaly v souladu s ustanovením tehdejších obecně závazných 

právních předpisů (nejenom evidence nemovitostí - EN) – zákona č. 22/1964 Sb. o evidenci 

nemovitostí, nového občanského zákoníku - zákona č. 40/1964 Sb., notářského řádu - zákona 

č. 95/1963 Sb. o provádění některých organizačních opatření v oboru státního notářství. 

Nemovitosti Ţidovské obce byly prověřeny knihovními vloţkami a převedeny většinou na 

Československý stát.  

O dalším zápisu tzv. opuštěného majetku podle § 135 zákona 40/1964 Sb., u kterého podle 

dostupných informací nebyla evidována jakákoliv vlastnická práva, na základě podaných 

zpráv výsledků šetření KZEN rozhodoval v rámci platných právních předpisů ONV. Při 

identifikaci národního majetku se vyznačil dosavadní faktický uţivatel - socialistická 

organizace, na kterou se dodatečně provedly převody na základě sepsaných hospodářských 

smluv buď do trvalého uţívání, nebo do správy.  

 

4.2.1 OPUŠTĚNÝ MAJETEK 

V  současnosti  však  není  dosud  zcela  vyřešena  problematika  tzv.  opuštěného  majetku,  

tj. nemovitosti zapsané na vlastníka v katastru nemovitostí, který však není k dohledání, 

případně dle uvedeného data narození jiţ neţije, i kdyţ jsou rozporuplné snahy obcí o 

prohlášení takového majetku vlastníků za opuštěný po vyzvání vlastníka k přihlášení se 

k majetku ve stanovené lhůtě šesti měsíců a následnému jednání obcí s majetkem jako 

vlastním – obecním a ţádostí obcí o jeho zapsání do katastru nemovitostí. Ve skutečnosti 

můţe jít o vlastnictví, o kterém někdo neví a tomuto vlastnictví by se nebránil. Obce ve 

většině případů ani nepátrají po vlastníkovi, vyvolají pouze řízení o prohlášení vedeného 

vlastníka za mrtvého, a tedy bezdůvodně prohlásí majetek za „opuštěný“ a vyuţijí § 135 

občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ţe opuštěná věc jim ze zákona náleţí. Výsledkem můţe 

být změna vlastnictví nemovitosti bez jakékoliv smlouvy nebo vědomí původního vlastníka a 

jeho dědiců a porušení tak ústavních práv ve vztahu k vlastníkovi, které by zůstalo 

nenapraveno, neboť vlastník se asi nikdy toto nedoví. 

Zcela jinou situací je, pokud pozemky byly během poválečných přídělových řízení 

zkonfiskovány na základě platných dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše a během 

těchto řízení nepřiděleny a ani v následujících letech na ně nebylo jakkoliv uplatněno 

vlastnické právo.  

Nutno zdůraznit dosavadní platnost poválečných Benešových dekretů zvláště z roku 1945 o 

konfiskacích  nepřátelského  majetku,  jejichţ  zrušení ve svém nálezu č. 55/1995 Sb. ze dne 

8. března 1995 zamítl i Ústavní soud České republiky a jejich platnost nebyla ani 

zpochybněna v právním posouzení z roku 2002, vyţádaném Konferencí hlav států 

Evropského parlamentu pro přistoupení České republiky k Evropské unii v roce 2004. [19]  
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Z tohoto důvodu v současnosti lze opodstatněně zapsat do katastru nemovitostí vznik 

právního vztahu k nemovitosti na základě listin vyhotovených státními orgány nebo podle 

zvláštních předpisů potvrzující nebo osvědčující právní vztahy, tedy na základě osvědčení ve 

formě notářského zápisu např. prohlášení o vlastnictví starosty obce o nabytí tohoto práva dle 

ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník).  

Pokud však k pozemkům jsou dlouhodobě evidována jakákoliv vlastnická práva, byť 

v současnosti vlastníka neznámého, měly by být pozemky vedeny na LV č. 11000 

s vlastnickým právem pro „vlastník nezjištěn“, viz Obr. 7. 

 

 

Obr. 7 Část LV č. 11000 z ISKN [15] 
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5 DOŘEŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV PO ROCE 1989 

Ale i evidence nemovitostí (EN) nebyla dokonalá, neboť u pozemků v uţívání socialistických 

organizací, zejména bývalých jednotných zemědělských druţstev (JZD) a státních statků, 

připustila pouze rámcovou informaci pro tyto pozemky na listech vlastnictví jednotlivých 

vlastníků poznámkou „ostatní pozemky v uţívání soc. org.“, jak je patrné ze zápisů na ručně 

vedených listech vlastnictví. [14] 

 

5.1 ZJEDNODUŠENÁ EVIDENCE        

Proto po roce 1989 došlo k nutnosti vydat opatření o tzv. zjednodušené evidenci, coţ je 

evidence pozemků dočasně vedená v katastru nemovitostí pouze v souboru popisných 

informací na základě informací obsaţených v operátech dřívějších evidencí, tedy bývalého 

pozemkového katastru, ale hlavně navazujících operátů scelovacích a přídělových řízení, 

popř. i evidence nemovitostí většinou bez geometrického a polohového určení, coţ je soubor 

číselných a grafických údajů katastru o tvaru, rozměru a poloze pozemku ve vztahu 

k sousedním nemovitostem.  

Číselným údajem jsou myšleny souřadnice lomových bodů hranic pozemků v systému 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) lomových bodů určených geodetickými 

nebo fotogrammetrickými metodami a jejich spojnice.  

Grafickým údajem pak zobrazení hranic pozemků v grafické katastrální mapě bez určení 

souřadnic S-JTSK lomových bodů a nebo vyjádření těchto hranic souřadnicemi S-JTSK, které 

však nebyly získány měřením v terénu, nýbrţ odměřením z původní grafické mapy po její 

transformaci do S-JTSK, jinak řečeno kartometricky.  

Je nutné si uvědomit historické souvislosti mající vliv na současné nedořešené vlastnické 

vztahy v katastru nemovitostí a jejich zákonnou nápravu s vyuţitím všech dostupných 

dochovaných podkladů dříve platných operátů. 

Podle v té době platném občanském zákoníku č. 141/1950 Sb. byly vlastnické poměry k půdě 

zaloţeny na zásadě „půda patří těm, kdoţ na ní pracují“, jak uvádí ve svém příspěvku Parcely 

ve zjednodušené evidenci Ing. Tomáš Morávek v archivovaném časopisu Geodetický a 

kartografický obzor z roku 1995 v ročníku 41/83 v čísle 4 [18], tedy na uţívacích vztazích a 

socialistické vlastnictví mělo formu státního nebo druţstevního vlastnictví. Organizace sice 

měly stále povinnost vkládat zápis o změně vlastnictví do pozemkových knih, ale 

nedodrţovaly ji a občané měli pouze moţnost a ne povinnost vkladu zápisu a to ještě za 

úplatu. Tím došlo k závaţnému přerušení procesu zápisů do pozemkových knih. Zvláště po 

následné rozsáhlé kolektivizaci a vytvoření Jednotné evidence půdy (JEP) se registrovaly 

pouze uţívací vztahy u nemovitostí a sníţila se celková úroveň této evidence povolením 

větších odchylek vůči dřívějším platným normám. Byla zavedena evidence velkých půdních 

celků bez současné řádné evidence parcel jednotlivých vlastníků.  

Prohlubováním tohoto neutěšeného stavu v následujících letech dalším spojováním pozemků 

do velkých celků – honů - vedl nutně k nápravě evidování vlastnických a i jiných,             

např. uţívacích práv k nemovitostem komplexním zakládáním evidence nemovitostí (KZEN). 

Tyto právní vztahy se evidovaly na základě ověřených kopií nebo originálních listin 
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v jednoduchých ručně vedených listech vlastnictví v obdobném uspořádání údajů bývalé 

pozemkové knihy. 

Přesto i tyto snahy a způsob postupu nápravy v evidování vlastnických práv se v současné 

době projevují jako nejvýznamnější technický problém při vytváření nových obnovených 

operátů katastru nemovitostí podle platného katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. a prováděcí 

katastrální vyhlášky 26/2007 Sb. 

Dnem účinnosti zákona o evidenci nemovitostí č. 22/1964 Sb. se pozastavilo provádění zápisů 

do pozemkových knih, technickým podkladem evidence nemovitostí (EN) byl operát jednotné 

evidence půdy (JEP) rozšířený o nově zakládané listy vlastnictví (LV). Právní vztahy byly 

vyznačovány na základě právních listin a kompletovány na podkladě místních šetření při 

KZEN, avšak opět s určitým omezením, zejména u pozemků sdruţených ve velkých půdních 

celcích, s porovnáním s kompletním a důsledným vedení uţívacích vztahů.  

