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VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2017,

kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví
podle § 66 odst. 1 písm. a) až c) a e) až i) zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí:

Čl. I

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovi-
tostí (katastrální vyhláška), se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „ ; je-li v parcele zobrazen obvod
budovy, je parcelní číslo umístěno uvnitř obvodu
budovy hlavní“.

2. V § 13 se na konci textu písmene c) doplňují
slova „ ; je-li součástí této nemovitosti budova, pak
i údaje o této budově“.

3. V § 14 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) O vlastníku nebo jiném oprávněném, kte-
rým je fyzická osoba, se na základě jeho požadavku
eviduje údaj o akademickém titulu, vědecké hodnosti
a označení akademického pracovníka vysoké školy
titulem docent nebo profesor (dále jen „titul“).“.

4. V § 16 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „včetně údajů o geometrickém plánu,
kterým byl vymezen rozsah věcného břemene, po-
kud bylo věcné břemeno zřízeno k části pozemku“.

5. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slova „předkupního práva,“ vkládají slova „výhrady
vlastnického práva,“, za slovy „lepšího kupce“ se
čárka nahrazuje slovem „a“ a slova „a ujednání
o koupi na zkoušku s odkládací podmínkou“ se zru-
šují.

6. V § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „výhrady vlastnického práva,“ zrušují.

7. V § 19 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Vzniklo-li zástavní právo k rozestavěné
budově zápisem do Rejstříku zástav nebo vzniklo-
-li zástavní právo k nemovitosti zastavením obchod-
ního závodu (dále jen „závod“), ke kterému nemo-

vitost náleží, eviduje se jako údaj o pořadí doba zá-
pisu zástavního práva do Rejstříku zástav. Přibyla-li
k již zastavenému závodu další nemovitost, eviduje
se u ní jako údaj o pořadí zástavního práva vzniklého
zastavením závodu doba vzniku vlastnického práva
k této nemovitosti.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako od-
stavce 5 až 8.

8. V § 21 odst. 1 se na konci písmene h) slo-
vo „a“ nahrazuje čárkou a vkládají se nová písmena i)
až k), která znějí:

„i) podané dovolání nebo ústavní stížnost ve věci,
o které se zapisuje poznámka spornosti nebo
poznámka podle § 23 odst. 1 písm. o) katastrál-
ního zákona,

j) podanou žalobu proti rozhodnutí o opravě
chyby nebo rozhodnutí o námitce proti obsahu
obnoveného katastrálního operátu nebo poda-
nou kasační stížnost ve věci opravy chyby nebo
ve věci námitky proti obsahu obnoveného ka-
tastrálního operátu,

k) skutečnost, že pozemek se nachází v dobývacím
prostoru, a“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno l).

9. V § 23 se odstavce 3 až 5 zrušují.

10. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který zní:

„(1) Pro bytové spoluvlastnictví se zakládá
samostatný list vlastnictví pro všechny spoluvlast-
níky nemovitosti s vymezenými jednotkami (dále
jen „list vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví“)
a současně se zakládají samostatné listy vlastnictví
pro každou skupinu jednotek vymezených v téže
nemovitosti, ke které jsou evidovány shodné údaje
o vlastnictví (dále jen „list vlastnictví pro vlastnictví
jednotky“).

(2) Údaje o věcných právech k věci cizí, opráv-
nění z věcných práv, poznámky a další údaje vzta-
hující se k jednotlivým jednotkám jsou uvedeny
pouze na listech vlastnictví pro vlastnictví jednotky.
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(3) Údaje o věcném břemeni váznoucím na ne-
movitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví nebo
je společnou částí nemovitosti, a údaje o oprávnění
z věcného břemene zřízeného ve prospěch této ne-
movitosti jsou uvedeny pouze na listu vlastnictví pro
bytové spoluvlastnictví, pokud je realizace práv spo-
jena výhradně s užitnou hodnotou této nemovitosti.

(4) Údaje o věcných právech k nemovitosti,
která je v bytovém spoluvlastnictví nebo je společ-
nou částí nemovitosti, zřízených před vznikem to-
hoto spoluvlastnictví, jsou uvedeny pouze na listech
vlastnictví pro vlastnictví jednotky, s výjimkou věc-
ných břemen podle odstavce 3.

(5) V části D listu vlastnictví pro bytové spolu-
vlastnictví je vedena informace

a) o listině, která byla podkladem k zápisu jedno-
tek,

b) o uložení úplného znění prohlášení vlastníka
domu ve sbírce listin a

c) o tom, zda již byl katastrálnímu úřadu doložen
vznik společenství vlastníků jednotek, nebo
o tom, do kterého dne má být pro vkladové
řízení o převodu jednotky vznik společenství
vlastníků jednotek katastrálnímu úřadu dolo-
žen.

