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• Katastr nemovitostí ČR je veřejným souborem 

údajů o nemovitostech, o vlastnících a s nimi 

souvisejícími právními vztahy 

• List vlastnictví  je evidenční jednotka, která se 

zakládá v rámci katastrálního území pro skupinu 

nemovitostí, ke kterým jsou evidovány shodné 

údaje o vlastnictví 

• Výpis z katastru nemovitostí  je dokladem                 

o fyzické i právní      

existenci nemovitosti 

  Dalo by se říct,     

 že se vlastně jedná    

 o takový "rodný    

 list nemovitosti“… 

 

 

 

 

 



Některé životní situace, ve kterých je    

výpis z katastru nemovitostí zapotřebí: 

• při žádosti o úvěr nebo hypotéku 

• k prokázání vlastnictví 

• při stavebním řízení 

• k povolení elektrické, plynové a jiné přípojky 

• pro evidenci sídla (právnické osoby, provozovny) 
 

Nutno podotknout, že orgány státní správy a 

samosprávy disponují „Dálkovým přístupem do 

katastru nemovitostí“, tudíž jsou schopny si originál 

výpisu z KN elektronicky dle potřeb zhotovit samy.  

 

 

 

 



Od začátku roku 2007 mohou na základě zákona     

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 

správy, vydávat výpisy z katastru nemovitostí vedle 

katastrálního úřadu: 

• Česká pošta 

• obecní úřady 

• krajské úřady 

• matriční úřady, notáři  

• Hospodářská komora  

O výpis z katastru nemovitostí ČR může požádat 

anonymní žadatel; výpis lze požadovat na základě listu 

vlastnictví, dle seznamu nemovitostí nebo postačí znát 

iniciály vlastníka, společnosti či oprávněné osoby. 

 



Výpis z KN můžete také získat pomocí webového formuláře 

Czech POINT E-SHOP, přičemž výpis z KN obdržíte poštou. 

     Adresa formuláře: http://eshop.czechpoint.cz/eep_isvs/ 



Sazby správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se rozumí parcela, budova včetně 

rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru 



Pokud si potřebujete pouze ověřit některé informace z   

KN, můžete využít zdarma a bez registrace on-line aplikaci 

„Nahlížení do katastru“ na: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 



Příslušné informace je možné získat také z jiných 

zdrojů nebo v jiné formě, a to:   

• Elektronicky výstupem z on-line aplikace „Dálkový 

přístup“  = dokument v elektronické formě, který je 

označen elektronickou značkou a má tedy stejnou 

váhu jako veřejné listiny 

• výstupy z aplikace DP jsou zpoplatněny 

• aplikace DP je určena registrovaným uživatelům na:

        https://katastr.cuzk.cz 







• postup při poskytování údajů z katastru nemovitostí je 

popsán ve vyhlášce č. 358/2013 Sb., o poskytování 

údajů z katastru nemovitostí 

• veřejnost katastru je zabezpečena nahlížením do 

katastru a poskytováním údajů z katastru ve formě 

výpisů, opisů, kopií, hromadných výstupů aj. 

• lhůty pro poskytování údajů z katastru se řídí § 22 

vyhlášky č. 358/2013 Sb. - údaje se poskytují ve lhůtě 

do 30 dnů od podání žádosti 

• ve zvlášť rozsáhlých případech       

se lhůta prodlužuje o 30 dnů 



v záhlaví výpisu z katastru nemovitostí jsou: 

• údaje o datu, hodině a minutě, ke kterým 

výpis prokazuje stav evidovaný v katastru  

• údaje o okresu, obci a katastrálním území 

• číslo listu vlastnictví  

• informace o druhu číslování parcel 

 

 

 

LV se člení na části A, B, B1, C, D, E a F 

 

 

 





část A udává: 

• slovní označení vlastnického práva       

a údaje  o vlastníku nebo spoluvlastnících 

• nebo text „svěřenský správce“, údaje      

o svěřenském správci a označení fondu 

• popřípadě slovní označení odvozeného práva   

a údaje o oprávněném z odvozeného práva 
(vlastnické právo k dané věci převedeno z jednoho    

na dalšího vlastníka - tzv. derivativní) 

