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Nový občanský zákoník (NOZ)  
– zákon č. 89/2012Sb. 

• Účinnost od 1.1.2014 

• Rozsah – celkem 3081 paragrafů 

• NOZ ruší 238 předpisů nebo jejich částí (např. 
OZ, ObchZ, z. o rodině, z. o vlastnictví bytů..). 
Nový katastrální zákon zároveň zrušil kat. 
zákon, z. o zápisech. 

 



Dopady na oblast katastru nemovitostí 

• Ke zrušení katastrálního zákona (344/1992 Sb.) a zákona o 
zápisech (265/1992 Sb.) došlo novým katastrálním zákonem 

• Nový katastrální zákon – z.č. 256/2013 Sb. 
• Došlo k přijetí:       - nové katastrální vyhlášky-357/2013 Sb. 
                                      - nové vyhlášky o poskytování údajů 
                                        (358/2014 Sb.) 
                                      - nové vyhlášky o stanovení vzoru  
                                        formuláře návrhu na vklad-359/2014Sb. 
                                      - vnitřních předpisů (jednací řád, pokyny atd.) 
• Hlavní změnou je zavedení zásady materiální publicity katastru 

nemovitostí 
• Znovuzavedení zásady superficies solo cedit 

 



SUPERFICIES SOLO CEDIT 
(povrch ustupuje půdě, stavba je součástí pozemku) 

§506 – součástí pozemku je prostor nad povrchem i 
pod povrchem, stavby zřízené na pozemku s 
výjimkou staveb dočasných 

Splynutí staveb s pozemky (§3054 a násl.): 
• Stejný vlastník – stává se součástí pozemku 
• Rozdílný vlastník (i spoluvlastnictví) – nestává se 

součástí pozemku 
• Možné splynutí i v budoucnu, pokud se vlastník 

pozemku stane vlastníkem stavby 
• §63 NKZ – možnost sloučení budovy s pozemkem i v 

budoucnu (s jinou změnou nebo i z moci úřední) 
 



Ukázka LV (pozemek) 



SUPERFICIES SOLO CEDIT 

• Stavba je evidována v KN ve dvou variantách 
– Jako součást pozemku, práva stavby 

– Jako samostatná nemovitost (do doby sloučení s pozemkem) 

 



Nahlížení do KN - ukázka 



SUPERFICIES SOLO CEDIT 

Výjimky: 

• §509 – inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, 
energ. vedení) nejsou součástí pozemku (+ 
stavby a technická zařízení s nimi související) 

• §506 – dočasné stavby 

 



Evidence dočasných staveb 

• Za období 3 čtvrtletí je v KN evidováno 68 
dočasných staveb 

 



Zásada materiální publicity 

NOZ nepoužívá termín katastr nemovitostí (pouze 
přech.ust.), ale veřejný seznam. 

• §980 odst. 1 – je-li do veř. seznamu zapsáno právo, 
neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje 

• §980 odst. 2 – je-li právo k věci zapsáno do veř. 
seznamu, má se za to, že bylo zapsáno v souladu se 
skutečným stavem. Bylo-li právo z veř. seznamu 
vymazáno, má se za to, že neexistuje 

Posílení postavení toho, kdo jedná v dobré víře v 
zápisy v KN 

 



Zápisy do KN 

• NOZ zná jen pojem „zápis“ do veřejného seznamu 
• až NKZ rozlišuje vklad, záznam, poznámku (§6 NKZ) 
Vklad – zápis do KN, kterým se zapisují věcná práva, 

práva ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht 
Záznam – zápis do KN, kterým se zapisují práva 

odvozená od vlastnického práva 
Poznámka – zápis do KN, kterým se zapisují významné 

informace týkající se nemovitostí nebo vlastníků či 
jiných oprávněných 

 



Vklad do KN (§11 NKZ) 

Vkladem se do KN zapisuje vznik, změna, zánik, promlčení a 
uznání existence nebo neexistence těchto práv: 

- vlastnické právo-§1011               - správa svěřenského fondu-§1448                   
- právo stavby-§1240                     - výhrada vlastnického práva-§2132 
- věcné břemeno-§1257                - výhrada práva zpětné koupě-§2135 
- zástavní právo-§1309                   - výhrada práva zpětného prodeje-§2139 
- budoucí zástavní právo-§1341   - zákaz zcizení nebo zatížení-§1761 
- podzástavní právo-§1390            - výhrada práva lepšího kupce-§2152 
- předkupní právo-§2140               - ujednání o koupi na zkoušku-§2150 
- budoucí výměnek-§2708             - nájem, pacht (na žádost)-§2201, §2332 
- přídatné spoluvlastnictví-§1223 
- vzdání se práva na náhradu škody na poz.-§2897     
- vkladem se zapisuje též rozdělení práva k nem. na vl. právo k jednotkám-§ 1164 
 



 
 
 

 Některé vybrané instituty 



Přídatné spoluvlastnictví (§1223) 

• V přídat. spoluvl. je věc, která náleží společně 
několika vlastníkům samostatných věcí (tyto věci 
tvoří místně i účelem vymezený celek), a bez ní není 
užívání samostatných věcí dobře možné (cesta v zahr. 
kolonii) 

• Přídatné spoluvlastnictví se zapisuje do KN vkladem 

• Podíl na společné věci (§1226) – pokud není 
dohodnuto jinak, stanoví se poměrem výměry 
pozemků (hlavních věcí) 

 



Přídatné spoluvlastnictví (§1223) 

• k 3. čtvrtletí je zapsáno 494 práv přídatného 
spoluvlastnictví na 13 LV 

 



Přídatné spoluvlastnictví (§1223) 



Výpis z KN – nadřazená nemovitost 



Výpis z KN – nemovitost v přídatném spoluvlastnictví  



Právo stavby (§1240) 

• Věcné právo k věci cizí 
• Právo stavby je nemovitost evidovaná v KN 
 
• Jde o právo jiné osoby (stavebníka) mít na 

cizím pozemku stavbu (nezáleží na tom, zda 
stavba již existuje či nikoliv) 

 
• Stavba je pak součástí práva stavby 
• Právo stavby lze zatížit i převést (vkladem) 
 



Právo stavby (§1240) 

• k 3. čtvrtletí je zapsáno 196 práv stavby na 124 LV 

• musí být specifikován účel a je zřizováno na dobu určitou, 
max. 99 let. 