(6) Pro vlastnictví jednotek podle zákona
o vlastnictví bytů se použijí odstavce 1 až 5 ob-
dobně.“.

11. V § 35 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„V případě pozemku, který je společnou částí nemo-
vitosti v bytovém spoluvlastnictví nebo tvoří funkční
celek s domem s vymezenými jednotkami podle zá-
kona o vlastnictví bytů, je shoda vlastníků na prů-
běhu hranice tohoto pozemku považována za dolo-
ženou i v případě, kdy existenci takové shody v lis-
tině podpisem potvrdí osoba odpovědná za správu
domu a pozemku.“.

12. V § 35 odstavec 3 zní:

„(3) Podpisy na souhlasném prohlášení musí
být úředně ověřeny; to neplatí, pokud úředně opráv-
něný zeměměřický inženýr (dále jen „ověřovatel“),
který geometrický plán ověřil, na tomto prohlášení
písemně potvrdil, že vlastníci dotčených pozemků,
jejichž totožnost zjistil, před ním souhlasné prohlá-
šení podepsali.“.

13. V § 35 odst. 7 se na konci textu věty první

doplňují slova „nebo o upozorněních“ a na konci
textu odstavce se doplňují slova „ , pokud to povaha
věcného břemene umožňuje“ a věta „Sloučení parcel
nebo jejich částí nebrání rovněž věcné břemeno,
které bylo zřízeno pouze k budově, jež se stala sou-
částí pozemku.“.

14. V § 36 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Ve vztahu k jedné parcele mohou být evi-
dovány údaje podle § 10 odst. 1 písm. h) nebo podle
§ 11 nejvýše o jedné budově nebo o jednom vodním
díle.“.

15. V § 38 odstavec 3 zní:

„(3) Nejsou-li hranice chráněného území nebo
hranice ochranného pásma shodné s hranicemi parcel
v katastrální mapě, je obsahem listiny podle od-
stavce 2 odkaz na číslo záznamu podrobného měření
změn obsahujícího jejich geometrické a polohové
určení, který je již založen v katastrálním operátu
v dokumentaci výsledků šetření a měření pro vedení
a obnovu souboru geodetických informací.“.

16. V § 40 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Změna údaje o titulu fyzické osoby, která
je v katastru vedena jako vlastník nebo jiný opráv-
něný, se v katastru provede na podkladě ohlášení
této osoby. Za ohlášení se považuje, i pokud tato
osoba uvede titul v návrhu na vklad jako navrhova-
tel.“.

17. § 43 včetně nadpisu zní:

„§ 43

Revize katastru

(1) Katastrální úřad vede protokol, do kterého
průběžně zaznamenává činnosti při revizi katastru.

(2) Vyhlášení revize katastru oznámí katastrální
úřad nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením obci,
na jejímž území bude revize katastru prováděna.
Současně určí územní a věcný rozsah, ve kterém
bude revize prováděna.

(3) Pokud je při revizi katastru nezbytná účast
vlastníka, přizve jej katastrální úřad k revizi písem-
nou pozvánkou; jeho nepřítomnost však není pro-
vedení revize na překážku.

(4) Předmětem revize katastru jsou

a) hranice pozemků,

b) obvody budov a vodních děl,
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c) druh pozemku, způsob využití pozemku,

d) typ stavby a způsob využití stavby, pokud ka-
tastrální úřad při přípravě revize zjistí, že je
třeba prověřit rozdíly mezi evidovanými údaji
a skutečným stavem, a

e) zápisy v záznamu pro další řízení z hlediska
potřebnosti jejich dalšího evidování, sledování
a řešení.

(5) Podle potřeby se dále revidují i

a) hranice katastrálního území,

b) zhušťovací body, podrobné polohové a výškové
bodové pole,

c) další prvky polohopisu a

d) místní názvy a pomístní jména.

(6) Protokol o výsledku revize katastru obsa-
huje datum, rozsah a způsob provedené revize
katastru, dále jméno, popřípadě jména, příjmení
a podpis zaměstnance pověřeného provedením re-
vize a zástupce obce, který se revize katastru zúčast-
nil. Zjištěné změny a nesoulady se zaznamenávají
v přílohách protokolu.