• a dále spoluvlastnický podíl, popřípadě podíl,  

v jakém má oprávněný z odvozeného práva 

toto právo k nemovitostem uvedeným v části B  

 

 

 



Svěřenský fond 

• zakladatel vyčlení ze  svého                                           

majetku určitou část a svěří ji                                        

správci, který majetek spravuje                                                        

ve prospěch určité osoby za                                  

konkrétním účelem 

• vyčleněný majetek přestává být                            

vlastnictvím zakladatele, stává se samostatným 

• vyčleněný majetek nemá žádného vlastníka 

• správce je však oprávněn ke svěřenému majetku 

vykonávat práva, která přísluší vlastníkovi 

• nemůže být použit na úhradu dluhů správce 

v případě jeho insolvence 

 

 

 





část B popisuje: 

• údaje o nemovitostech, které jsou 

předmětem práv označených v části A 

 

 

 



 

 

 

 

 
• případně plomby vyznačené písmenem „P“ 

 

 

 
 

Plomba = dočasné vyznačení skutečnosti, že právní vztahy k nemovitosti v KN jsou dotčené změnou 



stavby mohou být evidovány jako: 

• samostatné nebo součástí pozemku 

 

 

 



• nebo formou práva stavby: 

 obecně platí právní zásada,                                     

že stavba pevně spojená se                                             

zemí, která se nachází                                                      

na pozemku, k němu patří    

(„povrch ustupuje půdě“) 

 naproti tomu existuje institut právo stavby, 

umožňující stavět na pozemku i nevlastníkovi 

 právo stavby je věc nemovitá (proto v části B) 

 právo stavby může zatížit i více pozemků, ovšem na 

jedné parcele může být zapsáno nejvýše jedno 

právo stavby (řešení např. dalším rozdělením 

pozemku na více částí geometrickým plánem) 

 

 



LV vlastníka práva stavby = nemovitost v části B 

 

 

 

 

 

 

 

 



LV zatížené nemovitosti = jako omezení v části C 

 

 

 

 



• stavba dočasná - v nové právní úpravě     

zaevidována pouze formou práva stavby,                                      

od 2014 již nemůže být součástí pozemku 

 

 

 

 

 

 

 

 takto vypadá zápis původní; obdobně zůstane i u staveb 

zapsaných dnes v KN, u nichž automatický skript nedokázal 

jednoznačně vyhodnotit, jestli se jedná  výlučně o součást 

pozemku (tyto budou průběžně řešeny až při aktualizaci v 

souvislosti s konkrétním řízením…) 

 

 

 



• Stavba rozestavěná 

 od roku 2014 ji už nebude možné                                      

zapsat samostatně do katastru =                                

zkomplikování poskytování úvěrů 

 jednodušší je případ, když vlastník                                          

staví na vlastním pozemku, stavba                                                    

k tomuto pozemku „přirůstá“ 

 ovšem stavbu nacházející se na cizím pozemku už nebude 

možné zastavit = řešením je uzavření smlouvy o právu 

stavby nebo sjednocení vlastnictví 

 pokud stavba do konce roku 2013 nesplnila podmínky pro 

zápis do katastru (tj. obvodové stěny alespoň do výše 1. 

nadzemního podlaží), nedojde ke vzniku samostatné 

stavby   a po 1.1.2014 se stavba stane součástí pozemku 

 pokud tedy nebyla stavba z jakéhokoliv důvodu zapsána   

v katastru nemovitostí, nebude ji stavebník moci zastavit 

 

 

 

 

 

 



Výpis typu jednotky vymezené ve stavbě, která 

    je součástí pozemku  

 podle původní zákonné úpravy (zák. č. 72/1994 Sb. 

