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Abstrakt  
 Bakalářská práce se zabývá problematikou stavební dokumentace během procesu výstavby 
podle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Konkrétně se zabývá postupem vyhotovení 
vytyčovacího výkresu rodinného domu z poskytnutého podkladu projektové dokumentace 
stavby. Řeší zaměření stavby a zpracování podkladů pro zápis rozestavěné budovy do katastru 
nemovitostí. 
 

Klí čová slova 
 projektová dokumentace, vytyčovací výkres, vytyčení prostorové polohy, geometrický plán, 
katastr nemovitostí, rozestavěná budova  
  
  
Abstract 
 This work deals with the accuracy of construction documentation during the construction 
process under the Building Act and implementing regulations. Specifically, it deals with the 
procedure of the surveying original drawing of family house, for which the project 
documentation was provided. It solves the location of construction and preparation of 
documents for building under construction to registration in the Land Register. 
 
Keywords 
Project documentation, Setting of drawing, Defining of the spatial position, Plat map, Land 
Register, building under construction 
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ÚVOD 
 

Závěrečná práce se zabývá vyhotovením vytyčovacího výkresu pro vytyčení prostorové 

polohy stavby rodinného domu, zaměřením rozestavěné budovy a vyhotovením 

geometrického plánu a ostatních podkladů pro zápis do katastru nemovitostí. 

 

V úvodní kapitole bude popsána dokumentace procesu výstavby rodinného domu ve 

všech fázích, jak ji upravuje zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) v platném znění a prováděcích vyhlášek a zákona č. 200/ 1994 Sb. o 

zeměměřictví a jeho prováděcí vyhlášky č. 31/1995 Sb. Příprava staveb zahrnuje územní 

plánování, dokumentace územního rozhodnutí které řeší umisťování výstavby v širších 

souvislostech a návaznostech na sousední oblasti. Vyhotovují se na spolehlivých mapových 

podkladech, kterými jsou zejména Státní mapová díla. Projektování staveb již zpravidla 

vyžaduje zaměření lokality. 

 

Úkolem praktické části bakalářské práce je zpracovat vytyčovací výkres prostorové 

polohy rodinného domu projektovaného v obci Vranov u Brna na podkladě poskytnuté 

projektové dokumentace stavby a ze získaných naměřených údajů vyhotovit předávací 

protokol o  vytyčení 

Nedílnou součástí procesu výstavby je zápis budovy do katastru nemovitostí. Stavbu jsem 

zaměřovala před jejím dokončením, proto se bude jednat o „zápis rozestavěné budovy do 

katastru nemovitostí“. Předepsanými podklady podle jsou: 

1. Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy 

2. Čestné prohlášení vlastníka (spoluvlastníků) rozestavěné budovy  

3. Doklad o vymezeném budoucím způsobu využití budovy  

4. Podklad pro zápis vlastnického práva ke stavbě 
 

Cílem práce je zpracovat všechny uvedené podklady včetně kompletního záznamu 

podrobného měření změn na jehož podkladě se vyhotovuje příslušný geometrický plán. 
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1 PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU PROBLEMATIKY 
 

Během procesu výstavby jsou zpracovávány různé druhy dokumentace. Druh 

dokumentace se stanovuje dle účelu využití plánované stavby. Dle § 152 odst. 2 Stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb. [12] je stavebníkovi uložena povinnost opatřit pro účely stavby 

předepsanou dokumentaci. 

 

Geodetické části dokumentace, které provází výstavbu, upravuje §13 vyhlášky č. 31/1995 

Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě. Tato dokumentace podléhá ověření a vztahuje 

se na zeměměřické činnosti při [1]: 

• přípravě staveb 

• projektování staveb 

• provádění staveb 

• dokumentaci a provozu staveb  

 

1.1 Příprava staveb 
Dokumentace pro přípravu a projektování staveb vyžaduje spolehlivé mapové podklady, 

kterými jsou především Státní mapová díla [13], která mohou být doplněna o polohopisné a 

výškopisné zaměření řešeného území. Posouzení vhodnosti mapového podkladu se 

zpracovává pro investiční záměr, územní studii, územně plánovací dokumentaci a 

dokumentaci pro územní rozhodnutí. 

1.1.1 Investi ční záměr 

Hlavním účelem dokumentace typu Investiční záměr je prvotní zhmotnění koncepčních 

představ investora o stavbě, zejména z hlediska účelu, prostorové dispozice, umístění stavby 

v územní a jejího napojení na technickou infrastrukturu. 

1.1.2  Územní studie 

Typ dokumentace Studie se řadí mezi územně plánovací podklady a je následným 

rozpracováním investičního záměru do variantních řešení, přičemž se vyhodnocuje optimální 

návrh a alternativní návrhy. Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení 

vybraných problémů území a jejich případných úprav. Zjišťuje také možnosti dalšího rozvoje 

některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury a územního systému 

ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a 

uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Pořizovatel nechává zhotovit územní studii 
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v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací nebo z vlastního či jiného 

podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.  

1.1.3 Územně plánovací dokumentace 

Podle stavebního zákona je územně plánovací dokumentace nástrojem územního 

plánování a tvoří ji: 

• zásady územního rozvoje 

• územní plán 

• regulační plán 

 

Zásady územního rozvoje se pořizují pro území kraje jako strategický nástroj územního 

plánování. Jejich pořízení zákon ukládá orgánům kraje. Výkresy, které jsou součástí grafické 

části zásad, se vydávají (podle charakteru zobrazovaných jevů) v měřítkách 1:50 000 až 

1:500 000 [2]. 

 

Územní plán je základním dokumentem obce k usměrňování jejího územního rozvoje. 

Pořizuje se pro celé správní území obce a je závazný pro rozhodování v území. Územním 

plánem se zejména vymezuje zastavěné území, stanoví se koncepce rozvoje území obce a 

veřejné infrastruktury, urbanistická koncepce, plochy přestavby, podmínky pro využití 

ploch aj.  

Výkresy územního plánu se zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální 

mapy a vydávají se v měřítku 1:5 000 nebo 1:10 000, popřípadě v měřítku katastrální mapy 

[2].  

 

Regulační plán stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a 

prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření 

příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití 

pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejně prospěšných. Výkresy se 

zpracovávají a vydávají zpravidla v měřítku 1:1 000, popřípadě 1:500 nebo v měřítku 

katastrální mapy [3].  

1.1.4 Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) zohledňuje umístění stavby v limitách 

území. Územní rozhodnutí vydává místně příslušný obecný stavební úřad ve správním řízení. 

Schvaluje se jím navržený záměr, stanoví se podmínky pro využití a ochranu území a pro 

další přípravu a realizaci záměru. Územním rozhodnutím se rozhoduje o: 

• Umístění stavby 

• Změně využití území  

• Změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 
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• Dělení nebo scelování pozemků 

• Ochranném pásmu 

 

DÚR o umístění stavby je v praxi nejrozšířenější. Významnou součástí dokumentace je 

dokladová část, která obsahuje vyjádření příslušných úřadů, správců technické infrastruktury, 

odborné posudky a jiná vyjádření. Proces územního rozhodování končí vydáním územního 

rozhodnutí, ve kterém jsou v kontextu investičního záměru specifikovány omezující 

podmínky pro umístění stavby v území, které vyplynuly z procesu územního řízení. 