V listech vlastnictví jsou proto sdruţené pozemky a také všechny pozemky občanů uţívaných 

socialistickými organizacemi podchyceny pouze symbolickou poznámkou, leckde chybějící. 

V pozemkových mapách nejsou tyto pozemky zcela vedeny a i ve výkazech změn jsou tyto 

zápisy sporadické. Jedinou moţností je šance dohledání chybějících zápisů v dřívějších 

listinách.  

V současném platném katastrálním operátu v souboru popisných a geodetických informací 

(SPI a SGI) jsou z těchto rámcově nastíněných problémů dřívějších evidencí vlastnických 

vztahů u pozemků sloučených do půdních celků pouze evidovány skutečnosti, nikoliv právní 

vztah. Neboť v té době nebyl důvod dělit a prodávat pozemky, protoţe všechny byly 

obhospodařovány socialistickou organizací a při dědictví byl nabyvatel vyzýván k darování 

takovýchto pozemků státu. Ve skutečnosti dále docházelo ke změnám – slučování pozemků, 

rozorávání cest a mezí, budování nových cest, melioračních příkopů a jiných regulací, přitom 

i při budování různých sídlišť aj. nebyly zabírané pozemky často vykupovány.  

Doplňování pozemků ve ZE je v současné době spojeno s obnovou katastrálního operátu a 

digitalizací SGI a SPI. Katastrální zákon č. 344/1992 Sb. [9] povaţuje ZE za dočasné opatření 

do doby ukončení pozemkových úprav. Pozemkové úřady mají pravomoc vyřešit 

nesrovnalosti vzniklé mezi ZE a skutečností. Řešení problému parcel ZE, coţ blíţe 

specifikováno značí v převaţující míře na území Jihomoravského kraje scelovacích a 

přídělových  operátů,  bude  ukončeno tehdy, aţ jejich hranice budou jednoznačně určeny, 

tzn. definovány souřadnicemi a tedy geometricky a polohově určeny, aţ parcelám bude 

přiřazen druh pozemku a určen kód kvality BPEJ (bonitovaných půdně ekologických 

jednotek). 
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6 VYUŽITÍ PŘÍDĚLOVÝCH SYSTÉMŮ PŘI OBNOVĚ OPERÁTU  

 

6.1 ZHODNOCENÍ PODKLADŮ SYSTÉMŮ 

Avšak evidence přídělových a scelovacích systémů nebyla zdaleka jednotná hlavně z důvodu 

nevydání řádného prováděcího předpisu. Tato tehdejší nejednotnost a neúplnost této evidence 

způsobuje problémy v evidování vlastnických vztahů aţ do dnešní doby. 

Vzhledem ke stáří a niţší kvalitě dochovaných originálů písemných a mapových podkladů 

přídělových a scelovacích systémů a i moţné obtíţné čitelnosti částí map bývalého 

pozemkového katastru je jejich vyuţití pro postupné doplňování pozemků dosud evidovaných 

zjednodušeným způsobem v katastru nemovitostí v územích s těmito systémy obvykle 

nemoţné i z důvodu nesplnění podmínek katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

Těmito podmínkami se rozumí označení pozemků přídělových a scelovacích systémů 

parcelními čísly podle bývalého pozemkového katastru, dále určení výměry parcel v těchto 

systémech, podmínka mapy bývalého pozemkového katastru jako podkladu pro přídělové a 

scelovací plány, dosaţení přesnosti hranic přídělových a scelovacích pozemků v těchto 

plánech s přesností zobrazení polohopisu katastrální mapy, případně mapy bývalého 

pozemkového katastru a nebo určení hranice pozemků těchto systémů lomovými body 

polohopisu mapy bývalého pozemkového katastru, tak jak je uvedeno v § 90 odstavce 4 

katastrální vyhlášky a příloze 15 příslušné vyhlášky. [7] 

Z tohoto výčtu je zřejmé, ţe grafické plány obou dřívějších systémů jako zmenšeniny map 

v sáhovém měřítku 1:2 880 bývalého pozemkového katastru do měřítka 1:5 000 nelze 

obvykle pouţít pro postupné doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným 

způsobem v územích s přídělovým eventuelně scelovacím operátem do katastrální mapy. 

Vyjma těch přídělových a scelovacích pozemků, jejichţ hranice jsou tvořeny pouze a jen 

lomovými body parcel bývalého pozemkového katastru, coţ však musí být zcela patrné a 

nezpochybnitelné na těchto zmenšeninách map v sáhovém měřítku bývalého pozemkového 

katastru do měřítka 1:5 000. U ostatních parcel těchto bývalých systémů, které nesplňují tyto 

podmínky, musí být zjednodušená evidence zachována a katastrální úřady nemají moţnost 

upřesňovat hranice jednotlivých pozemků přídělových a scelovacích systémů.  

 

6.2 JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY  

Pokud je tedy příděl pouze přibliţně lokalizovaný a jeho hranice nelze jednoznačně určit, 

upřesnění přídělu ve smyslu určení hranic takového přídělu, rozhodují pozemkové úřady, jeţ 

jsou součástí ministerstva zemědělství, v rámci pozemkových úprav po projednání s 

katastrálním úřadem v platném znění mimo jiných i zákona č. 139/2009 Sb. o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech. Dle tohoto zákona je tedy moţné řešit problémy spojené 

s půdou přidělenou podle poválečných prezidentských dekretů v rámci jednoduchých 

pozemkových úprav formou tzv. upřesnění a rekonstrukce přídělů. [8]  

Jestliţe přídělový nebo scelovací systém neobsahuje hrubé chyby ve výměrách, vyjádří se 

pozemkový úřad písemně o splnění podmínek pro upřesnění přídělu a katastrální úřad vyzve 

pozemkový úřad k provedení upřesnění přídělu v rámci jednoduchých pozemkových úprav 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=139/2002&PC_8411_l=139/2002&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=139/2002&PC_8411_l=139/2002&PC_8411_ps=10#10821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=139/2002&PC_8411_l=139/2002&PC_8411_ps=10#10821
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v projednané lokalitě katastrálního území, a tedy zjednodušená evidence zůstává zachována 

v katastru nemovitostí do doby provedení pozemkových úprav.  

Zpracovatelem pozemkových úprav vedle komerční sféry můţe být i pozemkový úřad se 

splněním stanovených podmínek a tedy i zkoušky o odborné způsobilosti k projektování 

pozemkových úprav u příslušného pracovníka, neboť činnosti v pozemkových úpravách 

vyţadují znalosti z různých oborů – zeměměřictví a katastru nemovitostí, vodního 

hospodářství, ekologie krajiny, dopravy apod. Oprávnění k projektování pozemkových úprav 

fyzickým osobám po splnění stanovených podmínek, mezi které patří i zkouška odborné 

způsobilosti, vydává Ústřední pozemkový úřad v Praze. 

Výsledná dokumentace pozemkových úprav pro upřesnění přídělu slouţí bezodkladně pro 

obnovu katastrálního operátu a je významná pro efektivní zkvalitnění katastru nemovitostí 

jednoznačným dořešením právních vztahů k nemovitostem rozhodnutím pozemkového úřadu 

a to i v případě duplicitního zápisu vlastnictví. Pozemkový úřad totiţ navrhne dotčeným 

osobám na základě posouzení listin osvědčujících vlastnictví řešení duplicitního vlastnictví 

dohodou nebo rozhodnutím, proti kterému mohou tyto osoby podat opravný prostředek 

k soudu ke konečnému dořešení právního vztahu k nemovitosti. Objektivním odvolacím 

orgánem proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav je tedy soud.  

Upřesnění a rekonstrukce přídělů a vyřešení zápisu vlastnictví k těmto pozemkům v rámci 

pozemkových úprav jsou z technického hlediska významným přispěním k tvorbě moderní 

digitální mapy nahrazující dosavadní analogové mapy sáhových měřítek s lepším vyjádřením 

skutečného stavu v terénu. Pokud se výsledná dokumentace pozemkových úprav nevyuţije 

bezprostředně k obnově katastrálního operátu po ukončení této úpravy, tzn. po dni nabytí 

právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu, z různého důvodu jako např. pro malý rozsah 

území, vyhotoví se pro vyznačení výsledků těchto úprav geometrický plán nebo upřesněný 

přídělový plán v katastru nemovitostí. Pro zpracovatele pozemkových úprav, tj. příslušné 

pozemkové úřady je významným kritériem výměra pozemků a tedy aby výměra evidovaná na 

listech vlastnictví odpovídala výměře v terénu, rozdíly mezi stavem evidovaným a stavem dle 

skutečnosti se vyrovnávají na státních pozemcích. Kritéria pro posuzování kvality, tj. ceny, 

výměry a vzdálenosti pozemků jsou dána ze zákona, a pokud jsou překročena, tak pouze 

s písemným souhlasem vlastníka. 