(7) U změny vyžadující doložení příslušnou lis-
tinou se s vlastníkem projedná způsob odstranění
zjištěného nesouladu v údajích katastru. V případě,
že listina není při revizi doložena, vyznačí se do pří-
loh protokolu o výsledku revize katastru také lhůta
pro její předložení. Je-li to možné, vyžádá si katas-
trální úřad potvrzení příslušného orgánu veřejné
moci podle § 39 písm. c) katastrálního zákona.

(8) V příloze protokolu o výsledku revize ka-
tastru vlastník podpisem potvrdí, že byl seznámen se
změnami, které budou na základě revize provedeny
v katastru, případně že byl vyzván k předložení lis-
tin umožňujících zjištěné změny v katastru provést.
Vlastník, který není revizi katastru přítomen, se pí-
semně vyrozumí o změnách, které byly na základě
revize provedeny v katastru, případně se písemně
vyzve k předložení listin umožňujících zjištěné
změny v katastru provést, a to včetně stanovení lhůty
pro jejich předložení. V případě marného uplynutí
lhůty pro předložení listin pro vyznačení změny
v katastru se založí záznam pro další řízení.

(9) Informace o neodstraněných nesouladech
zveřejní Úřad na svých internetových stránkách.“.

18. V § 44 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Podpisy na písemném prohlášení podle písmene b)

musí být úředně ověřeny; to neplatí, pokud ověřo-
vatel, který ověřil výsledek zeměměřické činnosti
podle písmene a), na tomto prohlášení písemně po-
tvrdil, že vlastníci dotčených pozemků, jejichž to-
tožnost zjistil, před ním prohlášení podepsali.“.

19. V § 50 odstavec 3 zní:

„(3) U trvale označené vlastnické hranice, jejíž
průběh neodpovídá zobrazení v katastrální mapě
nebo zobrazení pozemků evidovaných zjednoduše-
ným způsobem v mapě dřívější pozemkové evidence,
prověří komise příčinu tohoto stavu. Je-li příčinou
chybné zobrazení hranice, vyznačí se v náčrtu zjiš-
ťování hranic její oprava a tato skutečnost se po-
znamená v soupisu nemovitostí. Není-li příčinou
chybné zobrazení hranice, vyznačí se v náčrtu hra-
nice dosud zobrazená v katastrální mapě a tato sku-
tečnost se poznamená v soupisu nemovitostí.“.

20. V § 51 odst. 2 se slovo „souhlas“ nahrazuje
slovy „ , že byli seznámeni“ a na konci odstavce se
doplňuje věta „Je-li to možné, vyžádá si komise po-
tvrzení příslušných orgánů veřejné moci podle § 39
písm. c) katastrálního zákona.“.

21. V § 51 odst. 4 se ve větě první za slova „vy-
šetřené a“ vkládají slova „ve stanovené lhůtě“ a slova
„lhůty a“ se zrušují. Za větu první se vkládá nová
věta „Informace o nedoložených změnách zveřejní
Úřad na svých internetových stránkách.“.

22. V § 55 odst. 2 písm. a) se slova „písm. a), e),
f), h) a i) a doplnění neúplných údajů podle § 43
odst. 5 písm. g)“ zrušují.

23. V § 60 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

24. V § 62 odst. 2 se slova „v zástavní smlouvě“
nahrazují slovy „při zřízení zástavního práva a sou-
visejících oprávnění sjednaných ve prospěch zástav-
ního věřitele na téže listině“.

25. V § 63 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „vlastnoruční podpis na soukromé listině za
pravý“ nahrazují slovy „pravost vlastnoručního
podpisu na soukromé listině za prokázanou“.

26. V § 63 odstavec 2 zní:

„(2) V případě, že pravost vlastnoručního pod-
pisu není prokázána žádným z uvedených způsobů,
může ji navrhovatel prokázat jiným vhodným způ-
sobem, zejména předložením znaleckého posudku.“.
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27. V § 64 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „elektronický podpis“ nahrazují slovy „pra-
vost elektronického podpisu“ a slovo „pravý“ se na-
hrazuje slovem „prokázanou“.

28. V § 64 odst. 1 písm. a) se slova „a který byl
k této písemnosti připojen“ zrušují a poznámka pod
čarou č. 3 zní:

„3) § 63 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.“.

29. V § 64 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „elektronický podpis“ nahrazují slovy „pra-
vost elektronického podpisu“, slovo „pravý“ se na-
hrazuje slovem „prokázanou“ a slova „jde o uzná-
vaný elektronický podpis a zároveň“ se zrušují.