Vedle textové části obsahuje výkresovou dokumentaci, jejímž základem jsou vyhláškou 

specifikované výkresy v měřítku 1:500 až 1:5 000 (u liniových staveb 1:10 000 až 1:50 000) a 

výkresy navrhované stavby v měřítku zpravidla 1:500 až 1:200 [2]. 

 

1.2 Projektování staveb 
Mapové podklady pro projektování staveb obsahují body polohových a výškových 

bodových polí, polohopis, výškopis a popisné údaje. Vyhotovují se v souřadnicovém systému 

S-JTSK a výškovém systému Bpv.  

Pro projektování lze využít odvození z existujících podkladů, kterými jsou především 

Státní mapová díla. Pokud se jedná o podklady různého stáří a původu, je třeba vždy posoudit 

jejich kvalitu, přesnost a dbát na doplnění aktuálních skutečností. 

Měřítko a přesnost mapových podkladů pro projektování staveb se volí s ohledem na 

druh projektované stavby, na stupni její návaznosti a na okolní existující objekty, a na použité 

metodě projektování. Výsledná forma mapových podkladů může být: 

• Grafická (obsahující pouze polohopisnou a výškopisnou kresbu a popis případně 

číselné údaje o výškách vybraných bodů)  

• Graficko-číselná (obsahující kresbu, popis a v příloze seznam souřadnic a výšek 

podrobných bodů, případně registr souřadnic a výšek uložený na paměťovém médiu) 

• Digitální (obsahující bázi dat mapového podkladu a digitální model terénu včetně 

popisných údajů ve formě vhodné pro programové systémy počítačově 

podporovaného projektování – CAD) [4] 

1.2.1  Projektová dokumentace pro ohlášení staveb 

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby, tzv. úvodní projekt je prvním stupněm 

projektové dokumentace, kterou upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

[14].  

Příloha č. 1 k vyhlášce stanovuje obsah a rozsah projektové dokumentace: 

• Pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) SZ 

• K žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) SZ  
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• K oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 SZ. 

 

Povinně obsahuje části: 

A. Průvodní zpráva  

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situace stavby  

D. Dokladová část 

E. Zásady organizace výstavby 

F. Dokumentace objektů 

 

Části se člení na jednotlivé položky, které jsou označeny čísly a malými písmeny 

abecedy. Rozsah projektové dokumentace se v konkrétních případech může lišit s ohledem na 

druh a význam stavby, její umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na 

životní prostředí a na předpokládanou dobu trvání stavby. Tuto projektovou dokumentaci smí 

zpracovat jen fyzická osoba s oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb. [14] 

 

1.3 Provád ění staveb 

1.3.1 Dokumentace pro provád ění stavby 

Projektová dokumentace pro provádění stavby tzv. prováděcí projekt je druhým stupněm 

projektové dokumentace, kterou upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.   

Její rozsah a obsah velmi podrobně vymezuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

Člení se na části : 

A. Pozemní stavební objekty,  

B. Inženýrské objekty,  

C. Provozní soubory a ty pak na položky.  

Rozsah zpracování jednotlivých části se upravuje tak, aby odpovídal druhu a významu 

stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu, vlivu na životní prostředí a 

době trvání stavby [14]. 

Výkresová část dokumentace se vyhotovuje ve více měřítkách, které se obvykle volí 

následovně: 

• Základní situační výkresy v měřítku 1:500 

• Detailní výkresy v měřítkách 1:200 a větších 

• Schémata a situace širších vztahů v měřítkách 1:2 000, 1:5 000, případně 1:10 000 

 

Pro jednodušší stavby se často zpracovává pouze jednostupňová projektová 

dokumentace, která ve své konečné podobě slouží jak pro přípravu, tak i pro realizaci stavby 

[4]. 
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1.3.2 Vyty čení prostorové polohy stavby 

Vytyčovací výkres musí být součástí každého prováděcího projektu. Vyhotovuje se na 

základě projektantem navržené situace, požadovaných přesností a navržené vytyčovací sítě 

s vypočtenými vytyčovacími prvky [4]. 

 

Vytyčení prostorové polohy stavby je specifikováno v ČSN 73 0420. U velkých staveb se 

buduje geodetická síť stavby zpravidla dvoustupňově.  

Prvním stupněm je primární systém, který tvoří soustava trvale stabilizovaných 

měřických bodů na staveništi tvořící vytyčovací síť pro vytyčování prostorové polohy 

stavebních objektů, její přesnost musí umožnit splnění požadavků na přesnost vytyčovaných 

geometrických parametrů. 

Vytyčení prostorové polohy (sekundárního systému) stavebního objektu s prostorovou 

skladbou se rozumí vytyčení hlavní polohové čáry nebo hlavní osy a hlavního výškového 

bodu nebo hlavní výškové úrovně na místě určeném ve stavebním projektu.  

Hlavní polohová čára je z hlediska vytyčení zpravidla delší obvodová strana půdorysu 

prvního nadzemního podlaží přilehlá ke komunikaci, popř. k nezastavěné části pozemku nebo 

na straně hlavního vchodu, bez architektonických podrobností. Je definována 

charakteristickými body (CHB). 

Hlavní osou se rozumí půdorysná osa souměrnosti nebo přímka půdorysné osnovy 

stavebního objektu ve směru delšího rozměru. Je definována hlavními body (HB) 

Hlavní výškovou úrovní je zpravidla úroveň 1. nadzemního podlaží (výšková úroveň +/-

0) stavebního objektu, hlavním výškovým (HVB) bodem se rozumí výškový bod umístěný 

mimo stavební objekt a jeho vliv, stabilizovaný vhodnou měřickou značkou, od kterého se 

vytyčují výškové úrovně stavebního objektu [5]. 

 

Prostorová poloha se vytyčuje pomocí vytyčovacích prvků ve vytyčovacím systému, 

v rámci něhož je stavba vyprojektována. Vytyčovací systém tvoří geodetická vytyčovací síť 

stavby. Geodetickou vytyčovací síti se rozumí soustava vhodným způsobem v terénu 

stabilizovaných měřických značek, jejichž prostorová poloha je určena v souřadnicovém a 

výškovém systému stavby [5]. 

1.3.2.1 Vyty čovací výkres a jeho náležitosti 

Náležitosti, které musí vytyčovací výkres obsahovat, jsou dány ČSN 01 3419. Výkresy 

ve stavebnictví – Vytyčovací výkresy staveb. Vytyčovací výkres je tvořen tak, aby vytyčovací 

prvky, kterými jsou úhly a délky, a kóty byly vztaženy k pevným bodům vytyčovací sítě, 

které jsou v terénu stabilizovány, nebo k jejich spojnici a jednoznačně určovaly polohu všech 

objektů. 
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 Náležitostmi vytyčovacího výkresu jsou: 

1. Zákres bodů primárního systému stavby. 

2. Zákres bodů sekundárního systému stavby. 

3. Dosavadní situační a výškové pevné body a stávající objekty s jejich označením se 

zakreslují tehdy, je-li na ně vázáno vytyčení, nebo je-li zákres potřebný z jiných 

důvodů (vytyčovací prvky bodů vztahující se k stávajícím objektům se používají zcela 

výjimečně, zpravidla jen u jednoduchých objektů a u objektů přiléhajících k dosavadní 

zástavbě). 

