Závěry a doporučení
z jednání pracovní skupiny k řešení problematiky obnovy katastrálního operátu na podkladě
výsledků pozemkových úprav
konaného v Praze dne 6. října 2010
Místo:

ČÚZK, zasedací místnost č. 417

Účast:

dle přiložené presenční listiny

Program:

1. Závěry a doporučení z jednání pracovní skupiny dne 23. června 2010.
2. Příprava novely zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Příprava připomínek
pozemkových úprav.

pracovní

skupiny

k

Metodickému

návodu

pro

provádění

4. Upřesňování a rekonstrukce přídělů – pilotní ověření postupů ve vybraných katastrálních
územích v Královéhradeckém kraji.
5. Novely předpisů pro státní správu zeměměřictví a katastru.
6. Vytváření optimálních podmínek pro uplatnění technologií GNSS.
7. Různé.
Informace, závěry a doporučení:
Ing. Janeček informoval o postupu digitalizace katastrálních map: Harmonogram jejich
digitalizace pro letošní rok, stanovený ve Věcných úkolech katastrálních úřadů pro rok 2010,
byl k 30.9. plněn na 100,1 %. Od 1.1. do 30.9. byl katastrální operát na podkladě výsledků
pozemkových úprav obnoven ve 124 katastrálních územích (k.ú.). V letošním roce je
počítáno s touto obnovou v 250 k.ú. S ohledem na úsporná opatření vlády promítnutá
do návrhu státního rozpočtu na rok 2011 a výhledu na další léta se počítá s tím, že
digitalizace katastrálních map bude dokončena v roce 2017.
K bodu 1 programu:
Ing. Janeček zrekapituloval závěry a doporučení z jednání pracovní skupiny dne 23.6.2010.
Přitom mj. uvedl:
- Byla připravena forma zveřejnění údaje o platnosti obnoveného katastrálního operátu
na podkladě výsledků pozemkových úprav na internetových stránkách ČÚZK. Tento údaj
bude vždy odpovídat datu nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně
nebo přechodu vlastnických práv. Současně však bude uvedeno i datum, od kterého je
v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí
pozemkového úřadu. V současné době ještě probíhá kontrola údajů připravených
ke zveřejnění.
- V přípisu ČÚZK ve věci zápisu upřesněného obvodu pozemkových úprav do katastru
nemovitostí ze dne 4.11.2010 č.j. ČÚZK 5327/2009-22 je mj. uvedeno „Pokud je
na některém katastrálním pracovišti využit záznam podrobného měření změn na obvodu
pozemkových úprav, který mu byl předán podle § 66 odst. 3 katastrální vyhlášky,
k vyznačení tohoto obvodu v budoucím stavu katastru, nelze to považovat za porušení
ustanovení katastrální vyhlášky.“. Je to jen další informace pro vyhotovitele GP, který by
hranici pozemku na obvodu pozemkové úpravy mohl upřesnit tak, aby odpovídala této
hranici v budoucím stavu, přitom však musí být dodržena ustanovení § 85 KatV. Bylo by jistě
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vhodné, aby k takovému upřesnění docházelo, ale není právně vynutitelné. Z tohoto hlediska
je vydání doporučeného sdělení, které by se týkalo důvodu nepotvrzení geometrického plánu
při nerespektování obvodu pozemkové úpravy vyznačeného v ISKN v budoucím stavu
problematické. Pozornost je proto potřebné spíše soustředit na změnu právní úpravy, jejíž
možnost se dnes nabízí (připravovaná novela zákona č. 139/2002 Sb.).
- Na jednání k přípravě podkladů pro zasedání pracovní skupiny k řešení problematiky
obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav, které se
uskutečnilo mezi ČÚZK a ÚPÚ dne 16.7.2010 bylo konstatováno, že stávající režim týkající
se řešení věcných břemen při pozemkových úpravách není v rozporu ani se zákonem
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších
předpisů, ani s katastrálním nebo stavebním zákonem. ÚPÚ přitom zdůraznil skutečnost, že
pozemkový úřad při realizaci pozemkových úprav nemůže suplovat povinnosti provozovatele