 

 

 
 

 podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) 

 

 

 

 

 

 

zákon o vlastnictví bytů) 



• „Podíl na společných částech domu a pozemku“ nebo 

„Podíl na společných částech domu“  se vypisuje  dle 

toho, zda jsou na LV i pozemky nebo pouze budova 

 



část B1 obsahuje: 

• práva založená služebností ve prospěch 

nemovitostí  uvedených na LV v části B 

• věcná práva ve prospěch vlastníka 

nemovitostí uvedených v části B a práva 

zapsaná dle dřívějších právních předpisů 

 

 

 



věcná břemena slouží k tomu, aby oprávněný mohl 

využít určitou část užitné hodnoty cizí věci 

• reálná břemena se vyznačují tím, že zavazují 

vlastníka služebné věci k tomu, aby ve prospěch jiné 

osoby něco aktivně konal, poskytoval jí nějaký užitek 

• služebnost představuje pasivitu vlastníka věci, který 

je na základě služebnosti povinen něco trpět nebo se 

zdržet činnosti, kterou by jinak jako vlastník vykonával 

 

„Služebnost                 

hnání        

dobytka“ 



• dále údaje o tom, že k užívání nemovitostí 

uvedených v části B slouží nemovitosti             

v přídatném spoluvlastnictví 

 

 věc v přídatném spoluvlastnictví musí sloužit 

společnému účelu tak, že bez ní není užívání 

samostatných věcí dobře možné 

 podmínka = více samostatných nadřazených 

nemovitostí (min. 2) a zároveň nemovitost, 

která je v přídatném spoluvlastnictví (tj. min.  

3 dotčené navzájem ovlivněné nemovitosti) 

 







Samostatné listy vlastnictví                                                 
se zakládají: 

• v případě duplicitního zápisu                                          

vlastnického práva, v případě                                              

majetku ve svěřenském fondu                                                  

a u přídatného spoluvlastnictví 

• pro všechny spoluvlastníky domu s jednotkami podle 

občanského zákona jako bytové spoluvlastnictví nebo  

s jednotkami vymezenými podle zákona o vlastnictví 

bytů („list vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví“) 

• současně pro každou skupinu jednotek v domě,                          

ke kterým jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví       

(„list vlastnictví pro vlastnictví jednotky“) 

 

 

 

 

 

 

 



část C upozorňuje na: 

• věcná práva k věci cizí, která se zapisují    

do katastru, včetně věcných práv zřízených 

podle dřívějších právních předpisů, která 

zatěžují nemovitosti uvedené v části B 

• včetně poznámek, které se k těmto právům 

bezprostředně vážou (poznámky k JPV) 

• označení protokolu a pořadové číslo, pod 

kterým byl zápis v dané věci proveden 

• údaje o listinách, které byly podkladem pro 

dotyčný zápis 

 

 

 

 

 









pořadí evidence JPV: 

• věcná práva k věci cizí                                              

se zapisují podle 

 data a času pořadí (s přesností na minuty) 

 textu o přednostním pořadí 

 v případě, že datum a čas pořadí nebudou vyplněny, 

objeví se na jejich místě text „datu dle právní úpravy 

účinné v době vzniku práva“ 

• u každého podřízeného JPV bude vyplněno 

– typ právního vztahu, popis právního vztahu 

– „oprávnění pro …“ a „oprávnění k…“ 

– identifikace řízení, blok Listina a Plombování 

 

 

 

 

 

 





část D poukazuje na: 

• omezení převodu                                          

nemovitostí 

• pořadí poznámek tříděno                                              

dle data právních účinků 

• poznámky, které se váží k osobě uvedené  

v části A nebo k nemovitosti uvedené v B 

• plomby a upozornění  (nově přesun z části F) 

• označení protokolu a pořadového čísla,                   

pod kterým byl zápis v dané věci proveden 

• údaje o listinách, jež byly podkladem pro zápis 

 







část E dokládá: 

• údaje o listinách,      

které byly podkladem            

k zápisu vzniku nebo změny práva v části A 

 







část F obsahuje: 

• pro daňové účely se v SPI                                                 

evidují u parcel zemědělských                                        

pozemků údaje o bonitovaných                                   

půdně ekologických jednotkách 

(tendence i tyto údaje přesunout do D) 

 

 

 

 

BPEJ 



Děkuji za pozornost  