4. Vytyčovací prvky vázané na primární systém stavby. 

5. Vytyčovací prvky se uvádějí vždy číselně v metrech, jde-li o délky či převýšení nebo 

ve stupních popřípadě v gonech, jde-li o úhly a směrníky. Tyto údaje se mohou uvést 

odděleně zákresu objektu ve formě tabulek, tabelogramů, tištěných výstupů z počítače 

apod., které jsou nedílnou součástí vytyčovacího výkresu nebo mohou tvořit 

samostatnou přílohu projektové dokumentace. 

6. Základní rozměry vytyčovaného stavebního objektu 

7. Popisové pole 

8. Vyznačení souřadnicového a výškového systému stavby 

9. Vyznačuje se nad popisové pole. Při použití státních geodetických referenčních 

systémů se používá názvů a zkratek dle ČSN 73 0401;1989 Názvosloví v geodézii a 

kartografii. 

10. Specifikace přesnosti vytyčení 

11. Vyznačuje se nad popisové pole odkazem na příslušnou třídu přesnosti vytyčení 

uvedenou v ČSN 730420 Vytyčovací odchylky ve stavebnictví, nebo na jinou 

technickou normu nebo přímo číselně. Přesnost vytyčení může také být uvedena u 

každé kóty. 

12. Orientace k severu a souřadnicová síť 

13. Orientace k severu kreslíme dle ČSN 01 3411 Mapové značky 

14. Ověření dle §13, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. [17] 

15. U liniových staveb se dále zakreslují vrcholové body s označením, vrcholové úhly a 

délky stran směrového polygonu, osy staveb a jejich staničení, umístění příčných řezů 

a tabulky pro vytyčení navrhovaných oblouků [4]  

 

Je možné použít jako vytyčovací výkres prostorové polohy situační výkres vyhovující 

tomuto účelu [4]. 
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1.3.2.2 Přesnost vyty čovacích výkres ů 

 

Vyznačení přesnosti ve výkresech se uvádí: 

• Nad popisové pole podle ČSN 73 0420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů 

stavební části, odkazem na příslušnou třídu přesnosti vytyčení uvedenou v ČSN 

73 0420 Vytyčovací odchylky ve stavebnictví, např.: „Přesnost vytyčení dle ČSN 

73 0420 tř. A“ 

• Odkazem na jinou příslušnou technickou normu 

• Přímo číselně ve formě tabulky specifikace požadavků na přesnost jednotlivých 

rozměrů 

• Číselnými hodnotami uvedenými u každého obrazu na výkresu 

• Číselnými hodnotami za základními hodnotami geometrických parametrů vyjádřených 

kótami. 

• Kombinací výše uvedených způsobů [4] 

 

1.3.2.3 Úprava vyty čovacích výkres ů 

 

Úprava vytyčovacích výkresů se řídí příslušnými normami [18]: 

 

• ČSN 013110 Technické výkresy – upravuje formáty výkresů 

• ČSN 013111 Skládání výkresů – upravuje skládání výkresů 

• ČSN 01 3112 Měřítka – upravuje volbu měřítek výkresů 

• ČSN 01 3114 Čáry – upravuje použití čar 

• ČSN 01 3115 Písmo pro technické výkresy – upravuje použití předepsaného 

písma pro popis 

• ČSN 01 3119 Písmo pro technické výkresy – pro číslice a značky 

• ČSN 01 3130 Kótování – upravuje zásady kótování  

• ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví - 

Standardní umístění obrazů a popisů na výkresu je zobrazeno na obr.  
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Obr. 1.  oblasti výkresové plochy 

 

1.   Obrazová plocha výkresu 

2. Popisové pole výkresu (dle ČSN 01 3402 A ČSN ISO 5457;1994) 

3. Nadstavba popisového pole pro doplňující údaje (např: specifikace resp. údaje o 

přesnosti legendy, odkazy na související výkresy, záznam o změnách na výkresu) 

4. Pokud plocha 3 nepostačuje pro zapsání údajů, využije se i tato plocha 

5. Razítko kontrol a technologických prověrek, údaje pro snímkování, umístění schématu 

kladu sekcí apod., u výkresů formátu A4 nastojato se tyto údaje umisťují nad popisové 

pole 

6. Vysvětlivky k výkresu, legendy apod. (pokud nestačí plocha 3 a 4) 

7. volný lem šířky 10 až 20 mm (pro formáty A0, A1) 7 až 10 mm (pro formáty A2, A3, 

A4),  

1.3.3 Předávací protokol o vyty čení a jeho náležitosti 

Předávací protokol o vytyčení je dokumentace, kterou se předává staveniště s vytyčenými 

body dle projektu investorovi. Přestože tento dokument není upravován žádným normativním 

předpisem, jeho náležitosti se řídí vnitropodnikovými směrnicemi nebo technologickými 

postupy. 
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Základní náležitosti předávacího protokolu o vytyčení (resp. zaměření) ve výstavbě jsou 

například tyto: 

• Název nebo jméno zhotovitele vytyčení 

• Číslo protokolu, které je totožné s číslem zakázky 

• Název stavby 

• Datum vytyčení 

• Název objednatele vytyčení, kterým může být investor nebo dodavatelská firma 

• Předmět vytyčení 

• Podklady použité pro vytyčení (čísla výkresů) 

• Údaje o použité projektové dokumentaci (zde musí být uvedeno, jméno a název 

zhotovitele projektové dokumentace, stupeň PD, dále číslo soupravy a čísla 

případných dalších použitých výkresů. 

• Údaje o vyznačení vytyčení v terénu (způsob stabilizace vytyčených bodů) 

• Popis vytyčovacích prací, kde se uvede metoda vytyčení, výpočet vytyčovacích 

prvků, přesnost vytyčení 

• Seznam použitých daných výškových bodů a označení výškového systému 

• Seznam použitých daných polohových bodů s označením souřadnicového systému 

• Potvrzení o předání vytyčení v terénu 

• Datum předání a převzetí, jména s podpisy (resp. razítka) zhotovitele a objednatele 

• Ověření dle zákona číslo 200/1994 Sb. 