týkající se zápisu věcných břemen do KN. S veškerou dostupnou dokumentací věcných
břemen je každý účastník pozemkové úpravy seznámen a je mu k dispozici pro případné
další kroky pro zápis do KN. Nicméně platí doporučení z minulého jednání pracovní skupiny
týkající se návrhu postupu při řešení věcných břemen při pozemkových úpravách, který by
měl být využit jako jeden z podkladů pro připomínky pracovní skupiny k Metodickému
návodu pro provádění pozemkových úprav.
- Dne 2.9.2010 byl pod č.j. ČÚZK 8823/2010-22 schválen Pokyn k vyznačení výsledků
přezkoušení česko-polských státních hranic v katastru nemovitostí. Na jednání mezi ČÚZK a
ÚPÚ dne 16.7.2010 bylo konstatováno, že k řešení je otázka zápisu vlastníků pozemků
při provádění pozemkových úprav při státní hranici, které byly státní hranicí odděleny do ČR.
Pokud je v KN zapsán jmenovitě občan polského státu nebo polský stát s odkazem
na seznam vlastníků, nelze při provádění pozemkových úprav toto vlastnictví rušit či měnit.
U pozemků, jež jsou ve výše uvedeném vlastnictví, lze pouze dle potřeby měnit tvar, místo
(umístění pozemku je vhodné co nejblíže ke státní hranici) a nelze je využít na realizaci
společných zařízení. K otázce nového zaměření státní hranice je dle možnosti nutné, aby
nedocházelo při provádění pozemkových úprav k novému dělení parcel a tím se nezvyšoval
počet pozemků, které jsou na území ČR ve vlastnictví občana sousedního státu. V řešení
problematiky česko-polských státních hranic je nezbytně nutné vycházet ze skutečnosti, že
k řešení této problematiky je kompetentní Ministerstvo vnitra ČR, které vede jednání v této
otázce na všech úrovních.
Ing. Kaulich informoval o zájmu ministerstva vnitra o provádění pozemkových úprav
při česko-polské státní hranici, Ing. Janeček o jednání s polskou stranou
v Moravskoslezském kraji.
K bodu 2 programu:
Platné znění zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech …,
s prvními podněty k novelizaci je uveřejněno na adrese:
http://eagri.cz/public/eagri/file/63973/novela_139_02_4.pdf.
Ze zveřejněných podnětů se katastru přímo nebo zprostředkovaně týkají tyto:
§ 4 odst. 2: Jednoduchými pozemkovými úpravami lze provést i upřesnění nebo rekonstrukci
přídělů půdy (§ 13) přidělené ve smyslu dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a
č. 28/1945 Sb. a zákonů č. 142/1947 Sb. a č. 46/1948 Sb., a to v případech, kdy nelze
použít jednodušší postup.
§ 6 odst. 7: Obec, jejíž správní území je dotčeno pozemkovou úpravou, je povinna
do jednoho roku od zahájení řízení (odstavec 4) dokončit nabytí vlastnictví
k pozemkům podle zákona53), které jsou zahrnuty do obvodu pozemkové úpravy.
Pokud obec toto do stanovené lhůty neučiní, přejdou dotčené pozemky do vlastnictví
státu.
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§ 8 odst. 1: Pozemkový úřad zabezpečí vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků
(dále jen "soupis nároků") podle jejich ceny, 14) výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně
omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a nájemního vztahu na dobu
určitou věcného břemene; … .
§ 9 odst. 12 a 13:
(12) Převod pozemků podle odstavce 10, na kterých dosud nebyla realizována
společná zařízení nebo nebyla schválena změna účelu jeho využití, je možný jen se
souhlasem pozemkového úřadu. Převod učiněný bez souhlasu pozemkového úřadu je
neplatný.
(13) V soupisu nových pozemků bude u pozemků podle odstavce 11 uvedena
poznámka54) ve znění: „pozemek je určen pro realizaci společných zařízení (zák.
č. 139/2002 Sb.)“. Tato poznámka bude zapsána do katastru nemovitostí na základě
rozhodnutí podle § 11 odstavec 8. Zrušení poznámky55) je možné provést pouze