• Účel: číselník je průběžně aktualizován 

 



Právo stavby (§1240) 



Právo stavby (§1240) 



Právo stavby (§1240) 



Další práva 



Další poznámky a upozornění 



Služba sledování změn (§19 vyhl. o 

poskytování údajů z KN) 

• Uživatelé: 
– Osoby, které mají zapsáno věcné právo (vlastník, zástavní věřitel, oprávněný z 

věcného břemene, atd.) k dotčeným nemovitostem nebo účastník řízení o 
takovém právu. 

– Osobám budou vždy sledovány všechny nemovitosti, tj. nebude možné si 
vybrat pouze některé nemovitosti.  

 

• Služba bude uživatele automaticky informovat v okamžiku, kdy 
dojde u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. 
Změnou se rozumí:  
– vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (vyznačení 

plomby),  

– informaci o provedení vkladu,  

– informaci o provedení záznamu,  

– informaci zápisu poznámky. 

 



Služba sledování změn 

• Možnosti zasílání změn: 
– osobní distribuční kanály 

• datová schránka,  
• e-mail,  
• SMS. 

– webová služba 
• vhodné pro automatizované zpracování a osoby s velkým množstvím věcných práv, např. 

banky, města, obce, atd. 
• informace o řízeních, ve kterých bude účastníkem. 

– zpráva s informací o změně bude k dispozici i ve webové aplikaci.  

• Možnosti zřízení účtu: 
– prostřednictvím webové aplikace, pokud má uživatel datovou schránku, 
– prostřednictvím žádosti v listinné podobě 

• osobně na katastrálním úřadu,  
• zaslat poštou na ČÚZK. 

– => zřízení zákaznického účtu. Po přihlášení je možné službu spravovat ve webové aplikaci 
(nastavení kontaktů, hesel, fakturační adresy, zobrazení hlídaných nemovitostí, zobrazení 
zaslaných zpráv, atd.). 

 



Služba sledování změn 

• Výše úplaty za službu 
– do 20 nemovitostí, ke kterým má uživatel služby věcné 

právo => 200,-Kč jednorázově při zřízení služby, 

– od 21 nemovitostí => 10,-Kč za každou nemovitost a rok. 
 

– nejvýše 500 000,- Kč bez ohledu na počet nemovitostí. 

– sleva 20% při odebírání zpráv formou webové služby. 

 



Služba sledování změn 

• Statistiky 
– celkový počet založených služeb: 11 500 (z toho 225 pro 

WS) 

– počet služeb založených pomocí webové aplikace: 1 230 

– počet zákazníků dle typu: 

• Fyzické osoby 10 299 

• Organizace   922 

– V měsíce 8/2014 se odeslalo: 

• 63 104 zpráv (z toho 29 532 emailem, 3 151 SMS,  

    1 670 DS a 28 751 WS) 

 



Služba sledování změn (ukázka výstupu) 

NOTIFIKAČNÍ ZPRÁVA OZNAMOVACÍ SLUŽBY KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
Řízení: V-3911/2013-606 
Událost: U7 Zaplombování nemovitosti                                                          
Datum: 01.11.2013 07:37 
Operace: Vznik 
Parcely:  
Katastrální území: 
600903 Barchov u Pardubic 
Pozemek: St. 20 
Stavby: 
Katastrální území 
600903 Barchov u Pardubic 
Stavba: Barchov, č.p. 8, objekt k bydlení na parcele: St. 20 600903 

 



Cenové údaje 

• § 4 odst. 1 písm. c) NKZ 
• Nově jsou součástí obsahu katastru také cenové údaje 

a údaje pro daňové účely. 

• § 52 odst. 2 a 3 NKZ 
• Přístup k údajům o dosažených cenách je omezen 

stejným způsobem jako přístup do sbírky listin.   

• § 63 odst. 5 NKZ 
• Údaje o dosažených cenách nemovitostí z listin 

doručených k zápisu do katastru přede dnem nabytí 
účinnosti NKZ se do katastru nedoplňují. 

 



Cenové údaje 

• § 24 NKatV 

• (1) Cenový údaj je údaj o dosažené kupní ceně 
nemovitosti nebo skupiny nemovitostí. 

• (2) Cenový údaj se vede pro skupinu nemovitostí, 
které byly nabyty  
• na základě téže kupní smlouvy nebo  
• společně za jednu cenu podle ustanovení o výkonu 

rozhodnutí prodejem nemovitostí, ve veřejné dražbě 
podle zákona o veřejných dražbách, v dražbě provedené 
soudním exekutorem podle exekučního řádu nebo 
v dražbě provedené správcem daně podle daňového 
řádu. 

 



Poplatky 

• rozšíření typů vkladových listin – zůstává poplatek 1000kč 

• nově poplatek 500kč za uložení do sbírky listin (řízení Z): 

    - úplná znění prohlášení vlastníků domu (§1220) 

    - dohoda spoluvlastníků nemovitosti o její správě (§1138) 

 



  

Děkuji za pozornost 