30. V § 64 odst. 2 písm. a) se slova „coby drži-
tel kvalifikovaného certifikátu potvrdila skutečnost,
že datům pro ověřování elektronických podpisů ob-
saženým v jím drženém certifikátu“ nahrazují slovy
„potvrdila skutečnost, že datům pro ověřování elek-
tronických podpisů obsaženým v certifikátu, o jehož
vydání pro svého zaměstnance požádala,“.

31. V § 64 odstavec 3 zní:

„(3) Na prokazování pravosti podpisu podni-
kající fyzické osoby se přiměřeně použije odsta-
vec 2.“.

32. V § 65 odst. 2 se za slova „elektronickou
značkou“ vkládají slova „ , uznávanou elektronickou
pečetí“ a za slovo „kvalifikovaným“ se vkládá slovo
„elektronickým“.

33. V § 66 odst. 1 se za slova „právní skuteč-
nosti“ vkládají slova „nezávisle na zápisu do katas-
tru“, za slova „zapíše do katastru,“ se vkládají slova
„ani listinu, která tuto změnu potvrzuje, nebo lis-
tinu, na jejímž základě k takové změně dochází, pří-
padně pro tuto listinu nestanoví náležitosti potřebné
pro zápis do katastru,“ a na konci odstavce se do-
plňuje věta „Obdobně se postupuje při uznání exi-
stence nebo neexistence práva zapisovaného do ka-
tastru.“.

34. V § 66 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) V případech, kdy zákon stanoví, že právo
zapisované do katastru vzniká, mění se nebo zaniká
na základě určité právní skutečnosti nezávisle na zá-
pisu do katastru anebo se promlčuje, a zároveň sta-
noví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše

do katastru, nebo listinu, která tuto změnu po-
tvrzuje, nebo listinu, na jejímž základě k takové
změně dochází, přičemž pro tuto listinu stanoví ná-
ležitosti potřebné pro zápis do katastru, lze tuto lis-
tinu nahradit souhlasným prohlášením podle od-
stavce 1 písm. a) pouze za předpokladu, že se taková
listina nedochovala, nebo v případě, že příslušné
právní jednání bylo učiněno ústně, pokud to jeho
povaha připouští. Souhlasné prohlášení musí v tako-
vém případě obsahovat uvedení skutečnosti, že se
listina nedochovala nebo že právní jednání bylo uči-
něno ústně.“.

35. V § 67 se doplňují odstavce 3 až 5, které
znějí:

„(3) Změna vlastnického práva v důsledku pře-
měny obchodní společnosti nebo družstva se zapíše
v případě

a) fúze nebo převodu jmění na společníka na zá-
kladě výpisu z obchodního rejstříku dokládají-
cího, že k přeměně došlo, a projektu přemě-
ny, pokud obsahuje údaje podle § 66 odst. 4
písm. c) a d), nebo prohlášení nástupnické
společnosti nebo družstva nebo přejímajícího
společníka s náležitostmi podle § 66 odst. 4
písm. a), b), c), d) a f),

b) rozdělení formou rozštěpení nebo formou od-
štěpení na základě výpisu z obchodního rej-
stříku dokládajícího, že k přeměně došlo, a pro-
jektu přeměny.

(4) Změna jiného věcného práva v důsledku
přeměny obchodní společnosti nebo družstva se za-
píše v případě

a) fúze nebo převodu jmění na společníka na zá-
kladě výpisu z obchodního rejstříku dokláda-
jícího, že k přeměně došlo, a projektu přemě-
ny, pokud obsahuje údaje podle § 66 odst. 4
písm. c) a d), nebo prohlášení nástupnické
společnosti nebo družstva nebo přejímajícího
společníka s náležitostmi podle § 66 odst. 4
písm. a), b), c), d) a f),

b) rozdělení formou rozštěpení na základě výpisu
z obchodního rejstříku dokládajícího, že k pře-
měně došlo, a schváleného projektu přemě-
ny, pokud obsahuje údaje podle § 66 odst. 4
písm. c) a d), nebo souhlasného prohlášení ná-
stupnických společností nebo družstev,

c) rozdělení formou odštěpení na základě výpisu
z obchodního rejstříku dokládajícího, že k pře-
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měně došlo, a schváleného projektu přemě-
ny, pokud obsahuje údaje podle § 66 odst. 4
písm. c) a d), nebo souhlasného prohlášení roz-
dělované společnosti nebo družstva a nástupnic-
kých společností nebo družstev.