• Průvodní zpráva 

• Vyčíslení odchylek, prokázané přesnosti 

• Upozornění na nesoulady v PD nebo na úskalí 

• Situace vytyčení v souladu s PD 

• Údaje o zápise do stavebního deníku, jeho číslo, strana a datum zápisu 

 

1.3.4 Koordina ční výkres 

Vypracovává se u rozlehlých staveb, které jsou složeny z několika stavebních objektů a 

provozních souborů. Koordinační výkres je obvykle v malém měřítku z důvodu zachycení 

vzájemné návaznosti a souvislostí více nebo všech vytyčovaných objektů. V případě plošně 

menších projektů lze do koordinačního výkresu umístit jednotlivé vytyčovací prvky (obvykle 

souřadnice a číslo bodu), schéma rozmístění vytyčovacích bodů atd. Pak je koordinační 

výkres současně výkresem vytyčovacím. Takto provedená změna musí být schválena 

objednatelem projektu [2]. 
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1.4 Dokumentace a provoz staveb 
Realizační fáze výstavby končí po dokončení stavby procesem užívání stavby. Povolení 

užívání staveb je upraveno stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

[12]  

Pokud byla realizována a dokončena povolená stavba, která podle ustanovení § 119 

stavebního zákona vyžaduje tzv. kolaudaci, může ji stavebník užívat pouze na základě 

oznámení užívání nebo na základě kolaudačního souhlasu [6]. 

 

1.4.1 Oznámení užívání stavby 

Oznámení užívání postačí u staveb, které nepodléhají kolaudačnímu souhlasu, a jedná se 

o stavby, které vyžadovaly stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu [6]. 

Oznámení o záměru započít s užíváním stavby stavebník podává na formuláři, jehož 

obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky 526/2006 Sb.[22]  

1.4.2 Kolauda ční souhlas 

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, například nemocnice, škola, 

nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu 

osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, stavba pro ubytování odsouzených a 

obviněných, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, a změna 

stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního 

souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti 

uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání 

kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání 

stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v 

katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán. 

 

Pro obě formy tzv. kolaudace jsou předepsané přílohy: 

• Dokumentace skutečného provedení stavby 

• Geometrický plán 

 

1.4.3 Dokumentace skute čného provedení stavby 

 

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby upravuje vyhláška č. 

499/2006 Sb. v příloze 3. [14] 

Geodetickou část tvoří situační výkres skutečného stavu území v měřítku katastrální 

mapy nebo větším se zakreslením polohy stavby a vyznačením vazeb na okolí, napojení na 
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dopravní infrastrukturu a se zákresem povrchových znaků sítí technické infrastruktury, 

vzrostlé zeleně a hranic pozemků [2]. 

 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby musí být před předáním 

ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a to jeho osobním razítkem, podpisem 

a výrokem „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům“ [4]. 

 

1.4.4 Geometrický plán 

Geometrický plán tvoří pět základních částí: 

• popisové pole 

• grafické znázornění dotčených nemovitostí před změnou a po ní  

• Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

• Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 

nového stavu 

• seznam souřadnic 

 

Popisové pole obsahuje základní identifikační údaje o zhotoviteli, údaje o lokalizaci 

změny, o způsobu určení výměr a stabilizaci navrhovaných nových hranic.  

Uvádí se účel geometrického plánu podle § 73 katastrální vyhlášky [15], kde je taxativně 

uvedeno, pro jaký účel se plán vyhotovuje. Číslo geometrického plánu je složeno z čísla 

záznamu podrobného měření změn (max. čtyřmístné číslo), čísla podle evidence zakázek a 

úplného letopočtu. U vyhotovitele se uvede jméno a příjmení a adresa trvalého pobytu nebo 

obchodní jméno a adresa sídla fyzické nebo právnické osoby. Dále název okresu, obce a 

katastrální mapy nebo pouze DKM neb KMD. Způsob označení nových bodů (pokud je 

jednotný) nebo se uvede v poznámce v seznamu souřadnic. Součástí popisového pole je údaj 

o ověření a potvrzení geometrického plánu. 

Grafické znázornění musí v zobrazení dosavadního stavu, tedy stavu před změnou, 

obsahovat výlučně stav katastrální mapy, nelze v něm zobrazovat prvky, které nejsou 

předmětem obsahu katastru nemovitostí, ani změny z dřívějších geometrických plánů, které 

dosud nebyly provedeny do katastru nemovitostí. Způsob zobrazení nového stavu a vyjádření 

některých dalších okolností obsahují body přílohy k vyhlášce 26/2007 Sb. [15] 

Výkaz dosavadního a nového stavu je rozdělen do dvou hlavních částí. Dosavadní stav 

musí obsahovat výlučně údaje dle aktuálního stavu katastru nemovitostí. Nový stav vyjadřuje 

situaci po změně a jeho součet výměr je totožný se součtem výměr dle dosavadního stavu. 

Rozdíl je možný pouze v případě zjištěné chyby v katastru nemovitostí nebo v případě změny 

výměry parcely výpočtem s vyšším kódem kvality výměry. Takováto okolnost musí být ve 

výkazu dosavadního stavu vyznačena. Součástí nového stavu je porovnání se stavem evidence 

právních vztahů a stav parcel zjednodušené evidence. 
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Výkaz údajů o BPEJ je uspořádán tak, že je možno získat údaj o kódu BPEJ jak k dílům 

nových parcel katastru nemovitostí, tak „zbytkových“ parcel zjednodušené evidence. 

Geometrický plán se obecně vyhotovuje způsobem zaručujícím jeho zřetelnost, dobrou 

čitelnost, stálost a schopnost reprodukce. Přepis ukládá vyhotovení pouze na jedné straně 

papíru, skládá-li se plán z více listů, je potřeba je spolu pevně spojit při zachování možnosti 

kopírování jednotlivých částí vcelku [3]. 

 

Přílohy GP 

• Záznam podrobného měření změn; tvoří podklad pro vyhotovení geometrického plánu 

a je součástí dokumentace 

• Popisové pole s vyplněnými předtištěnými údaji, 

• zápisník měření 

• záznam výsledku výpočtu výměr parcel (dílů) 

• seznam souřadnic 

• údaj o účasti vlastníků pozemků a o jejich souhlasné prohlášení s průběhem a 

stabilizací nových nebo změněných hranic pozemků, 

• Zobrazení změny včetně bodů geometrického základu v měřítku mapy se zohledněním 

srážky mapy: na kopii mapového podkladu nebo na nesrážlivé bezbarvé a průsvitné 

podložce, 

• dokumentace o zřízení bodu podrobného polohového pole a oznámení o změnách a 

zjištěných závadách v geodetických údajích 

• podklad pro posouzení přesnosti výsledků buď v podobě testování jednotlivých úloh, 

nebo porovnáním všech délek vypočtených a měřených; při počítačovém zpracování 

má podobu protokolu jako počítačového výstupu, 

• výpočetní protokol 

• textový soubor „VFK“ pro zobrazení a promítnutí změny do ISKN [15]. 
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2 VYTYČENÍ STAVBY RODINNÉHO DOMU 

2.1 Rekognoskace terénu 
Novostavba rodinného domu manželů Pavla a Petry Rychlých, se nachází na parcele č. 

103/1 v katastrálním území Vranov u Brna. Obec Vranov u Brna se nachází v Jihomoravském 

kraji. Leží 12 km severně od Brna v kopcovitém terénu o průměrné nadmořské výšce 465 m 

n. m. V katastrálním území Vranov u Brna je katastrální operát ve formě digitální katastrální 

mapy (DKM) v geodetickém referenčním souřadnicovém systému S-JTSK.  