 

6.2.1 OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ  

Významnou změnu prodělalo i oceňování zemědělských pozemků, jehoţ základem jsou 

v katastru nemovitostí bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ).  

V současné době platnosti Katastru nemovitostí České republiky, kdy vystoupila do popředí u 

půdy priorita vlastnických vztahů, je také při jednoduchých pozemkových úpravách, řešících 

přídělové systémy, rozhodující kvalita čili bonita čili cena zemědělského pozemku a z tohoto 

podnětu je nezbytné v některých lokalitách postupně zpřesnit a doplnit bonitaci zemědělské 

půdy, neboť při pozemkových úpravách ze zákona pozemkový úřad je povinen zabezpečit 

vypracování nároků vlastníků pozemků podle nejenom výměry, vzdálenosti a druhu pozemku 

a i jiných omezení, ale i podle jejich ceny. Pro ocenění nároků vlastníků při upřesnění přídělů 

formou jednoduchých pozemkových úprav se vyuţívá základní cena podle zvláštního 

právního předpisu, která se zjistí pomocí bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).  
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Kritériem přiměřenosti navrhovaných pozemků je ze zákona nejen výměra a vzdálenost 

původních a navrhovaných pozemků, ale i jejich kvalita – cena. Pěti místními kódy 

bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) jsou označeny v katastru nemovitostí 

(KN) zemědělské pozemky a všechny pozemky evidované v katastru nemovitostí jako parcely 

zjednodušené evidence (ZE), neboť tyto parcely nemají v katastru nemovitostí dosud 

vyznačenou kulturu. Katastr nemovitostí začal být doplňován o údaje bonitované půdně 

ekologické jednotky (BPEJ) od roku 1995, zavedením BPEJ se zjednodušilo oceňování parcel 

a tedy stanovení daně z pozemku, viz Obr. 8. Informace o BPEJ slouţí mimo jiné také pro 

zemědělské účely a lze je, jak bylo řečeno vyuţít i při zpracování projektů pozemkových 

úprav.  

Bonitovanou půdně ekologickou jednotkou (BPEJ) se definují významné agronomické 

charakteristiky klimatu, půdy a konfigurace terénu. Jednotlivé číslice v pětimístném kódu 

mají tak následující význam: 

- 1. číslice vyjadřuje příslušnost ke klimatickému regionu   

- 2. a 3. určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, coţ je účelové seskupení 

půdních forem příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány 

morfogenetickými půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí apod. 

- 4. pořadí kódu stanovuje kombinaci svaţitosti a expozice ke světovým stranám 

- 5. pořadí kódu vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu, kterou se 

rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici ke spodině 

 

Podrobněji se způsobem zavedení BPEJ do KN podle Pokynu č. 19 ministerstva zemědělství 

a ČUZK zabývá časopis Zeměměřič č. 10/1996 na svém WEB SERVERU ZEMĚMĚŘIČE na 

internetu. [20] 

Hranice všech BPEJ jsou mimo jiné také zakresleny jako tematický obsah v otiscích Státní 

mapy 1:5 000 – odvozené (SMO 5), která je vyhotovená pro celé území České republiky 

v souvislém kladu a v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální      

(S-JTSK).  

Původní BPEJ jsou však v katastru nemovitostí generalizované a proto se při výpočtu ceny 

pozemků vychází z údajů o BPEJ evidovaných v celostátním bonitačním informačním 

systému Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze (VÚMOP) a u pozemkových 

úprav se také převáţně přihlíţí u výpočtu ceny jednotlivých zemědělských pozemků z co 

nejpřesněji zjištěného skutečného stavu v terénu.  

Při změně údajů BPEJ při pozemkových úpravách je proto nutné katastrálnímu úřadu zásadně 

jiţ dodat současně s výměnným formátem digitální mapy ke kontrole i aktualizované izolinie 

BPEJ z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze (VÚMOP) ve formě 

vektorových dat pro posouzení zavedení nového souboru geodetických informací (SGI) do 

informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) a to nejpozději do 30 dnů před vydáním 

rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení nebo 

zrušení věcného břemene, coţ přispívá k optimalizaci globálního procesu propojení 

informačního systému katastru nemovitostí s jinými státními systémy jako např. systémem 

bonitační klasifikace, státního cenového předpisu v oblasti nemovitostí nebo předpisů pro 

stanovení daně z nemovitostí a k dosaţení daňové spravedlnosti.    
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Je tedy na pozemkových úřadech, aby dokončily ve spolupráci s katastrálními pracovišti 

zhruba po 60 letech přídělová řízení z poválečných let 1945 – 1950 nebo nedokončená 

scelovací řízení pomocí jednoduchých pozemkových úprav a tím mohla být v podstatě 

dokončena digitalizace katastrálních území celé České republiky. 

 

 

Obr. 8 Zákres BPEJ v metodickém pokladu k analogové katastrální mapě  k.ú. Vratislávka [14] 
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7 DIGITALIZACE 

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČUZK), zřízený zákonem č. 359/1992 Sb. o 

zeměměřických a katastrálních orgánech jako ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru 

nemovitostí České republiky, přijal jiţ koncem roku 1993 koncepci digitalizace katastru 

nemovitostí, která počítala mimo jiné i s přepracováním stávajících analogových katastrálních 

map na plastových polyetyléntereftalátových (PET) fóliích do digitální formy hlavně 

technologií vektorizace a tím další výstavbou funkčního informačního systému katastru 

nemovitostí (ISKN).  

Hlavním problémem této nové formy zpracování úplného obsahu digitálních map je tedy 

skutečnost, ţe většina současných analogových katastrálních map na PET fóliích nezobrazuje 

parcely ve vlastnictví osob sloučených do parcel zemědělských a lesních celků a tyto parcely 

tzv. zjednodušené evidence (ZE), jejichţ hranice v terénu převáţně neexistují, lze nalézt 

v mapách dřívějších pozemkových evidencí, tj. v mapách pozemkového katastru, přídělových 

a scelovacích nebo i evidence nemovitostí.  

 

7.1 DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH MAP VE FORMĚ VEKTOROVÉ GRAFIKY 

Digitalizace stávajících analogových katastrálních map na PET fóliích formou vektorizace 

s podrobnějším dělením z důvodu rozlišení původu a technologie obnovy mapy na:  

a) digitální katastrální mapa s označením DKM s obrazem vedeným v souřadnicovém 

systému S-JTSK v ISKN viz Obr. 9, vyhotovená při obnově katastrálního operátu novým 

mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav (komplexních či jednoduchých), 

přepracováním analogové mapy (analogová mapa musí být pouze v S-JTSK), převodem 

analogové mapy s číselným obsahem v S-JTSK podle dřívějších předpisů pro tvorbu Základní 

mapy ČSSR velkého měřítka  (ZMVM) a pro tvorbu technickohospodářské mapy (THM) 

 

b) katastrální mapa digitalizovaná s označením KM-D nebo KMD, vyhotovená při 

obnově katastrálního operátu přepracováním analogové mapy (analogová mapa je v jiném 

souřadnicovém systému neţ v S-JTSK, tedy je v S-SK, tj. gusterbergském nebo 

svatoštěpánském), přičemţ 

 

KM-D byla vyhotovená podle dřívějších jiţ zrušených předpisů s obrazem mapy vedeným 

v S-SK (stabilního katastru - gusterbergském nebo svatoštěpánském) mimo ISKN jako 

ostrovní mapa, avšak podle stávajících platných předpisů s moţností změny tohoto 

souřadnicového systému S-SK na souřadnicový systém S-JTSK  

KMD je vyhotovená podle stávajících platných předpisů od roku 2009 s obrazem mapy 

vedeným v S-JTSK v ISKN 

Ale i dosud platné analogové katastrální mapy na PET fóliích v S-JTSK (vyhotovené podle 

předpisů pro THM, ZMVM, Instrukce A, FÚO) [3] a v S-SK (gusterbergském a 

svatoštěpánském včetně metrických měřítek) jsou v současné době dostupné v rastrové 

podobě po naskenování na pracovištích, jejichţ zařízení získalo atest ČÚZK pro tyto práce. 
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7.2 HRANICE POZEMKŮ PŘÍDĚLOVÝCH SYSTÉMŮ 

Hranice pozemků přídělových systémů označených v KN pod pojmem zjednodušená 

evidence - grafický příděl nejsou tedy geometricky a polohově určeny v katastru nemovitostí, 

tzn.  