(5) Vzniklo-li zástavní právo k rozestavěné bu-
dově zápisem do Rejstříku zástav, zapíše katastrální
úřad zástavní právo k dokončené budově na základě
výpisu z Rejstříku zástav, který obsahuje údaje podle
§ 66 odst. 2 písm. b) až d), nebo na základě souhlas-
ného prohlášení podle § 66 odst. 1 písm. a) dolože-
ného výpisem z Rejstříku zástav. Obdobně se postu-
puje, vzniklo-li zástavní právo k nemovitosti zasta-
vením závodu, ke kterému nemovitost náleží, nebo
přibyla-li nemovitost k zastavenému závodu.

(6) Byl-li do katastru proveden zápis na základě
pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné moci,
kterým bylo rozhodnuto o vzniku, změně, zániku,
promlčení, existenci nebo neexistenci vlastnického
nebo jiného věcného práva, obnoví katastrální úřad
předchozí zápis vlastnického nebo jiného věcného
práva na základě

a) pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné mo-
ci, jímž bylo rozhodnutí, které bylo podkladem
zápisu, zrušeno, nebo

b) pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné mo-
ci, jímž byla odložena právní moc nebo vyko-
natelnost rozhodnutí, které bylo podkladem zá-
pisu, nebo potvrzení orgánu veřejné moci o této
skutečnosti.“.

36. V § 68 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Tyto skutečnosti se považují za prokázané také
v případě, kdy z obsahu rozhodnutí o dědictví nebo
o nařízení likvidace pozůstalosti, jehož předmětem
byl podíl zemřelého bývalého manžela, nebo z ob-
sahu usnesení o příklepu vydaného v rámci výko-
nu rozhodnutí nebo exekuce vedené vůči jednomu
z bývalých manželů vyplývá, že v rámci řízení byl
vznik podílového spoluvlastnictví bývalých manželů
zjištěn a potvrzen s náležitostmi podle § 66 odst. 2
písm. c) až f).“.

37. V § 68 odstavec 2 zní:

„(2) V případě, že k vypořádání zaniklého spo-
lečného jmění manželů má podle § 269 odst. 2 insol-
venčního zákona dojít poté, co již byl do katastru
proveden zápis podílového spoluvlastnictví, neboť
uplynula lhůta k vypořádání společného jmění man-

želů, aniž byla uzavřena dohoda o vypořádání spo-
lečného jmění manželů, zapíše se vypořádání společ-
ného jmění manželů na základě dohody o vypořádání
společného jmění manželů nebo rozhodnutí soudu
o vypořádání společného jmění manželů předlože-
ných společně s potvrzením insolvenčního správce
o tom, že nastaly skutečnosti podle § 269 odst. 2
insolvenčního zákona, s náležitostmi obdobnými
souhlasnému prohlášení.“.

38. V § 70 odst. 3 se za slova „podle zápisu
v katastru“ vkládají slova „nebo podle obsahu listiny
uložené ve sbírce listin“.

39. V § 70 odst. 4 písm. a) se slova „schválil
nebo že ji“ zrušují.

40. V § 70 se doplňují odstavce 6 až 9, které
znějí:

„(6) Výmaz výhrady vlastnického práva pro-
vede katastrální úřad k návrhu prodávajícího nebo
kupujícího spolu se zápisem vlastnického práva pro
kupujícího na základě kupní smlouvy, v jejímž rámci
byla výhrada zřízena, nebo i později na základě po-
tvrzení kupujícího podle § 66 odst. 1 písm. b).

(7) Zanikne-li právo stavby před uplynutím do-
by, na kterou bylo zřízeno, a vázne-li na právu
stavby věcné právo pro třetí osobu, lze právo stavby
vymazat jen se souhlasem oprávněných ze všech
věcných práv, kterými je právo stavby zatíženo.

(8) Podzástavní právo se vymaže spolu s výma-
zem zástavního práva, kterým je zajištěna pohle-
dávka, jejímž zastavením podzástavní právo vzniklo,
a to bez návrhu.

(9) Zánik přídatného spoluvlastnictví v důsled-
ku nabytí všech nemovitostí, k jejichž užívání věc
v přídatném spoluvlastnictví slouží, toutéž osobou,
zapíše katastrální úřad společně se zápisem vlastnic-
kého práva, kterým dojde k tomuto sjednocení, a to
bez návrhu.“.