na základě rozhodnutí pozemkového úřadu.
§ 9 odst. 17: … O pozemky, jejichž vlastník není znám, nebo o spoluvlastnické podíly
k takovým pozemkům lze zvýšit nárok státu. V případě, kdy k pozemku nelze dle údajů
evidence katastru nemovitostí jednoznačně určit vlastníka a bude-li šetření
nezbytných údajů o vlastníkovi pozemku prokazatelně bezvýsledné, posuzuje se
takový pozemek jako pozemek, jehož vlastník není znám. Hospodaření s tímto
majetkem se řídí zvláštním právním předpisem.24)… ,
§ 11 odst. 5: … Po vyznačení rozhodnutí o schválení návrhu do katastru nemovitostí
katastrální úřad průběžně sděluje pozemkovému úřadu všechny změny ve vlastnictví,
týkající se řešených pozemků, a to až do vydání rozhodnutí podle § 11 odst. 8.
§ 11 odst. 8: … Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv musí být
vydáno bezodkladně po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu, s výjimkou
postupu podle § 11 odst. 9.
§ 11 odst. 13: Zástavní právo, které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkových úprav,
přechází podle tohoto zákona na pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle
schváleného návrhu. Obdobně se postupuje u pozemku postiženého exekucí. …
§ 13 odst. 5 a 6:
(5) V případě, že rozpor vyplývající z duplicitního vlastnictví nebude řešen v dohodě podle
odstavce 4, rozhodne o této otázce pozemkový úřad z úřední povinnosti. Proti rozhodnutí
pozemkového úřadu mohou osoby, jichž se rozhodnutí týká, podat opravný prostředek
k soudu. Po dobu řízení před soudem zastupuje tyto osoby opatrovník.56)
(6) Pokud nebude soudem pravomocně rozhodnuto (odstavec 5) do určení hranic
přídělů (odstavec 1 a 2), budou u sporného pozemku jako vlastníci evidovány všechny
osoby (odstavec 5).
Ing. Kaulich uvedl, že termín pro další podněty a připomínky k zákonu č. 139/2002 Sb. je
do konce října. Novela zákona se připravuje v souvislosti s dokončením transformace
Pozemkového fondu ČR podle programového prohlášení Vlády ČR ze dne 4.10.2010, podle
kterého by měla být ukončena jeho činnost a zbytek agend převeden na Pozemkový úřad
ČR. Ing. Janeček uvedl, že ČÚZK připravuje ke zveřejněnému platnému znění zákona
s prvními podněty připomínky. Uvítá i připomínky členů pracovní skupiny.
K bodu 3 programu:
Jedním z podkladů pro přípravu připomínek pracovní skupiny k Metodickému návodu
pro provádění pozemkových úprav bude doporučení k ujednocení podoby dokumentace
zjišťování hranic a měřických náčrtů při KPÚ a k číslování bodů, který připravil ZKI v Českých
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Budějovicích, do kterého byly promítnuty připomínky z projednání v pracovní skupině
23.6.2010 K dispozici jsou i doporučené vzory tiskopisů.
Ing. Janeček zašle členům pracovní skupiny text Metodického návodu … ve formátu *.doc,
který jim umožní připomínky zpracovat formou revize a komentářů. Zpracovaný souhrn
připomínek bude projednán v pracovní skupině po Novém roce. Připomínky dosud poslali
Ing. Daněk a Ing. Němeček.
Pracovní skupina bude mít k dispozici připomínky, které mají za úkol do 31.12.2010
zpracovat Zeměměřické a katastrální inspektoráty.
ZKI v Č. Budějovicích připravil jako pomůcku návrh vzoru dohody mezi pozemkovým úřadem
a katastrálním úřadem týkající se rozsahu a způsobu zpracování podkladů pro stanovení
obvodu pozemkových úprav a rozsahu a způsobu zpracování podkladů pro obnovu
neřešených pozemků.
K bodu 4 programu:
Pro urychlení návrhu řešení postupu pozemkových úprav, upřesňování a rekonstrukce
přídělů v souvislosti s plněním usnesení vlády č. 871/2007 o urychlení digitalizace
katastrálních map, bylo na jednání ČÚZK a ÚPÚ dne 16.7.2010 navrženo následující:
- po dohodě ÚPÚ s kontaktním pracovníkem určeným ČÚZK budou vybrána konkrétní
katastrální území z Královéhradeckého kraje, ve kterých je potřeba řešit problematiku
upřesňování a rekonstrukci přídělů dle obtížnosti P1 - P5. Cílem je navrhnout, jak postupovat
při obnově katastrálního operátu v katastrálních územích, ve kterých je požadováno
katastrálními pracovišti rozhodování pozemkových úřadů o určení hranic pozemků podle
§ 13 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.
- kontaktním pracovníkem při řešení problematiky upřesňování a rekonstrukce přídělů před
digitalizací katastrálních map byl za resort ČÚZK určen Bc. Pavel Hylas z oddělení metodiky
a kontroly KÚ pro Královéhradecký kraj.
Pracovní skupina diskutovala obsah „Zápisu z jednání ze dne 30. září 2010 k problematice
urychlení návrhu řešení postupu pozemkových úprav, upřesňování a rekonstrukce přídělů
v souvislosti s plněním usnesení vlády č. 871/2007 o urychlení digitalizace katastrálních map
konaném na Pozemkovém úřadě Náchod.“. Zápis obsahuje návrh na vznik dalšího
technického digitálního díla, které bude katastrálním úřadem vedeno jako součást orientační
mapy parcel, s využitím jiných podkladů než je katastrální mapa s tím, že by takto bylo
možno řešit části katastrálního území v případech vzniku DKM nebo KMD jen na části
katastrálního území tzv. „ementálové mapy“. Ing. Janeček je názoru, že realizací navrženého
by nebyl splněn cíl digitalizace – vedení katastru bez zjednodušené evidence se zobrazením
všech parcel v katastrální mapě. Realizace návrhu by mohla přinést za cenu nemalých
časových a finančních nároků na vyhotovení a vedení takové součásti orientační mapy
(snižujících kapacity a prostředky na digitalizaci) jen určitou v mnoha případech velmi hrubou
představu o poloze tvaru takových parcel. To se týká zvláště případů, které by měly být
řešeny upřesněním přídělu nebo jeho rekonstrukcí, tedy případů kdy je příděl přibližně
lokalizován, ale jeho hranice nelze určit nebo existují neúplné, poškozené nebo nečitelné
podklady, nebo pokud se podklady o přídělech nedochovaly. Dobrým řešením není ani
odkládání digitalizace v takových k.ú. na pozdější dobu.
Přestože stávající právní úprava (§ 13 ZPÚ, § 90 KatV) neumožňuje doplnit hranice přídělů,
pokud je nelze jednoznačně určit, bude spolupráce dohodnutá mezi ČÚZK a ÚPÚ týkající se
Královéhradeckého kraje pokračovat.
Podrobné údaje o rozsahu potřeb upřesnění a rekonstrukce přídělů obsahuje souhrnný
materiál „Aktuální informace o obnově katastrálního operátu na podkladě výsledků
pozemkových úprav a upřesňování a rekonstrukce přídělů“ (viz bod 2 Závěrů a doporučení
z jednání pracovní skupiny k řešení problematiky obnovy katastrálního operátu na podkladě
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výsledků pozemkových úprav konaného v Praze 23.6.2010). Materiál zatím nemá ÚPÚ
k dispozici, k jednání nad tímto podkladem zatím nedošlo.
K bodu 5 programu:
Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce
Uveřejněna ve Sbírce zákonů 28.7.2010, účinnost 1.11.2011.
Podle stavebního zákon může být podkladem pro pořízení územně analytických podkladů i
technická mapa. Obce však nejsou povinny vést technickou mapu obce, pokud ji však
vedou, musí mapa mít základní obsah stanovený touto vyhláškou.
Návrh novely zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem
Meziresortní připomínkové řízení k návrhu novely probíhalo od 27.8. do 24.9.2010.
Původní návrh neschválené novely z roku 2008 je rozšířen o 4 nové body:
- právo bude vznikat „k okamžiku“ nikoliv „ke dni“,
- záznam bude možné provést jen za předpokladu, že bude logicky navazovat na dosavadní
zápisy v katastru nemovitostí,