- tyto hranice nejsou určeny číselným vyjádřením daným souřadnicemi lomových bodů, 

které by byly určeny geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami s kódem 

charakteristiky kvality 3 aţ 5 v S-JTSK  a spojnicemi těchto lomových bodů  

- a ani tyto hranice nejsou určeny jen zobrazením v platné analogové katastrální mapě 

v S-JTSK (vyhotovené podle předpisů pro THM, ZMVM, Instrukce A, FÚO) nebo 

v S-SK (v katastrálním souřadnicovém systému gusterbergském nebo 

svatoštěpánském) s kódem charakteristiky kvality 6 aţ 8 podle měřítka analogové 

mapy 

Pro názornost uveden přehled pojmů souvisejících s kódem charakteristiky kvality podle 

platné vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška), který má závislost s hodnotou základní 

střední souřadnicové chyby (mx,y), jak je uvedeno v příloze k č.j. ČÚZK 6495/2009-22 [17]: 

 
Tab. 1 Přehled pojmů souvisejících s kódem kvality  

 

Kód charakteristiky kvality 3 4 5 6 7 8 

Geometrické a polohové určení číselné vyjádření zobrazení 

Souřadnice bodů polohopisu 

katastrální mapy      
souřadnice obrazu souřadnice polohy 

Kód způsobu určení výměry  

vypočtené ze souřadnic 
2 0 

 

Postupným doplňováním těchto parcel zjednodušené evidence vzroste počet parcel v katastru 

nemovitostí o téměř dvojnásobek s podstatným důsledkem přebírání přibliţně poloviny 

obsahu digitálních map ze stávajících analogových katastrálních map na PET fóliích a druhé 

poloviny z map dřívějších pozemkových evidencí a tedy hlavně také z přídělových nebo 

scelovacích systémů s převáţnou činností ručního vyhledávání v těchto operátech dřívějších 

evidencí.  

Při digitalizaci analogové katastrální mapy lze odstranit hrubé nesoulady a chyby způsobené 

původní obnovou nebo předchozím vedením katastrálního operátu, avšak přesnost hranic 

pozemků nelze digitalizací kancelářským zpracováním dodatečně zvýšit.  

Přesto k nesporným výhodám digitalizace SGI patří moţnost přístupu k jeho obsahu na území 

celé ČR prostřednictvím internetu, moţnost zobrazovat stav katastrální mapy k určitému 
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zpětnému datu, propojení souborů popisných a geodetických informací, pohodlná a rychlá 

lokalizace nemovitostí, apod. 

 

 

Obr. 9 Pracovní prostředí ISKN – DKM k.ú. Cvrčovice u Pohořelic [15] 
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8 UKÁZKA VÝVOJE VLASTNICKÝCH VZTAHŮ PŘI 

SOUČASNÉM ŘEŠENÍ PŘÍDĚLOVÝCH SYSTÉMŮ 

 

8.1 CHARAKTERISTIKA EVIDENCE VE ZVOLENÉM K.Ú. POHOŘELICE NAD 

JIHLAVOU 

K ukázce vývoje a došetření vlastnických vztahů při současném řešení problematiky 

přídělových systémů jsem si vybrala několik parcel KN po obnově operátu z katastrálního 

území (k.ú.) Pohořelice nad Jihlavou.  

Změnou vykonávající působnosti  pro územní obvody obcí bylo v roce 2004, mimo dalších 

jiných, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou přesunuto na Katastrální pracoviště Brno-venkov se 

sídlem v Brně. 

Postupně doplňovaná analogová katastrální mapa byla vedena před digitalizací obnovou 

operátu jednoduchou a komplexní pozemkovou úpravou a převodem na plastových PET 

foliích v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální a na základě 

číselného zaměřování změn byl postupně doplňován registr souřadnic (RES) v celém 

katastrálním území.  

V k.ú. Pohořelice nad Jihlavou ke konci 40. let po druhé světové válce bylo provedeno 

v rámci přídělů scelování pozemků. Z tohoto přídělového operátu se do současnosti 

dochovaly poškozené části grafického přídělového plánu v měřítku 1:5 000 a 1:2 880, návrh 

přídělu, neúplné protokoly o směnách pozemků a neúplné výkazy směn. Jako podklad 

přídělového operátu slouţila písemná a grafická část dřívějšího pozemkového katastru, to je 

parcelní protokol, zápisy v pozemkové knize a mapy pozemkového katastru v souřadnicovém 

systému Sv. Štěpán v měřítku 1:2 880.   

V roce 1972 bylo zahájeno v tomto katastrálním území komplexní zakládání evidence 

nemovitostí (KZEN) za pomoci grafického přídělového plánu, návrhu přídělu, pozemkové 

knihy a operátu EN. Pro přídělce se dodatečně vystavovaly identifikace parcel z návrhu 

přídělu a knihovních vloţek pro vydávání dodatečných přídělových listin.   

V roce 1981 započalo na tomto katastrálním území vyhotovování základní mapy velkého 

měřítka (ZMVM) podle Směrnice pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka    

984 210 S/81 ze dne 02.07.1981 č. 2600/1981-22 (registrována v částce 28/1981 Sbírky 

zákonů) s účinností dnem 01.11.1981 bývalého Českého úřadu geodetického a 

kartografického (ČUGK) a dalších následných norem, metodických návodů a instrukcí. Mapa 

obsahovala prvky potřebné pro tehdejší evidenci nemovitostí (EN) se základním všeobecně 

vyuţitelným polohopisným obsahem a popisem, v souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), v Křovákově zobrazení, v měřítku 1:2 000, ve       

3. třídě přesnosti a součástí mapy byl i registr souřadnic (RES).  

Konstituováním Katastru nemovitostí České republiky ke dni 01.01.1993 se i tento druh mapy 

ZMVM stal katastrální mapou a tedy opět závazným státním mapovým dílem. 
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8.1.1 OBNOVA OPERÁTU KATASTRU NEMOVITOSTÍ V K.Ú. POHOŘELICE NAD JIHLAVOU 

Digitalizace souboru geodetických informací (SGI) obnovou katastrálního operátu v celém 

k.ú. Pohořelice nad Jihlavou byla provedena v letech 2003, 2008 aţ 2009 na podkladě 

výsledků (Obr. 10): 

- jednoduché pozemkové úpravy na části území v lokalitě „Horní a dolní Štingary“ 

zpracovanou geodetickou a projekční kanceláří GEOKART CZ a.s. a zapsanou do KN 

na základě rozhodnutí a ţádosti Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu 

v Břeclavi záznamem Z-1569/2003-736 [14]  

- komplexní pozemkové úpravy na většině území extravilánu zpracovanou firmou 

GEODIS BRNO, s. r. o. a schválenou dle platných zákonů rozhodnutím Ministerstva 

zemědělství, Pozemkovým úřadem v Břeclavi, zapsané na příslušném katastrálním 

pracovišti záznamem do katastru nemovitostí Z-34 145/2008-703 [14]  

- převodem s doplněním pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem na 

malých částech extravilánu a hlavně v intravilánu s oznámením o dokončení             

sp. zn.: OO-18/2009-703 v roce 2009 oddělením obnovy a revize KN příslušným 

katastrálním pracovištěm [14] 

 

8.2 CELKOVÝ PŘEHLED VYBRANÝCH PARCEL KN PO OO K UKÁZCE ŠETŘENÍ 

Výběr parcel katastru nemovitostí (KN) po obnově operátu (OO) k ukázce došetření zápisů 

vlastnických vztahů jsem zvolila náhodně v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou v územích ze všech 

tří druhů obnovy operátu KN (JPÚ, KPÚ, převod), a ačkoliv na tomto katastrálním území 

proběhla obnova operátu, tak na listech vlastnictví jsou uvedeny nabývací tituly převáţně 

z poslední fáze vývoje KN, takţe většinu vývoje vlastnictví, zvláště v pozemkovém katastru, 

přídělovém operátu a evidenci nemovitostí, jsem dohledávala v těchto dřívějších evidencích 

znovu a tedy samostatně s pouţitím dochovaných písemných a mapových podkladů různých 

měřítek dřívějších evidencí uloţených v archivech KN a pozemkové knihy Katastrálního 

pracoviště Brno-venkov za podpory údajů vedených také v Informačním systému katastru 

nemovitostí (ISKN). 