41. V § 72 odstavec 4 zní:

„(4) Poznámka o výhradě, že upevněný stroj
nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovi-
tosti, se zapíše na základě společného prohlášení
vlastníka stroje a vlastníka nemovitosti, do které je
stroj zabudován, které obsahuje:

a) označení osoby, která je vlastníkem nemovi-
tosti,
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b) označení osoby, která si vyhrazuje vlastnictví
stroje,

c) označení upevněného stroje,

d) prohlášení, že stroj je vlastnictvím osoby, která
si jeho vlastnictví vyhrazuje,

e) prohlášení, zda byl stroj k okamžiku podání žá-
dosti již s nemovitostí spojen, nebo nikoliv,

f) prohlášení, zda se jedná o nahrazení stroje,
který je součástí nemovitosti, nebo nikoliv, a

g) souhlas vlastníka nemovitosti se zápisem po-
známky.

Je-li nemovitost zatížena věcným právem, které
může být zápisem výhrady zkráceno, musí být žá-
dost o zápis poznámky doložena také prohlášením
osoby oprávněné z tohoto věcného práva, že proti
zápisu poznámky nevznáší odpor, pokud byl stroj
k okamžiku podání žádosti již s nemovitostí spojen
nebo dochází-li k nahrazení stroje, který byl součástí
nemovitosti, strojem novým.“.

42. V § 72 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Poznámka o stavbě, která není součástí po-
zemku, se zapíše na základě souhlasného prohlášení
učiněného vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby,
které obsahuje údaj o tom, že na pozemku se nachází
konkrétně určená stavba, která je samostatnou ne-
movitostí a která vznikla nejpozději do 31. prosince
2013, nebo vznikla na základě věcného práva vznik-
lého stavebníkovi do 31. prosince 2013 nebo na zá-
kladě smlouvy zakládající oprávnění zřídit stavbu na
pozemku jiného vlastníka uzavřené do 31. prosince
2013 nebo se jedná o takovou stavbu, o které právní
předpis stanoví, že není součástí pozemku. Po-
známku lze vyznačit i na základě nájemní smlouvy
nebo jiného právního jednání, ze kterého vyplývá, že
účelem nájmu nebo jiného právního vztahu je umož-
nit užívání pozemku tím způsobem, že na něm je
nebo bude zřízena stavba, pokud z nich vyplývají
údaje podle věty první.“.

43. V § 73 se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 5 až 7, které znějí:

„(5) Společně se zápisem vlastnického práva
pro vydražitele se vymažou v rozsahu týkajícím se
vydražené nemovitosti všechny poznámky o nařízení
výkonu rozhodnutí a o exekučním příkazu, pokud
k nabytí vlastnického práva došlo provedením exe-
kuce, daňové exekuce nebo výkonu rozhodnutí sou-
dem, a to bez návrhu.

(6) Poznámka o podaném návrhu na nařízení
výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástav-
ního práva a poznámka o podaném návrhu na zřízení
exekutorského zástavního práva se vymaže spolu se
zápisem příslušného zástavního práva, a to bez ná-
vrhu. Poznámka o podaném návrhu na zřízení exe-
kutorského zástavního práva se vymaže také na zá-
kladě potvrzení oprávněného, že důvody pro zápis
poznámky pominuly, s úředně ověřeným podpisem.

(7) Poznámky o nařízení výkonu rozhodnutí
a o exekučním příkazu se vymažou rovněž na zá-
kladě potvrzení insolvenčního správce o tom, že
účinky nařízení výkonu a účinky vydaných exekuč-
ních příkazů zanikly zpeněžením majetkové pod-
staty.“.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako od-
stavce 8 až 11.

44. V § 73 se doplňují odstavce 12 a 13, které
znějí:

„(12) Poznámka o závazku nezajistit zástavním
právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a po-
známka o závazku neumožnit zápis nového zástav-
ního práva namísto starého se vymaže bez návrhu
spolu s výmazem zástavního práva, k ochraně jehož
pořadí byly tyto závazky zřízeny. Bylo-li při zřízení
závazku určeno konkrétní zástavní právo ve výhod-
nějším pořadí, kterým nelze zajistit nový dluh nebo
namísto kterého nelze umožnit zápis nového zástav-
ního práva, lze po výmazu tohoto zástavního práva
nebo i spolu s ním vymazat poznámku na základě
ohlášení vlastníka nemovitosti s náležitostmi podle
§ 66 odst. 3 písm. a) až d) a f).

(13) Poznámka o dovolání se neúčinnosti práv-
ního jednání se vymaže na základě potvrzení ža-
lobce, že důvody pro zápis poznámky pominuly,
s úředně ověřeným podpisem, nebo na základě pra-
vomocného rozhodnutí soudu, ze kterého vyplývá,
že žalobě o dovolání se neúčinnosti právního jednání
nebylo vyhověno.“.