2.2 Vyhotovení vyty čovacího výkresu 
Podkladem pro vytvoření vytyčovacího výkresu byla projektová dokumentace 

novostavby, která byla poskytnutá v digitální podobě. Prvním krokem ke správnému 

vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby je pozorné prostudování 

projektové dokumentace, zjištění předmětu vytyčování a správné odvození souřadnic 

vytyčovaných bodů.  Na obrázku č. 1 je zobrazen výřez Situace k vytyčení. 

 
Obr. 2.  Situace – vytyčení stavby  
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Umístění stavby je definováno severozápadní hranou domu rovnoběžnou  s hranicí 

k sousednímu pozemku p.č. 104. Projektant zvolil tuto definici umístění proto, že na tomto 

pozemku nestojí žádná stavba, která by ovlivňovala umístění novostavby a zvolením odstupů 

od pozemku se řídí podmínkami danými vyhláškou č. 501/2006 Sb. [19] Na sousedním 

pozemku p.č. 98/2 již stavba stojí, která svým umístěním neodpovídá zákonným podmínkám, 

které byly zjištěny při ověřování katastrální hranice. Při ověření katastrální hranice byl zjištěn 

nesoulad stavu vedeným v Katastru nemovitostí a stavu v terénu. Stavba na parcele č. 98/2 je 

umístěna příliš blízko a proto architekt zvolil větší odstup od této hranice. 

 

Předmětem vytyčení jsou rohy obvodového zdiva budovy, které jsou zakótované 

v projektové dokumentaci výkresu č. 01.1. Při podrobném prostudování projektové 

dokumentace jsem zjistila drobné nedostatky v kótování objektu. 

 

Kóta odstupu rohu číslo 8 je 

definována k nesprávné linii a také 

excentricky ke zvolené značce, viz obr. č. 

Opravená kóta má hodnotu 3,725 m.  

 

Obr. 3.  roh č. 8 

 

Kóta odstupu rohu číslo 6 je určena 

nesprávným použitím tentativu v softwaru, viz 

obr. č. Opravená kóta má hodnotu 3,217 m. 

 

Obr. 4.  roh č. 6 

 

Značka kóty odstupu rohu č. 7 je 

umístěna ve výkresu nesmyslně: Opravená 

kóta má hodnotu 3,086 m 

 

Obr. 5.  roh č. 7 

 

 

Všechny opravy byly provedeny výpočtem vzdáleností k pomocným bodům na 

katastrální hranici, které byly určeny úlohou průsečík přímek. Tyto výpočty byly provedeny 

v místním souřadnicovém systému, ve kterém je projekt řešen. 

 

Před výpočtem je zapotřebí zavést redukce vlivu nadmořské výšky a redukce do 

kartografického zobrazení. Na území České Republiky se ze zákona používá souřadnicový 
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systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), jehož základem je Křovákovo 

zobrazení. Toto zobrazení je dvojité kuželové konformní zobrazení v šikmé poloze, 

převádějící Besselův elipsoid do roviny prostřednictvím referenční koule. Souřadnice (XY) 

jsou definovány v zobrazovací rovině hladiny moře [7]. 

Redukce z nadmořské výšky vytyčovanou délku vždy prodlouží, pro představu je 

uvedena ukázka viz  Tab. 1.  

 

Tab. 1.  Příklad redukce z nadmořské výšky 

 

Nadmořská výška (m) Redukce (mm/1km) 

200 31 

400 63 

600 94 

 

Redukce ze zobrazení je závislá na poloze bodů na území ČR a pohybuje se v rozmezí  

(-10 až + 14) cm/1 km. 

K výpočtu redukce použijeme vzorec, který platí pro vzdálenosti menší jak 5km: 

 

mss
2

1
'⋅=  (1) 

 

s…redukovaná délka 

s’… měřená délka 

m … měřítkový koeficient [8] 

Výpočet měřítkového koeficientu pro potřeby vyhotovení vytyčovacího výkresu byl 

proveden v programovém prostředí Groma 7. 

2.2.1 Odvození sou řadnic lomových bod ů zdiva 

Umisťovací kóty lomových bodů stavby jsou v projektové dokumentaci řešeny 

nejednoznačně a bylo potřeba ověřit a určit správnou definici projektované stavby. 

 Rovnoběžnost severozápadní hrany stavby s katastrální hranicí jsem ověřila součtem 

umisťovací kóty lomového bodu č. 1 a skladebné kóty rohů č. 9 a 10 

2,175 m + 1,550 m = 3,725 m,  

výsledná hodnota souhlasí s umisťovací kótou lomového bodu č. 8, tím dokazuje 

rovnoběžnost přímek. 

 

 Umisťovací kóta lomového bodu č. 1 byla zakreslena v prodloužení hrany stavby k 

uliční čáře, ale tato kóta je v terénu nejednoznačná, protože hranice parcely nesvírají pravý 
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úhel. Pro definici projektované stavby se nejlépe hodí určení ortogonálních prvků od bodu č. 

138004550001 s orientací na bod č. 138004550002, jež tvoří hranici parcely. 

 

Definování staničení bodu číslo na měřické přímce jsem vypočetla dle obr č 6. 

vypočtením úhlu mezi hranicemi pozemku zmenšený o R. Dále vypočtením doměrku ds ve 

vzdálenosti shodné s kótou lomového bodu č. 1 z důvodu rovnoběžnosti severozápadní hrany 

stavby a hranice parcely č. 104. Odečtením jsem získala staničení bodu.  

 
Obr. 6.  Schéma definice umístění stavby 

 

Následně jsem ze získaných hodnot vypočetla lomové body č.1 a 2 ortogonální metodou.  

Ortogonální metoda je způsob určení souřadnic bodu: [Y,X], pomocí pravoúhlých 

souřadnic: [a,b] k měřické přímce („a“ nazýváme staničení, „b“ nazýváme kolmicí) [8] 

 

Ze získaných bodů 1a 2 jsem dále vypočetla metodou konstrukční oměrné zbývající 

lomové body vnějšího obvodového zdiva stavby. Metoda konstrukčních oměrných je 

výpočetní úlohou číslo 4. Úloha je určena pro zaměřování pravoúhlých výstupků objektu. 

Dané body jsou vždy dva, maximální počet určovaných bodů 8. Oměrné míry se zapisují se 

znaménkem minus, leží-li koncový bod oměrné od spojnice předchozích dvou bodů ve směru 

předpisu vlevo. [9]. 

Hodnoty výsledných projektovaných souřadnic jsou uvedeny v tabulce č.2  
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Tab. 2.  Tabulka projektovaných souřadnic lomových bodů zdiva 

 

č. b. Yprojekt Xprojekt 

1 596108,468 1148083,896 

2 596104,108 1148088,054 

4 596102,844 1148089,951 

5 596104,190 1148091,362 

6 596099,596 1148095,745 

7 596105,014 1148101,424 

8 596114,455 1148092,417 

9 596111,608 1148089,433 

10 596112,730 1148088,363 

 

2.2.2 Kontrola odstup ů od vlastnických hranic a sousední budovy 

Ověření zbývajících kót od hranic jsem vypočetla pomocí výpočtu pomocných bodů na 
hranici pozemku výpočetní úlohou Průsečík přímek. Číslo typu této úlohy je 3, používá se pro 

výpočet průsečíku mezi dvěma přímkami dané čtyřmi body. 