 

Obr. 10 Grafický přehled druhů OO v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou [14] 
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8.2.1 UKÁZKA ŠETŘENÍ ZÁPISŮ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ JEDNOTLIVÝCH PARCEL 

 

Tab. 2 Celkový přehled vybraných parcel KN po OO k ukázce šetření 

 

Pořadí 

číslo 
Pozemkový katastr 

Přídělový 

operát 

EN                               

před              po       

mapování 

KN  

po OO 

1 st. p.č. 298 st.298 p.č. 298 p.č. 948 p.č. 948 

2 st.p.č. 244 a p.č. 243/2 
st.243/2  

dům s čp.429 

p.č. 244  

p.č. 243/2     

p.č. 2168 

p.č. 2181   

p.č. 2168 

p.č. 2181 

3 st. p.č. 74 a p.č. 77 
st. 74 

p.p. 77 

p.č. 74  

p.č. 79 

p.č. 1980 

p.č. 1981 

p.č. 1980  

p.č. 1981 

4 st.p.č.122/2 a p.č.118/2 
st. 122/2  

p.p. 118/2      

sloučeno  

p.č. 122/2 

p.č. 1950 

p.č. 1951 

p.č. 1950  

p.č. 1951 

5 

p.č. 386,447,1198,1199 

1208,1227,2686,2764 

2844,2959,3129,3173 

3174,3175,3561,3635  

3759,3838  

PO 84/24 

PO 95/13 

PO 86/13 

nevedeny 

GP 4454 

GP 4599 

GP 4522 

p.č. 4359 

p.č. 7345 

p.č. 7345 

6 p.č. 953/5 a p.č. 953/6 
část PO 7/11 

PO 7/10         
p.č. 5381 p.č. 2302 p.č. 2302 

7 p.č. 162/1 nevedena   p.č. 162/6   p.č. 1001 p.č. 1001 

8 
    p.č. 90/1,452,1249/3, 

1250,1293 a st.479 
PO 14/7 nevedena GP 4033 

p.č.  

2546/43 

9 nevedeny PO 52/16 nevedena GP 4225 p.č. 6197 

10 
p.č. 

1575,1576,1586/2,1586/3 
PO 63 

část p.č. 

4108 
p.č. 3135 p.č. 6020 

 

 

Z CELKOVÉHO PŘEHLEDU - POŘADÍ ČÍSLO 1  

 pozemkový katastr:  

- u pozemku st. p.č. 298 (čp. 191) v pozemkové knize v listu B knihovní vloţky č. 1522 pro 

vlastníky Zednik Katharina, Josefina a Ernst ze dne 05.04.1949, č.d. 451 poznamenána 

konfiskace dle dekretu 108/1945 Sb. 

 přídělový operát:  

- st. 298 uvedena v návrhu přídělu pro přídělce „Ţidovský majetek – reserva“  

- bývalí vlastníci Zednik Katharina, Jisefina a Ernst uvedeni pod běţným číslem 1243 

ve Vyhlášce o konfiskacích č.j. 1921/44-X ze dne 23.01.1946 Okresní správní komise 

v Mikulově 

- v knihovní vloţce č. 1522 listu B dne 31.05.1950, č.d. 491 vloţeno právo vlastnické ve 

prospěch Československého státu – zemědělskou správu    

 evidence nemovitostí:  

- při KZEN v roce 1972 zapsán pozemek p.č. 298 dle údajů z pozemkové knihy výkazem 

změn poloţkou 784/1972 na LV č. 31 pro vlastníka Čs. stát – Domovní správa Pohořelice  

- uzavření kn. vl. č. 1522 uzavřením pozemkové knihy podle oznámení Krajské geodetické 

správy v Brně ze dne 17.01.1973 zn. N 71/73 v Břeclavi 30.01.1973 
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- POLVZ: 34/1978 změna názvu vlastníka LV č. 31 na Čs. stát – Okresní podnik bytového 

hospodářství Břeclav (OPBH) a POLVZ: 130/1992 přechází pozemek p.č. 298 z majetku 

ČR do vlastnictví obce, tím se LV č. 31 sloučilo do LV č. 1 pro vlastníka ČR – MěNV 

Pohořelice a podle tehdy platného zákona ČNR č. 172/1991 Sb. změna názvu vlastníka na 

Město Pohořelice  

- stavební pozemek p.č. 298 přečíslován v roce 1982 při ZMVM na p.č. 948   

 katastr nemovitostí:  

- změna vlastníka u pozemku p.č. 948 s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří kupní 

smlouvou RI 3050/1992 pod POLVZ: 83/1993 z LV č. 1 na LV č. 1478 pro Nakládala 

Ladislava a Annu  

- v roce 2009 obnova operátu (OO) převodem do digitální katastrální mapy (DKM) pod 

stejným označením p. č. 948  

 

 

Z CELKOVÉHO PŘEHLEDU - POŘADÍ ČÍSLO 2 

 pozemkový katastr:  

- u pozemku st. p.č. 244 (čp. 429) v knihovní vloţce č. 332 v pozemkové knize uveden 

v listu B vlastník Heinrich Anastásie bez další poznámky o konfiskaci 

- u pozemku st. p.č. 243/2 v listu A s poznámkou sýpka v knihovní vloţce č. 1455 

v pozemkové knize uveden v listu B vlastník Schnablová Ida bez další poznámky o 

konfiskaci 

 přídělový operát:  

- v návrhu přídělu pouze uvedena parcela st. 243/2 (čp. 425) pro přídělce „Ţidovský majetek 

– reserva“ 

- v dochovaném Soupisu budov pro účely konfiskace podle dekretů č. 12/1945 Sb. a 

108/1945 Sb. přídělového operátu je uvedena poznámka pro čp. 429 „rak.“ značící 

rakouský majetek, čp. 429 odpovídá parcele st. 244 

- bývalí vlastníci  Heinrich Anastásie uvedena pod b.č. 342 a Schnabl Ida uvedena v příloze 

bez běţného čísla ve Vyhlášce o konfiskacích č.j. 1921/44-X ze dne 23.01.1946 Okresní 

správní komise v Mikulově 

 evidence nemovitostí:  

- při KZEN v roce 1972 pozemky neidentifikovány a tedy nevystavena přídělová listina a 

nezapsány na LV  

- uzavření pozemkové knihy a knihovních vloţek č. 332 a č. 1455 podle oznámení Krajské 

geodetické správy v Brně ze dne 17.01.1973 zn. N 71/73 v Břeclavi 30.01.1973 

- stavební pozemky p.č. 244 a 243/2 přečíslovány v roce 1982 při ZMVM na p.č. 2168 a  

p.č. 2182 bez uvedení LV 

 katastr nemovitostí:  

- v roce 2009 obnova operátu (OO) převodem do digitální katastrální mapy (DKM) 

zapsány pozemky p.č. 2168 a p.č. 2182 na LV č. 11 000 s vlastnickým právem „Vlastník 

nezjištěn“  

- pozemky p.č. 2168 a p.č. 2182 zapsány do KN na LV č. 10 001 pro vlastníka Město 

Pohořelice záznamem Z-27 689/2009-703 na základě Notářského zápisu o nabytí 

vlastnictví státu ze dne 06.10.2009 podle § 135 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., tzv. 

opuštěného majetku  

Zápis byl proveden také na základě ţádosti o prozkoumání správnosti postupu 

Katastrálního pracoviště Brno-venkov Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Brně 

s ohledem na to, ţe k pozemkům dlouhodobě od konfiskace z roku 1946 v rámci 
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přídělového řízení nebylo evidováno vlastnické právo a ani nebyly dotčeny vlastnickým 

právem třetích osob.  