45. V § 81 odstavec 3 zní:

„(3) Není-li bod na dosavadní vlastnické hra-
nici, ze kterého nová hranice při dělení pozemku vy-
chází, označen v terénu trvalým způsobem ani není
číselně vyjádřen, vytyčí se postupem podle ustano-
vení této vyhlášky o vytyčování hranic pozemků.
Obdobně se postupuje v případě, kdy nová hranice
vychází z bodu vloženého do přímého úseku dosa-
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vadní hranice, jejíž lomové body nejsou označeny
trvalým způsobem ani není tato hranice číselně vy-
jádřena. V případě hranice, jejíž lomové body jsou
označeny trvalým způsobem, ale není číselně vyjád-
řena, vyhotovitel geometrického plánu ověří soulad
průběhu hranice s údaji katastru nemovitostí. Pokud
tato hranice odpovídá v mezích přesnosti dosavad-
nímu geometrickému a polohovému určení, přičemž
průběh hranice pohledově odpovídá jejímu zobra-
zení v katastrální mapě, vyhotovitel geometrického
plánu prokazatelně vyrozumí vlastníka sousední-
ho pozemku o vyhodnocení hranice jako identické
a o záměru trvalého označení bodu napojení. Ve vy-
rozumění uvede lhůtu ne kratší než 15 dnů od ode-
slání vyrozumění, ve které vlastník může vyhotovi-
teli geometrického plánu doručit písemný nesouhlas
s vyhodnocením hranice jako identické. V případě
takového nesouhlasu se bod napojení označí dočas-
ným způsobem.“.

46. V § 87 odstavec 1 zní:

„(1) Základním podkladem pro vytyčení hra-
nice pozemku je jeho geometrické a polohové určení
evidované v souboru geodetických informací. Je-li
geometrické a polohové určení dáno jen zobrazením
hranic pozemků v katastrální mapě, ověří se jeho
správnost podle původního výsledku zeměměřické
činnosti. Je-li původním výsledkem grafický operát
dřívější pozemkové evidence a je-li to účelné pro do-

sažení vyšší přesnosti vytyčení, vytyčovací prvky se
určí z tohoto grafického operátu transformací na
identické body a linie. K určení vytyčovacích prvků
se vždy využijí přímo měřené údaje z původního
výsledku zeměměřické činnosti. Pro vytyčení se mo-
hou využít i údaje jiného výsledku zeměměřických
činností, není-li zjištěn jejich rozpor s platným geo-
metrickým a polohovým určením.“.

47. V § 88 odst. 2 větě první se slova „je hranice
v katastru číselně vyjádřena, nebo pokud se na pod-
kladě vytyčení vyhotovuje geometrický plán pro
průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice
pozemků“ nahrazují slovy „z protokolu o vytyčení
hranice pozemků nevyplývá nesouhlas vlastníka,
který je přítomný na ústním jednání, s průběhem
a označením vytyčené hranice pozemků“.

48. V § 89 odst. 1 úvodní části ustanovení se ve
větě druhé za slovo „Pozvánka“ vkládají slova „se
doručí vlastníkům pozemků s předstihem alespoň
7 dnů a“ a za slovo „obsahuje“ se vkládají slova
„datum, čas a místo seznámení s výsledky vytyčení,
a dále“.

49. V § 89 odst. 1 písm. a) bod 3 zní:

„3. v případě neúčasti na ústním jednání se lze
k průběhu hranice písemně vyjádřit u vyty-
čovatele ve lhůtě 10 dnů po tomto jednání,“.
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50. V příloze bod 1 včetně poznámky zní:
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51. V příloze v bodě 2 u Kódu 2 ve sloupci
„Kód druhu p.“ se doplňují slova „2, 7 a 10“.

52. V příloze v bodě 2 u Kódu 21 ve sloupci
„Název“ se slova „hřbitov, urnový háj“ nahrazují
slovem „pohřebiště“, ve sloupci „Zkráceně“ se slova
„hřbitov-urn.háj“ nahrazují slovem „pohřeb.“ a ve

sloupci „Význam“ se slova „Hřbitov, urnový háj“
nahrazují slovem „Pohřebiště“.

53. V příloze v bodě 2 se Kód 24 zrušuje.

54. V příloze v bodě 2 se na konci tabulky do-
plňuje „Kód 30“, který zní:

„

30 mez, stráň Mez, stráň, úvoz, příkop. 2 až 14

“.
55. V příloze v bodě 3 se na konci tabulky do-

plňuje „Kód 7“, který zní:

„

7 budova s rozestavěnými jednotkami s roz.jed.

