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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Revize katastru nemovitostí v katastrálním území Jundrov 

Autor práce: Bc. Alena Kubíčková 

Oponent práce: Ing. Miroslav Matějík, Ph.D. 

Popis práce: 

Práce popisuje praktické provedení revize údajů katastru nemovitostí na části katastrálního území 
Jundrov. Z hlediska činnosti katastrálních úřadů je tato problematika nyní, na konci éry digitalizace, 
velmi aktuální.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce je na velmi dobré odborné a grafické úrovni. Po stránce metodické oceňuji rozsáhlou 
praktickou ukázku revize na poměrně velké části katastrálního území. Ve vztahu k 
využití odborné literatury lze jen konstatovat, že revize údajů katastrálního operátu se začíná 
systematicky uplatňovat v činnosti katastrálních úřadů teprve v posledních letech. Chybí proto 
nejen zkušenosti ve státní správě, ale pro odbornou veřejnost i literatura k této tématice. Citace 
jsou někde neúplné. Ke grafické a jazykové stránce nemám zásadních připomínek. Požadavky 
vyplývající ze zadání práce byly z mého pohledu splněny.    
 

Připomínky k práci: 

opomíjím některé drobné překlepy a uvádím 

a) na str. 18 dole je bez dalšího vysvětlení uvedena věta: „Katastrální mapa je mapa hranic 
vlastnických.“, což odráží v textu přílišné zjednodušení, neboť v katastrální mapě mohou být 
zobrazeny například hranice druhů pozemků, hranice ochranných pásem, v digitální formě 
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mapy hranice rozsahu věcných břemen atd., a tyto hranice nemusí být současně hranicemi 
vlastnickými,   

b) na str. 31 jsou uvedeny sazby daně z nemovitostí, přičemž některé z nich jsou uvedeny 
chybně, či opět zjednodušeně – např. daň ze zemědělského pozemku (orná p., chmelnice, 
vinice, zahrada, …) se podle zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb. vypočítá na 
podkladě vyhlášky 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území … s průměrnou 
cenou, rozdílnou pro každé katastrální území, násobenou sazbou 0,75 %, v práci je ale u těchto 
zemědělských pozemků uvedena jediná hodnota 6 Kč/100 m2, podobně u stavebních pozemků, 
kde nejsou v práci zmíněny koeficienty vztahující se k počtu obyvatel jednotlivých obcí, přičemž 
není uveden ani žádný zdroj k tomuto tématu nebo legislativní rámec,    

c) na str. 86 a 87 – v přehledu použitých zdrojů chybí jednotná úprava (vyhláška (2) bez názvu, 
online pokyn (3) bez adresy, terminologický slovník (8) uveden 2x), přičemž nedoporučuji uvádět 
pokyny ČÚZK (3) a (4) mezi online zdroje, 

d) příloha č. 4, u neměřického záznamu č. 5 – na rušené vnitřní kresbě parcely chybí slučky, 
v protokolu o výpočtech chybí ověření, zda rušené body skutečně leží na přímce,  

e) v příloze č. 9 jsou uvedeny čisté tiskopisy pro zápisy staveb, bylo by vhodnější, pokud by byly 
na ukázku vyplněny.  

Dotazy k práci: 

V důsledku revize může dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. 
Stejně jako u daně z pozemků je i u staveb základem daně výměra, tentokrát však zastavěné 
plochy. Nebylo by proto lepší, například při pohledu na neměřický záznam č. 51 v příloze 4, aby 
zůstala skutečně zastavěná plocha budovou samostatnou parcelou tak, jak je tomu doposud? 

Závěr: 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 5. června 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