 

 

Z CELKOVÉHO PŘEHLEDU - POŘADÍ ČÍSLO 3  

 pozemkový katastr:  

- u pozemku st. p.č. 74 (čp. 200) a pozemkové parcele p.č. 79 v knihovní vloţce č. 200 

v pozemkové knize pro vlastníka v listu B knihovní vloţky Dominek Antonín 

poznamenáno konfiskační řízení dne 05.09.1949, č.d. 2 488 dle dekretu 108/1945 Sb. a 

90/1947 Sb. a dne 10.09.1949, č.d. 2 548 podle § 5 zák. 90/1947 Sb. a 108/1945 Sb.,  

 přídělový operát:  

- st. 74 (čp. 200) a p.p. 79 uvedeny v návrhu přídělu pro přídělce běţné č. 388 Fond národní 

obnovy  

- bývalý vlastník Dominek Antonín uveden pod běţným číslem 220 ve Vyhlášce o 

konfiskacích č.j. 1 921/44-X ze dne 23.01.1946 Okresní správní komise v Mikulově 

- v kn. vl. 2364, č.d. 3163 vloţeno pro pozemky st. p.č. 74 a p.č. 79 v roce 1949 podle 

rozhodnutí o přídělu Osídlovacího úřadu a FNO v Praze č.j. R110-857-200Br právo 

vlastnické pro Františka a Marii Dominekovi 

 evidence nemovitostí:  

- při KZEN v roce 1 972 zapsán výkazem změn poloţkou 219/1972 na LV č. 295 pro 

vlastníky dle knihovní vloţky č. 2364 Dominek František a Pokorná Marie (zjištěna změna 

jména)  

- kn. vl. č. 200 a 2364 uzavřeny pozemkovou knihou podle oznámení Krajské geodetické 

správy v Brně ze dne 17.01.1973 zn. N 71/73 v Břeclavi 30.01.1973 

- kupní smlouvou RI 746/1981 pod POLVZ: 10/1982 přešel stavební pozemek  p.č. 74 a 

pozemková parcela č. 79 na současné vlastníky Pokorného Františka a Pokornou Věru 

vedené na LV č. 295  

- stavební pozemek p.č. 74 přečíslován v roce 1982 při ZMVM na p.č. 1980 a pozemková 

parcela č. 79 na p.č. 1981  

 katastr nemovitostí:  

- v roce 2009 obnova operátu (OO) převodem do digitální katastrální mapy (DKM) pod 

stejnými parcelními čísly 1980 a 1981 

 

 

Z CELKOVÉHO PŘEHLEDU - POŘADÍ ČÍSLO 4  

 pozemkový katastr:  

- u pozemku st. p.č. 122/2 (čp. 86) a pozemkové parcele p.č. 118/2 v knihovní vloţce č. 86 

v pozemkové knize pro vlastníka v listu B Sellner Johann není zapsána poznámka o 

konfiskaci 

 přídělový operát:  

- st. 122/2 a p.p. 118/2 uvedeny v seznamu pro přídělce běţné č. 389 Národní pozemkový 

fond  

- bývalý vlastník Sellner Johann uveden pod b.č. 989 ve Vyhlášce o konfiskacích              

č.j. 1 921/44-X ze dne 23.01.1946 Okresní správní komise v Mikulově  

- pozemky  st.  122/2  a p.p. 118/2 vedeny v návrhu přídělu pod b.č. 550 pro přídělce Čsl. 

stát – Národní pozemkový fond Praha 
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 evidence nemovitostí:  

- při KZEN v roce 1972 identifikovány pozemky s poznámkou „118/2 sloučena do             

st. 122/2“ a parcela č. 122/2 zapsána výkazem změn poloţkou 864/1972 s Hospodářskou 

smlouvou číslo „zem.1973/Sk.“ ze dne 08.01.1973 na LV č. 1 pro Čs. stát – MěNV 

Pohořelice  

- uzavření kn.vl. č. 86 uzavřením pozemkové knihy podle oznámení Krajské geodetické 

správy v Brně ze dne 17.01.1973 zn. N 71/73 v Břeclavi 30.01.1973 

- kupní smlouvou a dohodou o zřízení práva osobního uţívání RI 747/1980 a RII 318//1980 

pod  POLVZ: 158/1980  změna  vlastníka na Františka a Marii Kurimaiovi z LV č. 1 na 

LV č. 1156, k dnešnímu datu Dohodou o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví 

manţelů (BSM) zaloţenou pod Z-32 915/2007-703 pouze na Františka Kurimae 

- stavební  pozemek  p.č. 122/2,  do  kterého  při  KZEN v roce 1972 byla sloučena parcela 

č. 118/2,  přečíslován v roce 1982 při ZMVM na st. p.č. 1950 a p.č. 1951 

 katastr nemovitostí:  

- v roce 2009 obnova operátu (OO) převodem do digitální katastrální mapy (DKM) pod 

p.č. 1950 pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 1951 pro druh pozemku 

zahrada 

 

 

Z CELKOVÉHO PŘEHLEDU - POŘADÍ ČÍSLO 5  

 pozemkový katastr:  

- v knihovní vloţce č. 1224 v pozemkové knize pro vlastníka Dania Jaroslav vedeno v listu 

A 18 pozemků pod parcelními čísly viz  9.2 v tabulce pořadí číslo 5 pozemkový katastr, o 

celkové výměře podle parcelního protokolu 28 096 m
2
 

 přídělový operát:  

- podle dochovaného Výkazu směn přídělového operátu pod b.č. 158 byly pozemky vedené 

v knihovní vloţce č. 1224 ke směně nabízené za náhradní pozemky ze zkonfiskovaného 

majetku i ze směny s označením PO 84/24 s označením způsobu vzdělávání a jakostní 

třídy r.4 znamenající role, PO 95/13 lk.3 jako louka a PO 86/13 ls.2 jako les o celkové 

výměře 28 175 m
2
  

- v návrhu přídělu jsou vedeny pod b.č. 529 pro přídělce Dania Jaroslav pod stejným 

označením PO jako je uvedeno ve výkazu směn  

- knihovní vloţka č. 1224 byla uzavřena dne 17.09.1969 spisovou značkou N 985/69 Státní 

notářství v Břeclavi - D 1851/68 Státní notářství Brno – venkov 

- příděl pod b.č. 529 z návrhu přídělu zaknihován v pozemkové knize v knihovní vloţce      

č. 2855 dne 04.06.1951, č.d. 9659 podle předběţné přídělové listiny Národního 

pozemkového  fondu  při  Ministerstvu  zemědělství  v Praze  ze  dne  31.12.1950,          

č.j. 139500/50-II/22  

- kn.vl. č. 2855 byla uzavřena spisovou značkou N 985/69 Státního notářství v Břeclavi – 

D1851/68 Státního notářství  Brno-venkov dne 17.09.1969 

 evidence nemovitostí:  

- při KZEN v roce 1972 zaloţen LV č. 183 s poznámkou v části D „pozemky v kat. úz. 

Pohořelice v uţívání soc. org.“ na základě údajů z pozemkové knihy kn. vl. 2855 bez 

zaloţení   dodatečné   přídělové   listiny   a odkazem v POLVZ: 751/1972 na Rozhodnutí 

č.j. D 1851/68 pod POLVZ: 57/1969 o vypořádání dědictví po Jaroslavu Daniovi 

z uzavřených knihovních vloţek č. 1224 a 2855 

- kupní smlouvou V11-2965/96 pod POLVZ: 92/1997 přešel příděl PO 84/24 z LV č. 183 na 

LV č. 1876 
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 katastr nemovitostí:  

- v roce 1997 došlo k přečíslování přídělů v rámci zakládání zjednodušené evidence (ZE) 

v katastru  nemovitostí  (KN) – původní  označení  přídělu  PO 84/24  přečíslováno  na  

GP 4454, PO 95/13 přečíslováno na GP 4599 a PO 86/13 přečíslováno na GP 4522 

- v roce 2008 obnova operátu (OO) schváleným návrhem KPÚ rozhodnutím Ministerstva 

zemědělství, Pozemkového úřadu Břeclav č.j. 3859/2008-Za zaloţeným ve sbírce listin 

pod Z-34 145/2008-703 s přečíslováním pozemku na LV č. 183 GP 4522 a GP 4599 na 

pozemek KN p.č. 7345 a na LV č. 1876 GP 4454 na pozemek KN p.č. 4359 

 

 

Z CELKOVÉHO PŘEHLEDU - POŘADÍ ČÍSLO 6  

 pozemkový katastr:  

- u pozemkových parcel p.č. 953/5 a 953/6 v pozemkové knize v knihovní vloţce Seznamu 

č. I, příslušející MZD vloţce 407, vedeno vlastnictví pro Panství Ţidlochovice - Hrušovany 

u Brna 

 přídělový operát:  

- v návrhu přídělu u b.č. 142 uveden pro přídělce „Čsl. stát – NPF“ v závorce přeškrtnuto 

„(Boháček Josef a Marie)“ mimo jiné PO 7/11 a u b.č. 390 pro přídělce „Obec Pohořelice“ 

uveden mimo jiné PO 7/10 

- v kn. vl. 1695 vloţeno vlastnické právo podle rozhodnutí o přídělu KNV v Brně z 1.7.1951 

č.j. R-110-857-345 Br. manţelům Boháčkovi Josefovi a Marii   

 evidence nemovitostí:  