- umožní se řízení s předstihem (§ 145 odst. 2 SpŘ),
- nebude se zapisovat poznámka o nařízení exekuce, pokud povinný bude stát.
Připojen je návrh novely zákona o správních poplatcích (správní poplatek za přijetí návrhu
na vklad se zvyšuje z 500 Kč na 1000 Kč).
Další změny, které již původní návrh obsahoval:
- řízení o povolení vkladu zahájeno dnem doručení písemného návrhu doloženého listinou,
na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí,
- návrh na zahájení řízení na stanoveném formuláři,
- nově žaloba proti zamítnutí vkladu,
- poznámka spornosti,
- umožní se odstranění starých zástavních práv zapsaných ještě do pozemkových knih.
V současné době probíhá vypořádání připomínek k návrhu novely.
Návrh vyhlášky k RUIAN
Návrh vyhlášky bude dopracován po vyjasnění, jak budou dále připravovány základní
registry.
V návrhu plánu legislativních prací vlády na rok 2012 je i návrh věcného záměru nového
katastrálního zákona (1. čtvrtletí). Návrh nového katastrálního zákona má být vládě
předložen ve 2. čtvrtletí 2012 a to v návaznosti na nový občanský zákoník.
K bodu 6 programu:
Na počátku roku 2011 dojde k přechodu na novou realizaci systému ETRS89 v ČR. Nová
realizace systému ETRS89 v ČR je jedním z výsledků plnění dlouhodobého úkolu VÚGTK,
v.v.i., v rámci jehož plnění bylo nutno za významné podpory Zeměměřického úřadu (ZÚ) a
Fakulty stavební ČVUT nově zpracovat všechna měření GNSS provedená v ČR
na trigonometrických a zhušťovacích bodech v rozmezí let 1996-2009 včetně nového
komplexního vyrovnání. Pracovní postup plně akceptoval doporučení IAG z června 2009
nahradit v systému ETRS89 rámec ETRF89 rámcem ETRF2000.
Přechod na novou realizaci přinese změnu geocentrických souřadnic všech bodů bodových
polí, u kterých jsou vedeny v Databázi bodových polí (DBP), včetně stanic sítě CZEPOS.
Do DBP budou doplněny (a zveřejněny) geocentrické souřadnice dalších přibližně
36 tis. ZhB. (Výsledné změny souřadnic jsou součtem změn v důsledku nového zpracování a
vyrovnání měřených dat a změn v důsledku přechodu v systému ETRS89 z rámce ETRF89
na rámec ETRF2000.)
Přechod na novou realizaci ETRS89 přináší „zneplatnění“ dnes používaných
transformačních programů pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK pomocí zpřesněné
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globální transformace bez volby identických bodů, které byly vyvinuty a naprogramovány
pro transformaci mezi ETRS v epoše 1989.0 v rámci ETRF89, a nikoliv v rámci ETRF2000.
K datu přechodu bude vyhlášena platnost nového jednotného postupu pro transformaci mezi
novou realizací ETRS89 v ČR a S-JTSK. Metodika transformačního postupu použité vzorce,
konstanty, popis matematického postupu a další vstupní data potřebná pro úpravu
stávajících programů, budou veřejnosti zpřístupněny na www.cuzk.cz.
Přechod na novou realizaci ETRS89 se nedotkne transformačních programů schválených
pro transformaci pomocí volby identických bodů a výpočtu místních transformačních
parametrů, které řeší otázku transformace mezi dvěma souřadnicovými systémy na základě
obecně platných matematických vztahů, ty tedy bude možné používat i nadále.
Přechod na novou realizaci systému ETRS v ČR nemá žádný negativní vliv na výsledky
odevzdávané v systému S-JTSK, ani nezpůsobí žádné diskontinuity mezi výsledky v S-JTSK
získanými před a po jeho provedení.
K bodu 7 programu:
V rámci tohoto bodu byly diskutovány náměty zaslané před jednáním pracovní skupiny
s těmito závěry:
Na státní hranici je potřebné i v případě pozemkových úprav akceptovat přesnost bodů podle
dokumentárního díla státních hranic, kde základní střední souřadnicová chyba mxy je:
Státní hranice se
Slovenskem
Polskem
Rakouskem
Německem