 

2.2.3 Výpočet vyty čovacích prvk ů 

Hlavní polohovou čáru jsem zvolila protažením severovýchodní hrany stavby a 

charakteristické body jsou tedy bod č. 6 a bod č. 11, který je vypočtený úlohou průsečík 

přímek. 

Metodou vytyčení polohy bodu byla zvolena polární metoda. Poloha vytyčovaného bodu 

se získá vytyčením délky ve stanoveném směru. Tento rozměr se vytyčuje odměřením úhlů od 

směru daného spojnicí dvou výchozích bodů. 

obr: polární metoda) 

 

Dané veličiny: A[Y A,XA], B[YB,XB], P[YP,XP] 

 

Vytyčovací prvky:  s … polární vzdálenost 

    ω … vytyčovací úhel 

 

 

Pro výpočet vytyčovacích prvků byly použity vzorce: 
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2.2.4 Grafické zpracování vyty čovacího výkresu 

Grafické zpracování vytyčovacího výkresu bylo provedeno v digitální formě 

v programovém prostředí Microstation 95. Výkres obsahuje přehlednou situaci umístění 

novostavby s návazností na lomové body stavební parcely, charakteristické body hlavní 

polohové čáry a body primárního systému stavby. Objekt je přehledně okótován, pro ověření 

odstupů od hranice parcely. Výkres obsahuje přehlednou tabulku souřadnic bodů a 

vytyčovacích prvků. Součástí vytyčovacího výkresu prostorové polohy je zobrazení všech 

lomových bodů stavby pro podrobné vytyčení.  

Vytyčovací výkres je přílohou č. 1 tohoto textu. 

 

2.3 Vytyčení v terénu 
 

V rámci přípravných prací byl zpracován rozbor přesnosti vytyčení s cílem stanovení 

přesnosti vytyčovacích prvků. 

Pro rozbor přesnosti použijeme nejméně příznivý bod hlavní polohové čáry: bod č. 6. 

Mezní odchylka podle ČSN 73 0421, tab. 1, kategorie objektu C, vzdálenost objektů 

≤ 20 m  δx,y=0,03m, střední souřadnicová chyba vytyčovací sítě mx,y(A) = 0,1m, střední chyba 

staničení mST=0,001m. 

 

t
m yx

yx
,

,

δ
= , kde t = 2,5 (4) 

 

Střední souřadnicová chyba bodu zaměřovaného polární metodou: 

 

( ) 22
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2
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2
1

cos1 stradsAyxyx mmsm
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s
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s
mm +++
















−+= ωω  (5) 

 

K výpočtu použijeme zásadu stejného vlivu: 

 



29 

 

2
6

662
)(,

2
,

2
)(

22

2
6

662
)(,

2
,

2
)(

22

cos1

cos12

6

6

stAyxyxrads

stAyxyxrads

m
s

s

s

s
mmmsm

m
s

s

s

s
mmmsm

−















−+−==









−















−+−=+

ω

ω

ω

ω

 (6) 

 
CC

s mmm 369012,0 == ω  

Pro vytyčení lze použít běžné totální stanice s úhlovou přesností alespoň 10 mgon a 

délkovou přesností alespoň 5 mm + 5ppm. 

 

Při použití přístroje Topcon GTS-300, který má úhlovou přesnost  

 

(8)222

(7)                 725

mmmppmmmm

mmm

T

T

ss

CC
r
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=→+=

==→= ω
 

Po dosazení těchto hodnot přesnosti přístroje Topcon GTS-300 do (X) dostaneme 

mm yx 005,0, =  

mmm yxp 007,02, =⋅=  

 

Vytyčení bylo provedeno v terénu polární metodou ze stanoviska 4001 s orientací na 

4003. Následně byly vytyčené body v terénu kontrolně zaměřeny. V tab. č. 3 jsou uvedeny 

odchylky vytyčených bodů v jednotlivých souřadnicích ∆Y , ∆X a polohová odchylka ∆p od 

projektovaných hodnot. 

Tab. 3.  Odchylky vytyčených bodů v terénu 

 

č. b. Yprojekt Xprojekt Ykontrolní Xkontrolní ∆∆∆∆Y [m] ∆∆∆∆X [m] ∆∆∆∆p [m] 

1 596108,468 1148083,896 596108,474 1148083,901 -0,006 -0,005 0,006 

2 596104,108 1148088,054 596104,113 1148088,056 -0,004 -0,002 0,003 

4 596102,844 1148089,951 596102,847 1148089,953 -0,003 -0,001 0,002 

5 596104,190 1148091,362 596104,192 1148091,364 -0,002 -0,002 0,002 

6 596099,596 1148095,745 596099,596 1148095,744 0,000 0,001 0,001 

7 596105,014 1148101,424 596105,010 1148101,426 0,004 -0,001 0,003 

8 596114,455 1148092,417 596114,456 1148092,425 0,000 -0,008 0,005 

9 596111,608 1148089,433 596111,611 1148089,439 -0,002 -0,006 0,005 

10 596112,730 1148088,363 596112,732 1148088,370 -0,003 -0,007 0,005 
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Střední empirická chyba vypočtená z odchylek jednotlivých souřadnic:  
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∆Y i, ∆X i … odchylky jednotlivých souřadnic 

n … rozsah souboru měření 

 

Střední empirická polohová chyba: 

mmmm xyp 006,022 =+= (11) 

 

Rozdíl vytyčení a kontrolního zaměření: 
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Polohová chyba: 

 

( ) ( ) mlqmp 006,02
max

2
max =∆+∆=         (14) 

 

2.4 Předávací protokol o vyty čení 
Podrobné polohové vytyčení zahrnuje půdorysné vytyčení lomových bodů vnějšího 

obvodu zdiva. Podrobné body se stabilizují dočasnou stabilizací a jsou zajištěny 
prostřednictvím zajišťovacích bodů v prodloužení přímek půdorysné osnovy stavby. 
Zajišťovací body jsou stabilizovány roxorovým železem. 

Pro výškové vytyčení úrovně novostavby ±0.000 = 486,45 byl použit hlavní výškový bod 
4003. Z hlavního výškového bodu se vytyčují výšky zajišťovacích bodů, nad kterými se zřídí 
tzv. stavební lavičky.  

Stavební lavičky jsou vodorovné dřevěné desky se zatlučenými hřeby v prodloužení 
přímek půdorysné osnovy. Předávací protokol obsahuje výpočet doměrků do požadované 
výškové úrovně od zajišťovacích bodů pro zrealizování stavebních laviček. 