- při KZEN v roce 1972 v návrhu přídělu u b.č. 142 poznačena poloţka 582/72 pod  kterou 

však ve sbírce listin není zaloţena přídělová listina a ve výkazu změn proveden zápis 

nevztahující se k přídělu b.č. 142, poloţkou VZ: 501/1972 a 502/1972 odsouhlasen příděl 

b.č. 142, ke kterému je zaloţena dodatečná přídělová listina pod POLVZ: 69/1971 s jiným 

označením P.O. 142/345, kde číslo 345 je číslem popisným a parcelami č. 5380 a 5382 

s jinou větší výměrou 3287 m
2 

neţ v návrhu přídělu uvedenou výměrou 2349 m
2
, příděl 

b.č. 390 pro Obec Pohořelice PO 7/10 neřešen, u přídělové listiny pod POLVZ:61/1971 

přiloţeno porovnání střediska geodézie o sloučení PO 7/10 do částí p.č. 5380, 5381 a 5382 

a porovnání PO 7/11 odpovídá částí p.č. 5380, 5381 a 5382 

- na LV č. 249 pro vlastníky Boháček Josef a Marie v části D uvedena poznámka o „uţívání 

Př.č.142/345 organizací“   

- uzavření knihovní vloţky uzavřením pozemkové knihy podle oznámení Krajské 

geodetické správy v Brně ze dne 17.01.1973 zn. N 71/73 v Břeclavi 30.01.1973 

- v roce 1982 při ZMVM p.č. 5381 přečíslováno na p.č. 2302, pozemek p.č. 2302 leţí nad 

částmi přídělů PO 7/10 a PO 7/11 a nebyl veden na LV  

 katastr nemovitostí:  

- v  roce  2009  obnova operátu (OO) převodem do digitální katastrální mapy (DKM) a 

p.č. 2302 s druhem pozemku vodní plocha dosud vedeno na LV č. 11 000 pro „Vlastník 

nezjištěn“ 

 

 

Z CELKOVÉHO PŘEHLEDU - POŘADÍ ČÍSLO 7  

 pozemkový katastr:  

- u pozemku p.č. 162/1 v parcelním protokolu v dodatku z roku 1939 poznámka pouze 

k oddělené  části  p.č.  162/4  a i v pozemkové knize nevedena v reálném rejstříku parcela 

č. 162/1 
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 přídělový operát:  

- v návrhu přídělu ani v původním grafickém přídělovém plánu neřešeno a neuvedena pod 

označením PK ani PO, pouze pod b.č. 301 pro přídělce Obec Pohořelice uveden pozemek 

162/4  

 evidence nemovitostí:  

- při KZEN v roce 1972 pozemek p.č. 162/1 neveden na LV, ale p.č. 162/4 POLVZ: 862/72 

bez listiny připsáno na LV č. 1 pro Čs. Stát – MěNV Pohořelice   

- v roce 1982 při ZMVM přečíslována p.č. 162/6, která odpovídá části PK p.č. 162/1 a dosud 

nevedena na LV, přečíslována na p.č. 1001 a zapsána na LV č. 11 000 pro „Vlastník 

nezjištěn“  

 katastr nemovitostí:  

- v roce 2009 obnova operátu (OO) převodem do digitální katastrální mapy (DKM) a 

v rámci OO došetřeno vlastnictví a p.č. 1001 s druhem pozemku ostatní plocha připsána 

ohlášením s vyjádřením Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Břeclav o 

neuplatňování restitučního nároku na p.č. 1001 do KN zápisem Z-36555/2009-703 na LV 

č. 60 000 pro ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  

- došetření: v kn.vl. 2300 zapsána v roce 1938 p.č. 162/1 pro Annu Dokoupilovou dle kupní 

smlouvy č.d. 1217 a v roce 1949 poznamenává se provedení výkupu pro stát výměrem 

ONV Ţidlochovice 611-11/VI-1949, č.d. 1144/1949 mimo jiné p.č. 162/1 ( listina 

dohledána ve Státním archivu Mikulov) 

 

 

Z CELKOVÉHO PŘEHLEDU - POŘADÍ ČÍSLO 8  

 pozemkový katastr:  

- v pozemkové knize parcely p.č. st. p.č. 479 a pozemkové p.č. 90/1, 452, 1249/3, 1250/3 a 

1293 zapsány v kn. vl. 1538 na vlastníka Marie Ederová č.d. 856 v roce 1936, bez 

vyznačení následného poválečného konfiskačního řízení 

 přídělový operát: 

- v návrhu přídělu pro přídělce pod b.č. 6 „Čs. stát – NPF Praha (zatím nepřiděleno)“ uveden 

mimo jiné příděl PO 14/7 i s domem čp. 319, nenalezen v dochovaném přídělovém operátu 

Výkaz směn s uvedením nemovitostí ke směně nabízených a náhradních pozemků ze 

zkonfiskovaného majetku i směny pro příděl PO 14/7 

- bývalý vlastník Marie Ederová uveden pod běţným číslem 242 ve Vyhlášce o konfiskacích 

č.j. 1 921/44-X ze dne 23.01.1946 Okresní správní komise v Mikulově 

 evidence nemovitostí:  

- při KZEN v roce 1972 pod POLVZ:  911/1972 zaloţena pouze identifikace parcel bez 

přídělové listiny pro příděl PO 14/7 pod b.č. 6/319 s poznámkou „sdruţeno v soc. org.“ do 

části honu č. 4470, kde 319 je číslo popisné na přídělce Bartoň František a Marie, 

Pohořelice čp. 319 s listinou Nabídkou bezplatného odevzdání majetku do vlastnictví     

Čs. státu do správy Státního statku Pohořelice na LV č. 112, po scelení se vytvořilo JZD, 

které bylo později usnesením členské schůze ukončeno a majetek převeden na Čsl. stát – 

Státní statek (ve sbírce listin nedohledána hospodářská smlouva o převodu)  

- uzavření pozemkové knihy podle oznámení Krajské geodetické správy v Brně ze dne 

17.01.1973 zn. N 71/73 v Břeclavi 30.01.1973 

- v roce 1999 v rámci zjednodušené evidence přečíslován na GP 4033 a zápisem                 

Z-1357/2001-736 převeden z LV č. 112 na LV č. 10 002 pro ČR – Pozemkový fond ČR 
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 katastr nemovitostí:  

- v roce 2003 obnova operátu (OO) schváleným návrhem JPÚ rozhodnutím                  

č.j. 1140/03-202.2/Za/1 a následnou opravou rozhodnutí č.j. 2142/02-202.2-Mal 

Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Břeclav zaloţeným ve sbírce listin pod     

Z-1569/2003-736 s přečíslováním pozemku ZE GP 4033 a zahrnutím do pozemku KN      

p.č. 2546/43 na LV č. 10 003 avšak pro stejného vlastníka ČR – Pozemkový fond ČR 

- dalším vývojem směnnou smlouvou vkladem V-1098/2005-703 přešla parcela č. 2546/43 

na LV č. 10 001 pro vlastníka Město Pohořelice a kupní smlouvou V-1532/2005-703 na 

LV č. 2456 pro současného vlastníka „s. n. o. p. cz a. s.“ a následnými geometrickými 

plány č. 1423-50/2006 a č. 1565-40/2008 byla rozdělena a zápisem do KN ohlašovány 

nové budovy 

- nad původním přídělem PO 14/7, přečíslovaným na GP 4033, leţí v současné době části 

pozemků KN p.č. 2546/42, 2564/43, 2546/107, 2546/109, 2546/110, 2546/11, 2546/141, 

2546/142, které vnikly oddělením z p.č. 2546/43  

 

 

Z CELKOVÉHO PŘEHLEDU - POŘADÍ ČÍSLO 9    

 pozemkový katastr:  

- v osobním rejstříku k.ú. Pasohlávky neveden vlastník Rudolf a Boleslava Vévodovi, kteří 

dle poznámky bez uvedení parcelních čísel v protokolu č. 170 dali do směny pozemky PK 

z k.ú. Pasohlávky za náhradu tj. příděl PO 52/16 v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou 

zaknihovaný v kn. vl. 2860 dle předběţné přídělové listiny NPF při Ministerstvu 

zemědělství č.j. 139-500/50-II/2.2.    

 přídělový operát:  

- v návrhu přídělu pod b.č. 537 pro přídělce Vévoda Rudolf a Boleslava uveden příděl      

PO 52/16 podle protokolu č. 170 jako náhrada za směnu za pozemky v k.ú. Pasohlávky, 

které nejsou uvedeny pod parcelními čísly 

- v kn. vl. 2860 dne 04.06.1951, č.d. 970 vloţeno právo vlastnické podle předběţné 

přídělové listiny NPF při Ministerstvu zemědělství č.j. 139-500/50-II/2.2. pro Rudolfa a 

Boleslavu Vévodovým    

 evidence nemovitostí:  

- při KZEN v roce 1972 zapsán POLVZ: 796/1972 vydáním dodatečné přídělové listiny na 