Hraniční znaky
0,04 m
0,10 m
0,05 m
0,05 m

Nevyznačené lomové body
(strže, střednice cest, vodních toků, apod.)
0,14 m
0,20 m
0,25 m
0,50 m

Na náčrtu zjišťování průběhu hranic by v případě pozemkových úprav měl být otisk
řádkového razítka pozemkového úřadu.
Pro geometrický plán k upřesnění obvodu pozemkových úprav [§ 73 odst. 1 písm. i), příp. i
písm. a), b), f) a g)] platí to, co je uvedeno v posledním odstavci přípisu ČÚZK ze dne
4.11.2009 č.j. ČÚZK 5327/2010-22. Článek 3 odst. 3 Společného metodického pokynu
ČÚZK a MZe – ÚPÚ platí i když se jedná o JPÚ.
Při převzetí výsledků pozemkových úprav provádí zaměstnanec katastrálního úřadu
pověřený přebíráním výsledků zeměměřických činností při pozemkových úpravách kontrolu,
zda výsledek těchto činností neobsahuje zjevné vady. Co přitom zkoumá je uvedeno v § 72
odst. 2 katastrální vyhlášky. Pokud výsledek převezme je zřejmé, že zjevné vady zjištěny
nebyly. Důležité je včasné předávání výsledků pozemkových úprav katastrálnímu úřadu tak,
aby případné nedostatky byly odstraněny do doručení pravomocného rozhodnutí
pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv a nedocházelo k prodlevám
v nahrazení dosavadního katastrálního operátu novým.
Podle § 12 odst. 2 ZPÚ má pozemkový úřad zabezpečit, aby nové uspořádání pozemků bylo
vytyčeno a označeno v terénu podle potřeby vlastníků, a to nejdříve po nabytí právní moci
rozhodnutí podle § 11 odst. 4 téhož zákona s tím, že vytyčení vlastnických hranic pozemků,
jejichž lomové body jsou v katastru nemovitostí v souvislosti s provedením pozemkových
úprav označeny trvalou stabilizací, nelze opakovaně hradit z prostředků státu. V rámci
diskuse se dospělo k závěru, že optimální by bylo, kdyby katastrální úřad značku lomového
bodu do katastrální mapy vyznačil na základě ohlášení pozemkového úřadu doručeného
spolu s dokumentací o vytyčení.
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Další jednání pracovní skupiny se uskuteční v lednu 2011.
Schválil za ÚPÚ MZe: Ing. Kaulich
Schválil za ČÚZK: Ing. Janeček
K č.j. ČÚZK 9806/2010-22
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