 

Předávací protokol o vytyčení byl vyhotoven v souladu s náležitostmi uvedenými 

v kapitole „2.5.3. Předávací protokol o vytyčení a jeho náležitosti“ a je přílohou č. 2 tohoto 

dokumentu.
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3 GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VYZNAČENÍ BUDOVY 

3.1.1 Zaměření rozestav ěné budovy 

Při tvorbě geometrického plánu pro vyznačení rozestavěné budovy je třeba dbát na stupeň 

rozestavěnosti. Stavba v době zaměření byla rozestavěná do úrovně stropu druhého 

nadzemního podlaží a splňovala tak podmínku § 27 zákona č. 344/1992 Sb., katastrálního 

zákona [21]. Fáze výstavby umožňovala zaměřit hranu zdiva a připravovanou izolaci, která 

byla realizována do úrovně 0,5m nad průběhem terénu ve většině částí stavby.  

 

3.1.2 Podklady pro m ěření 

 Pro vyhotovení GP jsem měla k dispozici podklady, které poskytuje na žádost katastrální 

pracoviště. Pro k. ú. Vranov u Brna přísluší katastrální pracoviště Brno-venkov: 

 

• číslo ZPMZ - 540 

• pracovní číslo katastrálního území - 138 

• Nový výměnný formát dané lokality v digitální formě VFK – nový výměnný 

formát obsahuje grafické vyjádření katastrální mapy, informace o parcelách, listy 

vlastnictví, BPEJ) 

• rezervace čísla stavební parcely – 419 

• geodetické údaje bodů PBPP 

• dřívější zeměměřičská činnost: ZPMZ 486 – kde bylo řešeno rozdělení pozemku 

p. č. 103/1 z důvodu upřesnění vlastnické hranice. 

 

3.1.3 Zaměření podrobných bod ů 

Zaměření novostavby bylo provedeno polární metodou nově určeného stanoviska, které 

bylo připojeno na stanoviska stabilizované při tvorbě geometrického plánu 486-10/2010. 

K měření byl použit přístroj komparovaný přístroj Topcon GTS-300. 

Pro kontrolu dosažení přesnosti určení nových bodů byly zaměřeny identické body 

v blízkosti zaměřované novostavby. Dále byly pomocí pásma změřeny oměrné míry stěn 

novostavby pro výpočetní úlohu kontrolní oměrné. Během měření byl veden přehledný náčrt 

situace. 
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3.1.4 Výpočetní práce 

Výpočetní práce byly provedeny v geodetickém programu GEUS 16.0. Program 

umožňuje zpracovávat výpočetní práce včetně grafické části. Všechny výpočty se průběžně 

zapisují do výpočetního protokolu. 

 

Zaměření nových bodů bylo provedeno 2x polární metodou. Zápisník měřených 

polárních veličin byl nahrán do programu s ohledem na místní měřítko zkreslení. 

Zaměřené byly všechny viditelné a přístupné rohy zdiva a 5 rohů s projektovanou 

tepelnou izolací. Pro katastr nemovitostí je závazný průmět obvodového pláště stavby. Tyto 

body jsem vypočetla pomocí podobnostní transformace souřadnic rodů obvodových zdí na 

souřadnice rohů tepelné izolace.  

Neměřené body jsem dopočetla výpočetní úlohou č. 4 Konstrukční oměrné s vyrovnáním. 

Úloha pracuje pouze s uzavřenými obrazci, které vyrovnává na pravoúhlé a dopočítává body, 

které nemají souřadnice.  

  

Dalším postupem bylo výpočtem kontrolních oměrných porovnat měřené míry v terénu s 

hodnotou vypočtenou ze souřadnic mezi dvojicí bodů. Porovnáním těchto dvou hodnot 

vznikla odchylka, která u žádné dvojice nepřekročila mezní odchylku md stanovenou v bodu 

13.6 přílohy vyhlášky 26/2007sb. 
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kde d je větší z porovnávaných délek v metrech a k se vypočte jako √2 násobek základní 

střední souřadnicové chyby stanovené podle kódu kvality bodu s nižší přesností. 

 

3.1.5 Vyhotovení záznamu podrobného m ěření změn (ZPMZ) a 

geometrického plánu (GP) 

Grafická příloha byla vyhotovena v počítačovém programu GEUS 16.0 na podkladě 

katastrální mapy poskytnuté katastrálním pracovištěm. Program umožňuje měnit měřítko 

mapy při automatickém zachování velikosti textů a značek dle značkového klíče vyhlášky 

26/2006 Sb. Do kresby byl vyznačen průběh nové hranice. Lomové body byly označeny čísly 

podrobných bodů a oměrné míry nově navrhované hranice. Číslo nové parcely vyznačeno 

v oválu s tečkou před číslem, protože se jedná o stavební parcelu. Kresba obsahuje měřickou 

síť vyznačenou červeně, čísla bodů geometrického základu, označení identických bodů, 

případně další polohopis, který není součástí katastrální mapy.  
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Grafická příloha GP je vytvořena na podkladě grafické přílohy ZPMZ. dle přílohy 17 

vyhlášky 26/2006 Sb. [15] 

3.1.6 Výpočet vým ěr parcel 

Záznam výsledku výpočtu výměr parcel a dílů obsahuje označení geometrického plánu a 

ZPMZ číslem, katastrální území a mapový list.  

Do geometrického plánu vstupuje jedna dosavadní parcela, proto výpočet obsahuje jednu 

výpočetní skupinu. Výměru dosavadní parcely č. 103/1 zapisujeme dle informací platného 

stavu katastru nemovitostí.  Z této parcely vzniká zbývající díl totožné parcely a nová parcela 

419. Výměra obou parcel byla určena ze souřadnic v S-JTSK automatickou funkcí programu, 

zapíšeme tedy kód „2“. Z obou výpočtů byl proveden aritmetický průměr. Na dalším řádku je 

porovnání dosavadního stavu a součtu nového stavu. 

Formulář Výpočet výměr parcel (dílů) je součástí přílohy 3. 

3.1.7 Výkaz dosavadního a nového stavu 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN obsahuje porovnání údajů dosavadního 

a nového stavu, kdy dosavadní stav obsahuje výlučně údaje podle aktuálního stavu KN, tedy 

parcelní čísla, výměry, druh a způsob využití daných pozemků.  

Formulář je rozdělen na tři části. V první části je uvedena parcela dosavadního stavu 

103/1, která je v katastru nemovitostí vedena s výměrou 1038 m2 vedená jako zahrada. 

Prostřední část obsahuje parcely nového stavu, které vznikají z parcely 103/1. Jsou to parcela 

č. 103/1 u které je ponechán druh pozemku zahrada a 419 u kterého byl uveden druh - 

zastavěná plocha, typ stavby – rozestavěná budova a způsob využití – rodinný dům. Pojmy 

zapisujeme zkratkami podle přílohy vyhlášky 26/2006 Sb. Výměry jsou převzaty ze 

zpracovaného formuláře „Výpočet výměr parcel (dílů)“. Výměry byly vypočteny ze souřadnic 

určených v souřadnicovém systému JTSK, proto je způsob určení výměr označen „2“. 