LV č. 783 s poznámkou „sdruţeno v soc. org.“ v části D podle identifikaci parcel, příděl 

PO 52/16 částí honu p.č. 4213/1  

- uzavření pozemkové knihy podle oznámení Krajské geodetické správy v Brně ze dne 

17.01.1973 zn. N 71/73 v Břeclavi 30.01.1973 

- pravomocným rozhodnutím státního notářství číslo jednací 5D434/91 a 4D698/91 z roku 

1991 přešlo na vlastníka MUDr. Rudolfa Vévody 

 katastr nemovitostí:  

- zavedením ZE v roce 1997 příděl PO 52/16 přečíslován na GP 4225 

- kupní smlouvou pod POLVZ: 5/2001 přešel příděl na LV č. 1768 pro vlastníka Státní 

statek, spol. s r. o., LV č. 783 zrušen 

- v roce 2008 obnova operátu (OO) schváleným návrhem KPÚ rozhodnutím Ministerstva 

zemědělství, Pozemkového úřadu Břeclav č.j. 3859/2008-Za zaloţeným ve sbírce listin 

pod Z-34 145/2008-703 přečíslování přídělu GP 4225 na LV č. 1768 na pozemek KN    

p.č. 6197 
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Z CELKOVÉHO PŘEHLEDU - POŘADÍ ČÍSLO 10    

 pozemkový katastr:  

- v k.ú. Šumice uvedeno v pozemkové knize v kn. vl. č. 789 pro, mimo jiných, p.č. 2019 

v listu B č.d. 302 z roku 1950 návrh Ministerstva zemědělství č.j. 3267/50-IXA/21 dle 

zákonů 215/1919 Sb., 329/1920 Sb. a 220/1922 Sb. a) zabrání nemovitostí a b) převzetí 

nemovitosti Ministerstvem zemědělství, v listu A pak vyznačeno razítkem sdělení o 

konfiskaci podle dekretu č. 12/1945 Sb. č.d. 3331/1961 

-  dále v k.ú. Šumice v prozatímní knihovní vloţce č. 896 zapsáno pro pozemky p.č. 1575, 

1576, 1586/2 a 1586/3 pod č.d. 3059-3162 z roku 1961 dle přídělové listiny ONV ve 

Znojmě vlastnictví pro Československý stát, Státní rybářství Brno, národní podnik 

Pohořelice   

 přídělový operát:  

- změna katastrální hranice v rámci přídělového řízení, část parcel PK přešla z k.ú. Šumice 

do k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, příděl PO 63 odpovídá pozemkům PK p.č. 1575, 1576, 

1586/2, 1586/3 a 2019 v k.ú. Šumice  

- v návrhu přídělu pro přídělce běţné č. 285 Státní lesy a statky zapsán příděl PO 63, avšak 

neuveden ve výkazu směn    

- příděl zaknihován pod čísly parcel pozemkového katastru v kn.vl. 789 a 896 v k.ú. Šumice 

 evidence nemovitostí:  

- při KZEN v roce 1972 vystavena pouze identifikace parcel bez přídělové listiny a  

POLVZ: 884/1972 části přídělu PO 63 zapsány na LV 184 pod EN p.č. 4108 s označením 

rybník pro Státní rybářství a na LV č. 2 pod EN p.č. 4109 a části 4110 a 4118 s označením 

role pro ČR – Okresní úřad Břeclav  

- uzavření pozemkové knihy podle oznámení Krajské geodetické správy v Brně ze dne 

17.01.1973 zn. N 71/73 v Břeclavi 30.01.1973 

- v roce 1982 při ZMVM p.č. 4108 přečíslována na p.č. 3135 s druhem pozemku vodní 

plocha, způsob vyuţití rybník, p.č. 4109 na p.č. 3134 s druhem pozemku zahrada, p.č. 

4110 na p.č. 3137 a p.č. 4118 na p.č. 3136  

- při ZE v roce 1997 část přídělu PO 63 odpovídající části p.č. 4110 a 4118 na LV č. 2 

přečíslován na GP 4283, na LV č. 184 p.č. 3135 ponecháno a z LV č. 2 POLVZ: 81/2000 

převedeno na LV č. 10 002 a p.č. 3134 ponecháno  

 katastr nemovitostí:  

- v roce 2008 obnova operátu (OO) schváleným návrhem KPÚ rozhodnutím Ministerstva 

zemědělství, Pozemkového úřadu Břeclav č.j. 3859/2008-Za zaloţeným ve sbírce listin 

pod Z-34 145/2008-703 přečíslování přídělu GP 4283 na LV č. 184 na pozemek KN      

p.č. 6020 
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ZÁVĚR 

Současná řešení problematiky přídělových systémů formou upřesnění a rekonstrukcí přídělů 

v rámci jednoduchých pozemkových úprav, ale i řešení vlastnických vztahů zjednodušené 

evidence jinými formami obnovy operátu KN, jsou v některých principech, jako např. v 

ochraně ţivotního prostředí a obnovy vesnice, srovnatelné s obdobnými úpravami v zemích 

Evropské unie (EU). Existují však nepopiratelné odlišnosti, dané především historickými a 

právními tradicemi poměrů jednotlivých zemí EU. Ve většině zemí Evropské unie nebyla 

kontinuita vývoje vlastnických vztahů nikdy historicky přerušena a je daleko stabilnější 

v porovnání s historickým vývojem na území naší republiky, zvláště v období nedokončených 

scelovacích a přídělových řízení před i po druhé světové válce a rozdílným pojetím evidence 

vlastnických vztahů k nemovitostem v padesátých letech 20. století aţ do roku 1991.  

Obnova operátu KN a především pozemkové úpravy prováděné po tomto roce 1991 do 

dnešních dnů významně přispívají k jednak řešení restitučních nároků a napravení 

majetkových křivd z minulosti a také přispívají ve značné míře k dořešení specifických 

problémů v evidování vlastnických vztahů k nemovitostem, které přetrvávají z dob 

nedokončených přídělových a scelovacích řízení. Důsledky nedokončeného přídělového a 

scelovacího řízení totiţ způsobují značnou nejistotu o skutečném vlastníkovi a o rozsahu 

vlastnictví pozemků s váţnými problémy např. při realizaci prodeje zemědělské půdy ve 

vlastnictví státu.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

b.č. běţné číslo 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka (téţ plurál) 

BSM bezpodílové spoluvlastnictví manţelů 

č.d. číslo deníku 

č.j. číslo jednací 

ČNR Česká národní rada 

čp. číslo popisné 

Čs. stát nebo Čsl.stát Československý stát 

ČSFR Česko-slovenská federativní republika 

ČSSR Československá socialistická republika 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM digitální katastrální mapa 

EN evidence nemovitostí 

EU Evropská unie 

FNO Fond národní obnovy 

FÚO fotogrammetrická údrţba a obnova 

GI KN geodetické informace katastru nemovitostí 

GP grafický příděl 

ISKN Informační systém katastru nemovitostí 

JEP jednotná evidence půdy 

JPÚ jednoduchá pozemková úprava (téţ plurál) 

JZD jednotné zemědělské druţstvo 

k.ú. katastrální území 

KMD katastrální mapy digitalizované v souřadnicovém systému JTSK  

KM-D katastrální mapy v souřadnicových systémech stabilního katastru  

 

obnovená digitalizací 

KN katastr nemovitostí 

KN ČR Katastr nemovitostí České republiky 

kn. vl. knihovní vloţka 

KNV Krajský národní výbor 

KZEN komplexní zakládání evidence nemovitostí 

LV list vlastnictví 

m. z. z. Moravský zemský zákon 

MěNV Městský národní výbor 

MNV Místní národní výbor 

MT místní trať 

MZD Moravské zemské desky 

NPF Národní pozemkový fond 

ONV Okresní národní výbor 

OO obnova operátu 

OPBH Okresní podnik bytového hospodářství 
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P plomba 

p.č. parcelní číslo 

PET polyetyléntereftalát 

PK pozemkový katastr, téţ pozemková kniha 

PO projekční oddělení 

POLVZ poloţka výkazu změn 

pp nebo p.p. pozemková parcela 

RES registr souřadnic 

ř. z. Říšský zákoník 

Sb. Sbírka zákonů 

SGI soubor geodetických informací (katastru nemovitostí) 

S-JTSK souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

soc. org. socialistická organizace 

SPI soubor popisných informací (katastru nemovitostí) 

S-SK souřadnicový systém stabilního katastru  

St. nebo st. stavební 

Sv. Štěpán Svatý Štěpán 

THM technickohospodářská mapa 

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

ZE zjednodušená evidence 

ZMVM základní mapa velkého měřítka 
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