“.

56. V příloze v bodě 4 u Kódu 9 až 21 text ve
sloupci „Kód typu st.“ zní: „1 až 3“.

57. V příloze v bodě 4 u Kódu 22 se ve sloupci
„Kód typu st.“ doplňuje číslo „6“.

58. V příloze v bodě 7 u Typu 4 se ve sloupci

„Zkrácený název způsobu ochrany“ slova „dob.
prostor,“ zrušují.

59. V příloze v bodě 7 se u Typu 6 doplňují
Kódy způsobu 36 a 37, které znějí:

„

36 pozemek určený k plnění funkcí lesa-dočasně odňato

37 zemědělský půdní fond-dočasně odňato

“.
60. V příloze v bodě 7 u Kódu 23 se ve sloupci

„Význam některých kódů způsobu ochrany nemo-
vitosti“ slova „dobývací prostor,“ zrušují.

61. V příloze na koci bodu 7 se doplňují
„Kód 36“ a „Kód 37“, které znějí:

„

36 Pozemek dočasně odňatý plnění funkcí lesa (§ 15 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.).

37 Pozemek dočasně odňatý ze zemědělského půdního fondu (§ 9 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.).

“.

62. V příloze v bodě 10.4 v řádku „Poř. číslo“
3.15. se ve sloupci „Předmět“ slovo „Hřbitov“ na-
hrazuje slovem „Pohřebiště“.

63. V příloze v bodě 16.1 se na konci textu pís-
mene g) doplňují slova „ , kopie případného písem-
ného nesouhlasu vlastníka s vyhodnocením hranice
jako identické“.

64. V příloze v bodě 16.26 závěrečné části usta-

novení se slova „ ; u bodů napojení se k souřadnicím
obrazu uvede dosavadní kód kvality, nebo kód kva-
lity určený podle navazujících kontrolních bodů“
zrušují a za větu druhou se vkládají věty „U bodů
napojení se k souřadnicím obrazu uvede dosavadní
kód kvality, nebo kód kvality určený podle navazu-
jících kontrolních bodů. Je-li bod napojení označen
v souladu s § 81 odst. 3 trvalým způsobem, uvede se
kód kvality 3.“.
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65. V příloze bod 16.29 zní:

„16.29 Vzor protokolu o vytyčení hranice pozemku
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66. V příloze v bodě 16.32 písm. d) se slova
„o způsobu vytyčení“ nahrazují slovy „popis vyty-
čovacích prací, který obsahuje nejméně způsob
určení vytyčovacích prvků a údaje o použitých geo-
detických metodách; v případě rozporu výsledku vy-
tyčení se stávající rozhradou a v případě nevyužití
údajů původního výsledku zeměměřických činností
obsahuje také odůvodnění takového rozporu nebo
postupu“.

67. V příloze v bodě 16.32 písm. f) se za slova

„podle písmene a) a“ vkládají slova „podpis, údaj
o odmítnutí podpisu nebo“ a slovo „účasti“ se na-
hrazuje slovem „neúčasti“.

68. V příloze v bodě 17.4 na konci textu pís-
mena a) se vkládají slova „v souladu s katastrálním
zákonem, a to s využitím popisu v § 79 nebo vy-
jádřením jiným vhodným způsobem“.

69. V příloze v bodě 17.15 písmeno b) zní:

„b) varianta pro jednoho nabyvatele
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70. V příloze body 19.3 až 19.5 znějí:
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71. V příloze se za bod 20 vkládá nový bod 21,
který zní:
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Údaje o věcných právech váznoucích na ne-
movitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví nebo
je společnou částí této nemovitosti, a údaje o opráv-
nění z věcných práv zřízených ve prospěch těchto
nemovitostí jsou na listu vlastnictví pro bytové
spoluvlastnictví a na listu vlastnictví pro vlastnictví
jednotky evidovány podle vyhlášky č. 357/2013 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, do doby, než jednotlivé údaje budou do-
tčeny změnou. Katastrální úřady jsou oprávněny
uvést zápisy v katastru do souladu s touto vyhláškou
i dříve z moci úřední.

2. Údaje o způsobu využití pozemku dobývací
prostor jsou evidovány podle vyhlášky č. 357/2013
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, do doby, než jednotlivé údaje budou
dotčeny změnou. Katastrální úřady jsou oprávněny
uvést zápisy v katastru do souladu s touto vyhláškou
i dříve z moci úřední.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2017.

Předseda:

Ing. Večeře v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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