Třetí část obsahuje porovnání se stavem evidence právních vztahů, kde jsou uvedeny 

čísla parcel a listů vlastnictví dotčených parcel. 

 

3.1.8 Výkaz údaj ů BPEJ 

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového 

stavu obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, kód BPEJ 

a výměru dílu parcely příslušejícího k tomuto kódu. U parcely 103/1 jsou evidovány dva kódy 

BPEJ. Nově vzniklá parcela 419 není zemědělským pozemkem a nebude tedy BPEJ 

evidováno. 
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3.1.9 Popisové pole 

Popisové pole obsahuje tyto informace v souladu s vyhláškou 26/2007 Sb.: 

• účel geometrického plánu 

• číslo geometrického plánu složené z čísla záznam podrobného měření změn, čísla 

podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného letopočtu 

• informace o vyhotoviteli geometrického plánu 

• okres  

• obec  

• katastrální území 

• označení katastrální mapy 

údaje o ověření a potvrzení geometrického plánu 
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4 ZÁPIS ROZESTAVĚNÉ BUDOVY DO KATASTRU 

NEMOVITOSTÍ 
Podle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem [23] se provádí do katastru nemovitostí zápisy vlastnického práva, zástavního 

práva, práva odpovídajícího věcnému břemeni a předkupního práva s účinky věcného práva 

vkladem a záznamem. Podle téhož zákona se do katastru nemovitostí zapisují poznámky a to 

ve smyslu ustanovení §9. 

 Nemovitostí se rozumí pozemek a stavba spojená se zemí pevným základem, tedy buď, 

pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem. Ze staveb se v katastru nemovitostí 

evidují pouze budovy. 

 

• BUDOVA – nadzemí stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena 

obvodovými stěnami a třešní konstrukcí. 

• BUDOVA ROZESTAVĚNÁ – budova alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je 

již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, 

pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, a u budovy, které se 

číslo popisné nebo evidenční neuděluje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolaudační 

rozhodnutí [3]. 

 

Zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí se provádí formou záznamu. Záznam 

je úkon katastrálního úřadu, který nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik práva k 

nemovitostem (§ 7 zákona č. 265/1992 Sb. [23]). Tzn., že záznamem k nemovitostem práva 

nevznikají, nemění se ani nezanikají. Tato práva k nemovitostem existují nezávisle na 

provedení zápisu do katastru. Záznam má pouze evidenční (deklaratorní) charakter [10]. 

 

K zaevidování rozestavěné stavby do katastru nemovitostí je třeba předložit doklady, 

které se pak stávají součástí sbírky listin: 

1. Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy 

2. Čestné prohlášení vlastníka (spoluvlastníků) rozestavěné budovy 

3. Doklad o vymezeném budoucím způsobu využití budovy 

4. Podklad pro zápis vlastnického práva ke stavbě [11] 

 

Formuláře jsou volně dostupné na webových stránkách www.cuzk.cz. Listiny musí být 

vždy doloženy jako originály nebo jejich úředně ověřené kopie. 
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4.1.1 Geometrický plán 

 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být učiněn zápis do 

katastru, když je třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán pro 

vyznačení stavby se předkládá pouze v případě, že stavba není doposud zobrazena v 

katastrální mapě. Musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným 

předpisům. Geometrický plán musí být opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním 

parcel.  

Kopie geometrického plánu, zřetelně jako kopie označená, může být ověřena osobou s 

úředním oprávněním (Náležitosti geometrického plánu jsou popsány v kapitole č.  1.4.2). 

Čistopis Geometrického plánu je přílohou č.4. 

 

4.1.2 čestné prohlášení 

Formulář Čestné prohlášení vlastník prohlašuje, že budova je rozestavěná ve smyslu ust. 

§ 27 písm. l) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Obsahuje identifikaci budovy (číslo stavební parcely, název katastrálního území) a 

vlastníka případně jiného oprávněného. Podpisy musí být podle § 5 odst. 5 katastrálního 

zákona úředně ověřeny[21]. Formulář Čestné prohlášení je přílohou č. 5 tohoto textu. 

 

4.1.3 Doklad o vymezeném budoucím zp ůsobu využití budovy 

 

Tento doklad vydává ve většině případů stavební úřad a musí být dodatečně doplněn 

doložkou o nabytí právní moci, pokud právní moci nabývá. (Jedná se buď o stavební povolení 

nebo kopii ohlášení stavby, souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, 

rozhodnutí o umístění stavby nebo kopie oznámení stavby posouzené autorizovaným 

inspektorem nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, kterou předkládá ohlašovatel). 

Pro zápis budovy na parcele st. 419 bylo použito stavební povolení. Na obrázku č. 7 je 

uvedena ukázka první strany stavebního povolení pro výstavbu rodinného domu. 

 

 

Ukázka stavebního povolení je není součástí věřejné verze této bakalářské práce 

 

 

Obr. 7.  Ukázka -stavební povoleni 
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4.1.4 Podklad pro zápis vlastnického práva ke stavb ě 

 

Podkladem pro zápis vlastnického práva ke stavbě je listina „Ohlášení rozestavěné 

budovy k zápisu do katastru nemovitostí“. Listina je přílohou č. 6 tohoto textu 

 

 Jsou v něm uvedeny základní údaje o žadateli a o věci, o niž žádá. Vždy tam musí být 

uvedeno katastrální území, v němž má být daný záznam proveden a též uvedena parcela, na 

níž mají být provedeny změny. Podpisy na této listině musí být úředně ověřeny. Přílohou 

tohoto dokumentu je Souhlasné prohlášení manželů, dokazující, že budova je v jejich 

společném jmění. Listina je přílohou č. 8 tohoto textu. 
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ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení vytyčovacího výkresu pro výstavbu 

rodinného domu ve Vranově u Brna. Z poskytnuté projektové dokumentace byly odvozeny 

souřadnice charakteristických bodů a podrobných bodů stavby. Vytyčovací výkres byl 

vypracován v souladu s ČSN 01 3419 - Vytyčovací výkresy staveb a dalších norem 

uvedených v kapitole 1.3.2. Vytyčení prostorové polohy. Dále jsem vyhotovila Předávací 

protokol o vytyčení z poskytnutých údajů kontrolního zaměření stavby.  

 

Pro zpracování záznamu podrobného měření změn, jsem se podílela na zaměření 

rozestavěné stavby, na jehož podkladě byl vytvořen geometrický plán pro vyznačení stavby 

do katastru dle vyhlášky 26/2006 Sb. 

 

Pro zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí jsem zpracovala předepsané 

podklady, kterými jsou: 

• Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy 

• Čestné prohlášení vlastníka (spoluvlastníků) rozestavěné budovy 

• Doklad o vymezeném budoucím způsobu využití budovy, kterým je Stavební povolení 

• Podklad pro zápis vlastnického práva ke stavbě, kterým je „Ohlášení rozestavěné 

budovy k zápisu do katastru nemovitostí“ doplněný listinou „Souhlasné prohlášení 

manželů“, prokazující, že stavbu nabyli výstavbou do společného jmění manželů. 
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